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Globalisering

“Als alles wat er (nu) is in rook zou op
gaan, zou de neus er nog onderscheid in 
weten te vinden.” Cultuurkritische 
pamfletschrijvers hebben deze stelling 
van Heraclitus wellicht iets te letterlijk 
genomen, toen zij op 11 september 2001 
met de blik gericht op de televisiescher
men verkondigden dat “de wereld na 
vandaag nooit meer dezelfde zal zijn”. 
Moeten we deze filosofen dankbaar zijn 
dat zij, te midden van de gesignaleerde 
totale omwenteling, als enigen ‘dezelfden’ 
zijn gebleven, hetgeen hen in staat heeft 
gesteld om de actualiteit te voorzien van 
een wereldhistorisch perspectief? Voor 
de rest van ons waren de stofwolken op 
Lower Manhattan eerder reden om het 
eigen onderscheidingsvermogen meer 
dan ooit in twijfel te trekken.
Wereldorde, wereldhandel, wereldeco
nomie, wereldkunst, wereldwijd web... 
De geglobaliseerde wereld is in de ban 
van zichzelf. Naarmate de wereld 
krimpt is er steeds minder dat kan ont
snappen aan de theorie- en opinievor
ming. Maar is die theorievorming in 
staat om in te grijpen of kan zij slechts 
machteloos reflecteren? Dit nummer 
van De Witte Raaf zweeft tussen de ze
kerheid van de catastrofe en de onze
kere mogelijkheid om een andere 
wereldorde te creëren.
Paul De Vylder gaat op zoek naar een 
raakpunt tussen de tirannie van het zelf 
en het almachtsgevoel van de massa. 
Petra Brouwer leest Rem Koolhaas’ 
Harvard Design School Guide to Shop
ping en beschrijft de onmogelijke posi
tie van de architect die bij de tijd wil zijn. 
Valentijn By vanck plaatst enkele kant
tekeningen bij de trend om niet-westerse 
kunst altijd tot een lokale context te her
leiden. Lieven De Cauter beschrijft de 
nieuwe entropische wereldorde, aanha
kend bij Benjamins beeld van de voor
uitgang als permanente catastrofe. 
Jouke Kleerebezem zet daar een alter
natieve vorm van globalisering tegen
over, die het utopische potentieel van de 
informatietechnologie benut om af te re
kenen met het paternalisme van de 
markt Dieter Lesage zoekt in Empire 
van Toni Negri en Michael Hardt naar 
meer duidelijkheid over het kritische po
tentieel van ‘de menigte’.
Verder in dit nummer het tweede deel 
van de beschouwing over Pasolini’s 
Salo door Frank Vande Veire.

Sven Lütticken, Camiel van Winkel

Met ingang van dit nummer treedt Bart 
Meuleman terug als lid van de redactie. 
Als voorzitter van de raad van beheer 
blijft hij aan De Witte Raaf verbonden.
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Het argument van de minotaurus
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Plicht is het volgen van het gemeenschap
pelijke, maar ook al hebben we allemaal een 
gemeenschappelijke logos, toch leven de 
meeste mensen alsof elk individu over een 
eigen intelligentie zou beschikken.
Heraclitus

We moeten, onverwijld, over de markt spre
ken. Niet omdat het hoog tijd is dat er iets 
zou worden gezegd over de markt; integen
deel, de tijd van het spreken over de markt 
is allang voorbij. Onverwijld, echter, moe
ten we spreken omdat het hoog tijd is dat 
we het spreken daar proberen te hernemen, 
waar de markt het heeft laten liggen. Indien 
er onder ons al iemand was die iets zou 
weten omtrent de markt, dan zou hij ten
minste dit moeten weten: dat de markt niets 
van waarde laat liggen; dat er niets bestaat 
of bestaan heeft of kan bestaan dat de moeite 
waard is, dat de markt zou laten liggen. In
dien we dus het spreken willen opnemen 
daar waar de markt het nog niet opgeno
men zal hebben, dan zal dit een waardeloos 
spreken moeten zijn.

Deze onthutsende vaststelling, de vast
stelling namelijk dat wij-zelf niet kunnen 
spreken, tenzij dan om iets te zeggen dat 
niet eens de moeite waard is, deze vaststel
ling drijft ons regelrecht in de armen van 
een sinistere semantische verwarring. Om
dat ik de uitdrukking ‘waardeloos spreken’ 
niet smarteloos op mijn eigen spreken kan 
toepassen, schuift mijn taal, mijn spreek- 
systeem, de term ‘waardenvrij spreken’ naar 
voren, bijna als een vrijblijvend voorstel, 
of erger nog, als een geruststellende variant 
van die pijnlijke combinatie. Hoe sinister, 
inderdaad, is deze metonymische verglij- 
ding; hoe sinister dat de fictie van een ob
jectief of van een objectief geldig discours 
mij zou moeten troosten voor de trooste
loosheid van mijn sprakeloze toestand.

Want daarover gaat de hoogdringend
heid waarmee we over de markt moeten 
spreken: over het onverwijld leren spreken

Brasilia, Plenarsaal 1,1994

naast de kwestie en over het leren spreken 
zonder grond en zonder troost en zonder 
vaste bestemming. “Maar”, dient nu de le
zer of de toehoorder uit te roepen, “dit doen 
we voortdurend, we doen dit voortdurend 
en moeiteloos en zonder dat we er zelfs erg 
in hebben.” - “Juist daarom”, roep ik dan 
terug, “moeten we onverwijld over de markt 
spreken; deze keer, echter, niet over de 
markt als Grote Verleider; dit verhaal ken
nen we immers, dit is een gekend en ge
waardeerd verhaal, dit is het cynische en 
snoeverige vertoog dat de markt houdt over 
de markt, het vertoog over de Grote Verlei
der, de Grote Versierder, de globale 
decorateur van de globale onzin, de Mees
ter van de hype, de succesvolle installateur 
van de Chatter en van de Boxes, de boek
houder van het Web, de penningmeester van 
de gepersonaliseerde Sites. Niet over de 
markt als Grote Verhuller moeten we on
verwijld spreken, maar over de markt als 
Grote Onthuller. ” En dit kan niet anders dan 
een waardeloos verhaal zijn, want het zou 
de markt aanwijzen als de ontbloter van de 
armetierige naaktheid van het sprekende ik, 
als de onthuller van de berekenende sluw
heid van onze hoge aspiraties, als de uitein- 
delijke vereffenaar van de leugenachtigheid 
van al onze waardenstelsels.

Hebben we onze ziel aan de duivel ver
kocht en zijn we bang dat we in de markt 
de leegte van ons eigen spiegelbeeld zullen 
herkennen? Of, nog subtieler, houden wij 
onszelf voor vampiers die, uit schrik om dit 
te moeten erkennen, het lege spiegelbeeld 
dat de markt ons voorhoudt, afdekken en 
versluieren?

1. Een gedeelde fascinatie

De diagnose van de markt als een slangen
kuil is al zo oud als Jahweh. Sodom en 
Gomorrah zijn de prototypische plaatsen 
die, Oh! Goddelijke Wraak, getroffen wor
den als door een atoombom, omwille van 
het ontaarde gedrag van hun inwoners. Se
dert het invoeren van dergelijke catastro
fale middelen als remedie tegen een ont
spoorde mensheid, hebben alle diagnostic! 
van de marktplaats steeds een ondertoon van 
hel en verdoemenis aangehouden, zelfs in

hun minst profetisch geïnspireerde geschrif
ten. Laten we de geschiedenis van dit eeu
wenoude literaire genre overslaan, laten we 
met de deur in huis vallen, laten we hier 
beginnen bij Balzac, op het moment dat, wat 
wij ‘de globale markt’ noemen, een gezicht 
krijgt. “Parijs is een bazaar”, schrijft Balzac 
— en let wel, hij schrijft dit circa 1835, tij
dens de hoogdagen van Louis-Philippe, ‘le 
roi bourgeois’ - “Parijs is een bazaar waar 
alles zijn prijs heeft; de berekeningen wor
den schaamteloos en bij klaarlichte dag ge
maakt. De mens heeft nog maar twee ge
daanten, de bedrieger en de bedrogene [...], 
een eerlijk man is een onnozelaar; genereuze 
ideeën zijn middelen om een doel te berei
ken; religie lijkt enkel nog een nood
wendigheid om te kunnen regeren; integri
teit wordt een pose; alles is exploiteerbaar 
en verhandelbaar; belachelijk gedrag is een 
list om zichzelf te adverteren en om deur
tjes te openen: jonge mannen zijn honderd 
jaar oud, ze zijn een belediging voor de hoge 
leeftijd.” [1]

Het merkwaardige aan dit Balzaciaans 
portret is echter niet de voor het genre ken
merkende, moraliserende toon - Balzac was 
een cynicus met vreemde speculatieve nei
gingen; merkwaardig is de herkenbaarheid 
van het marktprincipe dat als een vloeibaar 
paradigma over de stad kruipt, over de hui
zen, de inboedels, de gestiek van de men
sen, hun rituelen en hun verlangens. Nog 
merkwaardiger is dat dit buitengewone 
penetratievermogen van de markt gedu
rende geheel de negentiende en twintigste 
eeuw de gemeenschappelijke topos zal blij
ven voor alle commentatoren van de poli
tieke economie. Nog in 1972, dus ongeveer 
honderdvijftig jaar na Balzacs portret van 
Parijs, zal Emest Mandei deze inkapseling 
door de markt beschrijven als “de neofata- 
listische verinnerlijking en onderwerping” 
aan de wetten van de markt. [2] Bij een (min 
of meer) orthodox marxist als Mandei zou 
een andere lezing zelfs verbazen; maar wat 
dan te denken van Baudrillard, een van de 
peetvaders van het postmoderne vertoog 
over de markt, en zeer zeker de persoon
lijke proclamator van de wereld van de 
‘simulacra’ en van de markt als ‘hyper
realiteit’ ? Is het geen wreedaardig toeval dat
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op ongeveer hetzelfde moment dat Mandei 
zijn ‘neofatalisme’-diagnose stelt, Baudrillard 
in Pour une critique de l’économie politique 
du signe (1972), de marxistische analyses 
van het marktprincipe afwimpelt als “hu
manitair manichéisme” en tegelijkertijd 
dezelfde ‘inkapseling’-argumentatie ge
bruikt als al zijn oubollige, burgerlijke of 
marxistische (het is om het even) mikpun
ten: “Indien alles 'recupereerbaar' is, dan 
is dat omdat in het monopolistisch kapita
lisme de goederen, het weten, de techniek, 
de cultuur, de mensen, hun relaties en hun 
streven, van in het begin en onmiddellijk, 
gereproduceerd worden als elementen van 
het systeem, als geïntegreerde variabe
len.” [3] Er blijkt dus, op zijn minst, een 
persistente fascinatie te schuilen in het 
totaliserend vermogen van de markt. Hoe 
moeten we die fascinatie begrijpen?

2. Logische operaties

Het Parijs van Balzac, de negentiende- 
eeuwse metropolis, wordt het ontcijferbare 
aangezicht van het aanrollende, open
plooiende, infiltrerende marktprincipe, dit 
wil zeggen: van de markt begrepen als 
totaalprincipe, van de markt bekeken als 
totalisator. Bij Balzac lezen we nog maar 
de voortekens van wat in de politieke cliché
taal van vandaag ‘de wetten of de wetmatig
heden van de globale markt’ worden ge
noemd. Deze, naar voorkeur, opportunis
tische (neoliberale) of wrokkige (antigloba- 
listische) clichés verbergen het onder
liggende irrationalisme van de globale 
markt als ‘wereldordening’, als ‘natuurlijke 
orde’, als een kosmisch bestel waarvan de 
werking even protocollair kan worden vast
gelegd als het koken van een ei of het 
gravitationeel effect van de maan op een 
voorbijvliegende astronaut. Maar zoals uit 
de term ‘totalisator’ zou moeten blijken, is 
zelfs de kwestie van het irrationalisme van 
de wetenschap en zijn economistische sur
rogaten niets meer dan een zijdelings effect 
van het functioneren van de markt zelf.

De 'wereld/markt' - een wetenschap
pelijk model, een politieke utopie of een 
mythologische grap? Who cares! Immers, 
mythisch of niet, het marktprincipe werkt! 
Het zou zelfs wonderbaarlijk zijn, moest een 
werkzaam principe zijn sociologische effi
ciëntie niet ontlenen aan zijn mythisch ka
rakter. Voor een aan ‘markt’ verwante term 
als ‘macht’, bijvoorbeeld, is deze merkwaar
dige relatie tussen de statistieken van zijn 
werkzaamheid en de mythische fundering , 
ervan gemakkelijk aan te tonen. Ik insisteer 
hier even op deze mythische fundering: wie 
van ons, die zich ooit de moeite getroost 
heeft zich te verdiepen in een willekeurige 
cultuur of in een willekeurige historische 
periode, heeft niet met een verbaasd onge
mak kennisgenomen van de bizarre en 
moeizame inkledingen en vermommingen 
waarmee één of ander regime, één of an
dere dynastie, één of andere revolutie, ge
probeerd heeft zichzelf symbolisch te legi
timeren. Ik noem hier, ter illustratie, de apo
theose van een Romeinse keizer, de zalving 
van een Middeleeuwse vorst, het Comité de 
Salut Public van Robespierre, het Weten
schappelijk Socialisme van de Bolsjewieken, 
de Vrije Wereld van de kapitalisten en, om 
ook eens een meer lokale toon aan te slaan, 
de Actieve Welvaartsstaat van de Belgische 
regering rond het tweede millennium. Met 
enige inspanning zouden we de symbolische 
legitimatie van om het even welk menselijk 
gedrag kunnen uitspitten; de voorbeelden die 
ik zopas vernoemde zijn immers slechts de 
grootsprakerige en daardoor eerder komieke 
naamkaartjes van algemene symbolische 
codes. Codes, waarin ons gedrag wordt 
gedimensioneerd door grammaticale vormen 
(bijvoorbeeld ‘jij /U’), semantische vormen 
(bijvoorbeeld ‘clan /klasse’) en semiotische 
praktijken ('vertoogtypes', 'beleefdheids- 
regels’, en allerlei voorschriften en gebrui- 
kelijkheden of ongebruikelijkheden betref
fende, ik noem maar wat, ‘kledij’, ‘wegver
keer’, ‘dienstbaarheden’ tot zelfs ‘belastin
gen’ en ‘heffingen’).

De waaier is te groot, laten we er één 
enkele vorm uitpikken: het incesttaboe. We 
weten allemaal hoe Freud, tot algemeen af
grijzen van zijn tijdgenoten, deze in de 
moraaltheologie gedrenkte spelregel herlas 
als een metapsychologisch verhaal omtrent 
de relatie tussen het proces van civilisatie 
en de affecten van het individu. Al veel min
der populair is de structuralistische her
lezing van Freuds Oedipusdiscours door 
Claude Lévi-Strauss. Niet enkel herleest 
Lévi-Strauss het vertoog van Freud als een 
lokale (‘diachrone’) variant van één enkel 
mytheem (in casu ‘autochtoon’ versus ‘bi
seksueel’), op de koop toe beschrijft hij de 
praktijk van de coderegel, dus het incest
verbod zelf, als cultuurgebonden manifesta
tie van de economische codes van goederen
en vrouwenruil. Op die manier kunnen we
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Giovanni Marcanova

Antiquitatum fragmenta, ca. 1465

bijvoorbeeld de termen ‘endogamie’ versus 
‘exogamie’ (semiotisch) begrijpen als 
differentiële figuren waarmee we. zowel 
onze economische status als onze affecten 
reguleren, en waarmee we tegelijk, maar 
dan moraliserend, vertogen kunnen bouwen 
omtrent de Rijkdom van de Naties en de 
fijngevoeligheid van ons geweten.

Wat we via dergelijke lezingen en her
lezingen, of die nu moraaltheologisch, psy
choanalytisch of antropologisch zijn, in het 
oog moeten houden, is de manier waarop 
symbolische codes met elkaar vervlochten 
zijn: het zijn geen coördineerbare accumu
laties van aparte, functionele parameters en 
nog veel minder zijn het systeemvariabelen 
van een hiërarchische structuur. Symbo
lische codes zijn reducerende vervlech
tingen. Immers, wat Lévi-Strauss de trans
formaties noemt tussen verschillende types 
van pertinente differentie - transposities bij
voorbeeld tussen bon à manger + bon à 
marier • bon à fumer + bon à penser — 
zijn in feite logische operaties op de zinge- 
vingsmodellen waarmee we de wereld ma
nipuleren. En zoals iedereen die ooit een 
maquette bekeken heeft, zal toegeven, zijn 
modellen reducties van wat wij vinden dat 
er gaande is.

Indien ik daarjuist de markt een 
totalisator noemde, dan heeft dat hier, in dit 
opstel, te maken met het totaliseren van deze 
logische operaties, en als we hieruit een 
beeld willen afleiden van de markt als lege 
spiegel, een lege spiegel voor haar partici
panten, dan heeft dit van doen met de on
derlinge vervlechting van haar symbolische 
codes. Om dit beeld van de lege spiegel te 
kunnen ontwaren, zullen we van hieraf aan 
nauwlettender moeten kijken en trager moe
ten spreken.

3. Canetti’s raakvlak

Ik probeer op een zo klein mogelijke plek 
te beginnen, op een limiet, een raakvlak, op 
een onrustwekkend raakvlak dan nog. Over 
deze zere plek zegt Elias Canetti: “Nichts 
fürchtet der Mensch mehr als die Berührung 
durch Unbekanntes. ” [4] Canetti’s zin werkt 
licht verdovend. Iets nauwkeuriger gesteld: 
deze zin heeft het effect van een pijnscheut, 
maar een pijnscheut gemaskeerd door ver
warring. Merk dat de zin zelf niet verwar
rend of warrig is, integendeel, het is zijn 
uiterste precisie die een verwarrend gevoel 
van pijn opwekt, of van een pijnlijke on
rust. Merk ook dat dit effect van pijnlijke 
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verwarring terugbuigt, als een reflexboog, 
op het object van de zin, de angst. Door deze 
terugkoppeling trekt de pijn of de angst niet 
weg, maar wordt hij geneutraliseerd door 
een soort duizeling of roes; de teruggebogen 
pijn of angst blijft herkenbaar maar wordt 
niet gevoeld.

Berühren (‘beroeren’) is immers nau
welijks een aanraken; het raakt terloops en 
oppervlakkig; het is alsof een gewichtloze 
hand het water streelt. En toch is deze aan
raking angstwekkend, de meest angstwek
kende aanraking, zegt Canetti: niets jaagt de 
mens meer schok aan. De ontmoeting van 
‘aanraking’ en ‘het onbekende’ trekt samen 
tot een raakvlak van huiver, tot een angst
aanjagend oppervlak, tot een unheimliche 
limiet. Wat we in eerste instantie lezen, wat 
ons licht verdooft en versuft bij Canetti’s 
formule, is slechts de horrorversie, het 
B-filmeffect van onze gedomesticeerde ver
beelding. Maar over die enscenering heen, 
over de klauwen van de beul, het gillen van 
de maagd en over het ongedierte in het don
ker, herkennen we de onbenoemde huive
ring van het raakvlak tussen wat we ken
nen en wat we niet kennen, tussen het be
kende en het onbekende.

Wat maakt dit raakvlak zo angstaan
jagend? Indien geen gruweltafereel, indien 
geen thrills of kicks, wat grijpt ons dan zo
danig aan dat wij Canetti’s uitspraak haast 
moedwillig infantiliseren? Wie anders dan 
Heidegger kan zulk een vraag beantwoor
den: “Overal heen baant de mens zijn weg, 
in alle domeinen van het zijnde, van het 
overweldigend heersen waagt hij zich en 
juist hierbij wordt hij uit elke baan geslin
gerd. Daardoor pas ontsluit zich de hele 
angst-wekkendheid van deze meest angst
wekkende; niet alleen omdat hij het zijnde 
in zijn geheel in zijn angstwekkendheid 
beproeft, niet alleen omdat hij zich daarbij 
als geweld-dadige verdrijft buiten het hem 
eigene; hij wordt in dit alles pas het angst
wekkendste, wanneer hij nu als degene die 
op alle wegen zonder uitweg is, uit elke 
betrekking tot het eigene naar buiten wordt 
geworpen en de atè, de ondergang, het on
heil over hem neerdaalt.” [5]

Wat ons bij Canetti als een fijn- 
gesponnen lus de adem afsnijdt, treft ons 
hier, bij Heidegger, frontaal en ‘zonder uit
weg’. Wat bij Canetti werkt als een onrust
wekkend afdwalen, als een afbuigen op een 
onbekende limiet, wordt bij Heidegger een 
finale verwittiging, een onontkoombare 
conclusie, een laatste oordeel. Daarom ook 

treft ons de toon van Heideggers spreken 
als de toon van een laatste spreken, als de 
trompet van een apocalyptische spraak. 
Ondanks de fatale toonzetting is dit geen 
onthullende uitspraak, hier worden geen 
geheimen geopenbaard en geen mysteriën 
ontrafeld: als alles al gezegd is en niets nog 
geweten, rest ons nog de noodzaak van de 
taal en de onmogelijkheid van het spreken. 
Dit onuitstaanbare standpunt, dit staan in 
de wereld door overmacht, noemden de 
oude Grieken al aporia, van aporos'. ‘zon
der doorgang’. De aporia is de neteligste 
van alle kwesties, de kwestie die ons rade
loos maakt Omdat we geen raad weten met 
de ondoorgankelijkheid van de doorgang die 
we maken. Vandaar de Heideggeriaanse 
kleur van de ‘angst’, vandaar de no- 
nonsense toon van zijn spreken: “Overal 
heen baant de mens zijn weg, in alle do
meinen van het zijnde, van het overweldi
gend heersen waagt hij zich en juist hierbij 
wordt hij uit elke baan geslingerd.” De bui
ten elke baan liggende baan van de mens, 
voert hem tot wat hij is: tot Un-heimlichkeit, 
letterlijk ‘het niet-thuis-zijn'. Vertaald in het 
vocabulaire van de angst: tot over de grens 
van wat hij kent, de grens van wat hem eigen 
is. En juist deze Unheimlichkeit, dit over het 
eigene heen zich een weg banen, is het eigene 
van de mens. Daarom noemt Heidegger de 
mens het unheimlichste, het meest angstaan
jagende wezen. Daarom ook is Canetti’s 
raakvlak tussen het bekende en het onbe
kende zo huiveringwekkend: in dit raakvlak 
ontmoet de mens zichzelf als angstwek
kende onbekende.

De verwarring tussen het eigene en het 
vertrouwde is, voor Heidegger, de voorbode 
van het onheil: “[De mens] wordt in dit al
les pas het angstwekkendste, wanneer hij 
nu als degene die op alle wegen zonder uit
weg is, uit elke betrekking tot het eigene 
naar buiten wordt geworpen en de atè, de 
ondergang, het onheil over hem neerdaalt.” 
De atè, ‘het lot’, ‘het part’, ‘het noodlot’, 
duikt omlaag, gelijk een wraakengel uit een 
mythisch elders, en slaat toe in de schijn
bare vertrouwdheid met de alledaagse din
gen. Immers, wat is er alledaagser of ver
trouwder dan het ‘zichzelf’? En precies in 
dit ‘zichzelf’ wijst Heidegger ons op de 
breuklijn tussen wat ons eigen is en wat we 
uit dwaze aanmatiging als het ons ver
trouwde beschouwen. Als het eigene van de 
mens - de ‘grondtrek’ zegt Heidegger - de 
Unheimlichkeit is; als het eigene tegelijk het 
meest angstwekkende is, dan kan datgene 
waarmee we ‘vertrouwd’ zijn niet meer zijn 
dan een publiek beleden illusie. De mens 
loopt blijkbaar kringetjes, hij beschrijft cir
kels in zijn zelfgeconstrueerd labyrint.. 
Hij spint zichzelf een eigen wereld en zit als 
een vreemde (dit wil zeggen: er-niet-thuis- 
horende) spin verweven in zijn eigen weef
sel. De mens is een monster, een minotaurus: 
een mythische figuur die, half goddelijk, 
half dierlijk, onvertrouwd met zijn grenzen, 
verstrikt raakt in de grenzen die hij trekt tus
sen zichzelf en het onbekende. Vandaar de 
mythische ingreep van de atè, het noodlot 
dat, uiteindelijk, met het zwaard van een 
vreemdeling - Theseus volgens de verha
len - de Minotaurus zal doodslaan in zijn 
hol.

4. Het vreemde zelf

De mythe vertelt, per definitie, verhalen 
over de mens. De filosofie stelt vragen en 
de mythe vertelt de afloop. Deze taakver
deling geeft wonderlijke resultaten: we 
weten nooit waar het vragen begint of ein
digt, de mythe heeft immers de afloop al 
verklapt. Zo zou men de filosofie kunnen 
begrijpen als een repetitie, als het telkens 
weer vertellen van hetzelfde verhaal, maar 
dan in vragende vorm. In bovenstaand ver
haal kende iedereen de afloop al op voor
hand; het doodslaan van de Minotaurus door 
Theseus werd zelfs opgevoerd als een re
gelrechte anticlimax. So, what’s the point? 
Het punt is dat we de afloop wel kennen 
maar dat we hem niet begrijpen. Dit onbe
grip heeft niets te maken met menselijke 
stompzinnigheid en zeker niet met de ge
heimzinnigheid van het onderwerp. Dit on
begrip heeft te maken met het niet te pak
ken krijgen, het niet vatten of grijpen, van 
het eigene als het vreemde. Want daarover 
gaat het in dit verhaal. Letten we even op 
de enscenering: ‘de mens’ wordt hier opge
voerd als een vreemd wezen, een monster, 
een minotaurus; zijn wereld is een vreemd
soortig, verwarrend hol, een labyrint; hij 
wordt gedood door iemand die hij niet kent, 
een vreemdeling, Theseus; hij ervaart deze 
lotsbeschikking als een vreemde ingreep, als 
een wreedaardig, gewelddadig toeslaan in 
de hem vertrouwde omgeving, als een atè. 
In het kort, dit verhaal is een mise-en-scène 
van het vreemde, niet van de bevreemding 
of de vervreemding maar van de vreemd
heid. Echter, tegelijk gaat het in dit verhaal



over de dood, niet over de dood van een 
fabelachtig personage, de Minotaurus, maar 
over de dood van de mens zelf, over de dood 
van het ‘zichzelf’, het ‘zichzelf’ dat zijn 
eigen dood slechts onder ogen ziet in de 
mythische gedaante van een vreemd mon
ster, als het toeslaan van een vreemde macht, 
een onbekende en onbegrijpelijke Alien. Het 
wezenlijk vreemde in dit verhaal is de dood 
van het ‘zichzelf’ en voor ‘zichzelf’ is dit 
tevens het enige eigene. De atè van de oude 
Grieken is niet enkel de onvermijdelijkheid 
van het lot (moird), het is de zinsverbijstering 
door de góden.

Immers, de atè heeft de mens altijd al 
op een dubbele wijze bespookt; enerzijds 
drijft ze hem, als onvermijdelijkheid, steeds 
verder naar zijn einde; anderzijds slaat ze 
hem met een blinde drift, met een verblinding 
voor zijn eigen grenzen, met een uitzinnige 
gewelddadigheid die, uiteindelijk, slechts 
door zijn einde, de dood, beëindigd wordt. 
De atè signeert met een dubbele waarborg: 
terwijl ze de uiterste limiet van de mens be
tekent, ontzet ze hem tegelijk uit het zicht op 
zijn eigen (doel)einden. Deze ontzetting of 
onteigening is ‘de zinsverbijstering door de 
góden’.

5. Ik verschijn(t) op de markt

Maar wiens lot staat hier op het spel? Wie 
woont in dergelijk uitkomstloos asiel? Wie 
is deze uitzinnige? Ik-zelf, zonder twijfel. 
Ik, ‘de mens’ ! Zonder twijfel? Wat voor een 
grammaticale puinhoop is dit! Welk een dia
lectische verwarring! Laten we dit tumult 
onverwijld reorganiseren.

Hoezo, reorganiseren? Ten eerste, nie
mand kan de ironie van het ‘reorganiseren’ 
(van het ‘onverwijld reorganiseren’ dan nog) 
overtreffen. Alsof de eeuwenoude spraak
verwarring omtrent het sprekende ik en het 
besproken ik hier even uit de wereld kan 
worden geholpen. Alsof het eindeloze 
pingpong tussen de termen van de reeks: 
‘ik’, ‘zelf’, ‘cogito’, ‘subject’, ‘geest’, ‘ziel’..., 
hier, ter plaatse, in een diagram kan wor
den gestopt; alsof men die termen in een 
schema zou kunnen onderbrengen en alsof 
ze, gelijk de ledematen (de organa) van een 
organisatie, de rol of de functie zouden kun
nen vervullen die hen werd toegemeten.

Bemerk, ten tweede, de afgeleide iro
nie van het ‘toe-meten’. Aan de ene kant, 
het nemen of het meten van de maat, het 
berekenen en het becijferen van de afme
tingen; aan de andere kant, het toekennen, 
het toebedelen, het geven van de maat. Aan 
de ene kant de te nemen of de genomen 
maat, de ratio, de rede; aan de andere kant 
de toebedeelde maat, het part, het lot, het 
toeval. Daarom zal, ten derde, de idee van 
een organisatie of van een reorganisatie van 
de mens tot organon (‘instrument’, ‘werk
tuig’, maar ook ‘structuur’) altijd te pletter 
lopen op de ingebouwde ironie van het toe
val. Het toeval valt immers als een donder
steen uit de lucht; het toeval valt-mij-toe 
(accidere, van: ad-cadere), het is mijn ac
cident. Dit over-vallen worden door het toe
val is dus geen ordinaire surprise, het is het 
‘mij’ of het ‘mijzelf’ dat mij toevalt, het is 
het ‘mij’ of het ‘mijzelf’ toegemeten als mijn 
nummer uit de loterij. Hoe kan ik dan, als 
accident, mijzelf organiseren tot ‘mens’ 
zonder, tegelijk, de wreedaardige ironie te 
moeten ondergaan van mijn eigen spraak; 
mijn eigen spraak die dit toevallen-aan-mij- 
zelf uitspreekt alsof ze daardoor een ‘we
zen’ zou benoemen, een ‘menselijk’ wezen. 
Deze wreedaardige ironie doet mij lachen 
gelijk een uitzinnige minotaurus. Ik lach 
vanwege de angstwekkendheid; ik lach zelfs 
bij voorbaat: ik schud van het lachen om
dat ik aangeraakt word door het onbekende.

Mijn lachen moet dus wel een heel 
primitief of primair symptoom van uitzin
nigheid zijn: van zodra ik begin te spreken 
(en ‘ik’ begint altijd met het spreken) moet 
ik lachen. Dit lachen heeft niets van doen 
met het komieke gebrabbel van een onmon
dig kind, dit lachen heeft van doen met mijn 
sprakeloosheid, met het potsierlijke van de 
onuitspreekbaarheid van mijzelf als lot.

Het falen van mijn spraak vertoont zich 
eerst en vooral als een vreemde variant op 
de grimas van het wenen, maar tegelijkertijd 
als een hikkend, hijgend, quasi-verstikt 
geluid, als een karikatuur of een overdrij
ving van het willen spreken en het niet meer 
gezegd krijgen. ‘Ik’ schud(t) of schok(t) van 
het lachen vanwege een kramp, de fysieke 
analogie van de botsing tussen twee elkaar 
afstotende lichamen. Het ‘zelf’ kan dus 
maar één gezicht zijn van het sprekende ik; 
het is mijn hilarische binnenkant; het is die 
kant of dat gezicht dat ik altijd weer ‘bin
nen’ noem en waar niemand ooit thuis is.

6. De markt is mijn andere kant

Het tweede gezicht van het ik is de massa. 
De massa als de meetkundige plaats van 

mijn verlangen naar een haven, een toe
vluchtsoord, een plek zonder lachspiegels, 
een menselijke veiligheidszone, een plaats 
voor de verloren gelopen zoon, een markt. 
Zo ver-stel(t) (entstellen) ‘ik’ de ontstellende 
grens tussen het binnen en het buiten, zo 
keer(t) ik binnenste buiten. Maar deze keer 
niet meer als een droomstrategie, niet meer 
als neurotisch compromis, maar als de ver
schuiving van ‘mijn’ stelling, de verschui
ving van het gestelde ‘ik’, de verschuiving 
van de ‘mij-als-zelf-stelling’. Deze ver
schuiving is de andere kant van de mense
lijke uitzinnigheid.

Dergelijke verschuiving kan niet anders 
gelezen worden dan als het buiten ‘zichzelf’ 
treden, dit wil zeggen als de wonderlijke 
familiegelijkenis tussen 'exteriorisatie' en 
‘extase’. ‘Massa’ wordt hier verstaan als 
externe extase. (Deze andere kant verwekt 
het onverdraaglijk zelfmedelijden.)

Hoe doe(t) ‘ik’ dat? Door de eigen, 
gekoesterde eigenaardigheden af te leggen 
en te versmelten tot één enorm unisono? 
Integendeel, door orkestratie, dit wil zeg
gen: door vervlechting in het ene, funda
menteel mathematische lichaam: de stereo
typie zelf. Laten we deze uitdrukking eerst 
tegen het licht houden. ‘Het ene, fundamen
teel mathematische lichaam’ kan niets an
ders betekenen dan de universele verzame
ling van alle mathematische lichamen; als 
zodanig zou het een axiomatisch concept 
kunnen zijn of een theorema uit de theorie 
der verzamelingen (Set-theory); in ieder 
geval is ‘het ene, fundamenteel mathema
tische lichaam’ een abstracte, speculatieve 
constructie die, per definitie, steeds gelijk 
blijft, tegenover welk mogelijk mathema
tisch lichaam het ook wordt opgesteld. In 
dit opzicht is dit universele lichaam de spe
culatieve of, naar believen, mathematische 
tegenhanger van de term ‘massa’; niet van 
een massa, van een of andere verschijnings
vorm van ‘massa’ (een volksmassa, een 
horde, een troep, een clan, een leger, een 
korps, een corporatie...), maar van de massa. 
De massa is dus het type van alle manifeste 
gedaanten van het massale. De massa is het 
stereotiepe van alle stereotypieën, ze is ‘de 
stereotypie zelf’.

Het denken van de stereotypie heeft 
echter ook stereoscopische kanten. Als voor
stelling is ze tevens een afdruk en een 
afgietsel: ze stelt het binnenstebuiten keren 
voor van het ontheemde ‘zichzelf’. Ze werd 
hier al omschreven als ‘de meetkundige 
plaats van mijn verlangen’ en als ‘externe 
extase’. Deze uitdrukkingen geven te ver
staan, via hun paradoxale figuratie, hoe on
grijpbaar deze buitenste limiet is, deze 
limiet-van-de-buitenkant, dit lichaam aan de 
buitenkant van alle lichamen. [6]

7. Een markt van eenlingen

Als ‘object van mijn verlangen’ is de massa 
een fantasma. Als ‘meetkundige plaats van 
mijn verlangen’ is ze mijn extatische bui
tenkant. Hoe men de massa ook benadert, 
steeds levert ze hallucinante resultaten op. 
Hallucinant is immers het stilvallen of het 
stilleggen van de schommeling tussen het 
(afwezige) ‘ik’ en het (libidineuze) ‘zelf’; 
hallucinant is het samentrekken van deze 
lachwekkende oscillatie tot één, uniek refe
rentiepunt: de eenling-, hallucinant is de 
libidineuze relatie tussen de eenling en zijn 
massale, stereotiepe verschijningsvorm. Te
genover de fantasmatische massa fantaseer(t) 
(het) ‘ik’ (het) ‘mijzelf’ tot vanzelfspre
kende eenling. ‘Ik’ word(t) evident, ik word 
de evidentie van de eenling. Ik word de evi
dente eenling binnen de massa. Ik word een 
stereotiep punt, een gehallucineerde topos 
in een hallucinante ruimte. Dit is een 
hallucinante overgave, een hallucinante 
overdracht. Als men dan toch wil ontologi- 
seren, dan is dit een ontologische over
dracht, een beweging die hier, in dit opstel, 
slechts begrepen kan worden als een ultieme 
hallucinatie. [7]

8. De god van de markt

De contradicties eigen aan deze hallucinante 
en gehallucineerde eenling maken hem tot 
een waggelende, monadologische eend. Het 
gewiebel van een dergelijke monade drukt 
zich uit in een groteske algebra: ‘winners 
en losers', ‘profijt en verlies’, ‘schuld en 
boete’, ‘afweer en triomf’, ‘vlucht en 
hetze’... Enkel in het wetenschappelijk dis
cours kunnen dergelijke affecten nog be
spreekbaar geacht worden. Op die manier 
ontdaan van hun slinks, verglijdend karak
ter kunnen ze niet anders dan afgeleid wor
den van een mythische symmetrie tussen 
licht en duisternis. Wat de eenling nog zou 
kunnen uitspreken of, eventueel, verzwijgen 
als een aanzet of een symptoom van para
noia, wordt, bekeken vanuit de fantastiek van 
de massa, publiek beleden als een vitale, een 
vitalistische krachtbron:

0/1
00 F 01 / 10 / 11
000 / 001 / 010 / 011 /
100 / 101 / 110 / 111
0000 / 0001 / 0010 / 0011 /
0100 / 0101 / 0110 / 0111 /
1000 / 1001 / 1010 / 1011 /
1100 / 1101 / 1110 / 1111
00000 / 00001 / 00010 / 00011 /
00100 / 00101 / 00110 / 00111 /
01000 / 01001 / 01010 / 01011 /
01100 / 01101 / OHIO / 01111 /
10000 / 10001 / 10010 / 10011 /
10100 / 10101 / 10110 / 10111 /
11000 / HOOI / 11010 / 11011 /
11100 / 11101 / 11110 / 11111

Binarisme, algoritme, gulden snede, de 
konijnenreeks van Fibonacci! Op deze ma
nier ontstaan de geruchten over de macht 
en de faam van het massale. De eindterm in 
de fantastiek van de macht blijft echter het 
woord ‘definitie’ : enkel het massale defini
eert, lijnt af, tekent de omtrekken van wat 
altijd slechts aarzeling is en daardoor nog 
altijd niet optelbaar, vervoegbaar, verbuig
baar. Als het massale al een macht of een 
kracht zou hebben, dan is die enkel toe te 
schrijven aan het abstraherend of reduce
rend vermogen van de parameters van de 
waarschijnlijkheidsrekening. Alleen op die 
manier kunnen affecten opgesplitst worden 
tot marktklare entiteiten, bijvoorbeeld tot 
‘haat’ en ‘liefde’; en zelfs dan vormen ze 
nog paren van in elkaar overslaande 
complementairen. De ‘kilte van de haat’ en 
de ‘gloed van de liefde’ zijn stijlfiguren, 
recht evenredig aan de onbenulligheid van 
hun context, een doktersroman gewoonlijk.

9. Een markt van woorden

Op analoge wijze plooien de media open 
als een min of meer gedramatiseerde reto
riek: de retoriek van het massale spreken. 
Ook hier herkennen we de korte adem van 
de positivistische metataal: massamedia zijn 
massaal in de mate dat ze taal en discours 
onderling verwisselbaar hebben gemaakt. 
Hierdoor wordt niet enkel de term ‘retoriek’ 
maar zelfs de term ‘spraak’ overbodig ver
klaard. Massaal spreken spreekt geen spraak 
maar een systeem, en ‘systeem’ is slechts 
het sluitstuk, de sluitsteen van één enorm, 
zelfdragend bouwsel, een enorme tauto
logische koepel, een strakgespannen ima
ginaire sfeer, een hallucinante en gehalluci
neerde wereldbol. Laten we nog eens kij
ken naar de binaire code die niets anders 
uitspreekt dan de uitspreekbare realiteit; kijk 
naar het binarisme dat de differentie (0 + 1) 
instelt als principe en tegelijk als finaal 
narratief. Dat de differentie (041) begre
pen wordt als mogelijkheidsvoorwaarde voor 
het spreken, tot daartoe, maar dat ze beleden 
wordt als de ultieme onthulling, moet wel 
toegeschreven worden aan een soort verbor
gen messianisme van de markt. “Alles moet 
nog beginnen”, zóu de marktcode kunnen 
zeggen, maar dit zou slechts een mystieke 
overdosis grammatica zijn, een syntactisch 
gefluister, een propositionele Witz.

De systeem-spraak van de markt is dus 
sluitend. Gangbare termen zoals 'bruikbaar- 
heidsdenken’ (de taal als instrument) of 
‘massificatie’ (de taal als conventie) zijn 
niets meer dan troostwoorden van de leven
den aan de doden. Of van de doden aan de 
levenden? Geen mens die dit kan uitmaken.

10. De waarheid van de markt

Rest dus nog de participatie of, zo men wil, 
de collaboratie van de Rede in dit massa
spel. Of, nog smaller uitgedrukt, rest nu nog 
het voortdurend getreiter met de term ‘doel
rationaliteit’ als legitimatie of alibi van de 
politiek, de economie en de aanverwante 
kunsten. Hoe treurig is het te moeten ver
wachten dat het massale denken aan de men
selijke gewelddadigheid een oordeelskracht 
zou kunnen toeschrijven. Hoe treurig ook is 
de analogie met de nonchalance waarmee dit 
massadenken de doelrationaliteit heeft geïn
stalleerd als de verlichte opvolger van de 
mythe. Laten we deze treurnis genealogisch 
bekijken: de Verlichting heeft blijkbaar niet 
kunnen voorzien, laat staan voorkomen, dat 
het massieve karakter van de logica op een 
dag zou te voorschijn komen als de enige 
self-fulfilling prophecy. De waarheid die de 
logica uiteindelijk zou moeten uitspreken 
wordt ondertussen massaal belichaamd. En, 
zoals door iedereen opgemerkt kan worden, 
is een belichaamde waarheid een acteur die 
zich laat vervangen bij het gevaarlijke werk. 
Een uitspreekbare waarheid, daartegenover, 

is onvervangbaar. Waar ze opduikt, en als 
ze al opduikt, is het om onmiddellijk weer 
te verdwijnen.

Het ‘zelf’ en de ‘massa’ zijn geen al
ternatieven, het zijn allebei verschijnings
vormen van dezelfde verspeelde aanwezig
heid. Alleen al het feit dat wij ‘zelf’ en 
‘massa’ met de hoogst mogelijke intellec
tuele pathetiek uit elkaar proberen houden, 
zou een waarschuwingssignaal moeten zijn. 
Dit signaal is gemakkelijk te herkennen: het 
is een waarschuwing voor verloochenings- 
technieken die, in een andere context, 
slechts vanaf de divan van een therapeut ter 
sprake komen.

De kwestie is dat we niet eens de vraag 
durven stellen naar de grens tussen de ti
rannie van het zelf en het almachtsgevoel 
van de massa.

In mythische termen, loopt het onder
tussen slecht af met de Minotaurus. Hij 
wordt doodgeslagen in zijn hol. Hij wordt 
doodgeslagen door Theseus. Wie is deze 
Theseus? Dit kunnen we hier niet te weten 
komen. Wij zitten te wachten in ons laby
rint en we vertellen elkaar dwaze verhalen.

Noten

[1] Honoré de Balzac, Scènes de la Vie 
Parisienne, Paris (ed. 1841), XV, p. 110.
[2] “Heel het leven van het individu wordt 
onderworpen aan de wetten van de markt, 
niet enkel in de productiesfeer, zoals in de 
negentiende eeuw, maar ook in de consump
tiesfeer, de vrijetijdssfeer, de ideeënsfeer, 
de kunstsfeer en de studiesfeer, ja, zelfs in 
de privé-sfeer. Vanuit de alledaagse erva
ring blijkt dat hier uitbreken onmogelijk is; 
op die manier bevestigt en verinnerlijkt het 
onderworpen individu de neofatalistische 
ideologie van de onveranderbaarheid van de 
laatkapitalistische maatschappelijke orde. 
Wat overblijft is een ontsnappingsdroom, het 
vluchten in Seks en Drugs; en die worden 
dan weer, op hun beurt, prompt geïndustriali
seerd.” Emest Mandei, Der Spatkapitalis- 
mus, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974 
(oorspronkelijk 1972), p. 447.
[3] Jean Baudrillard, Pour une critique de 
l’économie politique du signe, Paris, 
Gallimard, 1972 , p. 94 (oorspronkelijk in 
La genèse idéologique des besoins, gepu
bliceerd in Cahiers internationaux de so
ciologie, 1969).
[4] Elias Canetti, Masse und Macht, 
Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1980 
(oorspronkelijk Düsseldorf, 1960), p. 9.
[5] Martin Heidegger, Inleiding in de 
Metafysica, Nijmegen, SUN, 1997, p. 177 
(oorspronkelijk Einführung in die Meta- 
physik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 
1953).
[6] Hier stuiten we immers op de andere 
kant van de Unheimlichkeif, deze keer bot
sen we niet meer tegen de ondraaglijke 
vreemdheid van het eigene maar op de on
mogelijkheid van ons verlangen. Deze an
dere kant van de Unheimlichkeit loopt als 
een rode draad door de moderne traditie, 
vanaf de esthetische overrompeling door 
het Kantiaanse ‘sublieme’, tot aan de 
Lacaniaanse definitie van de sublimatie als 
het opheffen van het object tot “la dignité 
de la Chose ” ( ‘la Chose ’ = ‘das Ding ’). Ik 
kan slechts wijzen naar die sublieme draad, 
ik moet verder met de typologie van het 
massale.
[7] De Almacht van de Markf. zelfs als 
‘eenling’ blijf ik onbevredigd door de 
libidineuze symmetrie tussen mijzelf en het 
massale. Trouwens, libido staat hier niet voor 
de ‘erotische affecten’, noch voor enig 'lust- 
principe’ (als correlaat van enig 'nirwana- 
principe’), libido staat hier voor ‘willekeur’, 
en, om de onbepaaldheid van dit hallucino
geen vermogen nog scherper te doen uitko
men, voor ‘grilligheid’ en ‘gril’. In de eco
nomie van de Unheimlichkeit is de libido als 
voluptas (wellust, geilheid) slechts een spe
cifieke, zij het dan opvallende, verschijnings
vorm van de (kantiaanse) Willkür. Men kan 
deze willekeur nog zo graag lezen als ‘vrije 
wil’, onderhuids blijft de vrijheid van die 
‘wil’ getekend door de noodlottigheid van 
de gril. ‘Ik wil’, ‘het belieft mij’: libet of 
lubet, daar komt het oude broertje van de li
bido: lubentia vandaan. Vandaar komt ook 
de bijnaam, lubentina, die de Romeinen aan 
hun moedergodin gaven: Venus lubentina. 
‘Venus de wulpse’ maar ook ‘Venus de gril
lige’. Zelfs in zijn libidineuze overgave aan 
de stereotypie van de massa blijft de eenling 
overgeleverd aan de grilligheid van zijn ei
gen angstwekkendheid: deze angstwekkend
heid is immers niet overdrachtelijk, ze kan 
slechts nagebootst worden of voorgesteld 
door de gefantaseerde almacht van het grote, 
het overweldigende, het massale. De macht 
van de massa, ziehier een uitzinnig verlan
gen; de stereotypie als almacht, ziehier een 
uitzinnige voorstelling. Ziehier een mislukte 
mimesis; ziehier hoe de voorstelling mislukt.
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“History corrupts. Absolute history corrupts absolutely.”
De Harvard Design School Guide to Shopping van Rem Koolhaas

Petra Brouwer
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In 1995 begon Rem Koolhaas aan de 
Harvard Design School met het Project on 
the City, een onderzoek naar de moderne 
stad en nieuwe stedenbouwkundige theo
rieën en concepten die het stedelijk leven 
zouden kunnen organiseren. [1] Een moe
dig plan voor wie in datzelfde jaar zijn meer 
dan 1300 pagina’s tellende oeuvreoverzicht 
S,M,L,XL afsloot met de frase “The city is 
no longer. We can leave the theater now.” [2] 
Bij uitgeverij Taschen zijn nu de eerste re
sultaten van het onderzoek in Harvard ge
publiceerd. Deel één, The Great Leap 
Forward, buigt zich over de verstedelijking 
van de Pearl River Delta in zuidoost China, 
een gebied dat zich in een nietsontziend 
tempo ontwikkelt en elke controle in de 
vorm van stedenbouwkundige plannen bij 
voorbaat lijkt uit te sluiten. Het tweede deel, 
Harvard Design School Guide to Shopping, 
onderzoekt de invloed van het winkelen op 
de stad, al is de vertaling van shopping in 
winkelen een gebrekkige, want shopping 
staat symbool voor een hedendaagse stad 
die nog maar één publieke functie en orga
niserend principe kent: consumptie. De eens 
zo verschillende structuren en instanties die 
vorm gaven aan het openbare leven - stads
centra, suburbia, straten, vliegvelden, sta
tions, musea, scholen, kerken, het internet - 
zijn inmiddels allemaal onderworpen aan de 
planningstechnieken en ideologieën van 
shopping. Deel drie en vier, die nog moe
ten verschijnen, hebben respectievelijk 
Lagos, hoofdstad van Nigeria, en de Ro
meinse stad als onderwerp.

De keuze voor deze vier onderzoeks
terreinen maakt duidelijk waar Koolhaas 
zijn antwoorden voor de nieuwe stedelijke 
condities en theorieën zoekt: in Azië en 
Afrika, waar ordening op een totaal andere 
wijze plaatsvindt dan westers geschoolde 
architecten en stedenbouwkundigen geleerd 
hebben. Pearl River Delta is alleen al op ba
sis van zijn groeitempo een stedenbouw
kundig laboratorium, zoals in de negentiende 
eeuw Londen, Parijs en later Berlijn dat wa
ren. De Afrikaanse steden zijn interessant 
vanwege hun flexibiliteit. Wat zich in wes
terse ogen laat aanzien als een chaotische, 
ongeordende ruimte, bezit feitelijk “een zeer 
hoge organisatiegraad” die niet is vastge
legd in een architectonische vormentaal van 
ruimtelijke hiërarchie en vaste structuren, 
maar in “een directe vorm van informali
teit”. [3] De West-Europese en Amerikaanse 
steden zijn daarentegen niet meer dan echo’s 
van hun roemrijke verleden. De studie over 
de Romeinse stad als “een vroege versie van 
modernisering en een prototype voor het 
huidige proces van globalisering” (achter
kaft) doet vermoeden dat Koolhaas een 
architectuurhistorische pendant wil schrij
ven van Edward Gibbons Decline and Fall 
of the Roman Empire.

Naar nu blijkt, vormde het manifest 
waarmee S,M,L,XL werd afgesloten, The 
Generic City, het programma voor het 
Harvardonderzoek. De generieke stad is de 
stad die naar niets anders verwijst dan naar 
haar eigen moderne conditie; de stad die 
haar lokale, historische en ruimtelijke iden
titeit als een tabula rasa beschouwt om het 
heden ongelimiteerd zijn gang te laten gaan. 
Alleen het hier en nu heeft recht van be
staan. “Did the Generic City start in 
America?”, vroeg Koolhaas zich af in 
S,M,L,XL. “Is it so profoundly unoriginal 
that it can only be imported? In any case, 
the Generic City now also exists in Asia, 
Europe, Australia, Africa.” [4] Vormen Azië 
en Afrika het studieobject van de andere 
delen, dan richt de Harvard Design School 
Guide to Shopping zich hoofdzakelijk op 
de Amerikaanse stad; Europa figureert daar
bij als de oude wereld. Thema’s die zo ken
merkend zijn voor de generieke stad, zoals 
het vliegveld, de snelweg, het atrium, de 
beeldtaal van postmoderne architectuur, de 
bouwtechniek van de siliconenkit, de kunst
matigheid van historische stadscentra, de 
explosie van schaal, worden nader bestu
deerd in aparte hoofdstukken of keren voort
durend terug in het boek. De meest opval
lende keuze van de studie is de historische 
invalshoek. In de eerste plaats bestudeert 
Harvard Design School Guide to Shopping 
de geschiedenis van moderne typologieën.

Main Street Parade, Mall of America
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De generieke stad, gezegend met geheugen
verlies, krijgt tegen wil en dank een 
evolutionaire voorgeschiedenis, met wortels 
in Europa en Amerika.

Het boek, achthonderd pagina’s dik, 
opent met een reeks afbeeldingen van het 
atrium, het prototype bij uitstek van het 
winkelen. Via Rome in het jaar 110, de 
stoffenbazaar in Isfahan (1585), de Gale
ries des Bois in Parijs (1815) [5], Crystal 
Palace van Joseph Paxton (1851) en de 
Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan 
(1865) komen we in Moskou, Houston, 
Xian, Las Vegas, Bloomington, Seoul, 
Mexico Stad, Singapore, Lissabon, Londen, 
Barcelona, Basel, Ontario en tientallen an
dere steden, waar de overdekte winkelstraat 
overal hetzelfde aanzien heeft. Vervolgens 
wordt de ontwikkeling van het atrium, en die 
van alle andere verkooptechnieken, zoals het 
warenhuis, de supermarkt, de paspop, de 
etalageruit, de catalogus, de verkoop- 
automaat, muntgeld, papiergeld, de credit
card, zelfbediening, radiocommercials, de 
lift, het internet, in pagina’s lange chronolo
gische tabellen uiteengezet. Tot in de meest 
onwaarschijnlijke details is de evolutie van 
het winkelen opgespoord.

Hierna volgt een overzicht in tabellen 
van de huidige conditie van consumptie en 
productie. Zo wordt het vermogen van de 
honderd grootste detailhandelondememin- 
gen vergeleken met het bruto nationaal 
product van de honderd rijkste landen ter 
wereld. Reeds na 24 landen verschijnt de 
eerste onderneming in beeld: Wal-Mart, met 
een vermogen dat groter is dan het bruto 
nationaal product van landen als Noorwe
gen, Zuid-Afrika en Saudi-Arabië. Vanaf de 
vijftigste plaats staan ondernemingen en 
landen kriskras door elkaar, K-markt boven 
Marokko, Toys ‘R’ Us en de Gap boven 
Ivoorkust, Ikea net onder Paraguay. De evo
lutie en culminatie van de macht van de 
multinationals vinden hun anticlimax in het 
daaropvolgende hoofdstuk Crisis. Over fo
to’s van leegstaande winkelcentra, die erbij 
liggen als desolate ghosttowns, staan cita
ten geprojecteerd uit economische tijd
schriften die voorspellen dat de jacht op de 
consument andere vormen zal aannemen. 
Van de huidige detailhandelondernemingen 
die de wereldmarkt beheersen, zal slechts 
een klein percentage overleven. Meer dan 
de helft van het aantal aankopen gebeurt in 
de nabije toekomst online, via catalogi en 
800-nummers. De shopping mall heeft zijn 
beste tijd gehad.
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Hyperbool

Evolutie, statistiek en crisis. Dat zijn de in
leidingen waarmee de lezer het boek wordt 
ingestuurd. Tweeënveertig essays, alfabe
tisch op titel geordend, moeten het winke
len als essentie van de generieke stad 
- ruimtelijk maar ook technisch, sociolo
gisch en ideologisch - uitdiepen. Alleen al 
het doorbladeren van al deze studies, hun 
afbeeldingen bekijken, hier en daar een in
leiding lezen, vergt een uur of twee. Twee 
uur shopping leidt tot de overtuiging dat 
shopping onontkoombaar is. Hoe gedetail
leerder men het boek bestudeert, hoe min
der die stelling echter overtuigt. De lezer 
blijkt op het verkeerde been gezet. De om
vang van het boek, de reeksen tabellen en 
grafieken en de talloze historische essays, 
voorzien van een uitgebreid notenapparaat, 
wekken de indruk van een uitputtend en ge
degen onderzoek, uitgevoerd door Koolhaas’ 
nijvere Harvardstudenten. Zijn twee eigen 
bijdragen - een interview met Robert 
Venturi en Denise Scott Brown, en het es
say Junkspace - zijn door hun persoonlijk 
en exploratief karakter buitenbeentjes in het 
boek. Hun agenda is echter wel bepalend 
voor de rest van de bundel. Harvard De
sign School Guide to Shopping is geen we
tenschappelijk onderzoek naar shopping, 
maar een dossier dat uitpuilt van de bewijs
last om één bewering te staven, namelijk 
dat de stad mail en de mail stad is gewor
den. Wat gepresenteerd wordt als hypothese, 
is feitelijk een hyperbool. Falsificatie van 
de hypothese, de representativiteit van bron
nen, definities van de begrippen: het inte
resseert de onderzoekers niet.

De hyperbool van Harvard Design 
School Guide to Shopping is op zijn aan
trekkelijkst in de brede keuze van de on
derwerpen. Shopping is immers overal. In 
het essay The Divine Economy, over religie 
en shopping, spreken geestelijk leiders niet 
alleen in termen van marktaandelen, maar 
blijkt de hedendaagse kerk ook te zijn ge
modelleerd naar het winkelcentrum: “Mails 
are a neutral place and people feel comfor
table in malls. (...) So when people come 
into our church, they will say, ‘Here’s a 
familiar place. I feel safe and secure here 
like in a mall’ ” (p. 301). Er blijkt ook een 
hechte band te bestaan tussen militaire ope
raties en de detailhandel. Luitenant- 
generaal William G. Pagonis, verantwoor
delijk voor de militaire logistiek tijdens de 
Golfoorlog, stapte over naar het nood
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lijdende concern Sears voor een civiele car
rière als logistiek manager. Wie onder grote 
tijdsdruk veertigduizend containers kan ver
schepen naar Saudi-Arabië en Koeweit, met 
proviand en huisvestingsvoorzieningen 
voor driehonderdduizend manschappen, 
moet ook het leverantiesysteem van een on
derneming op orde kunnen krijgen. Pagonis’ 
reorganisatie bezorgde Sears inderdaad 
enorme winsten. Van ondernemingen als 
Wal-Mart, Procter & Gamble, Motorola en 
Texas Instruments is bekend dat ook zij ac
tief werknemers werven onder militair per
soneel, en inmiddels bestaan er talloze 
bemiddelingsbureaus die gespecialiseerd 
zijn in outplacement van ex-militairen in de 
detailhandel. [6]

The Divine Economy blijkt echter ge
baseerd op niet meer dan een handvol arti
kelen uit tijdschriften en kranten als The 
Atlantic Monthly, Los Angeles Times en 
Marketing News. Bovendien is het verband 
tussen militaire en stedelijke logistiek min
der nieuw dan op het eerste gezicht lijkt. 
Tot aan de negentiende eeuw was een mili
taire opleiding van stedenbouwkundigen 
eerder regel dan uitzondering. De planolo
gie, de wetenschapdie in de jaren zestig van 
de twintigste eeuw in het leven werd ge
roepen om het stedenbouwkundige onder
zoek objectiever en systematischer uit te 
voeren, leunde zeer sterk op militaire 
onderzoeksmodellen. [7]

De ruimtelijke consequenties van 
shopping zijn serieuzer onderzocht. Twee 
uitvindingen die cruciaal waren voor de tot
standkoming van de generieke stad staan 
hier centraal: de roltrap en air conditioning. 
Ze zorgden voor ononderbroken beweging 
en onveranderlijke klimatologische omstan
digheden, en aldus voor stabiele, voorspel
bare en optimale winkelcondities. De rol
trap bleek zo determinerend te zijn voor de 
ontwikkeling van de consumptieve stad, dat 
ze de ruimte ervan nog steeds zonder noe- 
menswaardige adaptaties vormgeeft. Dat 
geldt niet voor een andere uitvinding die de 
voetganger mobieler moest maken: het rol- 
trottoir. Na een aantal ontwerpen voor 
New York, in het laatste kwart van de ne
gentiende eeuw, vond het roltrottoir toepas
sing in de gecontroleerde stedelijke omge
vingen van de Wereldtentoonstellingen - het 
meest spectaculair op de Parijse Wereldten
toonstelling in 1900. Roltrottoirs moesten 
de afstanden in de alsmaar groeiende ste
den weer beheersbaar maken, en de stad 
weer een samenhang geven zoals men die
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aantrof in de vroeg negentiende-eeuwse pas
sages. Terwijl het roltrottoir de stad weer 
moest verkleinen, lieten roltrappen toe om 
gebouwen steeds groter te maken, waardoor 
een soort binnenstedelijkheid ontstond. Zo 
vloeiden de schaalniveaus van stad, winkel
passage en warenhuis in elkaar over. Dat het 
roltrottoir na de Wereldtentoonstelling van 
Parijs verbannen werd naar heel specifieke 
plekken als vliegvelden en metrostations, had 
te maken met het inzicht dat de rond
slenterende voetganger de beste consument 
was. Om die reden vond ook Victor Gruen, 
ontwerper van het eerste autovrije winkel
gebied in Amerika (Kalamazoo Mall, 
Kalamazoo, Michigan, 1959) en het eerste 
overdekte winkelcentrum (Southdale, 
Minnesota, 1957), dat roltrottoirs niet thuis
hoorden in winkelzones; de ideale consumeer- 
conditie is die van de klant “strolling leisurely, 
without mechanical assistance” (p. 491). 
Gruens ontwerpen werden geroemd door 
Jane Jacobs, auteur van The Death and Life 
of Great American Cities (1961) en boeg
beeld van de bewegingen die tégen sloop 
van de binnenstad en cityvorming, en vóór 
stadsvernieuwing vochten. De oude binnen
steden, die vanaf de jaren zestig autovrij 
werden gemaakt, en de shopping malls die 
in suburbia verrezen, begonnen steeds meer 
op elkaar te lijken. Beide gebieden functio
neerden als winkelzones die een uitgebreid 
parkeer- en wegensysteem nodig hadden om 
de voetgangers aan te voeren. Tegelijk 
promootte Victor Gruen zijn overdekte win
kelcentra als stedelijke centra van de 
suburbs. De mail nam de typische stedelijke 
ruimtes en plekken over - plaza’s, straten, 
parken en trottoirs met bankjes, kunstwer
ken en fonteinen - en ontwikkelde zich, bij 
gebrek aan alternatief in de Suburb, van een 
monofunctioneel winkelgebied tot een open
bare, pseudo-stedelijke ruimte (p. 514).

Precies op dit punt, waar de stad als 
mail en de mail als stad wordt gepresen
teerd, springen de tekortkomingen van het 
onderzoek het meest in het oog - bij de stel
ling dat de openbare ruimte door winkel
centra ontdekt wordt op het moment dat het 
openbare leven niet meer bestaat. Dat win
kelen en consumptiegedrag een immense 
invloed hebben op de moderne stad en de 
stedelijke samenleving valt niet te betwij
felen, maar geen enkele bijdrage in deze 
Guide to Shopping toont overtuigend aan 
dat winkelen nog de enige vorm van stede
lijke openbare activiteit is, en dat het hele 
publieke domein, van ziekenhuis tot school,
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van station tot museum, bepaald wordt door 
de mechanismen en ruimten van het win
kelen.

History Shopping

De geschiedschrijving van de generieke stad 
is problematisch. Enerzijds vormt de 
generieke stad de status quo van de 
geglobaliseerde, stedelijke samenleving aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw, een 
samenleving waarvan het publieke functio
neren alleen nog op shopping berust. An
derzijds wordt die unieke hedendaagse con
ditie, via het bestuderen van nieuwigheden 
als roltrappen en airconditioning, verbon
den met de stad van de late negentiende en 
de twintigste eeuw. Is de moderniteit tien, 
vijftig of honderdvijftig jaar oud? In ieder 
geval is de maatstaf van moderniteit het he
den, en dient het verleden enkel als een 
teleologische voorgeschiedenis. Veel bijdra
gen aan dit boek bestaan uit een overzicht 
van jaartallen en korte beschrijvingen, die 
kennelijk voor zichzelf moeten spreken 
(1834, emigratie van de Disneyfamilie van 
Ierland naar de Verenigde Staten; 1859, ge
boortejaar van Elias Disney, vader van Walt; 
1906, verhuizing van het gezin naar 
Marceline, Missouri. Volgens de dochter 
van Walt Disney zouden de Mainstreets in 
de parken van Disneyland een geïdeali
seerde versie van Marceline’s Main Street 
zijn) (p. 272). De Europese terughoudend
heid inzake de uitbreiding van winkeltijden 
wordt zonder een spoor van ironie herleid tot 
Luthers aanklacht tegen de corruptie van de 
kerk in 1517. Het is de erfenis van het protes
tantisme die Europa, van Portugal tot 
Scandinavië, in gewetensnood zou hebben ge
bracht over het winkelen op zondag (p. 735).

De vergaande versimpeling van de 
geschiedenis in dit boek komt ook voort uit 
het feit dat een precieze definitie van shop
ping ontbreekt. De ontwikkelingen in het 
doen van de dagelijkse boodschappen, het 
aanschaffen van kleren, het boeken van rei
zen of het bezoeken van bioscopen of pret
parken hoeven niet parallel te lopen. Ter
wijl de ene vorm van shopping floreert, kan 
de andere onbeduidend zijn. Een poging om 
alle ontwikkelingen in één geschiedenis 
onder te brengen, kan daarom alleen maar 
stuklopen. En dit gebeurt dan ook voort
durend. Zo legt Chuihua Judy Chung in 
haar bijdrage Ms. Consumer een verband 
tussen de emancipatie van de vrouw en de 
opkomst van de big-box stores in de jaren
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tachtig (pp. 505-525). Deze stores zouden 
een antwoord zijn op feministische kritie
ken die het bombardement van vrouwen met 

' reclame en allerlei verleidingstechnieken op 
dé korrel namen. Winkels als Gap en 
Banana Republic stelden zich in antwoord 
daarop terughoudend en sekseneutraal op: 
de routing werd transparant, de gangen tus
sen de schappen werden breder, de plafonds 
hoger, en het winkelen anoniemer, zodat de 
consument de indruk kreeg van een grotere 
autonomie en keuzevrijheid. Big-box stores, 
weidewinkels van één verdieping gericht op 
het verkopen van één categorie producten, 
voerden deze verkooptechniek door tot in 
het extreme.

De conclusie van Chung: “What is 
compelling about these events is that the 
point at which public space suffered most 
severely from diffuseness was the precise 
moment when the shopping industry lost 
women as its primary consumers” (p. 516). 
Twee pagina’s verder haalt ze echter een 
onderzoek aan uit 1997 waaruit blijkt dat 
vrouwen verantwoordelijk zijn voor een 
veel groter deel van het aantal aankopen dan 
ooit was gedacht. Ook aankopen van 
producten die voor mannen bestemd zijn, 
zoals mannenkleding en auto’s, worden gro
tendeels door vrouwen gedaan. En terwijl 
de werkende vrouw in onderzoek uit de ja
ren negentig als efficiënte consument uit de 
bus komt, die een hekel heeft aan winke
len, lange rijen vermijdt en met zo min 
mogelijk stress haar aankopen wil doen, 
beschrijft Chung ook de entertainment- 
shopping mall van de jaren negentig als een 
bij uitstek feminiene ruimte. Naar binnen 
gelokt door bioscopen, restaurants, kunst
galeries en andere vormen van vermaak 
wordt de onwillige vrouwelijke consument 
toch tot aankopen verleid. Hoe het zit met 
haar tijdgebrek en behoefte aan efficiëntie, 
wordt gemakshalve vergeten.

Het is verbazend dat in Koolhaas’ 
generieke stad zo weinig ruimte is voor te
genstrijdige, parallelle ontwikkelingen. Dat 
de essentie van de hedendaagse stad niet 
langer te begrijpen is zonder shopping, klopt 
waarschijnlijk, maar de bewijslast van deze 
Guide to Shopping verbleekt bij een studie 
als die van Michael Freeman, die een ver
gelijkbare stelling verdedigt, maar dan voor 
de negentiende eeuw, en die juist door zijn 
nuanceringen overtuigt. [8] Zijn Railways 
and the Victorian Imagination toont aan hoe 
de spoorwegen een complete refiguratie van 
de steden en van de verhouding tussen stad 

en platteland teweegbrachten, en hoe ze in 
hun fysieke presentie gingen functioneren 
als culturele metafoor van een tijdperk.

Junkspace

De presentatie van Harvard Design School 
Guide to Shopping als een degelijk onder
zoek versluiert de uiteindelijke bedoeling 
van Koolhaas: een getuigenis te schrijven 
van de hedendaagse stad. In die hoedanig
heid overtuigt het boek wèl. Het doet dat 
met beeldmateriaal en met de twee bijdra
gen van Koolhaas zelf, waarin zijn persoon
lijke fascinatie ruim baan krijgt.

In Relearning from Las Vegas inter
viewt hij (samen met Hans Ulrich Obrist) 
Denise Scott Brown en Robert Venturi, ver
trekkend van een citaat uit hun Learning 
from Las Vegas (1972): “Learning from the 
existing landscape is a way of being 
revolutionary for an architect.” Het kon 
Koolhaas’ eigen motto zijn. De moderne 
conditie schept de randvoorwaarden voor 
de moderne architect, niet andersom. 
Learning from Las Vegas is de geschiede
nis ingegaan als een basistekst van de post
moderne architectuur; een tekst die archi
tecten wees op de effectiviteit en schoon
heid van de beeldtaal van Las Vegas, waar 
architectuur uit niet meer dan bordkartonnen 
dozen bestond, die hun verleidelijkheid en 
zeggingskracht volledig ontleenden aan het 
billboard. De architectuur was niet langer 
een ruimtekunst, maar slechts drager van 
het ornament.

De meest fascinerende uitspraak van 
de beide auteurs in dit interview is dat ze 
Las Vegas juist interessant vonden van
wege zijn lokale specificiteit: “The Las 
Vegas that interested us was more local 
than global” (p. 616). ‘Continuïteit’ in ar
chitectuur begrijpen zij niet als een be
paalde ‘universele’ architectonische typo
logie die overal terugkomt, of een beeldtaal 
die zich op een bepaald moment wereldwijd 
manifesteert - Las Vegas als prototype voor 
het postmodernisme - maar als de constante 
aanwezigheid van iconografische expressie 
in de architectuur: “Egyptian hieroglyphics 
on pylons are like billboards; early 
Byzantine or Christian basilicas, like those 
of Ravenna, have interiors teeming with 
signage - we call it high art - but really it’s 
advertising art to teach the illiterate 
populace Christian theology” (p. 593). Wel
licht verbergt deze uitspraak Koolhaas’ 
agenda voor zijn onderzoek naar de 
Romeinse stad. In Harvard Design School 
Guide to Shopping neemt hij vooralsnog het 
omgekeerde standpunt in, en kan de archi
tect slechts revolutionair zijn door zich to
taal over te leveren aan de moderne condi
tie, die geen enkel precedent kent. Het is 
deze conditie die wordt beschreven in 
Junkspace: “If space-junk is the human 
debris that fitters the universe, junk-space 
is the residue mankind leaves on the 
planet” (p. 408). Veertien dichtbedrukte 
pagina’s, zonder een enkele afbeelding, ge
ven deze tekst een apart statuut in het boek.

Het lijkt me niet vergezocht om hierin 
Koolhaas’ gespleten houding te herkennen 
ten opzichte van zijn eigen product, en 
vooral zijn eigen architectuurpraktijk. Om
dat niemand aan de moderne tijd ontsnapt, 
maakt elke architect zich schuldig aan ‘junk
space’. Het grote verschil tussen gerepu
teerde architecten en naamloze bureaus is 
dat de laatsten dit zonder schuldgevoel en 
schaamte doen. “They are the ones who 
design without any hesitation”, schreef 
Koolhaas al in The Generic City. [9] De fas
cinatie voor de naamloze architecten die, 
gemeten naar de omvang van hun bijdrage 
aan de architectuur, de productie van ster- 
architecten reduceren tot een voetnoot bij 
het echte moderne verhaal, is ook terug te 
vinden in de Harvard Design School Guide 
to Shopping. In de bijdrage Separated at 
Birth beschrijft Daniel Herman de oeuvres 
van Frank Gehry, sterarchitect van museum- 
gebouwen, en Jon Jerde, sterarçhitect van 
shopping malls, als eikaars spiegelbeeld. Als 
tweelingen die bij hun geboorte werden 
gescheiden en daarna elk hun eigen pad 
volgden, blijken ze uiteindelijk toch met 
dezelfde opgave bezig. In de merchandising 
van museumwinkels en spektakelstukken 
zoals het Guggenheim in Bilbao, verschilt 
het museum niet van Jerdes moderne enter- 
tainment-shopping mails. Alleen valt 
Gehry’s oeuvre onder high art en dat van
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Jerde onder low art. Elders worden de drie 
belangrijkste shopping mall-architecten van 
Amerika, Daniel Bumham, Victor Gruen en 
Jon Jerde gepresenteerd als miskende mo
derne helden (pp. 736-747).

Koolhaas benijdt deze helden om hun 
onbeschaamde geloof dat zij een bijdrage 
kunnen leveren aan de moderne cultuur. De 
air conditioned shopping mall heeft een 
universele, geglobaliseerde architectuur 
gecreëerd die het specifieke alleen nog kent 
door imitatie, door het klimaat van buiten 
de artificiële wereld te imiteren, schrijft 
Koolhaas in The Generic City. Plotselinge 
stormen, minitornado’s, ijspegels in cafe
taria’s, hittegolven, zelfs mist wordt door 
mechanische apparatuur geproduceerd. 
“The irony is that in this way the Generic 
City is at its most subversive, its most 
ideological; it elevates mediocrity to a 
higher level.” [10]

Het bewustzijn van, en de schaamte 
voor de moderne conditie belet de ‘serieuze 
architect’ echt modem te zijn, en daarmee 
wordt hij middelmatig. Wat Koolhaas zoekt, 
is het instinct van de architect; instinct dat 
verloren ging door de nutteloze kennis die 
aan de gerespecteerde architectuurscholen 
wordt onderwezen, en die geen enkele aan
sluiting vindt bij de omstandigheden waar
onder een architect moet werken. Veel be
ter toegerust is de pretentieloze architect, 
die een opleiding van nog geen dertig
duizend dollar heeft genoten. “It follows 
that a combined total investment of 300 
billion dollars ($300.000.000.000) worth of 
architectural education ($30.000 [average 
cost] X100 [average number of workers per 
office] X 100.000 [number of worldwide 
offices] is working in and producing 
Generic Cities at any moment.” [11] Toen 
Koolhaas aan Harvard met zijn Project on 
the City begon - zo vertelt hij met nauwe
lijks verholen afschuw in het gesprek met 
Venturi en Scott Brown - men nog 
steeds onderwijs in het herstructureren van 
verlaten havengebieden in Boston, “to 
students who could have been planners in 
Singapore” (p. 599). Kortom, studenten 
kregen les over opgaven die er volgens 
Koolhaas in de generieke stad geheel niet 
meer toe deden.

Koolhaas’ redenering doet denken aan 
de razernij van Nietzsche tegen de histo
rische kennis waarmee de jeugd van zijn tijd 
overladen werd. De ontdekking van de ge
schiedenis had er volgens Nietzsche voor 
gezorgd dat de negentiende-eeuwer zelf niet 
meer in staat was iets belangwekkends te 
presteren. Hij was het leven verleerd. Ken
nis van het verleden was hij als beschaving 
gaan zien, maar wat droeg deze kennis bij 
aan het vitale handelen? “Hij mag dan wel 
beweren dat hij inhoud heeft en dat alleen 
een vorm ontbreekt, maar een dergelijke 
tegenstelling is voor al wat leeft dodelijk. 
Omdat ze zonder deze tegenstelling niet 
eens denkbaar is, leeft onze moderne be
schaving niet, met andere woorden: zij is in 
feite geen beschaving, ze komt niet verder 
dan een idee, niet verder dan een gevoel van 
beschaving, ze gaat niet over daadwerke
lijke beschaving.” [12]

Terwijl de Harvard Design School 
Guide to Shopping op Nietzschiaanse wijze 
de aandacht voor het heden wil opeisen, 
haalt Koolhaas in de geïsoleerde bijdrage 
Junkspace zijn eigen pleidooi voor het he
den onderuit. Ik ken geen enkele tekst die 
de hedendaagse architectuur zo furieus, re
deloos en verpletterend mooi beschrijft als 
Junkspace. Als een eigentijdse Ruskin, die 
de negentiende-eeuwse gebouwen met zijn 
giftige pen welhaast van de aardbol wilde 
wissen - “those thin, tottering, foundation
less shells of splintered wood and imitated 
stone” [13] - waart Koolhaas rond in de 
junkspace-ruimten van vliegvelden en 
malls, waar geen architectuur meer aan te 
pas is gekomen. Architectuur was van 
oudsher een kwestie van ordening, het aan
brengen van hiërarchie en compositie; 
junkspace daarentegen bestaat uit optellin
gen en aaneenschakelingen. Ze is lichtge
wicht en kent geen constructie, alleen maar 
membranen, vliesgevels en decoratie. Elke 
vorm van materialisering is provisorisch. 
Was architectonische detaillering eens een 
uitdrukking van het samenkomen van 
ongelijksoortige materialen, een harmo
nieuze samenvoeging, nu is het een abrupte 
beëindiging van het bouwsysteem. “Only 
the blind, reading its fault lines with 
fingertips, will ever understand Junkspace’s 
histories” (p. 411).

Junkspace is doorgedrongen tot in alle 
uithoeken van de maatschappij. In de sa
menstelling van lunchpakketjes, de perma
nente verbouwingsdrift van luchthavens, de 
muziekjes waarmee telefooncomputers hun 

6 klanten ‘in de wacht’ zetten, de gentrification 

van oude stadswijken door culturele instel
lingen en de obsessieve aandacht vóór het 
weerbericht. Koolhaas sluit de moderne ar
chitect op ia een moderne Zeitgeist waar
aan hij tegen wil en dank onderworpen is. 
Hoe ijverig een architect ook probeert een 
eigen handschrift te ontwikkelen, een alter
natief te bieden voor junkspace - door zijn 
bewuste ingrijpen, door zich af te zetten te
gen de moderne conditie, zal hij juist mid
delmaat produceren. Zijn gebouw is immers 
geen uitdrukking van de moderne tijd, maar 
een flauw aftreksel. Het alternatief voor de 
artificiële airconditionedjunkspace is even 
schuldig: “Junkspace is like a womb that 
organizes the transition of endless quantities 
of the Real - stone, trees, goods, daylight, 
people - into the unreal. Entire mountains 
are dismembered to provide ever-greater 
quantities of authenticity...” (p. 421). Het 
onbewerkte eikenhout is even schuldig als 
de systeembouw.

Deze claustrofobische Zeitgeist is on
losmakelijk verbonden met de corrumpering 
van de geschiedenis. De hedendaagse cri
sis, de onmogelijkheid tot authenticiteit be
halve voor wie instinctmatig handelt, be
staat bij de gratie van een utopisch, fictief 
en eenduidig verleden. De geschiedenis 
wordt twee keer gecorrumpeerd in Harvard 
Design School Guide to Shopping. Eén keer 
door haar veelstemmigheid en complexiteit 
in het keurslijf van een evolutionaire chro
nologie te dwingen, en een tweede maal 
door het tijdperk vóór Junkspace onschuld 
en een gebrek aan bewustzijn toe te dich
ten. De eerste corruptie is opportunistisch. 
Gepresenteerd als een alomvattend en we
tenschappelijk onderzoek simuleert het 
boek de bewijslast voor een apodictische 
stelling: de mail is de moderne stedelijke 
conditie, en alles wat geen mail is, is niet 
modem. De tweede corruptie is volkomen 
legitiem, want we lezen Ruskin of Nietzsche 
ook niet vanwege hun sluitende logica. Zo 
beschouwd is Junkspace een cry in the dark, 
een bittere afrekening met de hedendaagse 
stad en architectuurpraktijk. “ ‘Masterpiece’ 
has become a definitive sanction, a semantic 
space that saves the object from criticism, 
leaves its qualities unproven, its performance 
untested, its motives unquestioned” (p. 416). 
Met Junkspace heeft Koolhaas een meester
stuk geschreven dat zich bevrijd heeft van 
zijn eigen definitie.

Noten
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Valentijn BYVANCK

De hedendaagse kunstwereld is opgeschrikt 
door een invasie van niet-westerse kunst. 
Het label niet-westers is niet geliefd, want 
het is onnauwkeurig, het verdeelt de wereld 
in vage kampen en het zegt weinig over het 
werk van de individuele kunstenaar. De 
geografische verwijzing is bedrieglijk, want 
een groot deel van de kunst die onder deze 
noemer wordt tentoongesteld, is vervaar
digd in het westen door kunstenaars die in 
het westen zijn opgegroeid en opgeleid. Het 
label benoemt geen esthetische categorie, 
want de Surinaamse, Nigeriaanse of 
Chinese kunst, de kunst van zwarte Britten, 
olijfkleurige Nederlanders of roodhuidige 
Amerikanen die men als niet-westers be
schouwt, heeft niet meer gemeen met elkaar 
dan met het werk van westerse kunstenaars. 
Noch geeft deze kunst inzicht in zoiets als 
een buitenwesters vocabulaire of, zoals 
theoretici graag schrijven, een ‘subaltern’ 
perspectief, want zij bedient zich zonder 
uitzondering van onderwerpen en stijl
middelen die passen binnen de normen, de 
vooroordelen, de kritische traditie en de 
voorliefde voor folklorisme die al eeuwen 
in de westerse cultuur bestaan. De in gewa
den met Afrikaanse motieven geklede as
tronauten van Yinka Shonibare (Londen) 
verbeelden de literaire tegenstelling tussen 
gestroomlijnde vooruitgang en primitieve 
decoratie. De foto’s van groepen moslim
fundamentalisten aan het strand van Shirin 
Neshat (New York) bevestigen het beeld van 
een geheimzinnige, met verboden omgeven 
Arabische wereld. De geïnscribeerde urnen 
van Rachid Koraïchi (Parijs) spreken tot de 
westerse gevoeligheid voor mystiek, 
kalligrafie en Afrikaans aardewerk. Het 
Museum voor Hedendaagse Afrikaanse 
Kunst van Meschac Gaba (Amsterdam) 
verwoordt de kritiek op de (neo)koloniale 
verzameldrift en onderwerping.

Het is daarom verleidelijk de term 
niet-westers te beschouwen als een loze 
kreet van beleidsmanagers, cultuurhande- 
laren en publiciteitsmensen die inspelen op 
de huidige maatschappelijke belangstelling 
voor migratiebewegingen, globalisering en 
het marginale perspectief door de aandacht 
te vestigen op de afkomst en huidskleur van 
de kunstenaar in plaats van de aard en bete
kenis van het kunstwerk. Bij hen is de ar
tistieke marge geen moeilijk inpasbare ca
tegorie, maar het meest modieuze onderdeel 
van de westerse canon. Deze paparazzi van 
de kunstwereld zijn zelf weer onderdeel van 
een westerse strategie waarin culturele di
versiteit fungeert als zoethoudertje in een 
mondiale machtspolitiek. Het model voor 
deze strategie vindt men in de Amerikaanse 
folklore, waarin trots gewezen wordt op de 
bijdragen die de verschillende bevolkings
groepen hebben geleverd aan de multi
culturele samenleving. De zwarten brach
ten jazz en blues, Latino’s salsa, Italianen 
pizza en Chinezen dumplings. De constitu
tie, het economische systeem en de rechts
staat hoeven nergens aan te worden toege
schreven, want ze vormen tezamen het van
zelfsprekende blanke kader waarbinnen 
deze cultuur kan worden genoten. De pointe 
van deze cultuurvisie is kristalhelder: keu
ken en kunst zijn uit alle windstreken wel
kom, maar hebben weinig relevantie voor 
de westerse staatshuishouding waarnaar alle 
politieke, sociale en religieuze waarden zich 
behoren te voegen.

Bestaan er dan geen kunstenaars die 
buiten het westen kunst vervaardigen met 
een eigen, niet-westers idioom? Jawel, maar 
de westerse kunstmarkt ziet er geen brood 
in of herkent het niet als kunst. Er zijn nog 
steeds curatoren te vinden die het als hun 
taak zien om een denkbeeldige andere, au
thentieke kunst te vinden. Hun streven doet 
denken aan het melancholieke verslag van 
de antropoloog Claude Lévi-Strauss in 
Tristes Tropiques (1955). Lévi-Strauss be
schrijft hoe hij in de Braziliaanse regenwou
den op zoek ging naar een stam die nog 
nooit in contact was geweest met wester
lingen. Toen hij na veel omzwervingen en 
tegenslag eindelijk de felbegeerde stam aan
trof, ontdekte hij dat hij niet met ze kon com
municeren en moest hij onverrichter zake 
huiswaarts keren. De moderne curator treft 
hetzelfde lot: als hij tussen alle kunstenaars 
er één vindt die een andere taal spreekt, zal 
hij zijn werk, of het nu in Gambia of in Ne
derland is gemaakt, niet als kunst verstaan.

Toch moet de term niet-westerse kunst 
niet worden afgeschreven. Het is een mach

Niet-westerse kunst
tige ‘stille’ term die ook als hij niet open
lijk zou worden gebruikt, toch in ieders ge
dachten aanwezig is, omdat hij een wrijving 
en oppositie suggereert die andere termen, 
zoals het laffe Benettonalternatief ‘wereld
kunst’, versluieren. De term niet-westerse 
kunst, hoe gebrekkig ook, verwijst naar een 
uiterst diverse groep kunstenaars en wer
ken die voorzien in de vage maar urgente 
behoefte de westerse canon te verbreden, 
in de hoop een mondiaal wereldbeeld te 
kunnen uitdragen waarin cultuur niet slechts 
als zoethoudertje fungeert. En zo moet de 
term ook worden gebruikt: niet als verwij
zing naar een buitenwesterse werkelijkheid, 
of als label voor individuele kunstenaars of 
werken, maar als een containerbegrip voor 
een reeks uiteenlopende praktijken en denk
wijzen die tezamen een alternatieve tradi
tie in de hedendaagse kunst vormen. De 
vragen die deze alternatieve traditie op
werpt, zijn op het hele kunstveld van toe
passing: wat is kunst, waarin ligt haar kwa
liteit, hoe verhoudt zij zich tot de context 
waarin zij is gemaakt. Het verschil is ech
ter dat deze vragen hier worden beantwoord 
binnen een discours dat gevoed wordt door 
het beeld van het niet-westen als onderont
wikkelde sociale, politieke en economische 
eenheid. Dit resulteert in een leidmotief dat 
de discussie over niet-westerse kunst sinds 
haar ontstaan beheerst: op welke gronden 
beargumenteert men de gelijkwaardigheid 
van kunst uit gebieden die in politiek, eco
nomisch en sociaal opzicht ongelijke part
ners van het westen zijn.

De kwestie kan niet los worden gezien 
van het perspectief van de kijker: elke blik 
veronderstelt een machtspositie, elk per
spectief een uitsluiting, elk begrip een 
inkapseling in het gedachtegoed van een 
ander. Deze machtspositie speelt met name 
de westerling parten bij de beoordeling van 
de niet-westerse kunst. Hij moet zich altijd 
verweren tegen het verwijt dat hij in het niet- 
westen óf zichzelf, óf ‘de ander’ herkent en 
dus in beide gevallen niet ziet wat er wer
kelijk is. Het verwijt snijdt echter geen hout. 
Het steunt op de grove misvatting dat er een 
perspectiefloze, kenbare werkelijkheid be
staat en verhevigt de in de scoutlustige 
kunstwereld wijdverbreide mythe datje, als 
je hard en ver genoeg kijkt, verborgen schat
ten zult aantreffen. Dat is niet zo in het wes
ten en evenmin daarbuiten.

*

Niet-westerse objecten worden al eeuwen
lang verzameld, maar de ambitie om deze 
objecten met het werk van westerse kun
stenaars te vergelijken, is relatief nieuw. In 
vorige eeuwen werden alleen voorwerpen 
die behoorden tot geaccepteerd ‘hoge’ an
tieke beschavingen zoals Perzië, Egypte en 
China mondjesmaat als kunst geïdentifi
ceerd. In het begin van de twintigste eeuw 
kwam hierin verandering door de fascina
tie van avant-gardekunstenaars voor buiten
westerse kunst. Deze fascinatie was niet 
veel meer dan een kortstondige, exotische 
bevlieging, maar werd onmiddellijk onder
deel van een nog steeds levende kunst
historische folklore, die kond doet van de 
Japanse prenten waarin de impressionisten 
hun vis verpakt vonden en van de invloed 
van Afrikaanse maskers op het werk van de 
kubisten. Op enkele plaatsen kreeg deze be
vlieging een theoretische onderbouwing. Een 
beroemd voorbeeld is de nog steeds te be
zichtigen Barnescollectie in Marion, eens een 
dorp, nu een buitenwijk van Philadelphia. De 
arts Albert C. Barnes, rijk geworden door de 
uitvinding van het ontsmettingsmiddel 
Argyrol, was gegrepen door de gedachte dat 
er een diepe affiniteit bestond tussen wes
terse en niet-westerse expressievormen, 
waarbij hij zich met name liet leiden door de 
contemporaine Franse voorkeur voor Afri
kaanse kunst. Het museum dat in 1922 aan 
deze fascinatie ontsprong, toont een indruk
wekkende collectie van impressionisten en 
postimpressionisten, waaronder grote aantal
len Renoirs en Cézannes, maar ook werken 
van Picasso, Matisse, Modigliani, Rousseau 
en Van Gogh, met kriskras erdoorheen een 
grote hoeveelheid Afrikaanse beelden.

Barnes’ belangstelling voor de vroege 
modernisten die zo gecharmeerd waren door 
‘primitieve’ vormen, werd verdiept door zijn 
geloof dat de uiteenlopende beelden in zijn 
verzameling een vergelijkbare esthetische 
ervaring teweegbrachten. Die ervaring was 
vergelijkbaar omdat, zo meende Barnes, 
deze beelden oermenselijke angsten en drif
ten in universele vormen tot uitdrukking 
brachten. De wetenschappelijke voorzet 
voor dit vruchtbare huwelijk tussen antro-
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pologie en psychoanalyse werd gegeven 
door Sigmund Freud, die zich overigens ook 
graag omringde met.beeldjes uit allerlei 
culturen. Vervolgens vond deze opvatting 
haar weg naar invloedrijke antropologen 
zoals Arnold van Gennep {Rites of Passage, 
1909) en kunstcritici zoals Roger Fry, wiens 
essay Negro Art (1920) grote invloed had 
op Barnes. Ook buiten de wetenschap vond 
deze beschavingsleer gretig aftrek, getuige 
de enorme populariteit van het voor de ge
wone lezer tot drie delen ingekorte magnum 
opus The Golden Bough van Sir James 
George Frazer, dat in hetzelfde jaar als de 
oprichting van de Barnes Foundation werd 
gepubliceerd en waarin, onder invloed van 
de nieuwe psychoanalytische methode, 
mythologieën en rituelen uit verschillende 
beschavingen met elkaar werden vergele
ken.

Dit universalistische gedachtegoed 
treft ons nu als ouderwets of irrelevant. De 
wetenschap houdt' zich nauwelijks meer 
bezig met de weidse vraag of er onder de 
oppervlakte van zeer uiteenlopende cultü- 
ren, geschiedenissen en talen een algemeen 
menselijke psychologie en vormenleer be
staat. Het esthetisch modernisme heeft vrij
wel afgedaan, waardoor een verzameling als 
die van Barnes er uitziet als een antieke vorm 
van artistiek toerisme. De beschavings- 
argumenten zijn in het ongerede geraakt en 
de tijdloze presentatie van kunst zou nu on
middellijk als folkloristisch amateurisme 
worden gezien. De antropoloog James 
Clifford wees in Predicament of Culture 
(1988) op het ongelooflijke vermogen van 
de westerse cultuur om elementen uit 
vreemde culturen te absorberen en als van
zelfsprekend westers te presenteren. Maar 
recente bijdragen aan de theorievorming 
over niet-westerse kunst suggereren dat die 
elementen en culturen ook om andere rede
nen helemaal niet zo vreemd meer zijn. 
Voortdurende massale migratie en het 
enorme bereik van de media hebben 
bevolkingsgroepen over de hele wereld 
steeds meer met elkaar verweven. Politieke, 
sociale en econömische-ontwikkelingen vin
den niet meer geïsoleerd plaats en elk bin
nenlands beleid, elke interne maatregel heeft 
gevolgen voor de wereld buiten. De catalo
gus verschenen bij de tentoonstelling 
Unpacking Europe in Museum Boijmans 
Van Beuningen illustreert deze gedachte. In 
het verlengde van Cliffords betoog wordt 

- een beeld geschetst van het niet-westerse 
aandeel in een cultuur, die als gevolg van
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de vele migraties en de op elkaar inwer
kende invloeden beter mondiaal dan wes
ters kan worden gehoemd. tie catalogus 
Authentic/Ex-Centric, verschenen bij de 
enige tentoonstelling van Afrikaanse kunst 
tijdens de laatste Biënnale van Venetië, is 
bescheidener van opzet. De auteurs bena
drukken hierin de gemeenschappelijke 
conceptuele preoccupaties van de Afrikaanse 
en westerse kunstenaars, zoals zelfreflexivi
teit, waarmee ze impliceren dat de interna
tionale hedendaagse kunst, westers en niet- 
westers, een gemeenschappelijke taal 
spreekt. Beide studies stimuleren het kri
tische denken omdat ze eigenschappen die 
doorgaans als onverdacht westers te boek 
staan ’ontwestersen’. Niet de buitenwesterse 
invloed op westerse vormen, maar die op 
westerse concepten in de kunst staat cen
traal, niet de invloed op de westerse dans 
of muziek, maar die op de westerse filoso
fie en staatshuishouding wordt belicht.

De studies tekenen de erosie van het 
koloniale perspectief, waarin de niet-wes- 
terse geschiedenis verhaalde over de wapen
feiten van overzeese westerlingen, die verre 
landen achtereenvolgens ontdekten, onder
wierpen en cultiveerden naar westers voor- 
beeld. Dit perspectief was ook in Barnes’ 
tijd nog springlevend en men kan zijn be
langstelling voor ‘primitieve’ beelden dan 
ook niet los zien van de tweede grote Euro
pese kolonisatiegolf in Afrika. Zijn naast 
elkaar zetten van schilderijen van de 
modernistische avant-garde en ‘tijdloze’ 
Afrikaanse beelden suggereerde dat deze 
laatste als een soort natuurverschijnsel de 
westerse kunstenaar tot inspiratiebron dien
den. Dit ‘andere’ karakter van de Afrikaanse 
kunst werd nog eens versterkt door de 
volkenkundige reflex om ‘vreemde’ kunst
werken tevens als sacrale objecten en ge
bruiksvoorwerpen te zien. Deze zienswijze 
reduceerde de kunstwerken tot hebbe
dingetjes, souvenirs van bezette landen en 
onderworpen volkeren, in plaats van 
producten van levende, creatieve beschavin
gen. In reactie op dit kwetsende exotische 
perspectief, waarin het niet-westen als een 
natuurlijke entiteit werd voorgesteld, heeft 
het huidige discours van de niet-westerse 
kunst een nadrukkelijk historiserend en 
contextueel karakter. Wars van universele 
bespiegelingen, formalisme en icono
grafische beschouwingen, richt het zich op 
de verankering van de niet-westerse kunst 
in de tradities en geschiedenis van niet-wes
terse landen. Het onder redactie van Olu 

Oguibe en Okwui Enwezor samengestelde 
Reading the Contemporary vormt hier een 
goed voorbeeld van: deze bundel situeert de 
Afrikaanse kunst in de rijke voedingsbodem 
van de lokale Nigeriaanse, Soedanese of 
Senegalese geschiedenis. Het historische 
perspectief is ook prominent aanwezig in de 
doof Okwui Enwezor georganiseerde ten
toonstelling The Short Century, die in reac
tie op de westerse geschiedschrijving niet 
de twee wereldoorlogen, de Russische 
Revolutie of de Koude Oorlog, maar de 
Afrikaanse bevrijdingsoorlogen als mijlpa
len koos voor de geschiedenis van de twin
tigste eeuw. De agenda achter deze studies 
is dat de historische verankering deze 
Afrikaanse kunst een identiteit geeft, die 
haar legitimeert en tot een volwaardig on
derdeel maakt van de internationale heden
daagse kunst.

In deze agenda schuilt echter een groot 
probleem: de lokale historische context komt 
zelden overeen met het soort contextuele 
denken waarop de hedendaagse internatio
nale kunstwereld zich verlaat. Hoezeer men 
ook idealiseert over de vele perspectieven 
die zij als een caleidoscoop in zich kan ver
enigen, in de praktijk volgt deze kunst
wereld getrouw de internationale pers
diensten die vanuit het oogpunt van wes
terse belangen'naar de wereld kijken. De 
contextuele aanpak houdt algemeen het ri
sico in dat het kunstwerk wordt overscha- 
duwd door de sociale boodschap die het 
verkondigt. Bij de niet-westerse kunst is er 
het bijkomend nadeel dat maar een beperkt 
aantal boodschappen kan worden gecom
municeerd. Als de niet-westerse kunst al aan 
een exotisch perspectief ontkomt, wordt ze 
vrijwel altijd gevangen in het model van de 
geëngageerde, documentaire kunst, die 
maatschappelijke uitspraken doet óver een 
handjevol sociale en politieke thema’s. 
Omdat de programmering in deze sector 
vaak gelijke tred houdt met de programme
ring van CNN is het wel erg verlokkelijk 
voor bezoekers en critici om het werk als 
afdruk van een sociale of politieke situatie 
te zien. Ze worden hierin aangemoedigd 
door zaalteksten die zich uitputten in ge
meenplaatsen over derdewereldproblema- 
tiek, racisme, neokoloniale verhoudingen, 
multinationals, armoede, oorlog en ga zo 
maar door. Hoe meer het gebied in het 
nieuws komt, hoe kleiner de kans dat de 
kunst iets kan toevoegen aan datgene wat 
de bezoeker toch al ‘leest’. Dat geldt overi
gens ook voor landen buiten de G7 die als 

westers moeten worden gekwalificeerd. Het 
contextuele perspectief is net zo dwingend 
en onontkoombaar bij fotografie uit Belgrado 
of animatie uit Zuid-Afrika als bij sculptu
ren uit Rwanda of videowerk uit Beiroet.

De spanning tussen de noodzaak om 
kunst enerzijds historisch te verankeren en 
anderzijds mondiale betekenis te geven, kan 
niet worden opgelost zonder voortdurende 
perspectiefwisselingen. De theoreticus Sarat 
Maharaj spreekt in dit verbalid over verta
ling als een essentieel instrument voor de 
overbrugging van verschillende perspectie
ven. Daarbij richt hij zich niet alleen op het 
slaan van een brug tussen een lokaal en een 
mondiaal perspectief. In een fluïde wereld 
waarin steeds meer mensen in ontwortelde 
staat leven, is vertaling van essentieel be
lang in iedere situatie: vertaling moet be
grip kweken'tussen elke spreker en luiste
raar, tussen elke tekst en lezer, tussen elk 
kunstwerk en elke kijker. Het zich verplaat
sen inliet gezichtspunt van een ander is een 
klassieke retorische strategie die vaak ten 
onrechte wordt geclaimd als verworvenheid 
van het postmoderne denken. De strategie 
wordt door ons allemaal toegepast, soms 
zelfs om de eigen cultuur tegen het kritische 
licht van een andere beschaving te zien. 
Maar zij dient uiteindelijk om ons eigen 
perspectief, dat we niet gekozen hebben, 
maar dat ons heeft gemaakt, aan te scher
pen. Aan het eind van de oefening keren we 
terug naar het eigen wereldbeeld waarin een 
oppervlakkige mondiale kennis naast een 
meer fundamentele, diepere ervaring van de 
eigen omgeving bestaat. Deze twee cogni
tieve velden hebben vaak weinig betrekking 
op elkaar. De invloed van het ideaal van de 
vertaling op de kunstpraktijk zal om deze 
reden niet heel groot zijn. Er zullen altijd 
goede luisteraars zijn die gevoelig zijn voor 
gezichtspunten van anderen. Maar de inter
nationale kunstwereld zal voorlopig weinig 
belangstelling hebben voor de historische 
eigenheid van de lokale context. En de 
lokale gemeenschap zal even weinig 
ophebben met de mondiale abstractie waar
toe het internationale discours haar erva
ringswereld reduceert.

Onlangs hoorde ik een Nederlandse 
critica beweren dat zij geen oordeel kon heb
ben over niet-westerse kunst omdat ze de 
context ervan niet kende, maar dat het haar 
was opgevallen dat het niet-westerse kunst- 
label nooit op goede kunstenaars werd ge
plakt. Als voorbeeld van de laatsten noemde 
ze de uit Benin afkomstige Meschac Gaba, 
wiens werk zij onmiddellijk kon waarde
ren omdat het dezelfde tijdloze eigenschap
pen bezat als dat van andere grote kunste
naars zoals, stel ik me voor, Michelangelo, 
Pablo Picasso, Joseph Beuys en Aemout 
Mik. Door zulke inlijvingen krijgt de niet- 
westerse kunst de gelijkwaardige plaats bin
nen de internationale hedendaagse kunst die 
zij begeert en verdient. Maar daarmee ver
liest zij tevens de historisch specifieke uit
straling die zij in een ander, lokaal perspec
tief wellicht zou hebben behouden. Men kan 
zich afvragen of zo’n inlijving recht doet 
aan de individuele kunstenaar en het indi
viduele kunstwerk, maar een rechtvaardi
ger alternatief bestaat er niet. Dat is het lot 
van de culturele vertaling: alle perspectie
ven zijn gelijkwaardig, men kan alleen ho
pen dat de vertaler de kritische ruimte die 
het discours biedt, uitbuit, in plaats van haar 
te ontkennen in een vals wereldkunstig sa
menzijn.
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De permanente catastrofe
(Eerste notities)

Lieven De Cauter

Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee 
der Katastrophe zufundieren.
Dafi es “so weiter” geht, ist die Katastrophe. 
Walter Benjamin

0. Oefeningen in sprakeloosheid

De kans is groot dat de eenentwintigste 
eeuw een eeuw van catastrofes wordt. Ooit 
zal ze misschien geboekstaafd worden als 
‘The Century of Disaster’. De voortgaande 
demografische explosie, de technologische 
versnelling, de opwarming van de aarde, het 
gat in de ozonlaag, het smelten van de ijs
kap, de stijging van de zeespiegel, het uit
putten van onvervangbare grondstoffen, de 
ontbossing, het versneld afnemen van de 
biodiversiteit, de humanitaire rampscenario’s 
zoals tekorten aan drinkbaar water op vele 
plaatsen (nog verergerd door de privatise
ring van het water), de groeiende ongelijk
heid, de dualisering van de maatschappij 
onder druk van de neoliberale globalisering, 
de groei van de vierde wereld, het voort
woekeren van aids, de oncontroleerbare 
groei van megasteden in de armste gebie
den van de wereld, de doorbraak van de cri
minele economie en de georganiseerde mis
daad, de machteloosheid van de staat, de 
desintegratie van de welvaartsstaat, migra
ties, fundamentalisme en xenofobie, terro
risme, slepende oorlogen - dat alles kan 
moeilijk anders begrepen worden dan als 
een catastrofaal scenario.

Spreken over globalisering kan daar
om enkel een oefening in sprakeloosheid 
zijn; een oefening in het verwoorden van 
de verstomming over de gang van de we
reld, die geen vooruit-gang meer is maar een 
helse versnelling; niets anders dan het ver
tolken van de ontzetting over de op hol ge
slagen moderniteit, die overgaat in een 
hypermodemiteit die toch postmodern zal 
zijn omdat ze, na een fase van expansie en 
explosieve groei, als een exponentiële 
groeicurve in een gesloten systeem, op een 
implosie afstevent; sprakeloosheid ook 
over het kapitalisme dat onder het tover
woord globalisering waarlijk allesomvat
tend en dus transcendentaal geworden is. 
Alles is koopwaar, menselijke gedachten, 
water, menselijke organen, genen, alles. 
Geen kritische theorie die daar nog iets 
tegenin kan brengen: het is een truisme. 
Misschien kan de hele filosofie vandaag 
alleen nog maar een oefening in sprake
loosheid zijn.

Het risico van de sprakeloosheid is 
nietszeggendheid: men komt niet verder dan 
een kreet (een kreet van ontzetting die 
naklinkt ih het Engelse awe, ‘huiver’), niet 
verder dan het emfatisch herhalen van wat 
we allemaal al weten over de wereld uit de 
krant of van het televisiejournaal.

Het verwoorden van die sprakeloos
heid zou de sprakeloosheid moeten over
winnen door de sprakeloosmakende proces
sen te conceptualiseren. Maar tegelijk moe
ten we volharden in de sprakeloosheid, in 
het verbaasd en onthutst zijn over wat zich 
met de banaliteit van het dagdagelijkse voor 
onze ogen afspeelt, en dit mede door ons 
toedoen en toch tegelijk achter onze rug en 
vooral over ons heen. Want alleen als we 
ons niet harden, ons niet laten meeslepen in 
de beweging van het geheel en in de opti
mistische hyperactiviteit, de hyperkinesie 
van onze politici en onze captains of 
industry (op welk schip zitten we?) - dan 
misschien kunnen we... kunnen we wat? 
Wat kunnen we nog? Is er nog iemand die 
weet wat we zouden moeten kunnen? Nie
mand kan nog in eer en geweten zeggen dat 
hij of zij precies weet wat er met ons aan 
het gebeuren is. De globalisering is niet te 
stoppen, schreeuwt iedereen al bij voorbaat 
lichtjes hysterisch, alsof het werkelijk om 
een runaway train gaat.

Voor Marx was de revolutie de loco
motief van de wereldgeschiedenis, voor 
Benjamin de noodrem in die trein. Nu we 
zeker weten dat er geen revolutie komt 
- dat was een hele opluchting - zou het be
sef wel eens kunnen doordringen dat er zelfs 
geen noodrem meer is op de wereldgeschie
denis, op de versnelling ervan, die al de
cennia beantwoordt aan de logica van de 
exponentiële groei: de versnelling, de 
verheviging, de verergering van alles. De 
vooruitgang is ontspoord, althans het spoor 

bijster, of nog: wij volgen dat wat eens de 
vooruitgang heette, op zijn schijnbaar on
stuitbare weg naar een bestemming die ons 
doet huiveren, en die de meesten van ons 
liever niet willen kennen; dat wat eens de 
vooruitgang heette, gaat zijn gang als een 
eenparig versnelde beweging van alles, en 
stevent af... op wat? Welke grenslijn nade
ren wij op oneindig? Is de logica van de 
groei een soort ontsnappingssnelheid waar
mee de mens, de grensverleggende mens, 
althans het grensverleggende in de mens aan 
de zwaartekracht van de aardse eindigheid 
ontkomt? Wanneer volgt na de groei de 
implosie? Of is de implosie al begonnen? 
Staan we op de drempel van een entropische 
wereldorde? Of is de vooruitgang, die nu 
meestal gewoon ontwikkeling wordt ge
noemd, werkelijk oneindig?

1. Het begrip vooruitgang

Het woord Fortschritt zou door Immanuel 
Kant in de Duitse taal zijn ingevoerd. Het 
begrip vooruitgang is in zekere zin de be
kroning van zijn drie kritieken. Zoals be
kend wilde Kant in zijn drie kritieken drie 
vragen beantwoorden: ‘Wat kan ik weten?’ 
‘Wat moet ik doen?’ ‘Wat mag ik hopen?’. 
Bij nader toezien blijkt echter dat de laatste 
vraag in de derde kritiek, de Kritik der 
Urteilskraft, niet of nauwelijks beantwoord 
wordt. Wat Kant onderneemt in zijn derde 
kritiek, is echter van meet af aan veel meer 
dan een kunstfilosofie of een theorie van 
de gewaarwordingen, meer dan een kritiek 
van het voorstellings- en oordeelsvermogen 
(de verbeelding en de smaak): zijn esthe
tica loopt uit op het appreciëren van de doel
gerichtheid in de natuur. Zoals het sublieme 
bij hem geen teneur is, zoals bij Burke, maar 
een roeping om de grootsheid van het heelal 
te denken (omdat het verhevene in de na
tuur het inbeeldingsvermogen te boven 
gaat), zo wijst ook het esthetisch apprecië
ren en concipiëren van de teleologie in de 
natuur naar iets dat Kant in zijn drie kritie
ken niet kon funderen: de transcendentale 
idee van een doelgerichtheid in de mense
lijke geschiedenis. In een aantal late, korte 
teksten, Der Streit der Fakultaten, Zum 
ewigen Frieden en vooral Die Idee der 
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, laat 
Kant het achterste van zijn tong zien. Zijn 
ontwerpen voor een filosofie van de ge
schiedenis vormen het vluchtpunt van zijn 
drie kritieken.

De taak die Kant zich stelt in zijn tekst 
‘Over de geschiedenis vanuit kosmopoli
tisch perspectief’, is tegelijk ambitieus en 
nederig: hij wil een eerste leidraad zoeken 
in het infantiele, ijdele, vernielzuchtige 
schouwspel dat de geschiedenis biedt en 
hoopt dat er dan een soort Kepler opstaat 
die de kosmische baan van de geschiedenis 
blootlegt, of een Newton die de wetten er
van opstelt. Het is Kant te doen om de idee 
dat de mensheid als soort op weg is naar 
een vervolmaking. Zoals alle soorten in de 
natuur gedetermineerd zijn om hun aanleg 
volledig en doelgericht te ontwikkelen, zo 
ook moet de rede van de mens zich volle
dig ontwikkelen door ‘overlevering van haar 
verlichting’ van geslacht op geslacht. Om
dat de natuur zuinig is met haar middelen, 
moet de mens zichzelf door middel van de 
rede omhoogwerken. De natuur schijnt door 
deze zelfproductie meer op de zelfachting 
dan op het welbevinden van de mens te heb
ben gemikt. Want alleen de laatste genera
ties zullen zonder alle lasten kunnen wonen 
in het grote bouwwerk die alle voorgaande 
hebben gebouwd. Het middel, de motor van 
deze ontwikkeling is volgens Kant het anta
gonisme, de asociale sociabiliteit van de 
mensen, de ungesellige Geselligkeit: door 
op eigenbelang en concurrentie uit te zijn, 
drijven de mensen de sóórt als geheel voor
uit. Zonder dat zou de mensheid vredig zijn 
als een kudde schapen, maar ook niet meer 
worden dan een kudde. Juist deze list van 
de natuur verraadt volgens Kant de aanwe
zigheid van een goede herder.

Het grootste probleem waar de natuur 
de mens voor heeft gesteld, is het bereiken 
van een burgerlijke rechtsstaat, waarin de 
grootst mogelijke vrijheid gepaard gaat met 
de begrenzing ervan met het oog op de vrij
heid van anderen. Maar omdat iedereen zijn 
vrijheid misbruikt, is de realisering van de 
rechtsstaat moeilijk en gebeurt ze laat. “Al
leen de toenadering tot deze idee is ons door 
de natuur gegeven.” Zonder internationale 
rechtsregeling van de verhouding, tussen 
staten is de volkomen maatschappelijke or
ganisatie niet te realiseren. Het antagonisme 

tussen staten kan alleen worden opgelost 
door een volkerenbond.

Men kan de geschiedenis van de mens 
opvatten als de progressieve realisering van 
een verborgen natuurplan: de volkomen 
nationale en internationale maatschappe
lijke ordening als de enige toestand waarin 
alle aanleg van de soort zich volledig kan 
ontwikkelen. De filosofische poging, stelt 
Kant ten slotte, om de geschiedenis op te 
vatten als een verborgen natuurplan dat op 
de eenmaking van de mensheid uit is, moet 
als mogelijk en als bevorderlijk voor dit plan 
worden beschouwd. Kant suggereert met 
andere woorden dat we, wanneer we besef
fen dat we op weg zijn, minder zullen ver
dwalen.

In een merkwaardige voetnoot geeft 
Kant, vanuit de vergelijking met buiten
aardse wezens, eindelijk echt het antwoord 
op zijn derde vraag: “Hoe het met de inwo
ners van andere planeten en hun natuur is 
gesteld, weten we niet. Wanneer wij echter 
deze opdracht van de natuur goed uitvoe
ren, zo kunnen wij er ons op voorstaan, dat 
wij onder onze buren in het wereldgebouw 
[unter unseren Nachbaren im Weltgebâude] 
nog niet zo’n geringe rang innemen. Wel
licht kan bij hen elk individu zijn bestem
ming in zijn leven volledig bereiken. Bij ons 
is het anders, alleen de soort kan dit hopen 
[nur die Gattung kann dieses hoffen}.”

Nu weten we het. Wat kan ik hopen? 
Wel, dat de mensheid als soort ooit tot 
volkomenheid komt. Het is een kolossale 
en erg moderne hypothese: dat wij als soort 
in een lineair en oneindig proces op weg 
zijn naar vervolmaking. Turgot en Adam 
Smith waren er ook al op gekomen. Hegel, 
Marx en zelfs Darwin zullen die gedachte 
elk op hun manier invullen. De burgerlijke 
cultuur, de liberalen, de positivisten en tech
nocraten, maar ook de communisten en so
cialisten, hingen het vooruitgangsgeloof aan. 
Het is het meest verspreide 'ideologeem' van 
de westerse beschaving, omdat het door 
zowat alle moderne ideologieën eenparig 
werd gedeeld. Het begrip vooruitgang be
rust van het begin af aan op een soort 
gedachtekronkel, op een salto mortale van 
het denken. De vooruitgang gebeurt name
lijk via een list: juist door onze zelf
zuchtigheid dienen we de verbetering van 
het lot van de soort. Kant noemt het de 
‘ungesellige Geselligkeit’ van de mensen en 
een list van de natuur, Adam Smith spreekt 
van ‘the invisible hand’, Hegel noemt het 
later ‘de list van de rede’.

En toen kwam, later, veel later, post 
festem, het besef dat de beloften niet waren 
ingewilligd. Het vooruitgangsoptimisme 
van Oost en West begon af te brokkelen en 
langzaamaan begonnen twijfels op te bor
relen. De vooruitgang leek plots niet meer 
zo rationeel en de list van de rede eerder een 
wereldwijde poets van de waanzin; de on
zichtbare hand leidde tot maar al te zicht
baar onrecht, en de maatschappij werd wer- 
kelijk ‘ongezellig’. Men sprak van de voor
uitgang als storm en wees op de fatale dia
lectiek van de Verlichting. Deze twijfel 
vormde een van de ontstekingsmechanismen 
van het postmodernismedebat, van de ge
dachte van het einde van de (lineaire, uni
versele) geschiedenis. De ongelijktijdigheid 
van het gelijktijdige, de veelheid van cultu
ren en geschiedenissen maken de idee van 
de ene universele geschiedenis van de mens
heid tot een gevaarlijke (imperialistische, 
hegemoniale, seksistische, eurocentrische) 
fictie. De geschiedenis wordt niet geregeerd 
door noodzaak, laat staan door rede, maar 
door toeval en contingentie. De geschiede
nis valt uiteen in duizend geschiedenissen, 
en de rationaliteit in lokale rationaliteiten. 
Einde van de grote verhalen.

2. De vooruitgang als catastrofe

In 1972 verscheen het Rapport van de Club 
van Rome, Grenzen aan de groei. Aan de 
hand van computermodellen, het zoge
naamde wereldmodel, werd daarin de 
exponentiële groei en de wederzijdse in
vloed van vijf parameters onderzocht: 
demografie, voedselproductie, industriali
satie, milieuvervuiling en het gebruik van 
niet vervangbare grondstoffen. Het rapport 
voorspelde een ineenstorting van het 
wereldsysteem, nog voor 2100, indien er 
geen dringende ommekeer zou worden be
werkstelligd. De conclusies waren duide
lijk: “1. Als de huidige groeitrends in de 
wereldbevolking, industrialisatie, vervui
ling, voedselproductie en uitputting van de 
natuurlijke hulpbronnen onveranderd door

zetten, zullen de grenzen aan de groei op 
deze planeet binnen de komende honderd 
jaar bereikt worden. Het meest waarschijn
lijke resultaat zal een tamelijk plotselinge 
en ongecontroleerde afname in zowel de 
bevolkingsgrootte als de industriële capa
citeit zijn.” De wereldomvattende catastrofe 
verschijnt hier droogjes als een implosie. 
Tegenover dit mondiaal rampscenario stel
len zij een politiek voluntarisme, een radi
cale formulering van wat men een eco- 
socialistische wereldpolitiek zou kunnen 
noemen: “2. Het is mogelijk deze groei
trends te veranderen en een toestand op te 
bouwen van ecologisch en economisch 
evenwicht die tot ver in de toekomst kan 
voortbestaan. Deze toestand van mondiaal 
evenwicht zou zo ontworpen kunnen wor
den dat de primaire materiële behoeften van 
ieder mens op aarde bevredigd worden en 
ieder mens een gelijke kans heeft zijn indi
viduele mogelijkheden te ontplooien.” De 
hoop op ‘een toestand van wereldomvattend 
evenwicht’ lijkt, drie decennia later, naïef, 
utopisch, incompatibel met het wezen van 
de moderniteit, van de technologie en het 
kapitalisme, die op verandering, versnelling 
en expansie zijn gebaseerd. Het is in elk 
geval een gepasseerd station. Ook de derde 
conclusie kan ons alleen nog maar de schou
ders doen ophalen. “3. Als alle volken be
sluiten te streven naar deze tweede uitkomst 
in plaats van de eerste zal de kans op sla
gen groter zijn, naarmate zij des te eerder 
beginnen.” Men kan vermoeden dat het rap
port te pessimistisch was in sommige voor
spellingen en berekeningen - de groei van 
de wereldbevolking bijvoorbeeld is sneller 
vertraagd dan voorspeld - maar zeker is in 
elk geval dat het te optimistisch was in zijn 
geloof dat er een ommekeer kon worden 
bewerkstelligd, en dan nog binnen één ge
neratie (in de commentaren van de club van 
Rome achterin het rapport staat dat we de 
radicale koerswijziging niet kunnen over
laten aan de volgende generatie). We zijn 
nu twee generaties verder, en nog denkt de 
mensheid niet aan de volgende generaties. 
De catastrofe is oud nieuws, en dat maakt 
onze situatie pas echt bedenkelijk. Er steekt 
geen alarmsysteem op de machinerie van 
technologische versnelling en economische 
groei.

Het rapport was misschien zelf nog te 
technocratisch in zijn denken, hoewel het 
uitdrukkelijk waarschuwt voor technolo
gisch optimisme; maar het markeert de be
wustwording van een urgentie die niet zo 
gemakkelijk weg te wuiven is. Het was een 
noodkreet die er zeker toe heeft bijgedra
gen dat de notie ‘duurzame ontwikkeling' 
gemeengoed is geworden. Helaas alleen de 
term, want sinds de jaren zeventig is de lo
gica van de groei onverminderd voortgezet 
en zijn de groeicurves (van productie, con
sumptie, energie- en grondstoffenverbruik, 
pollutie) exponentieel gebleven. De wereld
bevolking heeft zich in de tussentijd inder
daad verdubbeld. Uniek aan het Rapport van 
de Club van Rome is dat het vooruitgangs
denken er wellicht voor het eerst vanuit 
wetenschappelijke hoek radicaal ter discus
sie werd gesteld en dat de statistische waar
schijnlijkheid van een catastrofale afloop 
van dat vooruitgangsproces via diagrammen 
en statistieken in kaart gebracht werd. Het 
rapport riep de mens op om tot het besef te 
komen van de mogelijkheid dat de aarde 
door de aanwezigheid van de menselijke 
soort bedreigd was. Het was de ontdekking 
van de eindigheid van de wereld, niet in 
theologische maar in ecologische zin, een 
soort van trieste materialisering van de twin- 
tigste-eeuwse metafysica van de eindigheid.

Een van de belangrijkste oorzaken van 
een onoverzienbare reeks politieke, sociale, 
humanitaire en ecologische problemen was 
volgens het rapport de demografische groei. 
Dat geldt nog steeds. Tegen 2050 lopen er 
volgens officiële prognoses 9,1 miljard 
mensen rond op de planeet (de hoogste 
prognoses vermelden zelfs 10,9, de laagste 
7,9). Sommige voorspellingen voorzien dat 
de groei tot misschien zelfs 11 miljard zal 
gaan voor de bevolking weer begint te da
len. Dat zou betekenen dat er nog eens bijna 
dubbel zoveel mensen op aarde moeten 
wonen, werken, eten, consumeren. Alle 
probleemparameters, pollutie, armoede, 
voedsel- en watertekort, migratie, duali
sering, uitsluiting en sociale en etnisch re
ligieuze conflicten zullen alleen maar ver
hevigen. Het gaat om elkaar wederzijds 
versterkende gevolgen: de feedbackloops 
die één parameter in combinatie met de an
dere parameters in gang zet, kunnen leiden 9
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tot catastrofale kettingreacties op wereld
schaal. Een concreet voorbeeld van zo’n 
kettingreactie: terwijl de wereldbevolking 
in de twintigste eeuw verviervoudigde (van 
1,6 naar 6,1 miljard), is er twaalf keer meer 
CO2-uitstoot (van 534 miljoen ton in 1900 
tot 6,59 miljard ton in 1997), nog verergerd 
door de ontbossing en het slinken van het 
oerwoud, wat ook al een direct gevolg is 
van de bevolkingsaanwas. Met als gevolg 
opwarming van de aarde (misschien met 5,8 
graden in de komende eeuw), met als ge
volgen: het smelten van de ijskap, stijging 
van het zeewater, meer stormen, overstro
mingen, bodemerosie, versneld uitsterven 
van dieren en planten, droogte en waterte
korten, honger, meer tropische ziekten, meer 
economische migratie, of zelfs ‘milieu- 
migratie’ (nu al zijn er naar schatting van 
een UNFPA-rapport zo’n 25 miljoen milieu
vluchtelingen). Migratie wordt in elk geval 
een probleem dat door de voortgaande 
demografische explosie en door de vernie
tiging van het milieu zal worden aan
gezwengeld, want van de 3 miljard mensen 
die er tegen 2050 bijkomen, wordt het over
grote deel in de verarmde en ecologisch 
meest fragiele gebieden geboren. Dus is er 
een massale stijging van de migratie te ver
wachten. De eenentwintigste eeuw wordt 
een eeuw van volksverhuizingen. Men zal 
zeggen dat dit toch voor de hele geschiede
nis geldt. De mens is naast sedentair altijd 
nomadisch gebleven en grote migraties 
waren er ook in de eerste eeuwen na 
Christus, en ook in de negentiende en twin
tigste eeuw. Daartegenover staat dat bijvoor
beeld Amerika weliswaar bevolkt is via een 
langdurige stroom van migranten, maar dat 
dit de uitroeiing van de inheemse bevolking 
impliceerde. En er is een groot verschil: in 
deze tijd van globalisering zijn er geen Test
gebieden meer. De aarde als zodanig bevat 
geen New Frontier meer. De demografische 
evolutie is een goed voorbeeld van het uit 
de hand lopen van de ontwikkeling: het is 
wel een gevolg van de vooruitgang (daling 
van de kindersterfte en stijging van de le
vensverwachting) maar het is een oncon
troleerbaar gevolg en het beukt tegen de 
grenzen van onze planeet en tegen de gren
zen van onze maatschappelijke stabiliteit. 
De mensen zijn bang. En ze hebben groot 
gelijk. Een mensheid van 9 miljard moet 
bang zijn van zichzelf. Maar ook de vertra
ging van de groei, de bevolkingsimplosie 
is een onoverzienbaar probleem: een onver
mijdelijk en mogelijk desastreus gevolg is 
de vergrijzing, met een omkering van de 
bevolkingspiramide, eerst in het Noorden, 
maar straks ook op wereldniveau. We lij
ken op een punt aangekomen dat we niet 
anders kunnen dan in twee grachten tege
lijk te lopen: de oplossing van het ene pro
bleem creëert onmiddellijk een ander pro
bleem. Dit fenomeen beduidt dat we eigen
lijk al tegen de grenzen van het systeem 
aanbotsen, dat we in de rode zone zitten, 
waar elke verandering in de parameters het 
hele systeem verder destabiliseert. Mis
schien geeft dit een idee van de nieuwe 
entropische wereldorde: terwijl we nog in de 
groei en expansie zitten, voelen we al de ef
fecten van de implosie. De catastrofe wordt 
permanent. De enige manier om met dit soort 
fenomenen om te gaan, is ‘catastrofebeheer ’. 
Disaster management wordt ongetwijfeld 
een van de codewoorden in de komende 
decennia. Voortaan beheren wij de catastro
fes. Dat is het beste wat we kunnen doen. 
Ze werkelijk vermijden kunnen we niet 
meer.

3. De idee van de catastrofe

Over het woord catastrofe zegt Van Dale: 
"oorspronkelijk noodlottige ontknoping van 
een treurspel, vandaar: ongelukkige afloop 
van een zaak; grote, algemene ramp.” Het 
grootschalige karakter van een fenomeen is 
belangrijk om van een catastrofe te kunnen 
spreken. In de catastrofetheorie betekent 
catastrofe slechts de plotse overgang van 
een ‘systeem’ naar een andere toestand. Dat 
kan catastrofaal, maar ook geheel neutraal 
zijn: het instorten van een brug bij een steeds 
hogere belasting, voelen wij bijvoorbeeld 
aan als een catastrofe, maar regen (het bre
ken van een wolk bij honderd procent voch
tigheidsgraad) niet. In de catastrofetheorie 
gaat het vaak zelfs om pietluttigheden: de 
turbulentie van een waterstraal bij grotere 
druk is technisch, mathematisch of fysisch 
gezien een ‘catastrofe’, maar filosofisch 
niet. Dat betekent dat we van meet af aan 
moeten inzien dat catastrofe een normatief 
begrip is. Men zou zo ver kunnen gaan te 
stellen: er zijn geen natuurlijke catastrofes. 
Van catastrofes kan men pas spreken als de 
mens betrokken is. De big bang, de kraters 
van de maan, het constant exploderen van 
sterren, het uitsterven van de dinosauriërs 

1 0 of van de mammoeten, kunnen we filoso-
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fisch gesproken niet als catastrofe bestem
pelen. We moeten uitkijken voor ecosenti- 
mentalisme: de dodo is uitgestorven in de 
achttiende eeuw maar daarom is de wereld 
nog niet vergaan. Is de filosofische idee van 
catastrofe fundamenteel antropocentrisch? 
Dat is de vraag. Om die vraag te beantwoor
den, moeten we verder graven.

Terwijl het woord catastrofe van het 
Grieks komt, krijgt de idee van catastrofe 
pas in het jodendom haar beslag: de idee 
dat de geschiedenis een proces is van ca
tastrofes. Volgens de Bijbel is de mense
lijke geschiedenis begonnen met catastro
fes - de verdrijving uit het paradijs, de 
zondvloed, de toren van Babel... - en zal 
ze ook eindigen in een catastrofe: de jong
ste dag, het laatste oordeel. De geschiede
nis, dat is alles wat tussen paradijs en ver
lossing in ligt. De bijbelse triade (paradijs 
- zondeval - verlossing) is het basis- 
verhaal, de oermythe van het westen, het 
embryo van alle geschiedenisfilosofie, en 
ze fundeert de menselijke geschiedenis in 
catastrofes. Dit feit lijkt me onvoldoende 
onderzocht. En wat kunnen we eruit leren? 
Dat het uit de hand lopen van de wereld al
tijd al begonnen is: de geschiedenis begint 
met uit de hand lopen. De wereldgeschie
denis als verbanning van de mens uit het 
paradijs, als uittocht en vooral zwerftocht 
naar het beloofde land, het verwachten van 
de altijd uitgestelde komst van de Messias 
(voor het jodendom is elke Messias een 
valse) is de basis voor de opvatting van de 
geschiedenis als catastrofe. Hoe groter het 
besef van catastrofe was, hoe meer het 
messianisme in het jodendom, en ook in het 
christendom, heeft gebloeid.

Narratieve weergaves van kosmische 
catastrofes van begin en einde kan men 
natuurlijk ook terugvinden in de Griekse 
mythologie en wellicht in alle mythes: 
Chaos-Kronos-Zeus vormt een eerder ca
tastrofale opeenvolging; een serie moorden 
en een kosmische machtsstrijd, met gigan
ten en titanen die naar de Tartaros verdron
gen worden, een strijd van oude en jongere 
góden die als het ware de mythologische 
versies zijn van het ontstaan van het heelal. 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de 
Teutoonse mythologie waar Ragnorok of de 
godendeemstering een kosmische catastrofe 
is (het invallen van de grote duisternis, de 
breuk van de kosmische cyclus van de zon, 
die aanleiding geeft tot een oorlog van de 
góden, een oorlog van allen tegen allen).
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Iedere kosmogonie is een fantastische va
riatie op het thema van de evolutie van het 
heelal en de wereld vanaf de oerknal tot het 
exploderen van de zon. Op Kerstmis vieren 
we elk jaar opnieuw, zonder erbij stil te 
staan, het weer in gang schieten van de kos
mische cyclus van de zon. Voor de joden 
echter zijn catastrofes niet kosmisch maar 
historisch. Het zijn stappen in de geschie
denis van het uitverkoren volk, in de heils
geschiedenis van een volk dat een verhou
ding zoekt met zijn nieuwe ontdekking: de 
ene God. Messianisme is een catastrofe
theorie, een catastrofale theorie, met de ver
lossing als ontknoping, als uiteindelijke, 
helende catastrofe of afwikkeling, en met 
de, ommekeer (Tikkun) als omslagpunt. 
Gershom Scholem legt er herhaaldelijk de 
nadruk op hoe deze catastrofale visie op de 
geschiedenis en op de verlossing het joodse 
denken en met name de kabbala tekent.

De filosofische idee van catastrofe in 
het tijdperk van globalisering kunnen we 
omschrijven als de synthese tussen de (my
thische) kosmische catastrofe en de (uit het 
monotheïsme stammende) historische cata
strofe. Op het moment dat de geschiedenis 
en de kosmos in botsing komen, kunnen we 
spreken van catastrofe in de eminente, en 
misschien ook recente betekenis van het 
woord. Dat is nu precies de idee van cata
strofe zoals we ze uit het rapport van de Club 
van Rome kunnen distilleren. De idee van 
catastrofe in dat rapport staat erg dicht bij 
het wetenschappelijke begrip catastrofe 
(men bekijkt het statistische gedrag van het 
wereldsysteem) maar is tegelijk ook norma
tief: catastrofe is een grondige verstoring 
van de evenwichten binnen het wereld
systeem door toedoen van de mens, een 
verstoring die zelfs kan leiden tot een groot
schalige implosie en/of vernietiging van dat 
systeem. De catastrofe is geen neven
verschijnsel van de vooruitgang, maar be
hoort tot de kern van het principe van de 
vooruitgang zelf, als logica van technolo
gische versnelling, kapitaalaccumulatie en 
economische groei.

Het novum is dus het ‘globale’, 
planetaire karakter van de catastrofes die 
met grote waarschijnlijkheid op ons afko
men. De zondvloed was in termen van het 
toenmalige wereldbeeld een catastrofe (voor 
de mens en voor de dieren, zonder de Ark 
was er geen biodiversiteit meer). En toch is 
in ons wereldbeeld de zondvloed lokaal en 
niet globaal. Misschien zijn catastrofes al
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tijd lokaal, zelfs het smelten van de ijskap 
op Antarctica. Larsen B, een ijsplaat van 
duizenden vierkante kilometers breed, twee
honderd meter dik en twaalfduizend jaar 
oud, is terwijl ik dit schrijf (vootjaar 2002) 
in een ijltempo aan het smelten. Dat oorza
ken en gevolgen van een dergelijk fenomeen 
het hele systeem kunnen impliceren, dat is 
het nieuwe. Maar het onderscheid tussen 
lokaal en globaal, tussen grootschalig en 
kleinschalig is altijd alleen maar gradueel: 
globalisering is begonnen in de moderni
teit, bijvoorbeeld met de ontdekking van 
Amerika in 1492, maar eigenlijk ook al met 
de prehistorische migraties van de mens.

De verschuiving in de idee van cata
strofe als gevolg van de globalisering kan 
men uitdrukken in termen van het begrip 
causaliteit: het gaat niet alleen meer over 
de effecten van een gebeurtenis op de mens, 
maar ook en vooral over de mens als oor
zaak van gebeurtenissen (bijvoorbeeld de 
kettingreacties die de stijgende productie en 
consumptie in gang zetten). Catastrofes zon
der subject zijn geen deel van de filosofi
sche idee van catastrofe: het zijn natuurram
pen, calamiteiten, contingente fataliteiten, 
spelingen van de natuur. Precies dat doet 
het antropocentrisme kantelen. Als oorzaak 
is de mens geen norm van een orde (de 
maatschappij), maar overtreder van een orde 
(het ecosysteem): zonder respect voor het 
milieu kan de mensheid niet overleven. Dus 
veronderstelt respect voor het milieu een 
soort decentrering van de mens (een voor
rang van het geheel, van het ecosysteem). 
Maar de idee van catastrofe in het tijdperk 
van globalisering is en blijft een ethisch- 
politiek begrip en moet dus op een minima
listische manier antropocentrisch zijn. De 
zorg om de mens en de zorg voor het mi
lieu sluiten elkaar overigens niet noodza
kelijk uit, zoals het 'ecocentrisme' sugge
reert: zo legt het rapport van het United 
Nations Population Fund, The State of Wo rid 
Population 2001, de nadruk op het verband 
tussen vrouwenrechten en ecologie. Causa
liteit is echter in de chaostheorie en de theo
rie van complexe systemen, van kettingre
acties en feedbackmechanismen, een proble
matische aangelegenheid. Daarom moet het 
in de filosofische idee van catastrofe vooral 
gaan om causaliteit in de zin van verschul
digd zijn, verantwoordelijkheid dragen. 
Juist omdat we de causale verbanden ms- 
sen ons gedrag en het milieu moeilijk 
spijkerhard kunnen bepalen, is voorzichtig-
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heid en vooruitziendheid de boodschap. Op 
dit moment is alle onzekerheid van milieu
effecten alleen maar een alibi voor uitstel, 
voor relativeringen, voor doordoen met de 
groei en de versnelling. Wij moeten als 
soort, of we dat nu willen of niet, onze ver
antwoordelijkheid opnemen, tegelijk voor 
de soort zelf en voor de planeet. De grote 
vraag is of we dat nog kunnen.

4. Stuurloosheid en struisvogelpolitiek

Het probleem van de globalisering betekent 
de globalisering van de problemen. Het aller
grootste probleem van de globalisering is 
echter dat er geen enkele (wereld)instantie 
is, die beslissend en sturend kan optreden 
tegenover de uit de hand lopende ontwikke
lingen. De meest uiteenlopende theoretici 
(bijvoorbeeld Petrella, Zizek en Castells) zijn 
het daarover eens. Globalisering is een stuur
loos proces. Het enige wat de wereld
conferenties voorlopig tegen de exponentiële 
groei doen, is zelf exponentieel toenemen. 
En dat is natuurlijk tekenend: alles wat we 
ondernemen tegen de versnelling en de 
hyperactiviteit is zelf een vorm van 
hyperactiviteit (of ‘gelatenheid’ dan de op
lossing is, blijft echter nog te bezien). Of 
nog: de moderniteit stond in het teken van 
de mens die de wereld in handen neemt en 
stevent af op een uit de hand lopen van de 
wereld. Zo bekeken kan de term post
moderniteit nog enige zin hebben. Cyber
netica betekent sturingskunde, maar de 
Cyber Age is onbestuurbaar.

Het feit dat de macht verschoven is 
van de politiek naar de economie, van de 
regeringen naar de transnationale bedrij
ven, maakt dat het principe van concurren
tie alles beheerst. Korte termijn winsten, 
rendabiliteit, flexibiliteit zijn de tover
woorden. Maar de korte termijn is nu net 
het perspectief dat we ons minder dan ooit 
kunnen permitteren. Er is nood aan een 
‘ecokosmologisch’ perspectief: duurzame 
ontwikkeling kan alleen komen vanuit de po- 
litiek, vanuit een keuze voor de lange termijn. 
Vreemd genoeg komt het neoliberale opti
misme na het filosofisch postmodernisme; 
weer was de onzichtbare hand van Smith een 
midashand die de wereld zou redden. De in 
wezen doorzichtige strategie van de econo
mische elites (de staat afkalven en de vrije 
hand geven aan het privé-intitiatief) tegen de 
herverdeling van de rijkdom die te goed 
werkte in de welvaartsstaat, mondde uit in 

de theologische drievuldigheid (zoals Petrella 
het noemt) van het globale neokapitalisme: 
liberalisering, privatisering, deregulering. 
Misschien zal de mensheid ooit inzien dat 
er een aantal dingen zijn die je niet onge
straft privatiseert (zoals openbaar vervoer, 
grondstoffen, water en wetenschappelijk 
onderzoek); maar die kans is eerder klein 
in het licht van het wereldwijde dogma van 
de privatisering, een dogma dat bestand lijkt 
tegen alle empirische tegenargumenten 
(zoals het failliet van de Britse en Neder
landse spoorwegen of van hele landen als 
Argentinië, om nog maar te zwijgen van de 
stuitende, blijkbaar niet te stuiten groei van 
de ongelijkheid zowat overal ter wereld). 
De nieuwe wereldorde wordt beheerst door 
een heruitvinden van het slechtste soort po
litiek: struisvogelpolitiek. Struisvogelpoli
tiek is deel van het syndroom van het 
transcendentaal worden van het kapitalisme: 
er is gewoon geen verhaal tegen, dus ge
woon oogkleppen opzetten, niet omkijken 
en kiezen voor de vlucht voorwaarts.

Maar we kunnen geen kant meer op. 
De ontwikkeling wordt meer en meer een 
impasse. Een goed voorbeeld is natuurlijk 
de file, waarin de mobiliteitsmaatschappij 
zich muurvast rijdt (volgens Sloterdijk is 
vastzitten in een monsterfile een probate les 
in postmoderniteit). Een ander pijnlijk voor
beeld is de kernenergie: we willen die af
schaffen (want zoals iedereen altijd al wist 
is radioactief afval een serieus probleem en 
blijft kernenergie een manier van energie
productie die een groot risico op catastro
fes inhoudt), maar dan zouden we moeten 
overschakelen op gasturbines, wat dan weer 
erg veel CO2-uitstoot zou opleveren en dus 
slecht is voor de opwarming van de aarde; 
en windenergie is weersafhankelijk (werkt 
niet bij windstilte en niet bij stormweer) en 
kan hooguit in tien tot twintig procent van 
ons - uiteraard - nog steeds stijgend 
elektriciteitsverbruik voorzien. De tijd van 
de goede oplossingen is voorbij. Er bestaan 
alleen nog noodoplossingen, geschipper met 
het minst erge. Terwijl natuurlijk alles blijft 
groeien en uit zijn voegen barsten; en als 
de groeivoet vertraagt, hebben we nieuwe 
problemen. We hebben al de gelijktijdigheid 
van bevolkingsaangroei én vergrijzing ver
meld. Misschien is er wel geen alternatief 
voor struisvogelpolitiek.

De struisvogelpolitiek speelt op alle 
niveaus, van het planetaire niveau tot het 
kleinschalige, het dagelijks leven, de rou
tine van de burgers-consumenten, die de 
kleinste schakel vormen maar meedraaien 
in het mechanisme. Er zijn weinig mensen 
die zich werkelijk met de catastrofale ont
wikkelingen en de wereldproblemen bezig
houden, omdat het bijna onmogelijk is daar 
op een dagelijkse manier mee bezig te zijn. 
Dat komt zowel door de complexiteit van 
de problemen als door het gevoel van mach
teloosheid, zowel door de stilzwijgende 
medeplichtigheid van de ‘gewone consu
ment’ die we allemaal zijn, als door de rou
tine van de dagelijkse beslommeringen. De 
machteloosheid van het subject tegenover 
het geheel van de processen waarin het 
verwikkeld zit, een soort van onverantwoor
delijkheid van de gevolgen van zijn daden 
(en niet handelen) is inherent aan de risico
maatschappij en maakt onze maatschappij 
juist tot risicomaatschappij. Er is een cy
nische gespletenheid tussen ons morele ik 
en ons praktische ik, dat meedraait in de 
status quo. We doen gewoon door, zonder 
stil te staan bij de rampen die ons omrin
gen. Het is zelfs not done voor culturati om 
zich daar ook maar überhaupt mee bezig te 
houden. En toch doordringt het catastrofale 
onze maatschappij. De film en de media 
vormen het domein bij uitstek waar het ca
tastrofale zichtbaar wordt. Men kan zelfs 
gewagen van een 'catastrofilie': alsof de 
mensheid wil leren omgaan met het cata
strofale door het als spektakel te consume
ren.

En we zijn allemaal gegrepen in de 
paradoxen van het geheel. Zo zijn we bij
voorbeeld ecologisten met twee auto’s of 
antiglobalisten die (via onze bankrekenin
gen) op de beurs speculeren. Of we kopen 
goedkope kleren bij H&M, terwijl we we
ten dat die berusten op kinderarbeid en ex
ploitatie. De tantalium in onze gsm’s is 
medeaanstoker van de destabilisatie van 
midden-Afrika (de oorlogen in het gebied 
van de grote meren). Onze computers ver
bruiken gigantische voorraden zuiver 
dieptegrondwater (voor de aanmaak van 
chips), voorraden die eigenlijk reserve- 
voorraden hadden moeten blijven, gemeen
goed van de aarde en de mensheid, maar 
die nu ‘verkocht’ worden aan multinatio
nals. Enzovoort. We verdringen onze angst: 
onze angst voor onveiligheid, voor toene
mend geweld, voor vervreemding door 
multiculturalisering, omdat we anders voor 
extreem-rechts doorgaan en omdat we ook 

bang zijn voor het succes van extreem
rechts en zo moeten we de ene angst met de 
andere verdringen. We verdringen verder 
natuurlijk ook onze angst voor de realiteit 
van ecologische problemen, zichtbaar in de 
schandalen rond de agro-industrie, en wel 
door ze te zien als occasionele disfuncties, 
als corruptie of als beroepsfouten bijvoor
beeld (dus makkelijk op te lossen: even een 
paar corrupte of nalatige mensen ontslaan, 
hier en daar een bedrijf op de vingers tik
ken en klaar is kees). We leven al enige ja
ren met ozonalarmen tijdens hitte- of koude
golven, zonder er echt acht op te slaan. 
Business as usual is niet alleen de slogan 
van onze politici, maar ook onze dagelijkse 
leefregel.

5. De mens als anachronisme

Voorbij de postmoderniteit ligt de hyper- 
moderniteit, de trans- of metamoderniteit. 
De vooruitgang als storm (naar het beeld 
van Benjamin) drijft ons onherroepelijk de 
toekomst in, en de (hyper)modemiteit wordt 
in zekere zin alsmaar stormachtiger, omdat 
de mens leeft in een wereld die alsmaar snel
ler verandert. Gegrepen in de technolo
gische versnelling die eigen is aan de mo
derniteit, wordt de mens een anachronisme. 
Ook dat besef is al vrij vroeg in de twintig
ste eeuw gaan dagen. Het werd zichtbaar in 
het thema van het verval van de ervaring 
(ervaren kan men alleen in een wereld of 
een discipline die min of meer aan zichzelf 
gelijk blijft). De traagheid van de ervaring 
speelt zich af in de marge van, of zelfs bui
ten de alsmaar sneller veranderende wereld. 
Mensen leven langer maar hun ervaring 
wordt obsoleet tegenover de druk tot flexi
biliteit, aanpassing en ‘eeuwig leren’. Het 
is voelbaar in de nostalgie en de melancho
lie die ouder wordende mensen overvalt 
door het besef dat deze wereld de hunne niet 
meer is. Dit anachronistisch worden van de 
mens werkt echter ook op een veel concre
ter, fysieker niveau: het trage lichaam is aan 
het transformeren tot cyborg. In een tijd van 
gentechnologie en informatica, en van de 
nu al onvermijdelijke synthese tussen die 
twee, zijn we op weg naar een ‘bionische’ 
lichamelijkheid.

Natuurlijk, de mens is in zekere zin 
altijd een cyborg geweest en dat vanaf het 
eerste wapen, het eerste werktuig als ver- 
lengstuk van de hand (dat zal nog wel een 
poot geweest zijn, de hand is wellicht pas 
hand geworden in en door het handwerk, dat 
wil zeggen door het langdurige contact met 
de werktuigen - wie een peuter met mes en 
vork heeft zien worstelen, krijgt een idee in 
raccourci hoe dat proces van duizenden ja
ren er moet hebben uitgezien). Zodra de 
prehistorische mens een stok of de steen ter 
hand nam, was hij op weg om cyborg te 
worden, een man-machine unit. De mens is 
vanaf de vroegste tijden een cyberorganisme: 
een sturend, op feedback tussen perceptie 
(informatie) en actie gebaseerd levend we
zen. Of de extensies en tuigen nu buiten of 
binnen het lichaam worden gedragen, lijkt 
fundamenteel. Maar is dat wel zo? Een bril 
of een horloge zijn niet fundamenteel ver
schillend van een pacemaker of (straks) een 
geheugenextensie. Vandaar ook het onom
keerbare van die evolutie. Men kan het be
schouwen als een trage, nauwelijks waar
neembare permanente catastrofe van de 
mensengeschiedenis. We zijn op weg om 
cyborgs te worden, zodanig zelfs dat men 
kan zeggen dat we het principieel altijd al 
geweest zijn. Men kan, zoals Donna 
Haraway, de komst van de cyborg begroe
ten als het overwinnen van de westerse 
dualismen tussen natuur en techniek, tus
sen mens en machine, man en vrouw, mens 
en dier, enzovoort, maar het is een gevaar
lijke gok, omdat we ons zo overleveren aan 
de greep van de technologie.

Ook hier is de collectieve verbeelding, 
zoals ze gestalte krijgt in de film, het ter
rein bij uitstek om te toetsen hoe actueel dit 
thema is. Het hele oeuvre van Cronenberg 
en zowat de helft van de sciencefictionfilms 
handelen over die moderne mythe van de 
golem, de kunstmatige mens, de terminator, 
de cyborg. Maar de mythe van het door de 
mens gemaakte monster dat zich tegen zijn 
maker keert, is allang geen onmogelijkheid 
meer. Allerlei technoguru's (Vernor Vinge, 
Marvin Minsky, enzovoort) voorzien de 
komst van machines die niet alleen veel slim
mer zijn dan de mens maar die ook zichzelf 
leren en bovendien ook zichzelf maken. Met 
andere woorden, de machines zijn op weg 
om een soort te worden naast en volgens 
sommigen, omwille van hun superieure in
telligentie, boven de mensen. Deep Blue is 
er om te bewijzen dat dit geen fabel is: de 
nederlaag van de beste meesterschaker ter 
wereld tegen een machine is een narcis
tische kwetsuur en een copernicaanse wen
ding van formaat. Dat is misschien de echte 

catastrofe of ‘ontknoping’ : dat we door ons 
eigen toedoen tweederangswezens aan het 
worden zijn tegenover de door ons ge
creëerde intelligente machines.

De ethiek van de mens kan alleen maar 
de ontwikkelingen van het technokapitalisme 
achterna hollen. Gentechnologie, orgaan- 
handel en dergelijke uit de handen van het 
wereldnetwerk van georganiseerde misdaad 
halen, is zowat het beste dat we nog zouden 
kunnen presteren. Dat de strijd tegen crimi
nele exploitatie van de nieuwe biotechnologie 
ook een soort van onvoorwaardelijk fiat in
houdt tegenover de legale privé-instellingen 
(de farmaceutische bedrijven en de hele 
medische industrie, de agro-industrie, en
zovoort) moeten we, zegt men ons, erbij 
nemen. Het anachronisme mens toont zich 
misschien vooral in de hulpeloosheid van 
de mensheid om ethische normen op te leg
gen aan de technologie die haar gang gaat. 
In het vooruitgangsgeloof was de mens het 
subject van de geschiedenis, nu wordt hij 
het object (lijdend en meewerkend voor
werp) van de technologische evolutie. De 
vragen van Kant worden daarom irrelevant 
of althans anachronistisch.

Fundamentalisme is een andere virulente 
vorm van asynchronie. De mensen zijn niet 
in staat de pas te houden met de ontwikke
lingen, dus grijpt men naar het probate mid
del van totalitaire regressie (religieus of 
militaristisch, meestal beide tegelijk). Het 
gaat om een fanatiek afwijzen van de mo
derniteit in zijn geheel en de realisatie van 
de utopie van een onbestaand verleden. (De 
koraninterpretatie van de Taliban is nieuw, 
zoals ook de bijbelinterpretatie van de Ame
rikaanse fundamentalisten weinig of niets 
met de theologische en exegetische traditie 
heeft te maken.) Fundamentalisme is omge
keerde struisvogelpolitiek: blinde regressie 
in plaats van blinde progressie, de uitslui
ting van de uitsluiters door de uitgeslotenen 
(naar de formule van Castells), het protest 
van de hyperconformisten, de stem van de 
stemlozen. Juist door zijn anachronisme is 
het fundamentalisme zo aanlokkelijk voor 
de machtelozen. Hoe meer de wereld ver
snelt, complex en onbegrijpelijk wordt, hoe 
meer fundamentalismen de kop zullen op
steken: het is een systeem om eenvoudige 
oplossingen aan alle complexe problemen te 
geven en duidelijke antwoorden op alle vra
gen. Het is een methode om de wereld stil te 
zetten. Het pijnlijke is dat men steevast een 
uitzondering maakt voor de techniek: 
fundamentalisme is tegen de moderniteit, 
maar voor de laatste snufjes (het fascisme is 
het historische model van deze schizofrenie). 
De cyborg en de fundamentalist - twee robot
foto’s van de mens van de eenentwintigste 
eeuw.

6. Technopantheïsme

Hegel gaf het vooruitgangsgeloof zijn meest 
kosmische gestalte. Het uitroepen van de 
Rede tot de pantheïstische instantie die in 
en over de geschiedenis heerst, en van de 
geschiedenis tot wording van de Absolute 
Geest, was een van de meest magistrale fi
losofische gebaren van de moderniteit. Voor 
Hegel is de geschiedenis de wording van 
de rede, de nous, de wereldgeest in en door 
zichzelf. Het geschiedenisverloop wordt 
gevormd door de stadia van de wording van 
de absolute geest, met andere woorden: de 
geschiedenis is de wording van God. De ge
schiedenis is voor Hegel in feite niets an
ders dan de ontplooiing van de heilige drie
vuldigheid. Zijn voorlezingen over geschie
denisfilosofie noemt hij dan ook “een soort 
theodicee”. Hegels ‘historisch pantheïsme’ 
duikt aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw weer op in een nieuwe vorm. Recen
telijk is de heerlijke nieuwe wereld van het 
informatietijdperk gegrepen door een 
nieuwe technologische euforie, een geloof 
in de wording van de wereldgeest in en door 
de machine. De (absolute) geest in de ma
chine. We noemen dit: technopantheïsme. 
Technopantheïsme is de voleinding, over de 
crisis en de twijfel van het postmodernisme 
heen, van het vooruitgangsgeloof, van de 
theologie van de geschiedenis als de wor
ding van God.

Het technopantheïsme is een van de 
meest fascinerende en ook sinistere feno
menen van de millenniumwende. De hypo
these van Robert Anton Wilson (die ik ont
leen aan de schitterende driedelige docu
mentaire Technocalyps van Frank Theys) is 
in dat verband typerend. Zijn denkoefening 
gaat net als het rapport van de Club van 
Rome uit van de hypnotische kracht van 
exponentiële groei en meer bepaald van de 
verkorting van de verdubbelingstijd: als de 
totale kennis (informatie) van de mensheid 
tot het jaar nul (niet zonder humor) ‘ 1 Jezus’ 
wordt genoemd, dan stelt hij vast dat die 
kennis zich tegen ongeveer 1400 heeft ver
dubbeld; dat levert dus 2 Jezus op. Rond 1 1
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Stanley Kubrick 

2001: A Space Odyssey, filmstill

1750 is de informatie waarover de mens
heid beschikt weer verdubbeld en zijn er dus 
4 Jezus, rond 1900 zijn dat er 8, in 1950 16, 
in 1960 32, in 1967 64 en in 1973 zijn we al 
aan 128 Jezus. Volgens de laatste bereke
ningen van ene Jacques Valli zou de infor- 
matie/kennis zich nu om het j aar verdubbe
len. Er komt dus binnen zeer afzienbare tijd 
een moment dat de kennis zich om de se
conde verdubbelt. Wilson noemt dit het 
‘jumping Jezus-phenomenon’. Omdat dit 
elk begrip te boven gaat, omdat dit alle 
berekenings- en denkmodellen openbreekt, 
spreekt men van ‘een singulariteit'. Volgens 
Terence McKenna is het dat wat de religies 
het Eschaton noemden, de voltooiing en 
verlossing van de geschiedenis in het laat
ste oordeel.

Men kan er om grinniken: het gelijk
stellen van informatie en kennis, en meer 
nog, het kwantificeren van de kennis in een 
rekensommetje, is een karikatuur van het 
positivisme. Maar men hoeft dit allemaal 
niet letterlijk te nemen om in te zien dat de 
technowetenschap meer en meer wordt op
gevat als het doel zelf van de geschiedenis. 
De mens was het instrument waarmee een 
eeuwige informatieverwerkende instantie is 
gecreëerd, en dat eeuwig accumulerend en 
reflecterend ‘bewustzijn’ zal gerealiseerd 
worden in machines. In ‘our mindchildren’, 
zoals Marvin Minsky de intelligente machi
nes noemt (dat wil zeggen voorbij de schei
ding tussen mens en machine, natuur en 
techniek, physis en technë) vindt de mens 
zijn nakomelingschap, zijn voortzetting en 
zijn voltooiing. Welke voltooiing? De toe
komst is aan de ‘transhumans’. Sommigen 
geloven in het downloaden van het mense
lijk bewustzijn en het eeuwig voortleven 
van individuen. Voorlopig moeten de kan
didaten nog ingevroren worden maar bin
nenkort, zodra de technologie dat toelaat, 
kunnen ze 'gedownload' worden. En dan 
volgt het eeuwig leven (als deel van het 
Grote Net of als individuele cyborg of als 
computer, daarover bestaan verschillende 
meningen).

Dat alles kan men afdoen als sekta
risch gewauwel van gekke wetenschappers. 
Maar: wé zijn allemaal technopantheïsten 
in spe. Het technopantheïsme hoeft niet 
beleden te worden in zijn extremen om een 
realiteit te zijn. We zijn overgeleverd aan 
de technologie, op het meest dagelijkse ni
veau. We volgen de ontwikkelingen op de 
voet als consumenten: we zijn het voetvolk 
van de techniek. We kunnen niet anders: 
e-mail en het internet, daar kan niemand nog 
nee tegen zeggen. We zijn allemaal de facto 
technopantheïsten, door ons onvoorwaarde
lijk en vooral onvermijdelijk ja tegen de 
technologie. Er is overigens werkelijk geen 
alternatief: de hedendaagse wereld is tech
nologisch. Een maatschappij zonder tech
nologie is geen oplossing. Het bevriezen van 
wetenschap en technologie kan niet. Het is 
niet mogelijk, en wellicht niet eens wense
lijk. Dat is het dilemma: we kunnen de tech
nologie niet afwijzen en we zijn gek als we 
haar omarmen. Zij omvat ons. We zijn over
geleverd aan haar ijzeren omhelzing.

Lyotard heeft een intussen beroemde 
1 2 ‘postmoderne fabel’ te boek gesteld. Hij ver

D
e W

itt
e R

aa
f 9

7 •
 m

ei
-ju

ni
 2

00
2

telt dat er een instantie bestaat die erop uit 
is de dood van de zon (nog zo’n 4,5 miljard 
j aar in het verschiet) en ook de dood van de 
mens te overleven. Hij spreekt in termen van 
een instantie, maar hij suggereert dat die 
instantie wellicht de technologie zal zijn. 
Wat hij eigenlijk zegt, is dat niet langer de 
mens, maar de technologie de drager is, het 
subject dat geen subject meer is, van een 
geschiedenis die geen geschiedenis meer is 
maar een proces van toenemende complexi
teit, van negatieve entropie of negentropie 
(terwijl alles in het universum entropisch is 
en dus naar chaos tendeert, is er een instan
tie, een energie die een steeds complexere 
orde voortbrengt). Is de mensheid zich nu 
al aan het voorbereiden om te migreren naar 
andere sterrenstelsels, of is het de techno
logie zelf die zich voorbereidt? Dat is een 
vraag die de fabel openlaat. Lyotards fabel 
is een soort cybernetisch vervolg op Heg
els Absolute Geest. Met deze fabel slaat hij 
een brug tussen geschiedenisfilosofie (de 
vraag naar de richting van de geschiedenis) 
en kosmologie (de vraag naar de evolutie 
van het heelal), tussen antropologische tijd 
(de tijd van de geschiedenis) en de kosmo
logische tijd (de tijd van het universum). 
Wat voor Lyotard een verhaal is zonder sub
ject, zonder emancipatie, zonder hoop, is 
voor de technopantheïsten de vervulling van 
de hoop van de menselijke soort, de vol
tooiing van de geschiedenis.

7. Exodus of de Entropische Wereldorde

Maar wat als globalisering een proces is van 
implosie? Of is de implosie al begonnen? 
Het netwerk als paradigma van onze maat
schappij werkt decentraliserend en dat opent 
mogelijkheden (van allianties, virtuele ge
meenschappen, protest, verzet), maar de 
netwerkmaatschappij is tegelijk een maat
schappij van uitsluiting en afsluiting. We 
leven niet in het tijdperk van de ‘gereali
seerde utopie’, maar van de gerealiseerde 
sciencefiction. En niet in een technologisch 
luilekkerland maar in een dystopie met 
binnenzitters en buitenstaanders. Het maat
schappijbeeld van de toekomst is wellicht 
dat van het entropische universum: eilan
den van orde en toenemende complexiteit 
in een oceaan van chaos. Het entropische 
in onze maatschappijen lijkt uit te breiden: 
de ‘normaliteit’ wordt meer en meer gehand
haafd of gesimuleerd in eilanden van orde. 
De gated community, de mall, het thema
park en het atrium zijn de urbanistische en 
architecturale figuren waarin deze entro
pische orde gestalte krijgt: een binnen
wereld van geprivatiseerde openbaarheid 
tegenover een chaotische, onveilige, oncon
troleerbare buitenwereld. De kans is reëel 
dat deze logica veld wint. Dat scenario heb 
ik de opkomst van de capsulaire beschaving 
genoemd. Capsularisering is de afsluiting 
van binnen tegenover buiten door een sa
menspel van factoren: verstedelijking en 
suburbanisering, individualisering, techno- 
logisering, en vooral onder druk van de 
dualisering van onze maatschappij, een 
soort interne migratie: het opgeven van de 
buitenruimte en het zich, vaak noodgedwon
gen, opsluiten in verdedigde binnenruimte 

of enclaves. De capsularisering is een de
fensieve, regressieve tendens in onze maat
schappij: de wereld als een archipel van 
burchten en enclaves in een onherbergzame 
buitenruimte.

Koolhaas geeft in zijn studie van de 
Nigeriaanse megastad Lagos (met zijn stu
denten van het Harvard Project on the City) 
een beeld van de chaotische, anarchistische 
stedelijkheid die gebaseerd is op een crea
tief overleven op basis van halfvergane in
frastructuren. Volgens hem is Lagos niet op 
weg (in de logica van het begrip ‘ontwik
kelingsland’) naar ons model van stedelijk
heid maar omgekeerd: “[...] Lagos is not 
catching up with us. Rather, we may be 
catching up with Lagos.” Dat is een oneliner 
die kan tellen: een snapshot van de entro
pische wereldorde. De megalopolen van de 
eenentwintigste eeuw worden entropische, 
chaotische entiteiten. Van de 33 megasteden 
van de eenentwintigste eeuw zullen er 27 
liggen in de minst ontwikkelde gebieden. 
De steden in de ontwikkelingslanden wor
den geconfronteerd met milieu- en gezond
heidsproblemen en verslechterende levens
omstandigheden wegens hun snelle groei, 
door gebrek aan infrastructuur om in de 
groeiende behoefte te voorzien, door besmet 
water en vervuilde lucht en meer vuilnis dan 
ze kunnen verwerken. Verstedelijking wordt 
ongetwijfeld een van de grote ecologische 
en sociale problemen van de eenentwintigste 
eeuw. Lagos is dus een interessante case, 
zeker voor de steden van het zuiden. Maar 
misschien is voor de noordelijke steden 
Johannesburg een meer waarschijnlijk mo
del voor de toekomst, wegens de scherpe 
tegenstelling tussen rijk en arm, blanken en 
kleurlingen, binnen en buiten. Het dagelijks 
leven in Johannesburg is zo gemilitariseerd 
dat het elk begrip te boven gaat. De men
sen leven er constant in een uitzonderings
toestand, in een staat van beleg. En er is geen 
ontkomen aan. Het gaat om zelfverdediging, 
om overleven: iedereen die zich niet ver
schanst en beveiligt, wordt beroofd, ver
kracht of vermoord (ook en vooral de zwar
ten zelf). De posttraumatische alertheid is 
er de normale bewustzijnstoestand. Een hele 
beveiligingstechnologie is het enige ant
woord dat overblijft. En deze technologi
sche militarisering werkt de dualisering al
leen maar in de hand. Misschien is het deze 
posttraumatische alertheid die wij nu al 
oefenen in onze catastrofilie. Niet zozeer de 
bruisende Afrikaanse chaos van Lagos, 
maar de prikkeldraden van Johannesburg 
zijn een voorteken van het urbanisme van 
de eenentwintigste eeuw.

Het samenspel tussen enerzijds tech
nologische ontwikkeling en anderzijds de 
dualisering van de wereld tussen haves and 
have nots, en de ecologische, sociale en 
humanitaire rampen die voortvloeien uit de 
exponentiële groeicurves en hun implosieve 
naweeën, zullen volgens sommigen de 
ruimte-exodus bespoedigen. Want de eindig
heid van de aarde is voor technopantheïsten 
geen probleem. Volgens Mark Dery in 
Escape Velocity droomt de Extropian Society 
van een ruimte-exodus, van een buitenaards 
utopia. Hij citeert ene Norman Spinrad, die 
het heeft over een exodus naar de Ring van 

Asteroiden. “Out there in the Belt, with its 
limitless mineral resources, its low gravity, 
and its wide open space, was the future of 
the species [...] and as for the old, polluted, 
overpopulated Earth, well, tough shit.” Het 
is een soort van olympische visie op de 
mensheid vanuit een 'technokosmolo- 
gische’ tijd: de catastrofes, zelfs een 
planetaire catastrofe, zinken in het niets te
genover het Grote Ruimteavontuur van de 
technologie (bemand of onbemand doet er 
eigenlijk niet meer toe, omdat het verschil 
steeds kleiner wordt). Is deze toekomst 
waarbij de capsulaire beschaving, de 
opdeling tussen binnenzitters die vertoeven 
in enclaves, en buitenstaanders die overle
ven en de anderen belagen, nog eens wordt 
overgedaan door de ontdubbeling tussen 
space vanguard en achterblijvers, een visi
oen van wako’s? Misschien. Maar ik vrees, 
eerlijk gezegd, van niet. De eerste ruimte- 
toerist is gesignaleerd in 2001.

De geschiedenisfilosofie, die opkwam 
in de late achttiende eeuw, die openbloeide 
in de negentiende en problematisch werd 
in de late twintigste eeuw, is de cruciale fi
losofische discipline van de moderniteit. In 
deze tijd van globalisering wordt ze weer 
hyperactueel: waar gaat de wereld naartoe? 
- dat is misschien de enige filosofische 
vraag die echt urgent is. Daarom ook dat 
sprakeloosheid de basisstemming zal zijn 
van de filosofie van de toekomst. “Wie zal 
ons beschermen tegen de Westerse bescha
ving?” Met deze vraag trachtte Georg 
Lukacs de stemming onder intellectuelen bij 
het begin van de eerste wereldoorlog te be
schrijven. Ze blijft onbeantwoord nagalmen 
in de tussenruimte die gaapt tussen antro
pologische tijd en kosmologische tijd.

Een eerste, kortere versie van deze tekst ver
scheen in de catalogus van de Oberhausen 
Kurzfilmtage 2002.

Illustraties pagina 10 en 11: de 3 kleine 
satellietfoto’s dateren van 31 januari, 23 fe
bruari en 5 maart 2002. Ze tonen (van bo
ven naar onder) opeenvolgende stappen in 
het afbreken van het noordelijke deel van 
de Larsen B ijsplaat, een grote drijvende ijs
massa van 220 meter dik aan de oostkant 
van Antarctica. Meer dan 3000 km2 van de 
plaat is verdwenen in de 35 dagen tussen 
de eerste en de laatste foto. De waarschijn
lijke oorzaak is gelegen in stijgende zomer- 
temperaturen. Smeltwater van het oppervlak 
van de ijsplaat dringt door in spleten en bar
sten, die daardoor groter worden.
De grote foto is twee jaar eerder gemaakt 
(21 februari 2000) en laat plassen smelt
water op het ijsoppervlak zien.
Credits foto’s: Landsat 7 Service Team en 
NASA GSFC (grote foto); NASA en National 
Snow and Ice Data Center, University of 
Colorado, Boulder (kleine foto’s).
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De wereld als markt en medium
JOUKE KLEEREBEZEM

Il y a deux types de pollution, il y a la 
pollution des substances, la pollution de 
l’air, de l’eau, de la faune, de la flore... Ça, 
c’est l’écologie verte. Et il y a la pollution 
des distances, ce que j’appelle la pollution 
de l’écologie grise. L’écologie grise, c’est- 
à-dire que tout progrès dans la vitesse 
réduit à rien l’intervalle de temps et 
d’espace du champ du monde. Donc le 
monde se réduit, et il se réduit pour moi 
concrètement. Bien sûr que l’Atlantique 
continue de faire quatre cent mille kilo
mètres, mais ces kilomètres sont dis
qualifiés. D’une certaine façon, la pollu
tion des distances ne dégrade pas la nature, 
comme c’est le cas quand une forêt est 
abîmée par les pluies acides. Elle dégrade 
quelque chose qui est peut-être plus impor
tant pour l’homme que la nature, elle 
dégrade la grandeur nature, c’est-à-dire la 
dimension même du monde. [1]
Paul Virilio

One world, one card [2]

Globalisering komt (naar) ons toe. In de 
loop van de twintigste eeuw is de wereld 
een evenement geworden dat over de hele 
aarde plaatsvindt, en vanaf willekeurig 
welke locatie te bezoeken of op afstand bij 
te wonen is. [3] Mediatisering en mobili
teit kopiëren de wereld en verspreiden haar 
tot in de eigen uithoeken. Bovenop het feit 
dat de toerist voor hetzelfde bedrag naar 
Kreta, New York of Bangkok kan reizen, 
treft hij op elke bestemming ook nog eens 
dezelfde beelden aan. Naast de bekende in
ternationale logo’s worden ook authentieke 
producten afkomstig van de ene locatie op 
elke andere aangeboden. Souvenirs van 
Kreta kunnen, getrouw aan het credo “one 
world, one card”, voor hetzelfde geld ook 
in Bangkok of New York worden aange
schaft, en vice versa. Niet alleen het Hard 
Rock Café, EasyEverything en Starbucks 
laten zich over de hele wereld met hetzelfde 
succes herhalen, ook de tempel van Knossos 
en Zakros olijfolie zijn mondiale producten 
geworden. [4] De wereld is één ruim gesor
teerde wereldwinkel zonder sluitingstijden. 
Ervaringen worden net als objecten in grote 
hoeveelheden industrieel vermenigvuldigd 
en in real time verspreid, om tussen consu
menten op verschillende locaties te kunnen 
worden gedeeld. Nieuwe gemediatiseerde 
evenementen bieden verschillende consu
menten, die niet dezelfde ruimte bevolken 
maar dankzij een communicatienetwerk met 
elkaar verbonden zijn, dezelfde beleving 
aan. Zo’n directe verbinding maakt niet al
leen passieve en individuele, maar ook inter
actieve en gedeelde ervaringen mogelijk. 
Door tegelijkertijd de gedachtenuitwisseling 
daarover te stimuleren, wordt de eigen er
varing intenser als een gemeenschappelijke 
ervaring beleefd.

Wereldhonger

De handel in wereldwaar adresseert en ex
ploiteert alle werelddelen in gelijke mate. [5] 
Aanbieders van gelijk welke goederen en 
diensten nemen overal dezelfde winstmarges, 
verkoopargumenten en handelsroutes in acht. 
Ze peilen voortdurend de transculturele hon
ger naar consumptieartikelen en ideeëngoed, 
en ze doorkruisen en verbinden daarbij doel
groepen, belangenverenigingen en geloofs
gemeenschappen. [6] Commerciële media 
doen onophoudelijk een beroep op het exo
tische en avontuurlijke, en dragen eindeloos 
kapitaalkrachtige identiteiten aan om de ont
wortelde consument een gezicht te geven 
- of beter, zoveel mogelijk gezichten, die 
de consumptie evenredig doen toenemen. 
Het adopteren (en afwisselen) van culturele 
identiteit is een consumptieve én expres
sieve, cultureel productieve praktijk gewor
den die dankzij intensieve marketing en de 
alomtegenwoordigheid van het evenement 
‘wereld’ voor een voortdurende staat van 
opgewonden wereldwaan zorgt. Als één ef
fect van de roep om globalisering genoemd 
moet worden, is dat de prompte mobilisatie 
van ons verlangen naar stijlvolle wereld
beelden. [7] De belangrijkste overwinning 
van de geglobaliseerde markt is het succes

Whose tune do they dance to?

Advertentie Young & Rubicam, Inc., uit ‘Fortune’, maart 1957

waarmee zij de wereld voor het product ‘we
reld’ weet in te nemen.

Kolonisatie is het zich toe-eigenen, het 
geheel of gedeeltelijk bezetten en beheer
sen, door een kolonisator, van gebieden 
waarin hem, geredeneerd volgens een re
delijke, ‘ethische’ verhouding tussen inves
teringen en opbrengsten - ‘loon naar wer
ken’ - geen gewin toekomt. [8] Er wordt 
niet in de gebieden geïnvesteerd, ze wor
den alleen veroverd om geëxploiteerd te 
worden. Voorafgaand aan de eigenlijke ko
lonisatie delen kolonisator en gekoloniseerde 
in principe geen enkel cultureel, politiek of 
economisch geheugen. Kolonisatie is het 
verstoorde evenwicht tussen twee gebieden, 
waarbij de kolonisator bezit neemt van wat 
vanaf dat moment de kolonie heet. Na deze 
bezetting investeert de kolonisator alleen 
maar voorzover dat strookt met de oorspron
kelijke reden om te koloniseren. Hij intro
duceert infrastructurele en industriële ver
beteringen in het tijdperk van handel en in
dustrie, infrastructurele en mediale verbe
teringen in het informatietijdperk. De ko
lonie wordt gedwongen om inheemse ge
wassen en grondstoffen uit te putten, of 
uitheemse goederen te produceren die door 
de kolonisator als een belangrijke vooruit
gang op de lokale traditionele productie 
worden gezien. In het informatietijdperk 
zien we naast de kolonisatie van gebieden 
ook steeds duidelijker, en op vele niveaus, 
vormen van culturele kolonisatie, zoals het 
opleggen van nieuwe culturele, sociale en 
economische normen en productievormen, 
bijvoorbeeld die van de eerder genoemde 
identiteiten. Kolonisatie kent vele schalen, 
niveaus en strategieën. Ze bestaat niet al
leen als historisch intercontinentaal impe
rialisme, maar tevens op de intieme schaal 
van meer overzichtelijke sociale processen, 
in het gezin of de buurt, of in andere cultu
rele belangengemeenschappen.

In de loop van de twintigste eeuw ko
loniseerden de media het westerse huishou
den. Onder het mom van de modernisering 
van communicatie, kennis en ontspanning, 
werd de lokale productie daarvan in het 
gezin, de buurt, de school en het vereni
gingsleven overgenomen door de uitzend- 
gemachtigden. Met een toenemende schaal- 
verfijning formuleerde de communicatie- 
industrie behoeften en doelgroepen, om een 
grootschalige consumptie van kennis en 
ontspanning op gang te brengen. Natuurlijk 
heeft dat de kennis van de consument daad
werkelijk verrijkt, zeker in kwantitatief op
zicht. Op een niveau en schaal die moeilijk 
juist kunnen worden ingeschat, omdat ze 
onderhevig zijn aan ideologische interpre

tatie, veranderden zowel het object als het 
gebruik van kennis en ontspanning. [9] In
tieme traditionele verbanden tussen spel en 
productie, tussen kennis en recreatie, tus
sen initiatie en volwassenheid, tussen het 
private en het openbare, worden ontwricht 
wanneer ze onder invloed komen van alter
natieve en nieuwe opties, die krachtig en 
met geraffineerde middelen worden gepro
pageerd; maar ze herstellen zich ook weer. 
Leerprocessen passen zich aan de leerstof 
en -methodiek aan, waarbij authentieke leer
gierigheid, inclusief het bijhorende onder
scheidingsvermogen, tot op zekere hoogte 
intact blijft. Ik laat de koloniserende dwang 
van fysiek en psychisch geweld hier buiten 
beschouwing. Waar het om botte en ver
fijnde gewelddadigheid gaat, laten verschil
lende perioden en vormen van kolonialisme 
zich moeilijk vergelijken, temeer omdat li
chamelijk en geestelijk geweld niet aan el
kaar afgemeten kunnen worden, maar altijd 
in hun onderling verband moeten worden 
bekritiseerd. In het algemeen reikt de kolo
niserende macht weinig tot geen instrumen
ten aan die de gekoloniseerde in staat stel
len de traditionele en de nieuwe doelen en 
methoden met elkaar te vergelijken. Als we 
al van een leersituatie kunnen spreken, is 
gekoloniseerd worden een harde les, zelfs 
als men het aantoonbare geweld buiten be
schouwing laat.

Wereldbeeld

De vorm van kolonisatie die de laatste jaren 
onder het keurmerk van de ‘globalisering’ 
wordt aangeboden, introduceerde een 
nieuwe wereldwaan: de behoefte aan de 
wereld als product. Een wereld die op de 
crisis van Virilio's écologie grise uitloopt, 
wordt daadwerkelijk door de media geko
loniseerd. Daarbij doet de productie van 
informatie die aan de consument wordt op
gelegd, in niets onder voor de traditionele 
vormen van productieve ‘vernieuwing’ die 
de kolonisator afdwong bij de gekoloni
seerde. Net zoals de economie van het in
dustriële tijdperk afhankelijk was van 
grondstoffen en goedkope arbeid in de 
overzeese ‘gebiedsdelen’, ontstaat de 
nieuwe economie van een informatie
maatschappij onder de dwingende voor
waarde van de productie van informatie 
door de consument. Ik kom hier in het on
derstaande op terug. De technologische en 
mediale voorwaarden waaronder de consu
ment op zijn of haar beurt tot producent van 
informatie wordt, laten ook de keuze open 
van een andere vorm van wereldproductie 
of globalisering, met een geheel andere 

wereld als product: niet één-wereld-waar- 
ook-ter-wereld, maar een grenzeloze diver
siteit aan werelden die zich tot elkaar ver
houden op basis van gedeelde kennis, erva
ring en interessen. Dit is het perspectief van 
een alternatieve globalisering, die recht doet 
aan de overdaad aan informatie die de we
reld is, in plaats van haar tot een eenduidig 
product te vertalen of comprimeren.

Wereldtaal

[...] a language which has maximum 
compression would actually be completely 
unsuited to conveying information beyond 
a certain degree of complexity, because you 
would never find out whether a text is right 
or wrong. [10]

Onder invloed van een toenemende vraag 
naar stijlvolle wereldbeelden, worden infor
matie, goederen en mensen opgenomen in 
een rusteloze mobiliteit. Van crucialer be
lang dan de benodigde infrastructuur, die 
tot stand komt met behulp van een reusach
tig kapitaal dat over de hele wereld vergaard 
en geïnvesteerd wordt, is de compressie ter- 
wille van een snel transport. Informatie, 
goederen en mensen reizen in pakketjes. Om 
pakketjes zo transportabel mogelijk te ma
ken, moeten ze worden geconcentreerd. Bij 
informatieverwerking gaan onherroepelijk 
data verloren. Bij het inpakken en op on
eindig veel locaties weer uitpakken van een 
wereld (door middel van de thematisering 
van informatie, goederen, mensen) verhezen 
we de details. Analoog aan het bovenstaande 
citaat van wiskundige en informatie- 
theoreticus John von Neumann, kunnen we 
van een gecomprimeerd ingepakte wereld 
na het uitpakken niet meer achterhalen of 
het uitgepakte een juist of onjuist beeld 
biedt. Als het uitgepakte een hele, zij het 
niet altijd even gedetailleerde, maar op zich 
stijlvolle, coherente wereld te zien geeft, dan 
wordt het al snel aanvaard. Wanneer die op 
willekeurige locaties uitgepakte werelden 
echter minder stijlvolle details vertonen, of 
wanneer er zich onder de samenstellende 
pakketjes enkele bevinden met informatie 
die volgens de ontvanger incoherent is, 
wordt de zending letterlijk aan het verkeerde 
adres gericht geacht en de afzender om een 
niéuwe wereld verzocht. Om een wereld
beeld retour te zenden, zou men het op zijn 
minst weer moeten comprimeren, om het 
in te kunnen pakken. De productiemiddelen 
daartoe verschaffen de (massa-)media in de 
regel niet. Bovendien stelt de afzender zich 
maar in beperkte mate ontvankelijk op. Voor 
de media-industrie is het binnen de huidige 
informatisering voordeliger om een gloed
nieuw wereldbeeld te verzenden dan om 
afgewezen beelden te laten terugsturen en 
in reparatie te nemen. Ondertussen is het 
reclameren van producten bij de industrie 
uitermate informatief. De consument inves
teert informatie bij de producent, waarop 
deze steeds betere, want meer herkenbare 
beelden produceert. De gemeenschappelijke 
wereldtaal van producent en consument 
wordt steeds clichématiger en verliest op 
den duur alle details die ware werelden ken
merken. Hoe een en ander zich recentelijk 
op de problematische beeldvorming van 
migratie en culturele diversiteit laat toepas
sen, en op de productie van een popu
listische politiek op basis van publieks
informatie, waarbij thematisering zowel ter 
linker- als ter rechterzijde onherroepelijk tot 
grotesk mediavertoon leidt, laat ik graag ter 
lering en vermaak aan de lezer over.

Wereldhandel

Om zelf werelden en wereldbeelden te kun
nen produceren, comprimeren en verzen
den, staat de consument tegenwoordig een 
heel arsenaal aan digitale media ter beschik
king. Met name op het gebied van beeld en 
geluid komt daarin een nieuwe wereldhan
del op gang. Uitgerust met professioneel 
inpak- en uitpakgereedschap, handelt de 
consument er naar hartelust op los. De in
formatie die daarbij vrijkomt, is bij de le
verancier van het gereedschap (de produ
cent van consumentenelektronica) en bij de 
bemiddelaar van de inhoud (de muziek- en 
beeldindustrie) niet bepaald welkom. Maar 
de zogenoemde ‘prosument’, de produce
rende consument, is uit de fles, en de 
media-industrie heeft zich aan te passen. Het 
onderscheid tussen consumptie en productie
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zal nooit meer eenduidig zijn; evenmin zal 
er tussen product en consument nog een heel 
apparaat van marktcontrolerende bemidde
laars en adviseurs nodig zijn. Consumen
ten leren elkaar steeds beter kennen en ver
trouwen, ls producent en bemiddelaar, en 
gaan zo een eigen informatie-industrie vor
men. Het gemak waarmee pakketjes infor
matie vanaf iedere plek bewerkt en gere
produceerd, verzonden en ontvangen kun
nen worden, is evengoed van toepassing op 
het transport en de mobiliteit van goederen 
en mensen. In die zin is informatisering niet 
gewoon een volgende modernisering van 
onze communicatie en kennisverwerving, 
maar een radicale breuk met het afgelopen 
tijdperk. De nieuwe mobiliteit heeft een 
ongekende verspreiding van werelden en 
wereldbeelden tot gevolg.

Zoals we zagen verliezen gecompri
meerde werelden (informatie, goederen, 
mensen) detaillering. Dat verlies valt echter 
te compenseren. De interactie tussen produ
cerende en bemiddelende consumenten le
vert een heel ander wereldbeeld op dan dat 
van de monopoliserende media-industrie. 
Deze laatste voegt geen waarde toe aan haar 
producten, al probeert zij de consument te 
peilen om hem zo goed mogelijk te bedie
nen - ten koste van de taal die zij spreekt 
en het product dat zij levert. De toegevoegde 
waarde van de informatiehandel tussen 
‘prosumenten’ berust in het veel zorgvuldi
ger afstemmen van direct beleefde behoef
ten en interessen. Bovendien drukken op deze 
nieuwe wereldhandel niet de kosten van een 
industrieel productie- en bemiddelings- 
apparaat. Wereldconsumptie en -productie 
naar het model van de media-industrie 
maakt de wereld kleiner, eenduidiger, 
clichématiger, verteerbaarder, ontspannen- 
der en vertrouwder. Wereldproductie en 
-consumptie naar het model van de produ
cerende en (onder)handelende consument 
maakt haar groter, diverser, leerzamer, soms 
ontoegankelijker, verontrustender en onbe
kender; maar dankzij een grote hoeveelheid 
toegevoegde waarde uiteindelijk ook rijker 
en waarachtiger.

Wereldwaar

Van een indrukwekkende verzameling via 
institutionele en commerciële bemiddeling 
ontsloten plekken en situaties veranderde de 
wereld in een nerveus geprogrammeerde 
opeenvolging van toeristische evenementen 
die zelf mobiel zijn en, in wereldwijde dis
tributie, gelijktijdig alle lokale kermissen en 
theaters aandoen. Voor onze oriëntatie in deze 
nieuwe wereldorde hebben we, in plaats van 
een gedetailleerde topografische kaart, een 
per seconde bijgewerkte evenementenagenda 
nodig. De geografische werkelijkheid wordt 
volkomen leeggeplunderd; vervolgens 
wordt haar oneindig gevarieerde rijkdom in 
de infografische ruimte opgeslagen, be
werkt, opgewaardeerd, uitgestald en verhan
deld. Een alles en iedereen omvattende mi
gratie naar de ruimte van de informatie
netwerken kan mogelijk nieuwe voorwaar
den scheppen voor een wereldruimte, op
gevat als plaats voor diversiteit en produc
tieve intelligentie, en een alternatieve 
globalisering produceren. Volgens de oude 
wet van de grote mogendheden lijkt de 
media-industrie voorbestemd om de ultieme 
koloniserende macht te worden. De nieuwe 
media bieden echter uitzicht op een alter
natieve agenda voor globalisering, die in 
geen enkel opzicht op kolonisatie lijkt, en 
waarbij lokale intimiteit en identiteit juist 
zeer precies geformuleerd en gekoppeld 
kunnen worden. [11] De onbegrensde func
tionaliteit van een alles en iedereen verbin
dend informatienetwerk plaatst elke topo
grafische en ideologische identiteit in een 
context van uitwisseling en onderhandeling. 
Deze nieuwe bewegingsvrijheid hoeft niet 
te resulteren in platgetreden paden langs 
opgepoetste ruïnes van historische bescha
vingen, hoewel ook zulke attracties natuur
lijk in onbelemmerde hoeveelheden zullen 
worden aangeboden. Tegenover de bezet
ting door onverbeterlijk sjacherende wereld- 
veroveraars dient zich de mogelijkheid aan 
van een ingrijpende dekolonisatie van het 
cultureel geheugen, waarbij individuele en 
persoonlijk gesitueerde cultuurproductie 
een alternatief kan gaan vormen voor de 
monocultuur van de brand media.

Werelddelen

Swadeshi is that spirit in us which restricts 
us to the use and service of our immediate 
surroundings to the exclusion of the more 
remote. [...] In the domain of politics, I 

should make use of the indigenous insti
tutions and serve them by curing them of 
their proved defects. In that of economics, I 
should use only things that are produced 
by my immediate neighbours and serve 
those industries by making them efficient 
and complete where they might be found 
wanting. [12]

We moeten twee soorten globalisering on
derscheiden. Beide danken hun bestaans
mogelijkheid voor een belangrijk deel aan 
de hierboven beschreven mediatisering en 
commercialisering, en maken optimaal ge
bruik van onbegrensde communicatie- en 
distributiemogelijkheden. Verder houdt ie
dere vergelijking op. Globalisering 1 is een 
koloniserende globalisering; globalisering 2 
een dekoloniserende. De eerste installeert 
(de wereld als) één wereld over de hele 
wereld, ‘one world, one card’; de tweede 
verbindt zoveel mogelijk werelden met zo
veel mogelijk andere werelden. De eerste 
is een autoritaire monocultuur, de tweede 
ontwikkelt zich in onbegrensde en onbelem
merde diversiteit. De eerste wordt, op basis 
van onze voorkeuren, op geraffineerde 
wijze samengesteld en bezorgd door een 
media- en informatie-industrie, de tweede 
maken we voor een groot deel zelf, in onze 
eigen omgeving, met en voor onze naasten, 
die in het informatietijdperk niet meer al
leen in onze topografische maar in toene
mende mate in onze infografische nabijheid 
aanspreekbaar zijn.

De twee vormen van globalisering 
verhouden zich niet tot elkaar zoals tradi
tionele tegenbewegingen zich verhielden tot 
een consensusmaatschappij, waarbij ze in 
de marges van die maatschappij opereerden. 
Er is geen sprake van twee antagonistische 
opties, van een burgerlijke cultuur en haar 
tegenpool. Dankzij de toenemende diversi
ficatie en profilering van belangengemeen
schappen breiden identiteiten zich eindeloos 
uit. Het promiscue engagement van de in
dividuele consument ‘kleedt’ zich voortdu
rend in andere identiteiten. De consument 
laat zijn communicatie- en consumptie
patroon beïnvloeden door een grote variëteit 
aan behoeften. Overlappende interessen zor
gen er voor, dankzij intensieve informatie- 
uitwisseling, dat voortdurend nieuwe belan
gen ontstaan. In het informatietijdperk zijn 
zulke belangen tenslotte veel besmettelij
ker en interactiever en hun begrenzingen 
veel opener dan in enig historisch tijdperk. 
Alleen in systemen die radicale kolonisa
ties te verdedigen hebben, worden verschil
len nog hardnekkig in gewelddadige ge
schillen uitgevochten.

Wereldmachten

DIY. Do It Yourself. Met de mythe van de 
noble amateur stevig in het culturele geheu
gen genesteld, viert elk tijdperk zijn eigen 
droom van de creatieve intelligentie en so
ciale vaardigheid van de leek, de ‘amateur’ 
- een liefhebber die zijn of haar diepe inte
ressen en vitale overlevingsdrang op origi
nele en communicatieve wijze productief 
maakt en met naasten deelt. Zodra deze 
droom opgenomen wordt in een acade
mische of politieke agenda, ontstaan de be
kende populistische, zonder uitzondering 
paternalistische beleidsvoornemens en 
-maatregelen. Zodra in onze sociale orga
nisatie een vitale impuls een recht wordt, 
overstemt de wetmatigheid van het recht de 
aanstekelijke promiscuïteit van de originele 
impuls, belemmert deze in zijn communi
catie en daarmee in zijn verspreiding, 
verfijning en groei.

“Radio Auxerre vous écoute!” hoor ik 
mijn lokale radiostation over de ether jinglen. 
Ondertussen stem ik af op KPIG radio, 
kpig.com, een station dat mij dankzij mijn 
Internetverbinding bereikt. Globalisering 1 
kent zijn klanten en zoekt een optimaal 
evenwicht tussen enerzijds de behoefte aan 
exotiek en unieke belevingen, anderzijds de 
afkeer van sociaal isolement en dis
communicatie, of een diepgewortelde 
xenofobie. Het product van globalisering 1 
is een opwindende maar risicoloze exotiek. 
De zich gestaag verbeterende informatie- 
uitwisseling met het klantenbestand, dat zich 
daarmee steeds beter laat lezen als een ver
zameling individuele consumenten met spe
cifieke voorkeuren, maakt het mogelijk te 
meten, te weten en te cateren. Consumptie
patronen informeren de producent en leveran
cier van goederen en diensten. Globalisering 1 
streeft met succes naar een gevarieerd 
wereldaanbod dat individuele voorkeuren 
en de paradoxale verhouding tussen het ver
langen naar exotiek en een fundamentele 

xenofobie in acht neemt. Het aanbod wordt 
voortdurend afgestemd en zoveel mogelijk 
geïndividualiseerd. Zoals de term reality tv 
al suggereert, geldt globalisering 1 als uni
versele werkelijkheid. De media zijn inder
daad een dagelijkse realiteit geworden 
waarin andere delen van dezelfde werke
lijkheid worden gepresenteerd, gerepresen
teerd en gestuurd.

Globalisering 2 is zijn klanten, en 
vindt zijn afzet voornamelijk bij de produ- 
cerende/consumerende deelnemers. Hier
mee vervalt meteen de illusie van een cen
trale redactie van de nieuwe geïnformati
seerde wereldorde. Het netwerkkarakter 
van globalisering 2, waarin ‘meten, weten 
en cateren’ een praktijk is die in principe 
door elke individuele deelnemer in het net
werk wordt beoefend, genereert een indi
vidueel aanbod, waarvan de beperking uit
sluitend wordt gevormd door de mate 
waarin deelnemers interessen met elkaar 
delen. Globalisering 2 verlangt dat con
sumptie en productie in balans blijven en 
elkaar als voorwaarde voor verfijning en 
precisering erkennen. Alleen onder deze 
‘prosumerende’ voorwaarde kan de inhoud 
van gedeelde interessen ook daadwerkelijk 
een maximaal aantal geïnteresseerden be
reiken en verrijken. Volgens de wet van de 
informatie-uitwisseling, waarbij men alleen 
door zijn interessen daadwerkelijk te publi
ceren nieuwe informatie ontsluit die deze 
interessen aanspreekt, moet men produce
ren om te kunnen consumeren en consume
ren om te kunnen produceren. Met andere 
woorden: het proces van selectie en redac
tie in het netwerk van globalisering 2 ge
schiedt niet op basis van een goed geïnfor
meerde catering door partijen die de 
productiemiddelen beheren en de productie 
door de consumptie laten sturen, maar in 
een peer-to-peer of person-to-person uit
wisseling van kennis en ervaring, waarbij 
productie en consumptie één informatieve 
(onder)handeling vormen, die tussen het 
private en publieke bemiddelt.

Globalisering 1 en 2 vormen twee kan
ten van de informatiseringsmedaille. In 
welke mate ze werkelijk competitief en vol
waardige alternatieven zijn, zal de culturele 
en economische praktijk van de komende 
decennia moeten uitwijzen. Globalisering 2 
vormt een radicalere breuk met het tijdperk 
vóór de informatisering en benut de funda
mentele mogelijkheden van de netwerk
structuur om daadwerkelijk alternatieven 
voor gecentraliseerde organisatie en 
productie te onderzoeken. Globalisering 1 
moet de oude afhankelijkheid tussen con
sument en producent zien te handhaven, 
onderwijl optimaal profiterend van het pro
fiel dat de consument de producent biedt, 
om diens productie richting te geven. 
Globalisering 1 is een oefening in zakelijke 
efficiëntie - voor critici de efficiëntie van een 
kapitale onderdrukking, voor optimistischer 
gestemden de efficiëntie van een ecologisch 
en economisch verantwoorde balans tussen 
investering en gewin. Globalisering 2 is een 
oefening in zelfregulatie en experimentele 
informatie-economie.

Wereldorden

Die grofieAufgabe der massenmedialen wie 
der diskreten Informationstechnologien 
kommt erst in dem Bliek, wenn wir uns den 
neuen Aggregatzustand einer inklusiven 
menschheitsweiten Weltgesellschaft mit 
einem hinreichend tief angesetzten grund- 
begrifflichen Ernst vor Augen führen. Der 
Ausdruck 'Weltgesellschaft impliziert das 
Programm, extrem verschiedene regionale 
Kuituren mit höchst eigentümlichen und 
unübertragbaren Vergangenheiten in einem 
gemeinsamen Weltzeithorizont zusammen- 
zuführen, durch welchen hindurch und aus 
dem heraus die verschiedenen Vergangen- 
heitsströme in eine gemeinsame Zukunfts- 
bewegung zusammengeführt werden könn- 
ten. [13]

Tussen de banale exotiek van globalisering 1 
en de exotische alledaagsheid van 
globalisering 2 liggen de eindeloze nu
ances van een mondiale culturele diversi
teit. Een consumptief producerende wereld- 
burgerij biedt de wereldmachtige industrie 
van globalisering 1 een op maat gemaakte 
stok om mee te slaan: het krijgt het wereld
beeld dat het verdient, onder de voorwaar
den van een nieuwe kolonisatie door de 
media en informatie-industrie. Voor een 
productief consumerende burgerij is 
globalisering het wederzijds ter kennisname 
en ter onderhandeling aanbieden van de ei
gen interessen en verlangens, in een vrije 

informatie-uitwisseling waarin elk beeld 
een ander beeld bemiddelt en lokale ver
schillen door middel van onbeperkte toe
gevoegde waarde worden gedetailleerd. 
Globalisering 1 en 2 zijn utopieën en, in de 
hierboven geschetste vorm, onbereikbare 
idealen. In plaats van deze of gene ‘zuivere’ 
globalisering staat ons de conflictueuze en 
dus zeer informatieve wereldwanorde van 
een klassiek gevecht om kennis, cultuur, en 
economisch en ideologisch gewin te wach
ten. De hier geschetste principes van twee 
soorten globalisering, van een wereld als 
markt en een wereld als medium, zullen 
daarbij in vele onvoorziene vormen zicht
baar worden en om een antwoord vragen.

Noten

[ 1 ] Paul Virilio, L’ère du gothique électro
nique, in: Louise Poissant (red.), Esthétique 
des arts médiatiques, Sainte-Foy, Presses de 
l’Université du Québec, 1995.
[2] Leus van Mastercard uit de jaren ne
gentig.
[3] Zie natuurlijk Guy Debord, La société 
du spectacle (1967) en Commentaires sur 
La société du spectacle (1988), maar ook 
Paul Virilio, Le musée de l’accident, in: id., 
Un paysage d’événements, Paris, Galilée, 
1995, pp. 115-116: “[...] l’espace de 
l’exposition aurait lui-même perdu de son 
intérêt, de son attrait muséographique, au 
profit d’un temps d’exposition, d’une 
profondeur de temps comparable à celle des 
plus vastes horizons, des plus vastes 
paysages: paysages d’événements qui 
remplacerait ainsi les anciennes salles 
d’exposition; espace architectural disqua
lifié d’une part, par leur géométrie orthogo
nale, d’autre part par les nécessités d’une 
projection d’urgence des phases de l’acci
dent. Projection publique qui n’a évidem
ment rien de commun avec un quelconque 
‘accrochage’ d’oeuvres graphiques ou 
photographiques, une quelconque exposi
tion d’objets ou d’ouvrages industriels.”
[4]  
products.html

http://www.localflavour.co.uL/

[5] Naomi Klein, No Logo: Taking Aim 
at the Brand Bullies, New York, Picador, 
2000.
[6] Ibid., pp. 110-111: “[...] many of our 
demands (in de universiteit, JK) for better 
representation were quickly accomodated 
by marketers, media makers and pop cul
ture producers alike - though perhaps not 
for the reasons we had hoped. [...] Once 
we’d embarked on a search for new wells 
of cutting-edge imagery, our insistence on 
extreme sexual and racial identities made 
for great brand-content and niche marke
ting strategies.”
[7] De recente monografie van ontwerper 
Bruce Mau heet Life Style en wordt gele
verd in acht verschillende gebonden edities 
(London, Phaidon Press, 2000).
[8] ‘Koloniaal’ komt van het Engelse 
colonial, geïntroduceerd door politicus 
Edmund Burke (1729-1797), naar het La
tijn colonia (volksplanting) en colonus 
(boer, kolonist), van colere (de grond be
werken).
[9] Zie bijvoorbeeld Herbert I. Schiller, 
Culture Inc.: The Corporate Takeover 
of Public Expression, Oxford, Oxford 
University Press, 1989.
[10] John von Neumann in een lezing in 
1949, geciteerd in: Jeremy Campbell, 
Grammatical Man; Information, Entropy, 
Language and Life. The Story of the Mo
dern Revolution in Human Thought, 
London, Penguin Books, 1987.
[11] George Gilder, Life after Television. 
The Coming Transformation of Media and 
American Life, New York/London, W.W. 
Norton, 1992: “The medium will change 
from a mass-produced and mass-consumed 
commodity to an endless feast of niches and 
specialities... Anew age of individualism is 
coming and it will bring an eruption of cul
ture unprecedented in human history.”
[12] Mahatma Gandhi, On Economics and 
Bread Labour, 1916-1925. (http:// 
meadev.nic.in/Gandhi/economics.htm) 
[13] Peter Sloterdijk, Technologie und Welt
management, in: id., Medienzeit, drei Gegen- 
wartsdiagnostische Versuche, Karlsruhe, 
Staatliche Hochschule fur Gestaltung, 1993.
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Ateliers voor beeldend 
kunstenaars

Het HisK is een 
onafhankelijk instituut. 

Het Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten- 

Vlaanderen is 
leidinggevend als 

posthogeschoolvorming 
op het gebied van de 

beeldende kunst. 
Het biedt vijfendertig 

jonge kunstenaars een 
eigen atelier waar zij — los 
van studieprogramma's — 

zelfstandig hun werk 
kunnen ontwikkelen in 

een professioneel klimaat 
waar ze deskundige 

stimulansen en 
adviserende 

begeleiding krijgen.

Inlichtingen en 
aanmeldingsformulieren: 

» deadline voor het 
indienen van de aanmeldingsformulieren 

en dossiers: 1 oktober 2002 « 
Toelatingsproef: 

11, 12 en 13 oktober 2002

HISK
Hoger Instituut

voor Schone Kunsten

Lange Leemstraat 338

B-2018 Antwerpen . Belgium

tel + 32 3 286 78 40

fax + 32 3 281 50 26

e-mail hisk@hisk.edu

internet-site www.hisk.edu
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piet zwart institute

institute for postgraduate studies and research
Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam
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MA fine art
Visual practices are part of a network of social and cultural relationships 
extending beyond the traditional realm of art. Atthe Piet Zwart Institute, 
context, site, situation, presentation, interpretation and audience are 
considered to be integral aspects of the artistic production process.
In its emphasis on contextualising artistic practice, our fine art 
programme challenges the separation between the studio (the private 
space of artistic production) and the museum, gallery, and other sites of 
display and engagement (the public realm).
Special to our curriculum is a combination of individual tutorials, group 
critiques, and an annually changing programme of thematic group 
projects, addressing current issues within art and culture. Recent projects 
have included ‘Medium / Message’, ‘Just what is it that makes today’s 
cities so different, so appealing?’ and ‘The Organisation of Private Life’.
information and application Anke Bangma, telephone: +31 (0)10 404 50 54, email: A.Bangma@hro.nl

MA media design
New information systems, including the internet, are having a fundamental 
impact on social and political processes.Their multiple points of contact 
with existing media and urban architectures demand an integrative 
approach.The Rotterdam MA in media design foregrounds the relationship 
between the social and technical, the material and immaterial.The course 
mixes disciplines, technologies, histories, systems and drives to formulate 
an approach to media that establishes design in a more thoroughgoing 
framework.
The MA in media design offers a combination of: thematic projects 
addressing core issues in relation to information society and culture; 
self-initiated research; and an exploration of innovative information 
architecture. Core themes in our programme are: transmission, use, 
behaviour, and experience; knowledge and memory; the political economy 
of the information society; citizens and consumers, public and private 
identities; urban and virtual reality, network and diaspora.
information and application Femke Snelting, email: F.Snelting@hro.nl

applications for 2002-2003 are welcome until September 1,2002 
find more information at http://pzwart.wdka.hro.nl
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Zijn en verzet
De menigte tegen het imperium

Dieter Lesage

Een globale constitutie

Een van de meest geciteerde boeken in dis
cussies over globalisering tijdens het voor
bije jaar was ongetwijfeld Empire van de 
Italiaanse filosoof Antonio Negri en de 
Amerikaanse literatuurtheoreticus Michael 
Hardt. [1] Het boek mag dan een omvang
rijk notenapparaat hebben en bol staan van 
de theoretische referenties, het is geen lou
ter academische studie. Empire wil name
lijk niet alleen een analyse van de heden
daagse imperiale constitutie bieden, het wil 
ook een oproep tot verzet tegen het impe
rium zijn. Aangezien het imperium begre
pen moet worden als de globale politieke 
constitutie van de postmoderniteit, als de 
manier waarop het moderne concept van 
soevereiniteit in de postmoderne constella
tie overleeft door te muteren, zou men 
Empire kunnen beschouwen als het mani
fest van het zogenaamde antiglobalistische 
protest. [2] Zeer uiteenlopende antigloba
listische groeperingen, van de Belgische 
neosituationistische Intersidérale tot de 
Italiaanse Tute Bianche, hebben Empire in 
elk geval al uitgeroepen tot hun cultboek. Wat 
Mille Plateaux van Gilles Deleuze en Félix 
Guattari was voor het postmodernisme, is 
Empire van Antonio Negri en Michael Hardt 
zo stilaan voor het antiglobalisme.

Vooraleer we de vraag kunnen stellen 
tot wie Empire zich richt, wie het veronder
stelde subject is van het antiglobalistische 
verzet en hoe dat verzet dan wel gedacht 
moet worden, recapituleren we even in grote 
lijnen hoe Negri en Hardt het voorwerp van 
dat verzet, de vijand van de beweging, om
schrijven. Het imperium is bij Negri en 
Hardt de nieuwe vorm die het in oorsprong 
moderne soevereiniteitsconcept in het post
moderne tijdperk van de globalisering heeft 
aangenomen. Op supranationaal niveau 
vindt een constitutionaliseringsproces 
plaats, waarbij tal van instellingen en orga
nisaties zich op een welbepaalde manier 
tegenover elkaar articuleren. Dat globale 
constitutionele kader kan volgens Negri en 
Hardt worden voorgesteld als een pirami
dale structuur die uit drie steeds bredere la
gen bestaat (pp. 309-314). Aan de top van 
die piramide vinden we de Verenigde Sta
ten terug: zij beschikt over militaire hege
monie, kan alleen optreden, maar geeft er 
de voorkeur aan militair te opereren in een 
breder verband onder de vleugels van de 
Verenigde Naties. Binnen de eerste laag van 
die globale constitutionele piramide vinden 
we ook een aantal natiestaten terug die sa
men de globale financiële instrumenten con
troleren en die zichzelf gegroepeerd heb
ben in een aantal organisaties zoals de G7. 
Nog binnen die eerste laag situeren zich een 
aantal financiële en militaire organisaties, 
zoals het Internationaal Monetair Fonds, de 
Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie 
en de NAVO. In de tweede laag van de pi
ramide van de globale constitutie plaatsen 
Negri en Hardt de transnationale bedrijven 
en de overige natiestaten. De derde laag 
tenslotte wordt gevormd door organisaties 
die geacht worden de belangen van de 
bevolking(en) te behartigen. Behalve de 
Verenigde Naties plaatsen Negri en Hardt 
in de derde laag van de globale piramide 
ook de media, de grote religieuze organisa
ties en de niet-gouvemementele organisa
ties. Alle hebben zij, elk op hun eigen ma
nier, de ambitie of pretentie om ‘het volk’ 
op het mondiale plan te vertegenwoordigen.

Precies de driedeling van de constitu
tie van de wereldorde en de verhoudingen 
tussen haar drie lagen is voor Negri en Hardt 
een argument om deze constitutie imperiaal 
te noemen. Mutatis mutandis vindt men 
deze driedeling immers ook terug in 
Polybius’ apologetische beschrijving van 
het Romeinse Rijk. Volgens deze Griekse 
geschiedschrijver uit de tweede eeuw voor 
Christus verenigt het Romeinse imperium 
de drie ‘goede’ staatsvormen in zich en pre
cies die constellatie verhindert dat dezè 
staatsvormen zouden afglijden naar hun 
‘slechte’ tegenhangers. Polybius grijpt hier
bij terug naar de discussie over de moge
lijke staatsvormen in Aristoteles' Politeia.

De Keizer staat bij Polybius voor de mo
narchie, de Senaat voor de aristocratie en 
de comitia voor de democratie. De imperiale 
constitutie waarin deze instellingen elkaar 
in evenwicht houden, verhindert dat de 
monarchie een tirannie wordt, de aristocra
tie een oligarchie en de democratie uitdraait 
op anarchie. Het hedendaagse imperium zou 
in polybiaanse termen omschreven kunnen 
worden als een functioneel evenwicht tus
sen de monarchistische militaire hegemo
nie van de Verenigde Staten, de aristocra
tische invloed van transnationale bedrijven 
en een beperkt aantal natiestaten, en ten
slotte de hedendaagse comitia onder de 
vorm van de overige natiestaten, hun verte
genwoordiging in de Verenigde Naties, de 
NGO’s, de media, enzovoort. Apologeten 
van het hedendaagse imperium zullen in 
deze drieledige structuur een proto- 
federalisme van checks and balances op 
mondiale schaal herkennen, waarin ver
schillende instellingen elkaar controleren en 
in evenwicht houden. Een hedendaagse 
Polybius zou dan ook als volgt kunnen re
deneren: aangezien de Verenigde Staten als 
een soort quasi-neutrale wereldpolitiemacht 
voor orde en veiligheid wil zorgen en ver
menging met de belangen van trans
nationale bedrijven met een sterke Ameri
kaanse verankering niet valt uit te sluiten, 
is het goed dat het imperium kan rekenen 
op de neutraliteit van de NGO’s en de ob
jectiviteit van de media om het geheel in 
balans te houden. Het zou dan alleen nog 
wachten zijn op een nieuwe Jefferson die 
een en ander grondwettelijk zou kunnen 
vastleggen. Negri en Hardt kunnen zich 
echter volstrekt niet herkennen in dit soort 
imperiale apologie en roepen op tot radi
caal verzet.

Verzet tegen het imperium

Het anti-imperiale verzet moet volgens 
Negri en Hardt zo radicaal mogelijk wor
den begrepen. Ze nemen er geen vrede mee 
dat bepaalde instellingen of organisaties die 
deel uitmaken van de imperiale órde door 
de kritiek onder vuur worden genomen en 
andere instellingen die er net zo goed deel 
van uitmaken buiten schot blijven. Zo mag 
het anti-imperiale verzet zich niet beperken 
tot de monarchistische component in de glo
bale constitutie. Empire distantieert zich in 
de meest expliciete bewoordingen van elke 
antiglobalistische kritiek die globalisering 
denkt als een vorm van ‘Amerikaans impe
rialisme’ . Ook al situeren Negri en Hardt de 
Verenigde Staten aan de top van hun globale 
constitutionele piramide, toch is hun boek 
allesbehalve een zoveelste kritiek op het ver
meende imperialisme van de Verenigde 
Staten. Precies omdat de Verenigde Staten 
een bepaalde globale functie vervult binnen 
een globale constitutie, kan zij volgens Negri 
en Hardt niet langer imperialistisch opere
ren. Imperialisme was een modem project 
en het modernisme is volgens hen voorbij.

Het verzet mag zich al evenmin toe
spitsen op de aristocratische kenmerken van 
het imperium. Empire kan daarom ook niet 
gelezen worden als een tirade tegen de 
Wereldhandelsorganisatie enerzijds en een 
pleidooi voor een actievere rol voor de Ver
enigde Naties anderzijds. Inhoudelijk mo
gen de Wereldhandelsorganisatie en de Ver
enigde Naties dan nog over verschillende 
issues gaan, formeel is er weinig verschil 
tussen beide supranationale instellingen. In 
beide gevallen gaat het om overlegorganen 
waarin vertegenwoordigers van natiestaten 
de belangen van hun land behartigen.

Empire is bijgevolg ook niet het boek 
dat binnen de hybride globale constitutie een 
voorkeur uitspreekt voor de democratische 
componenten; niet omdat het tegen de de
mocratie zou zijn, maar omdat de auteurs 
het democratisch karakter van deze com
ponenten sterk betwijfelen. De Verenigde 
Naties kanaliseren voornamelijk de natio
nale belangen van landen waarvan vele niet 
eens formele democratieën zijn; de belang
rijkste media cultiveren de spektakel- 
maatschappij; en een aantal van de meest 
prominente NGO’s waren de eerste grote 
pleitbezorgers van het zogenaamde inter- 
ventierecht dat bijvoorbeeld het imperiale 
optreden van de NAVO in Kosovo moest 
legitimeren. Voor Negri en Hardt is de zo
genaamde democratische component in de 

hedendaagse imperiale orde een aanfluiting 
van hetgeen democratie zou moeten zijn.

Empire mag ook niet worden opgevat 
als een kritiek op de economische globali
sering en - bijgevolg - als een pleidooi voor 
een politieke globalisering. Onder profes
sionele politici en NGO-woordvoerders is 
het thans zowat common sense geworden 
om te stellen dat de economische globali
sering - die als zodanig onafwendbaar zou 
zijn - een tegenwicht moet vinden in een 
politieke globalisering. De globalisering, zo 
stellen zij, zou gepolitiseerd moeten wor
den. Zo zou de rol van de supranationale 
politieke instellingen moeten worden ‘her
dacht’. In zekere zin zijn alle politici en 
NGO-ers die thans deze wijsheid debiteren, 
het warm water aan het uitvinden. Empire 
beschrijft namelijk hoe sinds de Tweede 
Wereldoorlog de rol van de supranationale 
instellingen juist voortdurend is herdacht en 
hoe verschillende mondiale instellingen in 
het leven zijn geroepen die zich op een wel
bepaalde manier tegenover elkaar articule
ren. Juist dit ‘herdenken’ van politiek op 
wereldvlak is het probleem waarop Negri 
en Hardt in Empire de aandacht willen ves
tigen. Wat politici en NGO-ers feitelijk be
doelen is dat dit proces, waarbij zich een 
imperiale constitutie aan het vormen is, zon
der meer moet worden voortgezet: de 
functieomschrijving van de bedoelde instel
lingen moet nog nauwkeuriger worden, de 
taken waarmee zij belast worden eventueel 
uitgebreid, de bevoegdheden van bepaalde 
instellingen moeten allicht herbekeken wor
den, en waarschijnlijk moeten er nog meer 
mondiale instellingen worden gecreëerd. 
Het theoretisch eindpunt van alle politieke 
discussies hierover, dat als een utopie op 
de achtergrond wenkt, zou een soort glo
bale grondwet moeten zijn, die de bevoegd
heden van allerlei globale instellingen 
nauwkeurig definieert en de verhouding ten 
opzichte van de bevoegdheden van lokale 
instellingen preciseert. Indien men echter 
weet dat veel Europese politici al verlegen 
zijn om toe te geven dat de discussies in de 
Europese Conventie theoretisch noodzake
lijk geplaatst moeten worden tegen de ach
tergrond van een Europese Grondwet als 
regionale utopie, dan zal het weinig verwon
dering wekken dat nagenoeg geen enkele 
politicus bereid zal zijn om toe te geven dat 
de globale discussies, zoals die bijvoorbeeld 
binnen het World Economie Forum worden 
gevoerd, alleen begrepen kunnen worden 
tegen de achtergrond van een Globale 
Grondwet als onuitgesproken globale uto
pie. Het World Economie Forum is in ze
kere zin de Conventie van de Wereld, waar 
vertegenwoordigers van de imperiale mo
narchie (Bush II), de aristocratie (Gates) en 
de democratie (Bono) met elkaar van ge
dachten wisselen over de wenselijke wereld
orde.

Empire moet worden begrepen als een 
oproep om zich te verzetten tegen deze al 
dan niet impliciete constitutionalisering van 
de imperiale wereldorde. De politieke filo
sofie die van oordeel is dat in deze tijden 
van globalisering de rol van de supra
nationale lichamen moet worden herdacht, 
schrijft zich immers in in een corrupte poli
tieke traditie, waarin politiek telkens weer 
gedacht werd als een autoritaire instantie die 
het geweld of de chaos van de menigte 
moest transcenderen. Politiek is volgens 
Negri en Hardt corrupt zodra ze zich stelt 
tegenover de menigte om het geweld van 
de menigte te bezweren. Het soevereiniteits
concept kan volgens Negri beschouwd wor
den als de erfzonde van de politieke filoso
fie. We moeten ons - zo schrijft Negri in 
Kairos, Alma Venus, multitude, een boek dat 
leest als een hedendaagse Ethica — van het 
soevereiniteitsconcept bevrijden. [3] Dat 
concept is immers nooit iets anders geweest 
dan een techniek om de macht aan de me
nigte te ontfutselen. De menigte kon haar 
eigen macht niet worden toevertrouwd, of 
er zouden ongelukken gebeuren: zo luidt de 
filosofie van de angst die de klassieke poli
tieke filosofie de menigte heeft proberen in 
te boezemen. De macht moest worden over
gedragen aan een instantie die er zorgvul
diger mee zou weten om te springen dan de 
roerige menigte. Op het ogenblik echter dat 
politiek transcendent wordt gedacht, is het 
imperium in verval, wordt het gecorrum
peerd. Generatio in het imperium is nu een

maal het prerogatief van de menigte. Of, 
zoals Negri het spinozistisch-definitorisch 
verwoordt: “En devenant puissance, la 
multitude génère. La génération n’est pas 
quelque chose qui précède la multitude, 
mais quelque chose qui au contraire lui 
appartient, qui la définit en la constituant. 
La génération procède de la multitude”. [4] 
Aldus herinterpreteert ook Empire de topos 
van generatio en corruptio in de imperiale 
geschiedschrijving, van Polybius tot 
Machiavelli.

Generatio en corruptio

Polybius zag de generatio en corruptio van 
bestuursvormen als een cyclische beweging, 
waarbij goede en slechte staatsvormen el
kaar opvolgen: een monarchie wordt nood
zakelijk een tirannie, die door een aristo
cratie wordt vervangen, die zelf verwordt 
tot een oligarchie, die de plaats moet rui
men voor een democratie, die uiteindelijk 
op anarchie moet uitdraaien, een toestand 
die alleen door de (weder)instelling van een 
monarchie ongedaan kan worden gemaakt. 
Zoals gezegd komt deze cyclische opeen
volging van verschillende staatsvormen pas 
in het imperium tot stilstand, door een bij
gevolg ideaal geachte gemengde constitu
tie waarin verschillende bestuurlijke gele
dingen, die corresponderen met de drie 
‘goede’ staatsvormen, elkaar in evenwicht 
houden. Tijdens het schrijven van zijn 
Discorsi sul prima deca di Tito Livio — zijn 
boek over de Romeinse geschiedenis, 
waarin hij uitvoerig verwijst naar (de eer
ste tien boeken van) Titus Livius’ Ab urbe 
condita - laat Machiavelli gaandeweg deze 
cyclische opvatting varen en gaat hij 
corruptio opvatten als een kritieke inertie 
die de generatieve kracht van een ‘vorst’ 
noodzakelijk maakt. Bovendien is er vol
gens Machiavelli geen betere ‘vorst’ dan de 
menigte. Machiavelli’s afwijzing van de 
politeión anakukldsis brengt namelijk met 
zich dat hij ook de gemengde staatsstructuur 
als ideaal verwerpt. Alleen de onvermengde 
democratie, hoe utopisch ook volgens 
Machiavelli, is in principe aanvaardbaar. Zo 
leest Negri Machiavelli, in een verbluffende 
studie die haast tien jaar aan de publicatie 
van Empire voorafging en die alle courante, 
in het dagelijkse taalgebruik versteende 
denkbeelden over Machiavelli op de helling 
zet: Machiavelli als de eerste ware demo
craat, of tenminste de eerste denker van een 
‘democratie à venir’: “Machiavel n’est pas 
le penseur de l’État absolutiste moderne, ni 
le théoricien d’un pouvoir constituant en 
quête de constitution - c’est le théoricien 
de l’absence de toutes les conditions d’un 
principe et d’une démocratie; et c’est à cette 
absence, et c’est à ce vide que Machiavel, 
littéralement, arrache le désir d’un sujet et 
le constitue en programme. Tel est le 
pouvoir constituant chez Machiavel.” [5]

Voor Negri is Machiavelli de eerste 
moderne filosoof die politiek niet denkt als 
een transcendente autoriteit, maar als een 
immanente activiteit, geïncarneerd door de 
macht van de menigte, het volk onder de 
wapens. In de Florentijnse politiek vertaalde 
zich deze ontologie in Machiavelli’s kritiek 
op de huurlingenlegers en zijn ijveren voor 
een burgermilitie voor de stad. Volgens 
Negri zal men in het hele oeuvre van de 
Florentijnse politicus het infame zinnetje 
“het doel heiligt de middelen”, weze het in 
het Latijn, het Italiaans of het Toscaans, te
vergeefs zoeken. Het ‘machiavellisme’ en 
de betekenis die dit concept in het gewone 
taalgebruik heeft, is volgens Negri het 
product van een zestiende- en zeventiende- 
eeuwse Franse absolutistische recuperatie 
die men zelf als ‘machiavellistisch’ zou 
kunnen bestempelen, in de ordinaire zin van 
het woord. “ ‘La fin justifie les moyens’: 
cette phrase naît en France, et représente un 
véritable condensé logique du renversement 
‘machiavélique’ de l’enseignement de 
Machiavel.” [6] Het doel wordt dan de 
legitimering van de absolute monarchie, het 
middel een perverse lectuur van een revolu
tionaire filosoof: “ce que Ton refuse de 
Machiavel, c’est la liberté, la démocratie et 
la critique de l’église - sans ces éléments, 
on peut transformer perversement Machiavel 
en penseur de la modernisation absolutiste 
de l’État.” [7] Machiavelli is voor Negri de 
eerste politieke filosoof die, gaandeweg in
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zijn oeuvre, de macht van de menigte er
kent. Macht is het product van de interne 
en immanente sociale dynamiek van de 
menigte.

Waar de gemengde constitutie bij 
Polybius de manier is waarop het Romeinse 
imperium ontsnapt aan de corrumperende 
cyclus van alternerende staatsvormen, is de 
hybride constitutionalisering van het heden
daagse imperium voor Negri en Hardt zelf 
de aanwijzing van de corruptio van het im
perium. Als democraat kan men niet anders 
dan protesteren tegen een constitutionalise- 
ringsproces waarin, behalve vage democra
tische vormen, ook monarchistische en aris
tocratische vormen figureren. De globale 
imperiale constitutionalisering is niets an
ders dan een articulatie van de macht, die 
de constituerende, genererende kracht van de 
menigte moet zien te bedwingen. “From one 
perspective Empire stands clearly over the 
multitude and subjects it to the rule of its 
overarching machine, as a new Leviathan. 
At the same time, however, from the 
perspective of social productivity and 
creativity, [...], the hierarchy is reversed. The 
multitude is the real productive force of our 
social world, whereas Empire is a mere 
apparatus of capture that lives only off the 
vitality of the multitude [...]” (p. 62). ‘The 
multitude’, ‘de menigte’ is het subject dat 
Negri en Hardt in stelling brengen tegen het 
imperium. Althans, zo wordt dat subject 
doorheen het hele boek consequent ge
noemd. Indien ‘het imperium’ de naam is 
van datgene waartegen men zich vandaag 
dient te verzetten, dan is ‘de menigte’ de 
naam van het subject van het verzet. Met 
zijn oproep tot verzet tegen het imperium 
situeert het boek zich manifest op een an
der dan analytisch plan. De analytische ken
merken van het subject van het verzet wor
den immers slechts met mondjesmaat vrij
gegeven. Precies omdat beschrijvingen vaak 
ontbreken, klinkt ‘the multitude’ in Empire 
haast als een eigennaam. ‘The multitude’ is 
overduidelijk het subject dat de auteurs met 
Empire willen toespreken. Maar wie of wat 
is ‘the multitude’? Is het mogelijk om dit 
concept te preciseren, zelfs wanneer Negri 
elders toegeeft dat het begrip ‘multitude’ zich 
nog in een embryonaal stadium bevindt? [8]

De menigte tegen het imperium

In de canon van de politieke filosofie wordt 
het Franse en Engelse begrip ‘multitude’, 
vertaling van het Latijnse begrip 'multitudo' 
- waarvan het Nederlandse begrip ‘menigte’ 
op zijn beurt een vertaling wil zijn - vaak 
gebruikt als een synoniem van het begrip 
‘people’, ‘peuple’, ‘volk’, ‘populus’. 
Zo maakt Machiavelli, op wie Negri en Hardt 
graag terugvallen, geen analytisch onder
scheid tussen ‘il populo’ en ‘la moltitudine', 
‘het volk’ en ‘de menigte’. Aangezien Negri 
en Hardt zelf juist een bijzonder scherp 
onderscheid maken tussen ‘het volk’ en ‘de 
menigte’ en zij in hun theorievorming graag 
naar Machiavelli verwijzen, wil dat wel eens 
tot verwarring leiden, een verwarring die zij 
vaak gekunsteld proberen te vermijden door 
precies die passages te citeren waar Machia
velli toevallig het begrip ‘moltitudine’ ge
bruikt. Zo lijkt het alsof ook Machiavelli al 
een analytisch onderscheid maakte tussen 
beide begrippen, quod non.

Van de beide synoniemen ‘vólk’ en 
‘menigte’ kreeg het begrip ‘volk’ geleidelijk 
aan een meer specifieke lading toebedeeld, 
terwijl het begrip ‘menigte’ gereserveerd 
werd voor elke toevallige samenloop van 
mensen. Tegelijk is het begrip ‘menigte’ 
daarom ook het volk in pejoratieve zin gaan 
betekenen: het volk dat in de anarchie dreigt 
te verzeilen. Historisch wordt dat onder
scheid in Empire expliciet aan Thomas 
Hobbes toegeschreven, zij het dat de auteurs 
zich daarvoor beroepen op één enkele pas
sage uit De Cive, een trouvaille die ze te 
danken hebben aan Paolo Vimo. [9] “We 
should note that the concept of the people 
is very different from that of the multitude. 
Already in the seventeenth century, Hobbes 
was very mindful of this difference and its 
importance for the construction of sovereign 
order” (p. 102). Het citaat dat ze als bewijs 
hiervan aanhalen toont (alleen) aan dat voor 
Hobbes het begrip ‘multitude’ een louter 
negatief begrip was. “It is a great hindrance 
to civil government, especially monarchical, 
that men distinguish not enough between a 
people and a multitude. The people is 
somewhat that is one, having one will, and 
to whom one action may be attributed: none 
of these can be properly said of the 
multitude.” [10] Door de eeuwen heen werd 
het begrip ‘menigte’ een louter kwantitatief 

begrip dat niet verder gekwalificeerd kon 
en mocht worden. Indien de menigte gekwa
lificeerd kon worden, dan sprak men niet 
over de menigte, maar over het volk (een 
nationalistisch concept), de massa (een 
sociaal-psychologisch concept), de mensen 
(een christelijk-humanistisch concept), de 
burgers (een liberaal concept), het proleta
riaat (een marxistisch concept). Al deze al
ternatieve begrippen zijn positieve kwalifi
caties van het louter negatieve begrip Van 
de menigte.

Aangezien het begrip ‘menigte’ door
heen de moderne geschiedenis van de poli
tieke filosofie sinds Hobbes gefunctioneerd 
heeft als de nulgraad van de collectiviteit, 
is het begrip ‘menigte’ tot op vandaag een 
relatief onbezet begrip gebleven. Het feit dat 
er weinig connotaties aan kleefden, maakte 
het begrip interessant voor een nieuwe po
litieke theorie van de collectiviteit. In 
Empire wordt het begrip ‘menigte’ voor het 
eerst in de geschiedenis van de politieke fi
losofie op een positieve manier geduid. Wel, 
niet helemaal voor het eerst. In het oeuvre 
van Antonio Negri krijgt het begrip Ta 
moltitudine’ al meer dan twintig jaar een 
welbepaalde positieve invulling waarop in 
Empire alleen maar wordt voortgewerkt. 
Voorzover we dat kunnen nagaan - een groot 
deel van Negri’s oeuvre is niet vertaald en 
het merendeel van zijn Italiaanse publicaties 
is hier te lande onvindbaar - duikt het be
grip bij Negri voor het eerst op in zijn spraak
makende Spinozamonografie. [ 11 ] In de po
litieke filosofie van Spinoza worden volgens 
Negri constitutie en productie onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Spinoza hoort niet 
thuis in de hobbesiaanse traditie die de macht 
van de menigte tracht te confisqueren, wel 
integendeel. “[...] on a trop souvent voulu 
mêler Spinoza à une informe bouillie 
‘démocratique’ faite de transcendentalisme 
normatif hobbien, de volonté générale 
rousseauiste et d’Aufhebung hégélienne, 
dont la fonction propre est de séparer 
production et constitution, société et Etat. 
Eh bien non! dans l’immanentisme spino- 
ziste, dans la conception spécifiquement 
spinoziste du politique, la démocratie est 
une politique de la ‘multitude’ organisée 
dans la production [...].” [12]

Negri - zoveel mogen alle verwijzin
gen tot nog toe duidelijk hebben gemaakt - 
is zonder meer de mastermind,, het brein 
achter Empire. Het is pas door Negri's ont
moeting met Michael Hardt en de via 
Empire sterk gemediatiseerde coöperatie 
tussen beide stel hersenen dat het begrip 
‘multitude’ thans ook zijn entree heeft ge
maakt in het bredere publieke debat en niet 
langer alleen de specialisten van het 
Italiaanse operaismo en de Spinozaexegeten 
bekend is. Zo heeft Yann Moulier Boutang 
in Frankrijk een politiek-maatschappelijk 
tijdschrift opgericht met de naam Multitudes, 
en uit het boek Mutations blijkt dat archi
tecten, die wel vaker een neus hebben voor 
innovatieve concepten, ook nu weer gesno
ven hebben dat ‘the multitude’ een begrip met 
potentie moet zijn: het begrip ‘multitude’ ligt 
er over verschillende pagina’s uitgestrooid, 
zij het dat de auteurs in kwestie nog niet 
goed lijken te weten wat ze met dat nieuwe 
conceptuele speelgoed moeten aanvan
gen. [13] Aangezien dit soort symptomen 
vaak betrouwbare indicatoren zijn van een 
intellectuele hype, verdient het aanbeveling 
om het concept in kwestie nog eenmaal te
gen het licht te houden.

Negri en Hardt maken een onderscheid 
tussen ‘het volk’ en ‘de menigte’, maar voor 
hen is de menigte niet, zoals bij Hobbes, de 
loutere afwezigheid van een gemeenschap
pelijk willen. Een van de eerste pogingen 
in Empire om ‘de menigte’ een positieve 
invulling te geven - na een honderdtal blad
zijden en tientallen vermeldingen van het 
begrip - verloopt echter moeizaam. “The 
multitude is a multiplicity, a plane of 
singularities, an open set of relations, which 
is not homogeneous or identical with itself 
and bears an indistinct, inclusive relation 
to those outside of it” (p. 103). Hoe kan de 
menigte een open set van relaties zijn die 
een inclusieve relatie onderhoudt met die
genen die er buiten vallen? Volgens deze 
definitie is het immers onmogelijk om bui
ten de menigte te vallen. Men kan immers 
niet buiten een set van relaties vallen in
dien die set hierdoor gekenmerkt wordt dat 
zij ook relaties onderhoudt met diegenen die 
er buiten vallen, en al helemaal niet indien 
deze relaties als ‘inclusief’ worden geken
merkt. In deze eerste poging tot definitie 
wordt vooral duidelijk waarom Negri en 
Hardt moeite hebben met ‘het volk’ als po
tentieel subject van verzet. “The people [...] 

tends toward identity and homogeneity 
internally while posing its difference from 
and excluding what remains outside of it. 
Whereas the multitude is an inconclusive 
constituent relation, the people is a consti
tuted synthesis that is prepared for sove
reignty. The people provides a single will 
and action that is independent of and often 
in conflict with the various wills and actions 
erf the multitude. Every nation must make 
the multitude into a people” (p. 103). Het 
concept van het volk hoort thuis in een reto
riek diode menigte in een keurslijf probeert 
te dwingen: een territorium waarop dat volk 
tegenover zijn politieke autoriteiten komt te 
staan. De menigte daarentegen kent geen ter
ritoriale grenzen en moet als globaal-mobiele 
productieve collectiviteit worden gedacht.

Men kan zich de vraag stellen of ‘de 
menigte’ dan iedereen insluit. Dat is niet het 
geval. De menigte wil geen zeemzoet hu
manistisch concept zijn, en gaat het klassen
conflict niet uit de weg. Alleen moet de sa
menstelling van het proletariaat als onder
drukte klasse anders gedacht worden dan bij 
Marx. “The composition of the proletariat has 
transformed and thus our understanding of 
it must too” (p. 52). Ook al noemen Negri 
en Hardt zichzelf uitdrukkelijk communis
ten, ze verkiezen het begrip ‘menigte’ bo
ven het begrip ‘proletariaat’, precies om een 
aantal marxistische connotaties in verband 
met de compositie van het proletariaat te 
vermijden. Niettemin blijkt uit de spora
dische vermeldingen van het marxistische 
concept dat zij ‘de menigte’ wel degelijk 
denken als een hedendaags ‘proletariaat’. 
Met ‘het proletariaat’ wordt niet langer al
leen de industriële arbeidersklasse bedoeld, 
maar al diegenen die in het imperium wor
den uitgebuit. ‘De menigte’ mag dan al niet 
iedereen insluiten, het begrip moet toch veel 
inclusiever gedacht worden dan het klas
sieke marxistische concept van proletariaat. 
Immateriële arbeid, of het nu gaat om de 
geïnformatiseerde productie van goederen, 
dan wel om de productie van diensten, con
cepten of affecten, neemt een steeds cen
tralere plaats in de hedendaagse productie
processen in. Dit betekent tegelijk dat ar
beiders steeds minder zijn aangewezen op 
productiemiddelen die hen in staat stellen 
om überhaupt te kunnen werken. Sociale en 
intellectuele arbeid veronderstellen in prin
cipe slechts een lite productieapparaat. 
Productiviteit is niet langer een proces dat 
zich voornamelijk binnen de muren van een 
fabriek afspeelt. Tegenwoordig kan men 
haast altijd en overal productief zijn. Meer 
nog: aangezien diensten, concepten en af
fecten centraal staan in de hedendaagse 
productieprocessen is het haast onmogelijk 
geworden om niet productief te zijn. Nage
noeg alles wat wij doen, ons leven zoals het 
is, kan in termen van productiviteit worden 
beschreven. Dat betekent ook dat men geen 
job hoeft te hebben om productief te zijn. 
Velen zijn als werkloze productiever dan 
wanneer ze een job hebben, niet alleen of 
niet zozeer omdat er dan nog altijd wel wat 
werk bijeen te sprokkelen valt in de infor
mele economie, maar omdat werklozen niet 
ophouden te leven en het leven niet anders 
dan productief kan zijn. Werklozen die een 
luisterend oor zijn voor werkende vrienden 
die bij hen hun beklag komen doen over de 
stresserende aspecten van hun voor het ove
rige nutteloze job, produceren vaak affec
ten zonder dewelke die werkende vrienden 
hun werk niet zouden uithouden. Ook al 
wordt die sociaal-affectieve productiviteit 
niet gehonoreerd zoals het hoort en moet 
de empathische werkloze zich doorgaans 
met een paar traktaties tevreden stellen, toch 
geeft dit voldoende aan dat productiviteit 
thans alomtegenwoordig is. Leven zelf is 
produceren.

De disciplinering die kenmerkend 
was voor het moderne productieve bestel 
en erop gericht was de productie te maxi
maliseren, veronderstelde instellingen 
waar de arbeid georganiseerd werd. Om
dat thans altijd en overal kan worden ge
produceerd, wordt de klassieke discipline
ring in de postmoderne imperiale maat
schappij vervangen door technieken van 
controle. Aangezien leven zelf productivi
teit impliceert, wordt het leven de groot
ste obsessie van de macht. In het imperiale 
tijdperk, zo had Foucault al voorzien, 
wordt politiek meer dan ooit ‘biopouvoir’. 
Deze ‘biopouvoir’ - ‘biopower’ in 
Empire - moet bijgevolg begrepen worden 
als de imperiale pendant van de inherente 
productiviteit van het leven van de menigte.

Het imperium wil de hele wereld om
vatten en gaat territoriaal in de breedte. 
Maar omdat het leven van de menigte vir

tueel verzet tegen het imperium is, grijpt het 
ook in de diepte in. Negri en Hardt beroe
pen zich op Michel Foucault om het impe
rium te duiden als de overgang van de dis
ciplinaire .maatschappij naar de controle- 
maatschappij. In de pre-imperiale discipli
naire maatschappij, zo leerde Foucault, 
werd het sociale leven geconstrueerd via een 
diffuus netwerk van ‘dispositifs’ of inrich
tingen die gewoonten, gebruiken en produc
tieve praktijken produceren en reguleren. 
Het sociale veld werd gestructureerd door 
disciplinaire instellingen, zoals de gevan
genis en de fabriek, maar ook het zieken
huis en de school. In de imperiale controle- 
maatschappij zijn de controlemechanismen 
echter volledig immanent geworden aan het 
sociale veld: de gedragingen van sociale 
integratie en uitsluiting zijn geïnterioriseerd 
door de subjecten zelf. Volgens de auteurs 
schuilt Foucaults relevantie vooral in zijn 
articulatie van de biopolitieke aard van het 
nieuwe imperiale paradigma. Dit is een pro
blematisch statement, aangezien volgens 
Foucault de biopolitieke machtstechnolo- 
gieën geen postmoderne nieuwigheid wa
ren. Het moet gezegd dat Negri en Hardt 
hun lezing van Foucault, als zou hij in de 
hedendaagse imperiale orde een cesuur zien 
met een pre-imperiale disciplinaire maat
schappij, vooral aan een freewheelende 
Gilles Deleuze ontlenen, volgens de auteurs 
omdat die cesuur bij Foucault zelf impliciet 
is gebleven. [14] In Deleuzes lectuur van 
Foucault strekt de disciplinaire maatschap
pij, waarvan de voornaamste techniek 
^’enfermement' zou zijn [15], zich uit van 
de achttiende tot het begin van de twintig
ste eeuw, en zou Foucault het einde van 
deze maatschappij hebben bevroed. [16] 
1 L’enfermement' is echter de loutere nega
tieve mogelijkheidsvoorwaarde Van de 
disciplinering, niet haar voornaamste tech
niek. Bovendien is er bij Foucault geen 
sprake van een strikte historische cesuur 
tussen een disciplinaire maatschappij en een 
biopolitieke controlemaatschappij, eerder 
van een uiteenlopende geografische genea
logie. De disciplines vinden hun oorsprong 
in het zeventiende-eeuwse - en dus niet het 
achttiende-eeuwse - Frankrijk en Duitsland, 
de biopolitieke controle is een uitvinding 
van het midachttiende-eeuwse Engeland 
-en bijgevolg geen hedendaagse, imperiale 
nieuwigheid. [17] De anatomo-politieke 
machtstechnologieën van de individualise
rende disciplines en de biopolitieke machts
technologieën van de bevolkingscontroles 
worden vanaf het midden van de achttiende 
eeuw ook tegelijk toegepast, en bijgevolg 
kan men het typologische onderscheid tus
sen deze machtstechnologieën niet aangrij
pen om een historische cesuur te markeren. 
Bij Foucault is de disciplinaire maatschap
pij vanaf het midden van de achttiende eeuw 
met andere woorden ook - en expressis 
verbis, zoals we meteen zullen zien - een 
controlemaatschappij, zij het dat het object 
van de disciplinaire machtstechnologieën de 
individuen en hun lichamen zijn, en het 
object van de controlerende machts
technologieën de bevolkingen zijn: hun 
nataliteit, hun gezondheid, hun levensver
wachting, hun huisvesting, hun migraties. 
Beide types van machtstechnologieën be
horen volgens Foucault tot de karakteris
tieken van de klassieke, postmonarchis- 
tische macht. Waar de monarchistische 
macht nog het recht was om te doen doden 
of te laten leven, ambiëren de moderne 
machtstechnologieën te doen leven ofte la
ten sterven. [18] In Foucaults geschiedenis 
van de macht ligt de historische cesuur in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw, met 
de overgang van het soevereinistisch, juri
disch machtsconcept naar de diffuse mate
riële, anatomo-politieke en biopolitieke 
machtstechnologieën: “Développement 
rapide au cours de l’âge classique des disci
plines diverses - écoles, collèges, casernes, 
ateliers; apparition aussi, dans le champ des 
pratiques politiques et des observations 
économiques, des problèmes de natalité, de 
longévité, de santé publique, d’habitat, de 
migration; explosion, donc, de techniques 
diverses et nombreuses pour obtenir 
l’assujettissement des corps et le contrôle 
des populations. S’ouvre ainsi l’ère d’un 
‘bio-pouvoir’ ”. [19]

Negri en Hardt die, met Deleuze, van
daag een historische cesuur aanbrengen tus
sen de moderne disciplinaire maatschappij 
en de postmoderne controlemaatschappij, 
stellen weliswaar formeel een gebaar in de 
geest van Foucault, maar die geste wordt 
niet gedragen door de letter van Foucaults 
oeuvre. Zo is het ook lang niet zeker of 
Foucault het ermee eens zou zijn dat de dis-
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ciplinaire machtstechnologieën vandaag 
hebben afgedaan, zoals Deleuze stelt. [20] 
De postmodernisering van Foucaults notie 
van controlemaatschappij zou men kunnen 
motiveren door te stellen dat de biopolitieke 
controle, waar die in de klassieke tijd hele 
bevolkingen betrof, vandaag ook nog eens 
geïndividualiseerd is. Men reserveert het 
concept ‘controle’ dan voor machtstechnolo
gieën die individuen en hun lichamen als 
object hebben. Men zou de ‘controle
maatschappij’ in Empire dan kunnen type
ren als een maatschappij waarin de discipli
nering zich niet meer alleen afspeelt bin
nen de muren van bepaalde instellingen, 
maar alomvattend is geworden, via alle 
technologieën waarmee de lichamen en hun 
bewegingen geregistreerd of gerecon
strueerd kunnen worden: bewakings
camera’s, satellietfoto’s, bankkaarten, 
creditcards, sis-kaarten, mobiele telefoons, 
enzovoort. Voor Negri en Hardt betekent 
dit dat de machtstechnologieën vandaag 
helemaal biopolitiek zijn geworden, terwijl 
ze dat in de disciplinaire maatschappij 
slechts partieel waren (p. 24).

Belangrijker dan de finesses van dit 
interpretatief onderonsje over het oeuvre 
van Foucault, is echter de relevantie te vat
ten van Foucaults materialistische geschie
denis van de macht voor een kritiek van het 
kapitalisme. De anatomo-politieke en 
biopolitieke machtstechnologieën die vanaf 
de achttiende eeuw ingang vinden, droegen 
volgens Foucault bij, overigens in een veel 
belangrijker mate dan de ascetische protes
tantse ethiek, tot de ontwikkeling van het 
kapitalisme. [21] De disciplinaire technie
ken en de bevolkingscontroles hebben er
toe bijgedragen dat de lichamen in het 
productieapparaat konden worden geïnte
greerd en dat de bevolkingen werden afge
stemd op economische wetmatigheden. Ze 
hebben segregaties en hiërarchieën doorge
voerd en aldus machtsverhoudingen en 
hegemoniale effecten bewerkstelligd. Wil 
men echter vandaag de productieve licha
men in het kapitalistisch systeem blijven 
integreren, dan moeten de controles even 
alomtegenwoordig zijn als het leven zelf.

Zijn en verzet

Het verzet tegen het imperium moet onto
logisch gedacht worden, als het immanent 
houden van de macht die de levende me
nigte is, tegen alle pogingen in om die macht 
transcendentaal te confisqueren. Politiek is 
de manier waarop de productieve menigte 
zich organiseèrt en aldus het zijn, dat niet 
anders dan als productiviteit gedacht kan 
worden, constitueert. Aangezien de produc

Allan Sekula

tiviteit van de menigte constitutief is, aan
gezien de menigte als constituerende kracht 
moet gedacht worden, is de productiviteit 
van de menigte ook. altijd een vorm van 
verzet tegen de geconstitueerde macht, te
gen de gestelde lichamen waarin het zijn 
gestold is. Zijn is zich verzetten. Indien het 
zijn alleen als productie kan worden ge
dacht, dan kan het alleen worden gedacht 
als verzet.

Indien men verzet ontologisch be
grijpt, dan merkt men ook dat ‘verzet’ mis
schien een ongelukkige benaming is voor 
de activiteit van de menigte. De term, ver
zet suggereert nog te veel als zouden de ge
vestigde machten de normaliteit belichamen 
én als zou de roerige menigte met haar ver
zet een uitzonderingssituatie creëren die 
men zo snel mogelijk onder controle moet 
zien te krijgen. Indien het verzet ontologisch 
moet worden begrepen, dan is het verzet de 
regel, en vertegenwoordigen de gevestigde 
machten, vertegenwoordigen de ‘vertegen
woordigers’ alleen een uitzonderlijke 
hapering, een aarzeling in de generatio. Elke 
representatie is al een vorm van corruptio. 
Politici zijn ‘corrupt’, niet ómdat ze het volk 
niet zouden vertegenwoordigen en him zak
ken zouden vullen, maar omdat ze de pre
tentie hebben het volk wél te vertegenwoor
digen. Ontologisch primeert depotentia van 
de menigte, de coöperatie van producerende 
lichamen, en niet de potestas van de gestelde 
lichamen. Het hedendaagse imperium is 
niets anders dan een reconfiguratie van de 
potestas die begrepen moet worden als de 
manier waarop de macht zich hoopt te kun
nen verzetten tegen de kracht van de me
nigte. Naar analogie met de manier waarop 
Hobbes - binnen de context van de natie
staat - de menigte haar macht heeft weten 
te ontfutselen door de evocatie van de oor
log van allen tegen allen waarin die menigte 
zich zonder soeverein zou storten, evoceert 
het imperium vandaag graag het terrorisme 
om zichzelf te legitimeren. De imperiale pa
ranoia omtrent terrorisme is de idee dat de 
menigte best wel vredelievend kan zijn, 
maar dat er altijd wel ergens een gek kan 
rondlopen. Met enige zin voor overdrijving 
zou men kunnen stellen dat dit hele 
imperiale apparaat - van Blair over Branson 
tot Bono - er is omwille van de mogelijk
heid van die ene loslopende gek. En als er 
dan al ergens effectief een gek iets vreselijks 
heeft uitgehaald, weze het in Miami, 
Nanterre of Jeruzalem, dan is het huis van
zelfsprekend te klein, en lopen de senatoren 
en tribunen elkaar voor de voeten. Als het 
heel erg is wat er is gebeurd, komt de Keizer 
zelf in eigen persoon een kijkje nemen en 
maakt hij een praatje met de brandweerlie

den. Nie wieder, wordt er gescandeerd, en 
het imperium stelt er zich voor garant. 
11 september 2001 was daarom een gods
geschenk voor een zwalpend imperium dat 
steeds sterker onder vuur van de menigte 
kwam te liggen. Er zijn geen complot
theorieën over de opdrachtgevers van de 
aanslagen nodig om te begrijpen dat die aan
slagen het imperium de facto hebben ver
sterkt. De menigte mag immers nooit het 
idee krijgen dat zij zichzelf wel eens zou 
kunnen organiseren, de menigte mag nooit 
doorhebben dat politiek alleen bestaat bij 
de gratie van de angst. Net zoals sommigen 
ooit in God geloofden omdat ze anders naar 
de hel gingen, geloven velen vandaag nog 
in de politiek omdat ze vrezen dat er anders 
oorlog komt. Negri en Hardt zijn er echter 
ten stelligste van overtuigd dat de menigte 
in staat is om zichzelf vredevol te organise
ren: “the multitude has the potential to be 
transformed into an autonomous mass of 
intelligent productivity, into an absolute 
democratic power, as Spinoza would say. 
If that were to happen, capitalist domination 
of production, exchange, and communi
cation would be overthrown” (p. 344). De 
menigte moet gedacht worden als een 
multipliciteit van rationeel-coöperatieve 
lichamen, niet als een chaos van botsende 
lichamen. De sociale werkelijkheid die door 
de menigte geconstitueerd wordt, moet al
leen ook nog eens zelf politiek worden. In
dien de menigte in staat is de hele werke
lijkheid te produceren, dan moet zij in staat 
zijn om ook nog eens de organisatie van de 
werkelijkheid te produceren. De menigte is 
niet voor niets een posse.
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possible encore au début du XIXe siècle de 
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Een Nederlandse vertaling van Empire 
van Michael Hardt en Antonio Negri, in 
een co-editie door Van Halewyck en Van 
Gennep, is aangekondigd voor augustus 
2002.
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Geen lekkerder stront 
dan die van een ter dood veroordeelde vrouw 

Over Pasolini’s Salo (deel II)

Frank VANDE Veire

Ik wil de kont van uw God niet zien. 
Hugo Claus

Een perfect kadaver

“We hebben nood aan eenheid, behoefte aan 
synthese, aan klare, strakke lijnen, aan wel
omschreven, in getal beperkte doelstellin
gen.” Het zou een zin kunnen zijn uit een 
of ander constructivistisch of ‘neoplasti- 
cistisch' manifest. De zin is evenwel afkom
stig uit een boek uit 1937 van de Vlaamse 
katholiek Leo Bollinger, Fascisme en le
vensbeschouwing, waarin de auteur zijn 
voorzichtige sympathie uitspreekt voor het 
fascisme. In het vorige nummer van 
De Witte Raaf heb ik geprobeerd aanneme
lijk te maken dat de ideologische doctrine 
die het fascisme naar voren schuift, slechts 
een alibi is voor een exaltatie van de orde- 
idee. De fascist heeft, zoals menig burger, 
een hekel aan ‘ideologieën’. In die zin is 
het fascisme, als ‘conservatieve revolutie’, 
radicaal modem. God is dood, de Zin van 
alles is onduidelijk, het Doel is weg, maar 
alles moet geordend blijven verlopen. En 
om die Orde te installeren, opdat de men
sen die Orde zouden internaliseren, kan elk 
humanistisch, religieus en niet in de laatste 
plaats socialistisch gedachtegoed van pas 
komen. Het parool is Eenheid, en hiervoor 
kan elk historisch voorbeeld, ongeacht zijn 
inhoud, dienstdoen als model. Net zoals 
Georges Sorel in zijn Réflexions sur la 
violence (1908), verwijst Bollinger naar de 
‘diepzinnige’ visie van het Romeinse kei
zerrijk: “één mensheid, één gezag, één 
kracht”. Even diepzinnig was volgens 
Bollinger de visie van de katholieke Kerk: 
“één volk en één God”. De fascisten waren 
gefascineerd door feodale, corporatistische, 
religieuze, etatistische, napoleontische vor
men van orde. Ze keken evenzeer op naar 
vormen van solidaire gemeenschappelijk
heid, bij andere, ‘primitieve’, ‘heidense’ 
volkeren, maar zeker ook bij de joden. Hitler 
zelf maakte geen geheim van zijn eerbied 

voor de streng hiërarchische structuur van 
de katholieke Kerk. [1] Van het motto ‘Orde 
leidt tof God’ is het inderdaad maar een 
kleine stap naar de vergoddelijking van de 
orde als zodanig. In de jaren dertig waren 
in Europa nog de meest democratische bur
gers om dezelfde reden gefascineerd door 
het fascisme, niet omwille van de inhoud 
van zijn ‘wereldbeschouwing’, maar door 
het formele gegeven dat miljoenen zich le
ken te verenigen in één idee. Welke idee? 
De idee zelf van de vereniging, van de een
wording die volgens de fascisten het prin
cipe is van het leven zelf. Het leven zelf 
wenst orde, het is een ordeningsprincipe dat 
elementen selecteert en vervolgens syntheti
seert. Het ‘vereenvoudigt’, zoals Nietzsche 
graag zegt. En vermits ook de staat een le
vend organisme is, is de staat niets anders 
dan hang naar orde. Het doel van de staat is 
een perfect geordende staat. Deze tautolo
gieën zijn modem. “Het doel van het kunst
werk is een perfect geordend kunstwerk.” 
Zoals bekend is dit de essentie van de 
modernistische esthetica. Een dergelijk for
malisme kenmerkt, simpel gesteld, ook 
linguïstisch-filosofische stromingen als het 
Russisch formalisme en het structuralisme. 
Het kunstwerk, en trouwens eender welk 
cultureel construct, gold niet meer als de 
afspiegeling van een gegeven, natuurlijke 
ordening, maar als het resultaat van een 
autonome ordeningsactiviteit. [2] Voor de 
avant-garde heeft dit evenwel nooit bete
kend dat het kunstwerk van de realiteit is 
afgesneden. Integendeel: ook voor haar is 
elk ordenen de uitdrukking van een vitaal, 
energetisch principe.

‘Organisatie’, ‘montage’, ‘arrange
ment’, ‘constructie’ zijn de motto’s van de 
moderne tijd waarin het grote doel weg is. 
Maar uiteraard wordt dit formalisme, deze 
“doelmatigheid zonder doel” (Kant), enkel 
in het domein van de kunst als zodanig er
kend. In het eerste deel van dit essay stelde 
ik dat het fascisme, weliswaar niet op het 
niveau van de expliciete doctrine maar in 
de praktijk, zo’n formalisme huldigde. Zo 
koos Hitler tegen de zin van het partijbe
stuur Leni Riefenstahl om een documentaire 
te maken over de Parteitag van de NSDAP; 
hij vond dat zij als echte kunstenares vrij 

was van de starre denkbeelden van de be
stuursleden. Triumph des Willens werd een 
documentaire zonder off screen commen
taar. De film toont slechts de eindeloze be
weging van pelotons die strakke patronen 
vormen en tegelijk de indruk geven van een 
eindeloze beweeglijkheid en mogelijkheid 
tot variatie: pure kunst dus. Alsof de Orde 
en haar vermogen om telkens nieuwe con
figuraties te vormen geen Commentaar be
hoeven om te tonen dat ze de kracht van 
het leven zelf zijn. Deze film is even ‘a- 
ideologisch’ als zijn onderwerp. Het grote 
‘feest’ van de nazi’s was zelf niet veel meer 
dan een geometrisch perfecte choreografie, 
die Riefenstahl tot een soort formalistische, 
constructivistische extase opvoert, waarover 
ze een halve eeuw na datum nog steeds zon
der schaamte haar trots kan laten blijken en 
die tot op vandaag door ‘linkse’ kunstenaars 
en critici met even weinig schaamte wordt 
bewonderd - “gewoon, je begrijpt wel, puur 
bekeken als kunstwerk”. Het hoeft geen 
betoog dat juist deze a-ideologische hou
ding de ideologie in haar zuiverste staat 
vertegenwoordigt.

Nogmaals: het fascisme zelf is een 
formalisme. De grote doelen, de grote ide
alen die het proclameert, zijn alibi’s voor 
een lust die wordt ondervonden aan de or
dening zelf, dat wil zeggen aan het discipli
neren, dresseren, surveilleren zelf. De aard 
van deze lust is moeilijk te achterhalen. De 
fascistische leider ziet zichzelf als degene 
die zich opoffert, niet zozeer voor de grote 
Zaak, maar voor het belang van de massa 
die hij moet leiden. Hij is geen monarch die 
af en toe iets van zijn splendeur op de massa 
laat afstralen, maar de Arbeider die de 
amorfe, zwakke, al te passieve, ‘vrouwe
lijke’ massa moet bearbeiten opdat ze vaste 
vorm, Gestalt zou krijgen (Hitler sprak over 
de massa als over een vrouw die hij eron
der moest krijgen). Zijn arbeid is een 
heroïsche strijd met een nog ongevormde 
substantie, analoog aan de strijd die, vol
gens een nog steeds populaire esthetica, de 
kunstenaar voert met de chaotische mate
rie. Om de massa vorm te geven moet hij 
natuurlijk gebruik maken van grove simpli
ficaties en leugens. Maar ook dit cynisme 
ervaart hij als een offer. Zoals Dostojevski's 

jezuïtische grootinquisiteur tot de gevangen
genomen Christus zegt: ‘Jij hebt makkelijk 
praten. Wij moeten ondertussen het vuile 
werk doen. Met jouw waarheid kom je niet 
ver als je er, zoals wij, verantwoordelijk 
voor bent dat de massa in rust en vrede leeft 
en werkt. Wat wij nodig hebben zijn goed 
klinkende leugens en een harde aanpak. En 
trouwens, zoals de ongelukkige Pilatus jou 
reeds oprecht vroeg: ‘Wat is waarheid?’ ’ 
Men kan de fascistische grootinquisiteur 
natuurlijk gemakkelijk van antwoord die
nen: “Hou op over je offer, je geniet maar 
al te zeer van je gemanipuleer en je koude 
superioriteit, en de orde die je daarbij na
streeft is slechts een voorwendsel. Je spreekt 
er al te geëxalteerd over.” Deze kritiek is 
terecht. Al eeuwen lopen er bijvoorbeeld 
genoeg katholieken rond die niet in God en 
de hele santenkraam geloven, maar vinden 
dat het instituut met zijn rituelen en 
disciplineringsvormen moet blijven voort
bestaan omdat dit nu eenmaal noodzakelijk 
is om de sociale cohesie te bewaren, om de 
mensen op een prereflexief niveau een 
basisvertrouwen in het bestaan te geven, 
enzovoort. Gezien de schaamteloze intel
lectuele oneerlijkheid die sinds eeuwen van 
hen afdruipt, is het trouwens nog maar de 
vraag of de kerkelijk leiders sinds de Contra
reformatie in wat dan ook geloven tenzij in 
de formele noodzaak van orthodoxie en de 
bijbehorende 'orthopraxie'.

“Maar zo erg kan het toch niet zijn !” 
is men geneigd uit te roepen. Wel en niet. 
In het eerste deel van dit essay deed een door 
Speer vertelde anekdote over het draaien 
van Riefenstahls Triumph des Willens bij 
ons het vermoeden rijzen dat daar niet de 
laatste waarheid over het cynisme van de 
macht werd verteld. Er is iets vreemd aan 
de hand met deze cynische, typisch moderne 
distantie van de leider tegenover de ideolo
gie die hij er bij de ‘vormloze massa’ 
instampt. Speer vertelt bijvoorbeeld ook het 
volgende: “Op 30 januari 1934 werd op 
voorstel van Robert Ley, de leider van het 
Deutsche Arbeitsfront, een vrijetijds- 
organisatie gesticht onder de naam ‘Kraft 
durch Freude'. Ik zou daarin de verantwoor
delijkheid op me nemen voor de afdeling 
'Schönheit der Arbeit’, een formule die niet
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minder de spotlust opwekte dan de aandui
ding ‘Kraft durch Freude’ zelf dat ook 
deed.” [3] De zaak wordt van meet af aan 
door alle verantwoordelijken als potsierlijk 
doorzien, maar geen middel wordt geschuwd 
om zoveel mogelijk mensen erin te doen 
geloven. Waarom altijd die spot? Waarom 
altijd die obscene grapjes waarmee men an
deren maar eerst en vooral zichzelf wil be
wijzen dat men niet zo stom is te geloven in 
wat men zelf door middel van grootscheeps 
opgezette ‘sensibiliseringscampagnes’ uit
draagt? Omdat men bang is dat men er via 
het geloof van de anderen zelf in gaat gelo
ven. Op de cynische leider springen von
ken over van het ‘naïeve’, ‘spontane’, 
‘volkse’ geloof dat hijzelf heeft georkes
treerd. Hij begint te geloven in het geloof 
van die anderen. Hij begint dus gewoon te 
geloven, of beter: het blijkt dat hij altijd al 
geloofde. Met de spottende grapjes die de 
fascistische leiders onder elkaar vertellen 
trachten zij zich boven de naïviteit van hun 
eigen geloof te verheffen.

De leider doet een ‘offer’. Hij cij
fert zichzelf weg. Als verantwoordelijke 
organisator kan hij zelf niet deelnemen aan 
de ‘vreugdevolle’ opstanding van het volk, 
aan de ‘schoonheid’ van de arbeid. Als au
teur van de Orde kan hij niet van die Orde 
genieten zoals het volk dat erin is opgeno
men. De fascistische leider torst eenzaam 
het gewicht van de eeuwige twijfel, de scep
sis, de ironie waaraan de moderne mens 
lijdt. Maar uit deze kille verzaking aan het 
‘warme’ gemeenschapsgevoel put hij een 
surplus aan genot. En dit genot teert hele
maal op het genot dat hij fantasmatisch aan 
het volk toeschrijft. De leider geniet via de 
anderen, zoals bijvoorbeeld de werk- 
verslaafde zakenman geniet via zijn vrouw 
en kinderen die hij op vakantie stuurt. On
bewust identificeert hij zich jaloers met een 
passieve overgave waartoe hij zelf niet in 
staat is. Maar er is meer. Eigenlijk gunt de 
fascistische leider het volk zijn genot niet. 
Dit verraadt hij doordat hij het met zijn 
intimidatiepraktijken al te zeer verplicht te 
genieten en het daarmee in een impasse 
brengt.

“Kraft durch Freude. Hahaha!” Dit 
binnenskamers hoongelach, in zijn structuur 
identiek aan dat van reclamejongens die 
weer een gladde slogan hebben bedacht, is 
gekleurd door het vreugdeloze maar exces
sieve genot dat de leider put uit het besef 
dat het volk onmogelijk zijn plicht tot ge
nieten kan vervullen, terwijl bij dat volk 
anderzijds niet de cynische distantie wordt 
getolereerd waarmee de leider zichzelf te
gen de intimidatie door het collectieve en
thousiasme beschermt. De leider, die van 
zijn onderdanen ondubbelzinnige participa
tie eist, geniet er dus heimelijk van dat zij 
enerzijds niet in staat zijn tot deze partici
patie maar anderzijds enkel van hun non- 
participatie, hun vrijheid dus, kunnen ge
tuigen door zonder terughoudendheid te 
participeren, namelijk als kadaver. De fas
cist geniet wanneer het bestaan van de on
derdaan zich samentrekt tot een kadaver
achtige vreugde, tot een kadaverachtige 
glimlach, tot een kadaverachtige jeugdig
heid. Als kadaver is de onderdaan het res
tant, het afval van een soort Mystiek 
Lichaam dat geniet, van het ene Lichaam 
van het Volk, het Rijk, de Führer, waarvan 
het vuur, zoals dat van de fascistische fak
kel, eeuwig brandt. De fascist houdt dit vuur 
voor zichzelf levendig door er anderen mee 
te branden en te zien dat ze er niet en dus 
slechts als verminkte of dode mee om kun
nen gaan. Geen wonder dat Hitlers elite
troepen, die als geen ander de ‘levenskracht’ 
van de natie incarneerden, het doodshoofd 
als embleem hadden. De onmenselijke ab
stractie waaraan het totalitarisme de mens 
onderwerpt is niet die van een levens
vreemde geest, maar die van een fantas
matisch Genot. Men lijkt het leven te offe
ren aan een principe dat de orde schraagt, 
maar offert eigenlijk aan een Genot dat elke 
orde te buiten gaat. Met het doodshoofd van 
de SS bekent het fascisme cynisch dat nie
mand gerechtigd is om van dit Genot te ge
nieten, tenzij als dode. De perversiteit van 
de SS-er bestaat erin actief de positie van 
deze dode in te nemen om zo zijn onmacht 
tegenover de dood, door Hegel “der abso
lute Meister” genoemd, voor zichzelf te 
kunnen verloochenen. De SS-er, als trots 
van de natie, maakt het niemand-zijn, de 
verzaking aan elke persoonlijke wil of ge
voel, tot principium actionis. Hij is een ge
val van perfect geslaagde zelfintimidatie. 
Hij schept er genot in zichzelf tot het dode 
instrument te maken van een onverschillig 
genietende Ander. Anders gezegd: de 
SS-er, die al degenen die niet in de Orde 
passen - en de ‘jood’ vertegenwoordigt hier 
strikt genomen iedereen - als stront behan
delt, kan dit slechts omdat hij in de scène 
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heeft gereduceerd tot de perfect gelegde 
stront die hij een obscure Ander vol verruk
king laat opeten.

Een buitenissige wet

Het wordt tijd om opnieuw naar Said te kij
ken. Pasolini drijft de fascistische logica op 
de spits. De vier rijke vrienden in de film 
houden van orde, maar rechtvaardigen die 
orde niet vanuit één of ander edel doel. 
Wanneer, in de proloog van de film, het boek 
in beeld komt waarin de strenge, onverbid
delijke regels van het huis staan opgetekend, 
horen we de hertog off screen zeggen: “Al
les is goed wat buitenissig is” (een letter
lijk Sadecitaat). Dit laat aan duidelijkheid 
niets te wensen over: de orde die zal heer
sen, zal buitenissig ordelijk zijn. En de 
slachtoffers zullen deze buitenissigheid voe
len.

Hoe moeten we deze buitenissigheid 
begrijpen? We kunnen daarvoor te rade gaan 
bij Zizek, meer bepaald bij diens interpre
tatie van het concept ‘ideologische interpel
latie’ bij Althusser. Volgens de lacaniaan 
Zizek leest Althusser deze interpellatie nog 
teveel op het louter symbolische niveau, zeg 
maar op het niveau van de doctrine en haar 
inhoud. Op dit niveau echter kunnen de sub
jecten zich de ideologie nooit helemaal ei
gen maken. Iets in hen biedt hiertegen weer
stand omdat er met de inplanting van de 
ideologie in de psyche altijd een traumati
serende component verbonden is die tege
lijk een obscuur, ondraaglijk, ‘buitenissig’ 
genot opwekt, ieks punt is nu dat dit hei
melijk genot de onderwerping van het sub
ject aan de ideologie niet verhindert, maar 
juist mogelijk maakt. [4] Dit genot, waarin 
het even helemaal niet gaat om de inhoud 
van de ideologie, maakt de participatie aan 
de ideologie dwingend. Het engagement 
met de inhoud van de ideologie verlicht juist 
het dwingende, traumatiserende karakter 
van een interpellatie waarbij het subject niet 
weet wat hem overkomt. (Dit is trouwens 
de reden waarom totalitaire leiders er niet 
van houden dat men teveel interesse toont 
in de doctrine.) Traumatiserend is dat we 
niet weten wat van ons wordt gevraagd maar 
dat we, zoals de hoofdfiguur in Het proces 
van Kafka, door de ideologische instantie 
wel worden geïnterpelleerd als degenen die 
het behoren te weten.

Zizek verwijst naar hef banale sa
disme dat we kennen uit het legér. De'kor
poraal schreeuwt de nieuwelingen bijvoor- 
beeld toe: “Wel! wat sta je daar als idioten 
te staren? Weet je misschien niet wat je te 
doen staat? Aan jullie moetje werkelijk al
les uitleggen!” [5] Zizeks stelling is dat 
mensen zonder een dergelijke terreur, die 
hen ertoe brengt meteen schaamte te voe
len en zichzelf te beschuldigen omdat ze niet 
weten wat ze überhaupt nooit kunnen we
ten, nooit voor een ideologie zouden kun
nen vallen. De perversiteit van het fascisme 
bestaat er dan in dat het daar meer dan ooit 
gebruik van maakt. Het fascisme vraagt van 
de mensen als het ware niets anders dan dat 
ze te allen tijde beschikbaar zijn, paraat, 
bereid tot. Van het fascisme gaat een ob
sceen appèl tot mobilisering uit [6] dat zo 
intimiderend is dat het er wel op gericht lijkt 
het vermogen tot symbolische identificatie, 
waarmee het subject ‘adequaat’ op dit ap
pèl zou kunnen ingaan, te ondermijnen. [7] 
Het fascisme mikt niet op instemming met 
de doctrine, maar op onbegrip, perplexiteit. 
Het wil het subject, om het eender welke 
weg te kunnen opsturen, laten ervaren dat 
het geen enkele weg meer op kan.

Zo functioneert de macht in Pasolini’s 
Salo. De stijl waarmee de vier fascisten, 
geflankeerd door vier hoerenmadams, voor 
hun gevangenen op de eerste dag van hun 
verblijf vanop een hoog balkon de ‘regels’ 
van het huis aframmelen, verraadt dat ze niet 
op begrip rekenen: 'orgiezaal', ‘verhalen’, 
‘de verbeelding stimuleren’, ‘verspreid als 
dieren op de grond’, ‘incest, overspel en 
sodomie’. Het enige wat de gevangenen hier 
angstig-verdoofd uit op kunnen maken, is 
dat er van hen een absolute, on voorwaar
delijke bereidwilligheid wordt geëist, een 
eis waaraan ze, zelfs als ze zouden willen, 
per definitie nooit tegemoet kunnen komen. 
Elke poging daartoe zou immers meteen als 
een aanmatigende, zelfs opstandige geste 
ontvangen worden. Dit is sadisme: niet dat 
men de ander onderwerpt aan de wet, maar 
dat men hem verhindert met de wet om te 
gaan, haar te ontcijferen, van enig begrip 
van de wet blijk te geven, op haar toepas
sing te anticiperen. De onderdaan mag een
voudigweg geen houding kunnen aannemen 
tegenover de wet. De wet moet buitenissig 
blijven. Ze moet de obscene, materiële na
bijheid van een intimiderende stem of aan
raking behouden, en in die nabijheid ver en 
raadselachtig blij ven, bij de onderdaan trei
terig de valse indruk wekkend dat ze toch 

iets te vertellen heeft dat articuleerbaar is 
en waaraan de onderdaan misschien ooit 
tegemoet zou kunnen komen.

Tegen de fascinatie

Salo is een strenge film. Hij is er niet op uit 
de kijker te fascineren. De film gaat over 
fascinatie, over de wreedheid van de fasci
natie, over fascinatie die altijd al op weg is 
wreed te worden, maar de film zelf fasci
neert niet. Hij is immers niet om aan te zien. 
Dat komt niet omdat de beelden ‘wreed’ 
zijn, in de zin van bloederig of geweldda
dig. De door Georges Bataille bekend ge
worden foto waarop een levende man met 
haken stukken van het lijf worden ge
scheurd, is afschuwelijk, maar wie ernaar 
kijkt ontsnapt niet aan een kwellende fasci
natie. Niets van dit soort gruwel bij Pasolini. 
Salo neigt evenmin naar een esthetiek van 
het ‘abjecte’ of het ‘vormloze’, waarbij de 
blik wordt aangezogen door een afstotelijk, 
nauwelijks herkenbaar fragment of product 
van het lichaam. Het abjecte fascineert 
omdat het de suggestie wekt van een over
gave aan iets voormenselijks, aan een 
onheuglijke, met angst beladen vorm van 
lust. Het gaat daardoor algauw functione
ren als het abstracte, en daardoor al bij al 
geruststellende tegendeel van het mense
lijke. Pasolini gunt ons dit niet. Geen 
'Unheimlichkeit' in Salo. De camera zoomt 
bijvoorbeeld nooit in op een al dan niet ver
minkt lichaamsdeel, een wonde of een stuk 
stront. Salo maakt, algemener gesteld, ner
gens gebruik van de ‘vervreemdende’, 
‘decontextualiserende’, ‘defamiliariserende’ 
isolering van details, waardoor ons het zicht 
op het totaalgebeuren wordt ontnomen. Salo 
gunt het de toeschouwer niet dat hij zich, al 
was het maar voor eventjes, verliest in de 
fascinatie voor iets dat hij niet meteen 
narratief kan plaatsen. Elke nadruk op het 
abjecte of quasi-onherkenbare detail zou de 
blik van de toeschouwer al te zeer seksuali- 
seren en hem daarmee de gelegenheid bie
den te ontsnappen uit het gesloten univer
sum van Said. Pasolini toont niets abject, 
hij toont de naakte machtsconstellatie 
waarin mensen worden verplicht te partici
peren in de cultus van het abjecte. De toe
schouwer moet aanzien hoe de vier heren 
een soort avant-gardistische happening heb
ben opgezet waarin de steeds lichtzinnig 
geuite, utopische wens tot participatie van 
de toeschouwer in het onvoorstelbare, wer
kelijkheid is geworden.

Salo weigert niet alleen de fascina
tie voor het abjecte te voeden, de film speelt 
überhaupt nergens in op fetisjistische nei
gingen bij de toeschouwer (inzoverre de 
cultus van het abjecte, zoals die bijvoor
beeld in de hedendaagse kunst en kunst
theorie hoogtij viert, niet op zichzelf reeds 
fetisjistisch is). Zo zijn we getuige van een 
schoonheidswedstrijd waarin de heren wil
len achterhalen wie van hun slachtoffers het 
meest welgevormde achterste heeft. De rest 
van het lichaam van de deelnemers wordt, 
om redenen van ‘objectiviteit’, bedekt en 
de zaal verduisterd. Maar wijzelf krijgen de 
achtersten niet te zien. We zien enkel de 
fascisten die hun tijd nemen om met hun 
lampen langs de achtersten te glijden, en die 
intussen commentaar geven, commentaar 
die overigens niet eens obsceen is.

Ook van de erotisering van kleding
stukken of andere attributen is er geen spoor. 
Barthes wees al op de afwezigheid van strip
tease bij Sade. Pasolini blijft Sade hier 
trouw. Het langzame, verleidelijke spel van 
de onthulling ontbreekt volledig (er is en
kel een brutale ontkleding door bewakers 
waarbij je enkel deze laatsten ziet). [8] Of
wel hebben de jongens en meisjes kost- 
schooluniformen aan, ofwel zijn ze naakt. 
Noch met die uniformen, noch met die 
naakte lichamen doet de camera iets ‘sug
gestief’. Wat de vier heren betreft, zij zijn 
gekleed als gewone burgers. Pasolini maakt 
geen enkel gebruik van het feit dat de do
meinen van het recht, van de kerk en van 
het leger in het sadistische of masochis
tische fantasma gemakkelijk met de erotiek 
van de totale onderwerping worden geas
socieerd. Hij weigert om nog maar eens te 
tonen hoezeer de gewaden, insignes, de 
symboliek en het ceremonieel van de macht 
libidinaal bezet kunnen zijn. Geen decadent 
uniformenfetisjisme. Algemeen maakt 
Pasolini geen enkel gebruik van het bekende 
sex-appeal van het fascisme, dat in 
SM-clubs over de hele wereld wordt uitge
buit. [9] Ook de beproefde erotiek van de 
strafscène, van de ‘vuile hoer’ of het ‘ondeu
gende meisje’ dat moet worden ‘getuchtigd’, 
speelt geen enkele rol. De camera aanbidt 
geen foltertuigen (die overigens, afgezien 
van de eindscènes, ontbreken); nergens 
wordt trouwens het machinale in de brede 
zin van het woord tot fetisj gemaakt. Dit 
laatste is wèl een verschil met Sade. Bij 

Pasolini geen spoor van Sades ver doorge
dreven, vaak letterlijk onvoorstelbaar inge
wikkelde groepsseks, waarbij er lust wordt 
beleefd aan het koele arrangement van de 
gevormde ‘figuur’ (Barthes) en het onver- 
schillig-mechanische verloop van het ge
beuren. [10]

Salo brengt de seksuele obsessies 
van de vier heren niet op een ‘concrete’, ‘le
vensechte’ wijze in beeld. De situaties die 
de heren seksueel exciteren, worden nergens 
in scènes uitgesmeerd waarvan de toeschou
wer met een neurotisch mengsel van afkeer 
en lust kennis kan nemen. Pasolini maakt 
ons niet medeplichtig aan de perverse blik 
van de vier hoge heren, om ons vervolgens 
weer op die medeplichtigheid te betrappen. 
In die zin bezondigt hij zich niet aan een 
moralisme dat aan de brave toeschouwer wil 
bewijzen dat hij ‘in feite ook pervers is’.

Juist door consequent erotiserende 
ensceneringen te vermijden, kan Pasolini zo 
hard en zonder franjes de ensceneringen 
tonen waarmee de heren in hun villa de tijd 
verdrijven. Juist door de afwezigheid van 
cinematografisch fetisjisme kan het gege
neraliseerd fetisjisme van het Sal-univer- 
sum worden gereveleerd.

De vier heren eisen dat er door mid
del van verhalen, die op een cabareteske 
manier worden gebracht, onophoudelijk 
seksualiteit in de lucht wordt gepompt. Te
vens zetten zij het ene ritueel na het andere 
op, rituelen die, althans door de jongeren, 
streng moeten worden gevolgd. De heren 
laten zich dus voortdurend onderdompelen 
in een bad van fictie en theatrale acts. Over 
de aard van het 'lustgewin' dat ze met al 
die behoorlijk professioneel opgezette 
vertelsessies en ceremoniële handelingen 
opstrijken, blijven we enigszins in het on
gewisse. We weten wel wat hen opwindt (zij 
houden ondere andere van - voornamelijk 
passieve - sodomie, laten zich graag mas
turberen, hebben een wel zeer eigenaardige 
voorkeur voor stront en uiteraard voor het 
vernederen, pijnigen en doden van jonge 
mensen), maar het blijft onduidelijk in welke 
mate dit alles hen daadwerkelijk opwindt. Er 
spuit in elk geval geen sperma, zoals bij Sade 
en in harde pornofilms. Er worden evenmin 
monsterachtige, orgiastische kreten geslaakt; 
er is zelfs geen zucht of zacht gekerm hoor; 
baar. De gezichten vertrekken niet van ge
not. De president lacht net zo flauw terwijl 
hij gesodomiseerd wordt, als wanneer hij 
één van zijn grappen vertelt. De heren blij
ven roerloos de vertelsters aanstaren terwijl 
ze zich laten masturberen of de genitaliën 
van de jongen of het meisje naast hen be- 
tasten. Ze eten stront alsof het dagelijkse 
kost was. Het meisje is nog niet klaar met 
op het gezicht van de hertog te urineren, of 
deze laatste citeert reeds Baudelaire. De 
seksualiteit in Salà lijkt in hoge mate ver- 
innerlijkt, ‘vergeestelijkt’. In een bepaalde 
scène volstaat het voor de rechter dat een 
meisje vanaf het toilet toeziet hoe hij in de 
lavabo urineert. Niets is minder ‘dionysisch’ 
dan wat zich in de ‘orgiezaal’ afspeelt.

Het einde van de femme fatale

En wat met de verhalen die de wulpse 
‘signora’s’ ten beste geven? Ze worden ge
bracht alsof ze zich boven de hoofden van 
de vier heren moesten uitspreiden als een 
kleurrijk baldakijn dat hun uitspattingen 
meer schittering verleent. Maar het tegen
deel gebeurt. De verhalen resoneren niet, 
ze vallen als het ware dood tegen de muren 
van de ‘orgiezaal’. Tussen de verhalen die 
de signora’s met zwoele stem en gebaren 
vertellen, en wat er echt gebeurt, gaapt een 
bodemloze afgrond. Dat ligt niét alleen aan 
het schrijnend duidelijke feit dat er in de 
verhalen met volle teugen van seks en ge
weld wordt genoten, terwijl in Said de meer
derheid slechts een uitzichtloos lijden 
beschoren is. Het komt ook doordat het ge
not dat de verhalen bij de vier heren teweeg
brengen, armoedig, ja zelfs nauwelijks 
merkbaar is. In de korte perverse gestes 
waarmee ze af en toe de vertelling onder
breken, lezen we geen spoor van genot. De 
idee van een transgressie, van een afkeer 
die omslaat in extatische overgave, lijkt 
daarmee ver weg. De toeschouwer die iets 
over de film heeft opgevangen of die wat in 
Sades roman heeft gebladerd, heeft steeds 
het gevoel dat alles nog moet beginnen: de 
‘orgie van seks en geweld’, het ware sa
disme, het onvervalste, ‘satanische’ kwaad 
laat op zich wachten. ‘Voorlopig’ moet hij 
het stellen met verhalen, waarvoor hij toch 
niet naar de bioscoop was gekomen. De 
verhalen zijn pikant en, naar het einde van 
de film, steeds gewelddadiger. De grote 
helden en connaisseurs van de wellust pas
seren de revue. Elk verhaal eindigt er mee 
dat indrukwekkende penissen, als waren 
het tuinslangen, krachtige witte stralen 
spuiten.



De vertelsters spelen voor de vier fascisten 
de rol van in de wellust onderlegde femmes 
fatales. Hun spel is echter grotesk, en dat 
niet alleen door de context waarin zij dat 
spel spelen, of omdat het duidelijk gaat om 
vrouwen die hun beste tijd gehad hebben. 
Het is grotesk omdat de vrouwen worden 
ingezet als propagandisten van een, in haar 
rücksichtslose wreedheid, sublieme manne
lijke viriliteit. Daarmee geeft de figuur van 
de femme fatale haar aura prijs.

De femme fatale is de verre erfgename van 
de ‘Dame’ die wordt aanbeden in de hoofse 
liefdespoëzie. In Lacans séminaire over de 
ethiek geldt zij als een paradigma van de 
sublimatie. Voor de dichter-aanbidder doet 
zij dienst als een soort sublieme stoplap die 
het tekort in de symbolische orde afdekt. 
De grillen en absurde eisen die de dichter 
zich vanwege zijn Dame laat welgevallen, 
maken zijn finale onwetendheid over wat 
de Ander van hem verlangt draaglijk. Op 
de plaats waar het aan een laatste teken ont
breekt waarmee de Ander zou bewijzen dat 
hij wel degelijk substantie bezit, plaatst de 
dichter “een gekmakend object, een onmen
selijke partner” die hem arbitraire regels 
oplegt. [11] Liever een quasi-onbereikbare 
vrouw aan wier grillen men tenminste nog 
tegemoet kan komen, dan het afgrondelijke 
zwijgen van een Vader die zich niet toont.

Zoals bekend duikt de femme fatale 
in de negentiende-eeuwse literatuur op als 
‘la belle dame dans merci’ die de man tot 
een slaafs werktuig maakt van haar duivelse 
lusten. Zij wordt steeds weer opgevoerd als 
een wrede, grillige, wraakzuchtige mannen- 
verslindster. Haar schoonheid is altijd koud 
en ongenaakbaar, en betovert des te meer 
doordat haar lichaam en ziel de sporen dra
gen van de talloze uitspattingen waaraan zij 
zich ooit heeft overgegeven, of: waartoe zij 
werd gedwongen. Dit laatste blijft dubbel
zinnig, en eigenlijk ontleent zij haar 
betovering pas aan deze dubbelzinnigheid. 
Doordat zij in een duister verleden misbruikt 
en vernederd werd, is er iets onschuldig aan 
haar koude wraakzucht en seksuele onver
zadigbaarheid. Haar cynisme is dat van een 
wanhopige, gekwetste vrouwenziel. In het 
verhaal Novembre schrijft de jonge, roman
tische Flaubert over de courtisane Marie dat 
zij “droevig is in haar wellust”. “De ramp
spoed, die haar moet hebben bezocht, 
maakte haar mooi door de bitterheid die haar 
mond zelfs in haar slaap nog liet zien.” En 
verder: “De mannen aan wie zij had toebe
hoord, hadden op haar als de geur van een 
vervlogen parfum de sporen van verdwe

nen hartstochten achtergelaten, die haar 
ontucht luister verleenden. De seksuele uit
spattingen tooiden haar met helse schoon
heid. Zou zij zonder die orgieën die 
zelfmoordglimlach hebben gehad die haar 
het voorkomen gaf van een dode, opgestaan 
om de liefde te bedrijven?” [12]

De courtisane in Flauberts verhaal 
fascineert de jonge en onervaren jongeling 
omdat zij de schaamteloze wellust beli
chaamt, maar tegelijk ook omdat zij onge
lukkig is, omdat zij doorheen al haar seksu
ele ervaringen grondig onbevredigd is ge
bleven. Bij een schrijver als d’Annunzio 
wordt de femme fatale een dodelijke vam
pier die, omdat zij geen druppel bloed be
zit, zowel bij mannen als bij zichzelf al het 
bloed wegzuigt. [13] Zij is een soort radi
cale antimoeder, een vrouw die geen leven 
geeft, maar alle leven bij anderen moet ha
len. Wanneer Swinburne schrijft dat de Na
tuur “de pijn van de hele wereld gebruikt 
om de levenslust in haar eindeloze aderen 
te vergroten”, dan verwijst hij niet alleen 
impliciet naar Sades sadistische moeder- 
natuur, maar vat hij ook kernachtig samen 
hoe de vrouw vaak in zijn poëzie opduikt, 
namelijk als de incarnatie van het doods- 
principe. Kortom, bij de decadente schrij
vers heeft de femme fatale veel minder van 
een eeuwig onbevredigde hysterica, maar 
wordt zij de ondubbelzinnige incarnatie van 
een boosaardig, dodelijk genot. Eigenlijk is 
het steeds Juliette, hoofdfiguur van Sades 
Juliette ou les prospérités du vice, die hier 
als model dient. In tegenstelling tot haar 
zuster Justine, het eeuwige slachtoffer, ge
niet Juliette van alles wat haar overkomt. 
“Alles wat haar treft, reveleert aan deze 
vrouw haar kracht, en ze geniet ervan als 
van iets dat haar doet groeien”, schrijft 
Blanchot. [14] Van de gewetenloze liber
tijnen die zij op haar levenspad heeft ont
moet, heeft zij geleerd om van alles wat haar 
overkomt, hoe rampzalig en wreed ook, te 
genieten, en het geheim van dit soevereine 
genot is de apathie, een neutralisering van 
alle spontane gevoelens en passies. De 
libertijnen, schrijft Blanchot nog, “preten
deren te genieten van hun gevoelloosheid, 
van hun ontkende gevoeligheid, en worden 
wreed”, en hij citeert Sade: “L’âme passe à 
une espèce d’apathie qui se métamorphose 
bientôt en plaisirs mille fois plus divins que 
ceux que leur procureraient des fai
blesses.” [15]

Pasolini, die zei dat hij pas de defi
nitieve beslissing nam om Sade te verfil
men na lezing van Blanchots Sade-essay, 
neemt Blanchots idee over de soevereini

teit ernstig, en dit op een manier die hij nooit 
kon voorzien. De hoerenmadams die hij in 
Said opvoert, zijn gewoon dames die in hun 
libertijns examen zijn geslaagd, en die hun 
opperste best doen om hiervan in hun ver
halen te getuigen. Van alles wat al die man
nelijke wellustelingen en sadisten destijds 
met hen hebben uitgehaald, hebben zij naar 
eigen zeggen genoten, en dit genot, dit 
‘vrouwelijk’ genot werd steeds bekroond 
met een spectaculaire, mannelijke ejacula
tie waarover zij één en al verrukking zijn.

In de hoofse liefde trachtte de trou
badour wanhopig het verlangen van de 
vrouw te ontcijferen. Tegen de kwellende 
onmogelijkheid daarvan beschermde hij 
zich door de sublimatie. Zijn kunst bestaat 
erin de schijnbewegingen die de Dame 
maakt, de obstakels die zij opwerpt, 
libidinaal te bezetten. Hij veinst zelf die 
obstakels op te werpen, hij eigent ze zich 
toe. [16] Hierdoor bevrijdt hij zich van zijn 
verstarde, impotente fascinatie voor het ge
not van de Ander en houdt hij zijn verlan
gen levendig. In de decadente romantiek, 
waar Lacan “infantiele echo’s” van de 
hoofse ideologie herkent, neemt dit alles 
extremere vormen aan. [17] De dichter fan
taseert dat hij, om te voldoen aan de grillen 
van de vrouw, dodelijk wordt verwond, hij 
wil niets liever zijn dan “het machteloze 
slachtoffer van de razernij van een mooie 
vrouw” (Swinburne), van een vrouw die “in 
staat is met haar ijzeren hiel de hele wereld 
te vertrappen” (d’Annunzio). [18] De dich
ter cultiveert masochistisch zijn perplexiteit 
tegenover de vrouwelijke ander waaraan hij 
fantasmatisch een 'goddelijk-duivels' genot 
toeschrijft. De Duitse cabarets van de jaren 
twintig en dertig, druk bezocht door Duitse 
officieren en SS-ers, cultiveerden een gelijk
aardig vrouwbeeld. Het is duidelijk dat 
Pasolini ook hieraan refereert. Said biedt een 
kort, ontluisterend overzicht van de vooroor
logse, Europese cabaret- en variétécultuur. 
In de loop van de film wordt alles steeds 
ernstiger en daarmee ook grotesker. De eer
ste vertelster is een karikatuur van Franse 
koketterie. Haar taak bestaat erin van de 
slachtoffers ‘eersteklas hoeren’ te maken. 
De tweede, die de coprofiele fantasieën van 
de heren moet aandikken, meet zich 
Marlène Dietrichachtige allures aan. De 
derde speelt een soort Duitse ijskoningin, 
met zwoele, dreigende stem. [19]

Niets is de Sal-fascisten echter 
vreemder dan de cultus van de Vrouw. Zij 
ensceneren die hele poppenkast juist om aan 
de impotente fascinatie voor het koude 
mysterie van de femme fatale te ontkomen. 

Eigenlijk keren zij de zaak gewoon om: niet 
de man aanbidt in de vrouw “de bekoorlijke 
Gruwel, de ongrijpbare Gril” [20], maar als 
seksobject duidelijk afgedankte, potsierlijk 
opgetutte vrouwen bezingen vol adoratie 
sadistische mannen die de meest buitenis
sige seksuele fantasieën op hen uitprobe
ren. Hierbij leggen de vrouwen er graag de 
nadruk op dat deze mannen dat deden zon
der enige consideratie voor hun vrouwelijk
heid. Immers, net zoals de vier heren zelf 
hebben alle perverten uit hun verleden een 
afkeer van de vagina, en prefereren zij de 
anus, inclusief datgene wat deze produ
ceert... Als signora Maggi op verzoek van 
één van de heren haar rok opheft om haar 
vermaarde achterste te tonen, waarbij ze 
zegt dat ook zij de voorkeur geeft aan dit 
deel van haar lichaam, dan identificeert zij 
zich volledig met de apathie waarmee man
nen haar langs die kant hebben genomen 
en ook nu nog bekijken. Ze presenteert haar 
achterste als ‘voorbeeld’ om het onderwerp 
van haar verhaal (namelijk sodomie en voor
namelijk coprofilie) te introduceren. Dit 
achterste, dat even in close-up wordt ge
toond, is niet meer dan een toonexemplaar, 
een ‘monster’, een ‘wegwerpachterste’. Het 
is nog in een ander opzicht een wegwerp- 
ding, namelijk als dat deel waarin de vrouw 
ervan geniet als wegwerpding, als stront 
behandeld te worden. Dit achterste, en meer 
bepaald de anus, is de plaats waarin zij zich 
de libertijnse apathie het meest eigen heeft 
gemaakt. Ze lijkt het ook als haar taak te 
beschouwen de gevangenen tot die apathie 
op te leiden. Zij is het die alle slachtoffers 
samen naakt, op hun handen en knieën, in 
een verduisterde kamer opstelt, met een doek 
over hun hoofd zodat de achtersten ‘objec
tief’ op hun schoonheid kunnen worden be
oordeeld. “Dit is mijn meesterwerk”, zegt zij 
pathetisch. Nadat een meisje wenend en kok
halzend de versgelegde stront van de hertog 
heeft moeten opeten, zegt zij: “Ondraaglijk 
dat zo’n kind daar zo overstuur van raakt.”

Om zich dit apathische, soevereine 
genot eigen te maken, hebben de vrouwen 
een zware prijs moeten betalen. Het zijn 
wandelende kadavers. Zij zijn niet de fa
tale vampierenvrouw, zij werden omge
keerd door hun libertijnse meesters uitge
zogen en als lege hulzen achtergelaten. Het 
zijn onwerkelijke, spookachtige wezens 
zonder binnenkant. Net voor ze hun kamer 
uitgaan en de trap afdalen om te gaan op
treden in de orgiezaal, glimlachen ze tegen 
zichzelf in de spiegel. Er is niets doodser 
en sterieler dan de ceremoniële glimlach die 
de dames met zichzelf uitwisselen. 2 5
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De dood van de ander eten

Het laatste verhaal wordt met een hese 
grafkelderstem verteld door de in een lang 
wit kleed gehulde Signora Castella. Ook de 
meisjes, die verspreid over de vloer toe
horen, zijn in witte gewaden gehuld. Het 
verhaal gaat over een onnoemelijk rijke sa
dist met het “geslachtsorgaan van een 
hengst”, die speciaal een landhuis had ge
kocht waarin hij zich aan zijn uitspattingen 
kon overleveren. Hij las ‘uiteraard’ Nietzsche 
en Huysmans, en had een beul in dienst die, 
uitgedost met “een masker en emblemen van 
de duivel, een hele collectie van vreselijke 
werktuigen bediende”. Zijn geliefkoosd 
amusement bestond erin verschillende meis
jes in zijn mond te laten kakken (hij slikte 
niet door, hij proefde alleen maar), waarna 
hij zorgvuldig “een nummer in hun zachte 
vlees brandde”, om ze vervolgens het raam 
uit te schoppen zodat ze de kelder in don
derden. Aldus culmineren de verhaalsessies 
van de dames in een plechtige ode aan een 
superslechterik die vrouwen als stront be
handelt, of beter, die ze met hun stront iden
tificeert. Dat hij de meisjes nummert en, 
zoals de signora benadrukt, alles “heel ern
stig” uitvoert, wijst op de ‘sublieme’ apa
thie van zijn passie. [21]

Scatologische motieven komen ook al voor 
in de hoofse liefde. In een door Lacan bespro
ken gedicht schrijft de dichter Amaut Daniel 
over een andere dichter die van zijn aanbe
den dame de opdracht kreeg om haar 
‘trompet’ te bespelen, dat wil zeggen in haar 
anus te blazen. [22] Zij vraagt hem dus om 
een wel heel letterlijke ode aan haar onwel
riekende cloaca, iets waarvoor de onthutste 
dichter overigens — terecht, vindt Daniel - 
bedankt. De dichter prefereert de peniale 
boven de orale sodomie, en wel omdat deze 
de toegang tot haar cloaca gesloten houdt. 
De penis penetreert maar dient ook als een 
prop die afsluit en de helse genotssubstantie 
van de vrouw op afstand houdt. Op die 
manier doet hij dienst als fallus: hij besten
digt het verlangen naar een object dat on
bereikbaar blijft. [23] De strategie van de 
superslechterik is radicaal anders. Hij neemt 
de inhoud van de darmen van de meisjes in 
zijn mond. Maar dat is nog niet het belang
rijkste. Het meest wezenlijke is dat de op
dracht niet uitgaat van de vrouw. Het is de 
man die de vrouw het bevel geeft zich in 
zijn mond te lozen. Hij is het die zich het 
goddelijk-duivelse genot, dat volgens zijn 
fantasma in de leegte van haar cloaca woedt, 
wil toe-eigenen. Hij zet actief en autoritair 
in scène hoe hij daadwerkelijk door haar 
genot wordt overspoeld, terwijl de hoofse 
dichter met zijn poëzie en omslachtig cere
monieel daarjuist een dam tegen opwerpt.

Zoals gezegd wordt de grillige 
vrouw in de hoofse poëzie op de plaats ge
zet van een afwezige God. De dichter ver
kiest de grillige dame omdat hij onbewust 
vreest dat wat God van hem zou kunnen 
vragen, veel erger is. De sadeaanse libertijn 
is uiteraard atheïst. Niettemin getuigt hij in 
alles wat hij zegt en doet van een geloof in 
een boosaardige God van manicheïstische 
signatuur, soms ook ‘Natuur’ genoemd, die 
voortdurend bezig is voor alles wat leeft de 
hel te bereiden. Vanuit dit theologisch 
fantasma wordt de enorme nadruk op stront, 
met name op het eten ervan, in bijvoorbeeld 
De 120 dagen enigszins begrijpelijk. [24] 
Sades kwaadaardige God is een anti- 
schepper. Hij is immers een God die stront 
produceert, dit wil zeggen een God die er
van geniet elke levensvorm tot een amorfe, 
rottende substantie te herleiden. De meest 
radicale manier om zich hiertegen te wape
nen, bestaat erin dat men zich met die rot
tende substantie identificeert. Vandaar dat 
de stront voor de libertijn de meest godde
lijke, precieuze substantie is. Om deze ‘de
licatesse’ te kunnen smaken moet men ui
teraard al zijn spontane, natuurlijke neigin
gen aan de kant schuiven. Alleen zo kan men 
deelhebben aan het boosaardige genot van 
God zelf, een genot dat voorbij elke nor
male lust ligt — jenseits des Lustprinzips. De 
libertijn die stront eet, is immuun voor de 
schijtende God, voor zijn ondoorgrondelijke 
wil tot destructie. Hij is een meester omdat 
hij zich tot slaaf maakt van die monsterach
tige God, omdat hij zichzelf reduceert tot 
een ‘machine’ (Sade) die apathisch Zijn 
bevelen volgt. Tijdens een wals met de bis- 
schop vertelt Signora Maggi over een man 
die, in een door hemzelf gesimuleerd 
‘stervensuur’, eerbewijs bracht aan haar 
kont en van haar eiste dat ze voor hem kakte. 
Dit is de meest eerbiedwaardige rol die de 
vrouw toebedeeld krijgt in het sadeaanse 
universum: zij is een priesteres die dienst 
doet als medium, als doorgeefluik, als anus 
van Gods stront die zij in signora Maggi’s 
geval als laatste sacrament bij de libertijn 
toedient. Wat de libertijn zich hier laat 

schenken, is zijn eigen nakende verrotting. 
Hij laat zich de eigen dood opdienen door 
een mooie, kakkende vrouw. De kakkende 
vrouw incarneert de kakkende God, de God 
die alles in kak verandert en hierbij onein
dig geniet; alleen schijnt de vrouw dit niet 
te beseffen en daardoor maakt ze van het 
genot dat in haar darmen woedt niet het 
juiste gebruik. De libertijn, die als pervert 
de wetenschap van het genot meent te be
zitten, is daar wel toe in staat. De vrouw 
heeft de libertijn als leraar of ceremonie
meester nodig om het genot te bevrijden dat 
ze in zich draagt, dat ze beleeft zonder het 
te kennen en juist hierdoor eigenlijk niet 
werkelijk beleeft. De waarheid over dit 
‘leraarschap’ wordt ons onthuld door de 
reeds aangehaalde, ultieme slechterik in zijn 
chique villa: hij proeft de stront van de meis
jes en gooit de meisjes zelf als lege hulzen 
weg. Dit lijkt wel het definitieve einde van 
de hoofse liefde. Eigenlijk had signora 
Maggi reeds aan het einde van het tweede 
hoofdstuk, De cirkel van de stront, het meest 
radicale excrementiële fantasma geopen
baard. In het zwart gehuld, en met een voile 
voor haar gezicht, toverde zij uit haar 
verhalendoos een “geheimzinnige gast” te 
voorschijn met een zeer exquise fantasie die 
hij door zijn onmetelijk fortuin nog regel
matig kon realiseren ook: het eten van de 
stront van ter dood veroordeelde vrouwen, 
liefst zo kort mogelijk voor hun dood. Hij 
“beweerde dat er geen lekkerder fecaliën 
bestaan dan die van een vrouw die zojuist 
haar doodvonnis heeft gehoord”.

Dit kan wel zonder overdrijven 
diabolisch worden genoemd. De stront van 
de ter dood veroordeelde windt de libertijn 
op omdat hij er een product in ziet van haar 
angst, die doodsangst is, en die voortkomt 
uit de absolute onmogelijkheid van de 
vrouw zich aan de dood over te geven, zich 
weg te geven aan het niets van de dood en 
daar enig genot aan te beleven. Wat de 
libertijn opwindt is dat de vrouw, die zich
zelf niet kan weggeven, ondanks zichzelf 
in haar stront toch iets weggeeft. In het 
fantasma van de libertijn laat de vrouw het 
leven, waaraan zij vasthoudt, in haar stront 
toch los. De dood die voor haarzelf een af
schuwelijke onvermijdelijkheid is, wordt in 
haar stront een gave. Haar stront is vervuld 
van angst voor de dood, maar is ook verza
digd van een lust die de keerzijde is van die 
angst. Het gaat om een dodelijke lust voor
bij elk banaal, egoïstisch plezier, een lust 
waarvan zij niets weet en die de libertijn 
als het ware komt afromen. Als een soort 
libidinale kapitalist strijkt de libertijn de 
meerwaarde-aan-lust op die - volgens zijn 
fantasma - het traumatiserend bericht over 
haar spoedige dood voor deze vrouw ople
vert. Hij snijdt als het ware de twee compo
nenten van het ‘sublieme’ van elkaar los: 
alle horror is voor de ander, alle delight is 
voor hem. Hij is de perfecte parasiet. Hij 
eet de dood van de ander, die dood waartoe 
de ander niet in staat is, en in dat eten waant 
hij zich voorbij de dood: onsterfelijk. [25]

Voor de libertijn is de vrouw een 
‘buis’ die buiten haar weten, en hierdoor als 
het ware onrechtmatig, de stront bevat 
waarin een boosaardige God geniet. In haar 
vrouwelijke naïviteit denkt de vrouw dat 
stront niets is om trots op te zijn en dus zo 
vlug mogelijk moet worden weggespoeld. 
Door het coprofiele ceremonieel van de 
libertijn ondergaat die stront echter een soort 
transsubstantiatie, waardoor het goddelijk 
genot dat hij bevat zich werkelijk openbaart 
en door de libertijn toegeëigend kan wor
den. Hierbij heeft de libertijn de angst en 
de afkeer van de ander nodig. De stront is 
voor de libertijn zo’n precieus object om
dat hij voor zijn slachtoffer afstotelijk is, 
omdat hij voor deze laatste een teken vormt 
van de dood, van een stank en verrotting 
waaraan hij zelf ooit zal worden prijsgege
ven. De libertijn geniet van wat voor de 
andere een absolute grens stelt aan het ge
not. Pasolini’s fascisten opereren volgens 
dit libertijnse model. Op de maaltijd ter ge
legenheid van het ‘huwelijk’ van de rechter 
met een in maagdelijk wit geklede jongen 
wordt iedereen verplicht de stront van el
kaar te eten, die in een grote pot werd ver
zameld. Het lijkt wel de gerealiseerde uto
pie van een perfecte democratische en in
tieme gemeenschap. Iedereen eet en geniet 
vol verrukking van het product dat ieder
een zonder problemen kan afleveren. Ui
teraard draait de zaak uit op het somberste 
eetmaal dat men zich kan voorstellen. De 
fascisten genieten van dit fiasco. Zij genie
ten van de verbijstering en de afkeer van 
hun slachtoffers, van de wezenloze gezich
ten van deze jongens en meisjes die zich
zelf proberen af te sluiten, zichzelf als het 
ware proberen dood te maken om deze dood 
niet te hoeven smaken. De fascisten genie
ten van de kadaverachtige participatie van 
hun slachtoffers aan het stronteetmaal, aan 

hun onvermogen tot gemeten, alsof zij te
gen hun slachtoffers zeggen: “Inderdaad, 
doe maar alsof je dood bent, oefen maar, 
jullie zijn immers niet waard dat jullie le
ven want jullie kennen jullie eigen dood niet 
en willen hem niet kennen, jullie weten niet 
dat jullie stront de grootste delicatesse is. 
Jullie schijten slecht want tegen jullie zin, 
met schaamte, zonder grootmoedigheid. Wij 
daarentegen houden van jullie in alles, on
voorwaardelijk, we houden zelfs van jullie 
stront, het meest nog van jullie stront, ei
genlijk alleen van jullie stront die zo heer
lijk smaakt naar jullie dood die jullie enkel 
in de schrik kennen. De dood die wij aan 
jullie zullen onttrekken zal veel groter zijn 
dan elke dood die jullie in staat zijn te ster
ven.”

Zoals de vrouw voor de libertijnen, 
zijn de jongeren voor de fascisten de onbe
wuste, beschaamde, onwillige dragers van 
een boosaardig-goddelijk genot. De esote
rische kennis van de libertijn bestaat erin 
dat hij als enige weet dat wie schijt iets 
goddelijks produceert, zich weggeeft aan 
een goddelijk genot; wie schijt, geniet, maar 
als het ware niet ‘zelf’. Hij geniet in en door 
en voor God. Hij geniet waar hij zich aan 
God offert: die offerlogica is bij Lacan het 
heersende principe van het anale genot. Al
les voor de ander. [26] Het anale is, aldus 
Lacan, het domein van de oblativiteit. Het 
anale subject ervaart slechts lust in het weg
geven van iets van zichzelf ter bevrediging 
van een ander, en is in die zin volledig van 
die ander afhankelijk. Het bestaat slechts in 
dat ding dat in de pot verdwijnt en waar
voor het bij de ander goedkeuring oogst. 
Deze goedkeuring is er enkel als het ding 
op de juiste tijd en plaats gedeponeerd 
wordt. Vandaar dat de anale lust beleefd 
wordt aan het inhouden van de bevrediging 
ten behoeve van de ander. Alle formalismen 
vinden hier hun oorsprong: beheersing, be
heer, organisatie, controle, discipline, admi
nistratie, management - het hele domein van 
de troosteloos-machinale plichtsvervulling. 
Het anale subject cijfert zich weg opdat het 
aan de vraag van de ander tegemoet zou kun
nen komen. Het wil niets liever dan bij de 
ander een verrukking teweegbrengen waarin 
het zelf als subject geëlimineerd is. Lacan 
gewaagt zelfs van een eclips van het seksu
ele - een eclips die uiteraard geseksualiseerd 
is en een surplus aan genot veroorzaakt. [27]

In het anale fantasma val ik samen 
met het product van mijn darmen, waarin 
ik mezelf wegschenk ter vervulling van het 
verlangen van de ander. Pas door het 
cadeau-dat-ik-ben komt God niets tekort, en 
is hij echt God. Pas in het abjecte ‘bijna 
niets’ dat ik hem geef, is God alles. [28] In 
Salà poëtiseert de rechter in aanwezigheid 
van zijn vrienden: “Heerlijk schepsel, wil 
jij mijn vuile onderbroek? Mijn oude slip, 
weetje dat die van een weergaloze verfijnd
heid is? Zie je hoe gevoelig ik ben voor de 
waarde der dingen? Luister, engeltje, mijn 
grootste verlangen is je verlangen te bevre
digen. Ik respecteer alle smaken en grillen.” 
De hertog, die zich in het midden van de 
orgiezaal ontlast en van een meisje eist dat 
ze zijn stront opeet, zet deze radicale anale 
afhankelijkheid van het verlangen van de 
ander op een sadistische wijze in scène. Hij 
plaatst het meisje in de positie van die 
fantasmatische ander die door zijn gift to
taal zou worden bevredigd. Deze ander is 
uiteraard moederlijk van aard. In deze scène, 
misschien de meest pijnlijke van de hele 
film, is trouwens expliciet sprake van de 
moeder. De hertog vernedert het meisje 
omdat zij in huilen uitbarst wanneer signora 
Maggi vertelt, dat de dag waarop haar moe
der stierf de mooiste dag van haar leven 
was. Deze cynische opmerking herinnert 
het meisje eraan dat haar moeder door de 
fascisten is vermoord. De hertog voegt er 
aan toe dat moeders geen respect verdienen 
voor de lekkere neukpartij die tot de ge
boorte van hun kinderen leidt. De moeder 
is dus niet meer dan een obsceen genots- 
wezen; haar moederlijke zorg is slechts een 
dekmantel voor seksuele bevrediging. Per
vers is niet dit fantasma op zich. Dat wil 
zeggen: pervers is niet dat de moeder in het 
onbewuste van de hertog deze rol speelt 
- fantasma’s zijn overigens altijd ‘pervers’. 
Het perverse bij uitstek is dat de hertog het 
meisje letterlijk verplicht de plaats van dit 
obscene wezen in te nemen. Hij ontsteekt 
in woede omdat zij zijn anale gift niet op 
prijs stelt, omdat zij niet toekomt aan die 
goddelijk-obscene lust aan het abjecte die 
hij fantasmatisch aan haar toeschrijft, ter
wijl hij, met zijn in belangeloze dienstbaar
heid geplaatste stront, intussen niets lie
ver wil dan het instrument van die lust zijn. 
Uiteraard weet hij dat zij dit niet kan, en 
hij geniet ervan. De woede van de hertog 
is deel van zijn sadistisch spel. Hij geniet 
van haar onvermogen om op zijn vraag in 
te gaan.

Een ander voorval is niet minder sprekend. 
Tijdens een eetmaal staat de schele presi
dent op van zijn stoel, laat zijn broek tot 
aan zijn knieën zakken en buigt zich diep 
voorover om zijn verlepte achterste aan de 
aanwezigen te tonen. Hij schuifelt wat rond 
en vraagt aanhoudend: “Hoe vind je die van 
mij? Kijk dan!” Alsof hij zegt: “Kijk, ik ben 
niets anders dan de leegte die in mijn cloaca 
huist [29], en mijn diepste verlangen is dat 
jullie dit geweldig vinden.” Met deze ex
treem vernederende prostematie stuit hij op 
een pijnlijke stilte, en bij de slachtoffers op 
afkeer en wezenloos onbegrip. Maar juist 
deze geïntimideerdheid is wat hij zoekt. Zij 
vormt voor hem het bewijs ex negativo dat 
een onbekende God zijn prostematie ten
volle op prijs stelt. Daar gaat het uiteraard 
altijd om in het sadisme: juist in datgene 
waar de ander niet tegen kan, zit een su
bliem genot verscholen. [30] Het gelach dat 
vervolgens bij vrienden, bewakers, dames 
en enkele verschrikte jongeren uitbarst, be
vrijdt de president van zijn al te eenzame 
onderonsje met zijn God, dat wil zeggen met 
zijn fantasma.

De fallus van de dode vrouw

Zoals gezegd doet de vrouw voor de libertijn 
dienst als buis van een obscene genotsgod. 
De vertelsters doen dan weer dienst als 
supplementaire buizen. Zij zijn immers de 
kadaverachtige spreekbuizen van de sadis
tische wellustelingen die zij in hun verha
len tot leven wekken. Deze neutralisering 
van de vrouw, haar reductie tot een medium, 
neemt niet weg dat al die indrukwekkende 
libertijnen dan toch maar uit de koker van 
deze dames ontspruiten.

Het ultieme ‘demonische’ genot is 
in Said dan ook in hoge mate virtueel. De 
‘orgiezaal’ wordt vooral gevuld met verha
len over het genot van anderen. De virtuali- 
teit van dit genot wordt des te meer voel
baar doordat Pasolini Sade doorheen zijn 
Wirkungsgeschichte leest. Zo verschijnt de 
sadeaanse ‘superslechterik’ uit het verhaal 
van Signora Castelli als een figuur uit de 
decadente laatromantiek, geïnspireerd door 
het nogal softe, dandyeske satanisme van 
de katholieke Huysmans, nog een keer 
‘hertaald’ voor een bordeelcabaret, waarbij 
de opgedirkte signora de femme fatale speelt 
die zij wellicht ooit was. Vreemd genoeg 
maakt juist het virtuele dat Salo zo moei
lijk verteerbaar is: niet dat het, zoals de 
media zeggen, om ‘een orgie van wellust 
en bloed’ gaat, maar het totale gebrek aan 
orgiastische taferelen. Onverdraaglijk is dat 
het misdadige genot waaraan al dat geld, al 
die ‘know how’, al die levens worden op
geofferd, zich niet incarneert in een lichaam 
en ons dus geen steunpunt biedt voor een 
negatieve identificatie, voor een veront
waardiging die ons min of meer moreel zou 
kunnen bevredigen. Geen ‘duivelse extase’ 
in Salo. De hele batterij van symbolische 
ficties die de heren met behulp van de da
mes in gang hebben gezet, leidt niet tot een 
reële opwinding of bevrediging. Integen
deel, het doel lijkt juist het in stand houden 
van het fictieve van dit alles, of beter, van 
iets in al die verhalen dat onvertelbaar blijft. 
Op dit ‘iets’ willen de vier heren de vinger 
leggen, telkens wanneer ze met een ‘per
verse geste’, die voor de toeschouwer elke 
allure mist, tussen de mazen van het ver
haal wegduiken. Dit ‘iets’ - zo weten we 
nu - is het boosaardig-goddelijke genot van 
een fantasmatische Ander. Vreemd genoeg 
moet dit fantasma voortdurend worden on
derhouden door uitgeleefde vrouwen die 
door de fascisten zichtbaar seksueel wor
den geminacht. Voor de vier fascisten mag 
immers niets aan de verschijning van de 
vrouwen hun fantasma wakker roepen; en
kel hun pornografische verhalen mogen dit, 
en met deze verhalen maken de vrouwen 
elke verleiding die nog van hen zou kun
nen uitgaan definitief onmogelijk. Dit komt 
uiteraard door het totale gebrek aan 
schaamte waarmee ze over hun seksuele 
ervaringen vertellen. Ze presenteren zich als 
perfect afgestemd op de seksuele lust. 
Signora Viccari leert door middel van een 
levensgrote pop aan één van de meisjes hoe 
je een man moet afrukken. Signora Maggi 
vertelt hoe zij in haar wilde jaren haar 
lichaam “trainde om aan alle mogelijke 
wensen te voldoen”. Deze vrouwen lijken 
zo onwerkelijk doordat ze absoluut niet 
hysterisch zijn. Dat wil zeggen: het seksu
ele heeft voor hen niets van een vreemde, 
traumatiserende kracht die hen met een te
kort tekent, een tekort dat zij dan door één 
of andere vrouwelijke maskerade bedekken. 
De reeds besproken courtisane van Flaubert 
droeg nog de tekenen van haar vroegere 
uitspattingen onder de sluier van haar 
schone droefheid. Dat aura missen de da
mes in Said volledig. Zij rapporteren hun 
uitspattingen alsof ze uit een overzichtelijke2 6



catalogus voorlezen. Het hele gamma van 
verleidingstrucs en fetisjistische attributen 
(danspasjes, kokette of zwoele lachjes, geile 
intonaties, voiles, handschoenen...) komt 
over als een steriel citaat.

Er bestaat niet de minste onenigheid 
tussen deze vrouwen en het seksuele. De 
seksualiteit is bij hen van elke schuld en 
schaamte ontdaan, en daardoor zijn zij in 
wezen a-seksuele, dus dode creaturen. De 
paradox luidt dat wie het ‘gebruik van de 
lust’ perfect beheerst, een dode is. Vreemd 
genoeg hebben de vier fascisten deze vrou
welijke zombies nodig om in het grote 
libertijnse genot te kunnen geloven. Het 
geloof in hun diabolische helden kan enkel 
levendig worden gehouden door deze da
mes, die voorwenden dat ze ooit volledig 
- dat wil zeggen dodelijk - door deze hel
den zijn bevredigd. Enkel in deze opgedirkte 
kadaver-vrouwen, die zich perfect volgens 
de regels van de ars erotica bewegen, die door 
alle sperma, stront en roedes alleen maar zijn 
gegroeid, staat voor de fascisten het hemels- 
helse genot van de libertijnen overeind. Geï
dentificeerd met hun libertijnse voorbeelden 
zijn de fascisten de fallus van dode vrouwen.

De virtualiteit van het fascistische 
genot in Salà is precies de virtualiteit die 
eigen is aan de fallus - in lacaniaanse zin. 
De fallus wijst op het bezit van het genot, 
maar als betekenaar betekent hij dat het 
subject van dit ‘bezit’ nooit reëel aan dit 
genot toekomt. Dat het genot ‘fallisch’ is 
impliceert immers dat het primair in het 
verhaal, de maskerade, het theater van de 
Ander opduikt en pas zo aan het subject 
wordt doorgegeven. De fallus is daarom al
tijd een artificieel, protheseachtig ding. In 
Salo is dit ding in handen van de vertelsters. 
Dat deze vrouwen slechts levende reclame 
zijn voor de libertijnen waarover ze verha
len, kan niet verhelen dat deze libertijnen 
omgekeerd slechts figuren zijn die deze 
dames als kleine duiveltjes uit hun oude 
verhalendoos laten springen en rond zich 
heen laten dansen. De ongebreideld genie
tende libertijnen met hun sublieme ejacula
ties, waarmee de vier fascisten zich zo graag 
identificeren, bestaan slechts in het gekoket
teer van deze uitgerangeerde dames, in hun 
kadaverachtige glimlach, in de steriele ge
baren waarin ze ieder moment lijken te kun
nen verstenen, in deze doodse en theatrale 
reanimering van de femme fatale die ze ooit 
waren. Het grotesk-fallische voorkomen 
van de libertijnen verraadt dat zij de objec- 
ten-instrumenten zijn van het verlangen van 
de vrouwen, emblemen waarmee deze zich 
tooien als met hun dood. De fascisten ge
dragen zich als soevereine meesters, maar 
dat kunnen ze slechts omdat ze op fantas- 
matisch niveau het passieve object zijn van 
een ander die zich aan hen bevredigt en in 
die bevrediging als het ware vol wordt, zich
zelf rond maakt of afsluit. ‘Dood’ zijn deze 
vrouwen omdat ze van deze afgeslotenheid 
moeten getuigen. Ze mogen geen verlangen 
meer hebben.

Terwijl de dood zich bij de drie 
hoerenmadams toont in de fallische show 
waarin ze van hun ‘lust for life’ getuigen, 
incarneert de vierde vrouw, de muzikante 

(een figuur die bij Sade ondenkbaar is), het 
dood-zijn van de vrouwen op een nog exem- 
plarischer wijze. Van begin tot einde loopt 
ze in het zwart gekleed. Ze kijkt ofwel som
ber, ofwel afwezig. Dit maakt haar voor de 
fascisten tot een onaantastbaar, quasi-abject 
wezen. Zij is als een zwart gat waarin elk 
genot doodvalt. Wanneer de hertog even een 
huwelijksceremonie onderbreekt om ver
schillende slachtoffers, bewakers en dames 
te betasten en te kussen, is zij het enige niet- 
slachtoffer dat stokstijf, als bevroren, blijft 
staan. Zijn hand strijkt slechts heel even 
langs haar borsten terwijl hij reeds iemand 
anders omhelst. Als muzikante heeft zij geen 
inhoudelijke inbreng. Zij ondersteunt de acts 
en de ceremonieën. Zij is ‘medeplichtig’, 
maar dan aan niets bepaalds; enkel aan de 
onafwendbaarheid van alles. De muziek, 
lijkt Pasolini te zeggen, kan zich niet ver
zetten, kan niet negeren, kan niet kritise
ren, ze kent enkel, vrolijk of oneindig som
ber, de affirmatie. Zij zegt altijd: Es muss 
sein. Sprekend over het gebruik van muziek 
in zijn films, gewaagde Pasolini over “de 
onverschilligheid van de muziek”.

De participatie van de muzikante is 
zo perfect dat zij grenst aan afwezigheid. 
Het is de participatie van de levend-dode 
kopiist Bartleby in Melvilles gelijknamige 
verhaal, de participatie van degene die, zon
der kracht, maar in die krachteloosheid on- 
verzettelijk, almaar herhaalt: “I would prefer 
not to.” In Salo toont deze krachteloze 
onverzettelijkheid zich het duidelijkst in één 
geniale scène. Twee meisjes die het hebben 
gewaagd elkaar zonder toelating te kussen, 
worden in het ‘strafhoek’ opgetekend. Het 
gezicht van de pianiste vertrekt, ze zet haar 
accordeon aan de kant, en wat doet zij? Zij 
brengt voor de eerste keer een cabaret
nummer, een lichtvoetige, Franse act waarin 
ze in dialoog gaat met signora Viccari. 
Iedereen lacht, zelfs de slachtoffers. Plot
seling begint zij evenwel zonder aanleiding 
verschrikkelijk te schreeuwen. “Wat is er 
met u?” vraagt Viccari. Bij gebrek aan ant
woord en om haar gêne van zich af te schud
den, imiteert zij met theatrale gebaren het 
geschreeuw van de muzikante. Dit brengt 
iedereen aan het lachen, ook de muzikante, 
die vervolgens de scène verlaat en met een 
somber gezicht accordeon begint te spelen.

De schreeuw van de muzikante is 
een schreeuw die zijn eigen impotente 
theatraliteit bij voorbaat incalculeert. Hij 
laat, in afgrondelijke ironie, enkel zijn ei
gen vergetelheid weergalmen. Het is een 
schreeuw die zichzelf uitwist en enkel een 
onopvallend, vluchtig spoor van die 
uitwissing achterlaat.

Tegen het einde van de film, wan
neer het martelen is begonnen, gooit de 
muzikante zich uit het raam. De plof is on
hoorbaar. Vanuit het raam zien we haar lig
gen als een verpletterde zwarte vogel op een 
zonnige middag. De afwezigheid van mu
ziek is bijna tastbaar.

Deel 3 van deze tekst verschijnt in het vol
gende nummer van De Witte Raaf.

Noten

[1] Overigens gold de katholieke kerk 
voor Hitler niet als het meest eminente 
model. Hiervan getuigt een opmerking, op
getekend door Albert Speer: “Wij hebben 
uitgerekend het ongeluk een verkeerde re
ligie te bezitten. Waarom hebben we niet 
dezelfde als de Japanners, die het offer voor 
het vaderland als het hoogste beschouwen? 
Ook de mohammedaanse religie zou voor 
ons veel geschikter zijn dan nu net het chris
tendom met zijn slappe verdraagzaamheid.” 
(Herinneringen I, Baam, In den Toren, 
1970, p. 118).
[2] I Zie Jan M. Broeckman, Strukturalisme, 
Amsterdam, Athenaeum, 1972, pp. 148-151.
[3] Speer, op. cit. (noot 1), p. 72.
[4] Slavoj Zizek, The Sublime Object of 
Ideology, London/New York, Verso, 1989, 
p. 43.
[5] Ibid., p. 181.
[6] Ik denk hier uiteraard aan “de ge
heimzinnige en dwingende eis” tot "totale 
Mobilmachung” die volgens Ernst Jünger 
typisch is voor de moderne tijd. Het koele, 
‘apathische’ pathos waarmee hij dit feno
meen als een kosmische noodzaak behan
delt, fascineert, maar moet ons ook argwa
nend stemmen.
[7] Ónmogelijk hier niet te denken aan 
Heideggers ‘roep’ van het geweten die het 
Dasein roept, maar tot niets bepaald, ‘en
kel’ tot vastberadenheid (Entschlossenheit) 
en in één en dezelfde beweging ook tot 
schuldig-zijn. Ik werp hier de lichtelijk re
torische vraag op wat er gebeurt wanneer 
men deze ‘formele existentiaalstructuur' 
gaat politiseren, wanneer met andere woor
den plots een bepaalde politieke instantie 
deze roep van het geweten gaat vertolken. 
Of ook: misschien was Heideggers formele 
existentiaalanalyse van deze roep, die roept 
vanuit het niets en die tot niets bepaald 
roept, enkel mogelijk omdat de realiteit van 
de moderne bestaanswijze (van het politieke 
en openbare leven) reeds verregaand door 
formalisme was getekend.
[8] Barthes sympathiseert hiermee. Sade 
zou zich onttrekken aan de ‘westerse herme
neutiek’ (ongetwijfeld joods-christelijk van 
signatuur) van het geheim en de ‘Openba
ring’. Sade lijkt dan meer een no-nonsense 
‘materialisme’ voor te staan, waarin het niet 
om de Waarheid gaat, maar om genot 
(jouissance). Zie Roland Barthes, Sade, 
Fourier, Loyola, Amsterdam, Arbeiderspers, 
1984, p. 164.
[9] Zie Susan Sontag, Fascinerend fas
cisme,in'. In het teken van Satumus, Weesp, 
Villa/Unieboek, 1984.
[10] Barthes lijkt, met zijn koele ‘gram
matica’, in een mimetische wedijver 
verwikkeld met Sades apathie. Zie Barthes, 
op. cit. (noot 8), pp. 31-34.
[11] Jacques Lacan, Le séminaire, livre 
VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, 
Seuil, 1986, p. 180.
[12] Gustave Flaubert, November, in de 
verhalenbundel Zwarte romantiek, samen
gesteld door Joyce en Co, Amsterdam, 
Athenaeum, 1975, p. 125.

[13] Zie het bekende standaardwerk van 
Mario Praz, Lust, dood en duivel in de lite
ratuur van de romantiek, Amsterdam, Agon 
1990, p. 216.
[14] Maurice Blanchot, Sade et Lautréamont,
Paris, Minuit, 1963, p. 66.
[15] Ibid., p. 69.
[16] Lacan, Le séminaire, livre XX, 
Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 65.
[17] Lacan, op. cit. (noot 11), p. 180.
[18] Al deze informatie is uiteraard af
komstig uit Mario Praz, op cit. (noot 13). ' 
[19] Zie Kriss Ravetto, The Unmaking of 
Fascist Aesthetics, Minneapolis/London, 
University of Minnesota Press, 2001, 
p. 139.
[20] Iwan Gilkin, geciteerd door Praz, op. 
cit. (noot 13), p. 231.
[21] Dit kan misschien een licht werpen 
op het geval Eichmann. De vraag of 
Eichmann een banale bureacraat dan wel 
heimelijk een demonische pervert was, is 
wellicht naast de kwestie. Juist de bureau
cratisering van de misdaad was volgens 
iek “op zichzelf een bron van additionele 

jouissance” (Het subject en zijn onbeha
gen, Amsterdam, Boom, 1997, p. 98). Het 
levert een surplus aan genot op wanneer 
men mensen foltert en vermoordt terwijl 
men doet alsof het gaat om een puur tech
nische procedure of een hygiënische maat
regel. Men geniet van de eigen ‘apathische’ 
plichtsvervulling en dus van de verlooche
ning van wat men werkelijk uitricht. Dit 
laatste wordt behandeld als een obsceen, 
vunzig geheim dat met medeplichtigen 
wordt gedeeld.
[22] Lacan, op. cit. (noot 11), pp. 191- 
194, 254.
[23] Voor een gedetailleerde analyse van 
deze onsmakelijke geschiedenis, zie Mare 
De Kesel, Wij modernen, Leuven, Peeters, 
1998, pp. 173-183.
[24] Zelfs Gilbert Lely, Sade-biograaf èn 
sympathisant, ergert zich over het feit dat 
meer dan de helft van de zeshonderd sek
suele afwijkingen die Sade in dit boek be
schrijft, een coprofagische component be
vatten, terwijl coprofagie toch een perver
sie is die in de realiteit heel zelden voor
komt.
[25] Adorno schrijft: “Van zeer boze 
mensen kan men zich eigenlijk volstrekt niet 
voorstellen dat ze sterven.” Alsof zij zich 
de passiviteit van het sterven, of beter: het 
hyperpassieve onvermogen zich aan die 
passiviteit over te geven, niet kunnen laten 
aanleunen. Zij wanen zich immers de mees
ters van de dood, ‘der absolute Meister’. Zie 
Theodor W. Adomo, Minima moralia, 
Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1971, 
p. 173.
[26] Jacques Lacan, Le séminaire, livre 
VIH, Le transfert, Paris, Seuil, 1991, 
p. 241.
[27] Ibid., p. 243. Men kan hierbij den
ken aan Cloaca, Wim Delvoyes naar ei
gen zeggen “super-kosmopolitische 
superstrontmachine”. Op het niveau van 
het anale gaat het niet om wat men brengt, 
maar om het feit dat de ander het ‘super’ 
vindt en dat men deze verrukking van de 
ander beheerst. Dit kan maar als men zelf 
op afstand blijft. Delvoyes ‘verrukking’ 
bestaat erin dat hij van achter zijn PC in 
Gent via internet in New York een gewel
dige diarree kan veroorzaken (zie Mao- 
magazine, december 2001, nr. 19). Mis
schien kan hier een link worden gelegd 
met de narcistische fantasie par excel
lence: aanwezig te zijn op de eigen be
grafenis; mijn lijk als het volmaakste 
dat ik de Ander te geven heb. Het ideaal 
van de kunstenaar-superster bestaat er 
misschien in dat er onophoudelijk ergens 
in een supergrote stad een superbegrafenis 
van hem wordt georganiseerd, terwijl zijn 
‘ziel’ ondertussen in zijn geboortedorp 
kaarten legt met oude vrienden.
[28] In Borges’ Deutsches Requiem, een 
fictieve alleenspraak van een ter dood ver
oordeelde nazi, zegt deze over de verwoes
ting van Duitsland waarvoor hij en zijn 
companen verantwoordelijk zijn: “Ik ver
heug me erover dat onze gift rond en vol- 
maakt is.” Gift aan wie?
[29] Dit is wat volgens Lacan de hoofse 
dame ‘zegt’. Zie Lacan, op. cit. (noot 11), 
p. 254.
[30] We kunnen hier weer de mani- 
cheïstische logica in lezen: wat voor de 
mens afschuwelijk is, is voor een boos
aardige God een bron van genot. Overi
gens is een dergelijke logica geen mono
polie van het manichéisme. Boven de 
reeds geciteerde alleenspraak van de nazi 
(zie noot 28) prijkt het volgende citaat uit 
het boek Job: “Al zou Hij mij doden, in 
Hem zal ik vertrouwen” (Job 13:15). En 
er is uiteraard Jesaja 52, over de dienaar 
van Jahwe van wie gezegd wordt dat “het 
Jahwe heeft behaagd hem ziek te maken 
en te breken”. 27
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PRO-POSITIES PLATFORMS culturele hoofdstad van europa

Ph— Octopus In Situ
5 LOCATES, 7 KUNSTENAARS, 25 INSTALLATIES

Manon de Boer met Oscar van den Boogaard, Messieurs 
Delmotte, Robert JDevriendt, Job Koelewijn, Ugo Rondinone,'Joe Scanlan 

en Joëlle Tuerlinckx
Curator: KurtVanbelleghem, Coproductie Brugge 2002 & A Prior - Office for Artistic Production 

18/05 >15/09

Het modulaire museum

I Het zesde kunstparcours - De Slang
Ignace Bernolet, Marie-Jeanne Callewaert, Johan Clarysse, Jeroen Daled, 
Jan DeVliegher, Haris Eneman, Pierre Goetinck, Peter Jonckheere, Linda
Molleman, Monique Schotte, Jan Verhaeghe, Ria Verhaeghe, Willy Vynck
Curator Ludovic de Vlam, coproductie Brugge 2002 & De Slang vzw

18/05 > 20/05,25/05 > 26/05,01/06 > 02/06

Kanttekening
Heide De Bruyne / Bob Verschueren 
Hendrik Heffinck/ Frédéric Gaillard
Alexis Lippstreu I Jacques Charlier 
Christine Remacle I Ronny Delrue
Curator Carine Fol, coproductie Brugge 2002 & Art en Marge asbl

18/05 >16/06

Een VOORSTEL IN SAMENWERKING MET APOLONIJA SUSTERSIC
Kas Oosterhuis & Ilona Lénard, Thomas Plischke en Frank Theys

Curator Kurt Vanbellehem, coproductie Brugge 2002 & A prior - Office for Artistic production

18/05 > 15/09

SALON & PERFORMANCES

The City of Memory

De Wegwerp-Kunsthalle
EEN PROJECT VAN MICHAEL ELMGREEN & INGAR DRAGSET

Curator Kurt Vanbellehem, coproductie Brugge 2002 & A prior - Office for Artistic productton

18/05 >15/09

‘As If’ Een tentoonstelling van Koenraad Dedobbeleer 
in de 60% PORTICUS KUNSTHALLE 

18/05 >30/06

MULTIDISCIPLINAIR SALON OVER HET GEHEUGEN

Israel Rosenfeld (psychiatrie), Sissel Tolaas (kunst), Stefano Boert (urbanisme), 
Paul Robbrecht & Hilde Daem (architectuur), Walter vande Velde 
(computerwetenschappen) en Luc Steels (Artificiële Intelligentie en linguïstiek)
Curator Luc Steels (zich inschrijven via ward.aprior@skynet.be)

25/05 > 26/05

Home Theatre
Een FILMPROJECT van Frank Theys 
18/05 >15/09

Champ d’Action
3 muzikale interventies 

18/05
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.WAV, NEXT.WAV
& OFF.WAV
Curator Joris de Voogt, coproductie Brugge 2002 & vzw Sensoor

15/06 >15/09

Octopus Outside
Lois Weinberger, Michel François, 

Koen Deschuyter & Honoré 00
Curator KurtVanbelleghem, coproductie Brugge 2002

& A prior - Office for Artistic production

12/09 >»

Info & Tickets: Cultuurbalie Brugge 2002 - Concertgebouw Brugge / Vertrekpunt voor alle Octopus evenementen: Concertgebouw Brugge /Tickets Brugge 2002 T. + 32 70 22 33 02/ Website: www.brugge2002.be

Toegangsprijzen Octopus In Situ, het modulaire museum en de wegwerp kunsthalle : €8 - €6,5 - €4 (inclusief busticket) ! Kanttekening en .WAV: €5 / combitickets: €10,5-€8,5-€5,5 / Zesde kunstparcours - De Slang en The City of Memory: Vrije toegang
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De Standaard
Niet toevallig de standaard
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Tweede katern
Nieuws

ALTE NATIONALGALERIE. Terwijl kleine Berlijnse 
kunstinstellingen zoals de KunstWerke, Podewil en 
Künstlerhaus Bethanien worden geconfronteerd met 
subsidiekortingen die hun voortbestaan in gevaar brengen, 
worden de representatieve kunsttempels van de Museums- 
insel in oude glorie hersteld. Deze onderneming wordt dan 
ook grotendeels door de federale overheid gefinancierd, niet 
door de berooide deelstaat Berlijn. Van de musea op de 
Museumsinsel, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar 
getroffen werden en in het DDR-tijdperk maar gedeeltelijk 
zijn opgeknapt, is de afgelopen december heropende Alte 
Nationalgalerie historisch het meest beladen. Op de Griekse 
tempelgevel staat het opschrift “Der deutschen Kunst 
MDCCCLXXI", maar in feite was men al voor de Duitse 
eenwording in 1871 met de planning van het museum be
gonnen. De eenwording was éérst een culturele droom, die 
enkel bestond in een romantisch verabsoluteerde Duitse 
kunst. Pas later werd ze een politieke realiteit.
De Nationalgalerie was in feite een museum voor moderne 
kunst, bedoeld als aanvulling op de collectie van Schinkels 
tegenovergelegen Altes Museum, maar met een duidelijke 
nadruk op de Duitse kunst. Een fries in de hal verenigt de 
protagonisten van meerdere eeuwen Duitse kunst: een dé
filé van de Volksgeist. Na de stichting van het Duitse Rijk 
onder leiding van Pruisen werd het in 1876 voltooide mu
seum haast onvermijdelijk het culturele vlaggenschip van 
de nieuwe natie.
Hugo von Tschudi, directeur van 1896 tot 1908, wilde zijn 
aankoopbeleid echter niet beperken tot moderne Duitse kunst 
en wat ongevaarlijke werkjes uit buurlanden; zijn aankopen 
van Franse impressionisten stuitten op grote weerstand van 
de keizer en delen van de politieke en culturele elite, die het 
impressionisme als toonbeeld van Franse decadentie en on- 
Duitse frivoliteit zagen. Zijn opvolger Ludwig Justi zou in 
de jaren twintig werk van Duitse expressionisten aankopen. 
Vandaag is de vroegtwintigste-eeuwse kunst te zien in de 
Neue Nationalgalerie, die Mies van der Rohe in de jaren 
zestig voor West-Berlijn ontwierp. De Alte Nationalgalerie 
beperkt zich nu tot de kunst van de negentiende eeuw, waar
bij de decennialang over West- en Oost-Berlijn verdeelde 
collectie is herenigd.
Hoewel de Alte Nationalgalerie, ondanks zware oorlogs- 
schade, door de Oost-Duitse machthebbers vrij snel na de 
oorlog weer werd opengesteld, is zij de afgelopen jaren dus 
andermaal gerestaureerd. Deels is zij nu weer voorzien van 
haar vooroorlogse luister, met gekleurde wanden en orna
menten. Er is echter ook sprake van hedendaagse snufjes, 
met name op het gebied van de belichting, en ook de vorm
geving kent soms ‘moderne’ elementen. Er zijn drie verdie
pingen, waarvan de onderste vooral uit kleine kabinetten 
bestaat die zijn gewijd aan ‘facetten van het realisme’, voor
afgegaan door een galerij met neoclassicistische sculpturen. 
Het is jammer dat de inrichting van de Alte Nationalgalerie 
verder volledig is afgestemd op de schilderkunst. De foto
grafie ontbreekt geheel, en hoewel men feitelijk een prach
tige collectie negentiende-eeuwse beeldhouwkunst in huis 
heeft - met werk dat gaat van Canova, Thorvaldsen en hun 
Duitse tijdgenoten tot Rodin, Hildebrand, Klinger en Minne - 
komt die helaas slechts in de marges aan bod. Deels heeft 
dit ongetwijfeld met ruimtegebrek te maken, maar het ligt 
er ook aan waar je ruimte voor maakt. De realismekabinetten 
op de begane grond beginnen met een naakt van Delacroix 
en diverse landschappen van Courbet, maar het leeuwen
deel van de verdieping wordt in beslag genomen door Adolph 

Alte Nationalgalerie, Berlijn

T

-

Containerterminal Ceres in het Westelijk Havengebied Amsterdam, 
foto: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

Menzel, die zowel grote historiestukken schilderde als pre
cieze, Meissonierachtige genretaferelen en meer schetsma
tige stadsgezichten en interieurs, waarvan de meeste en beste 
uit de jaren veertig dateren (door dit werk, dat tijdens zijn 
leven bijna ongezien bleef, werd Menzei begin twintigste 
eeuw uitgeroepen tot voorloper van het impressionisme). 
De tweede verdieping heeft ruimer opgevatte zalen. Na een 
koepelzaal komt men in een ruimte met werk van meesters 
uit het Duitstalige gebied, waaronder Marées en Böcklin. 
Deze ruimte lijkt echter in de eerste plaats een antichambre 
voor de ‘Franse’ zaal erna, waar men reeds Manets Au jardin 
d’hiver (1878/79) aan de achterwand ziet hangen, en waar 
ook diverse rond 1900 aangekochte schilderijen van Cézanne 
te zien zijn. De bovenste verdieping is zuiver Duits; maar ze 
is dan ook volledig gewijd aan de enige periode van de Duitse 
negentiende eeuw die iedereen onmisbaar acht voor het be
grip van de negentiende-eeuwse kunst: de vroege roman
tiek. Zeer bijzonder is hier een ensemble bijbelse muurschil
deringen van de Nazarener uit de Casa Bartholdy in Rome 
(1816/17): een vroege collectieve poging om de schilder
kunst weer in de architectuur te integreren. De National
galerie bezit verder een fraai ensemble schilderijen met stads
gezichten en architectuurfantasieën van (en naar) Schinkel,

en een groep schilderijen van Caspar David Friedrich die, 
naast die van de Hamburger Kunsthalle, tot de beste van 
deze kunstenaar behoort - in Berlijn hangt onder meer 
Mönch am Meer (1808-10) en Frau am Fenster (1S22). Bij 
de presentatie van Friedrich gaat het wel behoorlijk mis: het 
egale kunstlicht en de grijze wanden verdoezelen defaktura 
van de schilderijen zozeer, dat ze op vlakke reproducties 
gaan lijken. Zoals veel romantische, negentiende-eeuwse 
Duitse schilderkunst zijn Friedrichs schilderijen redelijk dun 
en effen geschilderd, maar dit wordt hier te veel benadrukt. 
In hun vorige behuizing, de nu opgeheven Galerie der 
Romantik in het West-Berlijnse Schloss Charlottenburg, hin
gen de werken aan witte wanden, met schuin invallend na
tuurlijk licht. In deze ophanging, die wat licht betreft aardig 
overeenkwam met de omgeving waarin Friedrich zijn werk 
heeft geschilderd, was veel duidelijker dat het gaat om ob
jecten, en niet om virtuele beelden.
Net als Turner en Menzei werd ook Friedrich op basis van 
latere ontwikkelingen, in zijn geval de twintigste-eeuwse 
abstractie, uitgeroepen tot een van de wegbereiders van de 
moderne kunst. Daar is veel voor te zeggen, maar de Alte 
Nationalgalerie herinnert ons nauwelijks aan de historische 
lijn die Robert Rosenblum van Friedrich naar Rothko liet 
lopen. De Duitse navolgers van Friedrich lieten de radicale 
aspecten van diens werk, die destijds voor ongemak en spot 
zorgden, links liggen en maakten sentimentele, anekdotische 
aftreksels van zijn kunst. In die zin is Friedrichs werk bin
nen de Alte Nationalgalerie net zo’n Fremdkörper als dat 
van Manet of Cézanne. Wat Friedrich echter met de andere 
Duitse kunstenaars verbindt, is het ontbreken van de zwaarte, 
de materialiteit, de presentie van het werk van Courbet, 
Manet of Cézanne. Men hoeft niet à la Rudi Fuchs een eeu
wige polariteit tussen een Franse en Duitse Volksgeist te 
poneren om dit te verklaren: het ligt veeleer aan het negen
tiende-eeuwse intellectuele klimaat in Duitsland, met zijn 
lang doorwerkende romantiek en ideologische afkeer van 
‘Franse’ sensualiteit. Met name door het Nebeneinander van 
Franse en Duitse kunst — slechts af en toe, zoals bij Max 
Liebermann, is er sprake van een dialoog - is de National
galerie een unieke belevenis. Terwijl andere musea de ne
gentiende eeuw doorgaans als een continu, logisch verhaal 
tonen, gebaseerd op de Franse kunst en eventueel (buiten 
Frankrijk) met wat toevoeging van ‘eigen kunst’, toont de 
Alte Nationalgalerie uitgebreid de Duitse kunst in haar wor
steling met zichzelf en met haar gewantrouwde èn bewon
derde tegenhanger uit Frankrijk.
Alte Nationalgalerie, Bodestrasse 1-3, 10178 Berlin 
(www.smb.spk-berlin.de). Open dinsdag tot zondag van 10 
tot 18 uur, donderdag tot 22 uur. (Sven Lütticken)

AMSTERDAM AAN ZEE. De Amsterdamse haven staat 
weliswaar in de schaduw van die van Rotterdam, het water 
is voor de economische en stedenbouwkundige ontwikke
ling van de stad altijd van groot belang geweest. Nu de ha
vens en de bijbehorende industrie zich steeds meer ontwik
kelen in de richting van het westen, zijn talloze voormalige 
kleinere havengebieden en dokken braak komen te liggen. 
Het Oostelijke Havengebied is inmiddels volledig getrans
formeerd tot een ongekend succesvol woongebied, met 
stedenbouwkundige experimenten van de huidige rijks- 
bouwmeester Jo Coenen (KNSM-eiland), Sjoerd Soeters 
(Java-eiland) en West 8 (Bomeo-Sporenburg). De voorma
lige Houthavens, vlak ten westen van het centraal station, 
worden binnenkort ook omgebouwd tot woongebied, waarna 
de aandacht zich verlegt naar de noordelijke oevers van het 
IJ. De voormalige havengebieden zijn vanwege de aanwe
zigheid van het water en de ligging nabij het centrum zeer

Gert Verhoeven
David Hines

18 april - 25 mei 2002

Robert Mapplethorpe ‘The Portfolios’
Evan Holloway

6 juni - 31 augustus 2002

ART Basel
12 juni - 17 juni 2002

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel 
tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38 
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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geschikte locaties voor wat in ambtenarenjargon ‘binnen
stedelijke uitbreiding’ is gaan heten.
In ARCAM is van 22 juni tot en met 25 augustus de ten
toonstelling Amsterdam aan Zee te bezichtigen, over de be
tekenis van het water voor de stad. Amsterdam kwam ‘aan 
zee’ te liggen door de aanleg van hetNoordzeekanaal (1865- 
1872) dat, door zijn breedte en diepte, moderne schepen toe
liet om door te varen tot aan Amsterdam. De zeesluizen bij 
IJmuiden en de Oranjesluizen ten oosten van de stad zorg
den er bovendien voor dat het waterpeil en de water- 
verversing in de stad volledig gecontroleerd konden wor
den. Op de tentoonstelling zullen de plannen voor de her
bestemming van de negentiende-eeuwse havengebieden te 
zien zijn. De meeste aandacht zal gaan naar de manier waarop 
getracht is de sfeer van de haven in deze herstructurerings
gebieden te behouden. Er zal ook worden ingegaan op het 
huidige Westelijk Havengebied, dat recent werd uitgebreid 
met een enorme containerhaven, en de bedrijvigheid langs 
het Noordzeekanaal: bijna niemand weet hoe dit immense 
industrie- en werkgebied er uitziet en hoe het functioneert. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een architectuurbrochure 
voor de bezoeker die vanaf de ponten over het IJ en de draag
vleugelboot naar IJmuiden de historische en moderne ont
wikkelingen op de oevers wil verkennen.
ARCAM, Stichting Architectuurcentrum Amsterdam, 
Waterlooplein 213, 1011 PG Amsterdam (020/620.48.78). 
(P.B.)

NIEUW BELEID DE APPEL. In het frisse lentegroen van 
een nieuwsbrief laat De Appel weten dat ze haar tentoon- 
stellingsbeleid over een andere boeg gooit. Bij wijze van 
experiment wordt De Appel de komende maanden in tweeën 
opgedeeld: op de eerste etage zal een solotentoonstelling te 
zien zijn - momenteel loopt er één van de Egyptische Ghada 
Amer - terwijl op de tweede verdieping, geheel los hiervan, 
zal gewerkt worden rond interdisciplinariteit. De laatstge
noemde presentaties zullen elkaar in sneller tempo afwisse
len. ‘Cinema’, ‘Sounds’ en ‘Synergy’ zijn de drie kern
woorden waarmee men de kunstdisciplines wil vangen.
Een baanbrekend tentoonstellingsconcept is dit niet. Geen 
instelling voor actuele kunst tegenwoordig, die zich niet buigt 
over andere disciplines; geen museum dat niet al eens experi
menteert met de wijze waarop deze uiteenlopende kunstvor
men adequaat gepresenteerd kunnen worden. Maar De Appel 
pretendeert ook niet baanbrekend te zijn. Saskia Bos, Theo 
Tegelaers en de anderen proberen gewoon de disciplines op 
een niet al te geforceerde manier (zonder dwingend thema) 
bij elkaar te brengen, maar ze tegelijk ook los van elkaar goed 
tot hun recht te laten komen. In de Cinemazaal is momenteel 
een film van Jun Nguyen Hatsushiba te zien. Enkele mannen 
lijken zich, op de bodem van de Zuid-Chinese zee bij Viet
nam, te kwijten van een ondoenlijke opdracht: het met zich 
meesjorren van door de kunstenaar zelf gefabriceerde bed- 
jak-achtige rijwielen. De schitterende beelden van deze trage 
tocht onder water, en het indringende zwengelende geluid, 
zuigen de kijker als een spons op in het beeld. Verwijzend 
naar het lot van Vietnamese bootvluchtelingen, eindigt de film 
met opnames van klamboes die als tentjes op de bodem van 
de zee zijn opgezet. Wat blijft hangen is de historische tra
giek, en vooral ook het besef van het onvermogen ergens aan 
te komen. Ook bij Peter Luining heeft men de ervaring ‘nooit 
aan te komen’, maar dat ligt eerder aan de ondoordringbaarheid 
van de structuren in zijn interactieve werk, dat hier onder de 
noemer ‘Sounds’ wordt gepresenteerd. Luining laat de be
zoeker via de computermuis met blokken schuiven, zodat tel
kens een andere kleurenschakering te voorschijn wordt geto
verd, en ook een ander geluid wordt opgeroepen. Al zoekende 
naar structuur wordt de bezoeker opgeslorpt door een kleur
en klankcompositie die hem uiteindelijk van frustratie doet 
verzaken - want het tokkelende geluid is met geen mogelijk- 
heid onder controle te krijgen.

Jun Nguyen-Hatsushiba

Memorial Project Nha Trang, Vietnam Towards the Complex - For the Courageous, the Curious, and the Cowards, 2001, still

De grootste zaal op de tweede verdieping is ingeruimd voor 
‘Synergy’, en is opgevat als een ontmoetings- en informatie- 
ruimte waar ontwerpers als ‘katalysatoren’ optreden. Tejo 
Remy daagt met S.I.S.S.I.G. (dat staat voor: Should I Go Or 
Should I Stay) de mensen uit om, middels zijn meubel- 
elementen, de ruimte in gebruik te nemen - er is een gróte 
hoeveelheid tijdschriften, boeken en achtergrondinformatie 
over de kunstenaars beschikbaar, zodat naar hartelust kan 
worden gelezen. Helaas staan er geen comfortabele lounge
banken in de zaal maar doemen er Spartaans ogende zit- 
eenheden op, die het antwoord op de vraag Should I Go Or 
Should I Stay aanzienlijk vergemakkelijken. Gelukkig blijft 
Remy de komende maanden aan deze meubels timmeren en 
werken, reagerend op en tegemoetkomend aan het (niet-)ge- 
bruik van de bezoeker. In diezelfde 'Synergy'-zaal treden 
twee ontwerpers onder de naam Golden Masters (GM) op 
als katalysatoren van interdisciplinariteit. Op de muren 
visualiseren zij hun model van het creatieve proces, waar
mee ze het zoeken naar gemeenschappelijke onderwerpen 
willen stimuleren. Een binnenkort te publiceren tijdschrift, 
met bijdragen van kunstenaars uit uiteenlopende discipli
nes, moet daarin helpen; maar de presentatie in De Appel 
schiet vooralsnog tekort.
Toch slaagt De Appel in haar opzet om de disciplines op een 
niet al te geforceerde manier op elkaar te laten inwerken. 
Door de snellere opeenvolging van presentaties ontstaat 
bovendien een sfeer die afrekent met het ongenaakbare ka
rakter dat vaak aan de Appelruimtes kleeft. Dat het oude 
Appellogo uit de kast is gehaald, lijkt de belofte in te houden 
dat iets van de glorieuze oeroude Appeltijd zal herleven. Viert 
de interactie met het publiek weer hoogtij? Ontwerper Jop 
van Bennekom (bedenker/redacteur/vormgever van onder 
andere het fameuze tijdschrift Re-) heeft het logo in ieder ge
val deskundig in de spliksplinternieuwe nieuwsbrief geïnte

greerd, en kondigt in een typisch Van Bennekomstijltje aan: 
“it’s spring it’s april, it’s may it’s 2002 [...] you can visit the 
seven spacious, almost luxurious, exhibition rooms [...]”. 
Cinema: Roy Villevoye/Jan Dietvorst (van 3 tot 30 mei), 
Sounds: Stephan Vitiello (van 3 tot 30 mei), Synergy: Tejo 
Remy tot 20 oktober, Golden Masters tot 19 mei, Ghada 
Amer tot 19 mei. De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 
1017 DE Amsterdam (020/6255615). (Nicoline Wijnja)

STATUUT BELGISCH KUNSTENAAR. Het kernkabinet 
van de federale regering heeft enkele principiële beslissin
gen genomen inzake het sociaal statuut van de kunstenaar. 
Het stelt nu dat kunstenaars die in opdracht een ‘artistieke 
activiteit’ uitoefenen, werknemers zijn. Hiermee maakt het 
kabinet een einde aan de aloude discussie of kunstenaars nu 
als werknemers dan wel als zelfstandigen moeten worden 
aangemerkt. Meteen hebben nu ook de scheppende, en niet 
alleen de uitvoerende kunstenaars een statuut. De kunste
naar kan zelf nog altijd kiezen voor het zelfstandigenstatuut. 
Hij of zij moet dan wel een verzekering voor zelfstandigen 
afsluiten.
Ook voor kunstenaars met snel wisselende opdrachten of 
voor de zogenaamde freelance-artiesten voorziet het kabi
net een oplossing. Uitzendkantoren, die daarvoor een spe
ciale erkening krijgen, zullen de rol van werkgever (met de 
bijbehorende werkgeversadministratie) op zich nemen. Ver
der wordt een speciale cel van de sociale zekerheid in het 
leven geroepen, die kunstenaars informatie geeft en rand
gevallen beoordeelt. De nieuwe regeling maakt het makke
lijker om een werkgever te identificeren. Zo wil men vooral 
het grote aantal zwartwerkers in de sector doen overstappen 
naar een reguliere tewerkstelling. Om het nieuwe systeem 
impulsen te geven, stelt de overheid een belangrijk deel van 
het kunstenaarsloon vrij van sociale bijdragen.

Etienne Mangé 
mange Marie 
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The artists in their own words
De kunstenaars in hun eigen woorden

Volume 2# 2
fourth issue

Volume 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
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Volume 3#' verschijnt in de loop van mei 2002



De komende maanden worden deze principes verder uitge
werkt. Op fiscaal vlak is dan weer zo goed als niets gere
geld. Meer informatie is te vinden op http://vanden- 
broucke.fgov.be en meer duiding op http://www.nicc.be. 
(Sarah Lauwers)

ARCHITECTUURMUSEUM DE LOGE. Op 7 mei 
opende in een voormalige vrijmetselaarsloge aan de Brusselse 
Kluisstraat een nieuw architectuurmuseum: De Loge. 
Het gebouw, een ontwerp van architect en vrijmetselaar 
Fernand Bodson uit 1934, werd met de financiële steun van 
de Franse Gemeenschap gerenoveerd en zal dienst doen als 
permanente tentoonstellingsruimte van de Archieven voor 
Moderne Architectuur (AAM).
De AAM werd opgericht in 1968, en is sinds 2000 geves
tigd in het Internationaal Centrum voor Stad en Landschap 
(CIVA), eveneens in de Kluisstraat. De vereniging bewaart 
een rijke verzameling documenten omtrent de Belgische 
architectuur, op basis waarvan ze regelmatig boeken uitgeeft 
en exposities organiseert. De collectie van de AAM zal in 
het nieuwe Architectuurmuseum worden gepresenteerd aan 
de hand van een reeks thematische tentoonstellingen die tel
kens zes maanden zullen duren. De serie vangt aan met de 
expositie De Goede en Slechte Smaak. Belgische interieurs 
van de Art Nouveau tot de hedendaagse loft.
Het Architectuurmuseum De Loge is gevestigd in de Kluis
straat 86, Brussel (02/649.86.65; www.aam.be), en is open 
van 12 tot 18 uur (maandag gesloten). (F.F.)

ASKÎ. Na ruim een jaar moet het nieuwe postgraduaat kunst- 
onderwijsproject ASK! (Architectuur-Stad-Kunst) om finan
ciële redenen haar werking staken. De aanvraag voor het werk
jaar 2002, ingediend in oktober 2001, is nog niet in behande
ling omdat de commissie die een oordeel zou moeten uitspre- 
ken, nog niet is samengesteld. Een advies en eventuele subsi
die zijn daarom niet te verwachten voor het einde van dit jaar. 
ASK! staat vooreen vorm van kunstonderwijs die rechtstreeks 
aansluit bij de levende kunstpraktijk. Het project liet studen
ten voor een beperkte tijd meedraaien in het werkproces van 
kunstenaars. De bevindingen van dit ASK!-experiment zijn 
inmiddels in een klein rapport gebundeld. De resultaten van 
de workshops blijven de komende jaren raadpleegbaar via de 
website van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 
de Universiteit Gent (http://www.arch.rug.ac.be). Ze zullen, 
zo belooft ASK!, later nog op een passende wijze 
gevaloriseerd en publiek gemaakt worden. (D.P.)

PRIJZEN VOOR ROY VILLEVOYE. Roy Villevoye 
heeft twee prijzen in de wacht gesleept die genoemd zijn 
naar gewezen directeuren van het Amsterdamse Stedelijk 
Museum.
Op 30 mei krijgt hij de Sandbergprijs overhandigd voor zijn 
installatie Rood Katoen/Red Calico. Het werk werd geconci
pieerd voor het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, 
en vormt het afsluitende deel van een drieluik dat verder be
stond uit de tentoonstellingen My Bódy Is Óver Thé Ocean in 
Museum Het Domein (Sittard) en Passing Time in Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdam. Rood Katoen/Red Calico be
staat uit een verzameling gerafelde, voddige T-shirts die 
Villevoye had meegenomen van de Asmat uit Nieuw-Guinea, 
aangevuld met foto’s waarop kinderen, mannen en vrouwen 
vol trots deze schamele kledingstukken showen. De shirts zien 
er nogal gehavend uit, ten dele omdat ze met opzet toegetakeld 
werden, om er “persoonlijke ornamenten” van te maken.
Op 31 oktober zal Villevoye ook nog de David Röell Prijs 
ontvangen voor zijn gehele oeuvre. Aan de laatstgenoemde 
prijs, die wordt uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuur
fonds, is een bedrag van 50.000 euro verbonden, dat echter 
voor driekwart moet worden besteed aan artistieke projecten. 
De David Roëll Prijs wordt toegekend aan in Nederland ge
vestigde beeldend kunstenaars. (D.P.)
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Fernand Bodson

Project tot uitbreiding van de vrijmetselaarsloge aan de Kluisstraat, 
Brussel, niet uitgevoerd, 1934

HEINEKENPRIJS. Aernout Mik, die in 1997 al de 
Sandbergprijs ontving, krijgt dit jaar de Dr. A.H. Heineken- 
prijs voor de Kunst. Deze prijs staat voor een bedrag van 
50.000 euro en wordt aan Mik toegekend “voor zijn consis
tente oeuvre van videoinstallaties". Dit jaar was de Heineken- 
prijs bestemd voor een kunstenaar die met het medium vi
deo werkte. Eerdere winnaars waren Guido Geelen (catego
rie keramiek) en Jan van de Pavert (categorie beeldhouw
kunst). In de jury zetelden Henk van Os, Ed Taverne, Ilja 
Veldman, Dorine Mignot (conservator Stedelijk Museum 
Amsterdam) en Nathalie Zonnenberg (curator Witte de With 
Rotterdam). De prijs wordt op 24 september 2002 uitgereikt 
tijdens een bijzondere zitting van de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen in de Beurs van 
Berlage te Amsterdam.

PRIX MARCEL DUCHAMP VOOR DOMINIQUE 
GONZALEZ-FOERSTER. In navolging van de sterk 
gemediatiseerde Turner Prize lanceerde een groep Franse 
verzamelaars, verenigd in de Association pour la Diffusion 
Internationale del'Art Français (ADIAF), vorig jaar de Prix 
Marcel Duchamp. Laureaat van de tweede editie is de Franse 
kunstenares Dominique Gonzalez-Foerster (Straatsburg, 
1965). Naast de 35.000 euro krijgt ze dit najaar ook een ten
toonstelling in het Centre Pompidou.
De genomineerden, die door een jury van uitsluitend verza
melaars werden geselecteerd uit in Frankrijk residerende 
kunstenaars, waren dit jaar de schilder Bernard Frize 
(Parijs, 1950), de fotografe Valérie Jouve (Saint-Etienne, 
1964), de Albanese videast Anri Sala (Tirana, 1974) en de 
Chinese beeldhouwer Wang Du (Wuhan, 1956). Daaruit koos 
een internationale jury van professionelen de uiteindelijke 
laureaat. Dezé laatste jury werd voorgezeten door Alfred 
Pacquemeht, directeur van het Musée national d’art moderne 
(Centre Pompidou).
Het werk van Dominique Gonzalez-Foerster bestaat vooral 
uit environments. Ze bouwt kamers die herinneren aan haar 
tienerjaren, herkenbare ruimtes die tegelijk iets bevreem
dend hebben. In dezelfde geest maakte ze recent enkele korte 
films en een permanente installatie in het Parijse metrosta
tion Bonnes-Nouvelles.
De eerste Prix Marcel Duchamp ging vorig jaar naar de 
Zwitserse kunstenaar Thomas Hirschhom. Genomineerden 
waren tóen Pierre Bismuth, Rebecca Boumigault, Claude 
Çlosky, Felice Varini en Xavier Veilhan. (L.V.D.A.)

Wissels

VALENTUN BYVANCK. Op 1 juni stopt Valentijn Byvanck 
als verantwoordelijke theorie en communicatie van Witte de 
With in Rotterdam. Hij presenteert er op vrijdagavond 17 mei 
zijn laatste realisatie, de publicatie Conventies in de heden
daagse kunst, een bundeling van lezingen en debatten die 
plaatsvonden in de loop van 2001. Byvanck wordt directeur 
van het Zeeuws Museum in Middelburg, een instelling met 
een eerder geschiedkundige collectie, naast een verzameling 
moderne en actuele kunst. (Etienne Wynants)

Lezingen

WHY ARE ARTISTS POOR? Na de verdediging en 
publicatie van zijn proefschrift Why are Artists Poor? aan 
de Erasmus Universiteit van Rotterdam, gaat kunstenaar en 
econoom Hans Abbing met Ewald Engelen in debat over de 
voornaamste stellingen van deze studie. Abbing publiceerde 
eerder al Een economie van de kunsten (1993) en diverse 
artikelen over de relatie tussen cultuur en economie. Het 
debat vindt plaats op 12 juni vanaf 20.30 uur in Galerie 
Podion, Konijnenstraat 16 in Amsterdam (020/528.95.68). 
Van 20 mei tot 29 juni presenteert Hans Abbing ook beel
dend werk in deze galerie, samen met Michal Butink. (E.W.)

INTERMEDIALITEITEN. Van 3 tot 8 juni organiseert de 
International Association for Philosophy and Literature in 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam een symposium met 
als thema intermedialiteiten. De belangrijkste gastsprekers 
zijn Rose Braidotti, Peter Greenaway, Luce Irigaray, Heinz 
Kimmerle, Jean-Luc Nancy en Slavoj Zizek. Meer details 
zullen bekend gemaakt worden via de site www.iapl.info/ 
IAPL_2002/iapl2002.html. (E.W.)

GLOBALIZATION... AND BEYOND. Tijdens de derde 
editie van het Erasmus Summer Seminar Social Ontology 
(ESSSO) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam staat de 
Sloveense socioloog Slavoj Zizek in het middelpunt van de 
belangstelling. Onder de titel Globalization... and Beyond. 
From Social Ontology to the Political ontvangt gastheer 
Henk Oosterling tijdens een driedaagse onder méér volgende 
sprekers: Rose Braidotti, Marc De Kesel, Paul Patton, Robert 
Pfaller, Hugh Silverman, Erik Vogt en Theo de Wit, naast 
Zizek en stafleden van de Rotterdamse faculteit.
Globalization... and Beyond loopt van 10 tot 12 juni in de 
Faculteit Filosofie, Gebouw Visser ’t Hooft, Oostmaaslaan 
950-952 in Rotterdam. Voor reserveringen en meer inlich
tingen over het programma, zie http://www.eur.nl/fw/essso 
of bel 010/408.89.80, (E.W.)

ARCAM/DE BRAKKE GROND. Op haar laatste ‘architec- 
tuuravonden' van het voorjaar nodigt het Amsterdams 
architectuurcentrum ARCAM de architecten William Alsop 
en Frits van Dongen uit. Zij geven een lezing op respectieve
lijk 28 mei en 18 juni, telkens om 20.15 uur in de Brakke 
Grond, Nes 45 te Amsterdam. Reservering kan een week voor
dien via Arcam (020/620.48.78; arcam@arcam.nl). (E.W.)

NICC BRUSSEL. Op respectievelijk 17 mei en 14 juni zijn 
de kunstenaars Walter S wennen en Georg Herold te gast bij 
het Brusselse NICC. De lezingen vinden plaats om 20.30 uur 
in de achterruimte van Café Greenwich in de Kartuizerstraat, 
1000 Brussel.

ARCHIPEL. In het kader van Brugge 2002, culturele hoofd
stad van Europa, organiseert architectuurvereniging Archipel 
een aantal lezingen. De Japanse architect Toyo Ito - ontwer
per van het gloednieuwe paviljoen op de Burg te Brugge -

; ■

■

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim 
Middelheimlaan 61 — 2020 Antwerpen
telefoon 03/827.15.34 & 03/828.13.50 — fox 03/825.28.35 
openingsuren

I

mei van 10 tot 20 uur — juni en juli van 10 tot 21 uur — augustus van 10 tot 20 
inkom gratis

uur

■ 25 MEI - 25 AUGUSTUS 2002
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Internationaal kunstenaarsinstituut, Amsterdam.
Eigen atelier,stipendium en begeleiding. Het nieuwe werkjaar start 1 september. 

Aanmelden kan opelk moment, www.de-ateliers.nl of bel voorde brochure : 020-6739359.
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Rita Ackermann
Snowfall in August 

opening: zaterdag 01.06.02 van 17 tot 19 uur
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From: Dutch Art
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

ta*
DOMINICVANDENBGOGE:RD)

Kapittelstraat 6 
Postbus 230 
NL6130 AE Sittard 
Tel+31 46 4513460
Fax+31 46 4529111 
email info@hetdomein.nl 
www.hetdomein.nl 
tue-sun 11-17
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Institute, Artez
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Facts about us: our name is Dutch Art Institute, 
(formerly AKI 2), we have a new programme, we are 
interdisciplinary, international, intercultural.

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

Want to know

Kruit, Debra Solomon, Peter Struycken, 
Our director is Hendriekje Bosma.
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plaatsvond tijdens DIGITAL PLAYGROUND. Ais je nog m 
over Bob Copray wil weten dan kun je hem bereiken via 
Macha Roesink bij De Paviljoens in Almere op 036-54504 
i^jdens kantooruren of via mr@depaviljoens.nl NWW 
Museum De Paviljoens, Odeonstraat 3-5,1325 AL Almer 
Nederland, tel. +3136 5450400 info@depaviljoens.nl, woe 
dag, zaterdag en zondag 12.00 -17.00 uur donderdag en • 
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 ê 
Susann Lekâs, Juliâo Sarmento & Atom Egoyan en Nicky 
Zwaan. /WWWV DE ONGOING SERIES vinden regelma 
plaats gedurende de maanden april, mei en juni 2002, bee. 
end kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschap 
pver spraakmakende onderwerpen in de beeldende kuns 
en cultuurVW\A www.depavjljoens.nl o.a. W Patricia 
Pisters (docent film- en televisie wetenschappen Univer 
teit Van Amsterdam) over Micropolitics of Media Culture 
( Marie-Aude Baronian pver de geschiedschrijving v

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

‘De opvoeding B’ of ‘De roze tulpen’, 1912, 
© Olivier Bertrand / Belgian Art Research Institute, Brussel

spreekt op vrijdag 17 mei (20.30 uur) in het Concertgebouw 
Brugge. Twee daaropvolgende lezingen staan eveneens in het 
licht van recente stedenbouwkundige en architecturale reali
saties in Brugge. Op 5 juni zijn de Nederlandse landschaps
architecten West 8 te gast - de ontwerpers van de heraanleg 
van het Kanaaleiland. Op 20 juni volgt Jürg Conzett, de ont
werper van de Coupurebrug. De laatste twee lezingen vinden 
telkens om 20.30 uur plaats in de Cinéma Lumière, Sint- 
Jacobstraat, 8000 Brugge. Voor meer informatie kan men te
recht bij Archipel (050/33.60.27). (E.W.)

Plastische kunsten

RIK WOUTERS. De retrospectieve is geen avontuurlijk 
tentoonstellingsconcept, maar blijft wel een belangrijke 
format. Het auteurschap en de wijze waarop de productie 
van een kunstenaar een geheel kan vormen, zijn beide op 
vele manieren in vraag gesteld, maar ‘het oeuvre’ en ‘het 
leven’ van de kunstenaar blijven een belangrijke referentie- 
context voor het begrijpen en beoordelen van kunstwerken. 
Het daadwerkelijk samenzien van véél en representatief werk 
laat een vergelijkend kijken toe, dat de blik op elk werk af
zonderlijk verscherpt, en levert een totaalindruk op - het 
maakt een ‘sfeer’ - die men niet kan samenpuzzelen uit geï
soleerde werken en reproducties. Een retrospectieve vormt 
meestal ook de aanleiding voor de publicatie van een boek 
of catalogus die het materiaal verzamelt en de stand van het 
onderzoek opmaakt. Zulke uitgaven vormen het basis
instrumentarium van iedereen die zich actief en intensief 
met kunst wil bezighouden.
Geen kwaad woord over retrospectieven dus. Ook retrospec
tieven van bekende en historische kunstenaars zijn natuur
lijk zinvol, omdat het publiek zich gedurig vernieuwt, en 
omdat het belangrijk is betekenis en reputaties regelmatig 
opnieuw te testen, en een stand van zaken op te maken. Maar 
ze houden wel het gevaar in dat we achteraf moeten conclu
deren dat alles eigenlijk wel was zoals we dachten en er niet 
veel nieuws te zeggen valt. Dit is, meen ik, ook de uitkomst 
van de tentoonstelling van Rik Wouters in het Paleis voor 
Schone Kunsten.
Het oeuvre van Wouters is relatief beperkt, deels omdat hij 
zo jong gestorven is en deels omdat hijzelf werk dat hem 

niet goed genoeg leek, vernietigd heeft. Zelfs een ruim over
zicht, zoals nu in Brussel, oververzadigt niet. Het werk is 
mooi om te zien en het heeft een duidelijke ontwikkelings
lijn, waarbij snel duidelijk wordt dat het Wouters vooral te 
doen is om de voorstellingswijze: hij kiest één keer radicaal 
voor de kleur en de relaties tussen kleuren als basisprincipe 
van de voorstelling, en houdt het beeld ‘licht’ door het in het 
midden van het beeldvlak te laten verschijnen en het weg te 
houden van de beeldranden en vooral de basis. Kleur met 
bijna-uitsluiting van de ruimteopbouw en de contour en de 
lijn. Wouters blijft tot het eind consequent binnen die keuze, 
die hij dan wel technisch, door ontwikkeling van de schilder
techniek én de materiaalkeuzes, verder radicaliseert. Het gaat 
Wouters duidelijk niet om het ontwikkelen of problemati
seren van thema’s, want zijn onderwerpen zijn alle nogal 
naïef gekozen ‘naar de natuur’ - dat wil zeggen de ‘dage
lijkse omgeving’ - en passen probleemloos in de traditionele 
beeldgenres. De spanning die op het werk komt te zitten, komt 
van buitenuit. Ze komt er door de kunstenaarsarmoede, en 
vooral door de oorlog en door Wouters’ dodelijke ziekte, die 
de beelden van de intimiteit met zijn model/geliefde Nel 
retroactief melancholisch kunnen kleuren, en de werken ge
maakt tijdens zijn gevangenschap in Nederland en aan het 
einde vanzijn leven tragisch opladen. Wat beklijft, is hoe de 
pijnlijke oorlogservaringen en de lichaamspijn net geen 
‘lichaam’ in de beelden binnenbrengen en de kleurenvreugde 
van het werk niet aantasten.
Olivier Bertrand, samen met Piet Coessens commissaris van 
deze tentoonstelling, is de uitgever van de oeuvrecatalogus 
en heeft recentelijk ook de documentatie over Wouters uit
gegeven. Bertrand heeft ook met deze tentoonstelling de 
‘zaak’ Wouters willen verdedigen en de kunstenaar zo groot 
mogelijk willen maken. Bij het betreden van de eerste zaal 
krijgt de bezoeker meteen en zelfs in één zicht vijf ‘tophits’ 
geserveerd (waaronder De strijkster, De rode gordijnen, en 
de sculpturen De dwaze maagd en De huiselijke zorgen). 
Hierdoor overtuigd kan men dan, min of meer chronolo
gisch, de ontwikkeling van het werk volgen. Er zijn enkele 
referentiewerken van andere kunstenaars toegevoegd, zo
wel schilderijen als sculpturen, te weinig in aantal om er 
iets van te leren, maar wel voldoende voor wat ze hier moe
ten doen, namelijk ten behoeve van de beschouwer aange
ven in welk groot gezelschap Wouters zich thuis mag voe
len: Ensor, Rodin. En dan kan men natuurlijk de vele mooie 
werken zien, waarvoor grote dank. Maar toch met de bijge
dachte dat de beste retrospectieven misschien niet gemaakt 
worden door mensen die, met de beste bedoelingen, de re
putatie van een kunstenaar verdedigen, maar door mensen 
die iets willen uitproberen of iets te weten willen komen. 
Het belang van deze tentoonstelling ligt in de catalogustekst 
van Gérard Audinet van het Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris. Audinet heeft voor de tentoonstelling Le 
Fauvisme ou l’épreuve du feu. Eruption de la modernité en 
Europe (Parijs, 2000) Wouters met drie schilderijen als enige 
Belg een plaats gegeven in de ‘Périphéries fauves’. Deze 
internationale erkenning doet plezier, en Audinet brengt in 
deze catalogus een tegenbezoek. Hij formuleert heel pre
cies Wouters’ sterkte èn beperkingen, zijn moderniteit en 
traditionaliteit. Wouters leert veel van Cézanne maar gaat 
niet verder, hij blijft binnen de analyse van het zintuiglijke 
en durft niet te vereenvoudigen of te abstraheren, te con
strueren en te versterken: “De picturale middelen die hij 
zonder aarzelen (tot op zekere hoogte) moderniseerde (...) 
blijven in de eerste plaats middelen voor analyse, voor 
transscriptie van zijn impressies, van zijn visuele en psy
chologische, of zelfs affectieve banden met zijn directe en 
dagelijkse omgeving, die hij ‘natuur’ noemde” (p. 216). De 
Franse, originele tekst zégt: “qu’il pare du terme de nature.” 
Wouters ’versiert’ zijn onderwerpen met de prestigieuze 
naam ‘natuur’ - datgene wat de schilder in de klassieke ge
schiedenis van de westerse schilderkunst geacht wordt te

Jorge Pardo

Me and My Mum, 1990

‘imiteren’. Audinet toont fijntjes hoe Wouters aan de ‘na
tuur’, en dus meteen aan wat de moeite waard is om te schil
deren, een nogal naïeve en eigenlijk sentimentele invulling 
geeft. De weigering om los te komen van de onmiddellijke 
beleving of om deze te beoordelen, geeft de grens aan van 
Wouters’ moderniteit, maar ze is tegelijk diens waarheid: 
“De picturale middelen worden ingezet om te worden ge
plooid naar de exploratie van zijn intimiteit (een term die op 
enkele aspecten na synoniem is met zijn ‘natuur’: dat wat 
het decor van zijn dagelijkse leven vormt en hem 
prikkelt)” (p. 217). Wouters staat voor een beperkte en dus 
getemperde moderniteit, die wel de voorstelling moderni
seert maar die moeilijk in het leven zelf doordringt; en die 
misschien daarom - zoals Audinet bijna suggereert - 
‘Vlaams’ is?
Rik Wouters, nog tot 26 mei in het Paleis voor Schone Kun
sten, Koningsstraat 10,1000 Brussel. De tweetalige catalo
gus Rik Wouters. Bronnen en werken. Des origines à l’oeuvre 
bevat teksten van Gérard Audinet en Herwig Todts, en is 
een uitgave van de Vereniging voor Tentoonstellingen van 
het PSK.
Recent verschenen twee publicaties in een Franstalige en 
een Nederlandstalige editie: Olivier Bertrand, Rik 
Wouters. Visies op een levensloop. Nel Wouters, onuitgegeven 
herinneringen, Belgian Art Institute, Brussel, 2000 (527 pp); 
Stefaan Hautekeete, Rik Wouters (1882-1916). Ontwikke
ling en betekenis van het picturale oeuvre, Uitgeverij Obvier 
Bertrand/Pandora, 1997 (263 pp.). (Bart Verschaffel)

JORGE PARDO. HOME/THUIS. De solotentoonstelling 
Jorge Pardo. Home/Phuis in het Museum Dhondt-Dhaenens 
in Deurle brengt geen nieuw werk van de kunstenaar. Anders 
dan bij de inrichting van de bookshop in het DIA Art Center 
in New York (2000) of het ontwerp voor de leesbank van het 
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam (1997), rea
liseerde Pardo geen installatie ‘in situ’. In het MDD is — zoals 
de folder dat mooi uitdrukt - een “overzicht” van zijn oeuvre 
te zien. Het gaat meer bepaald om een selectie van twaalf 
stukken uit de periode !990-2000, afkomstig uit verschillende 
Europese en Amerikaanse collecties.
De tentoonstelling staat in het teken van ‘de thuis’. Het 
designkarakter van het werk van Pardo, de kleinschaligheid 
van het MDD en de residentiële omgeving van het instituut, 
brachten curatrice Edith Doove ertoe het museum “als een 
huis” te beschouwen. De installatie Halley’s, Ikeya-Seki’s, 
Encke’s (1996), die in het verlengde van de inkom is opge- 
steld, moet deze intentie kracht bij zetten. Dit ensemble van 
een salontafel, twee zetels en vijf hanglampen, waarvan de 
titel naar de ontdekkers van kometen verwijst, introduceert

BLEND. Actuele fotografie in België - keuzes
een project van Obscuur, tijdschrift voor fotografie en Obscuur Collectief
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tel.: 09 269 29 10 - fax: 09 269 29 11
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toegang gratis 
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
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Robert Brandy
PEINTURES 1972-2002

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben

mus

In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorraad 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.

2 
I 
.X E

ë
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

Espace
Nomade d’ 
Art 
Contemporain

27.04 - 08.06.2002
45 AVENUE, WIELEMANS CEUPPENS

1190 BRUXELLES

MERCREDI JEUDI VENDREDI de 14h à 18h30 
& SAMEDI de Uh à 18h

INFO: ARTGO +322 345 93 48

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven

HERMÈS
50 boulevard de Waterloo, bruxelles11000 
tél. + 32 (0)2 511 20 62 
waterloolaan 50, brussel

BEAURIN DOMERCQ
PREHISTORIQUE

1

1
26 april - 29 juni 2002

open maandag tot zaterdag van 11 uur tot 18 uur

laurence dervaux
Galerie Jacques Cerami
tentoonstelling exposition 18105 >14107102

14h - 19h woensdag donderdag vrijdag ' 
mercredi jeudi vendredi

11 h -18h zaterdag i samedi
14h - 18h zondag I dimanche j 
feestdagen gesloten I fermé les jours fériés
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2 gd GALERIE JACQUES CERAMI

I Route de Philippeville, 140 c ! 6280 B - Loverval
I phone 0032/071561766 I fax 0032/071476965

toegang accès
Van op de kleine ring van Charleroi, neemt u uitrit n°30 est ((Châtelet-Couillet-IMTR). Galerie Jacques Cerami bevindt zich op 
de N5 (lichting 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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inderdaad thema’s als rust, concentratie, intimiteit en obser
vatie. Maar deze domestieke referenties zijn niet eenduidig. 
De modieuze look en de vrijstaande opstelling van de 
meubelgroep doet evengoed denken aan de lobby van een 
hip zakenkantoor.
Ook in de andere zalen compliceert het werk van Pardo het 
vooropgestelde tentoonstellingsthema. Zo ligt in drie hoe
ken van de expositieruimte met patio telkens een dubbele 
matras met kleurige kussens. Hoewel dit werk - genaamd 
Max, Wolfram, Max ( 1997) - letterlijk naar de handeling van 
het slapen verwijst, suggereert het geen persoonlijk verblijf. 
Het trendy karakter van de vormgeving en vooral de afwe
zigheid van kleine dingen, zoals een wekker of een boek, 
die het dagelijks gebruik van een vertrek verraden, transfor
meren de museumruimte eerder in een woonwinkel dan in 
een ‘thuis’. Dat één van de bedden een afzonderlijke ‘slaap
kamer’ kreeg, verandert hier niets aan. Ook in woonwinkels 
worden leefruimtes geënsceneerd.
De verstrengeling van commerciële, artistieke en intieme 
connotaties, eigen aan het oeuvre van Pardo, manifesteert 
zich in Deurle nog op een tweede manier. Verschillende ge
selecteerde werken variëren op het thema van de reproductie. 
Zo zijn de eerder vernoemde bedden Max, Wolfram, Max 
eigenlijk geen échte bedden. Het zijn papieren replica’s, een 
soort decorstukken in een fictief interieur, tussen museum
ruimte, theaterset en ‘thuis’. Een andere vorm van 
reproductie is het werk Me and My Mum (1990), een aan
doénlijk eenvoudige interpretatie van de gekende éénzit van 
Le Corbusier. De strakke stalen draagstructuur van de zetel 
- vandaag nog steeds een duur stuk in designshops - werd 
vervangen door een structuur van leidingbuizen, en de lede
ren bekleding door een helblauwe stof. Een multiplex plank 
ondersteunt zichtbaar de zitting. In tegenstelling tot de ver
fijnde uitwerking van Max, Wolfram, Max, is de doe-het- 
zelfzetel van Pardo en zijn moeder eerder een onhandige 
reconstructie. Niet het gebruik van het meubel, maar het 
maakproces van het object verwijst hier naar de intimiteit 
van dagelijkse handelingen. Me and My Mum draagt zijn 
titel als een handtekening: een bewijs van zijn uniciteit en 
een oprechte getuigenis van knutselplezier in familieverband. 
Ook Ladder (1990) verwijst, hoewel weinig opvallend, naar 
een persoonlijk getint reproductieproces. Dit werk is een 
precieze replica - tot en met de bijhorende handleiding - 
van een in de handel verkrijgbare trapladder. Het enige ver
schil met het origineel is het gebruik van verschillende hout
soorten: een bijna onzichtbare ‘interpretatie’ van de maker, 
waarover ook de titel niets verraadt. In het MDD verdwijnt 
Ladder nagenoeg uit het gezichtsveld. Anders dan de na- 
maak-Le Corbusier Me and My Mum lijkt dit op het eerste 
gezicht banale gebruiksobject eerder deel uit te maken van 
de dagelijkse installatie- of onderhoudswerken van het mu
seum dan van de expositie.
Hoewel de titel van de tentoonstelling, al dan niet bewust, ‘de 
thuis’ als een eenduidig thema in Pardo's oeuvre presenteert, 
bewijzen de geselecteerde werken het tegendeel. De meube
len en tekeningen van de kunstenaar, opgesteld of opgehan
gen naast of tegen de achtergrond van schilderijen uit de vaste 
collectie, brengen hun eigen verhaal. Toch vonden de samen
stellers van de tentoonstelling het nodig om hier en daar een 
‘dialoog’ te forceren. Zo hangen vlak boven en naast het bed 
Max, Wolfram, Max in de afzonderlijke, oranje ‘slaapkamer’, 
twee schilderijen uit de verzameling: Compositie (Radiate IV) 
van Tinus Van Bakel (1939) en Compositie (Mairral) van 
Jan Van Den Abeel (1968). Wat met deze combinatie precies 
wordt beoogd, is niet duidelijk. Maar in de onmiddellijke na
bijheid van het werk Van Pardo en in de beslotenheid van de 
oranje ruimte, krijgen beide schilderwerken al gauw het sta- 
mut van decoratiestukken.
Jorge Pardo. Home/Thuis loopt tot 16 juni 2002 in het Mu
seum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle 
(09/282.51.23). (Fredie Floré)

ESCALATED FROM TIME TO TME GEESCALEERD VAN TUD TOT TUb'

OVERLOADED FROM TIME TO TIME

REVOKED FROM TIME TO TIME

OVERLADEN VAN TUD TOT TUD

HERROEPEN VAN TUD TOT TUD

Lawrence Weiner

Installatie Stedelijk Museum Amsterdam, 1988

CONCEPTUELE KUNST IN NEDERLAND EN BEL
GIE 1965-1975. Deze ‘documentaire tentoonstelling’ brengt 
werk van 26 kunstenaars uit Nederlandse en Belgische col
lecties bijeen. Ze beoogt daarmee een beeld te geven van de 
conceptuele kunst zoals die zich rond 1970 manifesteerde 
in Nederland en België, waar galeries, verzamelaars en (in 
Nederland) musea tal van buitenlandse kunstenaars aantrok
ken. Overigens domineert - zeker in de catalogus - het Ne
derlandse perspectief. België wordt behandeld als een soort 
wingewest dat interessant is voor bruiklenen maar verder 
kennelijk nauwelijks aan bod hoeft te komen. De expositie 
beslaat het gehele benedencircuit van het Stedelijk Museum. 
In veel gevallen heeft men kabinetten van individuele kun
stenaars gecreëerd, maar er zijn ook ruimtes waar werken 
van verschillende kunstenaars worden gecombineerd. Een 
groot voordeel van de beperking tot de periode 1965-1975 
is dat de late, vaak megalomane en zinledige serieproductie 
van een aantal kunstenaars ontbreekt; op die manier wordt 
benadrukt wat er ook alweer goed was aan Dibbets of LeWitt. 
De formaten zijn vaak klein en premuseaal; hun schaal is 
aangepast aan de privéverzameling.
Niet alle kunstenaars zijn even adequaat vertegenwoordigd. 
Sommigen, zoals Robert Barry, Stanley Brouwn en On 
Kawara komen goed en uitgebreid aan bod, net als Carl 
Andre en Sol LeWitt - wier werk over de expositie verspreid 
is. Van Broodthaers is, naast wat kleiner werk, L’Entrée de 
l’exposition (1969) uit het Bonnefantenmuseum aanwezig, 
maar de installatie werd bepaald niet ideaal opgesteld. In de 
uitstekende Dibbetszaal worden diens perspectiefcorrecties 
onder meer gecombineerd met een 34-delige fotoreeks (uit 
de collectie Herbert) van invallend zonlicht dat in de loop 
van de dag over een vloer ‘reist’. Meer dan eender welk 
oeuvre komt dat van Dibbets voort uit observaties, en de 
manipulatie van observaties; Dibbets is een zelfkritische 
netvlieskunstenaar. Hij verschilt daarmee grondig van de 
kunstenaars die de idee of ‘het concept’ centraal stelden, te 
beginnen bij LeWitt, van wie de handgeschreven tekst van 
de Sentences on Conceptual Art (gepubliceerd in 1969) in 
de tentoonstelling is opgenomen. Het is overigens vreemd 
dat de catalogus doet alsof dit dé theoretische sleuteltekst 
van LeWitt is, terwijl het eerdere Paragraphs on Conceptual 
Art (1967) minstens even vaak aan bod komt in publicaties, 
of wordt opgenomen in bloemlezingen.
De aanwezigheid van minimalisten als LeWitt en Andre toont 
aan hoe ijdel - zeker in dit geval - elke poging is om een 
‘stroming’ af te bakenen. Bij Andre is de materialiteit van 
het werk (lood, koper, hout) belangrijker dan bij de meeste 

andere vertegenwoordigde kunstenaars. Toch is er ook bij 
hem sprake van een concept dat niet handmatig door hem
zelf hoeft te worden uitgevoerd; hoezeer Andre zich ook in 
overalls hulde en zich als ‘art worker’ presenteerde, hij is net 
als de anderen een ‘white collar worker’, een kunstmanager. 
Juist het gebruik van concepten die door anderen konden 
worden uitgevoerd, stimuleerde bij sommige kunstenaars ech
ter een fixatie op het fysieke. Camiel van Winkel merkt in 
zijn catalogustekst op dat de ‘onbereikbare wensdroom’ van 
een kunstwerk dat uitsluitend uit een idee bestaat bij 
Lawrence Weiner leidt tot een preoccupatie met ‘the idea of 
the material’. In de expositie komt Weiner er overigens nogal 
bekaaid af; hij moet een zaal delen met Darboven en met de 
fraaie gedichten van Andre, waarin deze minimalistische 
rasterstructuren gebruikt om soms hypnotiserende, bezwe
rende woordpatronen te creëren. Ook het aandeel van 
Nauman, één neonwerk en een aantal video’s, is karig als 
men bedenkt wat zich alleen al in de Nederlandse museum
collecties bevindt.
De catalogus bevat twee goede teksten, een vaak geestige 
autobiografische terugblik van Carel Blotkamp en het ge
noemde theoretische essay door Camiel van Winkel, waarin 
deze de vraag naar de ongemakkelijke erfenis van de 
conceptuele kunst stelt. Ondanks de kwaliteit van deze bij
dragen komt het geheel over als een gemiste kans. Afgezien 
van de gebrekkige documentatie van de getoonde werken 
(slechts een deel ervan wordt afgebeeld), is het spijtig dat 
men niets terugvindt van de recente internationale discus
sies en publicaties over conceptuele kunst - denk aan de 
essays van Thomas Crow en Jeff Wall, die respectievelijk 
de conceptuele kunst relateren aan de discussies over visual 
culture en de centrale rol van de fotografie in de conceptuele 
kunst analyseren. Een grondige visuele documentatie van 
werk in Nederlandse en Belgische collecties, gecombineerd 
met meerdere teksten die inzicht geven in het huidige den
ken over conceptuele kunst, had een voor de komende tijd 
maatgevende catalogus kunnen opleveren. Zelfs indien men 
zich - om wat voor reden dan ook - tot Nederlandstalige 
auteurs had willen beperken, was dit nog mogelijk geweest. 
Met name diverse promovendi verrichten tegenwoordig in
teressant onderzoek naar de kunst van de jaren zestig en 
zeventig, met kennis van wat zich internationaal op dit ter
rein afspeelt. Op het symposium dat op 24 mei plaatsvindt 
in het Stedelijk zal daar naar het zich laat aanzien het een en 
ander van te merken zijn. Ondertussen heeft men de catalo
gus maar wat aangedikt door een uitgebreide chronologie 
toe te voegen, waarin kunstspecifieke gebeurtenissen en 
bronnen worden gecontrasteerd met informatie als “China. 
Eerste Chinese waterstofbom tot explosie gebracht”. Tja. 
Conceptuele Kunst 1965-1975 uit Nederlandse en Belgische 
collecties loopt tot 23 juni in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam (020/573.29.11; 
www.stedelijk.nl). (Sven Lütticken)

FFF VIDEOSHOW. “Wat vind je van videokunst na het 
zien van deze tentoonstelling? ” Aldus luidt de laatste vraag 
in een educatieve folder voor jongeren bij FFF Videoshow, 
een tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht over 
videokunst, videoclips en reclamefilms. Mogelijk antwoord: 
“FFF Videoshow heeft mij doen inzien dat videokunst in 
combinatie met commercials en muziekclips bijna niet op
valt en dus best draaglijk is.” Want ik denk eigenlijk dat die 
videokunst de jongeren niet zo is opgevallen. Het ging in 
deze door style- en imagemaker Ruud van der Peijl vorm
gegeven show immers vooral om de ervaring en het enter
tainment van het geheel. En het geheel werd gedomineerd 
door een nadrukkelijke zintuiglijke en esthetische ‘styling’ 
aan de hand van thema’s - First, Football, Force, Female, 
Feelgood, Film, Freak, Freestyle, Floating, stuk voor stuk 
verschillende ‘ervaringsruimtes’ - waarin videokunst, 
commercials en muziekclips op volkomen gelijkwaardige

STUK BEELDENDE KUNST

sXk /U TENTOONSTELLING
DEBORAH BAILLY, VIRGINIE BAILLY & WESLEY MEURIS 

STUK EXPOZAAL
vr 19 april tem do 30 mei 02 . ma-vr 10u00- 18u00 . za 14u00 tem 17u00 . ‘s avonds tot 20u30 (indien voorstelling in STUK)

INFO Naamsestraat 96 B- 3000 Leuven . t 016 320 320 . www.stuk.be

VIRTUEEL 
HYPERTEKST 

een tentoonstelling van narratieve internetkunst 
vr 26 april tem woe 26 juli 02 . www.hypertekst.be 

ihkv Artefact (i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)

dCera Foundation
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18.05.02 - 15.06.02

robert geveke

piet zwart institute

galerie closed from 16.06.02 - 24.08.02

institute for postgraduate studies and research
Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam

25.08.02 - 09.09.02

michael tedja

hours:

Wednesday - Saturday

and every first sunday of the month

12.00 - 17.00

graduation show
Sanne Avenhuis
Martijn Boelhouwers 
Petra Gerrits
Roderick Hietbrink 
Iratxe Jaio
Korneel Jeuken 
Natasja van Kampen 
Rona Mathlener 
Antonis Pittas 
Christine Saalfeld

June 20-July 7,2002
TENT., Witte deWithstraat 50, Rotterdam

■

October - November, 2002
KunstbunkerTumulka, Grillparzerstrasse46-am Prinzregentenplatz, 
Munich

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 

information and application
Anke Bangma, telephone +31 (0)10 404 5054, A.Bangma@hro.nl
find more information at http://pzwart.wdka.hro.nl

applications for 2002-2003 are welcome until September 1,2002

CARGO III - 01/02.06.2002

CARGO in1
As fixed in space of De Bagagehal, Loods 6, 
KNSM-laan 143, Amsterdam.2

18 mei t/m 22 juni

Sven Kroner
Schneebilder

plavsmmom
18 mei t/m 22 juni

Natalia Benedetti

12 t/m 17 juni
Art 33 Basel

29 juni t/m 3 augustus
William Cobbing

plavsmmom
29 juni t/m 3 augustus

wordt nog aangekondigd
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Galerie Fons Welters
1 Metropolis M, no. 2, April-May 2002, p. 11.
2 Hereby taken into consideration the maximum interval of 48 hours to effect its structure in reference to 
its as yet granted contents. Data determining outline of this volume are based upon abstract on structure 
and contents as stated in HTV-News, no. 42, June 2002.

WWW.LOODS6.NL

-- ------------------------------------- ---- -- --------- -------------------------------- - -------------------- I

Bloemstraat 140 
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31)20 423 30.46 
fax (+31) 20 620 8433 
mail@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

mailto:hofland@xs2art.com
http://www.xs2art.com
mailto:A.Bangma@hro.nl
http://pzwart.wdka.hro.nl
http://WWW.LOODS6.NL
mailto:mail@fonswelters.nl
http://www.fonswelters.nl


FFF Videoshow, zicht op zaal ‘Female’

wijze waren gepresenteerd. Gelijkgeschakeld qua ‘format’, 
opstelling en thema openbaarden zich meer overeenkom
sten dan verschillen tussen kunst, clips en reclame, met uit
eindelijk een all over neutraliserend en nivellerend effect: 
de individuele werken waren feitelijk onderworpen aan de 
thema’s en gingen op in de vormgeving. Precies hierom kan 
ik mij niet goed voorstellen dat dé kunst er voor jongeren nu 
uit zou springen, evenmin trouwens als dé reclame of dé 
muziek. Maar dit zegt nog niets over de kwaliteit van het 
geheel...
Het is bepaald niet gek dat het Centraal Museum in tijden 
van global image economy videokunst, muziekclips en 
commercials samenbrengt. Onderzoek naar de implicaties 
van deze genreverstrengeling is natuurlijk van belang. Ook 
het inzetten van een pretparkmodel - je kunt onder andere 
dansen en 'floaten' in het museum - lijkt legitiem als het 
gaat om het trekken van (jong) publiek of om het refereren 
aan de amusementscultuur. De tentoonstelling daarom af
keuren, zoals in de pers gebeurde, is je geen rekenschap 
geven van actuele condities rond beeld en presentatie. Dat 
betekent echter evenmin dat FFF Videoshow door deze ken
merken per se een meerwaarde heeft. Aangezien het niet 
echt zinnig is om de kwaliteit van deze show te meten aan 
de individuele werken - die heeft zich allang bewezen en is 
voor de rest een kwestie van smaak - rijst de vraag hoe je 
FFF Videoshow dan wel zou kunnen bespreken. En dan kom 
je toch uit bij de dictatuur van de vormgeving.
Vormgever en smaakmaker Van der Peijl wilde, geheel in 
de pas met de ‘experience economy’, van het museum een 
voor jongeren aantrekkelijke 'ervaringstunnel' maken. Daar
voor deed hij voor elk thema ‘iets geks met temperatuur, 
geur, licht of kleur ’. De ruimte genaamd Female is ‘ shocking ’ 
roze en moet betreden worden via een grote, stoffen vagina. 
Het riekt er naar het populaire parfum Opium en op de wan
den zijn projecties te zien van spots, clips en kunst waarin 
bepaalde vrouwelijke eigenschappen naar voor komen. Bij 
Football ligt een kunstgrastapijt. Feelgood is ingericht als 
een hip strandje, inclusief Bacardi Breezer; Film als een tra
ditioneel filmtheater met bewegende gordijnen en verhalende 
video, enzovoort.
Mijn commentaar op deze styling is dat hier, hoewel het 
soms spectaculair oogde, te platte en illustratieve vertalin
gen van onderdelen van de jongeren- en mediacultuur ge
boden worden, met als gevolg een neutralisering of 
infantilisering van de inhoud. Het tautologische design, dat 
voornamelijk is gebaseerd op herkenning en bevestiging, is 
niet alleen overbodig, aangezien het slechts verdubbelt wat 
er al is; het getuigt ook van een cynische onderschatting van 
‘de jongere’, die alleen wordt aangesproken als shopper en 
consument, als marktproduct eigenlijk. Ik kan me voorstel

len dat bijvoorbeeld het labyrint waarin Aemout Mik enige 
tijd geleden in het Van Abbemuseum zijn videowerk ten
toonstelde, als tentoonstellingsinrichting meer tot de ver
beelding van jonge bezoekers sprak, aangezien daar een 
spanning aanwezig was tussen echt en fictief, tussen vorm 
en inhoud, die in het Centraal Museum ontbrak.
Het merkwaardige is dat in FFF Videoshow enerzijds nau
welijks beroep werd gedaan op het waamemings- en onder
scheidingsvermogen van de bezoeker, die de ruimtes en de 
werken eigenlijk alleen kon ondergaan, terwijl er anderzijds 
in de educatieve folder juist heel specifieke vragen over de 
video’s en verschillende genres gesteld werden. Vragen die 
in feite een ouderwets, museaal kijkgedrag veronderstelden 
en die meer gingen over de verschillen tussen de catego
rieën dan over de overeenkomsten. Het feit dat de diverse 
werken in bijna elke ruimte steeds naast elkaar geprojec
teerd werden, waarbij beurtelings het geluid van één video 
domineerde, maakte het niet makkelijk om op de leerzame 
vragen te antwoorden. Van de beschouwer vereiste die pre
sentatie een uithoudingsvermogen dat indruiste tegen de op 
vlotte doorstroming afgestemde inrichting.
Het lijkt erop dat het Centraal Museum zich al te makkelijk 
heeft laten inpakken door het attractieve en sensationele van 
de vormgeving van Van der Peijl, en verzaakt heeft werke
lijk na te denken over inhoud en doelgroep. Paradoxaal ge
noeg was het resultaat een tentoonstelling waarin alles het
zelfde leek, zonder dat echter werkelijk getornd werd aan 
de vooropgezette ideeën die stellen dat het bij kunst gaat 
om een persoonlijke boodschap, bij reclame om verkoop, 
bij muziekclips om imago, en bij jongeren om consumptie 
en trends. Het zou werkelijk spannend geweest zijn als FFF 
Videoshow een begin had gemaakt met het analyseren en 
ontmantelen van deze clichés. Biertje?
FFF Videoshow, nog tot 26 mei in het Centraal Museum, 
Nicolaaskerkhof 10, Utrecht (030/236.23.62, www.centraal- 
museum.nl). (Jorinde Seijdel)

PREMIERS MOUVEMENTS - FRAGILES CORRES
PONDANCES. Ongeveer gelijktijdig met Site in het Palais 
de Tokyo, opende in Parijs Le Plateau, een kleinschalig ini
tiatief voor hedendaagse kunst (zie het vorige nummer van 
De Witte Raaf). Uit de eerste tentoonstelling, Premiers 
mouvements - fragiles correspondances, blijkt dat de toon 
hier wel iets juister zit dan in het Palais de Tokyo. De ruimte 
is minder indrukwekkend - ze werd oorspronkelijk ontwor
pen voor een lokale supermarkt - maar het discours, dat in 
Site totaal afwezig is, en de artistieke voorstellen zijn tenmin
ste het overwegen waard. Terwijl het Palais de Tokyo zich 
met spectaculaire werken tot een groot publiek richt, is 
Le Plateau eerder een artist’s space. Het project werd niet 
alleen opgezet door een kunstenaarscollectief rond Eric Come, 
de voorlopige directeur, het stelt ook relevante vragen over 
de artistieke praktijk en de rol van de kunstenaar.
Premiers mouvements - fragiles correspondances, een ten
toonstelling rond het werk van Robert Filliou (1926-1987) 
samengesteld door Eric Come en Sylvie Jouval (die bin
nenkort de catalogue raisonné van Fillious multiples publi
ceert), biedt hier al een interessante aanzet. In tegenstelling 
tot Fluxuskunstenaars zoals Ben of Nam June Paik, die hun 
werk voor een ruim publiek commercialiseerden, is Filliou 
altijd een artist’s artist gebleven.
Filliou ging uit van zijn zogeheten Principe d’Equivalence: 
bienfait — mal fait — pas fait: voor hem was de inzet van 
kunst collectief, en de creatie permanent. Beide aspecten 
vormen het uitgangspunt van dezefragiles correspondances. 
Een aantal hedendaagse kunstenaars hebben speciaal voor 
deze tentoonstelling werken gemaakt die aansluiten bij een 
problematiek uit Fillious oeuvre. Naast een bescheiden maar 
pertinent ensemble van Filliou zelf, is er ook nog werk van 
enkele van zijn tijdgenoten, die eveneens rond de hier be
handelde kwesties werkten. Van André Cadere is er een grote

—LtseLmemma
Marie Legros

Transfert 2002-03-04, 
videoinstallatie (uit de reeks ‘SOS et Masse critique’, 2002), 

foto: Marc Domage

wandelstok, Barre de bois rond (noir, blanc, rouge), die ge
durende de ganse tentoonstelling constant van plaats ver
wisselt; van Gordon Matta-Clark zijn er twee in Parijs ge
realiseerde films: Conical Intersect, over een interventie in 
een gebouw aan de me Beaubourg in 1974, en Sous-Sols de 
Paris, een bezoek aan de catacomben van Parijs uit 1977. 
Van Bruce Nauman wordt de in zijn atelier gefilmde 
performance Playing a Note on the Violin While I Walk 
around the Studio (1969) getoond. De historische werken 
vormen geen breuk met de hedendaagse kunst in de ten
toonstelling, integendeel, ze zorgen voor een aantal juist 
gekozen referentiepunten. Dat is een opvallend verschil met 
het Palais de Tokyo, waar zowel de artistieke als de maat
schappelijke context totaal afwezig is.
Bij de hedendaagse kunstenaars in deze tentoonstelling merkt 
men een hernieuwde belangstelling voor de taal als poëtische 
drijfveer voor uitwisseling en beweging (Dana Wyse), voor 
de modificatie van onze perceptie via interventies in de pu
blieke ruimte (Hans Jürg Kupper, Marie Legros, Till 
Roeskens), voor de paradigma’s van de macht en de weten
schappelijke vooruitgang met haar successen en mislukkin
gen (Harun Farocki), en voor de psychische intensiteit van 
onze omgeving en het onbewuste (Francisco Ruiz de 
Infante). Vooral de bijdragen van Marie Legros (Parijs, 1963) 
en Francisco Ruiz de Infante (Vitoria, 1966) zijn vermeldens
waard. Allebei werken ze met video, maar op een totaal ver
schillende manier. Daar waar Marie Legros beelden maakt 
van personen in publieke ruimten — een vrouw met een ta
pijt op haar balkon, haastige voetstappen in de metro - filmt 
Ruiz de Infante verborgen en ontoegankelijke ruimtes. Ter
wijl Legros haar beelden opvat als tekens die expliciet om 
aandacht vragen (haar reeks heet SOS), koestert Ruiz de 
Infante het onzichtbare, het onvatbare en het onwezenlijke, 
om het op de meest discrete wijze te ontsluieren. De presen
tatie van Marie Legros, met afwisselend beelden op een 
monitor en beelden geprojecteerd op de muur, is frontaal en 
direct. Ruiz de Infante daarentegen construeert een houten 
labyrint met kleine monitoren en verborgen camera’s, waar
bij de beschouwer zichzelf in de ruimte ziet, aangevuld met 
beelden van de verborgen ruimten die zich boven zijn hoofd 
en onder zijn voeten bevinden.
Beide kunstenaars gebruiken de mogelijkheden van bewe
gende beelden om na te denken over de relatie kunstenaar- 
beschouwer (binnen de kunstcontext) en producent-consu- 
ment (binnen de alledaagse werkelijkheid). Legros kiest voor 
een sociaal-politieke benadering, Ruiz de Infante voor een 
meer poëtische. In beide gevallen vermengt de perceptie van
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Piet Mondriaan

De grijze boom, 1911

het werk zich met de ervaring van de tentoonstellingsruimte. 
Deze bescheiden tentoonstelling - ze heet tenslotte premiers 
mouvements - getuigt van een duidelijke visie op heden
daagse kunst en een persoonlijk engagement voor de ge
toonde kunstenaars. Die twee elementen zijn in het Palais 
de Tokyo tot nader order afwezig, wat de discussie over dit 
zwaar gesubsidieerde en sterk gemediatiseerde prestige
project vooralsnog onmogelijk maakt.
Premiers mouvements -fragiles correspondances loopt tot 
1 juni in Le Plateau, rue des Alouettes, 75019 Parijs 
(01/53.19.88.10). (Lieven Van Den Abeele)

MONDRIAN DE 1892 À 1914. LES CHEMINS DE 
L’ABSTRACTION. Het werk van Piet Mondriaan kent een 
logisch en rechtlijnig verloop, van de vroege figuratieve 
schilderijen, geïnspireerd door het Hollandse landschap, tot 
zijn speelse geometrische abstracties in het New York van 
de jaren veertig. Toch heeft hij het grootste deel van zijn 
artistieke loopbaan in Parijs doorgebracht, waar hij via het 
kubisme tot de abstractie kwam. De tentoonstelling in het 
Musée d’Orsay, Les Chemins de l’abstraction, toont hoe hij 
langzaam maar zeker tot zijn eigen beeldtaal kwam.
De meeste werken zijn afkomstig uit het Haags Gemeente
museum en bij ons dus vrij goed gekend. Voor Parijs is deze 
tentoonstelling echter een uitzonderlijk evenement. De laat
ste retrospectieve van deze kunstenaar dateert van 1969. De 
grote retrospectieve die in 1994 ter gelegenheid van de vijf
tigste verjaardag van zijn overlijden georganiseerd werd, was 
alleen te zien in Washington, Den Haag en New York. 
Daarom valt het te betreuren dat deze tentoonstelling plaats
vindt in de negentiende-eeuwse context van het Musée 
d’Orsay en niet zijn ganse loopbaan behandelt. In de Parijse 
musea zijn slechts twee van zijn schilderijen te zien, beide 
in het Centre Pompidou. Ze werden respectievelijk verwor
ven in 1975 en 1983.
De tentoonstelling begint in 1892 met zijn aankomst in 
Amsterdam en zijn studie aan de Rijksacademie voor Beel
dende Kunsten. Ze eindigt met het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog, die een einde maakt aan zijn eerste Parijse 
periode waarin hij, sterk beïnvloed door het kubisme, naar 
de abstractie evolueert. Pas in Nederland, en onder impuls 
van De Stijl, krijgt die abstracte beeldtaal een eigen vorm. 
Zijn vroegste werken schilderde hij naar de natuur, in de 
traditie van de Hollandse landschapschilderkunst, die door 
het succes van de Haagse School opnieuw in de belangstel
ling kwam. Toen het Stedelijk Museum in Amsterdam in 
1895 geopend werd - Mondriaan zat toen nog op de Acade

mie - waren daar hoofdzakelijk schilders uit Barbizon en de 
Haagse School te zien. In 1905 was er een belangrijke Van 
Goghtentoonstelling met vooral werk uit zijn late Franse 
periode. Hier ontdekt Mondriaan de expressieve kracht van 
de zuivere kleur. In korte tijd assimileert hij de geschiedenis 
van het vroege modernisme. Zijn werk is achtereenvolgens 
naturalistisch en symbolistisch, lèunt aan bij neo-impres- 
sionistische, fauvistische en expressionistische tendensen, 
en verwerkt het kubisme. Het doorloopt die fasen niet op 
een willekeurige wijze: Mondriaan gaat in zijn zoektocht 
naar een “universele picturale beeldtaal” bijzonder syste
matisch te werk.
In 1910 wordt hij in Parijs lid van de Société des Artistes 
Indépendants. Het daaropvolgende jaar stelt hij tentoon op 
hun Salon des Indépendants. Ondertussen had hij in Amster
dam, samen met Conrad Kickert, Jan Toorop, Jan Sluijters en 
Leo Gestel, de Moderne Kunstkring opgericht. Hun eerste 
tentoonstelling vindt in 1911 plaats in het Stedelijk Museum. 
Naast achtentwintig schilderijen van Cézanne waren er voor 
het eerst in Nederland vroegkubistische werken van Braque 
en Picasso te zien. Mondriaan, die deel uitmaakte van de 
beoordelingscommissie, was vertegenwoordigd met zes 
schilderijen, waarvan De rode molen en Evolutie, zijn open
lijk theosofische drieluik, ook in de tentoonstelling te zien 
zijn. Met hun fel kleurgebruik en hun spirituele inhoud staan 
ze nog ver van zijn Franse voorbeelden.
Toch was Parijs de logische stap. Eind 1911 vestigt hij zich 
in de lichtstad. In maart 1912 exposeert hij op het Salon des 
Indépendants samen met Gleizes, Le Fauconnier, Léger en 
Metzinger, in dezelfde zaal die door André Salmon “le 
royaume des cubistes” genoemd werd. In de catalogus wordt 
hij vermeld als Pierre Mondrian. De eerste Parijse periode 
is echter van korte duur. In de zomer van 1914 verblijft hij 
in Nederland, en het uitbreken van de oorlog maakt zijn te
rugkeer onmogelijk. Door dat verplichte verblijf komt hij 
los van het kubisme, dat ondertussen opnieuw in de richting 
van de figuratieve schilderkunst geëvolueerd was. Mondriaan 
beklaagt er zich over dat de kubisten de logische consequen
ties van hun kunst zelf niet aanvaard hebben. Het kubisme 
was voor hem nog te veel een realistische kunst. De werke
lijkheid wordt er afgebeeld door ze eerst in haar samenstel
lende delen te analyseren, en ze nadien op een synthetische 
manier weer samen te stellen. De kubisten hadden niet de 
spirituele dimensie waar Mondriaan naar op zoek was. Het 
néoplasticisme dat in deze periode vormkrijgt, binnen de 
Stijlbeweging, zal tijdens zijn tweede verblijf in Parijs (van 
1919 tot 1938) tot volle wasdom komen.
De belangrijkste bijdrage van deze tentoonstelling bestaat 
uit het laatste deel, waarin een twintigtal werken uit de Parijse 
periode, met uitzonderlijke doeken uit onder meer het 
Guggenheim, het MoMA, de Tate Gallery, het Kimbell Art 
Museum, het Stedelijk, het Kröller-Muller en de Beyeler 
Foundation, werden samengebracht. Hier kan men duide
lijk volgen hoe Mondriaan in zeer korte tijd evolueert van 
een realistische voorstelling naar wat hij zelf omschreef als 
een “constructie van lijnen en kleurcombinaties op een plat 
vlak met het doel de algemene schoonheid zo bewust moge
lijk uit te beelden”. Het is interessant te zien hoe hij bij zijn 
aankomst in Parijs nog bomen schilderde die hij in Neder
land had gezien. Ze zullen vrij snel plaats maken voor de 
analyse van gevels en daken die hij daadwerkelijk kon zien 
vanuit zijn atelier. Zijn schilderijen noemt hij niet meer 
Bloeiende appelboom of Stilleven met gemberpot, maar 
Compositie Nr 1 of Tableau N° 2.
Mondrian de 1892 à 1914. Les chemins de T abstraction loopt 
nog tot 14 juli in het Musée d’Orsay, quai Anatole France, 
75007 Parijs (01/40.49.48.84). (Lieven Van Den Abeele)

LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw werd het surrealisme door de 
formalistische kunstkritiek niet meer ernstig genomen. Het

Jean Arp

La Planche à oeufs, 1922, ©ADAGP, Paris, 2002

surrealisme had wel de Amerikaanse schilderkunst moge
lijk gemaakt — de drippings van Jackson Pollock zijn recht
streeks geïnspireerd op de écriture automatique van Breton 
en Soupault — maar zelf geen revolutionaire vorm
vernieuwing teweeggebracht. Het werd beschouwd als te 
literair, te narratief, te illustratief, met andere woorden trop 
bavard. Een schilderij hoefde niet zoveel te kletsen, daar 
waren andere kunstvormen voor.
In La Révolution surréaliste legt organisator Wemer Spies, 
voormalig directeur van het Musée national d’art moderne 
(Centre Pompidou) en notoir kenner van Picasso en Max 
Ernst, de nadruk op de plastische kwaliteiten van deze be
weging. Wat hem in zijn confrontatie tussen de verschil
lende surrealistische kunstenaars interesseerde, is niet wat 
ze gemeen hebben, maar hun onderlinge verschillen. Dit 
levert een heel mooie tentoonstelling op, die de kunstenaars 
in kleine monografische ensembles presenteert, waarin ze 
vooral als sterke individuen naar voren komen en minder 
als volgelingen van een bepaalde richting. De surrealistische 
revolutie ijverde immers voor de artistieke vrijheid en de 
ontvoogding van de kunstenaar. De benadering van 
La Révolution surréaliste verschilt daarmee grondig van die 
van Desire Unbound, de tentoonstelling over het surrealisme 
die onlangs in de Londense Tate Modem te zien was, en die 
zich beperkte tot een nogal politiek correcte visie op de sek
suele thematiek bij de surrealisten: ondanks de belangrijke 
bijdragen van vrouwelijke kunstenaars, van Meret Oppenheim 
tot Louise Bourgeois, was het surrealistische clubje toch vooral 
een machistische, zoniet misogyne bedoening.
De plastische benadering van La Révolution surréaliste be
hoeft weinig commentaar. Tenminste, dat dacht men. Nog 
voor de tentoonstelling goed en wel geopend was, 
schreeuwde de Franse pers moord en brand. In Beaux-Arts 
Magazine noemde de Franse schrijfster en filosofe Annie 
Le Brun de tentoonstelling, die ze nog niet eens had gezien 
“habilement réducteur” (welke tentoonstelling is dat niet?) 
en zelfs “falsificateur”. Haar grootste bezwaar is dat Wemer 
Spies het surrealisme systematisch depolitiseert. Ze verwijt 
hem geen aandacht te besteden aan de naoorlogse periode, 
waarin de surrealisten het utopisch denken van Fourier her
ontdekten en de strijd aanbonden tegen het stalinisme. Op
vallend in het betoog van Annie Le Brun is haar constante 
verwijzing naar André Breton, die blijkbaar in Frankrijk nog 
altijd als een onaantastbare autoriteit wordt beschouwd. De 
verdienste van Wemer Spies is juist dat hij vertrekt van de 
kunstwerken, en niet van de dogmatische houding van deze 
zelfgekroonde paus. De hier getoonde kunstenaars hadden
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een manifestatie over kunst en psychiatrie
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Vooraanstaande kunstenaars uit 
binnen- en buitenland verbeelden met 

installaties een eeuw psychiatrische zorg. 
‘Wat is gek’, ‘wie is gek’ en 

‘wanneer ben je gek’.
In hun werk beantwoorden 

17 kunstenaars deze vragen.
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kunst en taal
een initiatief van De Overslag in 

samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven

Opening
Zaterdag 18 mei cm 14.00 uur op de tweede 

verdieping van het Midden Motief/Witte Dame 
aansluitend om 16.00 uur in De Overslag

Lokaties

De Overslag
Hofstraat 89 Eindhoven T 040 2815503

E 0verslag@iae.nl www.iae.nl/users/overslag
Midden Motief van de Witte Dame

Emmasingel 12 Eindhoven T 040 2962937
OpAnhara Bibliotheek Eindhoven

Emmasingel 22 Eindhoven T 040 2604260
E info@obeindhoven.nl

Openingstijden
wo-za van 13.00-17.00 uur 

De Bibliotheek is geopend van ma-za van 11-20 u.

Zondag 26 mei vindt cm 15.00 in De Overslag een 
performance plaats van Elleke van Gorsel

Info
Info over het project/rondleidingen/readers 
www.iae.nl/users/overslag of T 040 2815503

De Overslag

Spill

een installatie van

Jeannie 
Thib

opening

. .. zondag 16 juni : 
om 15.00 uur

te zien t/m 30 juni 

openingstijden ’ 
do-zo van 13-17 uur

DEWEER Deweer Art Gallery presenteert

ART de tentoonstelling

GALLERY “RECENTE AANWINSTEN”
van o.a. Stephan Balkenhol, Tony Cragg, Berlinde De Bruyckere, Jan Fabre, 
Christoph Fink, Johan Tahon, Hans Vandekerckhove en Koen Vanmechelen.

en de accrochage

“THOMAS LANGE - werken op papier”
11 mei -16 juni 2002

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

© TOMOKO SAWADA

Tomoko Sawada

Omiai•

6 106 — 27 I 07 I 2002

open Wednesday to Saturday

from 12 am to 7 pm or by appointment
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al een leven vóór Breton en ook daarna. Zijn banvloeken en 
excommunicaties konden hun creativiteit niet temperen.
De titel van de tentoonstelling werd ontleend aan het 
surrealistische tijdschrift La Révolution surréaliste dat in 
1924 onder leiding van Pierre Naville en Benjamin Péret 
werd gelanceerd. Deze ‘revolutie’ was van artistieke aard, 
ondanks het feit dat de surrealisten ook politieke opvattin
gen verspreidden. Weliswaar heeft geen enkele kunstvorm 
onze kijk op de werkelijkheid zo radicaal veranderd als het 
surrealisme, en werd geen enkele kunstvorm zo schaamte
loos gerecupereerd door de populaire beeldtaal, en met name 
door de publiciteit, maar dat is niet het onderwerp van deze 
tentoonstelling. Evenmin is La Révolution surréaliste “une 
machine de guerre”, zoals de surrealisten dat van hun eigen 
tentoonstellingen veronderstelden.
Of de subversieve kracht, die ten grondslag aan elke 
surrealistische onderneming lag, hierdoor wordt ondermijnd, 
is niet gezegd. Door het samenbrengen van de beste werken 
uit de heroïsche periode van het historische surrealisme, van 
Les Champs magnétiques uit 1919, de eerste proeve van de 
écriture automatique van Breton en Soupault, tot de jaren 
van Amerikaanse ballingschap tijdens de tweede wereldoor
log, ontstaat een duizelingwekkend beeld van de grote in
ventiviteit en de creatieve kracht van het individu. De ten
toonstelling werd dan ook opgebouwd rond ensembles van 
de belangrijkste protagonisten.
La Révolution surréaliste begint heel sterk met een prachtige 
reeks vroege metafysische schilderijen van Giorgio de Chirico, 
die door de surrealisten beschouwd werd als een belangrijke 
voorloper. In dezelfde zaal hangt ook Au Rendez-vous des 
amis, het groepsportret dat Max Ernst in 1922 van zijn 
surrealistische vrienden schilderde. In het verdere verloop van 
de tentoonstelling wordt het narratieve, figuratieve surrealisme 
uitgespeeld tegen de meer abstracte, organisch-biomorfe stro
ming. Deze twee uitdrukkingsvormen worden echter niet dia
metraal tegenover elkaar geplaatst. Spies brengt ze samen in 
ensembles die, hoewel ze op het eerste gezicht niet evident 
lijken, merkwaardig genoeg perfect functioneren. Zo wordt 
Magritte uitgespeeld tegen Miró en Arp, Salvador Dal! tegen 
Yves Tanguy, en Picasso tegen Masson en Picabia. Magritte 
is vertegenwoordigd met een van de mooiste ensembles die 
ooit van hem zijn samengebracht Niet de conceptuele Magritte 
van Ceci n’est pas une pipe, maar de enigmatische, de be
vreemdende, de mysterieuze Magritte staat centraal. De dui
zendpoot Max Ernst fungeert als rode draad. Hij was niet al
leen de uitvinder van de frottage maar heeft zich ook geschurkt 
aan zowat alles en iedereen die hij gebruiken kon.
De surrealistische sculptuur is vertegenwoordigd door de 
vroege Giacometti, met klassiekers als onder meer L’Objet 
invisible, Pointe à l’oeil, Objet désagréable en natuurlijk 
Femme égorgée. Bij La Poupée van Hans Bellmer valt de 
nauwe band met de hedendaagse kunst op. Zijn pop moet 
niet onderdoen voor recente werken van Mike Kelley, Paul 
McCarthy, Robert Gober of de gebroeders Jake en Dinos 
Chapman. Verder wordt de surrealistische fotografie getoond, 
die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontvoogding van 
dit jonge medium. Werk van Man Ray, Boiffard, Lotar, 
Bellmer, Brassaï, Ubac, Cahun en vooral Dora Maar hangt 
hier naast de beroemdste scènes uit Le Chien andalou en 
L’Age d’or van Salvador Dali en Luis Bunuel.
De aanwezigheid van Picasso in dit surrealistische gezel
schap is meer dan discutabel. Ondanks zijn goede verstand
houding met Breton is hij nooit tot het surrealisme toegetre
den, ook al heeft Breton herhaalde malen getracht hem bij 
zijn beweging te betrekken. Picasso hield niet van kapellen 
en cenakels. Anderzijds valt moeilijk te ontkennen dat ook 
hij gevoelig was voor de heersende tijdgeest en dat de hier 
tentoongestelde werken duidelijk onder invloed van het sur
realisme zijn ontstaan.
Ook Marcel Duchamp was geen echte surrealist. Als dadaïst 
kon hij zich dat moeilijk permitteren, ook al was hij verant-
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Chomageopoly, monopoliespel gerealiseerd door de arbeiders van Lip 
(Les Industries de Palente), Frankrijk, 1974-77

(uit de fotoreeks ‘Trente-neuf objets de grève’ van Jean-Luc Moulène)

woordelijk voor de twee belangrijkste surrealistische ten
toonstellingen, die hij samen met Breton organiseerde. Zo
wel L’exposition internationale du surréalisme (Parijs, 1938) 
als de First Papers of Surrealism (New York, 1942) wist hij 
om te bouwen tot een grote installatie van zijn hand. Tege
lijkertijd kan men zich de ontwikkeling van het surrealis
tische object moeilijk voorstellen zonder zijn uitvinding van 
het objet trouvé. Eén van de hoogtepunten van de tentoon
stelling is dan ook de gedeeltelijke reconstructie van de 
Exposition surréaliste d’objets (1936), die plaatsvond in de 
Parijse Galerie Charles Ratton. In de vitrinekasten figure
ren het flessenrek van Duchamp naast het met bont beklede 
theekopje van Meret Oppenheim, staat het absintglas van 
Picasso naast de geschilderde camembert onder een echte 
kaasstolp van Magritte en ligt de cyclopenbril van Marcel 
Marien naast de met vreemde objecten gevulde flessen van 
Joseph Cornell.
La Révolution surréaliste loopt nog tot 24 juni in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). Van 20 juli tot 24 
november is dè tentoonstelling te zien in de Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen te Düsseldorf. (Lieven Van Den Abeele)

ÖKONOMIEN DER ZEIT. Dat tijd geld is, is nauwelijks 
nog een gemeenplaats te noemen, eerder één van de gebo
den van de huidige economie. Tegen die reductie van de tijd 
wil de tentoonstelling Ökonomien derZeit ingaan. Afgezien 
van twee bijdragen in de inkomhal vindt de expositie plaats 
in het keldergedeelte van het - na de verhuizing van het 
Wallraf-Richartz-Museum - heringerichte Museum Ludwig, 
op de plek waar vroeger de pop art werd tentoongesteld. 
Wie de trap afkomt, wordt echter eerst afgeleid door de 
monumentale installatie van Isa Genzken en Wolfgang 
Tillmans, die eigenlijk maar tot 17 februari te zien zou zijn 
en geen onderdeel van de tentoonstelling is. Voor Tillmans’

monumentale fotoprint van een ruimte met restanten van 
een feest plaatste Genzken twee spiegelwanden, die (op enige 
afstand) loodrecht op het beeld staan. De verschillende spie
gelingen van bezoekers en van (delen van) Tillmans’ in rood 
gedrenkte, verlaten ruimte scheppen een prachtige, verstilde 
tijd-ruimte die veel werk in Ökonomien der Zeit doet ver
bleken. Juist in de nabijheid van dit project zijn ook nogal 
zwakke werken te vinden: Henrik Olesen verkondigt hier 
iets over homoseksualiteit in de tenenkrommende vorm van 
een ei dat ligt op een Italiaanse krant met een bericht over 
‘buitenlandse’ vogels in Italië. De titel poogt een link met 
Broodthaers te leggen, maar het wordt er alleen maar 
gênanter door. Ook Edson Barus levert houterige statement- 
kunst. Zijn installatie contrasteert een rozenkrans van 
sigarettenpakjes met een verwijzing naar de verwerking van 
marihuana, hetgeen ons iets moet leren over de schaduw- 
economie die naast de ‘officiële’ bestaat.
Verderop wordt het gelukkig beter, met een dubbele video
projectie van Andrea Fraser, waarin de kunstenaar te zien is als 
revolutionaire Mexicaanse boerin te paard (een fragment uit 
een film van Olivier Debroise over het ontstaan van Eisensteins 
Que Viva Mexico! uit 1931) en tevens in de rol van de kunst
handelaar Frances Flynn Paine. Van deze laatste ontdekte Fraser 
een brief uit 1930, gericht aan Mrs Rockefeller, waarin Flynn 
Paine betoogt dat communistische Mexicaanse kunstenaars 
zoals Diego Rivera hun politieke denkbeelden in een mum 
van tijd laten varen, als ze maar Rockefellerdollars en ten
toonstellingen in de VS krijgen. Het is een fraaie, met grim
mig plezier gemaakte meditatie op revolutionaire roman
tiek en nuchtere kapitalisten, die er alle vertrouwen in heb
ben dat het maar een kwestie van tijd is voor revolutionai
ren óók nuchtere kapitalisten worden. Helaas staat het ge
luid erg zacht, zodat men niet kan horen dat Fraser alias 
Flynn Paine een fragment uit die brief citeert. Eran Schaerf 
draagt een installatie bij die bestaat uit een blauwgroene 
dansvloer met een cassetterecorder die geluiden opneemt 
en enkele seconden later weergeeft. Terwijl de media voort
durend de indruk van onmiddellijkheid en 'liveness' probe
ren te wekken, grijpt Schaerf terug naar het gebruik van ‘time 
delay’ uit de jaren zestig, toen onder meer William Burroughs 
en Ken Kesey deze techniek inzetten als vervreemdend pro
cédé. De werking van een en ander kon tijdens mijn bezoek 
helaas niet worden getoetst - het cassetterecordertje was 
defect. Van ontbrekende of slechte klank had een andere 
presentatie in dezelfde zaal geen last: de boekenkast met 
uitgaven van Merve Verlag, de uitgeverij die Duitsland al 
decennialang voorziet van vertalingen van Franse denkers 
als Deleuze en Baudrillard. Dit archief zou de “met breuk
lijnen doortrokken denk- en leesbeweging" van de twee 
eigenaren moeten illustreren, maar daarvoor had men toch 
iets meer moeten doen dan alleen maar boeken chronolo
gisch in een kast plaatsen.
De Mervehoek is niet de enige plek in de tentoonstelling 
waar archieven - als opslagplaatsen van historische tijd - 
een belangrijke rol spelen. Zo heeft Jean-Luc Moulène zich 
in zijn fotoreeks Trente-neuf objets de grève ontpopt als een 
soort archivaris van de afwijkende producten (of objecten) 
die worden geproduceerd in firma’s waar wordt gestaakt 
- van een krantenpagina met witte vlakken in plaats van fo
to’s, tot het bordspel Chomageopoly. Moulène archiveert 
momenten waarop bedrijven niet zoals gebruikelijk mee
draaien in de economie, maar niet-economische producten 
voortbrengen. Ook is er een presentatie van het Duitse foto- 
tijdschrift Ohio, samengesteld door Hans-Peter Feldmann, dat 
enigszins vergelijkbaar is met het Nederlandse Useful 
Photography. In vitrines ligt hier onder meer een prachtige, 
bijna Becherachtige serie zwartwitfoto's van Hochsitze (de 
houten uitkijkposten van jagers), genomen door ene 
Dr. Burkhard Braun; er is ook een serie televisieopnames van 
de in de jaren tachtig overleden entertainer Hans Rosenthal. 
De toe-eigening van dergelijk ‘onartistiek’ beeldmateriaal

GALERIE MEERT RIHOUX
26 april tot en met 25 mei 2002 FRED SANDBACK

31 mei tot en met 14 juli 2002 ROBERT MANGOLD vemissa9e30mei2002

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES 
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00
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SINT-LUKASSTICHTING
Paleizenstraat 74 - B-I030 Brussel - tel (32)2/250 I I 66 - fax (32)2/250 Illi 
open: maandag tot en met vrijdag van I0 tot I7u, zaterdag van 13 tot I7u 
gesloten op zaterdag I8 mei en op pinkstermaandag20 mei 
uitzonderlijk open op zaterdag 29 juni en zondag 30 juni van 14 tot I8u
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door kunstenaars gaat soms gepaard met een enigszins on
smakelijke combinatie van arrogantie (kijk toch eens, wat een 
knullige, naïeve beelden) en adoratie (dit is tenminste echt, 
dit is authentiek), maar hier krijgen die beeldcollecties de kans 
om hun eigen systematiek en obsessionaliteit te ontvouwen, 
en de lof te zingen op het alledaagse en het efemere. Vergele
ken daarmee is het project Interarchiv van de Kunstraum der 
Universitat Lüneburg dan weer schrijnend. Het bestaat uit sta
tistieken op basis van het archief van Hans-Ulrich Obrist, 
waarbij we te weten komen welke kunstenaars er hoe vaak 
in voorkomen, enzovoort. Het feit dat men uitsluitend met 
statistieken werkt, resulteert in een pseudo-wetenschappe- 
lijke look. Men vraagt zich af wat daar de bedoeling van is 
- tenzij mythologisering en statusverhoging van de heer 
Obrist. Het spijtige is ondertussen dat niet gethematiseerd 
wordt hoe beeldarchieven steeds meer tot voorwerp van spe
culatie worden - zie het commercieel digitaal beeldarchief 
dat Bill Gates aan het uitbouwen is. Alternatieve archieven 
krijgen juist in relatie tot dergelijke ontwikkelingen reliëf: ze 
reduceren het verleden niet tot beelden waar ‘vraag naar is’. 
Ökonomien der Zeit is minstens evenzeer een boek als een 
tentoonstelling. Waar de tentoonstelling behoorlijk herme
tisch is, en er niet altijd voldoende informatie bij werken 
wordt gegeven, staat het boek, met aandacht voor de kun
stenaars en essays door onder meer Antonio Negri, Tom 
Holert en Barbara Hess, wat beter op eigen benen. De pseudo- 
interessante indeling, die de maanden van het jaar volgt, le
vert echter niet bepaald een heldere structuur op, en een of 
twee scherpe en heldere inleidende teksten (die van Hans 
Christian Dany en Astrid Wege blijft steken in opsommingen 
en moeizame formuleringen) waren het geheel ten goede ge
komen. Ökonomien der Zeit wordt ongetwijfeld gedragen door 
een oprechte belangstelling voor alternatieven voor de domi
nante ‘tijdseconomie’, zoals die door Thomas Frank in zijn 
verbijsterende analyse van de instortende new economy wordt 
uitgebeend. Door de rommelige opzet gaat het geheel echter 
te veel lijken op de simulatie van inhoud, zoals we die uit iets 
te veel kunstpublicaties kennen: als het maar interessant staat, 
als er maar wat intrigerende kreten vallen, als het er maar 
cool uitziet bij het doorbladeren.
Ökonomien der Zeit loopt tot 2 juni in Museum Ludwig, 
Bischofsgartenstrasse 1, 50667 Keulen (0221/221.223.79; 
www.museenkoeln.de). De tentoonstelling is later nog te zien 
in de Akademie der Künste in Berlijn (14 juli tot 8 septem
ber) en het migros museum für gegenwartskunst in Zurich 
(9 november tot 5 januari 2003). De publicatie Ökonomien 
der Zeit is uitgegeven door Revolver - Archiv für aktuelle 
Kunst in Frankfurt en kost 20 euro (ISBN 3-934823-512-1).
(Sven Lütticken)

------------------ 
Architectuur en vormgeving

TAPIO WIRKKALA. In het recentelijk tot ‘Design mu
seum’ herdoopte Museum voor Sierkunsten en Vormgeving 
in Gent gaat een bijzondere tentoonstelling door. Ze heet 
Tapio Wirkkala. Eye, Hand and Thought, en belicht het in
drukwekkende oeuvre van de Finse designer Tapio Wirkkala 
(1915-1985). Zoals de kwaliteit van de opstelling en de ca
talogus al doen vermoeden, is dit geen Gentse productie. De 
expositie werd geconcipieerd door het Museum of Arts and 
Design in Helsinki, in samenwerking met het Finnish Glass 
Museum in Riihimaki, en reist nu de wereld rond. Na Gent 
doet ze onder meer Mexico City en New York aan. Het 
Gentse Design museum mag dan een nieuwe naam hebben 
gekregen, inhoudelijk is er - zoals ook het museum zelf 
duidelijk stelt - niets veranderd. De overgenomen tentoon
stellingen vertegenwoordigen nog steeds het interessantste 
deel van de programmatie.
Het werk van Tapio Wirkkala bezit alle kenmerken waar
voor het Fins modernisme na de Tweede Wereldoorlog wordt

Tapio Wirkkala

[boven] Ontwerptekening voor ‘de stad van het jaar 2000’, 
project voor Expo 58, Brussel (illustratie van de elektrische monorail)

[onder] Studie van de ergonomische structuur van de lepel 
uit het bestek ‘Hopeasiipi’ (Zilveren vleugel), geproduceerd in 1955

geprezen: de sterke band met het traditionele vakmanschap, 
een levendige interesse voor nieuwe industriële productie
technieken en een expressieve en tegelijk eenvoudige, or
ganische vormentaal. Zo ontlenen de gekende glazen 
Kantarelli-vazen uit 1946 hun sierlijke vorm aan de 
gelijknamige paddestoelen. In het glas zijn fijne lijnen ge
sneden die als een soort ‘nerven’ de dynamiek van de vorm 
benadrukken. Een verwant lijnenspel kenmerkt de meube
len en sculpturen uit gelamelleerd hout. In hun plastische 
vormen, vaak letterlijk naar schelpen of bladeren gemodel
leerd, onderzoekt Wirkkala op uiteenlopende wijzen de 
toepassingsmogelijkheden van het toen nog vrij jonge 
constructiemateriaal. Niet alleen plooit hij de verlijmde fi
neren, hij stelt ze ook zorgvuldig samen, gebruik makend 
van diverse tinten hout, om ze vervolgens onder verschil
lende hoeken uit te snijden.

De tentoonstelling Eye, Hand and Thought belicht in de eer
ste plaats de grote diversiteit in het werk van Wirkkala. Bui
ten het glaswerk en de gelamelleerde houten voorwerpen, 
zien we nog het porselein voor Rosenthal, het plastic ser
vies voor Finnair, naast diverse juwelen en verschillende 
tentoonstellingsontwerpen - waaronder die voor de succes
volle deelname van Finland aan de tiende Triënnale van 
Milaan. De tentoonstelling is thematisch gestructureerd. 
Vanzelfsprekende topics zijn 'natuur en design’, ‘geometrie’ 
en ‘sculptuur’, maar daar blijft het niet bij; ook aspecten 
van het maakproces komen aan bod. ‘Vorm en actie’ bij
voorbeeld illustreert het belang dat Wirkkala hechtte aan een 
voorafgaandelijke ergonomische studie. Zo liet hij voor het 
bestek Hopeasiipi (Zilveren vleugel) röntgenfoto’s maken, 
om na te gaan hoe lepel, vork en mes in de hand liggen. 
Andere presentaties, met als hoofding ‘variaties: pijp’ en 
‘variaties: kop’, beklemtonen eveneens - aan de hand van 
een verzameling schetsen en maquettes - de betekenis van 
de soms langdurige voorbereidende research. De onder- 
zoeksgerichte thema’s bieden het noodzakelijke tegen- 
gewicht voor de zware en - zeker in de context van de jaren 
vijftig en zestig - moreel geladen thema’s als ‘natuur’, ‘een
voud’ en ‘traditie’. Ergonometrie en materiaalonderzoek 
krijgen minstens evenveel aandacht als de vanzelfsprekende 
zintuiglijk-heid in Wirkkala's werk, die door de titel van de 
tentoonstelling wordt gesuggereerd.
De lijvige en mooi geïllustreerde catalogus belicht eveneens 
verschillende facetten van het omvangrijke oeuvre van 
Wirkkala. Het boek bestaat uit negen essays waartussen korte 
memoires van zeven vrienden - onder meer Philip Rosenthal 
en Lisa Ponti - zijn ingelast. De afzonderlijke bijdragen be
naderen het werk van de ontwerper telkens vanuit een an
dere hoek. Intrigerend is onder meer het artikel Futurism 
and Everyday Goods waarin de kunsthistoricus Tuula 
Poutasuo de minder bekende, maar niettemin omvangrijke 
verzameling dagelijkse consumptiegoederen van de Finse 
ontwerper bespreekt. Als directeur van de A-studio - het 
ontwerpbureau van de Ahlström groep en het eerste moderne 
‘design office’ in Finland - ontwierp Wirkkala niet alleen 
glaswerk, hij concipieerde met dezelfde precisie ook plastic 
gebruiksvoorwerpen, zoals shampooflesjes - waaronder het 
succesvolle Anitra-eendje voor kinderen - kampeerborden en 
drinkflessen. Plastic was voor Wirkkala, zoals voor veel an
dere ontwerpers in de jaren vijftig, een materiaal van de toe
komst. Vooral zijn ontwerp voor ‘de stad van het jaar 2000’ 
— tentoongesteld in het Paviljoen van de Vijf Warenhuizen op 
Expo 58 - getuigt van zijn geloof in de ‘ongekende’ moge
lijkheden van het jonge materiaal. Tegen de achtergrond van 
een fotocollage van een bestaande stad is een maquette van 
een nieuw, futuristisch stadsdeel gebouwd. Een elektrische 
monorail, vervaardigd uit volledig transparant plastic, staat 
in voor het stedelijk transport. Een interieurschets van een 
modelappartement van het jaar 2000 laat een leefruimte zien 
die uitgerust is met een virtueel panoramisch uitzicht, een 
soort plastic microgolfoven en een informatie- en controle
post: verrassend hightech voor een ontwerper die in de eer
ste plaats bekendstaat voor zijn sterke band met de Finse 
natuur en traditie.
Tapio Wirkkala. Eye, Hand and Thought loopt tot 9 juni in 
het Design museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent 
(09/267.99.99). De gelijknamige catalogus onder redactie van 
Marianne Aav werd in 2000 uitgegeven bij WS Bookwell Oy, 
Teollisuustie 4, 06100 Porvoo, Finland (www.bookwell.fi). 
ISBN 951-0-25355-3. (Fredie Floré)
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RAOUL DE KEYSER IN DE PONT. De Rotterdamse 
psychiater Wijnand Sengers (° 1927) heeft een flink aantal 
schilderijen, tekeningen en grafische bladen geschonken aan

DAVID CLAERBOUT 25mei-29juni2002
GROUPSHOW

with among others Liza May Post, Barbara Visser and Georgina Starr

1 juli - 27 juli 2002

annet gel inkgallery Laurierstraat 187-189 | NL -1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelinkilwxs.nl | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

Hadassah Emmerich 
Benoît Hermans

Bik Van der Pol
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Huiswerken 
10/05 tm 16/06 2002

Hortus Ludi II 
21/06 tm 28/07 2002
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Raoul De Keyser

Zeven voor Jeanne 1,1980

De Pont in Tilburg. In twee ruimtes binnen de centrale hal 
van De Pont worden nu tien schilderijen getoond, en in een 
deel van de gang die op de hal uitkomt, hangen negen wer
ken op papier. De Pont had nog niets van De Keyser in huis, 
maar de Tilburgse stichting wijst wel op de aanwezigheid 
van Luc Tuymans in de verzameling. Die link is misschien 
een beetje geforceerd - dat bleek ook al uit de Tuymans-De 
Keyserdubbeltentoonstelling in het Gentse SMAK, een goed 
jaar geleden. Toch past het geschonken ensemble aardig in 
de collectie van Stichting De Pont, die zich voor het meren
deel concentreert op grotere ensembles van individuele kun
stenaars, en daarbij ook aandacht heeft voor schilderkunstige 
oeuvres, zoals dat van Gerhard Richter.
Het oudste schilderij uit de schenking van Wijnand Sengers 
is van 1974, het jongste van 1990; het eerste en het laatste 
decennium van dit oeuvre ontbreken dus. Nu hebben au
teurs als Steven Jacobs er al op gewezen dat het werk van 
De Keyser zich niet laat opdelen in stadia binnen een li
neaire ontwikkeling. De geschiedenis van dit oeuvre is een 
veelsporig vlechtwerk. Toch is het onderzoeksveld van 
De Keyser sinds de jaren tachtig alsmaar breder en gecom
pliceerder geworden; dit ensemble geeft wat dat betreft een 
iets homogener beeld van de kunstenaar dan met tien schil
derijen mogelijk was geweest. Er zijn twee werken waarin 
een vierkant doek tussen twee kleurvelden wordt verdeeld 
- de ene keer horizontaal en de andere keer vertikaal. De 
vaak gelegde link tussen De Keyser en Brice Marden is 
vooral aan dit soort werk te danken. In verschillende schil
derijen domineert het minimale motief of minieme verf- 
gebaar, telkens onder de vorm van de bekende witte verf- 
streep die teruggaat op De Keysers krijtlijnmotief. De ene 
keer is de witte streep een pure ‘geste’ - een snelle, dun of 
dik uitgestreken verfstreek. De andere keer hebben de witte 
verfbanen nog een figuratieve dimensie, zoals geldt voor de 
twee evenwijdige witte banen die in Zeilen... heuvels (1979) 
een grijsgroen veld doorsnijden: men kan ze lezen als ‘verf
banen’ over een grijsgroen vlak, maar door de dekkende, 
ongebroken verfopbreng functioneren ze ook nog als een 
platte voorstelling van platte krijtbanen. Het puur schilder
kunstige en het afbeeldende karakter zijn er in balans. In 
één enorm langwerpig, horizontaal doek - eerder een met 
doek overspannen staaf - kruipt een vuilwit verfspoor, amorf 

alsof het uit een tube werd geperst, van links naar rechts 
over het doek om twintig centimeter van het rechteruiteinde 
weg te sterven.
Op het eerste zicht lijkt Sengers in De Keyser toch vooral 
de zogenaamde ‘eenvoud’ of de ‘minimale geste’ te zoeken. 
Drie werken spreken dat niettemin een beetje tegen. In een 
donkergeel ‘monochroom’, dat aanvankelijk het eenvoudig
ste schilderij lijkt, schemeren pukkeltjes van een hel, melkig 
of donker blauw door de bovenlaag, waardoor het donker
geel zich als een overschildering verraadt, en het schilderij 
als palimpsest. In Slot (1990) worden verschillende velden 
tegen elkaar uitgespeeld, niet alleen door de kleur maar ook 
door de verfopdracht en de richting van de verfstreek. Een 
okerkleurig veld roept een weids, ruimtelijk gevoel op; maar 
de paarse zone die er aan de rechterkant overheen werd ge
schilderd, is nabij als de nacht en smoort dat ruimtelijke ef
fect. Eén van de zeven voor Jeanne (1980) is het enige schil
derij waarin het subtiel interfereren van motivische 
reminiscenties (hier van ‘landschappelijke’ aard: men leest 
een ‘gele heuvel’ met ‘blauwe lucht’ erboven) met de ge
laagde realiteit van het geschilderde in al zijn complexiteit 
aan bod komt.
Globaal nodigt dit ensemble zeker uit tot verdere aankopen. 
Een heel vroeg werk, dat De Keysers herkomst verduide
lijkt, en latere werken die de enorme rijkwijdte van zijn 
schilderpraktijk laten zien, kunnen de blik op zijn werk ver
ruimen. De werken op papier laten al een ander beeld zien 
dan de schilderijen, ook al zijn ze gemaakt binnen een be
perkte tijdspanne, van 1982 tot 1991.
Raoul De Keyser, schilderijen, tekeningen en grafiek, schen
king Wijnand Sengers, nog tot 7 juli in De Pont, Wilhelmina- 
park 1, 5000 AE Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl). 
(Dirk Pültau)

GERHARD RICHTER De Pont heeft recent twee schil
derijen van Gerhard Richter gekocht, die telkens genoemd 
zijn naar zijn zoontje Moritz, en waar het kind ook op afge- 
beeld is. Moritz (863-1) en Moritz (863-2) heten ze; alleen 
al de titel getuigt van een merkwaardig mengsel van het in
tieme, huiselijke en het besef van de gecodeerdheid en het 
voorspelbare der dingen. De werken zijn momenteel nog op 
reis met de tentoonstelling Gerhard Richter: Forty Years of 
Painting. Vanaf medio 2003 zijn ze in De Pont te zien. (D.P.)

EXPECTING, PIPILOTTI RIST. Het Centraal Museum 
Utrecht heeft iets overgehouden uit de tentoonstelling 54 
van Pipilotti Rist: de ruimtevullende, ambient-achtige video- 
installatie Expecting. Het werk blijft nog tot 26 mei opge
steld in de kapel van het museum. (D.P.)

GEORGES VANTONGERLOO. De Brusselse Konink
lijke Musea hebben recent, op een openbare veiling, het schil
derij Functie uit 1938 van Georges Vantongerloo gekocht. 
De Koninklijke bezit nu twee schilderijen van Vantongerloo 
uit hetzelfde jaar, gebaseerd op dezelfde spanning tussen 
(vertikale en horizontale) rechten en krommen. In 1988 had 
men immers al Relatie - variatie. Rechten - krommen (1938) 
gekocht. Frederik Leen verklaart in de driemaandelijkse 
nieuwsbrief van de Koninklijke dat men dankzij deze aan
vulling kan tonen hoe Vantongerloo met dezelfde beeld
elementen toch uiteenlopende composities tot stand brengt. 
So he did, maar de twee schilderijen zijn niettemin zo ver
want dat men toch ook geneigd is de recente aankoop te 
wijten aan een buitenkansje op de veiling. De twee werken 
uit 1938 zijn de enige schilderijen in het bezit van de Ko
ninklijke. Het museum heeft geen schilderij uit de jaren twin
tig, toen de kunstenaar composities met rechthoekige kleur
vlakken schilderde, die dichter bij de kunst van De Stijl aan
leunen. Ook de vroege Vantongerloo en de late werken, 
waarin hij met louter krommen een onbestemde ruimtelijk
heid oproept, ontbreken nog. (D.P.)

-

Georges Vantongerloo

Functie, 1938, © KIK, Brussel

ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS. DONS ET 
ACQUISITIONS. Eén van de drie tijdelijke tentoonstel
lingen die nog tot 2 juni lopen in het Musée de la 
photographie te Charleroi presenteert de aanwinsten die in 
de loop van de laatste vijf jaar de collectie kwamen verrij
ken. Er zijn aankopen bij, maar ook en vooral giften, zowel 
van professionele (al dan niet Belgische) fotografen, die ei
gen werk schenken, als uit verzamelingen van collectioneurs 
en archieven van amateurfotografen. Uit dat omvangrijke 
geheel werden ondertussen 6.167 foto’s geïnventariseerd, 
waarvan er voor de tentoonstelling zelf een bescheiden hon
derdtal werd geselecteerd.
Bij de aangekochte foto’s vinden we onder meer werk van 
Inge Morath (‘Mrs. Nash’), een serie van drie naakten van 
Jean-Loup Sieff, de historische Inname van de Reichstag op 
2 mei 1945 van Evgueni Khaldei, een ‘Las Vegas’-foto geti
teld Luxor Casino van Martin Parr, Coretta King bij het 
opgebaarde lichaam van Martin Luther King gefotografeerd 
door Constantin Maas, een helemaal in misdaadromans en 
Hollywood ondergedompelde fotomontage van de hand van 
Pepe Calva (uit de serie Violencia y passion), en negentiende- 
eeuws werk van Francis Frith, George Washington Wilson 
en Edgar Schindeler. Onder het Belgische werk vindt men 
onder andere een aantal portretten van Mare Trivier, voor 
het museum aangekocht door de Koning Boudewijnstichting, 
een foto van pictorialist Leonard Misonne, de foto Le roi 
Baudouin se fait voler son sabre genomen door Robert 
Lebeck in Leopoldville in 1960, en twee kleine, maar zeer 
innemende afdrukken van respectievelijk wolken en een 
vogel, silhouetten bijna, van een zekere Vander Auwera uit 
1885.
Dit is een erg beperkte greep uit werk van meer dan tachtig 
gerenommeerde fotografen, maar uit die enkele voorbeel
den mag blijken dat het geheel van de aangroei van de col
lectie bijzonder hybride is. Conservator Mare Vausort stelt
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OPEN nr. 2 gaat over Het Vijfde Seizoen, een artist in residence project in de psychiatrische kliniek van de 
Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.
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Kijken naar beelden

GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr.81A3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

12/05 t/m 16/06 
H.F. van Steensel

Mag het een ietsje 
meer zijn?

30/08 t/m 01/09
My Home is my Gallery

20/06 t/m 14/07 
Tekening aan de Wand: 

Mau Baeyens, Herbert Egl, 
Jan Groth, Casper Hoogzaad, 

Juan Juares, Henk Klok, 
Norbert Prangenberg, 

Edda Renouf, H.F. van Steensel

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

Ï3meit/m26mei j
Samenwerkingsproject Hedah -
Academie Beeldende Kunsten Maastricht 
leefbaar hedah / 3e jaars studenten wonen 
3 weken in de ruimten van hedah 
locatie Brusselsestraat 114 en Parallelweg 101 
doorlopend te bezichtigen
opening vrijdag 3 mei 17.00, Paralleveg 101

8 juni t/m 30 juni
Ayako Yoshimura / one place - home
locatie Brusselsestraat 114
opening zaterdag 8 juni 17.00

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

02/06 t/m 14/07
De 3 Nederlandse keramiekfabrieken 

en hun kunstenaarscollectie: 
De Porceleyne Fles, Tichelaar en Cor Unum 

21/07 t/m 01/09
M. Nijhoff, H. van ter Tooien, E. van Broeckhuijsen, L. Botman

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

09/05 t/m 12/05
MAF Amsterdam met Beat Streuil en Marian Breedveld 

17/05 t/m 23/06 
Christoph Breuer, Remco Zwinkels

29/06 t/m 11/08
F. van der Salm, G. de Ruijter, J. Schrijver, W. Engelen

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

8 juni t/m 30 juni
Michel Herckens / dieren en klavieren
locatie Parallelweg 101 
opening zaterdag 8 juni 19.00

mei 2002 
KunstRAI

parallelweg is het NS-terrein: in de bocht van de Parallelweg | 

en de St. Antoniuslaan, één na laatste loods aan de rechterkant 
T 0031 43 351 01 75 hedah@niew.nl

Centrum voor 
Hedendaagse 
Kunst 
Maastricht

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

voor Beeldhouwkunst Am ,

23/05 t/m 25/06
Bram Zwartjens, 

Alicja Werbacnowska

Muséa 9, •
Antwerpen VS E•

openingstijden: do t/m zo 13.00 - 17.00 Middelheimlaan 61,2020 Antwerpen
Tel: 03/828.13.50 Fax: 03/825.28.35
middelheimopenluchtmuseum@cs.antwerpen.be
www.dma.be/cultuur/museum_middelheim/

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

09/05 t/m 12/05
MAF Amsterdam met Gijs Muller, Komoróczky Tamâs

t/m 19/05
Brian Maguire, Karin Arink, John van ‘t Slot, Jurgen Bey

vanaf 26/05 
Co Westerik, Piet Hein Eek

e e s
——

galerij c. de vos
bübonnbrt rtbomr Eindejaarstentoonstelling

vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni 2002 
van 14 tot 18 uur

Campus Sint Lucas
Sint-Jozefstraat 35, B-2018 Antwerpen, 03 223 69 70
- juweelontwerpen I zilversmeden
- keramiek .
- grafische vormgeving
- illustratieve vormgeving
- reclamevormgeving

Campus Congres
Kerkstraat 45, B-2060 Antwerpen
- grafiek
- open atelier
- beeldhouwen I ruimtelijke kunst
- schilderkunst

virginie bailly Sint Lucas Antwerpen
Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen

23 mei -16 juni 2002
opening zondag 19 mei vanaf 15 uur
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open :

internet : 
e-mail :

oude gentbaan 295
9300 aalst belgië 
tel.: 053/41 37 89 
fax: 053/41 03 74 
do-vr-za 14-18 uur 
zo 10.30 -13.30 uur 
en na afspraak
http://www.artsite.be/c.devos 
gaicdevos @ hotmail.com
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Marian Schmidt

Feest van het lichaam en het bloed van Christus, Polen, 1976, 
© Musée de la Photographie, Charleroi

dat hij een ‘toerist’ is, met ‘Venetië’ als achtergrond? Mis
schien. Was de fotograaf zich bewust van het inhoudelijke 
en vormelijke ‘zelfbewustzijn’ van zijn opname? Misschien. 
Precies omdat het effect van deze foto niet afhankelijk is 
van de antwoorden op deze vragen, gaat hij een dialoog aan 
met het beeld van Parr - over voorwaarden voor artisticiteit 
en hedendaagsheid bijvoorbeeld - en de andere beelden die 
hem omringen.
Verder op de gang vinden we Champs Gym, een foto van 
Larry Fink met een bezweet, blinkend, bestoppeld achter
hoofd van een kale man - een vraag op zich: wat is een foto
portret? - tussen diverse andere portretten. Nergens echter 
wordt de bezoeker gedwongen tot een bepaalde vraagstel
ling. De vragen die de presentatie oproept, zijn mogelijkhe
den, aangeboden door de situering van de werken. Ze wor
den aangeraakt, er worden relaties gesuggereerd, op een 
manier die je vrij laat om er op in te gaan of niet.
Er is in het geheel van gewenste en gekregen foto’s een or
dening aangebracht, die de chaos die elk archief bedreigt 
niet hysterisch ontkent, maar wel met vaste hand buiten de 
deur houdt. De al dan niet heldere of artificiële scheidslijnen 
tussen artistieke en niet-artistieke fotografie, de gebruikelijke 
classificaties en categoriseringen, worden erkend maar niet 
gecanoniseerd. Die erkenning is er net in voldoende mate om 
de onderlinge spanningen in zo’n diverse verzameling foto’s 
voelbaar te maken. Dat verlevendigt het geheel. De presenta
tie bombardeert de bezoeker niet met encyclopédisme, noch 
met modieuze categorieën, maar biedt een inspirerend en vrij 
parcours aan. De laatste en/of eerste foto waarmee men bij 
binnenkomst en buitengaan wordt begroet, is een anonieme 
autograaf, een breed glimlachend star portrait, ondertekend: 
“Best wishes, hi-de-ho, Cab Calloway.”
Enrichissement des collections, Dons et acquisitions 1996- 
2000 loopt nog tot 6 juni 2002 in het Musée de la photographie, 
Avenue Pasteur 11, 6032 Charleroi (071/43.58.10). 
(Peter Rotsaert)

Publicaties

Michel Quétin

zonder titel, 1987, 
© Musée de la Photographie, Charleroi

expliciet dat de aankopen vooral een aanvullende functie 
hebben. Ze dichten lacunes in de collectie, waarbij men 
vooral de permanente historische overzichtstentoonstelling 
in het achterhoofd heeft. Uit het geschonken materiaal wordt 
een selectie bewaard, eerder uit praktische overwegingen 
dan vanuit de keuze voor een specifieke vorm van fotogra
fie. Het heeft dus geen zin om de visie van het museum 
louter en alleen uit het aankoopbeleid, laat staan uit het pak
ket aanwinsten in zijn geheel af te leiden.
Toch vormt deze presentatie van aanwinsten, beter dan an
dere en meer prestigieuze manifestaties in dit instituut, een 
perfecte illustratie van de opties die het fotografiemuseum 
neemt, en van haar houding ten opzichte van een collectie 
die soms de allure heeft van verzameld wrakhout, een hoop 
in het beste geval kundig bijeengejutte toevalstreffers. De 
opstelling van de werken in de gangen en kamers van de 
eerste verdieping in dit vroegere Karmelietenklooster maakt 
impliciet duidelijk binnen welke verbanden men foto’s wil 
presenteren. De foto’s zijn niet gegroepeerd naar faam van de 
auteur, artistieke respectabiliteit, historische chronologie of 
trendgevoeligheid. Ze hangen eerder bij elkaar volgens genre 
of thematiek, of beter nog, omwille van de dialoog die ze met 
elkaar kunnen aangaan. In een van de kamers treft men bij
voorbeeld een reeks aan die bestaat uit negentiende-eeuwse 
toeristische foto’s, koloniale portretten, een vakantiekiekje 
van een anonieme amateur en de aangekochte Martin Parr. 
Te zien op deze laatste: een aantal palmbomen, een kitsche
rige replica van de sfinks van Gizeh en, vooraan in beeld, 
een Amerikaans achterhoofd met breedgerande Stetson. Een 
veelvoud van toeristische stereotypen, met het zelfbewust
zijn van de toeschouwer/fotograaf als nauwelijks overtui
gende vluchtweg. De foto van Parr valt uiteraard op, hij is 
de bekendste en beantwoordt aan ‘hedendaagse’ gevoelig
heden, maar hij krijgt toch geen al te dominante positie in 
de ruimte, als was hij het pronkstuk en de rest bijkomstig. 
Zo is het laatste beeld dat we te zien krijgen in deze kleine 
kamer een anonieme man in een gondel, vastgelegd door 
dito fotograaf in 1880. Ingelijst door het vergulde kader van 
zijn gondelkabine lacht hij naar degene die hem, als beeld, 
een onzekere toekomst inslingert. Is hij zich ervan bewust

THE LANGUAGE OF NEW MEDIA. Met de geleidelijke 
opkomst van de computer en de digitalisering van allerhande 
media (boeken, radio, film, televisie...) voltrekt zich een 
omslag in de moderne cultuur en de structuren van de waar
neming die qua impact vergelijkbaar is met de introductie 
van de drukpers in de vijftiende eeuw en van de fotografie en 
film in de negentiende eeuw. In The Language of New Media 
doet Lev Manovich een poging om de culturele en esthetische 
implicaties van deze meest recente mediarevolutie in te schat
ten. Manovich is een Russisch-Amerikaanse kunsthistoricus 
en filmtheoreticus die tevens enkele jaren als programmeur 
en kunstenaar in de nieuwe media werkte. Toch bevat zijn 
boek weinig of geen afbeeldingen van de nieuwe mediakunst 
of netart. The Language of New Media mag dan over de 
‘nieuwe’ media handelen, het boek begint met een portfolio 
van stills uit de beroemde Russische avant-gardefilm 
Man met een filmcamera (1929) van Dziga Vertov. Manovich 
gebruikt deze oude filmbeelden om enkele principes en for
mele conventies van de nieuwe, gecomputeriseerde media 
te verduidelijken. Zo illustreert hij het veralgemeende 
cut-copy-paste principe van de nieuwe media treffend aan 
de hand van de filmische montage-logica van Vertov. Hij 
zet de filmgeschiedenis in als een ‘conceptuele lens’ om naar 
de nieuwe media te kijken.
Dat typeert de brede en ambitieuze aanpak van zijn boek. 
Manovich situeert ‘de taal van de nieuwe media’ binnen de 
brede geschiedenis van de media en de visuele cultuur. Voort
durend benadrukt hij wat de oude media, zoals boekdruk
kunst of film, en de nieuwe digitale media met elkaar ver
bindt. Zijn analyses van digitale beeldvorming, multime
dia, websites, computerspelletjes en virtual reality maken 
telkens weer duidelijk dat de taal en de esthetische codes 
van de gecomputeriseerde media in hoge mate bepaald wor
den door de conventies van het gedrukte woord, de fotogra
fie en vooral de cinema. Wij spreken bijvoorbeeld over Web
pagina ’s, verwijzend naar een interface uit de boekdrukkunst, 
en we kijken niet raar op wanneer een computerspelletje 
gebruik maakt van een bewegende camera die door een land- 
schap heen rijdt, een techniek overgenomen uit de film. De 
belangrijkste culturele vormen en technieken waarmee 

oudere media de realiteit representeren - zoals het recht
hoekige kader of scherm, de subjectieve cameravoering, de 
ruimtelijke en temporele montage - worden door de nieuwe 
media geassimileerd en tegelijk ook verder ontwikkeld en 
aangepast aan de digitale mogelijkheden. Zo schetst 
Manovich, in één van de sterkste hoofdstukken van het boek, 
de media- en cultuurhistorische ontwikkeling van ‘het 
scherm’. De techniek van het scherm (een vlak, rechthoekig 
oppervlak dat dient als ‘raam’ op een andere, fictionele of 
virtuele werkelijkheid) blijkt voortdurend te worden aange
past aan opeenvolgende mediatechnologische ontwikkelin
gen: van het statische, stilstaande beeld van de traditionele 
schilderkunst via het dynamische scherm van het bewegende 
beeld (film en tv) tot het scherm dat beelden in real time 
vertoont en deze ook kan manipuleren (radar, het computer
scherm).
Aansluitend bij de analyse van representatietechnieken, zo
als het scherm of de montage, legt de auteur ook interes
sante dwarsverbindingen tussen de digitale esthetica en de 
geschiedenis van de moderne kunst. Zo toont hij meermaals 
dat de visuele taal van de gecomputeriseerde media een be
langrijke voorloper vindt in het werk van de Russische avant- 
garde uit de jaren twintig (Dziga Vertov, Laszló Moholy-Nagy, .
El Lissitzky, Alexander Rodchenko...). Constructivistisch 
design, nieuwe typografie, filmmontage, fotomontage: alle 
avant-gardestrategieën die in de jaren twintig werden ont
wikkeld om het publiek te laten ontwaken uit de droom- 
slaap van de bourgeoismaatschappij en het warenkapitalisme, 
zijn nu alledaagse routine geworden in de interactie met de 
computer. Een groot deel van de visuele en ruimtelijke taal 
die toen gevormd werd, is intussen als automatisme inge
bouwd in allerlei softwaretoepassingen. De techniek van de 
split sereens bijvoorbeeld — in de jaren twintig ontwikkeld 
door onder meer Vertov - ging over in het format van de 
verschillende, naast elkaar geplaatste of elkaar overlappende 
vensters (windows) op het computerscherm.
Meer in het algemeen wijst Manovich erop dat veel ken
merken die men karakteristiek acht voor de nieuwe media

I promise 
it’s political

Performativity In art

An exhibition of Museum Ludwig and Theater der Welt

Opening times:Tue 10 am-8 pm, Wed-Fri 10 am-6 pm, • Sat-Sun nam-6pm, closed on Mondays Western West tanany^SOZ MUSEUM
Museum Ludwig am Dom / Hbf Bischofsgartenstr. 1, 50667 Köln • Tel: +49 - 221 - 22126165 • fax: +49 - 221 - 22124114 Ineater oer wen LUDWIG
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Galerie Gabriel Van De Weghe - Wortegem

Jannis KOUNELLIS James BROWN
■ 5 L

vernissage zaterdag 1 juni om 16 uur
Open op zaterdag & zondag van 11 tot 19 uur / weekdagen na afspraak - 056 688 691

Galerie Denise Van de Velde
Tragel 7a - B 9300 AALST

INGEBORG LÜSCHER
foto's en video
20 april - 8 juni 2002

JUPP LINSSEN
schilderijen
14 september -19 oktober 2002

Open van donderdag t/m zaterdag van 14.30 tot 18 uur, ook na afspraak.

tel + 32 53 70 04 65 fax + 32 53 78 75 47 GSM 0475 554 665 Denise.Van.deVelde@village.uunet.be

ZO
Een raadsel voor Zoersel 
15.06-15.09.2002 
Maria Theresa Alves 
Judith Cain 
Cel Crabeels 
Dorothy Cross 
Dany Deprez 
Gauthier Hubert 
Rudy J. Luijters 
Ives Maes 
Kris Martin 
Jean-Michel Othoniel 
Maria Roosen
Curator: Edith Doove
Organisatie: Kunst in Zoersel vzw
Doméin Kasteel van Halle - Gemeentehuis, 
Kasteeldreef 55, 2950 Zoersel, België

KORAALBERG KRIS FIERENS
. 33/02 - ■ c)3/0)8/0)0.

ART GALLERY 53532 J/94-

PIETER VERMEERSCH - JORIS GHEKIERE

HOFSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN
Do, vr. & zat. 13.00 -18.00 uur

GAUTHIER HUBERT - KRIS FIERENS
■ -2/05-g/93/gjej ZW?JSTSjJAiViS7AyDS cy188j=. —..........- T — — .T 100 - ' — z /

19 o)

1/08/2002 KUNSTENAARS VAN L-
, _RNISSAGE Vrijdag 21 JUNI 6-9 pm 
ingsuren in Juni - na afspraak in Juli &.

V/=

contact@kag.be
Mobile-GSM +32(0)486.41.51.31
Gallery fax/phone +32(0)3.226.06.30

VAN LAERE CONTEMPORARY ART

18 april 2002 - 25 mei 2002 BOJAN FAJFRIC
30 mei 2002 - 6 juli 2002 VICTORIA CIVERA

_______________________________OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U._______________________________
VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIÈ TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

LA MAISON DE MARTJKE SCHREURS
, "time line"8 —o

wilmes_mascaux

E 2 mei tot 4 juni
6 vernissage: 15 mei 2002 om 19.00 uur
S open: donderdag, vrijdag & zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur en na afspraakE g = _____________________________________ _ __________ ___________________—
° Van Volxemlaan 475 - B 1190 Brussel - tel/fax.02.534 18 69 - marijke.schreurs@chello.be - www.marijkeschreurshouse.be.tf + www.wmll.org
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Dziga Vertov, Man met de filmcamera, 1929, filmstills (illustraties uit ‘The Language of New Media’, Lev Manovich)

en ‘technokunst’ (interactiviteit, multimedia, signaal
bewerking...), al in één of andere vorm te vinden zijn in 
oudere media. Multimedia bijvoorbeeld, de combinatie van 
verschillende media, is allesbehalve nieuw: de combinatie 
van woord en beeld is zo oud als het (beeld)schrift en sinds 
de introductie van de film weten we dat geluid en bewe
gende beelden maar al te goéd samengaan.
Toch doet de auteur ook een poging om de innovatieve ken
merken van de nieuwe media te omschrijven. Zo is er vol
gens hem wel degelijk een verschil tussen de huidige 
computercultuur en de oudere multimedia. Door de univer
sele digitale codering en de automatismen in allerhande 
softwareprogramma’s kunnen beelden veel sneller en mak
kelijker worden verweven met verhalen, grafieken, animaties 
en geluid. Bovendien kan een film, videoclip of computer
spelletje in afzonderlijke modules worden bewerkt: doordat 
je alle mediacomponenten (beelden, geluiden, vormen, enzo
voort) als aparte en duidelijk lokaliseerbare bits kan opslaan, 
wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de stem en het gedrag 
van een enkele acteur te manipuleren, zonder datje daarom 
op de rest van de film moet ingrijpen. Dat zou uiteraard veel 
moeilijker zijn bij een klassieke film en geluidsband.
In het begin van het boek probeert Manovich de specifieke 
innovaties van de nieuwe, gecomputeriseerde media op een 
rijtje te zetten. Hij brengt het vernieuwende karakter van hun 
taal onder in vijf begrippen: numerieke representatie (klan
ken, beelden of vormen worden numeriek beschreven en kun
nen zodoende ook worden gemanipuleerd), modulariteit 
(nieuwe mediaobjecten zijn opgebouwd uit verschillende 
élementen, die afzonderlijk kunnen worden opgeslagen en 
bewerkt), automatisering (de operaties die de computer han
teert om beelden, klanken en zo meer te creëren en te mani
puleren, kunnen worden geautomatiseerd in allerhande 
softwareprogramma’s), variabiliteit (nieuwe mediaobjecten 
kunnen bestaan in een oneindig aantal verschillende ver
sies) en tenslotte transcoding (het omzetten naar een ander 
format). Deze opsomming klinkt misschien schools, maar 
brengt wel degelijk een aantal nieuwe elementen van de 
hedendaagse vormentaal samen. Zo legt Manovich terecht 
de nadruk op de openheid en beweeglijkheid van nieuwe 
mediaobjecten. Terwijl het traditionele boek, het beeldhouw
werk en de film gelimiteerde objecten zijn die men duide
lijk kan lokaliseren in tijd en ruimte, laat de computer he
dendaagse mediaobjecten evolueren tot flexibele weefsels 
die zich in real time laten manipuleren en die bijgevolg ook 
in een oneindig aantal versies (kunnen) bestaan. Denk ge
woon aan een virtuele tekst: in tegenstelling tot een geschre
ven tekst, die gefixeerd is op papier, van bladzijde één tot 
bladzijde zoveel, valt de hypertekst niet te lokaliseren. Hij 

bestaat niet als een begrensd object: brokken informatie 
kunnen worden herordend, zinnen kunnen worden verlengd, 
woorden kunnen op aanvraag worden gedefinieerd.
Globaal laat het brede mediahistorische en theoretische per
spectief van Manovich toe om zowel het innovatieve in de 
nieuwe media te vatten, als de continuïteit met oudere media
vormen. Maar zijn boek maakt niet alleen indruk door dit 
wijde blikveld, het is ook ingenieus in zijn organisatie en 
structuur. Hij construeert zijn verhaal namelijk rond de ver
schillende niveaus van de gecomputeriseerde media: hard
ware, interface, software, culturele vormen en conventies. 
Om de taal van de nieuwe media te begrijpen, moet men 
immers zowel de technische als de culturele aspecten ervan 
in rekening brengen. Manovich bouwt zijn boek daarom 
langzaam op, van beneden te beginnen. Hij opent met een 
analyse van de technologische en materiële eigenschappen 
van de digitale media. In de afstandelijke en precieze taal 
van een computeringenieur legt hij uit wat een algoritme is 
en hoe het operating system werkt. Vervolgens gaat hij na 
hoe het intussen vertrouwde en conventionele kader van de 
gebruiksvriendelijke interface - bijvoorbeeld het scherm 
waar ik deze tekst op schrijf - tot stand is gekomen. Daarna 
worden enkele elementaire werkingsprincipes van de nieuwe 
media verduidelijkt aan de hand van enkele belangrijke en 
courante softwaretoepassingen (zoals Photoshop, Quicktime, 
After Ejfects'). Belangrijke werkingsprincipes zijn bijvoor
beeld de selectie van reeds bestaande elementen (the logic 
of selection) en het digitaal combineren en samenstellen van 
die elementen (digital compositing), twee ‘basisoperaties’ 
waaraan Manovich ook een bredere culturele betekenis toe
kent. In de volgende hoofdstukken stapt het boek dan over 
naar het niveau van de beelden en ‘illusies’ die met deze 
hard- en softwaretoepassingen kunnen worden gerealiseerd 
(‘synthetisch'realisme’ en virtuele realiteit). Hier wordt ook 
gekeken naar de culturele vormen die typisch zouden zijn 
voor nieuwe mediagenres, zoals computerspelletjes, websites 
en digitale cinema. In plaats van het verhaal, dat de domi
nante culturele vorm was in onder andere film en literatuur, 
beschouwt Manovich de database (een verzameling van af
zonderlijke items) en de navigable space (de zichzelf ont
vouwende ruimte van computerspelletjes als Doom en Mysf) 
als de typerende cultuurvormen van de nieuwe media. Zelf 
vond ik deze laatste hoofdstukken iets minder overtuigend. 
Af en toe verslikt Manovich zich in zijn ambitie om de hui
dige nieuwe media te verbinden met een breder media- 
historisch en/of cultuurtheoretisch verhaal. De koppeling 
bijvoorbeeld tussen de liefhebber van computerspelletjes en 
de negentiende-eeuwse flaneur van Baudelaire berust op een 
wel erg selectieve lezing van Baudelaires essays.

Over het algemeen vormt The Language of New Media ech
ter inspirerende en prikkelende lectuur voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de culturele effecten en implicaties van 
de introductie van de computer en de digitale media. De 
verschillende invalshoeken (technologisch, mediahistorisch, 
cultuurtheoretisch), de ingenieuze constructie en de heldere, 
analytische stijl maken dit boek tot een van de meest om
vattende studies van de taal en esthetiek van de nieuwe me
dia. De lichtjes euforische ontvangst die het boek eerder in 
de Verenigde Staten te beurt viel, is dan ook niet geheel on
terecht. The Language of New Media omlijnt het steeds 
groeiende terrein van de nieuwe mediastudies en geeft over
tuigende antwoorden op de vraag naar de specificiteit van 
de digitale revolutie, zonder de mediahistorische inbedding 
te vergeten. Manovich bezondigt zich ook niet aan de profe
tische taal die nogal wat studies over nieuwe media ken
merken. Zijn inschatting van de implicaties en de toekomst
mogelijkheden van de nieuwe media blijven nuchter en hou
den rekening met technologische beperkingen. Om verder 
te overdenken wat er allemaal kan gebeuren met een cultuur 
die veroverd wordt door de computer, zullen we in de 
eenentwintigste eeuw nog ruimschoots de tijd hebben.
The Language of New Media van Lev Manovich verscheen in 
2001 bij The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/London, 
England. Contactadres: Fitzroy House, 11 Chenies Street, 
London WC1E 7EY (020/73.06.06.03). ISBN 0-262-13374-1. 
(Gert Verschraegen)

JEAN-LUC NANCY-VISITATION (DE LA PEINTURE 
CHRETIENNE). Eind vorig jaar verscheen van de Franse 
filosoof Jean-Luc Nancy een klein boekje getiteld Visitation 
(delà peinture chrétienne). Men neemt die raadselachtige ti
tel best voor wat hij zegt. Nancy gaat inderdaad op bezoek bij 
de christelijke schilderkunst, meer bepaald bij één enkel schil
derij, en ‘toevallig’ heet dat schilderij ook nog eens Bezoek. 
De Visitatio van Jacopo da Pontormo uit 1528-29 stelt het 
bezoek van de zwangere Maagd Maria aan haar eveneens 
zwangere nicht Elisabeth voor. Wanneer de twee vrouwen 
elkaar met de minzame majesteit van een renaissancegebaar 
begroeten, raakt Maria’s buik heel even de buik van haar 
nicht, en op dat moment (zo gaat het verhaal) springt 
Elisabeths kind op in haar schoot. Het kind, de latere 
Johannes de Doper, lijkt nog vóór zijn geboorte de man te 
herkennen die hij dertig jaar later als de Zoon van God zal 
dopen.
Voor Nancy draait alles in het schilderij om dat bezoeken en 
bezocht worden, om een aanraking en een geraakt worden 
door iets dat onherkenbaar blijft en vandaar ook niet te re
presenteren valt. De crux Van Pontormo’s schilderij wordt

June 11-16, 2002
Open hours: 1 p.m. to 9 p.m.

*
-,

Opening reception: Monday, June 10, 6 p.m. to 10 p.m

Ne 000 3 Warteck pp, Burgweg 15, CH-4058 Basel, T/F: ++41/61/692 20 21
info@liste.ch, www.liste.ch
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.Genevd. Francesca Pia, Berne. USA: China Art Objects, Los Angeles. 
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- New York. Parlour Projects, Brooklyn. Ten in One, New York, 
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in het Stedelijke museum Kortrik
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Concept; : dan Moet

Curatoren :
•Hilde Bouchez en Dier Luigi Tazzi
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Matthew Barney, 
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Designers :
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Matali Crasset, 
Droog Design, Richard Hutten, 

Florian Ladstaetter, 
Rnnette Meyer, Marc Newson, 

Gaetano Pesce, Stephan Seyffert, 
Vogt S LUeizenegger 
and Michael Young
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niet getoond; we zien niet hoe dat kind in de moederschoot 
opspringt, op het moment dat het in die andere moederschoot 
zijn meerdere herkent. En deze ‘prenatale’ herkenning is na
tuurlijk ook niet zichtbaar te maken. De herkenning gaat op 
geen oorspronkelijk ‘kennen’ en op geen herinnering terug. 
Ze laat zich dus ook niet bewaren in een of ander herinne
ringsbeeld; ze is letterlijk “onheuglijk” (“immémoriaF’), om 
een begrip te gebruiken waar deze tekst voortdurend om
heen cirkelt.
Eerst gidst Nancy ons echter traag en geduldig door het schil
derij. Geen detail ontgaat hem in de gracieuze groep van 
vier vrouwenlichamen, Maria, Elisabeth en hun beider 
dienstmeisjes: hoe elk van hen kijkt, hoe hier een voet of 
een hand trilt, daar een elleboog of een haarlok schittert, de 
ingehouden weelde van rokken, sjaals en sluiers, de zachte, 
niettemin trefzekere kleuren, de compositielijnen die met 
reden niet congruent zijn.
Je moet met je blik de huid, ja bijna letterlijk de “schoot van 
het schilderij” aanraken, zegt Nancy (p. 19). En hij wijst op 
dat minieme, ‘mannelijke’ detail in de marge van het monu
mentale vrouwelijke bezoek. Links tegen de rand van het 
schilderij, zo blijkt, zitten inderdaad twee mannen onver
stoorbaar met elkaar te kletsen. De één heeft een broodmes, 
de ander een broodmandje in de hand. Zo vermoedt de au
teur althans, want hij geeft zelf toe dat daarover geen uit
sluitsel te geven is; maar zijn aandacht voor dat marginalium 
maakt wel iets duidelijk. Ook bij dit detail gaat het om iets 
wat onzichtbaar of quasi-onachterhaalbaar is, maar dit keer 
gebeurt dat onzichtbare niet tussen de twee vrouwen, maar 
tussen het schilderij en de beschouwer. Deze laatste moet er 
eerst ‘op bezoek’ gaan, het hier en daar aanraken, om dan 
plots te worden geraakt waar hij het niet had verwacht.
Natuurlijk zijn die twee mannetjes niet de oplossing van het 
schilderkunstige raadsel. Het schilderij is voor Nancy geen 
te ontsluieren geheim, het draait niet om iets wat men na 
lang en geduldig wachten eindelijk doorziet. Wat Nancy in
teresseert, is immers niet wat in het schilderij ‘opspringt’, 
maar dat opspringen of opkomen zelf. Schilderkunst moet 
niet langer de zichtbare of voorstelbare werkelijkheid laten 
zien. Onze beeldcultuur is daar veel beter in, veel efficiën
ter en geraffineerder. Kunst is niet meer te definiëren als 
een representatie van de werkelijkheid, en evenmin als een 
representatie van een wereld die uit representaties is samen
gesteld - zo zou men immers onze beeldcultuur kunnen 
omschrijven. In kunst wordt, aldus Nancy, iets gesuggereerd 
van datgene waaruit die representaties opkomen, iets van 
hun onheuglijke, onachterhaalbare grond of mogelijkheids- 
voorwaarde. In een jargon van heideggeriaans-derridiaanse 
origine noemt Nancy die grond een “presentie zonder pre
sentie” (p. 44) - een aanwezigheid die nooit present geweest 
is en dus ook niet herinnerd kan worden. Een letterlijk 
onheuglijke presentie dus. Dat dit ‘onheuglijke’ zo centraal 
staat in het boek, heeft trouwens te maken met het feit dat 
een eerste versie van dit essay bestemd was voor een bundel 
die als titel Art, Mémoire, Commémoration droeg.
Daarnaast klinkt in Visitation ook een ander thema door, dat 
van de ‘creatie’, door Nancy omstandiger uitgewerkt in zijn 
recente boek La création du monde ou la mondialisation. 
La création, de schepping: het klinkt verrassend christelijk. 
In de christelijke mythe schept God de wereld uit het niets 
lcreatio ex nihilo). Die notie leest Nancy door tot in zijn 
‘goddeloze’ kern. De creatio ex nihilo zegt letterlijk dat de 
wereld uit een ‘niets’ komt en dus teruggaat op een ‘niets’. 
Met andere woorden, deze wereld is op zich zinloos en waar
deloos. Maar, zolang God nog bestond, was hij er om des
ondanks alles toch waarde en zin te geven. Zijn Goddelijke 
almacht bestond erin dat hij dit onmiskenbare niets kon trans
cenderen. Met de moderniteit ‘sterft’ die God; maar wat blijft, 
aldus Nancy, is dat afgrondelijke, onheuglijke niets, die ra
dicale openheid, van waaruit mens en wereld ‘plaatsvinden’. 
Thans komt alles daadwerkelijk uit het niets en moeten wij

Jacopo da Pontormo

De visitatie, 1528-29

zelf - volledig soeverein - voor zin en waarde instaan. Wij, 
verlichte, postmoderne burgers, dachten misschien dat we 
dat al wisten. Natuurlijk, zeggen we, de wereld heeft geen 
zin meer. Wij koesteren geen illusies, zo denken wij, maar 
juist het postmoderne ‘wij’ dat zich in dit illusieloze weten 
zo zelfzeker poneert, miskent daardoor dat het ook zelf op
komt uit het niets. Dit ‘wij’ heeft ook in zichzelf geen grond, 
of in welk ‘zelf’ dan ook. Wij zijn ook zelf ex nihilo, en pas 
dat maakt ons radicaal — en grondeloos - soeverein.
De schoot die Nancy’s bezoek ontvangt, in Pontormo’s schil
derij, is het niets van waaruit de dingen plaatsvinden, de 
openheid waarin ze, soeverein en zonder reden, gebeuren. 
De schoot is - en het tautologiseren wordt onvermijdelijk - 
de plaats van het plaatsvinden zelf. Precies dat ‘opduiken 
zelf’ van een gebeurtenis, dat gebeuren van de gebeurtenis, 
dat plaatsvinden van de plaats (enzovoort), onttrekt zich aan 
de herinnering, gaat aan elke voorstelling vooraf, en kan 
dus alleen als iets “onheuglijks’® worden gesuggereerd. 
Nancy verwijst hierbij naar een werk van Simon Hantaï, 
.. .del Parto (1975), maar je zou ook kunnen denken aan de 
ontelbare versies van Lucio Fontana’s Concetto spaziale. Een 
aantal daarvan draagt niet toevallig de titel II fine di Dio 
(Het einde/de dood van God). De gaten, sneden, inkervingen 
in het schilderdoek willen vooral het doek als zodanig to
nen, dat wil zeggen het doek als mogelijkheidsvoorwaarde 
voor wat erop gerepresenteerd wordt, als plaats voor wat 
daar ‘plaatsvindt’. En die plaats licht slechts daar op waar 
het doek werd stukgesneden: waar het ‘niets’ meer is. In 
Pontormo’s Visitatio was dit niets de schoot waarin het kind 
onzichtbaar opsprong. Bij Fontana springt het niets letter
lijk uit het doek. In die opening verschijnt even iets van de 
schoot die het doek - en de gehele schilderkunst - in wezen 
is. Het is uit de schoot van dat ‘niets’ dat de representatie 
opbloeit. Die onvoorstelbare plaats maakt dat een voorstel

ling überhaupt kan plaatsvinden; maar alleen waar die re
presentatie breekt, kan iets van die ‘plaats van het plaats
vinden’ zelf voelbaar worden.
Nancy’s gedachtegang is soms moeilijk om volgen, en het 
boekje is te associatief en te weinig argumentatief geschre
ven om voor toegankelijk door te gaan. Wie het essay hele
maal wil doorgronden, zal onvermijdelijk meer van de au
teur moeten lezen. Men zal dan gauw merken hoe Nancy 
tijdens zijn korte visitatie, soms bijna ongemerkt, langs alle 
thema’s uit zijn inmiddels omvangrijke oeuvre is gestreken. 
Visitation (de la peinture chrétienne) van Jean-Luc Nancy 
werd uitgegeven in 2001 door Galilée, Rue Linnée, 75005 
Paris (01/43.31.23.84). ISBN 2-7186-0562-6. De hierboven 
aangehaalde bundel Art, Mémoire, Commémoration werd 
in 1999 uitgegeven door de École nationale supérieure d’Art 
de Nancy en de Éditions Voix. (Marc De Kesel)

USEFUL PHOTOGRAPHY #002. De enige tekst van het 
onlangs verschenen tweede nummer van Useful Photography 
bevindt zich op de achterkant van de omslag en luidt als 
volgt: “Many thousands of people now own a digital ca
mera. Many thousands more sell their personal items over 
the internet everyday. Everyone is a photographer and all 
their homes are studios. Useful Photography #002 is a tribute 
to this new kind of photographer in the world of virtual 
selling.”
Op zo’n tweehonderdvijftig pagina’s staan foto’s van spul
len die te koop zijn aangeboden op de internetveiling Ebay, 
geselecteerd door Hans Aarsman, Claudie de Cleen, Julian 
Germain, Erik Kessels en Hans van der Meer. De voorwer
pen zijn duidelijk gefotografeerd, voor achtergronden ge
creëerd door tafelkleden, lakens of vloerbedekkingen. Soms 
is nog een stuk hand of voet zichtbaar. Het geheel doet den
ken aan een vlooienmarkt. Je herkent speelgoed of ouder
wetse meubels, je verwondert je over de lelijkheid van een 
bordje met een afbeelding van president Kennedy; of je bent 
verbaasd dat mensen viezige papieren kerstversiering, of niet 
te definiëren machineonderdelen verkopen - en kopen.
Afgezien van hun digitalisering en verspreiding op het inter
net, is dit soort foto’s niet nieuw. Dingen worden al langer 
op vergelijkbare wijze gefotografeerd, als mensen ze willen 
verkopen. Waarom vereert Useful Photography deze digitale 
kiekjes dan met een ‘tribute’? Waarom voelen de fotogra
fen, waar de redactie voornamelijk uit bestaat, zich aange
trokken tot dergelijke fotografie?
Wellicht is de redactie gefascineerd door de tweedehands 
spullen en door de alledaagse omgeving waar ze vandaan 
komen. In dat opzicht sluit Useful Photography aan bij het 
documentaire oeuvre van de fotografen Hans Aarsman en 
Hans van der Meer. Maar de samenstellers zijn minstens ook 
in de specifieke representatiewijze van de foto’s geïnteres
seerd. Foto’s die, wat dat betreft, in niets lijken op de uit
gebalanceerde en technisch perfecte beelden van Aarsman en 
Van der Meer. Useful Photography benadrukt het amateuris
tische, het anonieme en het functionele van deze beelden. 
Die interesse in alledaagse vormen en stijlen leeft al sinds 
het midden van de jaren negentig bij verschillende kunste
naars, ontwerpers en fotografen; denk aan de snapshots van 
Juergen Teller en Richard Billingham. De Engelsman Martin 
Parr heeft in verschillende boekjes de saaiheid en banaliteit 
van amateurfotografie belicht, door bijvoorbeeld Boring 
Postcards te verzamelen of clichématig bewerkte of 
geënsceneerde Autoportraits te laten maken bij straat
fotografen en in pasfotohokjes. Jop van Bennekom wijdde 
zijn experimentele tijdschrift RE- aan het dagelijks leven, 
en KesselsKramer presenteren in de reclames van bijvoor
beeld Ben op sobere wijze ‘gewone mensen’ in een alle
daagse context. Erik Kessels, die onder andere actief is als 
artdirector bij KesselsKramer en curator was van de eerste 
tentoonstelling in het nieuwe Foto Museum Amsterdam, uitte 
zijn interesse voor alledaagse amateurfotografie onlangs in
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Illustraties uit ‘Useful Photography #002’, 2002

het boekje In Almost Every Picture (Artimo, Amsterdam, 
2001). Het staat vol gevonden vakantiekiekjes, waarin steeds 
dezelfde vrouw poseert op verschillende toeristische en ro
mantische plekken: een ontroerend portret van een vreemde, 
in een voor iedereen herkenbare vorm.
De fascinatie voor alledaagse vormen is nog steeds alomte
genwoordig. Alleen, wat verwacht men van deze vormen? 
Hoopt men dat deze onbevangen amateurfoto’s, in hun een
voud, functionaliteit of persoonlijke relevantie, betekenis
voller zullen zijn dan professionele foto’s, die gebaseerd zijn 
op esthetische en conceptuele overwegingen? Zijn derge
lijke ‘echte’ beelden beter in staat iets te zeggen over onze 
alledaagse werkelijkheid? Of vlucht men alleen maar voor 
een stortvloed van overgedesignde en commerciële stijlen? 
De teksten die Hans Aarsman in verschillende publicaties 
bij zijn eigen of gevonden foto’s voegde - als een soort 
dagboeknotities - geven een dubbel antwoord. Ze getuigen 
van een grote liefde voor de fotografie, maar zijn ook door
drongen van het besef dat het medium niet in staat is (de 
ervaring van) het heden uit te drukken. Aarsman waardeert 
juist het onplooibare en stugge karakter van fotografie. Hij 
heeft een afkeer van pogingen om met de camera één speci
fieke emotie op te wekken of één bepaalde betekenis te creë
ren. Hij wilde in zijn foto’s alles gelijkwaardig weergeven, 
zodat je naar alle elementen kunt kijken zoals je op straat 
om je heen kijkt, en hier en daar je ogen op laat rusten. In 
Aarsman’s Amsterdam (De Verbeelding, Amsterdam, 1993) 
waarschuwt hij de lezer echter, na een beschrijving van zijn 
bejaarde vader die niet op tijd kon aangeven dat hij moest 
plassen: “Denk niet te kunnen ontkomen aan wat het be
staan steeds van de enkeling eist: het innemen van stand
punten, het formuleren van de wil.” (p. 36). Ook de makers 
van Useful Photography ontkomen daar niet aan, en daarin 
schuilt de contradictie van hun blad. De beelden worden 
nadrukkelijk als gebruiksfotografie bestempeld, ze worden 
op een neutrale en gelijkwaardige wijze gepresenteerd. Maar 
tezelfdertijd verliezen ze hun functioneel karakter, doordat 
ze in een mooi uitgegeven publicatie staan, en in het Am
sterdamse kunstenaarsinitiatief W139 te zien waren. De 
makers gingen zelfs nog verder, door op de veilingsite Ebay 
een verzameling afdrukken van de foto’s te veilen, in com
binatie met een gebonden en gesigneerde uitgave van Useful 
Photography. Zo krijgen de foto’s een unieke kwaliteit. Door 
de publicatie, de tentoonstelling en de internetveiling wor
den de beelden op een voetstuk geplaatst, en geven de ma
kers uiting aan hun wellicht jaloerse bewondering voor de 
eenvoud waarmee de camera hier werd gehanteerd.
Useful Photography #002 van Hans Aarsman, Claudie de 
Cleen, Julian Germain, Erik Kessels en Hans van der Meer 
werd in 2002 uitgegeven bij Artimo, Fokke Simonsstraat 

8, 1017 TG Amsterdam (020/330.25.11; www.artimo.nl). 
ISBN 90-75380-46-1. (Femke Glas)

DE ONTVANGST VAN DE MODERNE KUNST IN NE
DERLAND. Wie over geschiedenis schrijft, doet alsof hij 
daar buiten staat. Dat weet de historicus: het is de kroeg- 
wijsheid van zijn ongelukkig bewustzijn. Is ons standpunt 
niet relatief, verzucht hij al eens, zijn we niet allemaal ‘kind 
van onze tijd’? Toch zal de geschiedschrijver die wijsheid 
snel laten varen. Om over geschiedenis te schrijven, vergeet 
hij dat in zijn schrijven zelf iets geschiedt.
In de zogenaamde ‘receptiegeschiedenis’ is deze zelf
vergetelheid voorbeeldig aan het werk. De historicus obser
veert hier wat er zoal ‘historisch’ is aan andermans hande
len. Hij bekijkt hoe historische subjecten zich, bijvoorbeeld 
in hun receptie van nieuwe artistieke ontwikkelingen, bloot
geven als ‘kind van hun tijd’, als product van een bepaald 
historisch klimaat. Juist in die belangeloze belangstelling 
voor ‘de anderen’ schuift hij zelf buiten beeld. “Ik kijk niet, 
ik observeer alleen maar hoe zij kijken.” Zo stapt hij buiten 
de geschiedenis, om het subjectloze receptakel van haar 
stemmengegons te worden.
Maar, zoals gezegd, de (kunst)historicus weet dit. Aan het 
slot van De ontvangst van de moderne kunst in Nederland. 
Picasso als pars pro toto brengt Jan van Adrichem zijn ‘his
torische’ rol zelfs openlijk ter sprake. Toch klinkt het vreemd 
wanneer de auteur eerder in dat boek wat misprijzend aan
tekent dat de mening van criticus X minder zegt over Picasso 
dan over de man zelf; of wanneer hij zich, na zelf Les 
demoiselles d’Avignon te hebben besproken, afvraagt: “Tot 
op welke hoogte was Roëll over dit complex van invloeden 
en overwegingen geïnformeerd toen hij Les demoiselles bij 
Picasso ter sprake bracht?” Het klinkt onbedoeld vanuit de 
hoogte, alsof de historische visies van deze mensen naast 
het transhistorische inzicht van de auteur worden gelégd. 
Van Adrichem geeft meermaals zijn eigen visie op de kunst
werken die in zijn verhaal centraal staan. De overgangen 
tussen die passages en de receptiehistorische gedeelten zijn 
soms nogal abrupt en onhandig; ze voelen aan als een breuk 
in het betoog. Of moeten we in die onhandigheid eerder een 
‘wetenschappelijke’ onverstoorbaarheid herkennen? Want de 
receptiehistoricus veronderstelt inderdaad een breuk tussen 
zijn weten en dat van de anderen. Heimelijk doet hij alsof zijn 
‘waarheid’ zich als enige aan het strijdtoneel van historische 
waarheden onttrekt. Hij heeft een ijkmaat nodig, een stabiel 
kijkpunt buiten de geschiedenis, om de andere interpretaties 
op de as van de geschiedenis te kunnen plaatsen.
Maar goed. Natuurlijk is dit een wetenschappelijke disserta
tie; en natuurlijk mogen we, bij deze overwegingen over het 
‘subject’ van deze ‘wetenschappelijkheid’, de degelijkheid van 

het studiewerk niet uit het oog verliezen. Van Adrichem wijst 
zelf op het gebrek aan reflectie over de Nederlandse verzamel- 
geschiedenis en op de zeldzaamheid van collectiecatalogi. 
De ontvangst van de moderne kunst in Nederland is in het 
licht van deze lacunes een belangrijk boek.
De ondertitel luidt Picasso als pars pro toto, maar het pars 
geeft niet uit op het hele verhaal van de ontvangst van de 
moderne kunst. Van Adrichem balanceert tussen het ‘geval 
Picasso’ en een breder blikveld, zonder volledig te willen of 
kunnen zijn. Toch vertelt zijn boek ons veel over de Neder
landse artistieke denkcultuur, niet alleen omdat de auteur 
‘pars’ en ‘toto’ goed in balans houdt, maar ook omdat het 
pars pro toto gelukkig gekozen is. Nederland bezit slechts 
veertien schilderijen van Picasso, maar in de receptie van 
zijn werk stoot het Nederlandse kunstgevoel meermaals op 
zijn eigenaardigheden en beperkingen. De limiet komt al bij 
het begin in zicht, bij de bespreking van de tentoonstellin
gen van de Moderne Kunstkring, die de Parijse avant-garde 
nog voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland introduceer
den. De belangrijkste contactpersoon tussen Kunstkring- 
organisator Conrad Kickert en het Parijse milieu was de 
gematigde Henri le Fauconnier, die op de tentoonstellingen 
van de Kunstkring ook een prominente rol toebedeeld kreeg. 
Zijn zacht modernisme, dat nog wortels had in het 
symbolistische ideeëngoed van de late negentiende eeuw, 
lag niet alleen goed bij gematigde zielen; ook de progres
sieve Mondriaan stond, tenminste in zijn ideeëngoed, dich
ter bij de spirituele denktrant van Le Fauconnier dan bij die 
van Picasso. Dat geestelijk klimaat vormt een eerste grond
toon voor de interpretatie van Picasso’s werk in de eerste 
helft van de eeuw. Als Picasso de vorm openbreekt, dan leest 
men daarin geen analyse van de vorm, maar herkent men bij
voorbeeld een zoeken naar ‘eeuwige vormen’ stoelend op 
‘onveranderlijke wetten’. Bovendien wordt het kubisme vaak 
herleid tot een stadium op weg naar de toenemende 
vergeestelijking van de kunst. Dat idealistische ontwikkelings
model vindt men zowel bij Mondriaan als bij de verzame
laarster Helene Kröller-Müller, die zelf nooit aan de volle
dig abstracte Mondriaan toekwam.
Bij mevrouw Kröller-Müller kreeg dit idealisme vaak een 
wazige, expressionistische bijklank. Daarmee is een tweede, 
verwante grondtoon van de Nederlandse Picasso-interpre- 
tatie aangegeven. Picasso doorbreekt de naturalistische vorm 
in naam van een diep gevoel of een innerlijke waarheid, zo 
heet het dan. Maar aangezien zijn werk deze hang naar 
innerlijkheid niet bepaald op haar wenken bedient, uiten deze 
‘expressionistische’ reflexen zich even vaak in de negatieve 
contouren van wrevel, weerstand en onbegrip: Picasso’s werk 
mist dan gevoel, het wordt als te berekenend of te formeel 
ervaren. Het zal niet verwonderen dat een analytische, vorm
gerichte lectuur van Picasso’s werk in Nederland nooit wor
tel heeft geschoten.
Deze idealistische en expressionistische reflexen geven het 
Nederlandse vooroorlogse perspectief op Picasso richting. 
Ook Picasso’s surrealistische periode van de jaren dertig 
werd soms in een expressionistisch jargon gedrenkt - de 
Nederlandse collecties bezitten trouwens geen werk uit deze 
periode. Evenmin wist men blijf met de vele stijlwisselingen 
van de 'handelsreiziger in stijlen’ die men in Picasso aan
trof; maar misschien is het probleem om de consistentie in 
deze ‘inconsistente’ ontwikkeling te begrijpen, wel een al
gemener probleem van de Picasso-interpretatie.
Van Adrichem doet het niet altijd expliciet, maar zijn boek laat 
toe om vanuit de geschetste expressionistisch-idealistische 
erfenis lijnen te trekken tot het recentste verleden. Niet al
leen geschreven en gedrukte interpretaties, ook de discours
arme of ‘intuïtieve’ kunstbenaderingen van naoorlogse 
museumdirecteuren in Nederland dragen nog sporen van deze 
‘traditie’. Zo wijst de auteur op de sensibiliserende en weinig 
studieuze benadering van Willem Sandberg, en op de intuï
tieve aanpak van Edy de Wilde bij wie hij, naar aanleiding
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voor een meer gereflecteerde omgang met klassieke moderne 
kunst, en verdedigt tevens de optie om alsnog cruciale mo
derne stukken te verwerven die de grote Nederlandse mu
sea in het verleden zijn misgelopen, of waar hun collecties 
met nadruk om vragen: een ‘surrealistische’ Picasso voor 
Boijmans bijvoorbeeld, of een kubistisch doek voor het Ste
delijk Museum - deze laatste aankoop had Sandberg ver
geefs trachten te realiseren. Hij besluit met een pleidooi voor 
een “selectieve herverdeling van museumbestanden op ba
sis van permanente bruiklenen”.
Dat resolute standpunt verrast een beetje bij iemand die een 
lans breekt voor een bezonnen omgang met de kunstgeschie
denis. Als pleitbezorger van een gereflecteerder en meer 
voluntaristisch beleid heeft Van Adrichem zeker gelijk. Maar 
wat wint men door de drie Beckmans uit de ‘Collectie Ne
derland’ aan één muur te hangen? De mogelijkheden om 
werken buiten hun monografische bedding te contextuali- 
seren, wegen niet op tegen de benepen coherentie van ‘soort 
bij soort’. In de Vlaamse context kan men zo’n reorganisa
tie bepleiten, omdat de musea een zodanige achterstand heb
ben opgelopen, dat nauwelijks een instelling in staat is om 
een consistent verhaal over de ‘moderne traditie’ uit te wer

ken. Om diezelfde reden zal het nodig zijn dat één instelling 
zich daar in de toekomst op concentreert. De Nederlandse 
collecties echter moeten hun specificiteit niet winnen door 
de kunsthistorische voorraad van de imaginaire ‘Collectie 
Nederland’ onder elkaar te verdelen, maar door zich nadruk
kelijker en met meer intellectuele inzet bezig te houden met 
de specifieke inhoud van hun eigen voorraadkamers.
De ontvangst van de moderne kunst in Nederland 1910-2000. 
Picasso als pars pro toto van Jan van Adrichem verscheen 
in 2001 bij Uitgeverij Prometheus, Herengracht 406, 1017 
BX Amsterdam (020/624.19.34). ISBN 90-5333-739-3. 
(Dirk Pültau)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Petra Brouwer, Fredie Floré, Femke Glas, 
Marc De Kesel, Sarah Lauwers, Sven Lütticken, Dirk Pültau, 
Peter Rotsaert, Jorinde Seijdel, Lieven Van Den Abeele, Bart 
Verschaffel, Gert Verschraegen, Nicoline Wijnja, Etienne 
Wynants

Publiek bij Picasso’s ‘Figuren aan het strand’ (1931), tijdens de 
tentoonstelling ‘Pablo Picasso’, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1967 

(illustratie uit ‘De ontvangst van de moderne kunst in Nederland, 
1910-2000. Picasso als pars pro toto’, Jan van Adrichem)

van diens afscheidstentoonstelling La Grande Parade in het 
Stedelijk, een “ideologie van het pure kijken” detecteert.
De belangrijkste Picasso-aankopen vallen in de jaren ’50. 
Ze zijn het werk van Sandberg voor het Stedelijk Museum, 
Edy de Wilde voor het Van Abbemuseum en de enigszins 
voortvarende Louis Wijsenbeek voor het Haagse Gemeente
museum. Picasso begint vanaf die periode stilaan bij een 
breder publiek door te breken, iets waar Sandberg flink toe 
bijdroeg door hem in de eerste plaats te presenteren als ma
ker en held van de Guernica. In de tentoonstelling Picasso: 
Guernica (Amsterdam, 1956) kon de bezoeker, geholpen 
door de herinnering aan het oorlogsdrama, de misbaksels en 
wanstaltigheden van Picasso als de uitdrukking van een au
thentiek en doorvoeld lijden ‘appreciëren’. Plots bleken deze 
abberaties ‘maatschappelijk verantwoord’. Het cliché van 
de verzetsheld, dat de moderne kunstenaar voor het eerst 
publiek verkoopbaar maakte, heeft wellicht ook de naam 
Picasso tot pars pro toto van de moderne kunst doen uit- 
groeien.
Na de acceptatiefase onderscheidt Van Adrichem nog twee 
receptiehistorische periodes. In de jaren ’60-’70 beginnen 
jongere critici en kunstenaars de overjaarse en overschatte 
‘vedette’ Picasso te relativeren; en in de jaren ’ 80, ten tijde 
van de nieuwe schilderkunst, wordt de late Picasso opnieuw 
gewaardeerd. Het is even wennen om de jonge Fuchs in eerst
genoemd stadium, het voorlaatste dus, te zien verschijnen 
als een Greenbergiaan die om die reden enkel de kubistische 
- want ‘mediumspecifieke’ - Picasso kon waarderen. Hele
maal aan het einde keert de oudere Fuchs, inmiddels direc
teur van het Haags Gemeentemuseum, terug als een late 
emanatie van een vooroorlogs idealistisch klimaat. In het 
pakket werken uit de Haagse collectie dat hij in 1989 in zijn 
beruchte verkoopplannen wilde betrekken, bevonden zich 
onder meer de twee kubistische Picasso’s die Wijsenbeek in 
1956 had gekocht. Fuchs vond ze “te speels” en te weinig 
passen in een collectie die, niet toevallig, veel kunst bevatte 
die meer aansloot bij het voornoemde idealistische of 
expressionistische klimaat. Van Adrichem reconstrueert de 
discussie, en signaleert ook zijn eigen rol daarin. Hij pleit

Nieuwe Publicaties 

■ Vito Acconci, Phaidon, London, 2002. ISBN 0-7148- 
4002-5
■ Charles Auquière, La nature photographique d’Andy 
Goldsworthy, La Lettre Volée, Brussel, 2002. ISBN 2-87317- 
153-7
■ Gabriele Basilico, Berlin, Actes Sud, Arles, 2002. ISBN 
2-7427-3720-0
■ Jean Baudrillard, Total Screen, Verso, London, 2002. 
ISBN 1-85984-660-2
■ Elke Boon, Monologen, Ludion, Gent, 2002. ISBN 90- 
5544-403-0
■ Hervé Castanet, Pierre Klossowsky et la peinture. La 
manipulation des images, La Lettre Volée, Brussel, 2002. 
ISBN 2-87317-152-9
■ Conceptual Art, red. Peter Osborne, Phaidon, London, 
2002. ISBN 0-7148-3930-2
■ Conventies in de hedendaagse kunst. Lezingen en de
batten Witte de With 2001, red. Valentijn Byvanck, Witte de 
With, Rotterdam, 2002. ISBN 90-733-625-63 (Engelstalig 
90-733-625-47)
■ Jean-Pierre Criqui, Un trou dans la vie. Essais sur l’art 
depuis 1960, Desclée de Brouwer, Paris, 2002. ISBN 2-220- 
05056-4
■ Cyber Reader: Critical Writings for the Digital Era, red. 
Neil Spiller, Phaidon, London, 2002. ISBN 0-7148-4071-8 
• Philippe Dagen, L’Art impossible. De l’inutilité de la 
création dans le. monde contemporain, Grasset, Paris, 2002. 
ISBN 2-246-61591-7
■ Mrs. Delmotte, Nr. 0, Imschoot uitgevers, Gent, 2002. 
ISBN 90-806774-1-8
■ Georges Didi-Huberman, L’Image survivante. Histoire 
dé l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Editions 
de Minuit, Paris, 2002. ISBN 2-7073-1772-1
■ Anne-Marie Duguet, Déjouer l'image. Créations 
électroniques et numériques, Editions Jacqueline Chambon, 
Nîmes, 2002. ISBN 2-87711-233-0
■ Europe in Flames, red. Jari Ehrnroth en Niilo Kauppi, 
Helsinki University Press, Helsinki, 2001. ISBN 951-570- 
500-2
■ Hal Foster, Design and Crime (and Other Diatribes), 
Verso, London, 2002. ISBN 1-85984-668-8

■ Kenneth Frampton, Labour, Work and Architecture. 
Collected Essays, Phaidon, London, 2002. ISBN 0-7148- 
4080-7
■ Futurist Manifestos, red. Umbro Apollonio, MFA 
Publishers, Boston, 2001. ISBN 0-87846-627-4
■ Cai Guo-Qiang, Phaidon, London, 2002. ISBN 0-7148- 
4075-0
■ Raoul Hausmann, In den beginne was Dada, vertaald 
door Jan H. Mysjkin, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2002. 
ISBN 90-75697-68-6
■ Henri-Pierre Jeudy, La machinerie patrimoniale, Sens 
& Tonka, Paris, 2001. ISBN 2-84534-017-6
■ Marin Kasimir, Histoires de cadres, La Lettre Volée, 
Brussel, 2002. ISBN 2-87317-169-3
■ Kiki Larners, Tender Age, Artimo, Amsterdam, 2002. 
ISBN 90-75380-33-x
■ Claire Leblanc, L’Ejfort, Cercle photographique belge 
(1901-1910), La Lettre Volée, Brussel, 2002. ISBN 2-87317- 
154-5
■ Guy Mees, Ludion, Gent, 2002. ISBN 90-5544-375-1 
■ Françoise Parfait, Vidéo, un art contemporain, Edition 
du Regard, Paris, 2001. ISBN 2-84105-133-1
■ Martin Parr, tekst van Val Williams, Phaidon, London, 
2002. ISBN 0-7148-3990-6
■ Joe Scanlan, DIY, Imschoot uitgevers, Gent, 2002. ISBN 
90-72191-99-4
■ Michael Snow, Almost Cover to Cover, Black Dog Pub
lishing, London, 2001. ISBN 1-901033-18-x
■ Renée Steenbergen, Iets wat zoveel kost, is alles waard. 
Verzamelaars van moderne kunst in Nederland, Artimo, 
Amsterdam, 2002. ISBN 90-5000-3966
■ Carolee Thea, Foci. Interviews with 10 International 
Curators, ApexArt, New York, 2001. ISBN 0-9704071-5-7 
■ Underworld, Michiel van Nieuwkerk, Yoeri Albrecht en 
Agata Zwierzynska, Artimo, Amsterdam, 2002. ISBN 90- 
75380-42-9
■ Useful Photography #002, red. Hans Aarsan, Julian 
Germain, Hans van der Meer, Erik Kessels en Claudie de 
Cleen, Artimo, Amsterdam, 2002. ISBN 90-75380-46-1
■ JeffWall, Phaidon, London, 2002. ISBN 0-7148-3951-5 
■ Andy Warhol, Catalogue Raisonné, Vol. 1 Paintings and 
Sculpture, 1961-1963, red. Georg Frei en Neil Printz, 
Phaidon, London, 2002. ISBN 0-7148-4086-6
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Pieter Laurens Mol

‘The Limit to Which Man Can Reach Out into Space’
t/m 25 mei 2002

My Modern Summer
met designmeubels van Charles Eames, George Nelson, Verner Panton, Wim Rietveld en werk van Keith Edmier, Sharon Lockhart en Allan Ruppersberg

opening I juni 2002 van 17.00 tot 19.00 uur — tentoonstelling van I juni t/m einde augustus 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 ! I - 18 uur, zaterdag 14 -18 uur, I e zondag van de maand 14 - 18 uur

Galerie de Expeditief I '‘
Jaroslaw Flicinski Ina van Zyl
“to let you shine”

tm 15 juni 2002 22 juni tm 27 juli 2002

Galerie de Expeditie Leliegracht 47 T 020 - 620 47 58 wo tm vr 10.30 - 18.00 uur galerie@de-expeditie.com
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam F 020 - 624 62 20 za 14.00 - 18.00 uur www.de-expeditie.com
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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 vanBelgische 
tentoonstellingsruimten dienen te 
worden verricht op het rekening
nummer 422-2 181611 -46. Stortin
gen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452 
van Kredietbank Nederland. De 
opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaar(s) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking op de periode die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalbeke

■ Cultureel Centrum Aalbeke 
Aalbekeplaats - 8511 Aalbeke 
<&056/40.18.92-ma-vr9-12u  13u30-16u
• Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[tot 6/6] • Els Fieuw - fotografie [8/6 tot 
27/6] • FabienneDebontridder-fotogra- 
fie [29/6 tot 5/9]

Aalst _____________

■ Cultureel Centrum De Werf 
Molenstraat 51 - 9300Aalst
© 053/73.28.28 - di-vr 10-12u 14-17u 

20-20 14-17u
>“LandschappenuitCountyMayo”-Pat 
Harris/”Foundlings” - Orla Barry - foto
grafie, video [tot 26/5]
• Galerie Denise Van De Velde 
Tragel 7a - 9300Aalst
®053/70.04.65-do-zal4u30-18u
* Ingeborg Lüscher - fotografie, video 
[tot 8/6]
■ Netwerk Galerij
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst 
<D053/70.97.73 - wo-za 14-18u
• “De Zeeberg” -Rik De Boe, Greet De 
Gendt, Alice Evermore, Frederic Geurts, 
HAP,PeterMorrens, Angelo Vermeulen, 
Lucie Renneboog... [tot 9/6] 
•Netwerk2

Houtkaai - 9300Aalst
< &053/70.97.73-wo-za 14-18u
* “De Zeeberg” - Rik De Boe, Greet De 
Gendt, Alice Evermore, Frederic Geurts, 
Joseph Jessen, Dirk Zoete., [tot 9/6]
■ Galerij C. De Vos 
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 
© 053/41.37.89
do-za 14-18uzo 10u30-13u30
I Virginie Bailly [23/5 tot 16/6]
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13- 9300Aalst 
© 053/732340 - 053/732345 
di-vr 10-12u 14-17uza-zo 14-17u 
» “Ierse kunst uit de collectie van het Mu
seum of Modem Art te Dublin” [tot 26/5]

Antwerpen______________________

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74- 2000Antwerpen 
<503/233.13.45 - do-zo 13u30-18u 
• Hugo Duchateau [tot 16/6]
■ Elcker-Ik Centrum
Breughelstraat31-32- 2000Antwerpen 
<503/237.11.06 - ma-do 19u30-24u
• Wouter Jamees - fotografie [tot 31/5] • 
Lucille Feremans - fotografie [3 tot 22/6] • 
Karin Borghouts-fotografie[24/6tot31/8]

■ Objectif]...]
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen
< 50496/50.42.06- do-za 14-18u
• "Close Reading #2"-Vincent Geyskens, 
Gerard Hemsworth, Imi Knoebel, Pedro 
CabritaReis, JügenVoordeckers[tot 19/5] 
■ Elzen veld
St-Jorispoortstraat27bis-2000Antwerpen 
<503/223.56.10-do-zo 12u30-17u30 
>“OnderdehoedvanFransMertens”[tot 
18/5] » “Quilts” [24/5 tot 2/6] » “Cel 
Overberghe, 1957-2002. Een overzicht” 
[tot 2/6]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19-2000Ant
werpen
<503/231.90.56-wo-za 14-18u
• Guy Van Bossche [16/5 tot 29/6]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 
<503/206.03.50 - di-zo 10-17u
> “Stroomversnelling. De Antwerpse ha
ven 1880-2002” [tot 1/9]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2- 2000Antwerpen
< 5 03/226.06.30 - do-za 13-18u
► Kris Fierens [tot 8/6] • Pieter 
Vermeersch, Joris Ghekier,KrisFierens, 

Gauthier Hubert [21/6 tot 31/8]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen

< 503/2406430- di-zo 10-17u
• “Spring 2002. Jong beeldend talent in 
Antwerpen” [tot 17/5] • “Genomineer
den Provinciale Prijs Beeldende Kunst 
2001” - Boy & Erik Stappaerts, Anton 
Cotteleer, Christine Clinckx, Loreta 
Visie [12/6 tot 12/7]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopoldde Waelplaats-2000Antwerpen 
<503/238.78.09-di-zo 10-17u
* “Rik Wouters uit eigen bezit” [tot 26/5]
• “Gekooid verlangen. Jane Graverol 
(1905-1984), Rachel Baes (1912-1983) 
enhetsurrealisme”[tot23/6] •"VanEyck 
tot Memling. De Vlaamse Primitieven in 
het Koninklijk Museum" [14/6 tot 18/10] 
•"HetBrugseGroeningemuseumtegas 
[tot 27/10]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 
503/238.59.60-di-zo 10-17u
* "Lichtpartituren. Met muziek van Ivan 
Fedele". - Lucia Romualdi/”White Out” 
- Guy Van Bossche/”Au paradis” - Thé 
Van Bergen [tot 18/8] • Fred Eerdekens 
[1/6 tot 1/9]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14- 2000Antwerpen 
503/237.H.27-di-vr 10-18uza 12-18u
• Ann Veronica Janssens [tot 25/5] • 
Marthe Wéry [31/5 tot 29/6]
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
503/257.14.17-di-za 14-18u
* Bojan Fajfric [tot 25/5] • Victoria 
Civera [30/5 tot 6/7]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 
503/2211450-di-zo 10-16u45
* ‘Met passa en kompas. Zuid-Neder- 
lands kapitaal enkennis als 16de-eeuwse 
bouwstenen voor de Verenigde Oost- 
Indische Compagnie” [tot 21/7] 
•N.I.C.C.

Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen 
503/216.07.71 - wo-za 14-18u
» "Freespace 03: Fragments d’infia- 
structure, d’un musée à l’autre” - Freek 
Wambacq [tot 19/5] • "Viewmaster"- 
SebastianDiaz Morales, JeroendeRijke/ 

Willem de Rooij, Anri Sala [tot 2/6]
■ Nationaal Scheepvaartmuseum 
Steenplein 1 - 2000Antwerpen 
503/2019340
• “Landverhuizers. Antwerpen als kruis
punt van komen en gaan” [tot 31/12]
■ Roger Vandaele, Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 
503/237.20.19- vr-za 13-18u
• “Pure Hair” - Huub Vinken [tot 25/5] 
■ Rubenshuis
Wapper9-11 - 2000Antwerpen 
503/2011555-di-zo 10-16u45
• "Heerlijke Primitieven. Meester- 
tekeningen van Jan van Eyck tot 
Hieronymus Bosch” [14/6 tot 18/8]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
503/226.52.77-do-za14-18u
• “20 jaar Ruimte Morguen” - Frederick 
Bell, Arma & Berhard Blume, Heinz 
Cibulka,HilmarLiptow,Mare Schepers, 
Luc Tuymans... [tot 25/5]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 
503/248.08.71 -wo-za I4-18u
► “Runing Shadow” - Job Koelewijn 
[tot 25/5]

■ Volkskundemuseum
Gildekamersstraat2-6-2000Antwerpen 
503/220.86.66-di-zo 10-16u45
• "Havenkwartier" [tot 1/9]
■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen 
503/216.30.28
»0477/75.67.21-wo-zal4-18u»Sylvie 
Janssens de Bisthoven [tot 25/5]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 
503/226.79.53-zo 14-18u
• Franck F. Castelyns, Huub Vinken 
[tot 16/6]
■ deSingel
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018 Ant
werpen
503/248.28.28 - di-zo 14-18u
* "After-Sprawl. Onderzoek naar de he
dendaagse stad” - Xavea De Geyter 
architecten [tot 9/6]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100- 2018Antwerpen 
503/247.24.19-ma-vr9-17uzo 14-17u 
• “Je vous donne des couleurs” - Willem 
Cole [tot 14/6]
■ Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
Lange Leemstraat338-2018Antwer
pen
503/286.78.40-12-17U
•WimWauman,HentieVanDerMerwe 
[23/5 tot 2/6]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwer
pen
503/238.40.34- ma-vr ll-13ul4-18u
• Monique De Rae - schilderijen [tot 
30/5] • Godfrey Williams-Okorodus - 
schilderijen [7 tot 27/6]
•Lokaal0l

Provinciestraat 287-2018Antwerpen 
503/238.81.66-do-za 13-17u
► Kenny McLeod, Geert - Goiris - video, 
fotografie [31/5 tot 29/6] • Ward Van 
Grimbergen [-/5 tot 6/7]
■ Openluchtmuseum voor Beeld
houwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 
503/8271534 - di-w 10-20u
* “De franchise unit” - Atelia van Lies- 
hout/”Rik Wouters, prenten uit het Ste
delijk Prentenkabinet Antwerpen” [25/5 
tot 25/8]
■ Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110- 2030Antwerpen 
503/542.49.40- ma-za 10-17u
• Filip Peeters - fotografie [tot 4/6] • 
“Snapshots. Jazz by Paquet ’ - Philip 
Pacquet - tekeningen [ 18/5 tot 23/6] • 
Petra Cosemans - fotografie [7 tot 25/ 
6] • Frans Devriese - fotografie [28/6 
tot 3/9]
■ Anc. Ets. Congres, Sin t-Lucas Ant
werpen
Kerkstraat45 -2060Antwerpen 
503/223.69.70- ma-vr 10-16u
• “Accrochage 1” [tot 31/5]
■ Twenty/Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat 88 - 2060Ant
werpen
503/2262620-0486/24.65.21
do-zo 14-18u
• “Shifting Ground” - Howard Mason - 
schilderijen [1 tot 23/6]
■ Annex - Het Noodzakelijk Zwijgen 
Borsbeekstraat57-59-2140Antwerpen 
50486/98.54.12-za-zol2-17u
► “Praktisch niet theoretisch” - Laurence 
Boric, Koen Broucke, Hans Eneman, 
Jen Gossé,FrieJ. Jacobs, Jan Verhaeghe, 
Kris Van Dessel - video [tot 25/5]

Bierbeek ___________________

■ Cultuurcentrum De Borre 
Speelpleinstraat 10- 3360 Bierbeek 
5016/46.14.00 - di-vr 9-2lu za 9-12u
• “Spervuur. 6x hedendaagse kunst in 
Vlaams-Brabant” [tot 2/6]

Bomem_________________________

■ Cultureel Centrum Ter Dilft
St.-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 
Bomem
503/890.69.30-wo-zo 14-19u
>“TellMe.Recentemtemationalevideo- 
kunst” - Emmanuelle Antilie, Stefan 
Banz, Alan Curtail, Saverio Lucariello, 
Shahtyar Nashat, Manuel Saiz... [tot 2/ 
6] • Frans Devriese - fotografie [tot 3/6] 
>RikVanDenBussche-fotografie[5tot 
24/6] • Wouter Jamees - fotografie [26/6 
tot 2/9]
"M&M Gallery

Sint Amandsesteenweg 181 - 2880 
Bomem
503/889.61.95 - wo-zo 14-19u
• Shahryar Nashat - video-installatie 
[tot 2/6]

Braine l'Alleud

■ Centre d’Art Nicolas de Staël
Chaussée de Mont Saint Jean 83 -1420 
Braine l’Alleud
5 02/386.15.35 - ma-vr 9u30-16u wo 
9u30-13u za-zo 14-18u
• "Roger Bissière (1886-1964)” - schil
derijen [tot 26/5]

Brugge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•

Dijver 16- 8000Brugge 
5050/33.35.48
• “Impact, 1902 Revisited. Tentoonstel
ling ova ‘Les Primitifs flamands à 
Bruges' vaneeneeuwgeleden” [tot30/6]
■ Concertgebouw

‘t Zand - 8000Brugge 
5070/22.33.02
• “Octopus In Situ, Modulair Mu
seum, Wegwerp Kunsthalle (diverse 
locaties in de stad)” - Manon de Boa, 
Ugo Rondinone, Joe Scanlan, Joëlle 
Tuerlinckx, Robert Devriendt, Job 

Koelewijn, Messieurs Delmotte... 
[18/5 tot 15/9]
■ Groeningemuseum
Dijver 12 - 8000 Brugge 
5050/33.99.11 -dagelijks 9u30-17u
> “Jan van Eyck, de Vlaamse Primitieven 
en ha Zuiden (1430-1530)” [tot 30/6]
■ Station & ondergrondse parkingen 
Brugge
8000 Brugge 5050/34.44.79
• “Brugge Inside Out” [tot 17/1 Ij • “Lost 
Locations. Station Brugge - Jan 
Kempenaers, Theo Baert, Hans van da 
Meer,AnneDaems-fotografie[tot 17/11]

Brussel _______________________

■ Archetype
Barthélémylaan 11 -1000Brussel 
502/514.21.01 - wo-za 14-18u 
>“Tekeningen”-ElsDietvorst,JefGeys, 
Patrick Guns, Sylvie Janssens de Bist- 
hoven, Michael Van Den Abeele... [tot 
6/7]
■ Argos
Werfstraat 13 -1000Brussel 
502/229.00.03 - wo-za 14-19u
• “Say Hello to Peace and Tranquility” - 
Dagmar Keller, Martin Wittwer/Mark 
Lewis [18/5 tot 29/6]
■ Broodhuis, Museum van de Stad 
Brussel
Grote Markt-1000Brussel 
502/279.43.50-<H-vrl0-l 7uzarzo 10-13u
• “Brussel tussen hemel en aarde. Een 
verhaal ova de open ruimte in de vijf
hoek” [tot 31/8]
■ Eye See Gallery - Contemporary 
Fine Art Photography
Aalststraat 7-1000Brussel
50475/33.75.66-do-za 13-17u
• Chema Madoz [tot 1/6]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 
502/514.01.23 - wo-za 14-18u , 
* “Photographers of the Gallery” [16/5 
tot 29/6]
■ Kunstraum. Bruxelles 
Sint-Goriksplein 27- 1000 Brussel 
502/502.(X).12-wo-vr 16-19uzal3-16u 
•"PerfectHousekeeping"-FidesBecker
- schilderijen [tot 13/6] • Rita Vitorelli - 
schilderijen [15/6 tot 18/7]
■ Galerie Maurice Keitelman 
Strostraat 9 -1000 Brussel 
502/511.35.80 - wo-za 12-18u
• “Between Works and Words (Part II)” 
- Claude Cortinovis, Sophie Calle, 
Barbara Kruger, Shirin Neshat, Andres 
Serrano [tot 6/7]
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 
502/542.11.12 - di-za 12-19u
* ‘To Be Like You” - Katrin Freisager 
[tot 1/6) "Omiai"-Tomoko Sawada [6/ 
6 tot 27/7]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
502/219.14.22 - di-za 14u30-18u
DFred: Sandback[tot25/5) Robert Man
gold [31/5 tot 14/7]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique (ISELP) 
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
502/504.80.70-ma-za 9u30-19u
• “Le temps et la couleur” - Marie de 
Mévius - schilderijen [tot 29/6) “Etre au 
fond” - Michel Moufife [30/5 tôt 29/6]
■ La Verrière, Hermès 
Waterloolaan 50 -1000 Brussel 
502/511.20.62
0033/3 12170611 - ma-za ll-18u 
>“Préhistorique”-BeaurinDomercq[tot 
29/6]

■ KBC-Galerij
Grote Markt 19-1000 Brussel 
502/517.56.71-di-zo ll-18u
• “Lega. Ethiek en schoonheid inhethart 
van Afrika” [tot 28/7]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10-1000Brussel 
502/741.73.00- di-zo 10-17u
•'De 19deeeuwq>twee  wielen” [tot29/9]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3-1000 Brussel 
502/508.32.11 - di-zo 10-17u
• “De Firma Brueghel of de schilder- 
kunst van vada op zoon” [tot 23/6]
■ Librairie Quartiers Latins/CFC 
Editions
Martelaarsplein 14-1000 Brussel 
502/227.34.04-ma-za 10-18u
• ‘Tout juste instable” - installaties - 
Jacqueline Mesmaeker, Sophie Nys [tot 
22/6] • “Lavie dans les bois. Cabanes a 
architectures premières” - architectuur 
[2/7 tot 31/8]
■ Orion Art Gallery
Wolstraat 19-1000 Brussel 
502/512.63.55- wo-za H-18uzo 11-16u
• Felten-Massinger-fotografie [tot 29/6]
■ Paleis voor Schone Kunsten 
Koningsstraat 10 -1000Brussel 
502/507.84.66
dagelijks 10-18u vr 10-20u
• “Mapping Sitting. Overhet portret en 
de fotografie” - Walid Raad, Akram 
Zaatari[4tot26/5]• “Retrospectieve Rik 
Wouters”/” Abstract” - James Welling 
[tot 26/5]
■ Roomade
Koopliedenstraat 60-62 -1000Brussel 
502/223.26.73 - vr-za 14-19u
• “Instant Video at Our Age” - Franciska 
Lambrechts, Honoré 0'0 
( ) [tot -/6]www.instantvideoatourage.org
■ Stadhuis Brussel - Dienst Schone 
Kunsten
Grote Markt-1000Brussel 
502/279.45.12-di-zo H-18u
• “Rubens, Europese schilder" [tot 28/7] 
•Usagexterne

Oude Graanmarkt 46 -1000 Brussel 
502/502.68.09-di-za 10-19u
• “Un pas en avant ou le design belge; le 
PrixdesJeunesCréateurs”[17/5tot31/8] 
■ Atomium
Eeuwfëestlaan -1020 Brussel
> “2002 teruggevonden voorwerpen van 
de Expo 58’ [tot 31/8]
■ Sint-Lukasgalerij

Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
502/250.11.66 
ma-vr 10-17uza 13-17u
> “Jonge kunstenaars” - Michael Aerts, 
Doris Lasch & Ursula Ponn, Heidi Voet 
[17/5 tot 30/6]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 
502/7350531 - ma-vr 9-13u 14-17uza 
13-18u
> ‘Mémoires vivantes” - Mohamed 
Kacimi, Abdelkrim Ouazzani, Karima 
Faouzi, Hicham Benohoud [tot 18/5]
■ Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 
502/735.52.12 - di-vr 13u30-18u 
> “Couleurs en3 dimensions”-Afiicano, 
Angi, Baj, Boetti, Canneel, Chia, De 
Paris, Glasa, Haring... [tot 31/5] > “Eté 
à la terrasse” - Enzo Cucchi [-/6 tot -/9]
■ Les Témoins Oculistes
Vierde Augpstusplein 11 -1040Brussel 
502/734.01.86-vr-zo 14-19u
>“AnUnmadeSculpture”-Marie-France 
& Patricia Martin - fotografie [tot 2/6] 
■ CIVA, Fondation pour 
l’Architecture
Kluisstraat 55 -1050Brussel 
502/642.24.80- di-zo 10u30-18u30 
>“Blue,RedandYellow”-Ann Veronica 
Janssens [tot 30/5]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel 
502/515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17u
• “De Ilias en de Odyssee” - Mimmo 
Paladino - tekeningen/”Commandes 
photographiquesduGroupeLhoist”[16/ 
5 tot 18/8]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050Brussel
502/538.08.18 - di-za 14-I9u
> Philip-Lorca diCorcia [tot 18/5] > Peter 
Do wnsborough [25/5 tot 8/7]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel 
502/639.67.30 
di-za 12-18u
> Gert Verhoeven, DavidHines [tot 25/5] 
>‘ThePortfolios”-RobertMapplethorpe/ 
Evan Holloway [6/6 tot 31/8]

■ Centre Culturel Jacques Franck 
Wóterloosesteenweg 94 -1060Brussel 
502/538.90.20
di-vr 14-17u30 za-zo 10-17u30
> “Bruxelles nous appartient/Brussel be
hoort ons toe” [tot 19/5] > “Les quatres 
saisons de May” - Aimabel Sougné - 
fotografie [tot 2/6]
■ Espace PhotographiqueContretype 
- Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
502/538.42.20
di-zo 13-18u
> “Propositions d’artistes” - Serge Botty, 
Willi Filz, Vincent Meessen, Hélène 
Robbe [tôt 14/7]
■ Maison Pelgrims
Parmastraat 69 -1060 Brussel 
502/534.56.05- vr 16-20uza-zo ll-18u 
>“Parcoursd’artistes8èédition”[totl9/5]
■ Matrix Art Project
Koobnijnenkaai 30-34 -1080Brussel 
502/411.36.19- do-zo 13-19u
> “KunstenFestivaldesArts” - Didier 
Volckaert, Rodrigo Garcia, Vincent 
Fortemps [tôt 25/5]
■ La Vénerie
Gilsonplein 3-1170 Brussel 
502/660.49.60
wo-za 15-18uzo H-14u
> Annick Blavier, Dimitri Coppe, Bob 
Verschueren [24/5 tôt 23/6]
•Artgo, Espace Nomade d’Art 
Contemporain
Vertebra, Wielmans-Ceuppenslaan 45 - 
H90Brussel
502/345.93.48
wo-vr 14-18u30za ll-18u
> “Robert Brandy, Peintures 1972-2002” 
[tot8/6]
■ Huize Marijke Schreurs/La Mai
son de Marijke Schreurs
Van Volxemlaan 475 -1190Brussel 
502/534.18.69
wo-doVza 15-18u
> “timeline” - Wilmes Mascaux [tot 4/6]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art 
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel 
5 02/761.27.67 - do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za 9u30-17u
•"Polychromieplurielle"-JacquesBage, 
Pascal Courcelles, Thierry Gonze, 
Carmen Hoyos, Roland Jadinon, Daniel 
Locus [tot 29/6]
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 
502/226.12.11
di-zo H-18u vr 11-2lu
> Richard Agnello - schilderijen [ 16/5 tot 
16/6]

Charleroi ___________________

■ Bâtiment Solvay, Université du 
Travail
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi 
5064/22.51.70
dagelijks 9-18u
> ‘Tuer le temps” - Patrick Everaert 
[tot 9/6]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne
5071/43.58.10
di-zo 10-18u
> “Gilbert De Keysa(1925-2001). Pre- 
mièresimages”/MauriceTabard(1897- 
1984),legéomètre’7”Enrichissementdes 
collections. Dons a acquisitions 1996- 
2000" [2/3 tot 2/6] > ‘Mental Images” - 
Alison Jackson/’Au bord de l'irréel" - 
Luisa LopezMoreno/’Le temps retrouvé. 
Photographes amateurs à la Belle Epo
que” [8/6 tot 15/9]

De Haan ________________

■ Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere
Nieuwe Steenweg361 - 8420De Haan 
5058/51.47.57- do-ma 14-18u
> Albert Rubens [tot 27/5] > Henri
Lannoye - sculpturen [1/6 tot 29/7]

Deinze ___________

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 -9800Deinze 
509/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
> “Kunstenaarsportretten” - Rony 
Heirman - fotografie [tot 16/6]

Dendermonde_________________________

■ Cultuurcentrum Belgica 

Kerkstraat24- 9200Dendermonde 
5052/20.26.26
za-zo 14-I8u
> Peter Jacquemyn [tot 31/6]
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Kelly 1:1
A cover version by Experimental Jetset
12 mei - 8 juni
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Deurle

■ MDD (Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museiimlaan 14 - 9831 Deurle 
«>09/282.51.23
di-vr 13-17uza-zo ll-17u
• “Tuinproject Wahnsinn" - Kris Martin 
Rot -/5] • “Home/Thuis” - Jorge Pardo/ 
Focus 2. Thuis, vreemd en vertrouwd.

Curator Piet Boyens” [tot 16/6] • Raoul 
De Keyser [29/6 tot 8/9]
■ Galerie Grusenmeyer
Museiimlaan 16- 9831 Deurle 
© 09/282.77.93 - do-zo 14u-18u
• Diane Bogaerts [tot 16/6] * Bart de 
Zutter, Christophe Denys [29/6 tot 8/9 
(gesloten 15 tot 24/7)]

Deurne

■ Zilvermuseum Sterckshof 
Hooftvunderlei 160-2100Deurne 
<H)03/360.52.50-di-zo 10-17u30
• “Atelier de Vecchi” [tot 14/7]

Eeklo

■ Cultureel Centrum De Herbakker 
Pastoor De Nevestraat 26- 9900 Eeklo 
«09/378.40.90-dagelijks 10-17u
• “Hetnaakt in de Belgische beeldhouw
kunst” [tot 16/6]

Eupen____________________________

■ Internationalen Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)

In den Loten 3 -4700Eupen 
«087/56.01.10-do-zo 14-18u 
•"Erosund Thanatos"-Denyse Willem, 
Ernst Wille [tot 19/5]

Evergem__________________________

■ Cultureel Centrum De Stroming 
Weststraat31 -9940Evergem 
®09/358J1.00-ma-za8u45-lI^514-16u 
• Claudia Tricnon - fotografie [11/5 tot 6/6] 
• Juan Vervliet - fotografie [8/6 tot 27/6] • 
Ine De Handschutter - fotografie [29/6 
tot 5/9]

Galmaarden

■ Cultureel Centrum Baljuwhuis 
Kammeersweg2 -1570 Galmaarden 
«054/58.95.11 - ma-vr 10-17uza-zo 14- 
18u
I “Spervuur. 6x hedendaagse kunst in 
Vlaams-Brabanf ’ [tot 2/6]

Gent

■ Bijlokemuseum
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent 
«09/225.11.06-do-zo 10-18u 
• “Domus Kartonus" - Harald Thys [tot 
30/6]
• - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur
VroiavAmersstraat(Patershol)-9Ü00Gent 
«09/269.29.10-di-zo 10-17u
►“ProvincialePrijsvoorBeeldendeKunst 
2001” - Mo Becha, Lucie Renneboog, 
Linda Van Neck, Koen De Decker, 
Christophe Denys, David Neirings/ 
"Invasifm" - Ben Benaouisse [tot 26/5] • 
“Vlucht” - Mare Hoflack - fotografie [31/ 
5 tot 30/6] • “Blend. Actuele fotografie in 
België. Keuzes” - Ana Torts, Mare 
Horemans,JanKempenaers,GeertGoiris, 
Anne Penders, Nadine Tasseel, Mare 
Trivier, Christoph Ruys... [31/5 tot 30/6]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraal 5 - 9000 Gent 
«09/267.99.99-di-zo 9u30-17u 
» “Tapio Wirkkala (1915-1985). Eye, 
Hand, Thought” [tot 9/6]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17-9000 Gent 
«09/222.00.33
wo-vr 14-18uza 10u30-18u30
•Kiki Smith [tot 22/6]
■ Galerij Kunst-Zicht - Studenten
restaurant "Overpoort"
Overpoortstraat - 9000 Gent 
«0476/98.49.93 - di-do ll-15u 
• Use Joliet - installatie [tot 11/6]
■ KunstNu, Vereniging voor het Mu
seum van Hedendaagse Kunstte Gent 
Citadelpark 1 - 9000 Gent 
« 09/222.38.96 - di-zo 10-18u
I Jan De Cock [18/5 tot 6/7]
■ Museum Dr. Guislain 
Jozef Guislainstraat 43 - 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- 9000 Gent 
«09/240.07.00-di-zo 10-18u
► "België-Nederland. Verwantschap en 
eigenheid.BelgischeenNederlandsekunst 
1890-1945” [tot 16/6])"Randschadefig. 
7” - Jan De Cock [18/5 tot 18/8] • 
"Groeningemuseum te gast in het Mu
seum voor Schone Kunsten” [tot 27/10]

■ Stedelijk Museum voor Actuele
Kunst (S.M.A.K.)
Citadelpark - 9000 Gent 
«09/221.17.03-di-zo 10-18u
• Jannis Kounellis [tot 23/6] • Bernard 
Frize [ 1/6 tot 18/8] • Jürgen Partenheimer 
[22/6 tot 1/9] • Lucebert [22/6 tot 8/9]

Hasselt

■ Cl AP
Zuivebnarkt 44 - 3500Hasselt 
«011/22.53.21
di-vr 12-18uza 14-17u
• Hans Op de Beeck-tekeningen [tot 8/6]
■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt 
«011/22.99.31 -di-zo 10-17u
• “Les arguments irrésistibles” - Marcel 
Marien, Robert Willems/”Interval” - 
Maarten Vanvolsem [tot 26/5] • Fik 
Van Gestel, Jacqueline Machado de 
Souza [2 tot 30/6]

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
•"Kunst doorheen de geschiedenis” [25/ 
5 tot 2/6] • Geert Rochus - fotografie [tot 
4/6] » 10/5 tot 4/6 [7/6 tot 25/6] » Petra 
Cosemans - fotografie [28/6 tot 3/9]

Hoeselt

■ Cultureel Centrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt 
«089/41.63.58-ma-vr9-12u 13-16u
• Ine De Handschutter - fotografie [tot 5/ 
6] • Johan De Poorter - fotografie [7/6 tot 
26/6] • Geert Rochus - fotografie [28/6 
tot 4/9]

leper______________________________

■ Flanders Fields Museum
Grote Markt 34- 8900leper 
« 057/22.85.84 - dagelijks 10-18u
• “Deadlines. Oorlog, media en propa
ganda in de 20 ste eeuw” [tot 17/11]
■ Merghelynckmuseum
Merghelvnckstraat2-8900leper-di-zo 
10-18u
• “Lost Past De toekomst van het verle
den” - Becky Allen, David Claerbout, 
Rineke Dijkstra, Dora Garcia, Felix 
Gonzalez-Torres, Jan Kempenaers, Ann 
VeronicaJanssens, Willem Oorebeek... 
[15/6 tot 15/9]

Kapellen__________________________

■ De Oude Pastorij
Dorpsstraat 45 - 2950Kapellen 
«03/664.18.80
• “Spervuur. 6x hedendaagse kunst in 
Vlaams-Brabant” [tot 2/6]

Knokke-Heist

■ André Simoens Galerie
Kustlaan 128-130- 8300Knokke-Heist 
«050/61.00.87 
di-za 10u30-13u 15-19u
>“TheEdgeoftheBorderline”-Laurenz 
Berges [tot 27/5]
■ White-Ou t Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke- 
Heist 
«050/62.93.63-za-zo 14-18u
• Caroline Van Damme - tekeningen [tot 
26/5]

Kortrijk__________________________

■ Broelmuseum
Broelkaai 6- 8500Kortrijk 
«056/24.08.70 - di-zo 10-18u
* "Anno‘02: Kunst-Stof(f)" - Matthew 
Barney, Christo & Jeanne-Claude, 
Richard Deacon, Fortuyn/O’Brien, 
Tobias Rehberger, Anish Kapoor... [tot 
31/8]
■ Cultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7- 8500Kortrijk 
« 056/21.78.63 - di-zo 14-18u 
>ElsFieuw-fotografie[tot6/6]>Fabienne 
Debontridder - fotografie [8/6 tot 27/6] • 
Claudia Tricnon - fotografie [29/6 tot 5/9]
■ Harmagedon
Sasboslaan 7-8510 Kortrijk 
«056/21.65.65 - vr-ma 15-19u 
► René Huin, Claude Lebaily, Veerie 
Van Wilder [tot 20/5]

La Louvière

■ Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière 
«064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo ll-18u
• “Impressions 1986-2002” - James 
Brown/T2ème Prix de la Gravure et de 
l’Image imprimée” [tôt 28/7]

Leuven

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat 63 - 3000Leuven 
«016/23.84.27
ma-vr 10-16u30 za-zo 13-18u
• “Spervuur. 6x hedendaagse kunst in 
Vlaams-Brabant” [tot 2/6]
■ Openbare Bibliotheek Twee- 
bronnen
Rijschoolstraat 4 - 3000 Leuven
« 016/22.65.22 - ma-vr 10-18u za 10- 
17u
• “Spervuur. 6x hedendaagse kunst in 
Vlaams-Brabant” [tot 2/6]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000 Leuven
« 016/23.03.20 - ma-vr 10-18u za 14- 
17u
• Virginie Bailly & Wesley Meuris, 
Deborah  Bailly [tot30/5]D Spervuur.6x 
hedendaagse kunst in Vlaams-Brabant” 
[tot2/6]>“VirtueelhypertekstNarratieve 
internetkunst ( )" [tot 
26/7]

www.hypertekst.be

Liège_____________________________

■ Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain
Parc delà Boverie 3 - 4020Liège
« 04/343.04.03 - di-za 13-18u zo 11- 
16u30
• “Paysages de Magnum” - fotografie 
[tot 16/6]

Lokeren

■ Cultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren
« 09/340.50.50 - ma-vr 10-12u 14-17u
• Roland Verbrugge - fotografie [tot 6/6]
• Marcel Ysewijn - schilderijen, tekenin
gen [24/5 tot 9/6] • Petra Cosemans - 
fotografie [28/6 tot 4/9] • Robert Kot - 
fotografie [29/6 tot 5/9]
■ Di-Art Galerie
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren
« 09/348.06.42 - wo-vr 14-18u za 10- 
17uzo 15-18u
► “6 kamers, 6 kunstenaars” - Yves 
Beaumont, Jan De Wachter, Viviane 
Klagsbrun, Alex Michels, Lucy Slock, 
Paul Van Gijsegem [tôt 1/6]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Biaise Pascal 1 -1348 Louvain- 
la-Neuve
« 010/47.48.41 - ma-vr 10-18u zo 14- 
18u
•"Vasesgrecsetitaliotes. Donation abbé 
Adolphe Mignot (1903-2001)’7lmages 
de l'antiquité" [tôt 25/8]

Loverval

■ Galerie Jacques Cerami
RoutedePhilippeviUe 140C-6280Love>val 
«071/56.17.66 - wo-w 14-19u za 11- 
18uzo 14-18u
• Laurence Dervaux [19/5 tôt 14/7]

Maaseik

■ Cultureel Centrum Achter Olmen 
Van Eycklaan 72 - 3680Maaseik 
«089/56.57.04
> Johan De Poorter-fotografie [tot 5/6]> 
Geert Rochus - fotografie [7 tot 26/6] * 
Filip Peeters - fotografie [28/6 tot 4/9]

Marke

■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke
«056/24.08.22-ma-vr9-12u3013u30-I6u
• Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[8/6tot27/6] • ElsFieuw- fotografie [29/ 
6 tot 5/9]

Machelen

■ Galerie Transit
Zan^xiortvest 10- 2800 Mechelen 
«015/33.63.36-zol4-18u
►“Ruimte stnikturen”-KarelBreugelmans 
[tot 23/6]

Mechelen

■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 2800Mechelen 
«015/29.40.14-wo-zo 10-I8u 
•"ComuCopiae"-Annabelle Nuyttens, 
Annina Van Sebroeck, Luc Fierens [tot 
23/6]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘ t Ghelandt 
Waalvest - 8930Menen
«056/51.58.91 - ma-zo 10-12u 14-18u 
► Robert Kot - fotografie [11/5 tot 6/6]• 
Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[29/6 tot 5/9]

Mons

■ Musée dés Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 7000Mons 
«065/40.53.06-di-za 12-18uzo 10-18u 
► "Nervia (1928-1938). Peintres belges 
des années 30” - Louis Buisseret, Anto 
Carte, Frans Depooter, Rodolphe 
Strebelle... [28/6 tôt 17/11]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz
« 064/21.21.93 - di-zo 10-18u
► “Le livre médiateur” [tôt 26/5] • “La 
fleurdupêcheuretl'oiseaud'azur. Artset 
civilisation au Vietnam” [tôt 18/8]

Namur 

■ Service de la Culture de la Province 
de Namur - Maison de la Culture 
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur 
«081/22.90.14 - dagelijks 12-18u 
► “9ème Triennale des artistes de la 
province de Namur. Architectures” - 
Christophe Bourguignon, Francesco 
Cipolat, Pascal Mathieu, Sébastien 
Mouffe, Hubert Sauvage [tôt 26/5]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
- 8670 Oostduinkerke
«058/51.47.57-vr-zo 14-18u
►ToosVanHolstein,Liradelfo-Fortunati 
[tôt 26/5] • Francine Van Mieghem, 
Thomas Ritter - sculpturen, schilderijen 
[2/6 tot 28/7]

Oostende

■ Fort Napoleon
Vuurtorenweg- 8400 Oostende 
«059/32.00.48- di-zo 14-18u 
►“Combinaison”-VeroBeauprez,Mark 
Cloet, Didier Van De Steene, Merlin 
Spie, Linda Molleman... [tot 2/6]
■ Orion Art Gallery
Koningin Astridlaan 7- 8400 Oostende 
«059/51.19.52-za-zo 14-18u
► “Le petit cabinet d’un amateur de rui- 
nes.GastcuratorJohanPas”-PaulCasaer, 
Michel Couturier, Hans Op de Beeck, 
RiaPacquée,BoyStappaerts,LucDeleu, 
JanKempenaers,GilbertFastenaekens... 
[tôt 20/5]
■ Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
«059/50.81.18-di-zo 10-18u
► Ergin Inan, Emile Salkin, Desmond 
Morris, Clovis Trouille [tôt 16/6]

Otegem___________________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 
«056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
* “Recente aanwinsten” - Jan Fabre, 
Johan Tahon, Stephan Balkenhol, 
Christoph Fink, Panamarenko, Berlinde 
De Bruyckere. .. [12/5 tot 16/6]

Overijse__________________________

■ Cultureel Centrum Den Blank
Begijnhof11 - 3090 Overijse 
«02/687.59.59
• “Spervuur. 6x hedendaagse kunst in 
Vlaams-Brabant” [tot 2/6]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat61-63-9100Sint-Niklaas 
«03/777.29.42-di-zal4-17uzol0-17u 
► “Nomaden. Textiel en hedendaagse 
kunst uit India, Afrika en België” [tot 
25/8]
■ Stedelijke Musea Sint-Niklaas
Zamanstraat 49-9100 Sint-Niklaas 
«03/777.29.42-di-za 14-17uzo 10-17u 
► “Mode in het Interbellum” [tot 7/7]
■ Vierkante Zaal & Annex, Acade
mie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas 
«03/780.36.77- ma-wo 19-2luza-zo 
10-12ul4-17u
•"Werkvanleraars 1"-LutAerts, David 
Ausloos, Ingrid De Volder, Benoît 
Delafontaine, Jan Delestinne, Servi Van 
Grinsven [tot 26/5]

Sint-Truiden______________________

■ Cultureel Centrum De Bogaard 
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint- 
Truiden
«011/69.39.90-zo-vr 14-17u
► Juan Vervliet- fotografie [tot 5/6] ► Ine 
DeHandschutter-fotografie [7 tot26/6] 
► Johan De Poorter - fotografie [28/6 tot 
4/9]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970Stavelot 
«080/86.42.94 - vr-zo 14-19u 
► Bénédicte Henderick [19/5 tôt 7/7]

Strombeek-Bever

■ CultureelCentrum Strombeek-Bever 
Gemeerüepleinz/n-1853Strombeek-Bever 
«02/263.03.43 - dagelijks 10-22u
► “Spervuur. Jong talent uit Vlaams Bra
bant Curator Guillaume Bijl” - Philippe 
Van Damme, Wim Catrysse, Maarten 
Van Volsem/”Extramuros” - Julien 
Schoenaerts-grafiek [tot 17/5]•"Ateliers 
van het cultureel centrum” [24/5 tot 13/6] 
► ‘Grimbergen 2002. Kunst in openlucht 
- Meetingpoint Guldendal/Prinsenbos 
Grimbergen” - Atelier van Lieshout Jan 
De Cock, Lili Dujourie, Ann Veronica 
Janssens, Job Koelewijn, Jan Lauwers, 
PeterRogiers,Thomas Schiitte,Christophe 
Terlinden [23/6 tot 15/9]

Terhulpen________________________

■ Office Park Nysdam
KoninginAstridlaan92- 1310Terhulpen 
«02/646.89.91 - vr-zo 13-18u
► “Paysages urbains, paysages humains” 
- Balthasar Burkhard, Guy Cardoso, John 
Davies, William Eggleston, Gilbert 
Fastenaekens, Dan Graham, Gabriel 
Orozco, Benoît Platéus, Marie-Françoise 
Plissart, Christophe Terlinden,... [tot2/6]

Tervuren

■ WV Toerisme Tervuren
Markt 7- 3080 Tervuren 
«02/769.20.81-10-18U
• "Kunsttriënnale Furament” [tot 2/6]

Tielt

■ Galerie CD
Kortrijksestraat 44 - 8700 Helt 
« 051/40.60.57- do-za 15-18u 
► Henk Visch, Kars Persoon, Teuny 
Tukker [25/5 tot 22/6]
■ Cultureel Centrum Gildhof
St.-Michielstraat 9 - 8700 Tielt 
«051/40.29.35-ma-vr 9-12u 14-17u 
► Fabienne Debontridder - fotografie [tot 
6/6] ► Claudia Tricnon - fotografie [8/6 
tot 27/6] • Juan Vervliet - fotografie [29/ 
6 tot 5/9]
■ Tuin De Brabandere
Generaal Maczekplein - 8700 Helt 
«051/40.29.35 - di-zo 14-18u 
» "Beelden Buiten 2002” [4/7 tot 9/9]

Tournai

■ 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

■ Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat 42-2300 Turnhout 
«014/41.94.94-di-za 14-18uzo 10-12u 
14-18u
► Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
3/6] ► Wouter Jamees - fotografie [5 tot 
24/6]>LucilleFeremans-fotografie[26/ 
6 tot 2/9]

Wemmel

■ Cultureel Centrum De Zandloper 
Kaasmarkt 75 -1780 Wemmel 
«02/460.73.24-ma-za 9-23uzo 10-18u 
► Petra Cosemans - fotografie [tot 3/6] • 
FransDevriese-fotografie[5tot24/6]>Rik 
VanDenBussche-fotografie[26/6tot2/9]

Wevelgem________________________

■ Cultureel Centrum Guldenberg - 
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem 
« 056/40.12.40 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
► Krist Demasure - fotografie [tot 6/6] • 
Petra Cosemans - fotografie [7 tot 26/6]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Julicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 
«0241/180.71.04-dHdol0-I7wot-vr 
10-20u za-zo ll-17u
► "VerlassaieOrte”-Oliver Bobcrsx Anne 
Gold/”ZwischenPekingundDali’ -Fang 
Lijun [tot 16/6] ► “Expedition der Sinne” - 
Jan Niedojadlo - sculptural [26/5 tot 18/8]

Baden-Baden 

■ StaatlicheKunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
«07221/232.50 -di-zo ll-18u
► “Prophets of Boom. Werke aus der 
Sammhmg Schürman" - Roy Arden, 
Lisette Model, Cady Noland, General 
Idea, Richard Hamilton, Jorge Pardo, 
Raymond Pettibon... [tot 16/6]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin 
ma-zo U-20u do-vr ll-22u
► Kara Walker [18/5 tot 7/7]
■ Bauhaus-Archiv - Museum für 
Gestaltung

KHngelhöferstrqj3e 13 -10785 Berlin 
«030/254.00.20 
wo-ma 10-17u
► “Extrakt. Junge Schmuckdesigner in 
Deutschland” [tot 2/6]
■ Berlinische Galerie - Landes- 
museum für Moderne Kunst, 
Photographie und Architektu r 
Methfesselsti-asse 28-48 -10965 Berlin 
«030/78.90.26.00
di-zo 10-18u
►“Fifly:Fifiy.Gebauteundnichtgebaute 
Architektur in Berlin” [tot 4/8]
■ Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 -10557Berlin 
«030/39.07.6-0 
ma 13-19u di-zo 10-19u
► "Brückegehen 1996-2002” - Dieter 
Goltzsche [tot 20/5 ]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
«0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-l9u
► “7000 Years of Persian Art. 
Masterpieces from the Iranian National 
Museum in Teheran” [tot 26/5] • “The 
Hittites. The People of 1000 Gods” [tot 
9/6]>“Welten,Menschen,Augenblicke. 
DiegrossenFotografinnen vonNational 
Geographic”[totl6/6]>“InYourFace” 
- Alex Katz [tot 18/8]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
«0228/77.62.12
di-zo 10-18u
► “Zustânde/Constellations: Fotogra
fie?” - Dunja Evers [tot 26/5] ► “August 
Macke und die friihe Moderne in Eu
ropa” [tot 2/6] ► “Mit dem Körper 
Formen” - Franz Erhard Walther [tot 
21/7]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
«0228/69.39.36
di-zo ll-17udo ll-19u
►“BonnDirectVin”-Feser,Könnemann, 
Riechert, Rakosfalvy [tot 7/7]

Bremen

■ Gesellschaft fur Aktuelle Kunst 
Teerhof21 - 28199Bremen 
«0421/50.08.97 
di-zo ll-18u
►“Sparringpartner ”-Honoréô’O,David 
Bade [tot 23/6]

Dortmund______

■ hARTware Projekte 
Güntherstrasse 65 - 44143 Dortmund 
«0231/882.02.40
► “No One Ever Dies Here, No One Has 
a Head” - Heather Burnett, Douglas 
Gordon, RossSinclair, AnnisJoslin, Wolf 
Vostell, Jamie Wagg... [31/5 tot 14/7]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-West
falen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
«0211/83.81.130 
di-zo 10-18u vr 10-20u
► "Fragment Grande Galerie” - Gerhard 
Merz [tot 16/6]
■ K21,KunstsammhmgimStandehaus
Stiindehausstrasse 1 -40217Düsseldorf 
«0211/83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
DKatharinaFritsch[tot8/9])DStartkapital. 
Ausschnitte aus den Sammlungen Rei
na- Speck und Wilhelm Schürmann" 
[20/4 tot 27/4]

Emden___________________________

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden 
«021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17u za-zo ll-I7u
► Marwan [tot 23/6] ► "Sammlung Henri 
Nannen und Schenkung Otto van de 
Loo” [29/6 tot 20/10]
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Essen

■ Museum Folkwang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128Essen 
(D0201/8&45.314-di-wl0-l&iyrl0-24u 
* "Verwandlungen durch Licht” - Helmar 
Laski [tot 19/5] * "Dieneun Planeten, oder 
wiedieZusantmaihangeauchseinKönntai” 
- Wolfgang Laib [tot 9/6] • “Private 
Offentlichkeit’ ’ - Thomas Bayrle, Kirstin 
Krüger, Guillaume Bijl, Michael Reiter, 
Kiki Smith... [17/6 tot 67] > Latty Clark, 
William Eggleston. Lee Friedlander. Garry
Winogrand- fotografie [14/6 tot 11/8]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen - Villa 
Merkel und Bahnwàrterhaus
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen 
0 0711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zo 
ll-18u
• Torsten Hennig [tot 19/5] • “A Walk, a 
Ride,aLift. Panoramen undandereOrte” 
-Monica Studer, Christoph van den Berg 
[tot 7/4] • “Tun und Dauer” - Jeannot 
Schwartz [26/5 tot 14/7] * “Ein Himel 
wie blaues Porzelan. Positionen 
raumbezogener Malerei” [26/5 tot 4/8]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt 
Am Ramerberg - 60311 Frankfurt 
<0069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19u
• “Manifesta 4" [25/5 tot 25/8]
■ Messe Frankfurt GmbH/Art 
Frankfurt-

Ludwig-Erbard-Anlage1-60327Frankfurt 
0069/75.75.66.64-dagelijks ll-19u
I “Art Frankfurt 2002” - kunstbeurs [26 
tot 30/5]
■ Portikus
Schone Aussicht2 - 60311 Frankfiirt 
<D069/605.00&30-a-zoll-18uwoll-20u
» “Manifesta 4” [25/5 tot 25/8]
■ Manifesta 4 - c/o Kiinstlerhaus 
Mousonturm
Waldschmidtstrasse4-603l6Frankfurt 
am Main
0069/40.58.95-800
• “Manifesta 4. Europese biënnale voor 
beeldende kunst” [25/5 tot 25/8]
■ Deutsches Architektur-M useum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt 
0069/21.23.84.71 
di-zo 10-17uwo 10-20u
• “Das Geheimnis des Schattens. Licht 
und Schatten in der Architektur" [tot 
16/6]

Hamburg_______________________

•
Deichtorstrasse 1/2 - 20095 Hamburg 
0040/32.10.30-di-zo ll-18u
• “Art & Economy” - Atelier van Lies
hout, Bureau of Inverse Technology, 
Michael Clegg & Martin Guttmann, 
Claude Closky, Oyvind Fahlström, 
Christian Jankowksi, Matthieu Laurette, 
Louise Lawler... [tot 23/6]

Heidelberg______________________

■ Heidelberger Kunstverein 

Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
006221/18.40.86
I Thomas Stema - video-installatie [tot 
2/6] D Franek [9/6 tot 14/7]

Herford

■ Museum MARTa Herford 
Gœbenstrasse 1-5- 32052Herford 
005221/99.44.30.14
I “BlackLow. ThePunkMovement was 
Just Hippies with Short Hair” - Bjarne 
Melgaard [tot 15/7]

Kassel 

■ Documenta 11
Friedrichsplatz 18 -34117 Kassel 
00561/70.72.70- 10-20u
• “Documenta 11” [8/6 tot 15/9]

Kleve

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré
Stiftung
TiergartenstraSse 41 - 47533 Kleve 
002821/75.010-di-zo 10-18u 
* “Wat ik zie. Schilderijen uit Italië” -
Ulrich Erben [tot 30/6]

Köln

■ Museum fur Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln 
00221/221.23860-di-zo ll-17uw>ll-20u 
►“Mode der 50er Jahre. Schenkung Else 
und Ingeborg Heiliger” [tot 16/6] • 
“Schmuck eines Jahrhunderts. Die 
Stiftung Sieversen" [18/5 tot 1/9]

■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Köln 
O 0221/221.223.79 - di 10-20u wo-vr 
10-18uza-zo ll-18u
• "Ökonomie der Zeit" - Lygia Clark, 
Claude Closky, Mark Dion, Peter Fend, 
Andrea Fraser, EvaMeyer/EranSchaerf, 
Christian Philipp Müller, Keiko Sato, 
Bathélémy Toguo... [tot 2/6] • “The 
Cremastr Cycle - Matthew Barney [6/6 
tot 1/9] • "I Promise It’s Political” [22/6 
tot 8/9] • Thomas S timm, Jerry Cotton 
[18/5 tot 29/9]
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln 
00221/21.70.21 -di-zo ll-17u
• “Offene Haare, offene Pferde. 
Amerikanische Kunst 1933-1945"-Tim 
Berresheim, André Butzer, Michael 
Deistler, Carlos B. Morales, Albert 
Oehlen... [tot 21/6]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667Köln
O 0221/221.221.19 - di I0-20u wo-vr 
10-18uza-zo ll-18u
• "Wettstreit der Künste. Malerei und 
Skulptur von Durer bis Daumier” [25/5 
tot 25/8]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 - 50670 Köln 
00221/226.24.33
di 12-20u do-ma 12-17u
• Mette Tronvoll, Oliver Sieber, Judith 
Joy Ross [tot 20/5] • William 
Christenberry [ 14/6 tot 25/8]
■ Museum für Ostasiatische Kunst 
Universitàtsstrasse 100- 50674Köln 
00221/940.518-0
di-zo ll-17u do H-20u
>“LeuchtendwieKristall.Lackkunstaus 
Ostasien und Europa” [tot 20/5] • 
"Neuerwerbungen 1992bis2002” [15/6 
tot 27/10]

Kraichtal-Uö

■ Ursula Blickle Stiftung
Mühlweg 18 - 76703 Kraichtal-Uö 
O07251/609.19-WO 14-17uzo 14-18u 
►“The Japanese Experience. Inevitable” 
- Takashi Murakami [9/6 tot 14/7]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35-47798Krefeld 
002151/77.00.44 -di-zo ll-17u 
► Bridget Riley/”Raum ffir Malerei” - Jo 
Baer, Herbert Harnak, Morris Louis, 
David Reed, Gerhard Richter, Luc 
Tuymans... [tot 18/8]
■ Museum Haus Lange
WUhelmshofallee 91 - 47798Krefeld 
002151/77.00.44-di-zo H-17u 
► “Pow! Pop Art from the Lauffs 
Collection” [tot 18/8]
■ HausEsters-
Wilhelmshofallee 97- 47798 Krefeld 
002151/77.00.44-di-zo ll-17u 
► Bridget Riley [tot 18/8]

München

■ Die Neue Sammlung Staatliches 
Museum fur Angewandte Kunst - 
Prinzregentenstrefe 3-80538München 
0089/22.78.44-di-zo 10-I7u
► "Sachfotografie" - Hans Hansen [tot 
2/6]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München 
0089/22.11.52 - di-zo H-18u
► Christine Borland[tot23/6]>“Exchange 
& Transform" - Minerva Cuevas, Bik 
VanderPol.UrsulaBiemann, Vera Lutter, 
Simon Starling, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Liam Gillick... [tot 1/9]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799 München 
0089/23.80.50
di 10-20u wo-zo 10-17u
►“Retrospectieve Arnold Böcklin] 1827- 
1901)” [tot 26/5] ► “Schinkels 
Königspalast aud der Akropolis. Das 
Werden eines Architekturmodells" [tot 
16/6]

Münster_________________

■ Westtalisches Landesmuseum fur
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Münster 
00251/59.07.01 - di-zo 10-18u 
► “Hanne Darboven. Bûcher 1966-2001” 
[tot 26/5] ► “Das Doppelgesicht der 
Grossstradt Carlo Mense, 1913”[25/5 tot 
14/7] ► “Brice Marden. Arbeiten auf Pa
pier 1964-2001” [7/6 tot 25/8] » Heinrich 
Aldegrever - grafiek [30/6 tot 8/9]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafie 32 - 90402 Nürnberg 
00911/231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
► Paul Morrison [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
• "Fliegende Katakomben" - Thomas 
Vimich [tot 16/6] • "Bayerischer 
Staatspreis fur Nachwuchsdesigner 
2002” [28/6 tot -/7] » “Einfach Kunst 
Sammlung Rolf Rieke” [6/6 tot 25/8]

Saarbriicken____________________

■ Stadtgalerie Saarbriicken
StJohannerMarkt24-66111Saarbriicken 
00681/936.83.21 - di-zo ll-19u 
>“UbergangeimGrenzbereich”-Didier 
Vermeiten, Daniel Buren. Thomas Struth, 
Eric Poitevin, Karin Sander, Thomas 
Huber, Elisabeth Ballet... [tot 20/5]

Siegen__________________________

■ Museum fur Gegenwartskunst 
Siegen
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
00271/405.77.10
• “Body Portraits"-Maria Lassnig [23/6 
tot 1/9]

Stuttgart________________________

■ Wiirttembergischer Kunstverein 
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 
Stuttgart 
00711/22.33.70 
di-zo ll-18uwo ll-20u
• "Face Migration - Sichtvermerke" - 
Luzia Simons [tot 16/6] • “Order in 
Twilight: On the Relationships among 
Site,Sculpture,andInstallation”-William 
Engelen, UrsFrei, TolandGrinnell,' Carina 
Randlov [tot 23/6]

Ulm__________________

■ Stadthaus Ulm
Miinsterplatz 50 - 89073 Ulm 
00731/161.77.40
ma-vr 9-18u za-zo ll-18u 
► “Vision Piranesi” [tot 23/6]

Weimar

■ Kunstsammlungen zu Weimar 
Burgplatz 4 - 99423 Weimar 
003643/546.130-di-zo 10-18u
► “Bella Pittura. Meisterwerke 
italienischer Kunst im 20. Jahrhundert” 
[tot 23/7]

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
O 05361/266.90 - wo-za ll-18u di+zo 
ll-20u
► “Streamline. American Design 1930- 
1955” [tot 16/6] ► “Principal. Gemalde 
und Fotografien 1977-2001” - Richard 
Prince [tot 28/7]

Frankrijk

Albi

■ Centre Départemental d’art 
contemporain
RuePorta41 -81000Albi
O 05/63.47.14.23 - wo-ma 13-19u
► “Expérimenter le réel” [tot -/6]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de 
Vassivière en Limousin

Rede Vassivière-87120Beaumont du Lac 
005.55.69.27.27
dagelijks ll-18u
► Figures" - Eric Come/”Le triangle 
noir” - Josef Koudelka/”Les saisons” - 
Claude Rutault [tot 8/6] ► “La tempête. 
Uneexpositioncollectived’oeuvresd’art 
contemporain sur le thème de la tempte”/ 
"Lejardin des temptes"-Gilles Clément/ 
”Un diaporama”-Pierre Leguillon [22/6 
tot 15/9]

Bretigny-sur-Orge________________

■ Centred’artcontemporaindeBrétigny 
Rue Henri Douard- 9l220Brétigny-sur- 
Orge
001.60.85.20.76-di-za 14-18uwo 10-12u 
14-I8uzall-13ul4-18u
► Paola Pivi [tot 7/7]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
O02.28.01.50.1X)
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
► “Le mont des efforts, le mont des 
indifférences, lacolline deshésitations" - 
Saverio Lucariello [tôt 16/6]

Castres

■ Centre d’Art contemporain 
rue Chambre-de-l’Edit 35 - 81100 
Castres
005.63.59.30.20
►MathieuMercier[tot3 1/5]DPierte Petit 
[3/7 tot -/10]

Cholet 

■ Musée des Arts
Avenue Gambetta 46 - 49300 Cholet 
002.41.49.29.00
► “Connector IX, village mobile"- Lucy
Orta [tot 2/9]

Crestet Vaison-la-Romaine

■ Crestet Centre d’art
Chemin de la Verrière - 84110 Crestet 
Vaison-la-Romaine
004.90.36.35.00
wo-zo ll-18u
► Andrea Blum [tôt 2/6] ► “Jack, Synch 
& XLR. Images amplifiées” - Alighiero 
Boetti, John Cage, Tacita Dean. Douglas 
Gordon, Christian Marclay, Rodney 
Graham... [22/6 tot 13/10]

Delme

■Centre d’art contemporain La 
Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 - 57590 Delme 
003.87.01.43.42 
wo-zo 14-19u
► Malachi Farrell [-/6 tot -/8]

Dunkerque______________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque 
003.28.63.63.13 - di-za 10-18u 
► “Reclaiming a Space: Works and
Projects” - Bik Van der Pol [tot 15/6]

Gravelines______________________

■ Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale
Arsenal - 59820 Gravelines 
003.28.23.15.89- ma wo-vr 14-17uza- 
zo 15-18u
► "Frédérique Lucien, œuvre imprimée 
1985-2002 [tôt 16/6]

Hérouville Saint-Clair ___

■ Wharf, Centre d’art contemporain 
de Basse-Normandie
PassagedelaPoste7-14200Hérouville 
Saint-Clair
002.31.95.50.87-wo-zo 14-18u30
► Trevor Gould [8/6 tot 8/9]

Ivry-sur-Seine___________________

■ Le Credac Centre d’art d’Ivry
Avenue Georges Gosna)’ 93- 94200Ivry- 
sur-Seine
001.49.60.25.06-di-zo 14-19u
► david Renaud [tôt 2/6]

Lifte

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

Locminé ________________

■ Centre d’Art Contemporain - Parc 
de Sculptures, Domaine de 
Kerguéhennec
Bignon - 56500Locminé 
002.97.60.44.44
di-zo 10-18u
► Hreinn Fridfinnsson [tôt 2/6] ► David 
Shrigley [15/6 tôt 8/9]

Lyon___________________________

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon - 
Palais Saint Pierre
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
004.78.28.07.66
wo-ma 10u30-18u
► “Le Calife, le Prince et le Potier” [tôt 
22/5] • “De la main au papier. Les 
techniques du dessin de Dürer à Léger” 
[tôt 26/5]

Marne-la-V:allée

■ Centred’Art et deCulture La Ferme 
de Buisson
AlléedelaFermeNoisiel- 77437Mame- 
la-Vallée
001.64.62.77.00
di-zo 14-18u
P"Robinsonetfilsdepuis 1719”-Philippe
Lepeut [tôt 30/6]

Marseille

■ Galeries contemporaines des 
Musées de Marseille
Avenue d’Haïfa 69 - 13008 Marseille 
004.91.25.01.07 „
►“Histoiresd’envivre’-ChristianBoltanski, 
Chris Burden, On Kawara, Dieter Roth, 
Allen Ruppersberg, Roman Signer/ 
”Buming”-FranzWest/JunYang[tot2/6]

Montbéliard 

■ Le 19
AvenuedesAHiés19-25200Montbéliard 
O03.81.94.43.58-di-zal4-18uzol5-18u 
► Alain Clément [tôt 19/5] ► Vladimir 
Skoda [1/6 tôt 1/9]

Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000 Montpellier 
004.67.22.94.04 - ma-za 14u30-18u 
►MarineHugonnier/”Paranoïa”-Bemard 
Joïsten [tôt 15/6]

Mouant-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 
Mouans-Sartoux
O04.93.75.71.50-wo-ma ll-18u
► “15 Variations sur un même thème” - 
Baumeister, Van Tongerloo, Max Bill, 
Morellet... [tôt 16/6]

Nancy

■ Le Garage
Rue de Serre 16- 54000Nancy
di-zo 14-19u
► “Under Construction” - Alec De 
Busschère [22/5 tôt 21/6]

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105
Nice cedex 2
004.92.07.73.80 - di-zo 13-18u
►Jeroen de Rijke/Willem de Rooij,Leen
Voet, Jordi Colomer [tot 6/6]

Orléans

■ Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
Place Sainte-Croix - 45000 Orléans 
di-za 10-12ul513u30-18uzo 13u30-I8u 
► “James Wines & Site. Architecture 
dans le contexte” [30/5 tôt 14/7]
■ Frac Centre Orléans
RuedelaTourNeuvel2-45(XX)Orléans 
002.38.62.52.00-ma-vrl0-12u 14-I8u 
►“11 Ecoles d’architecture” [29/5 tôt 14/7]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde-75001 Paris 
O 01.47.03.12.50 - di l2-21u30 wo-vr 
12-I9u za-zo 10-19u
►“Menus-Pièges”-DanielSpoerri[tot2/ 
6]
■ Maison de Victor Hugo
Place des Vosges 6 - 75004 Paris 
001.42.72.10.16-di-zo 10-17u40 
►“Voiredes étoiles. Le Théâirede Victor 
Hugo mis en scène” [tôt 28/7]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou-75004Paris 
© 01.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u 

► “La révolution surréaliste” [tôt 24/6] ► 
“Atelier Brancusi; Claude Rutault” [15/5 
tôt 26/8] ► “Heinz Hajek-Halke (1898- 
1983)”/Claude Rutault [15/5 tôt 26/8] ► 
“Joseph Albers et le Bauhaus” [15/5 tot 
26/8] ► “Cher peintre, peins-moi” [ 12/6 
tôt 2/9] ► Daniel Buren [ 12/6 tôt 23/9]
■ Maison Européenne de la 
Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris 
<£> 01.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u 
► “Paris+Klein” [tôt 1/9]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 
e01.53.59.12.40-di-zo I3-19u 
► ‘Paris, Sculptures et Grand Projets” - 
Auke de Vries [16/5 tot 23/6]
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer II - 75008Paris 
eoi.53.76.12.32-wo-ma 12-19u
► Bertrand Gadenne [29/5 tôt 24/6] ► 
“Post-diplôme Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Lyon” [3/7 tôt 26/8] ► 
Erwin Wurm [29/5 tot 26/8]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16- 75009 Paris 
<1)01.48.74.95.38- di-zo 10-17u40 
► Martine Franck - fotografie [tot 29/9]
■ Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11-75116Paris 
©01.53.67.40.00-di-vr 10u-17u30 za- 
zo 10u-19u
► Philippe Parreno [-/6 tôt -/9] ► Bertrand 
Lavier [31/5 tôt 22/9]

■ Palais de Tokyo Site de création 
contemporaine
AvenueduPrésidentWilson 13- 75116Paris 
© 01.47.23.54.01 -dagelijks 12-24u 

► “Musée d’Art Contemporain Africain. 
Le Salon” - Meschac Gaba [tôt 8/9]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36- 75058Paris 
<001.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
►“Belles et inconnues. Sculptures en terre 
cuite des ateliers du Maine ’ [tôt 27/5] ► 
"LesartistesdePharaon.DeirEl-Médineh 
et la Vallée des Rois” [tôt 22/7] ► “Ingres, 
les cartons de vitraux du Louvre” [24/5 tôt 
23/9]

Perpignan_______________________

■ Ecole supérieure d’art
Rue Maréchal Foch3- 66000Perpignan 
<004.68.66.31.84
► “Je t’aime... moi non plus” - David 
Haines, Gerald van der Kaap, ElkeBoon, 
Ellen Cantor, Ugo Rondinone, Amo 
Nollen, Erich Weiss... [tot 21/6]

Pontault-Combault

■ Centre Photographique d’Ile-de- 
France
Avenue de la République 107 - 77340 
Pontault-Combault
<001.70.05.49.80-wo-zoI3-18u30 .
>“Winterreise”-LucDelahaye[tot26/5] 
► “Aspects de la photographie de studio 
en Afrique” [7/6 tot 25/8]

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

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
<003.86.90.96.60- wo-zo 14-I8u
► "Animagus" - Laurent Duthion, Latife 
Laabissi, Thomas Monin... ^8/4 tot 22/6] 
►“Lacured’artcontemporain -Frédérique 
Lecerf [6/7 tot 31/8]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137è RJ. - 29107 Quimper 
<O02.98.55.55.77-di-zal0-18uzol4-l7u
► “De Moscou” - Olga Chernysheva, 
Alexandre Ponomarev, Petloura, Nicolai' 
Polissky&ConstantinBatynkov [tot 16/6] 
► “Du général au particulier” - Bernadette 
Genée, Alain Le Borgne [6/7 tôt 6/1 0]

Reims

■ LeCollège-FracChampagne-Ardenne 
Place Museux 1 - 51100 Reims 
<003.26.05.78.32 - di-zo I4-18u
► Cécile Le Prado, Emmanuelle Huynh- 
Thanh-Loan/’Game Over City/La ville 

enjeux”-PalleTorsson,PierreGinér[i7/ 
5tot28/7]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
<002.99.22.27.27-ma-vr 13u30-20uwo 
9-20uza 10-12u I3u30-18u
► “Your Private Sky” - Cyrille Marien 
[tot 29/6] ► Isabelle Waternaux [6/5 tot 
29/6]

Roubaix

■ Espace Croisé centre d’art 
contemporain
Grand Place - Roubaix 
<003.20.66.46.93 - di-za 14-19u 
► “Kinshasa, Congo” - Chéri Samba, 
Moke, Fabien Rigobert [tôt 13/7]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain -
Vallée des Usines - 63300 Thiers
<004.73.80.26.56-mawo-vr 10-I2u 14- 
18uza-zo 14-19u
► Yuri Leiderman, Bruno Bellec [tôt 2/6]
► Michel Aubry [30/6 tot 15/9]

Toulouse________________________

■ Les Abattoirs
Allées Charles de Fitte 76 - 31300 
Toulouse
<005.62.48.58.00-di-zo 12-20u
► “Dado et Bernard Réguichot (1929- 
1961). Correspondances’ [lot 26/5]

Tourcoing_______________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2-59200 Tourcoing 
<003.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
► Pierre-Yves Bohm[totlO/6]>“L’Entrée 
du Royaume Souterrain est ici. Autour du 
GrandJeu”-ArtürHarfàux,MauriceHenty 
[tôt 2/9] » WanTsPeng [14/6 lot 21/10]
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LAND
De verbeelding van een 'gedachte' stad

LOCATIE:
Stoigercitane Noor: IJImiio AnsterdumF

OPENINGSTIJDEN:
15 juni tot en met 21 juli 2002, vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 20.00 uur ■

BEREIK:
De tentoonstelling is te bereiken door middel van een veerpont die non-stop pendelt tussen informatiecentrum
IJburg, IJdijk 50 (Zeeburg) en Steigereiland Noord

DEELNEMENDE KUNSTENAARS:
Teske Clijsen, Anno Dijkstra, Martina Florians, Harmen de Hoop, Robbert van der Horst, Krijn de Koning, ■
Erik Olofsen, Renate Spee, Berend Strik / One Architecture

ORGANISATIE:
Stichting Drci Birken auf dor Heide, informatie: drei birkenyahoo.com ■ ' 5 '/ 8 ; ' 8 89

LAND wordt mede mogelijk gemaakt door: het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Stichting, H 
het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds

ANTWERPEN LOKAAL BREDA
Provinciestraat 287 (1 ■ Kloosterlaan
(B) 2018 Antwerpen 11 | | (NL) 4811 EE Breda
T/F +32 (0)3 2388166 « T:+31 (0)76 514 19 28 F:+31 (0)76 520 71 24

H: www.lokaal01.org E: bureau@lokaal01.org

31 mei t/m 29 juni 2002
Presentatie 31 mei 20.00 uur (do. vr. ze. 13.00 - 17.00 uur)

Frequentie
Kenny Macleod
Geert Goiris
DrA*AA- Werkperiode mei t/m 4 juli

I •UV L Presentatie 5 juli, 20.00 uur en 6 juli van 13.00 tot 17.00 uur

Ward Van Grimbergen

12 juli t/m 15 september 2002
Presentatie 12 juli 20.00 uur 

Buitenexpositie, 24 uur per etmaal te bezoeken

Jeroen 
Doorenweerd

birkenyahoo.com
http://www.lokaal01.org
mailto:bureau@lokaal01.org


Troyes__________________________

■ Centre d’art contemporain Passages 
Rue Jeanne d’Arc 9 -10000 Troyes 
&03.25.73.28.27
di-za 14-I8u wo 14-20u
• “Visà vis/mémoires/publics" [tot 25/5]
• “Sens giratoire” - A. Bulloch, On 
Kawara, Barbara Kruger, Claude 
Lévêque, Sigmar Polke... [6/6 tot 23/8]

Valenciennes

■ L’Aquarium-EcoleSupérieuredes
Arts Plastiques
Rue Ferrand8- 59300 Valenciennes 
© 03.27.22.57.59 - di-za 15-19u

► "Corp.us" - Audry Liseron-Monfils 
[tot 1/6]

Villeneuve d’Ascq________________

■ Musée d’Art Modeme
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d Ascq
e03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u
• ‘Too Dark to Read. Motifs rétrospectifs 
2002-1965” - Ait & Language [tot 18/5] • 
“Les chemins de l’art brut (I) - Helene 
Reimann, André Robillard, Judith Scott, 
VictorSimon, Theo Wiesen... [l/6tot2/9]

Villeurbanne

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

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Dame41 -2240Luxembourg 
©0352/22.50.45
wo-ma 10-18u
>“L’effet Larsen. Processus derésonances 
dans l’art contemporain” - Ken Lum, 
Sven Augustijnen, Pierre Bismuth, 
Manon de Boer, Dan Graham, Matt 
Mullican, Daniel Roth, MitjaTusek, Peter 
Zimmermann.. ,/”Re:Localion 1"-Juraj 
Dudas, Jerry Frantz, Dany Prum[tot9/6]

Groot-Brittannië

Edinburgh______________________

■ Scottish National Portrait Gallery 
Queen Street - Edinburgh 
&0131/624.62.00
ma-za 10-17uzo 14-17u
• “Portrait Miniatures from the Dumas 
Egerton Collection” [tot 16/6] • “David 
Octavius Hill and Robert Adamson” [tot 
15/9]>“ScotsinFilm.Portraitsby Donald 
MacLellan" [-/6 tot -/9]
■ National Gallery of Scotland 
The Mound - Edinburgh 
&0131/332.22.66
ma-za 10-17uzo 14-17u
>“Rosslyn. Country ofPainter and Poet” 
[tot 7/7] •“Rubens and Italian Art” [14/ 
6 tot 1/9]
■ Scottish National Gallery of Mo
dern Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
©0131/624.62.00
ma-za 10-17uzo 14-17u
• “Bunk!” - Eduardo Paolozzi [tot 29/9] 
►“Recent AcquisitionsofContemporary 
Art” [6/7 tot 17/11]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation - 
Dane Tree House
Perry Green, MuchHadham-SG10 6EE 
Hertfordshire 
® 01279/84.33.33
•"Henry Moore. Journey throughForm" 
[tot4/6]>“HenryMoore.WarandUtility” 
[tot 29/9]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 -LSI 3AH Leeds 
<1)0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
► “The Interzone" ’ - Christina Mackie [tot 
26/5] • "Sculpture/Triple Base” - Tobias 
Rehberger, Joëlle Tuerlinckx, Keith 
Wilson/'Library Drawings” - Bik Van 
derPol[8/6tot 1/9]

London

■ InstituteofInternational Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London
© 020/77.29.96.16

► “Systems” - Andrew Lewis [tot 17/5]

■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
<S020/7435.26.43 
di-do ll-19u vr-zoll-17u30 
► Atelier van Lieshout [tot 16/6]
■ Hayward Gallery-The South Bank 
Centre
Belvedere Road - SEI 8XX London 
<0020/7960.42.42 
dagelijks Ï0-18u di-wo 10-20u 
* Sam Taylor-Wood [tot 21/6]
■ Tate Modern
Bankside - SEI 9TG London 
<0020/78.87.86.87 
vr-za 10-22uzo-do 10-18u 
► Eija-Liisa Ahtila [tot 28/7] • “The 
UprightFigure”[tot-/8]l“HenriMatisse 
& Pablo Picasso” [tot 18/8]
■ Institute of Contemporary Arts 
The Mall-SW1 London 
00171/930.36.47
za-do 12-19u30 vr 12-21u
► “3 Films” - De Rijke/De Rooij [31/5 tot 
7/7]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
e020/78.87.80.08-dagelijksl0-17u50 
► “American Sublime. Landscape 
PaintingintheUnitedStates, 1820-1880” 
[tot I9/5]l“WalkingJoumey”-Hamish 
Fulton [tot 4/6] • “Afterglow” - Ori 
Gersht [25/5 tot 26/8] • “Photographs of
Painters” - Bruce Bernard [20/5 tot 26/8] 
► “Thomas Girtin (1775-1802). The Art 
of Watercolour” [4/7 tot 29/9]
■ Royal Academy of Arts-Burlington 
House
Piccadilly - WI V 0DS London 
00171/439.74.38 - ma-zo 10-18u 
► Norman Adams - schilderijen [tot 20/6] 
► “Return of the Buddha. The Qingzhou 
Discoveries” [tot 14/7] • “Summer 
Exhibition 2002” [11/6 tot 19/8]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo 
00546/53.11.12
•"Viewfinder"-ElsaStansfield, Madelon
Hooykaas [tot 6/7]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum 
voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat 5 - 1325ALAbnere 
0036/537.82.82
wo za-zo 12-17udo-vr 12-2lu
► “Nonlinear Editing” - Yael Bartana, 
Jasper van den Brink, Joes Koppers & 
Susann Lekas, Juliano Sarmento&Atom 
Egoyan, Nicky Zwaan [tot 23/6]

Amersfoort

■ Centrum Beeldende Kunst - Her
men Molendijk Stichting
Breestraat I-3811 BH Amersfoort 
0033/461.87.46
di-vr 10-17uza-zo 13-17u
► “Net naast het centrum” - Marcel 
Blekendaal [tot 23/6]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
0033/463.30.34-di-za 10-17uzo 12-17u
I “Hells Bells” - Nicolas Dings [tot 2/6] 
► “Salon Amerfoortse kunstenaars” [15 
tot30/6]>“Inoptimaforma.Amersfoortse 
kunstenaars en hun ideale presentatie” 
[ 15/6 tot 1/9] • “Het kartonnen kabinet” 
- Couzijn van Leeuwen [2/7 tot 1/9]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne 
Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
O 020/547.50.50 - di-zo 11-17u 
► “Retrospectieve Jan Wolkers” [tot 28/7] 
* “Herman Brood, de schilder” [11/7 tot 
15/9]

Amsterdam

■ Stg. Drei Birken auf der Heide 
SteigereilandNoord. Ijburg-Amsterdam 
O-vr-zo ll-20u
• “Land. De verbeelding van een ge
dachte stad”-TeskeClijsen, Anno Dijks
tra, Martina Florians, Krijn de Koning, 
Berend Strik/One Architecture, Enk 
Olofsen... [15/6 tot 21/7]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213-1011 Amsterdam 
O020/620.48.78 - di-za 13-17u
► “Muziek onder dak” [tot 15/6] • “Am
sterdam aan zee” [22/6 tot 25/8]
■ Amsterdams Historisch Museum
KalversUaat 92 -1012 Amsterdam 
0020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
>“Amsterdam-Azië-Amsterdam.Destad 
en de VOC” [tot 31/8]

■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
0020/622.90.14 
di-za 10-20u30zo 13-17u 
► “The Doll House II. Life Goes On” - 
Christophe Coppens [tot 25/8] 
■ Galerie Ferdinand van Dieten - 
d’Eendt
Spuistraat270-272 -1012Amsterdam 
O 020/626.57.77 - do-za ll-18u 
► Jukka Korkeila [tot 2/6 ] 
■ De Veemvloer
VanDiemenstraat410-1013 CRAmsterdam 
O020/638.68.94 -wo-za 13-18u 
► “Scape” - David Weber-Krebs - video- 
installatie [ 15 tot 19/5] • VemCuidadosa, 
Marca van der Linden [15/6 tot 6/7]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439-1013LP Amsterdam 
0020/638.82.11 - do-za 13-18u 
► “Werken. Order - Disorder” - Luuk 
Kramer [tot 18/5]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
O 020/625.77.64 - wo-za 13-17u30 
► "KunstRAI 2002” - kunstbeurs [15 tot 
20/5] • Liesbeth Rahder - schilderijen, 
beelden [tot 20/6]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 Amsterdam 
O020/623.62.37-di-vrll-18uzal4-18u 
► “The Limit to Which Man Can Reach 
Out into Space”-PieterLaurensMol[tot 
25/5] • “My Modem Summer” - Charles 
Earnies, George Nelson, Verner Pantone, 
Keith Edmier, Sharon Lockhart, Allan 
Ruppersberg:.. [1/6 tot 30/8]
■ Galerie Vieleers - Salon d’art 
Herenstraat 23 -1015 Amsterdam 
0020/623.24.95
► Frans Koppelaar-schilderijen [ 15/5 tot 
20/6] • "Zomersalon" [26/6 tot 13/7]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat187-189- lOlöAmsterdam 
O020/330.20.66-di-za ll-18u
► John Pilson, Serge Onnen [tot 18/5] • 
David Claerbout/The Bakery; Claudie 
deCleen”[25/5tot29/6]l“Groupshow” 
-LizaMay Post, BarbaraVisser, Georgina 
Starr... [1/7tot27/7]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 Amsterdam
O020/620.47.58 - wo-vr 10u30-18u za 
14-18u
► Jaroslaw Flicinski [tot 25/5]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016  Amsterdam 
0020/423.30.46-di-za 13-17u30 
► "Schneebilder" - Sven Kroner/ 
”Playstation;NataliaBenedetti”[18/5tot 
22/6] » William Cobbing [29/6 tot 3/8]
■ Bijbels Museum
Herengracht366- 10I6CHAmsterdam 
O020/624.24.36-marza 10-17uzo 13-17u 
► “18de-eeuwse waaiers met bijbelse 
taferelen” [28/6 tot 22/9]
■ PS
Leidsekade 60-1016 CXAmsterdam 
O 020/620.93.03 - eerste zondag v.d. 
maand 14-17u
► “Stijl” - Ian Anüll [tot 31/5] • 
“Introducing Donald Dashper” - Julian 
Dashper [1/6 tot 31/8]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - lOlöEKAmsterdam 
0020/531.89.89- di-za 11-17u
► Jacqueline Hassink/'Keizerlijke foto’s 
uit Kasteel Huis Doom” [tot-/5] • “Foto’s 
van de koude grond” - Simone Nieweg, 
Wout Berger, Hans Scholten,Han Sin
gels, Laura Samsom-Rous/ 

" [tot 26/5]www.earlyphotography.nl
■ Montevideo/TBA

Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 
0020/623.71.01 -di-za 13-18u 
►“PrixdeRome2002”-ElspethDiederix, 
Cuny Janssen, Thomas Manneke, Carla 
van de Puttelaar [20/6 tot 21/6]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016GA Amsterdam 
0020/622.17.32-wo-za 13-17u30 
►“KunstRAI 202”-kunstbeurs-Antoine 
Berghs [15/5 tot 20/5] • “Advance” - 
ToonBerghahn,BasEpker,ChantalSpit, 
Charles Vermaas, Fahrettin Orenli [25/5 
tot 30/6]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht207A - lOlóLZAmsterdam 
0020/530.49.94 
di-za 13-18u zo 14-17u
► André van Bergen, Susan Philipsz [tot 
25/5] ► Rune Peitersen, Jannie Régneras 
[1 tot 29/6]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
0020/422.04.71 -di-zo H-17u 
► “Bunta Gabor” - Matti Braun [tot 23/6] 
► “Jim, Kenny and Frances. Gastcurator 
Maxine Kopsa” [30/6 tot 18/8] ■
■ De Praktijk
Lauriergracht 96-1016 RN Amsterdam 
0020/422.17.27-wo-za 13-18u 
>“2X”-MartinvanVreden/GijsAssmann 
- sculptuur, tekeningen [tot 29/5] ► “Van 
deplaats die de wereld is I"-RikMeijers/ 
’’Beware at Thirtythree" - Lise Haller 
Baggesen - schilderijen [1 tot 30/6]

■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
O020/625.56.51 - di-zo ll-18u
► Ghada Amer- schilderijen, tekeningen, 
sculpturen [tot 19/5] ► “Synergy” - Tejo 
Rony [6/4 tot 20/10]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DS Amsterdam 
0020/551.65.46-di-zo 10-I7u
►“PrixdeRome2002”-ElspethDiederix, 
Cuny Janssen, Thomas Manneke, Carla 
van de Puttelaar [20/6 tot 21/6]
■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
O 020/320.92.42- do-za 13-17u30 
► Klaus Versteegen - schilderijen [tot 18/ 
5] ► Chris de Bueger - sculpturen, schil
derijen [24/5 tot 22/6] » "Zomer- 
tentoonstelling” [28/6 tot 10/8]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PH Amsterdam 
O020/624.17.77- wo-zo 14-20u 
► “Rond” - Christiane Kasdorp [tot 2/6] 
■ De Bagagehal Loods 6 - Stg. Kunst
werk
KNSM-Laan 143 -1019 LB Amsterdam 
0020/418.20.20
► “Cargo Series - Cargo UI. Info op 
www.loods6.nl” [1 tot 2/6]
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C - 1053 KP Am
sterdam
0020/412.17.72 - do-zo 13-17u
► Robert Geveke [18/5 tot 15/6]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 - 1071 CXAm
sterdam
0020/573.29.11 -di-zo ll-17u
► “Dat was vormgeving. KPN Kunst & 
Vormgeving, 1913-2002” [tot 19/5] ► 
Ysbrant - schilderijen [tot 26/5] ► “Best 
verzorgde boeken 2001” [tot 26/5] * 
"Gemeenteaankopen toegepaste kunst” 
[tot26/5]>“Conceptuelekunst Overzicht 
uit Nederlandse en Belgische collecties 
1965-1975”[tot23/6]>“ModemItaliaans 
glas” [tot 23/6] ► Hans Josephsohn - 
sculpturen[1/6tot 1 l/8]>“GuenllaTactics” 
-GraysonPerry[18/5tot25/8]>“Ontwer- 
pen voor kinderen. Speelplaatsen door 
Aldo van Eyck & kindermeubelen en 
speelgoed” [15/6 tot 8/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Am
sterdam 
0020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
•"VanGoghenGauguin' [tot2/6]•"De 
noodzaak tot schrijven. De brieven van 
Vincent van Gogh ’ [28/6 tot 6/10]
■ De Gang - E. Brethouwer 
Ruysdaelstraat 104 hs - 1071XH Am
sterdam
O 020/664.56.88 - za-zo 15-18u na 
openingsdag en na afspraak
►“Portretten ’-FransienKroon[tot25/5] 
• Rijksmuseum

Stadhouderskade42-1071ZDAmsterdam 
0020/674.70.00
ma-zo 10-17u
►“De geschilderde geheimen vanMichael 
Sweerts (1618-1664). Schilderijen en 
etsen” [tot 20/5] ► "Zuid-Afrika op de 
kaart De Atlas Gordon” [tot 14/7] • 
“AelbertCuyp(1620-1691).Schilderijen 
en tekeningen” [8/6 tot 1/9] ► “Finishing 
Touches. Kostuumaccesoires 1550- 
1950” [25/5 tot 24/11]
■ De Parel
Tilamisstraat 40 -1091BL Amsterdam 
0020/662.22.33 
di-za 13-18u
► “Binnenschippers/Playing the Stupid” 
-Mattie vander Worm-fotografie, video 
[14 tot 22/6]

Apeldoorn______________________

■ Stichting Archipel
Zwaardvegersveld 17 - 7327 GL 
Apeldoorn
0055/578.55.55
do-zo 13-17u
► “Vol. 636 nr. 1 Make-over Lab” - 
Ellemieke Schoenmaker [tot 19/5] • “De 

jongens tegendemeisjes”-MarijnAkker- 
mans. Jota Arnhem [25/5 tot 23/6]

Arnhem

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
0026/442.69.00 
di-za 10-17uzo ll-17u
► ‘Topstukken. Aardewerk van T.A.C. 
Colenbrander (1841-1930)" [tot 23/6]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg87 - 6812AA Arnhem 
0026/351.24.31
di-za 10-17u zo ll-17u
►‘Transistor. Grensoverschrijdendedia- 
loog" - Karin Geiger, Barbara Christin, 
Jürgen Stollhans, Julia Schmid, Heike 
Weber [tot 2/6] • “Ik en de buitenwereld 
vlakbij huis. Teken-enprentkunstuitde 
museumcollectie 1900-1950” [23/6 tot 
15/9] ► “Made in Arnhem” [tot 29/9]

Berg en Dal_____________________

■ Afrika Museum
Postweg 6-6571 CS Berg en Dal 
0024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
►“Vormen van verwondering. Een halve 
eeuw verzamelen” [tot -/10]

Breda

■ Breda’s Museum
Parade 12-14 - Breda 
0076/529.93.00-di-zo 10-17u 
► “Onze kunst Schilderijen en tekenin
gen uit eigen collectie” [tot 2/6] ► “Breda 
na 750jaar” - fotografie [20/6 tot 1/9]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GH Breda 
0076/529.99.00 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
► “10 Nederlandse privé-collecties mo- 
demekunst”[tot26/5]>“Other Americas” 
- Sebastiano Salgado - fotografie/ 
’’L’lncubo” - BerendHoekstra- schilde
rijen, tekeningen, installaiie/”Mixtum 
Compositum’ - Oma Wertman [9/6 tot 
4/8]
■ Nieuwe Brabantse Kunststichting 
Reigerstraat 16- 4811XB Breda 
0076/520.53.33-di-zo 13-17u
► Cor Dera, Peter Geerts, Ans Verdijk, 
Helma Veugen[tot 26/5] ►“Prototypes” 
- Marcel Wanders, Richard Hutten, 
Miljam vanderLubbe, Esther Reniers... 
- vormgeving [2/6 tot 7/7]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138- 4811 Breda 
0076/514.19.28 
do-zo 13-17u
► “Logos” - Diederik Gerlach, Helma 
Pantus,Manfred Stumpf,Jan Knap, Floris 
Verster... [tot 18/5] • Jeroen 
Doorenweerd [12/7 tot 15/9]

Delft

■ Stedelijk Museum Het Prinsenhof 
St. Agathaplein 1 - 2611 HR Delfi 
0015/260.23.57
ma zo 13-17u di-za 10-17u
► “Schatten in Delft. Burgers verzamelen 
1600-1750” [tot 14/7]

Den Haag_______________________

■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 
0070/364.69.40
di-vr H-17u za-zo 12-17u
► “De hond & zijn baas. Een haat-liefde 
verhouding” [29/6 tot 27/10]
■ Mauritshuis
Korte Vijverberg 8-2513 AB Den Haag 
0070/302.34.56
di-za 10-17uzo ll-17u
► “Een kwestie van kiezen. Hollandse 
17de-eeuwse schilderijen uit de Colectie 
Frits Lugt” [tot 30/6]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
0070/338.11.11
di-za 9-21uzo-ma 9-18u
• “Cut to the Chase” - Gabriel Lester [tot 
23/6]>“De tijd van Degas(1834-1917)” 
[totl4/7]>“ChristobalBalenciaga(1895- 
1972)” -mode [tot 1/9] ► GiinterTuzina 
[1/6 tot 15/9] ►“Aziz. Innoverend mode- 
vormgever" [15/6 tot 27/10]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 -Deventer 
00572/39.14.34-di-zo ll-17u 
► “Heiden” - Koen Muller [tot 2/6]

Dordrecht

■ Centrum Beeldende Kunst 
Voorstraat 180- 3311 ES Dordrecht 
0078/631.46.89
wo-za 12-17u do 12-2lu
» “Art Primeur 2002” [tot 20/5] 
■ Pictura
Voorstraat 190-192-3311 ES Dordrecht 
©078/614.98.22 
di-zo 14-17u
» “Art Primeur 2002” [tot 20/5]

Eindhoven

■ MU Art Foundation
Emmasingel20- 5611AZ Eindhoven 
0040/296.16.63
ma-vr 10-18uza ll-17uzo 13-17u
► “GP02. City Branding. Groepsportretten 
van jonge architecten 2002. Spaces of 
Dislocation” - Gert Anninga, Lars van 
Es, Hanneke van Wei [tot 24/5]
■ De Overslag
Hofstraat 89 - 5641 Eindhoven 
0040/281.55.03
do-zo 13-17u
► “In woord en beeld” [18/5 tot 1/6] ► 
Spill, Jeannie Thib [16 tot 30/6]

Gouda

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda 
00182/58.84.40 
ma-za 10-17uzo 12-17u
► “Het geheim van Gouda. De grootste 
tekeningen van wde wereld” [tot 16/6]
■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801 Gouda 
00182/52.07.46
za 14-17u zo 15-17u
• Sanne Dankert - installatie [tot 26/5] ► 
Katarina Rudebeck [25/5 tot 30/6]

Groningen______________________

■ Kunstencentrum Groningen 
Wolstraat 34 - 9711 Groningen 
0050/318.54.55
ma-vr 10-22uza 10-13u
► “Via- hoofdpatronen” - Rii Dalitz - 
collages [tot 21/5]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
0050/366.65.55
di-zo 10-17u
►“Naughty byNature(notcos’Ihateye)” 
- Erik van Lieshout [tot 8/9] ► “Stads
paleizen. Bergbewoners in de stad” [tot 
15/9]>“De Ploeg. Stad en land”[16/5 tot 
27/10]
■ Volkenkundig Museum Gerardus 
van der Leeuw
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 104 - 9712 
SL Groningen 
0050/363.57.91
di-vr 10-16u za-zo 13-17u
► “Siberisch Slochteren" [tot3/6]

Haarlem

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
0023/511.57.75 
di-za ll-17u zo 12-17u ' 
► “Jacob van Ruisdael (1628-1682). 
Grandioze landschappen’ [tot 28/7] ► 
“Karei van Mander(1548-1606)"[15/6 
tot 6/10] 
■ Verweyhal
Grote Markt - Haarlem 
0023/516.42.00 
ma-za 11-17u zo 13-17u 
►“Haarlemsekunstenaarsverenigingen” 
[18/5 tot 30/6] » “Otto B. de Kat (1907- 
1995)” [13/7 tot 15/9] 
"Vleeshal-
Grote Markt - Haarlem 
0023/511.57.75 
ma-za 11-17u zo 13-17u 
► “Japan-foto’s” - Hellen van Meene/ 
”Ontveldeplekken”[totl6/6]>“Ontvelde 
plekken”-Ronald Cornelissen, JoeCole- 
man, Phoebe Gloeckner, David Bade, 
Elise Take... [tot 16/6] ►“British-Dutch 
Ceramics” [29/6 tot 25/8]
■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland47 - 2011 Haarlem 
0023/518.51.52 
di-za 12-17uzo 13-17u
► "Floralia. Leonard Blok (1895-1986), 
specialist in bloemenfotografie” [tot 14/7]
• Motive Gallery
Brugwal 7-2011BD Haarlem 
0023/545.15.53 
do-za 13-17uzo 14-17u
• Caroline Curtis - tekeningen, schilde
rijen [tot 26/6] • “x 4 tekeningen” - 
Antoine Berghs, Anna Frydman, Kars 
Persoon, C.A. Wertheim [ 1 tot 30/6]
■ Teyiers Museum
Spaame 16-2011 CHHaarlem 
0023/531.90.10 
di-za 10-17uzo 12-17u
► “Het verdwenen museum. Natuur
historische verzamelingen 1750-1850” 
[tot 9/6] ►“Dehond&zijnbaas. Wolven 
aan de lijn” [29/6 tot 27/10]
■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47- 2011EP Haarlem 
0023/534.05.84 
di-za 12-17uzo 13-17u
► “Thorbeckebuurt” [tot 26/5] ► 
"Architectuurcentrale Thijs Asselbergs" 
[tot 23/6]
■ De Vishal
Grote Markt20-2011 RD Haarlem 
0023/532.68.56 
ma-za ll-17uzo 13-17u
► “De geometrie en het licht in de Vishal" 
- Marijke Don, Lies van da Sluis, Erik 
van Spronsen, Corrie Wortel [tot 26/5] ► 
“Grimmige dansen rondom de boom” 
[31/5 tot 23/6]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem 
Achterstraat 46-48 - 8051GC Hattem 
0038/444.28.97 
di-za 10-17u
► “Van góden en mensen” - Jan Kuiper, 
Walter Nobbe, Peter van Poppel, Theo 
Daamen, Ton de Laat, Lieke Vreede, 
Fokje Schilstra,FioenBlaisse... [tot 7/7]
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Heerlen

■ Galerie Signe
Akerstraat 84 A- 6411HC Heerlen
<0045/574.16.53
wo-zo 14-17u
•‘GPO2.City Branding. Groepsportretten 
vanjonge architecten2002. Stealthscape" 
- Florian Boer, Ana Dzokic, Jan Jongert 
[tot 9/6]

Heino/Wijhe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kœteelHetNijenhuis-8131 Heino/Wijhe 
®0572/39.14.34-di-zoll-17u
• “Kunst in ballingschap. Vlaanderen, 
Wales en de Eerste Wereldooriog”[tot2/ 
6] • “Eigen collectie” - sculpturen, teke
ningen [16/6 tot 1/9]

Hilversum

■ Goois Museum
Kerkbrink 6 -1211BX Hilversum
<0035/629.28.26
► “Groeten uit Hilversum” [tot 2/6]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<0035/539.39.39
di-za ll-17uzo 12-17u
► Marian Plug - schilderijen/’Fotogroep 
OZ’72" [tot 9/6] • “Van Barbizon tot 
Laren. Kunstenaarskolonies in Europa” 
[tot 10/6] * Marie-José Robben, Arno 
Kortschot - schilderijen, objecen [25/6 
tot 25/8] • “Retrospectieve S.C. Bosch 
Reitz (1860-1936). Schilder en wereld
reiziger rond 1900” [23/6 tot 8/9]

Leeuwarden ___

■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 - 8911 DZ 
Leeuwarden
<0058/212.74.38
ma-za 10-17uzo 14-17u
• “Retrospectieve Chris Lanooy (1881- 
1948)”-keramiek[tot20/5]>“Keramiek 
als potlood?”-MynkeBuskens[ 18/5 tot 
14/7] • “Kraak. Begeerlijk porselein uit 
China” [2/6 tot 1/9]
■ Fries Museum
Tutjinarkt II - 8911KS Leeuwarden 
<0058/255.55.00-di-zo H-17u 
>“JeanneBierumaOosting(1898-1995). 
Grafiek uit de Parijse jaren""De rode 
wolkHoogtepuntencollectieFriesekunst 
20ste eeuw” [tot 26/5) “Margareta de 
Heer.DeFriese kunstenares vande 17de 
eeuw”[tot2/6]>“Mierenkind”-Fahrettin 
Gürkan Orenli [tot 23/6] * "Franciscus.

Kunstenaars brengen een ode” [tot 25/8]
• “Abe Bonnema (1926-2001)’’ - archi
tectuur [tot 8/9]

Leiden

•LAK-galerie
Cleveringaplaats 1 - Leiden 
<0071/512.48.90 
ma-za 10-22uzo 14-17u
• “Thema: foto” - Gabor Follinus, Dirk 
Kome, Aart-Jan Schakenbos [tot 24/5]
■ Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg 28 - 2311EW Leiden 
<O071/516.31.36-di-zo 10-17
* “Dubbelfocus; Nederlandse opgra- 
vingsfoto's 1900-1940" [tot 29/9]
■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21-2312HS 
Leiden
<0071/516.53.69
wo-za 12-17u do 19-21u
I "Insti net”-Htinnekelrancken [tot 25/5]

Maastricht

■ Bonnefanten museum
Avenue Céramique250- Maastricht 
<0043/329.01.90-di-zo ll-17u
• “Dertien middeleeuwse beeldjes op een 
rij gezet Christus en de apostelen uit een 
predella” [tot-/6] • "Philip Guston(1913- 
1980). The Demos 1973-1979”-schilde
rijen [tot 8/12] • “The Vincent 2002. Bi- 
annual Award for Contemporary Art in 
Europe”-NeoRauch-schilderijen[2/6tot 
6/10]
■ Hedah op vaste locatie 
Brusselsestraat 114- Maastricht 
<0043/351.01.75- do-zo 13-17u 
>“OnePlace.Hotne”-Ayako Yoshimura 
[8 tot 30/6]
■ Hedah op wisselende locatie 
Parallelweg 101 -Maastricht 
<0-do-zo 13-17u
• “Leefbaar Hedah” - Barry Ceelen, 
Katja Donnerstag, Armand Wachelder, 
Erik Habets, Glizzer B., Krist 
Gruythuysen,DavidRosenberg, Willem 
Witte, Marlie Lui, Bram van Doren... 
[tot 26/5 ] I “Dierenen klavieren”-Michel 
Herckens [8 tot 30/6]

■ Marres Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
0043/327.02.07-do-zo 13-18u
• “Huiswerken” - Hadassah Emmerich, 
Benoit Hermans [tot 16/6]

Nijmegen

■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
<0024/360.88.05-di-vrl0-17uza-zo 12- 
17u
>“Transistor”-ChristianFreudenberger, 
Natascha Borowsky, Christine Erhard 
[tot 26/5] •"Kind en kunst IV. De hemel 
eendak’ -WilmaSommers,RobSweere, 
MVRDV, Urban Affairs... [tot 2/6] I 
JeanLeGac [8/6 tot 18/8] > “Meesters op 

papier. Landschappen uit de collectie 
van een 19de-eeuwse koopman” [15/6 
tot 1/9] •"Beelden van de vrijmetselarij” 
[1/6 tot 1/9]
■ Beam
Pijkestraat 4 - 6511BP Nijmegen
<0024/360.61.00-do-zo 13-17u
> “Unreasonable Optimism”-DailyHero, 
Liesbeth Gritter, Eugenie Bakker, Jan 
Wierda, Rob van de Werdt, De Realis
ten.. [tot 2/6] • “Het archief van nooit 
uitgevoerdeplannen,afdelinglappenstof’ 
- Anne van den Bosch [29/6 tot 6/7]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss 
<00412/62.93.28 - di-zo 12u3(bl6u30 
I "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]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museu m 
Houtkampweg6- 6731A W Otterlo 
<00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
• “Hommes de valeur. Henri Fantin- 
Latour, Odilon Redon en tijdgenoten” 
[tot26/5]hRW. vande Wint[29/6tot22/ 
9]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg4- 6041 JE Roermond 
<O0475/33.34.96-di-vrll-17uza-zol4- 
17u
* “De taal van het lichaam” - Marianne 
Delmee - schilderijen [tot 2/6]

Rotterdam 

■ Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark - Rotterdam
<0 010/436.42.22 - di-za 10-17u zo 11- 
17u
•"Een eeuw nieuwsgierig. lOOjaarKo- 
ninklijkeNederlandseNatuurhistorische 
Vereniging”/”Rumphius, de blinde zie
ner van Ambon” [tot 14/7]
■ Las Palmas
Wilhelminakade 66 - Rotterdam
<0020/523.15.23-dagelijks ll-18u
• “Commitment. Een keuze uit driejaar 
Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving 
en Bouwkunde” [5 tot 20/5]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotter
dam
<0010/217.67.67-di-vrl0-17uza-zo 11- 
17u
►“Batavia, VOC-stadindeOost Prenten 
en tekeningen uitdeAtlas Van Stolk”[tot 
16/6] • “Door de ogen van Sabrina en 
Hassen. Tunesische kindertekeningen 
over de Nederlandse geschiedenis” [21/ 
6 tot 27/10]
■ RAM
Blekerstraat 10- 3011CH Rotterdam 
<0010/476.76.44 - do-zo 13-18u
►Brian Maguire, Jurgen Bey, John van‘t 
Slot, Karin Arink [tot 19/5] ► Piet Hein 
Eeek, Co Westerik [26/5 tot 28/7]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
<0010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
► Christoph Breuer, Remco Zwinkels 
[17/5 tot 23/6] • Frank van der Salm, 
Gerco de Ruijter, Janine Schrijver, Wiliam 
Engelen [29/6 tot 11/8]
■ Phrrebus. Rotterdam
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 
<0010/414.51.51 -wo-zo 13-17u
► BramZwartjens,AlicjaWerbachowska 
[23/5 tot 25/6]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotter
dam
<0010/436.00.15-vr-zo 12-17u
► H.F. van Steenstel [tot 16/6] ► “Teke
ning aan de wand” - Herbert Egl, Jan 
Groth, CasperHoogzaad,JuanM.Juares, 
Henk Klok, Norbert Prangenberg, Edda 
Renouf... [20/6 tot 14/7]

■ Galerie Maas
Kortekade 14-16- 3062 GR Rotterdam 
<0010/412.40.48
do-vr 14-20uza 13-18uzo 14-17u
► “De 3 Nederlandse keramiekfabrieken 
en hun kunstenaarscollectie; De 
Porceleyne Fles,Tichelaar en CorUnum” 
[2/6 tot 14/7]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63-3012BNRotter
dam
<0010/213.20.11
di-zo ll-17u
►Eric vander Schalie,GilgianGelzer[tot 
12/6] ► ‘The Film Lounge. Films by 
Dutch Photographers” - Ed van der Els- 
ken, Rineke Dijkstra, Carel van Hees, 
Johan van der Keuken, Micha Klein... 
[tot 30/6] • Hans Wijninga [15/6 tot 24/ 
7] ► Cas Oosterhuys, Ed vander Elsken, 
Ad van Denderen, Teun Voeten, Kadir 
van Lohuizen [7/7 tot 1/9]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam
Witlede Withstraat50-3012BRRotter- 
dam
<0010/413.54.98
di-zo ll-18u
DFrankThonus [tot26/5] DKeesSpermon 
[tot 9/6]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BRRotter- 
dam
© 010/411.01.44 - di-zo ll-18u
• “Coartadas/Alibis” - Acamonchi, 
Francis iAlÿs, Carlos Amorales, Santiogos 
Sierra, Carlos Ranc, Yoshua Okon, 
Daniela Rossell... [tôt 16/6]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam 
<0010/209.20.90
ma-do 10-19uvr 10-17u
► Danica Dakic, Egbert Trogemann [16/ 
5 tot7/6]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 -3015AA Rotterdam 
<0010/440.03.01 
di-za 10-17uzo ll-17u
► “Ed Valk tekent mensen”/”Hoogte- 
punten uit 250 keer Tussen kunst & 
kitsch” [tot 30/6] >“De blijvende verlok
king. Nederlandse kunstenaars in Italië 
1800-1940” [tot 18/8] » “Zwart bloed”- 
Yrrah - cartoons [tot 1/9]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/436.37.13
di-vr ll-16u30za ll-17uzo 12-17u
► “Moderne meesters. Picasso, Klee, 
Kokoschka, Van Dongen, Toorop, 
Chabot e.a.” [tot 2/6]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/440.12.00
di-za 10-17uzo ll-17u
►“De toekomst van de openbare ruimte” 
[14/6 tot 14/7] » “De tempels van HP. 
Berlage. Kunst en cultuur overkoepeld” 
[tot 30/7] ► “De smaak van Cuypers. De 
eetzaal in Kasteel De Haar” [tot 22/9] ► 
“UN Studio:Unfbld”-BenvanBerkel& 
Caroline Bos [26/5 tot 29/9]
“Latent Space ’ [13/7 tot 13/10]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
<0010/441.94.00 - di-za 10-17u
► “Bedrijfsfotografie” - Wally Elenbaas, 
Ine Lamers, Edgar Cleyne [tot -/6] 
“Shine” [-/6 tot -/8]

Schiedam __________________

■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
<0010/426.15.57-do-zo 13-18u
► “Het vakantie-paradijs" - Vincent 
Botella [tot 26/5]
■ Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
<0010/246.36.66
di-za ll-17uzo 12u30-17u
► “De Grote Hoop” - René Daniëls, Jan 
Dibbets, Marlene Dumas, Job Koele- 
wijn, HenkPeeters, Joostvan Oss... [tot 
30/6] ► “On the Waterfront Keuze uit de 
collectie vanhetMuseumBoijmans Van 
Beuningen” [13/7 tot 15/9]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT 's-Hertogen- 
bosch
<0073/687.78.00
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
D"Liefdeophet eerste gezicht. Nederlan- 
derskiezenhun favoriete vrouwenportret” 
[tot 8/9] 
■ Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s- 
Hertogenbosch
<0073/613.50.52-vr-zo 13-17u
► “Pre-Fab nr. 3” - Jeroen Jongeleen, 
Sven ‘t Jolie, Roy Villevoye, Hans 
Eijkelboom, Yael Bartana, Tomas 
Schats... [tot 19/5]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
<0046/451.34.60 
di-zo ll-17u
► “Pharmagenic Decline (You won’t 
suffer any harm)” - Eylem Aladogan - 
installatie, tekeningen/’Je t’aime... moi 
non plus” - videoscreening [tot 20/5] ► 
“Snowfell in August” - Rita Ackermann 
[2/6 tot 18/8]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1-5017 KC Tilburg 
<0013/584.10.10-di-vrl0-17uza-zol3- 
I7udol0-21u
► “Kleur, licht, beweging” - Barbara 
Broekman [tot 16/6]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
<0013/543.83.00-di-zo ll-17u 
► “Carbon” - Lothar Baumgarten [tot 
9/6] ► Raoul De Keyser - schilderijen, 
tekeningen, grafiek [tot 7/7] ► “Name 
noNames. AnExhibitionof Drawings 
(1973-2001)” - Mariene Dumas [22/6 
tot 29/9]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
<0013/536.74.75
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
► “Het bizarre beeldenbos. Kunst
tentoonstelling voor jong en oud” - Tom 
Claassen, Hilde Foks, Nico Parlevliet, 
Elizabeth van de Akker... [tot 18/9]

Uden ____  

■ Museu m de Pronkkamer
Mondriaanplein 16- 5401 Uden 
<00413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
► Jan de Bie/”Kunst h(oren)” - Peter van
Loon... [tot 16/6]
■ Museum voor Religieuze Kunst 
Vorstenburg 1 - 5401AZ Uden 

<00413/26.34.31
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
>“Kunstzonderkerk.Nederlandse chris
telijke kunst uit de Rijkscollectie 1980- 
1990” [tot 9/6] ► “Nieuwe aanwinsten” 
[23/6 tot 25/8]

Utrecht

■ Casco
Oudegracht 366- 3511 PP Utrecht 
<0030/231.99.95 - wo-zo 13-18u 
► “Keil 1:1. A Cover Version by 
Experimental Jetset” [12/5 tot 8/6]
■ Architectuurcentrum Aorta
Achter de Dom 14 - 3512 Utrecht 
<0030/232.16.86-di-zo 13-17u 
►“GP02. Citybranding. Groepsportretten 
van jonge architecten 2002. Concepting 
and the City” - Stefan Bendiks, Sascha 
Bierl, Aglaée Degros [18/5 tot 15/6]
■ Museum Catharijneconvent 
Nieuwegracht 63 - 3512LG Utrecht 
<0030/231.38.35
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
► “Schittering van de tsaren. Kunst
schatten uit hetNovodevici-klooster” [tot 
22/9]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512XA Utrecht 
<0030/236.23.62 
di-za 10-17uzo 12-17u
►“TheVideoshow”[tot26/5]>“Vetbor- 
genverzameling”[tot2/6]>“HetUtrechts 
schip en de Nederlandse scheeps
archeologie” [tot 2/6] ► “Oogcontact” - 
Anna Frydman - tekeningen [tot 16/6] • 
Crs Agterberg [8/6 tot 11/8] • “Zonder 
wrijving geen glans. Nederlandse siera
den uit de 20ste eeuw” [25/5 tot 11/8] ► 
"Fabric of Fashion. Recente Engelse 
mode” [25/5 tot 25/8] • “Elke wolk is een 
weg” - Jiri Georg Dokoupil - schilderijen 
[15/6 tot 1/9] 
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht 
<0030/231.53.55 
dagelijks 14-20u
► “www.idealepartij.nl (Festival a/d 
Werf)” - Moniek Toebosch [16/5 tot 
25/5]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
<0077/351.34.57
di-vr 10-16u30za-zo 14-17u
► “Genio e Follia” [tot 30/6]
■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911 BX Venlo
<0077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
► “100 Venlonaren recht voor zijn raap”
- Kees Verbeek - fotografie [tot 2/6] 
“Asterix & Europa” [tot 27/10]

Venray_________________________

■ De Waan, Stg. Odapark Venray 
Sint-Annaterrein, Noordsingel 39 - 
Venray 
<00478/569.126-do-zo ll-17u
►“De Waan. Een manifestatieover kunst 
en psychiatrie” - Marina Abramovic, In 
Ho Baik, Jacob Bee, Krien Clevis, Ate- 
liervan Lieshout, Mathieu Knippenbetgh, 
Ulay, Peter Welz... [3/5 tot 1/10]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys 
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland 
<00562/45.16.00-di-vr ll-I7uza-zo 14- 
17u
► “Subtiel in zwart-wit” - Ton Veltman, 
Elliot Allsop [tot 8/6]

Vlissingen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ W3 Galeries en W#AK-deWillem3 
Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
<00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
* “Gardening with Artists” - C.A. 
Wertheim, Roland Berning, Harma 
Heikens, Petra Hartman, Cisca Bogman, 
Ellen van der Horst, Kimmy fen Broek, 
Madeleine Berkhemer, Lidy Jacobs, 
Marisca Voskamp... [tot 30/5] • Roos 
Kroes, Claire Beghyn - fotografie, sculp
turen [7/7 tot 1/9]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239- 4381CG Vlissingen 
<00118/41.55.05- do-zo12-I7u
► “De energie van de stad” - Ko de Jonge, 
Hans Bommeljé, Bo de Jong, Jan Haas, 
Koos IDalstra, Bob Pingen, Leo van Kam
pen. .. [tot 23/6] ► Rob Moonen. Kevin 
Brand, Beat Zoderer [7/7 tot 25/8]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essl
Airfeldstrasse 17-23-3400Klosterneuburg 
<002243/41.03.38-di-zol0-19uwol0- 
21u
►‘Photo/ArtattheEsslCollection’-Tracey 
Moffatt, Alfons Schilling, Marie-Jo 
Lafontaine, Bettina Rheims... [tot 30/6]

Wien

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
<001/587.53.07-di-za 10-18u 
► “Not a Good Sign” - Ayse Erkmen/ 
’’She Draws Comics” - Trina Robbins 
[tot 23/6]
■ Kunst halle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
<001/521.89.33-dagelijksl0-18udol0-20u 
► “Scandal and Myth. A New View on 
the Documentas (1972)” [29/5 tot 28/7] 
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
<001/504.98.80-di-vrll-18udo ll-20u 
za-zo ll-16u
► “Since 1965” - Adrian Piper [tot 25/8] 
■ Kuns th alle Wien,
Museumsquartier

Museumplatz 1 -1070 Wien 
<001/521.89.33-dagnlijksl0-18udol0-20u 
► “Capital & Karma. Contemporary 
Positions in Indian Art” [tot 9/6] ► 
‘Tableaux Vivants. The Art of Living 
Pictures in Photography, Film and Vi
deo” [24/5 tot 25/8] ► Ugo Rondinone 
[28/6 tot 22/9]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
<001/525.00-di-zo 10-18u do 10-21u 
► “Die Sammlung” [tot 19/5]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
<0093/306.41.00
► “The Inner City” [tot 30/5] • “Gaudi’s 
Universe” [30/5 tot 8/9]
■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
<0093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
>“MalasFonnas”-TxominBadiola[tot 
2/6] ► “Sonic Process” [tot 1/7]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 
<003/487.03.15 - di-zo ll-20u
► "Contemporary Arab Representations. 
Beirut,Lebanon" -NajiAssi,TonyChakar, 
BilalKhbeiz,EliasKhoury,SareeMakdisi, 
Walid Raad, Jalal Toufic... [tot 14/7]

■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic -08038Barcelona 
<00934/439.470
► Thomas Huber [tot 16/6] ► Aemout 
Mik [20/6 tot 28/7] ► “Joaquim Gomis 
(1902-1991)” - fotografie [24/5 tot 1/9]

Zwitserland

Basel 

■ Basel Art Fair
Messeplatz 1 - 4021 Basel 
<0061/686.20.20
wo-zo ll-19u ma ll-18u
► “Art Basel 2tX)2” - kunstbeurs [12tot 17/6]
■ Liste, The Young Art Fair 
Wartekbrewery.Burgweg 15-4058Basel 
<0061/692.20.21 -wo-zo 13-21u30
>“Liste02,TheYoungArtFairin Basel” 
- kunstbeurs [11 tot 16/6]

Bern

•Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem
<0031/351.00.31
di 10-2 lu wo-zo 10-17u
► Ilone Ruegg [tot 16/6]

Freiburg

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse21 - 79098Freiburg
<00761/349.44- di-zo ll-17u
► “Legal Crimes” - Jochem Hendricks/ 
’’Cosmos” - Boris Achour [tot 16/6]
■ Fri-Art Centred’Art Contemporain
Petites-Rames 22-1700Fribourg
<0037/23.23.51
di-vr 14-18u za-zo 14-17u
►“Architecture ofEmergency’-Shigera 
Ban, Samuel Mockbee, Michael 
Rakowitz [tot 26/5] ► “Inland Archiv” - 
Erich Busslinger [tot 2/6]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002Luzern 
<0041/226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
► “Malerei” - Albrecht Schnider, Eva 
Stürmlin, Franz Wanner [tot 26/5] • Nils 
Nova [tot 2/6] ► "Blick.Sammlung" [tot 
29/9] ► “Another World Twelve Bed
room Stories” - Louise Bourgeois, Eric 
Fischl, Robert Gober, Mona Hatoum, 
Ferdinand Hodler, Pipilotti Rist, David 
Reed... [15/6 tot 29/9]

Sankt Gallen

■ Sammlung Hauserund Wirth-Lok- 
remise St Gallen
Griinbergstrasse 7 - 9000 St. Gallen 
<0071/228.55.55- wo-zo ll-18u 
► “The House of Fiction” - Michaël 
Borremans, Ugo Rondinone, Louise 
Bourgeois, Rachel Khedoori, Miriam 
Cahn... [tot 13/10]

Zürich

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270- 8005 Zurich 
<001/272.15.15
di-vr 12-18uza-zo ll-17u
► Eija-Liisa Ahtila [tot 11/8]

Limmatstrasse 270- 8005 Zurich 
<001/277.20.50
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
>‘Tragedy”-MathildeterHeyne[tot2/6]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zürich 
<001/251.67.65 
di-do 10-2lu vr-zo 10-17u 
»“WilliamTuma-(1775-1851)”[tot26/5] 
• “Wallflowers. Grosse Fotografien" - 
Daniele Buetti, Balthasar Burkhard, Jean- 
MarcBustamante, OlafurEliasson, Andreas 
Gursky,Fischli&Weiss... [21/6 tot 15/9]
■ Museum fiir Gestaltung
AusteUungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
<001/446.21.11
di-vr 10-18uza-zo 10-17u
► ‘Trix und Robert Haussmann. Ein 
alphabetizscher Spaziergang" [tot 26/5] 
► “Bollywood Das indische Kinoimd 
die Schweiz” [25/5 tot 8/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2002. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 

15 juni 2002 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
ThenextissuecfDe WitteRaqfwillbe 
releasedonl5July20(I2.Pleasesend 
yourirformadonbeforel5 June2002 
to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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I Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 91 ■ MEI-JUNI 2001 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 bankoverval ■ 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 vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen

NUMMER 92 - JUU-AUGUSTUS 2001 

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

NUMMER 93 - SEPTEMBER-OKTOBER 2001 

■ Wouter Davidts Messy Minimalism Voorbij de white cube 
■ Bik Van der Pol Kunstenaarsbijdrage ■ Camiel van Win
kel Een ergonomische carrousel Over modefoto ’s, supermodellen 
en pornografie ■ Vivian Liska Wat weet de literatuur? ■ Dirk 
Piiltau 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 Hét 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

NUMMER 96 - MAART-APRIL 2002 

■ Frank Vande Veine Fascisme als diabolisch formalisme Over 
Pasolini ’s Saib of de 120 dagen van Sodom (deel I) ■ Dirk Lorre 
De nieuwe familie en de vaderloze maatschappij ■ Mike Kelley 
Architecturale vergetelheid vervangen door psychische werkelijk- 
heid ■ Sven Lütticken De infantiliseringscultuur Een gesprek 
met Mike Kelley ■ Bart Verschaffel Gemengde gedachten. Over 
Balthus ■ Katrien Vloeberghs Kracht en karakter van de schelm 
Ambivalentie in de prentenboeken van Wilhelm Busch en Heinrich 
Hoffmann ■ Bart Meuleman Uit de blokkendoos - notities over 
betutteling ■ Mare De Kesel “Malerei als Verbrechen"

■ 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.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting
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Mondriaan Stichting

(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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AUTEURS
■ Petra Brouwer Architectuurhistoricus. Als promovendus 
verbonden aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, waar zij onderzoek doet naar 
negentiende-eeuwsearchitecmujtgeschiedschrijving.
■ Valentijn By vanek Was tot 1 juni verantwoordelijke voor 
theorie en communicatie bij Witte de With (Rotterdam). Vanaf 
1 juni directeur van het Zeeuws Museum (Middelburg).
■ Lieven De Cauter Filosoof en kunsthistoricus. Sinds 
1997 deeltijds als onderzoeker werkzaam aan het departe
ment Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van 
de K.U. Leuven. In 1999 verscheen zijn proefschrift over 
Walter Benjamin, De dwerg in de schaakautomaat. 
Benjamins verborgen leer (SUN, Nijmegen).
■ Paul De Vylder Beeldend kunstenaar. Doceert semiotiek 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Ho
geschool Gent.
• Jouke Kleerebezem Beeldend kunstenaar en publicist. 
Werkt als advising researcher binnen het Design departe
ment Research Program van de Jan Van Eyck Akademie 
(Maastricht).
• Dieter Lesage Filosoof en docent aan het departement 
RITS van de Erasmushogeschool Brussel. Publiceerde over 
nationalisme, multiculturalisme en racisme. Samen met 
Herman Asselberghs is hij redacteur van Het museum van 
de natie. Van kolonialisme tot globalisering (Brussel, Yves 
Gevaert, 1999). Onlangs verscheen van hem Peut-on encore 
jouer Hamlet? (Paris, Les Impressions Nouvelles, 2002).
■ Frank Vande Veire Filosoof. Van hem verscheen in 1997 
de essaybundel De geplooide voorstelling. Essays over kunst 
in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (fiNQS Gevaert, uitge
ver). Binnenkort verschijnt van hem Als in een donkere spie
gel. Een inleiding in de moderne filosofie van de kunst (SUN, 
Nijmegen).
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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

W1 39

ACHTERZAAL / MOUNT EGO

■ CASPAR BERGER ■ KARIN VAN DAM 
- JOHAN TAHON - HARTMUT WILKENING
■ CHRISTIAAN ZWANIKKEN
4 MEI T/M 2 JUNI 
OPENING: VRIJDAG 3 MEI 21:00

VOORZAAL / LISCA BIANCA

- YASMIJN KARHOF
4 MEI T/M 19 MEI 
OPENING: VRIJDAG 3 MEI 21:00

VOOR EN ACHTERZAAL / 
DE KELDER IN DE VLIERING

AFSCHEIDSTENTOONSTELLING VAN 
DIRECTEUR JEAN BERNARD KOEMAN 
29 JUNI T/M 28 JULI 
OPENING: VRIJDAG 28 JUNI 21:00 
MET OA; JORIS BROUWERS • ISAAC 
CARLOS - KOENRAAD DEDOBBELEER 
- MICHIEL KLUITERS - GABRIEL 
LESTER ■ HERMAN MAIER NEUSTADT 
- INGRID MOSTREY - EBRU ÖSZEYEN 
NICKY ZWAAN

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

VOOR MEER INFORMATIE 
BEL 020-6229434
OF MAIL NAAR ENTER3W139.A2000.NL 
FAX: 020-6251226

W1 39
WARMOESSTRAAT 139 
1012 JB AMSTERDAM
WWW.W139.NL
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http://www.dewitteraaf.be
mailto:dewitteraaf@skynet.be
http://WWW.W139.NL
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OPEN DINSDAG/TUESDAY-ZONDAG/SUNDAY, 14:00-18:00UUR/2-6 PM

ov

NICC )
POURBUSSTRAAT 5, B-2000 ANTWERP 
PHONE +32(0)3.216.07.71, FAX 216.07.80 
nicc@skynet.be — www.nicc.be

Mou
IllM NICC

Exhibitions

v
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I VIEWMASTER
6 APRIL - 2 JUNI

1
«

«i ish

■ EXILE ON MAIN STREET
22 JUNI - 15 SEPTEMBER

I(L

J URS FISCHER / JEF GEYS I TOBA KHEDOORI /
GABRIEL KURI / GUY MEES / JASON RHOADES
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