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Wereldbeelden
Globalisering wordt vaak bestreden in 
naam van een andere en betere wereld. 
In dit nummer van De Witte Raaf, dat 
voortbouwt op het vorige, contrasteert 
Jean-Luc Nancy de kapitalistische 
globalisering met het visioen van een 
postkapitalistische “mondialisering”, 
waarin de “slechte oneindigheid” van 
het winstprincipe plaatsmaakt voor de 
“ware oneindigheid” van de schepping 
uit het niets. De gemondialiseerde we
reld is volgens deze Franse filosoof niet 
meer te representeren: zoals er geen 
God meer bestaat die zijn alziend oog 
op de wereld laat rusten, zo is ook de 
tijd van de wereldbeelden voorbij. De 
zin van de wereld moet in de wereld 
worden gevonden, niet in ideologieën die 
een punt buiten de wereld menen te kun
nen innemen om haar geheel te over
zien.
Of Nancy werkelijk aan de voorstelling 
ontsnapt, betwijfelt Mare De Kesel ove
rigens in een commentaar op diens es
say. Ook elders in dit nummer wordt 
onderzocht of en hoe de wereld nog 
voorstelbaar is. Jorinde Seijdel richt 
zich op het archief, dat in de moderne 
era meer dan ooit bloeide. Aangezien 
archieven noodzakelijkerwijs gebaseerd 
zijn op een bepaald wereldbeeld, wor
den zij in het mondiale heden proble
matisch. Zij lijken nog slechts op tauto
logieën te drijven. Sven Lütticken ana
lyseert hoe de globale wereldorde wordt 
gevangen in bekende representaties van 
het Romeinse Rijk: gaat het hier slechts 
om eindeloos herhaalde, tautologische 
mediacliches, of levert het verleden wer
kelijk nieuwe inzichten op? Camiel van 
Winkel signaleert in zijn bespreking van 
Documenta 11 dat het verdreven spook 
van de ‘wereldkunst’ terugkeert in de 
vorm van een transparant en schijnbaar 
ongekunsteld venster op de ‘echte’ we
reld.
Ook in dit nummer: twee bijdragen van 
kunstenaars die niet in het Kasselse 
instantarchief zijn vertegenwoordigd. 
Matti Braun presenteert een van zijn 
omslagontwerpen voor boeken van de 
Belgische schrijver Andreas Juste, die 
zijn geschreven in het Ido, een afsplitsing 
van het Esperanto; en Andrea Fraser 
verdiepte zich in de voetangels van de 
culturele relatie tussen Mexico en de Ver- 
enigde Staten in de jaren dertig.
Om te besluiten nogmaals Salo van 
Pasolini. In het derde deel van zijn tekst 
onderzoekt Frank Vande Veire, aan de 
hand van Gombrowicz, Riefenstahl en 
uiteraard Pasolini, hoe het fascisme een 
ideaalbeeld van De Jeugd projecteerde 
op de jeugd.

Sven Lütticken en Camiel van Winkel
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Hartelijke groeten aan iedereen!
Over globale wereldbeelden en de entropie van het archief

Jorinde Seudel

Als je het archief opvat als cultureel opslag- 
model dat uitdrukking geeft aan een speci
fiek wereldbeeld, is hier de vraag wat van
daag de werkelijk actuele archieven zijn 
- actueel in die zin dat ze iets verduidelij
ken over de hedendaagse condities van 
(re)presentatie, productie, waarneming en 
ervaring. Zijn dat officiële, museale onder
nemingen als het World Heritage Project 
van UNESCO, waarin de nadruk ligt op de 
materiële conservering en inventarisering 
van de wereldcultuur en -natuur? Zijn dat 
mondiale opslagmedia als internet, waarop 
in principe de gehele mensheid digitale in
formatie en data kan bij- en afschrijven? Is 
Documenta 11, als uitgebalanceerde, artis
tieke reflectie van een geglobaliseerde cul
tuur, zo’n actueel model? Of opereert het 
archief tegenwoordig op een geheel ander 
niveau van zichtbaarheid, intentionaliteit en 
effectiviteit, zodat het niet langer als zoda
nig wordt herkend?

Hoe dan ook, het statuut van het ar
chief kan, als plek van beheer van een ver
anderende reële orde, steeds opnieuw over
dacht en ondervraagd worden. Het archief 
geeft immers niet alleen uitdrukking aan de 
reële orde; het constitueert die in even grote 
mate. Nu het steeds vaker gaat over de ont
wikkeling van een cultuur op wereldschaal, 
over een nieuwe ‘globale wereldorde’, moe
ten de vorm, functie en werkzaamheid van 
het archief worden herzien: evenals andere 
culturele constructen is het zwaar onder 
druk gezet door de globaliserings- en 
mediatiseringsprocessen.

De universele geldigheidspretenties 
van het moderne, ideologische denken, dat 
boven de geschiedenis zou staan en van alle 
tijden, alle landen en alle mensen zou zijn, is 
niet zonder meer van toepassing op de ‘homo 
globalis’ en zijn samenleving: universalisme 
en globalisme verschillen uiteindelijk fun
damenteel van elkaar. Het hegeliaanse idee 
van een wereld die één wordt en verzoend 
is met zichzelf, staat ver af van de oorza

ken en effecten van het hedendaagse, 
neoliberale globalisme, dat eerder econo
misch dan ideologisch wordt aangestuurd, 
en dus niet zozeer een gerealiseerde utopie 
is, als wel een dystopische uitwerking van 
het westerse kapitalisme.

Het archief zoals het zich in de negen
tiende eeuw ging manifesteren, als instituut 
dat de cultuur en geschiedenis van de we
reld taxeert en ordent en voor iedereen toe
gankelijk maakt, heeft aan geldigheid in
geboet. Negentiende-eeuwse archieven, 
openbare musea of archivalische foto- en 
filmprojecten zoals August Fuhrmanns Welt 
Archiv van beelden, August Sanders 
Menschen des 20. Jahrhunderts, of Albert 
Kahns Archive of the Planet hadden nog 
als doel “die Welt mit der Welt bekannt zu 
machen” - zoals Fuhrmann, de promotor 
van het Kaiser Panorama, het uitdrukte - 
en wel voor een identificeerbaar publiek, 
namelijk dé opkomende westerse burgerij, 
de massa. [1] Inmiddels zijn we door de 
transport- en mediarevoluties niet alleen 
bekend met de wereld, maar heeft ook het 
publiek geen vaste identiteit meer.

Culturele, economische en politieke 
vormen van globalisering dwingen het ar
chief om zich te verhouden tot en represen
tatief te zijn voor steeds grotere gehelen of 
groepen van mensen, zonder daarbij echter 
te kunnen appelleren aan een werkelijk ge
meenschappelijk of gedeeld verleden of 
heden. De ontluikende globale cultuur is 
immers tevens extreem geïndividualiseerd 
en pluralistisch van aard, ondanks de 
homogeniserende invloed van de markt
economie. In de globale samenleving heerst 
geen consensus over geloof, cultuur, leef
stijl en dergelijke; deze zijn in toenemende 
mate een privé-zaak geworden. Aangaande 
het archief dringt zich dan de vraag op: wie 
wordt er aangesproken of gerepresenteerd? 
De hele wereld? Iedereen?

Wie is iedereen? Het is veelzeggend 
dat het World Heritage Project in haar 
Operational Guidelines onder meer bena- 
drukt monumenten van belang te vinden die 
“op unieke of althans buitengewone wijze 
getuigen van een verdwenen beschaving”. 
Haar missie: “[...] het mondiaal natuurlijk 

en cultureel erfgoed te omschrijven en een 
lijst op te stellen van locaties en monumen
ten die van zo’n buitengewoon belang en 
zo’n algemene waarde geacht worden dat 
de bescherming ervan de verantwoordelijk
heid van de gehele mensheid is”. [2] Een 
“verdwenen beschaving” die wordt gecon
serveerd als erfgoed, als “nalatenschap”, en 
dus feitelijk niet bedoeld is voor ons: op zijn 
minst een wrang idee.

Een ander, ludieker voorbeeld als het 
gaat om ‘iedereen’: Voyager I en II, ruim
teschepen gelanceerd in 1977, namen een 
gouden beeldplaat op hun ruimtereizen mee, 
getiteld Message to the Universe, waarop 
een grote collectie beelden, geluiden en 
muziekfragmenten van de planeet Aarde 
was vastgelegd, geselecteerd door een co
mité onder leiding van de wetenschapper 
Cari Sagan. [3] Het doel hiervan was om 
mogelijk buitenaards leven een indruk te 
geven van de diversiteit en cultuur op onze 
planeet. Uitleg over, en illustraties van de 
menselijke soort en voortplanting; foto’s 
van katoenoogsten, druivenplukkers, een 
supermarkt, oude man met baard en bril, 
olifant, trein, vliegtuig, de Chinese Muur, 
de Taj Mahal; het geluid van donder, regen, 
van een hond, een baby, een kus, van ge
reedschappen, muziek van Bach, enzovoort. 
De plaat bevat ook geluidsopnamen met de 
groeten in 55 talen - in het Nederlands: 
Hartelijke groeten aan iedereen! Weer die 
ongewisse Iedereen...

Message to the Universe en het World 
Heritage Project leggen, in al hun buitenis
sigheid, wel iets bloot van de problematiek 
van het moderne archief. Ze lijken negen- 
tiende-eeuws museaal in hun streven naar 
representatieve modelbeelden van de we
reld, maar tegelijkertijd is de identiteit van 
hun publiek speculatief en onbestemd: het 
publiek wordt in de toekomst geprojecteerd, 
of zelfs buiten de aarde, lichtjaren van ons 
vandaan. En hun poging om alomvattend 
te zijn, de hele wereld te coveren, ontaardt 
in de productie van betekenisloze wereld
beelden, arcadische, fictieve werelden, 
waarin elke contradictie binnen de werke
lijkheid verhuld wordt. Wat ze wel onthul
len is de kunstmatigheid van het bewaren.

mailto:dewitteraaf@skynet.be
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De Franse econoom en publicist Mare 
Guillaume: “Het is doordat het een amal
gaam kan zijn, doordat het tegelijkertijd de 
voorwerpen en hun bewaarmodaliteiten kan 
mengen, dat het patrimonium - eerder dan 
ons verleden - onze toekomst weerspiegelt 
en het dubbelbeeld wordt van een post
moderne samenleving.” [4]

Als bewaarplaats en geordende representa
tie van kennis en cultuur heeft het archief 
een essentiële functie in de productie en er
varing van het moderne. Het is zelfs een 
cruciale instelling in samenlevingen die 
worden voortgedreven door een ideologie 
van vooruitgang en vernieuwing: het archief 
moet het heden, dat zich in constante staat 
van verdwijning bevindt, als iets historisch 
conserveren, opdat het nieuwe zich ten volle 
als nieuw, als heden kan manifesteren. Met 
andere woorden, de verzamel- en bewaar- 
operaties van het archief zijn in grote mate 
gericht op het compenseren van de vooruit
gang als ‘permanente catastrofe’.

In de loop van de moderne tijd is het 
archief als cultureel model doorgeslagen in 
hypertrofie en expansiedrang, waardoor de 
functionaliteit ervan werd ondermijnd. Er 
is een punt bereikt waarop alles kan wor
den bewaard. Of eigenlijk: alles of niets. 
Hieraan ligt een fatalistische en vicieuze lo
gica ten grondslag: het conserveren en op
slaan moet gelijke tred houden met zowel de 
(re)productie als de vernietiging van cultuur 
en natuur. Hoe meer er ge(re)produceerd 
wordt, hoe meer er vernietigd wordt, hoe 
meer er bewaard moet worden, enzovoort. 
Als het geconserveerde, het gearchiveerde 
in het traditionele archief tegelijkertijd de 
representatie van de (re)productie en de 
(re)productie van de (re)presentatie was, dan 
is het nu “tegelijkertijd de representatie van 
de verwoesting en de verwoesting van de 
representatie”, zoals socioloog Henri-Pierre 
Jeudy het in zijn Parodies de l’Auto- 
destruction formuleerde. [5]

Boris Groys betoogde al uitvoerig, 
onder meer in Uber das Neue, dat 'vernieu- 
wing’ als beslissend criterium bij de 
begrenzing en vertraging van de productie 
en opslag van de moderne cultuur niet meer 
werkzaam is. [6] Hij wijt dat niet alleen aan 
de aard en dynamiek van de technologische 
reproductiemiddelen, maar ook aan de hui
dige problematisering van de universele, 
historische context, waarin het nieuwe be
middeld wordt. Het archief moet nu func
tioneren in een globale cultuur waarin tal
loze historische contexten en culturen naast 
en door elkaar bestaan. Groys stelt dat als 
we niet meer over een algemene culturele 
context of over een universele visie op de 
geschiedenis beschikken, we niet meer kun
nen uitmaken wat nieuw is en wat niet. De 
normerende werking van het begrip ver
nieuwing wordt hierdoor definitief uitge
schakeld: iets kan ergens, op een bepaalde 
plek, of binnen een specifieke context, 
nieuw zijn, zonder dat het noodzakelijker
wijze ook elders nieuw is. Groys: “Wanneer 
archieven aan bindende kracht inboeten, is 
het innerlijk van de individuele ontvanger 
de enige plek waar vergelijking nog moge
lijk is. Maar niemand weet wat in de ziel 
van de ander omgaat, wanneer een traditie 
ontbreekt die voor iedereen op dezelfde ma
nier bekend en bindend is. Dat geldt zowel 
voor de producenten van de cultuur als voor 
degenen die haar in ontvangst nemen.” [7]

Alternatieve normerende begrippen, 
die als criterium de plaats in zouden kun
nen nemen van de vernieuwing, zijn mo
menteel niet voorhanden, zodat het archief 
niet meer gelegitimeerd kan worden. De 
globale cultuur wordt beheerst door het prin
cipe van de tautologie, zo stelt Groys. Het 
is, in de culturele productie en waardering, 
niet meer het ‘verschil’ dat telt, zoals onder 
het dictaat van het nieuwe, maar het ‘iden
tieke’: de cultuur wordt beheerst door het 
zoeken naar de perfecte tautologie, die 
steeds opnieuw geënsceneerd moet worden, 
aangezien er geen canon bestaat die een re
ferentiepunt zou kunnen bieden. De tauto
logie moet universeel zijn in een radicaal 
pluralistische cultuur en heeft daardoor een 
nihilistisch effect: in het zoeken naar de 
allesomvattende tautologie moet elke con
crete inhoud of betekenis genegeerd wor
den, om door de massacultuur te kunnen 
worden geaccepteerd en succesvol en ren
dabel te zijn.

De tautologie als culturele vorm is een cy
nisch antwoord op de door Slavoj iek 
gestelde vraag hoe we, in het kader van een 
‘ware universaliteit’, universaliteit in onze 
ervaring kunnen terugvinden. In de tauto-
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logie is universalisme immers een machts
aanspraak, een particulier belang van waar
uit verschillen tussen zeer uiteenlopende, 
niet zelden conflicterende levens van men
sen, groeperingen en volkeren onder een 
bepaalde noemer zijn gebracht. Aldus loopt 
in de tautologie, in de ideologie van het
zelfde, elke representatie stuk: delen uit 
verschillende culturele werkelijkheden zijn 
aan elkaar gekoppeld en binnen een 
ervaringsruimte gebracht, echter zonder hun 
inhoud en essentie te kunnen laten gelden. 
De tautologie is immers voor Iedereen.

Het World Heritage Project, waarin de 
condities van het hedendaagse archief ver
hevigd naar voren komen, kan in haar stre
ven naar een mondiaal modelpatrimonium 
zonder meer beschouwd worden als een 
volmaakte tautologie, als een leeg wereld
beeld. Maar even legitiem is de vraag, al is 
die riskant, naar het tautologische gehalte 
van een tentoonstelling als Okwui Enwezors 
Documenta 11, waarin het opkomende 
globalisme nadrukkelijk als leidraad fun
geert. Kan een dergelijke onderneming wel 
aan de vervlakkende en nivellerende wer
king van de tautologie ontkomen? Camiel 
van Winkel betoogt elders in dit nummer al 
hoe op Documenta 11 de retoriek van het 
nieuwe plaatsgemaakt heeft voor de reto
riek van het globale, en hoe niet-westerse 
kunst en vreemde culturele contexten bin
nen een esthetische, museale ervaringsvorm 
aanvaardbaar gemaakt kunnen worden voor 
een groot, westers publiek, echter niet zon
der dat ze daarmee een vaste tekenwaarde 
krijgen opgelegd.

Ook op Documenta 11 komt op ver
schillende niveaus de problematiek van Ie
dereen om de hoek kijken. Een tentoonstel- 
ling van iedereen aan iedereen? Wie en waar 
is iedereen? De uiteindelijke vraag is of de 
globale wereldorde in sociale en culturele 
zin werkelijk (al) bestaat dan wel een fictie 
is, gefabriceerd door economische en poli
tieke krachten die Iedereen tot speelbal heb
ben gemaakt.
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Het moderne archief in zijn oude vorm valt 
in toenemende mate ten prooi aan entropie: 
de schijnbare orde die er binnen het archief
systeem heerste, neigt door de dominantie 
van de tautologische cultuur meer en meer 
naar chaos. De orde van het archief, niet 
meer geschraagd door de oude criteria van 
kwaliteit en vernieuwing, gaat zich als wan
orde manifesteren. Om de traditionele orde 
te behouden en als systeem te kunnen over
leven, rest het archief niets anders dan zich 
operationeel van zijn omgeving af te slui
ten, met als consequentie echter dat het bui
tenspel komt te staan en zijn culturele be
lang verliest. En anders wacht het archief 
de lege orde van de tautologie.

Zijn er voorbij de confirmerende, glo
bale tautologieën geen alternatieve archie
ven werkzaam, archieven die iets anders 
blootleggen van de huidige condities? Je 
zou kunnen beweren dat internet een wer
kelijk globaal, open archief is, waar in prin
cipe iedereen zich tot iedereen kan richten 
en waar zich het cybernetisch ideaal van een 
door een collectief geheugen onderling ver
bonden mensheid voltrekt. Daar kun je ech
ter tegenoverstellen dat op internet ver
dubbeling, herhaling en gelijkvormigheid, 
principes van de tautologie, ongebreideld 
voort kunnen woekeren en in de hand wor
den gewerkt door digitale technologieën. Als 
archief met een onbeperkte geheugen
capaciteit en een enorm reproductief vermo
gen staat internet misschien toch meer ten 
dienste van de amnesie dan van Mnemosyne. 
Mediatheoreticus Friedrich Kittler ziet ech
ter ook mogelijkheden voor nieuwe museo- 
logische structuren, waarin niet alleen de 
interface maar ook de inwendige architec
tuur van digitale media toegankelijk zijn. 
De nieuwe combinatorische mogelijkheden 
van digitale opslagtechnieken zouden vol
gens Kittler moeten worden uitgebuit, met 
alle effecten vandien voor het traditionele ar
chief: de chronologische sequentie - als de 
leegste van alle ordes waarin dingen zijn op 
te slaan - zou vervangen kunnen worden 

door een orde van ‘mede-aanwezigheid’, die 
het mogelijk maakt om combinatorische 
verbindingen te lokaliseren. [8]

Misschien zijn de werkelijk actuele 
archieven van vandaag niettemin de on
zichtbare archieven, schaduwarchieven zo
als Echelon, het elektronische spionage- 
netwerk van de Amerikaanse National 
Security Agency (NSA), dat op grote schaal 
en systematisch de burgerbevolking van 
Europa afluistert door telefoon-, fax- en 
internetberichten te onderscheppen en mid
dels trefwoorden te scannen op relevante, 
‘verdachte’ informatie. [9] Maar ook door 
het uitoefenen van censuur, het al of niet 
heimelijk weglaten of weghalen van infor
matie - censureren is in deze zin tegenover
gesteld aan archiveren - worden dergelijke 
negatieve archieven geproduceerd. [10] De 
archieven van internationale geheime dien
sten, van censurerende instituten, van spio
nage- en surveillancediensten, die als sleu
telwoorden het geheime, obscure en 
suspecte inzetten en voor Niemand toegan- 
kelijk zijn, onthullen niet zozeer de 
tautologische maar de vervaarlijke kanten 
van de globalisering, die Jean Baudrillard 
“de vierde wereldoorlog” noemde en waar
tegen uiteindelijk de wereld zelf in opstand 
komt. [11] Ze brengen in herinnering dat 
aan de oorsprong van het opslaan en bewa
ren het geheugen van de oorlog staat, de 
reserve. De cynische boodschap van deze 
duistere archieven: de hartelijke groeten aan 
niemand!
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Muntadas, een interactieve database waarin 
vormen van culturele censuur worden geïn
ventariseerd: .http://www.thefileroom.org
[11] Jean Baudrillard, De vierde wereldoor
log, in: De Groene Amsterdammer, 17-11- 
2001,  
baud_essay.html.

http://www.groene.nl/2001/0146/
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C Amiel van Winkel

Documenta 11: opnieuw beginnen

De retoriek van het nieuwe in de kunst heeft 
plaatsgemaakt voor de retoriek van het 
nieuwe tijdperk en de wereldhistorische 
breuk. Okwui Enwezor, de zwarte man van 
Kassei, verkondigt in interviews dat zijn 
tentoonstelling een nieuwe, derde fase in de 
geschiedenis van de Documenta inluidt. 
Deze omschakeling naar een nieuw model 
vergelijkt hij met de doorbraak die Harald 
Szeemann in 1972 realiseerde. [1] Enwezor 
beroept zich daarbij evenwel niet op zijn 
eigen creatieve genie maar op fundamen
tele veranderingen in de sociale en politieke 
context. Deze veranderingen .verwoordt hij 
in een onvertaalbare opeenstapeling van 
inflatoire begrippen. “Almost fifty years 
after its founding, Documenta finds itself 
confronted once again with the specters of 
yet another turbulent time of unceasing 
cultural, social, and political frictions, 
transitions, transformations, fissures, and 
global institutional consolidations. If we 
take on board these events in all their 
historical significance, along with the forces 
that are today reshaping the values and 
views of our world, the prospects for 
contemporary art and its position in 
producing and explicating critical models 
of interpreting the features of the contempo
rary imagination could not be more deman
ding and daunting.” [2]

Documenta 11 is dus de Documenta 
van de globalisering. Terwijl Catherine 
David in 1997 nog de val van de muur en 
het einde van het Warschaupact poneerde 
als historische césuur en ijkpunt voor een 
nieuwe benadering, lijken diezelfde gebeur
tenissen voor Enwezor en zijn team nu wei
nig meer te zijn geweest dan details in het 
veel bredere proces van de postkoloniale 
homogenisering van de wereld.

De afgelopen jaren is er in de kolom
men van kranten en kunsttijdschriften en 
achter discussiemicrofoons uitvoerig gede
batteerd over de problematische integratie 
van niet-westerse kunst in westerse circuits. 
Wie nu in Kassei door de tentoonstelling 
loopt, wordt echter niet of nauwelijks met 
deze kwestie geconfronteerd. Deels ligt dat 
aan de uiterst serene en esthetische tentoon- 
stellingsinrichting, die de werken alle be
nodigde ruimte geeft en gênante confronta
ties vermijdt. Voor een ander deel ligt het 
aan de keuze om uit niet-westerse culturen 
overwegend documentaire vormen van fo
tografie en video te tonen. Het probleem dat 
westerse beschouwers zouden hebben wan
neer ze de culturele context van de getoonde 
kunstwerken niet kennen, wordt in deze 
constructie eerder omzeild dan opgelost: de 
documentaire fotoseries en films vertellen 
zonder uitzondering verhalen over de lokale 
context waarin ze zijn gemaakt. Dat is zelfs 
hun raison d’être. Dat de gebruikte verhaal
technieken vaak op westerse modellen zijn 
geschoeid, maakt ze voor ‘ons’ alleen maar 
toegankelijker. Zo is er een minimalistisch 
filmpje over gesluierde Iraanse vrouwen die 
zich staande trachten te houden in een 
sneeuwstorm (The White Station, Seifollah 
Samadian, 1999); en een film over het da
gelijks leven in het grensgebied tussen In
dia en Pakistan (A Season Outside, Amar 
Kanwar, 1997), waarvan de introspectieve 
voice-over herinnert aan Sans Soleil, Chris 
Markers film over Japan uit 1982. Dat de 
makers van deze antropologisch getinte 
documenten in sommige gevallen helemaal 
geen beeldend kunstenaars zijn, heeft de 
curatoren er niet van weerhouden de films 
te presenteren in de vorm van museale in
stallaties.

De nadruk op documentaire en semi- 
documentaire kunstvormen is niet het enige 
aspect waarin deze Documenta herinnert 
aan de vorige. Enwezors schatplichtigheid 
aan Catherine David is groot. Dat is goed 
nieuws en slecht nieuws. Davids formule 
- de koppeling van de erfenis van de 
conceptuele kunst aan geëngageerde vormen 
van fotografie en film, tegen de achtergrond 
van een kritische terugblik op de jaren zes
tig en zeventig - wordt geconsolideerd maar 
niet verfijnd of uitgewerkt. In bepaalde op
zichten lijkt er zelfs sprake van een ver
plichte invuloefening. Zoals Documenta X 
werd gedragen door cruciale historische 
werkensembles van Marcel Broodthaers, 
Michelangelo Pistoletto, Lygia Clark, Hans

Georges Adéagbo

“L’explorateur et les explorateurs devant l’histoire de l’exploration”...! Le théâtre du monde, 2002, 
foto: Wemer Maschmann

Seifollah Samadian

The White Station, Iran, 1999, filmstill
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naar gezocht? Is er vanuit het discours van 
de globalisering dan niets belangwekkends 
te zeggen over dit medium? Eerlijk gezegd 
lijkt de keuze om de schilderkunst te nege
ren dit keer een puur conventionele, om niet 
te zeggen politiek correcte beslissing.

In het geijkte jargon van de kunst
kritiek zou men kunnen zeggen dat dit een 
tentoonstelling zonder hoogtepunten is. Op 
het gebied van fotografie en video is er te 
veel van hetzelfde - te veel ‘interessante’ 
documenten van transformaties in het glo
bale leefmilieu. Juist omdat er niets 
aanstootgevends wordt getoond, ontbreken 
ook dringende argumenten waarom men 
zich in het tijdperk van de globalisering 
überhaupt nog met beeldende kunst en 
kunsttentoonstellingen bezig zou moeten 
houden. De gelijkvormigheid van het ge
toonde suggereert dat erupties van exotische 
‘wereldkunst’ uit alle macht onder de 
waamemingsdrempel zijn gehouden, wel
licht als correctie op foute praktijken van 
de kunsthandel. Slechts zeer sporadisch 
komt de bezoeker iets tegen wat lijkt op de 
vertrouwde ‘derde wereld’-bric à brac 
(Georges Adéagbo, Nari Ward). Het gemak 
waarmee deze werken zich in het idioom 
van de ‘installation art’ voegen, suggereert 
overigens dat ‘niet-westerse kunst’ defini
tief een stabiel en herkenbaar genre binnen 
de westerse kunst is geworden.

Ernstiger is dat ook politiek engage
ment gereduceerd lijkt tót een vaste teken
waarde: plaatjes van politieke gevangenen, 
martelkamers, gated communities en boot
vluchtelingen. Dat is een teleurstellende 
uitkomst, gegeven de zware theoretische 
inzet van de samenstellers. Documenta 11 
laat zien dat de relatie tussen kunstproductie 
en theorievorming uiterst problematisch is 
geworden. Het zwaar opgetuigde curatoren
team is er niet in geslaagd het uit elkaar drij
ven van kunst en theorie te stoppen, laat 
staan de beweging om te keren. De vier 
conferenties (‘platforms’) die de afgelopen 
anderhalf jaar zijn gehouden in Wenen en 
Berlijn, New Delhi, St. Lucia en Lagos, en 
waar een groot interdisciplinair areaal van 
wetenschappers zich boog over de politieke, 
filosofische en maatschappelijke facetten 
van de globalisering, zouden als ‘diagnos
tisch instrument’ voor de tentoonstelling 
hebben gediend. Maar de aangekondigde 
verslagen van de conferenties in boekvorm 
zijn nog niet klaar en worden naar verluidt 
pas na afloop van de Documenta uitge
bracht. De relatie tussen de conferenties en 
de tentoonstelling, tussen de ideevorming 
en de kunstproductie, blijft dus geheel in 
het luchtledige hangen. Videoregistraties 
van de lezingen zijn weliswaar op het web 
gezet, maar dat lijkt eerder een zwakke po
ging om het materiaal ‘voor zichzelf te la
ten spreken’ dan een serieus bewijs dat men 
iets met de resultaten heeft willen doen. 
Gezien het academische karakter van het 
discours zou dat laatste waarschijnlijk ook 
zeer moeilijk zijn geweest.

Terwijl kunst en theorie elkaar nog 
steeds, in een gemaniëreerd spel van benoe
men en verwijzen, wederzijds prestige ver
schaffen, wordt duidelijk dat daarbij geen 
ruimte bestaat voor een derde term die dat 
spel in een externe werkelijkheid zou kun
nen verankeren. Zelfs de meest voor de hand 
liggende term - de geschiedenis - wordt 
niet serieus genomen door mensen die op 
ieder moment een nieuw wereldtijdperk la
ten beginnen.

Noten

[ 1 ] Une structure de plates-formes. Inter
view d’Okwui Enwezor par Tim Griffin, in: 
Art Press nr. 280, juni 2002, pp. 25-32.
[2] Uit de inleiding van Okwui Enwezor 
in de bezoekersgids.

Amar Kanwar

A Season Outside, India, 1997, videostill

Haacke, Gerhard Richter, Gordon Matta- 
Clark, Hélio Oiticica, Archigram, Öyvind 
Fahlström en anderen, zo probeert Docu
menta 11 eenzelfde historisch fundament te 
leggen met David Goldblatt, William 
Eggleston, Constant, Bernd en Hilla Becher, 
On Kawara, Jef Geys en Hanne Darboven. 
Deze keuze heeft te weinig samenhang om 
te overtuigen en mist de relevantie van het 
voorbeeld.

Enwezor heeft ook de mogelijkheid laten 
passeren om Davids polemische omissie 
van de schilderkunst te corrigeren. Afgezien 
van een enkeling zoals Luc Tuymans 
- wiens eertijds bescheiden doekjes plotse
ling zijn opgeblazen tot ‘monumentale’ 
schaal - ontbreken de schilders opnieuw. 
Betekent dit dat Enwezor en zijn curatoren
team geen interessante schilderkunst heb
ben kunnen vinden? Of hebben ze er niet
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Documenta 11 loopt nog tot 15 september 
2002. Informatie: Friedrichsplatz 18, 
34117 Kassei (0561/70.72.70; www.docu- 
menta.de) 3
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PAINE MEXICAN ARTS CORPORATION 
74 TRINITY PLACE 

NEW YORK
August 13, 1930.

President
Frances F. Paine

WHITEHALL 5360-1-2

Mrs.,John D. Rockefeller, Jr. 
The Eyrie, 
Seal Harbor, 
Maine.

My dear Mrs. Rockefeller: -

I am forwarding you a copy of the Incorporation papers. 
They were approved at the meeting at the Art Center, and 
also passed by the State of New York. They lack only the three 
names to complete the fifteen for the Board of Directors. I 
wrote you a note regarding this soon after you left.

Oh, I do hope Mr. Brown will consent to be President.

Mr. Crowninshield is here and after looking around for 
suitable headquarters for the Mexican Art Association, we think 
that the most desirable and suitable is the room next to the 
Modern Museum. These are 3060 square feet. The rental is listed 
at $10,000 a year but due to the general business depression we 
think a better arrangement could be made.

In 1928, I told Dr. Richards that I felt sure that most 
Mexican Artists, though "Red", would cease to be "Reds" if we 
could get them artistic recognition. In 1928 Diego was the most 
powerful "Red" in Latin America. At that time he personally 
placarded the American Embassy with "Death to the Gringos". In 
1929, with .Dr. Richards' help, the American Institute of Archi- 
tects.became;aware of his paintings and awarded him their highest 
honor. In 19.30 he was expelled from the Red Ranks, and a few 
months later accepted a commission from Mr. Morrow for a mural in 
Cuernavaca. Yet he still is, sincerely and intensely for "the 
people" but one can now reason with him and from that viewpoint, 
much can be hoped.

I shall find out what the most advantageous terms are 
and if it is within reason submit them for the consideration of 
the Board.

This space would enable us to have a place sufficiently 
dignified to be in keeping with the purposes of the Association 
and also allow a gallery for fine arts, prints and books and 
applied arts, an office and a Board room that would serve as a 
lounge or meeting place or to entertain visiting parties.

I do feel it is important to make adequate provision for 
the Mexican fine arts as they are enormously important.

Mr. Barr has returned from Europe and he, Mr. Abbott and I 
have finished the details for Rivera’s exhibition at the Modern 
Museum. Letters from Diego promise that he will be ready for the 
opening June 1931. He is delighted with the prospect. We have 
sent blueprints of the gallery, dimensions, lighting details and 
photographs so that he can judge about the effects. The main 
gallery will consist of murals done expressly for the exhibition. 
I am very much excited about it as I think it will be a very 
great success. There is much "to be read between the lines, but the 
simple statements are these!

Perhaps you will remember that I told you of Mr. Alfaro 
Siqueiros - that uncompromising labor leader of Latin America, 
painter, but first and foremost a firey red. You may remember 
that upon his return from Latin America last summer, where he had 
with much apparent success, denounced the "Colossus of the North" 
and Capitolism he found himself stranded in New York - that in 
desperation his brother came to see me to find a way out. He was 
being watched by the Civil Service. I sent back word that the 
only thing I could do was to send him funds made available 
through Mr. Rockefeller ' s generosity. After four days of hunger 
and privation he accepted. I just received a telegram from Mexico 
that his last paintings are superb. Siqueiros asks that we take 
them for exhibition. I saw many of these when I was in Mexico in 
January last.
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I cannot tell you in a letter how important and far reach
ing the results of this man's activities can be - but outside of 
everything else, he is one of the greatest contemporary painters. 
It is this fact about him just as it was about Diego that makes 
me feel it perfectly logical to work with them as I have.

The thirteen pieces of Talavera pottery, which I had made 
to replace the two pieces that were missing and the eleven broken 
pieces in your original order for the Playhouse, have been deliv
ered. I shall go out there very soon and place them, also go over 
the ones I repaired to see how they are standing up.

Also sent some fresh wax fruit to replace, that which you 
bought, which was not in perfect condition. One does require 
patience, persistance and unbounded enthusiasm for Mexican things 
or one falls by the wayside trying to get them. You have been 
very patient and I appreciate it and that reminds me that I had 
better stop this long letter for I must realize that there is an 
end even to your patience and kindly interest in Mexican things.

I hope you are having a pleasant and restful summer.

Very sincerely yours,

Frances Flynn Paine

There is not an open date for an exhibition for him at the 
Modern Museum this year and it is one of the reasons I am so very 
anxious to have a little gallery where his things, as well as the 
other Mexican painters, can be shown for their practical benefit, 
at this time of keen interest in Mexican Art, accentuated by the 
publicity attending the October Carnegie Mexican Arts Exhibition 
at the Metropolitan.

At the moment "Baby Baz's", water colors are hanging in 
Mr. Barr's office. Everybody is delighted with them and a little 
show can probably be arranged in one of the small galleries at 
the Modern Museum this winter. Wouldn't that be nice?

A letter from Tina Modotti yesterday from Germany. She is 
afraid that her pictures will be too "Red" for exhibition in this 
country. But the work is superb and I sent word back immediately 
by one of her communist associates, who sailed via Germany for 
Russia, that we were interested in the work in spite of her sub
jects (and probably a little because of them too). Showed Mr. 
Barr and Mr. Abbott a few that I had here and they are more keen 
than ever to have them. Mr. Crowninshield too is waiting for them 
for Vanity Fair. ... Text: “Frances Flynn Paine to Abby Aldrich Rockefeller, August 13, 1930,” Rockefeller 

Archive Center, 5 pages.

Images: Stills from Andrea Fraser, Soldadera (Scenes from Un Banquete en Tetlapayac, a 
Film by Olivier Debroise), a two-channel DVD installation produced with footage shot by 
Rafael Ortega for Olivier Debroise’ film about Eisenstein in Mexico, 1998/2001. Cour
tesy American Fine Arts, Co.

Credits: Revolutionary peasant / Frances Flynn Paine (Woman in the audience): Andrea 
Fraser; Revolutionary worker: Cuauhtémoc Medina; Revolutionary intellectual: Lutz 
Becker; Man in the audience (Hunter Kimbrough): James Oles; Director of photography: 
Rafael Ortega; Editing: Andrea Fraser and Peter Norrman.

Note: Abby Aldrich Rockefeller was the wife of John D. Rockefeller Jr. and the founder of 
the Museum of Modem Art in New York. Frances Flynn Paine was the President of the 
Rockefeller-funded Paine Mexican Arts Corporation and the curator, along with Museum 
of Modem Art Director Alfred Barr, of Diego Rivera's retrospective at the Museum of 
Modem Art in 1931. Rivera was the second artist to be given a retrospective at the mu
seum, after Matisse. Dwight W. Morrow was the US Ambassador to Mexico. Paine had 
attempted to raise money from the Rockefellers for the completion of Eisenstein's film, 
Que Viva Mexico. The Rockefellers later denied ever having considered supporting the 
project. Paine later received a commission as the agent for Rivera's mural for New York's 
Rockefeller Center. The mural was destroyed before completion because of its political 
content.

Andrea Fraser

January and February are the only months when the climate 
in Yucatan is ideal and therefore a wonderful time to visit 
Chichén-Itza. I talked with Dr. Keppel last week and asked him if 
he would join us if we went down. A party made up of a few of the 
Mexican Arts Board and one or two friends, a small- 'informal 
group. He said if we went he certainly hoped to go and under 
those circumstances we could see the Maya cities under ideal 
conditions.

The Latins are so appreciative of any Sincere jesture and 
courtesy from us that it would be a very gracious and at the same 
time pleasant thing for some of the members of our Board to go 
down. A group made up of-people completely away from political 
and business motives but frankly wanting to know and enjoy per
sonally the Art, Archeology, people, climate and scenery of the 
country.

Senor Montes de Oca, Mexico's Minister of Finance, has 
recently returned to Mexico, after his conference in New York, on 
the Mexican debt settlement with the International Bankers Com
mittee. I had dinner with him the night he left and told him I 
was going to try to have such a group go to Mexico this Winter. 
He is very anxious that it shall be carried out and asked me to 
convey to you that everything possible would be done in Mexico to 
make it a pleasant stay. ...
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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.

HISK
Hoger instituut H

voor Schone Kunsten v

n

t 
n
<

2

Inlichtingen en 
aanmeldingsformulieren: 

» deadline voor het 
indienen van de aanmeldingsformulieren 

en dossiers: 1 oktober 2002 «
Toelatingsproef: 

11, 12 en 13 oktober 2002

Lange Leemstraat 338

B-2018 Antwerpen . Belgium

tel + 32 3 286 78 40

fax + 32 3 281 50 26

e-mail hisk@hisk.edu

L

B

t

f

e

internet-site www.hisk.edu
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Urbi et orbi

Jean-Luc Nancy

Het westen is langzamerhand de wereld 
gaan overdekken, en juist in de beweging 
waarin het geacht werd de loop van die 
wereld te sturen, verdwijnt het. Niettemin 
kan men tot nu toe niet zeggen dat een an
dere configuratie van de wereld of een an
der denken van het universele en van de rede 
opgang heeft gemaakt. Zelfs en misschien 
juist daar waar een beroep op het ‘spirituele’ 
wordt gedaan, behalve wanneer het om een 
‘revolutie’ gaat (maar is dat wel zo verschil
lend?), verraadt die eis dat hij een vrome 
wens is die iedere schijn van reële werk
zaamheid heeft verloren, ofwel een zedige 
uitvlucht, zo al niet een extra middel om 
munt te slaan uit de door de economische 
en technische uitbuiting gecreëerde voor
waarden. (Het ‘positieve’ van het westen 
bewaren en het iets nieuws - ‘waarden’ - 
inblazen vanuit de Afrikaanse, boeddhis
tische, islamitische, taoïstische, en zelfs 
hyperchristelijke of hypercommunistische 
inspiratie - al tijdenlang zijn talloze proef
schriften aan dit steriele onderwerp ge
wijd...)

De wereld is haar vermogen om we
reld te maken verloren: ze lijkt slechts het 
vermogen te hebben gewonnen om met alle 
middelen een wildgroei van het smerige 
[l’immonde] te veroorzaken, een wildgroei 
die, wat men ook mag denken van retro
spectieve illusies, nog nooit eerder in de 
geschiedenis zozeer zijn stempel heeft ge
drukt op de gehele aarde. Kortom, het is 
alsof de wereld wordt achtervolgd door en 
doordrongen van een doodsdrift die weldra 
niets anders meer te vernietigen heeft dan 
de wereld zelf.

Het is niet zo dat we na rijp beraad 
moeten kiezen voor vernietiging of behoud. 
We weten immers niet eens wat die twee 
kunnen betekenen: we weten niet wat een 
andere beschaving of een andere onbe
schaafdheid, die zou ontstaan uit de ruïnes 
van het westen, kan betekenen, en ook niet 
wat ‘onaangetast’ kan zijn wanneer er bui
ten de epidemie geen enkele ruimte meer is 
(in dat opzicht is aids exemplarisch, zoals 
ook - maar dan op een ander niveau - 
bepaalde besmettelijke veeziekten dat zijn: 
de omvang van de wereld, van haar tech
nieken en haar habitus, verheft datgene wat 
vroeger de verschrikking van de pest was 
tot onmetelijke hoogte).

Dat de wereld zichzelf vernietigt, is 
geen hypothese: het is in zekere zin de vast
stelling waarmee ieder denken van de we
reld zich vandaag voedt. Zozeer zelfs dat 
we niet precies weten wat ‘vernietigen’ be
tekent, noch welke ‘wereld’ zich vernietigt. 
Misschien rest er ons slechts één ook maar 
enigszins zekere gedachte: wat zich voltrekt, 
voltrekt zich inderdaad, dat wil zeggen dat 
het plotseling komt en ons zodoende meer 
overkomt dan een geschiedenis, meer zelfs 
dan een gebeurtenis. Het is alsof het zijn 
zelf - hoe men het ook opvat, als existentie 
of als substantie - ons overvalt vanuit een 
onbenoembaar elders. Overigens is het juist 
de ambivalentie van het onnoembare die ons 
angst aanjaagt: een elders waarvoor geen 
enkele andersheid ook maar in de verste 
verte als een analogie kan gelden.

Het gaat er dus niet alleen om zich 
gereed te houden voor de gebeurtenis, al is 
dat ook nog altijd een noodzakelijke voor
waarde voor het denken. Het gaat erom op
gewassen te zijn tegen het heden, zelfs waar 
dat de gebeurtenis juist tegenhoudt, zelfs 
waar het een vreemde afwezigheid van aan
wezigheid is: we moeten ons van meet af aan 
afvragen wat de wereld van ons wil, maar 
evenzeer wat wij van haar willen, overal, in 
alle betekenissen, urbi et orbi, in de hele 
wereld en voor de hele wereld, zonder kapi
taal maar met de rijkdom van de wereld.

Laten we om te beginnen uitgaan van een 
citaat dat vraagt om een zekere geduldige 
aandacht voor alles wat hef uitdrukt:

In de geschiedenis tot nu toe is het een em
pirisch gegeven dat de individuen met het 
wereldwijd worden van hun activiteiten 
steeds meer ondergeschikt zijn geraakt aan 
een hun vreemde macht (een onderdrukking 
die ze dan ook soms beschouwden als een 
streek van de zogenaamde Wereldgeest of

Jheronimus Bosch

De schepping van de wereld 
buitenste panelen van de ‘Tuin der lusten’, ca. 1500

iets dergelijks), aan een macht die steeds 
omvangrijker is geworden en uiteindelijk de 
wereldmarkt blijkt te zijn. Maar even empi
risch gefundeerd is het dat deze voor de 
Duitse theoretici zo mysterieuze macht na 
de omkering van de bestaande maatschap
pelijke orde door de communistische revo
lutie en de daaraan identieke opheffing van 
het particulier eigendom zal verdwijnen, en 
dat dan de bevrijding van ieder afzonder
lijk individu tot stand zal komen in de mate 
waarin de geschiedenis volledig tot wereld
geschiedenis wordt. [...] [D]e werkelijke 
geestelijke rijkdom van het individu hangt 
volledig af van de rijkdom van zijn werke
lijke relaties. Pas hierdoor raken de indivi
duen bevrijd van de verschillende nationale 
en lokale beperkingen, komen ze in prak
tisch contact met de productie ( ook de gees
telijke) van de hele wereld, en kunnen ze 
het vermogen verwerven om te genieten van 
deze veelzijdige productie van de hele aarde 
(de scheppingen van de mensen). [1]

Deze tekst uit Die deutsche Ideologie stamt 
uit de periode die men met recht beschouwt 
als die van de ‘vroege’ Marx; toch formu
leert hij hier een overtuiging die hij altijd 
zal blijven aanhangen, namelijk dat het 
communisme niets anders is dan de werke
lijke beweging van de wereldgeschiedenis 
voor zover deze echt mondiaal wordt en het 
zodoende mogelijk en zelfs noodzakelijk 
maakt dat alle mensen, voortaan bevrijd van 
iedere beperking in de verhouding waarin 
ze elkaar naar geest en naar lichaam vóórt
brengen, tot bewustzijn en genot van de hele 
menselijke schepping komen. Anders ge
zegd: de overtuiging dat de mensheid wordt 
bepaald door het feit dat ze zichzelf in haar 
totaliteit produceert - niet in het algemeen, 
maar al naar gelang het concrete bestaan van 
eenieder en niet alleen, tenslotte, de men
sen, maar ook de rest van de natuur. Dit nu 
heet 'mondialiteit' voor Marx: de mondiali- 
teit van de markt die door een metamorfose 
of omwenteling verandert in die van de 
wederkerige of wederzijdse schepping. Wat 
Marx later zal definiëren als ‘individueel 
eigendom’ - dus particulier noch collec
tief —zal precies het eigendom of het eigene 
zijn van eenieder in de hoedanigheid van 
schepsel en schepper binnen die verdeling 
van de ‘werkelijke relaties’.

Zo gaan bij Marx mondialisering en heer
schappij van het kapitaal hand in hand, tot 
aan het moment van een revolutie die de 

richting van de heerschappij omkeert maar 
dat alleen maar kan doen omdat de mondi
ale ontwikkeling van de markt, als instru
ment en speelterrein van het kapitaal, van
uit zichzelf de mogelijkheid creëert om de 
werkelijke samenhang van de existenties te 
doen verschijnen als hun werkelijke zin. De 
warenvorm, die de gefetisjeerde vorm van 
de waarde is, moet opgeheven, gesubli
meerd of vernietigd worden - in ieder ge
val een omwenteling ondergaan, hoe dat ook 
precies mag worden opgevat - tot haar wer
kelijke vorm die niet alleen de schepping van 
waarde is, maar waarde als schepping. In ter
men die ons vandaag de dag gewoner in de 
oren klinken (als we ons houden aan het 
betekenisonderscheid tussen 'globalisering' 
en ‘mondialisering’, een onderscheid dat 
soms, vooral in Frankrijk, samenvalt met een 
onderscheid tussen de verschillende beteke
nissen van datzelfde woord mondialisation 
- aan die semantische complexiteit kan men 
zien wat er op het spel staat): de globalisering 
maakt de mondialisering mogelijk, door een 
omkering van de globale heerschappij die 
wordt gevormd door de uitbuiting van de 
arbeid, met andere woorden van de waarde 
ervan en dus van de waarde in absolute zin. 
Maar dat de globalisering op die manier een 
noodzakelijkheidskarakter heeft - wat elders 
door Marx wordt aangeduid als de ‘histo
rische prestatie’ van het kapitaal en er ge
woon uit bestaat dat de markt de mondiale 
dimensie als zodanig creëert - komt doordat 
de onderlinge samenhang van de handel in 
waarde als warenvorm (namelijk de vorm 
van de algemene equivalentie: geld) de on
derlinge samenhang van allen in de productie 
van het menselijke als zodanig aan het licht 
brengt.

Om het zeer scherp te stellen: handel 
brengt communicatie voort, waarvoor 
communauteit, communisme is vereist. Of: 
de mens schept de wereld, die de mens pro
duceert, die geschapen wordt als absolute 
waarde en genot daarvan.

Bijgevolg is de ‘communistische re
volutie’ niets anders dan het dóórdringen 
van deze mondiale samenhang tot het be
wustzijn en daardoor ook tot de bevrijding 
van de waarde als reële waarde van onze 
gemeenschappelijke productie. Het is het 
bewust-worden en het daadwerkelijk be
heersen van de productie van de mensen 
door henzelf, in de dubbele betekenis van 
productie van menselijke kwaliteit (‘totale 
mens’, vrije producent van de vrijheid zelf) 
en van productie van de een door de ander, 

van allen door eenieder en van eenieder door 
allen (‘totale mens’ als verkeer van de 
waarde die niet gevangen zit in equivalentie, 
van waarde die beantwoordt aan de - steeds 
weer singuliere - mens zelf, en misschien 
ook aan andere of aan alle andere levende 
wezens als singuliere zijnden).

Ongetwijfeld zien wij tegenwoordig in 
elk van de centrale concepten van deze in
terpretatie van de wereldgeschiedenis steeds 
ook vooral de zwakheid ervan: het proces, 
het bewustzijn, de mogelijkheid een waarde 
en een doel op zich te onderscheiden. Men 
zou kunnen opmerken dat deze concepten 
niet uitdrukkelijk het uitgangspunt van 
Marx’ redenering vormen, maar er eigen
lijk achter schuilgaan. Maar datgene wat 
hun betekenis kleiner kan doen lijken, kan 
evengoed wijzen op hun verborgen en on
gecontroleerde pregnantie. Hoe het ook zij, 
iets blijft in weerwil van alles toch over
eind, iets houdt stand, houdt aan: enerzijds 
datgene wat ons overkomt en wat losbarst 
onder de naam ‘mondialisering’, namelijk 
de exponentiële groei van de globaliteit van 
de markt - van de circulatie van alles in de 
vorm van koopwaar - en tegelijkertijd een 
steeds nauwere onderlinge samenhang die 
alle vormen van onafhankelijkheid en soe
vereiniteit steeds verder uitholt, en daarmee 
alle voorstellingen die het behoren tot een 
groep uitdrukken (waardoor de vraag van 
het ‘eigene’ en de ‘identiteit’ zich weer in 
alle scherpte stelt) - en anderzijds het feit 
dat men sinds Marx steeds duidelijker er
vaart dat de plaats van de zin, de waarde 
en de waarheid de wereld is. Wie voortaan 
‘de wereld’ zegt, hekelt ieder beroep op een 
‘andere wereld’ of een ‘buiten de wereld’. 
‘Mondialisering’ betekent ook, zoals in die 
tekst van Marx, dat wat hij de productie 
en/of de schepping van de mens noemt, 
zich geheel en al afspeelt in ‘deze’ wereld 
of als ‘deze’ wereld - en dus als de wereld 
zonder meer. [2]

Toch komt juist op dit punt het verschil 
tussen hem en ons naar boven: bij hem blijft 
de ‘mens’ impliciet een teleologische of 
eschatologische term, als men daaronder een 
logica verstaat waarin het telos en/of het 
eschaton de positie en de rol van restloze 
vervulling hebben. De mens als bron en als 
ontplooiing van de waarde op zich komt aan 
het einde van de geschiedenis waarin hij 
zichzelf produceert: wanneer de bron haar 
einde bereikt, is ze dus volledig verspreid 
en gerealiseerd. Voor ons daarentegen is de 
‘mens’ niet meer dan een basisgegeven, 
betrekkelijk abstract (‘persoon’, ‘waardig
heid’) en staat hij als zodanig los van een 
werkelijke schepping. Wij weten dat de fi
guur van de ‘mens’, en daarmee de confi
guratie van het ‘humanisme’, vaag en troe
bel aan het worden is, ook al hebben we de 
meest zwaarwichtige redenen om er geen 
‘Übermensch’ of ‘God’ voor in de plaats te 
willen stellen.

Het is echter niet zeker, integendeel 
zelfs, dat bij Marx de teleo-eschatologische 
logica even eenduidig is gericht op de ver
vulling van een ultieme waarde. In zekere 
zin is bij hem juist de bepaling van die doel
gerichtheid gebrekkig gebleven (als de af
wezigheid van doelgerichtheid tenminste 
een gebrek is...) - en komt het misschien 
wel daardoor dat men er allerlei mythen 
vormende representaties in heeft kunnen 
binnenvoeren. Alles bij elkaar genomen is 
er in de hele tekst van Marx van geen en
kele andere vervulling sprake dan van de 
radicaal open en doelloze vervulling van een 
vrijheid (‘vrije arbeid’) en van een ‘indivi
dueel eigendom’ (het eigene van eenieder 
in de uitwisseling van allen). Maar wat sinds 
Marx nog altijd een open vraag blijft - of 
een open wonde - is precies het begrip van 
een concrete wereld die in de meest eigen- 
lijke zin de wereld zou zijn van de eigen vrij
heid en de singuliere eigendom van eenieder 
en van allen, en die niet uitmondt in een 
buiten-de-wereld of in een supra-eigendom 
(in een ander kapitaal). De wereldlijkheid 
die voor Marx de speelruimte kon zijn van 
de vrijheid en van haar gemeenschappe- 
lijke/singuliere toe-eigening - de werk
zame oneindigheid van de eigen doelen — 
komt ons alleen maar voor als een slechte 
oneindigheid, of zelfs als de dreiging van 
een einde in de vorm van een implosie van 
de wereld en van ons allen in die wereld.

Vooraleer we verder kunnen gaan 
moeten we hier de essentie uitleggen van 
de waarde op zich, of de absolute waarde: 7
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de waarde die Marx aanduidt als ‘de waarde’ 
zonder meer, en die iets anders is dan de 
gebruikswaarde en waarvan de ruilwaarde 
het fenomenale masker en de maatschap
pelijke uitbuiting is. [3]

Gewoonlijk wordt er veel belang ge
hecht aan het 'warenfetisjisme'. Als con
cept en/of als beeld is dit ‘fetisjisme’ inder
daad belangrijk, maar vaak heeft men de 
neiging het te beschouwen als het ont
sluierde geheim van de koopwaar en het 
zodoende zelf te fetisjeren. Men dient hier 
echter eerst en vooral twee invalshoeken te 
onderscheiden. Enerzijds die van de 
fenomenaliteit van de waarde (van de ‘zin’, 
of van het ‘menselijke’), een fenomenaliteit 
die - wat soms vergeten wordt doordat het 
fetisjmotief haar tot een religieuze mystifi
catie reduceert [4] - ongetwijfeld vit on
der een algemene wet volgens welke waarde 
of zin alleen maar ge(re)presenteerd kan 
worden, ook al betekent dat nog niet direct 
'gefetisjeerd'. Anderzijds is er de invalshoek 
die ik hier kies en waarbij gezocht wordt 
naar de waarde omwille van zichzelf, het 
‘ding op zich’ achter het fenomeen. [5]

De absolute waarde is in feite de mens
heid belichaamd in het werkstuk dat door 
de arbeid als menselijke arbeid tot stand is 
gekomen. Het is de mensheid die zichzelf 
produceert door objecten te produceren (of
wel, zoals we later zullen zien, die zichzelf 
creëert door te produceren). Maar wat is de 
mensheid? Wat is de wereld als werkstuk 
van de mens, en wat is de mens voor zover 
hij tot de wereld is en die wereld bewerk
stelligt? Wat is de ‘geestelijke rijkdom’ 
waarvan Marx spreekt en die gevormd 
wordt door de waarde of de zin van het 
menselijke werkstuk voor zover dat men
selijk is, dat wil zeggen ook ‘vrij’, maar vrij 
in de mate waarin het zelf zijn doel is, zo
dat het noch een waarde is die wordt afge
meten aan het nuttig gebruik, noch een 
waarde die verschijnt als algemene equiva
lentie (die ook haar eigen doel is, maar ab
stract en formeel, een in zichzelf gesloten 
doelmatigheid...)? Wat is de waarde die 
noch een einddoel heeft noch gewoonweg 
equivalent is aan zichzelf? Wat is de ‘men
selijke waarde’ waarop het werkstuk doelt 
of waarvan het de sporen draagt zonder haar 
echter te betekenen en ook zonder haar met 
een mystieke sluier te bedekken? (Het moge. 
duidelijk zijn dat deze vraag strikt genomen 
samenvalt met de vraag naar de menselijke 
waarde gedacht op een hoogte die het 
‘humanisme’ niet bereikt. [6])

Misschien kunnen we die waarde be
naderen door de omgekeerde figuren ervan 
te onderzoeken. De confrontatie tussen de 
Verenigde Staten (gevat in de veelbeteke
nende naam ‘World Trade Center’) en het 
islamitisch fanatisme op 11 september 2001 
was het symptoom en het symbool van een 
botsing tussen twee figuren van de abso
lute waarde, niet toevallig tegelijkertijd ook 
twee figuren van het monotheïsme. Aan de 
ene kant de God wiens naam gegrift staat 
in de dollar, aan de andere kant de God in 
wiens naam men een ‘heilige’ oorlog ver
klaart - beide góden uiteraard geïnstrumen- 
taliseerd. Maar ik wil het hier niet hebben 
over de logica van de instrumentalisering 
die in iedere religie op zijn minst schuil
gaat. In ieder geval komen die twee figuren 
voort uit dezelfde enige God (of uit het
zelfde Ene gezien als God) en leggen ze de 
raadselachtige, ongetwijfeld altijd auto- 
destructieve zelfheid van het Ene bloot; zelf
vernietiging gaat er echter gepaard met zelf
verheerlijking en hyperessentialisering.

Van belang voor ons is dat die twee 
figuren de absolute waarde presenteren als 
almacht en als alomtegenwoordigheid van 
de almacht. De waarde wordt er dus ten eer
ste zelf geïnstrumentaliseerd: ze dient voor 
de reproductie van haar eigen macht, tot in 
het oneindige, door geestelijke of geldelijke 
kapitalisering. De waarde heeft waarde door 
dit autistische proces zonder einde, en deze 
oneindigheid heeft geen andere werkzaam
heid dan de reproductie van haar macht (in 
de twee betekenissen van het woord: vermo
gen en mogelijkheid). ‘Slechte oneindig
heid’, in Hegels termen, is oneindigheid die 
niet actueel kan zijn. [7] Het genot waar 
Marx het over heeft impliceert daarentegen 
- zoals ieder genot - zijn eigen actualiteit, 
dus ook de eindige inschrijving van zijn 
oneindigheid. Niet macht die macht wil, 
noch aanwezigheid die zichzelf benadrukt, 
maar opschorting van wil, loslaten en zelfs 
onmacht zijn kenmerkend voor het genot 
als genot van een waarheid of van een zin, 
van een ‘geestelijke rijkdom’ of van een 
‘gelukzaligheid’ zoals Spinoza die opvat 
(dat wil zeggen als uitoefening, als werk

zaamheid van een relatie tot de totaliteit van 
zin of waarheid).

Macht berust op zichzelf als op een al
tijd voldoende reden van haar uitoefening, 
ook al is die vernietigend en zelfvernietigend. 
Genot legt geen rekenschap af van zichzelf. 
Hier nu, in deze actualiteit zonder reden of 
doel (ongetwijfeld de ‘vrije arbeid’ van 
Marx) kan de waarde onmeetbaar zijn, on
schatbaar, tot ze zelfs ophoudt ‘waarde’ te 
zijn, tot ze Wert overstijgt en overgaat in 
datgene wat het Duits Würde noemt en wij 
‘waardigheid’. De vraag die gesteld wordt 
door de verwereldlijkende wereld is: hoe 
recht te doen aan de werkzame oneindig
heid waarvan de oneindige macht precies 
de keerzijde is?

Wanneer de slechte oneindigheid (die 
immers zelf haar teleologisch humanisme 
aan de kant heeft gezet) duidelijk verschijnt 
zonder doel, dat wil zeggen compleet los
gebroken, dan dringt die vraag zich naakt 
en verblindend op. Eén oneindigheid ver
anderen in een andere, vermogen verande
ren in werkzaamheid: Marx noemde dit ‘re
volutie’. Tenslotte heeft de wereld absolute 
waarde voor zichzelf of heeft ze absoluut 
geen waarde, zoals trouwens de twee vor
men van almacht, die alleen maar minach
ting voor haar koesteren, te verstaan geven. 
Tenslotte moet de oneindige rede die reken
schap aflegt van zichzelf het werkzame 
zonder-reden (of de werkelijke exis-tentie) 
wel laten doorschemeren, anders heft ze 
zichzelf op in haar fataal eindeloze proces.

Hiermee lijkt het probleem gesteld van het 
begrip van de wereld (van de absolute 
waarde ervan): de wereld heeft plaats, ze 
komt toe, en wij lijken haar niet te kunnen 
vatten. Ze is onze productie en ze is onze 
vervreemding. Het is geen toeval dat de 
‘wereld’ en het ‘mondiale’ van Marx tot nu 
onzekere begrippen zijn gebleven, die te 
zeer tussen het eindige en het oneindige 
hangen, tussen een oude en een nieuwe 
wereld, tussen deze wereld en een andere: 
kortom, het lijkt erop dat ‘de wereld’ nog is 
achtergebleven bij wat ze moet zijn, bij wat 
ze kan zijn, en zelfs bij wat ze al is in een 
bepaald aspect dat wij niet zien. En datheeft 
ongetwijfeld ook te maken met het feit dat 
de ‘wereld’ ondergeschikt is gebleven aan 
het concept van een wereld-‘beschouwing’ 
(Weltanschauung heeft niet voor niets een 
belangrijke politieke en ideologische rol 
gespeeld in het nazisme). Het lijkt erop dat 
er een nauwe samenhang heeft bestaan tus
sen de kapitalistische ontwikkeling en de 
kapitalisering van wereldbeschouwingen of 
-beelden (natuur + geschiedenis + vooruit
gang + bewustzijn, enzovoort - evenzoveel 
‘gezichtspunten’ bijeengebracht binnen een 
schilderij waarvan de compositie voortaan 
steeds troebeler en vager wordt).

Een wereld die wordt ‘gezien’, een 
wereld die wordt gerepresenteerd, dat is 
een wereld die hangt aan de blik van een 
subject-van-de-wereld. Een subject-van- 
de-wereld (dus evenzeer een subject-van- 
de-geschiedenis) kan zelf niet in de we
reld zijn. Zelfs wanneer het niet gaat om 
een religieuze representatie vereeuwigt 
zo’n subject impliciet of expliciet de posi
tie van God de schepper, regelaar en best
emmer (zelfs bestemmeling) van de we
reld.

Maar toch - en dat is heel opmerke
lijk - kan men zonder veel moeite zien dat 
het reeds bij de meest klassieke metafy
sische representaties van die Gód uiteinde
lijk alleen maar ging om de wereld zelf, in 
zichzelf en voor zichzelf. Feitelijk is het in 
meer dan één opzicht gerechtvaardigd te 
zeggen dat de grote transcendenties van het 
rationalisme niets anders voor ogen had
den dan de immanente relatie van de we
reld met zichzelf: het wereld-zijn van de 
wereld. Men denke hier alleen maar aan 
de ‘continue schepping’ bij Descartes, de 
Deus sive natura bij Spinoza, de ‘visie in 
God’ van Malebranche of de ‘monade der 
monaden’ van Leibniz. Het zou geenszins 
geforceerd zijn te zeggen dat de vraag naar 
de wereld — dat wil zeggen de vraag naar 
de noodzaak en de zin van de wereld — de 
autodeconstructie vormt die van binnenuit 
de onto-theologie uitholt. [8] Het is deze 
beweging die - voorbij aan Kant, die als 
eerste uitdrukkelijk de confrontatie aangaat 
met de wereld als zodanig (en eigenlijk niets 
anders doet dan dat) — niet alleen mogelijk 
heeft gemaakt dat de wereld binnentreedt in 
het denken (als een object van visie), maar 
ook dat ze verschijnt als de plaats, de dimen
sie en de werkelijkheid van het denken: als 
de tijd en ruimte van de zin en van de waar
heid. In dit opzicht betekent Marx’ nadruk 

op de wereld - een nadruk die tegelijkertijd 
steunt op het ‘mondiale’ (de coëxistentie) en 
op het ‘mondaine’ (de immanentie) - zelf 
reeds een beslissende stap vooruit van het 
autodeconstructieve gebaar. (Zo bekeken 
wordt - hoe paradoxaal het ook mag lijken - 
zijn denken voortgezet door Husserl en 
Heidegger en evenzeer, zij het op een andere 
manier, door Bergson en Wittgenstein).

Telkens is het beslissende kenmerk van 
het wereld-worden van de wereld, om het zo 
maar te zeggen — of van het wereld-worden 
van het geheel dat voordien werd gearticu
leerd en opgesplitst in natuur-mens-God - 
het kenmerk waardoor de wereld zich reso
luut en radicaal verwijdert van ieder object- 
statuut en ertoe neigt zelf het ‘subject’ te 
worden van haar eigen 'mondialiteit', of 
‘mondialisering’. Maar ‘subject zijn’, dat wil 
zeggen: zichzelf moeten worden...

*

Laten we, in een poging te begrijpen waar 
het om gaat in de vraag naar de wereld zo
als ze ons overkomt, teruggaan naar het 
concept in zijn meest simpele vorm: wat is 
een wereld? of wat betekent ‘een wereld’?

Om het eerst zo kort mogelijk te zeg
gen: een wereld is een totaliteit van zin. Als 
ik het heb over de ‘wereld van Debussy’, 
de ‘ziekenhuiswereld’ of de ‘vierde wereld’, 
dan weet iedereen onmiddellijk dat het gaat 
om een geheel waar een bepaalde betekenis
inhoud of een bepaald waardenregister bij 
hoort, zowel in de orde van de kennis en 
het denken als in die van het gevoel en de 
participatie. Deel uitmaken van dit geheel 
betekent die inhoud en die tonaliteit delen, 
‘zich erin vinden’ zoals dat heet, dat wil 
zeggen de tekens en signalen ervan begrij
pen, de codes en de teksten ervan ontcijfe
ren, ook al worden die tekens, signalen, 
codes en teksten niet als zodanig geëxplici
teerd of getoond. Een wereld, daarin bevind 
je je en vind je je: je kunt er ‘parmi tout le 
monde’ zijn, zoals men in het Frans zegt. 
Een wereld is precies datgene waar er plaats 
is voor iedereen, maar echt plaats, plaats die 
het mogelijk maakt om er te zijn (in die 
wereld). Anders is het geen wereld, maar 
‘aardbol’ of‘aardkloot’, ‘verbanningsoord’ 
of ‘tranendal’.

Deze korte karakterisering heeft enkele con
sequenties.

Allereerst is een wereld niet een eenheid van 
een objectieve of extrinsieke orde: een we
reld is nooit vóór me, of het is een andere 
wereld dan de mijne. Maar als ze volstrekt 
anders is, dan kan ik zelfs niet of nauwe
lijks weten dat het een wereld is. (Een paar 
fragmenten van Hittitische kunst geven mij 
persoonlijk bijvoorbeeld nog geen flauw 
benul van de wereld van die kunst). Zodra 
een wereld voor mij verschijnt als wereld, 
heb ik er al iets mee gemeen: ik onderga 
sommige interne resonanties ervan. Mis
schien geeft die term ‘resonantie’ wel goed 
aan waar het om gaat: een wereld is een 
ruimte waarbinnen een bepaalde tonaliteit 
resoneert. Maar die tonaliteit is niets anders 
dan het geheel van resonanties die weer
kaatst, gemoduleerd en gemodelleerd wor
den door de elementen, momenten en plaat
sen van die wereld. Zo kan ik een kort frag
ment van Bach of van Varèse herkennen, 
maar ook een passage uit Proust, een teke
ning van Matisse of een Chinees landschap.

Hieruit volgt dus dat een wereld slechts een 
wereld is voor degene die haar bewoont. 
Bewonen is noodzakelijk een wereld bewo
nen, dat wil zeggen er veel meer hebben dan 
alleen maar een verblijfplaats: zijn plaats 
in de ware zin van het woord, datgene wat 
het mogelijk maakt dat iets werkelijk plaats
vindt. Plaatsvinden, dat wil zeggen echt 
aankomen, dat is niet alleen ‘bijna’ aanko
men, en het is niet alleen ‘voorvallen’. Het 
betekent: een subject overkomen als iets 
eigens en dat subject in eigenlijke zin over
komen. Wat plaatsvindt, vindt plaats in een 
wereld en omwille van de wereld. Een we
reld is de gemeenschappelijke plaats van een 
geheel van plaatsen: van aanwezigheden en 
van verhoudingen tot mogelijk plaatsvin
den.

Aanwezigheid en verhouding: verblijf en 
gedrag, dat zijn de betekenissen van de twee 
Griekse woorden éthos en ethos, die elkaar 
gecontamineerd hebben binnen het motief 
van een houding, van een ‘zich houden’, dat 
aan de basis ligt van iedere ethiek. Op een 
andere maar opmerkelijk analoge wijze 
komen de Latijnse woorden habitare en 

habitus van hetzelfde habere, dat in de eer
ste plaats betekent ‘houden’ en ‘zich ophou
den’, een plaats innemen, en vandaar bezit
ten en hebben (habitudo betekende wellicht 
‘manier om zich te verhouden tot’...). Het 
is een hebben met de waarde van zijn: het is 
de manier van er te zijn en er zich te 
(ver)houden. Een wereld is een ethos, een 
habitus en een habitat; ze is wat zich aan zich
zelf houdt, in zichzelf, op zijn eigen wijze. 
Ze is een netwerk van zelfverwij zingen van 
die houding. Daarin lijkt ze op een subject 
- en in zekere zin is datgene wat men sub
ject noemt telkens zeker ook een wereld op 
zich. Maar de maat of de modus van een 
wereld is niet die van een subject, indien 
we dit laatste moeten veronderstellen als 
substantie of als drager die aan zijn zelf- 
verwijzing voorafgaat. De wereld veronder
stelt zichzelf niet; ze valt samen met haar 
uitspreiding, met de spreiding van haar 
plaatsen waartussen haar resonanties klin
ken. (Als een subject zichzelf veronderstelt, 
onderwerpt het zich aan zijn veronderstel
ling. Het kan zich dus enkel veronderstel
len als niet onderworpen aan welke veron
derstelling dan ook. Ook dit is ongetwij
feld weer een veronderstelling: zo zou men 
net zo goed kunnen zeggen dat de wereld 
wordt verondersteld als niet ondergeschikt 
aan wat dan ook, en dat dit het lot is van 
de zogeheten ‘moderne’ wereld. Men zou 
dan kunnen zeggen dat ze zich enkel en 
alleen, maar noodzakelijkerwijs, veronder
stelt als haar eigen revolutie: hoe ze op 
zichzelf draait en/of tegen zichzelf in 
draait.)

De zin van de wereld wordt dus niet gepro
duceerd als een verwijzing naar iets buiten 
de wereld. Zin lijkt altijd een verwijzing te 
zijn naar iets anders dan datgene waaraan 
zin gegeven moet worden (zoals de zin van 
een mes ligt in het snijden en niet in het 
mes). Maar als het om de wereld gaat, ver
wijst de zin naar niets anders dan de moge
lijkheid van zin van die wereld, naar de 
houding die haar eigen is en die circuleert 
onder al degenen die zich eraan houden en 
telkens op singuliere wijze deelhebben aan 
eenzelfde mogelijkheid die door geen van 
hen vervuld wordt, noch door enige plaats 
of God buiten die wereld.

De houding van een wereld is de er
varing die zij van zichzelf heeft. De erva
ring (l’expérience, van het Latijnse experiri) 
bestaat in het tot het einde toe doorlópen: 
een wereld doorloopt zichzelf van begin tót 
einde, ze doet niets anders dan dat. Nooit 
overschrijdt ze haar eigen grenzen om van
uit een uitkijkpunt zichzelf te observeren. 
De tijd ligt achter ons dat men zich nog een 
kosmotheoros kon voorstellen, een waarne
mer van de wereld. Dat die tijd voorbij is, 
wil zeggen dat de wereld zich heeft onttrok
ken aan haar statuut van mogelijke voor
stelling. Een voorstelling van de wereld, een 
visie op de wereld, betekent het aanwijzen 
van een begin en een einde van de wereld. 
Het komt erop neer dat een visie, een kijk op 
de wereld in feite het einde is van de wereld 
die in die visie wordt gezien, opgezogen, 
opgeslorpt en opgelost. De nazistische 
Weltanschauung wilde een antwoord zijn op 
de afwezigheid van een kosmotheoros. Dat 
is ook de reden waarom Heidegger, toen hij 
zich in 1938 tegen dat nazisme keerde, het 
einde verkondigde van het tijdperk van de 
Weltbilder, van wereldbeelden of -overzich
ten. [9]

De wereld heeft voortaan de voorstelling, 
haar voorstelling en een wereld van voor
stellingen achter zich gelaten, en ongetwij
feld komen we daarmee tot de meest he
dendaagse omschrijving van de wereld. 
Reeds met Marx wordt het verlaten van de 
voorstelling onvermijdelijk in een wereld 
die ontplooiing van een productie van men
sen door henzelf is.

Een wereld die zich uit de voorstelling heeft 
teruggetrokken, is vóór alles een wereld 
zonder een God die in staat is het subject 
van zijn voorstelling te zijn (en dus van zijn 
vervaardiging, onderhoud en bestemming). 
Maar zoals ik eerder al aangaf veranderde 
reeds de God van de metafysica in wereld. 
Om heel precies te zijn: reeds de ‘God’ van 
de onto-theologie heeft zich geleidelijk aan 
ontdaan van de goddelijke attributen van 
een onafhankelijke existentie en heeft al
leen de attributen behouden van de existen
tie van de wereld, beschouwd in haar 
immanentie, dus ook in de onoplosbare dub
belzinnigheid van een even noodzakelijke 
als contingente existentie. Men denke aan 
de God als ‘immanente oorzaak van de we-
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reld’ bij Spinoza of aan de God van Leibniz 
die ‘de beste der mogelijke werelden’ creëert 
en zich er dus toe beperkt een interne reden 
van de algemene orde van de dingen te zijn. 
De God van de onto-theologie heeft zichzelf 
geproduceerd (of gedeconstrueerd) als sub
ject van de wereld, dat wil zeggen als 
wereld-subject. Tegelijkertijd heeft hij zich
zelf als Goddelijk Opperwezen opgeheven 
en heeft hij zichzelf getransformeerd - en 
zich verloren - in de existentie voor zich 
van de wereld zonder buiten (noch buiten 
de wereld noch buitenwereld). De specula
tieve Weltgeist waarmee Marx de spot drijft, 
wordt - ook bij Marx zelf - Welt-Geist of 
Geist-Welt: niet langer geest van de wereld 
maar wereld-als-geest of geest-als-wereld.

Maar hiermee zette de existentie van 
de wereld zichzelf als absolute existentie op 
het spel: haar noodzakelijkheid of haar 
contingentie, haar totaliteit of haar onvol
komenheid werden de ontoereikende ter
men van een probleem dat met de ver
dwijning van God gedoemd was tot een to
tale transformatie. En in analogie hiermee 
kon ‘in’ de wereld zijn niet langer beant
woorden aan een topologie van inhoud en 
vat, net zomin als de wereld zelf zich 
voortaan ‘in’ iets anders dan zichzelf be
vond. En zo is in-de-wereld-zijn veranderd 
in tot-de-wereld-zijn. Dit voorzetsel tot vat 
in het Nederlands het probleem van de we
reld samen.

Voor de nauwkeurigheid moeten we 
hieraan iets toevoegen: de mondialisering is 
voorafgegaan door een mondanisering. De 
‘mondaine’ wereld van het christendom, de 
wereld die werd geschapen en in zonde viel, 
die werd afgekeerd van het heil en geroepen 
er zich weer in te transfigureren - die we
reld is geworden tot de plaats van het zijn 
en/of van het zijnde in zijn totaliteit en heeft 
de andere wereld daarin doen verdwijnen. 
Maar zoals we zullen zien, is van die ‘schep
ping’ een spoor overgeplant op de mondi
ale wereld, terwijl op de ‘mondaine’ wereld 
de interne eis tot transfiguratie is overge
dragen. Voorlopig zouden we kunnen zeg
gen: de mondanisering brengt een verschui
ving van de waarde met zich mee, de 
mondialisering een verschuiving van de 
productie. Maar geen van beide aspecten 
van het proces is eenvoudigweg een 
'secularisering' van het theologische: de 
verschuiving is radicaler. Het is niet zo dat 
de wereld de rollen van het theologische 
scenario voor zichzelf nog eens naspeelt: 
ze verplaatst alles naar een ander scenario, 
dat een vooraf gegeven en geordende scène 
juist ontbeert. [10]

De tekst van Marx die ik citeerde kan op 
verschillende manieren binnen het perspec
tief van deze problematiek worden ge
plaatst. Om te beginnen kan men hem zien 
als de weerspiegeling van een soort omge
keerde onto-theologie, waar de immanente 
oorzaak van een wereld die eeuwig op zich 
bestaat (zoals het materiaal waarvan ze is 
gemaakt: we denken hier aan de studies van 
Marx over het epicurische materialisme), 
wordt gevormd door de productie van de 
mensheid, die zelf weer wordt voorgesteld 
als finale en totale verwezenlijking van de 
zelfproductie (eventueel zou de totale mens 
de verwezenlijkte zelfproductie zijn van de 
materie als voorwaarde voor en kracht van 
die productie). Maar hij kan - en in zekere 
zin moet hij zelfs - ook anders worden geïn
terpreteerd: wanneer de productie van de 
totale, dus mondiale mens of met andere 
woorden de productie van de vermenselijkte 
wereld niets anders is dan de productie van 
de ‘sfeer van de vrijheid’, waarbij deze vrij
heid enkel en alleen wordt gerealiseerd in 
het ‘genieten van de veel vormige productie 
van de hele wereld’, dan heeft deze finale 
productie geen enkel werkelijk doel, geen 
telos of eschaton. Ze wordt niet bepaald als 
de autoconceptie van de mens en van de 
wereld, maar door iets dat de productie over
stijgt en dat hier ‘genot’ wordt genoemd.

Het genot - op welke manier men dat ook 
wil opvatten: in seksuele zin (verbonden 
met de lacaniaanse problematiek van het 
‘reële’, waarop ik hier niet inga) of in de 
zin van de spinoziaanse vreugde of de mys
tieke elevatie (het valt nog te bezien of die 
twee interpretaties wel zo verschillend 
zijn...)-het genot dus, is datgene (als het 
al ‘is’ en als het ‘iets’ is [11]) wat zich op
houdt aan gene zijde van hebben en zijn, 
zoals het zich ook afspeelt aan gene zijde 
van activiteit of passiviteit.

Wanneer hij het over dit genot aan de 
mondiale productie van mensen heeft, doelt 
Marx op iets dat zowel de productie als het
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bezit te buiten gaat (en misschien is dit wel 
wat hij later ‘individueel eigendom’ zal pro
beren te noemen, dat - nogmaals - noch 
particulier noch collectief is). Hierbij moe
ten we vooral in het oog houden dat - hoe 
verontrustend dit ook is - zo’n exces aan 
genot (en genot is excessief of het is geen 
genot) als het ware de exacte parallel is van 
de winst die de wet van het kapitaal vormt, 
maar dan een parallel die het teken van de 
overschrijding van de productie omkeert. 
Daar waar het afromen van de meerwaarde 
profiteert van de door de arbeid gecreëerde 
waarde om deze onder de vorm van een 
algemeen equivalent te accumuleren (vol
gens de wet van een eindeloze optelling, 
waarvan het principe ook het exces is, maar 
een exces dat als reden zijn eigen accumu
latie heeft, met als uiteindelijke doel een ein
deloze reproductie van de cyclus van produc
tie en uitbuiting) - daar dus zou het genot 
iets anders zijn, namelijk de gedeelde 
toe-eigening - of de toe-eigenende deling 
- van het niet-accumuleerbare en het niet- 
equivalente, met andere woorden van de 
waarde zelf (of van de zin) in de singulariteit 
van haar schepping. Maar de (altijd meer
voudige) singulariteit delen, dat betekent 
een wereld configureren, dat betekent in de 
wereld een hoeveelheid mogelijke werelden 
configureren. Die configuratie (van karak
teristieken, toonsoorten, modaliteiten, ma
ten, enzovoort) laat de singulariteiten toe 
zich prijs te geven. De uitbuiting of de prijs
gave van sommigen door anderen: het be
langrijkste is niet om te zeggen “Daar heb
ben we het beslissende alternatief!” (wat we 
van tevoren weten). Het gaat erom dat we 
ertoe komen te denken waar deze verwant
schap tussen twee vormen van exces van
daan komt, hoe dezelfde wereld zich zo kan 
opdelen.

In zekere zin gedragen winst en genot zich, 
wanneer ze zo rug aan rug zijn geplaatst, 
als twee gezichten van de oneindigheid: aan 
de ene kant de oneindigheid die Hegel 
‘slecht’ noemde, die van de eindeloze groei 
van de accumulatie, de cyclus van investe
ring, uitbuiting en herinvestering (men zou 

kunnen zeggen dat dit de cyclus is van de 
oneindige rijkdom zoals die een aanvang 
heeft genomen toen de prekapitalistisch 
wordende wereld het stadium achter zich 
liet waarin rijkdom werd geaccumuleerd 
omwille van zijn schittering en niet omwille 
van zijn reproductie), aan de andere kant 
de actuele oneindigheid, de oneindigheid 
waardoor een eindige existentie als eindig 
toegang krijgt tot de oneindigheid van een 
zin of van een waarde die haar hoogsteigen 
zin of haar hoogsteigen Waarde is.

Ik vind het niet helemaal onredelijk te zeg
gen dat juist dit perspectief, dat misschien 
overkomt als volledig abstract of idealis
tisch en zeer ver verwijderd lijkt van de 
harde realiteit, een licht kan werpen op wat 
onze wereld zo heimelijk bespookt, over
geleverd als ze lijkt aan een totaal ontre
gelde uitbarsting van genotsverlangens: 
sommige opgewekt door de motor van de 
exponentiële accumulatie, andere door de 
productiestrategieën die aan die motor zijn 
onderworpen. Onder het ontregelde van de 
slechte oneindigheid (in het liberale denken 
aangeduid met de juiste term ‘deregule
ring’ !), die zich richt naar de oneindigheid 
als zodanig, gloeit heel in het verborgene 
het verlangen naar de actuele oneindigheid: 
de absolute waarde. Welnu, het is overdui
delijk - en wordt met de dag duidelijker - 
dat geen enkele abstracte waarde, geen en
kele equivalentie en geen enkele voorstel
ling die wordt gegeven van de mens of van 
de wereld (of van een andere wereld), aan 
die verwachting kan beantwoorden. Men 
geniet niet van de mens van het humanisme, 
of anders gezegd: de mens van het huma
nisme geniet niet. Hij is bij uitstek de mens 
zonder genot, hij kent zelfs niet het tra
gische genot (kort gezegd het genot zich
zelf eindig te weten), en hij kent ook niet 
het mystieke genot (dat van een uitstorting) 
of het spinoziaanse en nietszcheaanse ge
not (het genot zichzelf hic et nunc oneindig 
en eeuwig te weten).

Hoe moeten we dit denken in een wer
kelijke verhouding met de wereld, of liever, 
met wat ons overkomt als de verkwisting

van de wereld in de slechte oneindigheid 
van een spiraalvormige ‘globalisering’, die 
zich gedraagt als het universum in expan
sie zoals dat wordt beschreven door de 
kosmofysica, waarbij deze niets anders doet 
dan steeds meer de aarde aflijnen binnen 
een horizon zonder doorkijk of doorgang? 
Hoe moeten we precies een wereld denken 
daar waar we niets anders meer vinden dan 
aardbol, astraal universum of aarde zonder 
hemel (om Rimbaud te citeren, maar dan 
omgekeerd: zee niet gemengd met de zon)?

Daarvoor moet op z’n minst aan een 
heel principiële voorwaarde zijn voldaan. 
We moeten de bepaling wereld uiteindelijk 
in haar volle omvang beschouwen en vol
ledig serieus nemen, op een manier waarop 
het in onze geschiedenis misschien nog 
nooit is gebeurd, maar waartoe diezelfde 
geschiedenis ons vandaag wellicht de mo
gelijkheid begint aan te reiken.

Als een wereld essentieel niet de voor
stelling van een universum (kosmos) is, 
noch die van een ondermaanse (de lage, 
zelfs verdoemde wereld van het christen
dom), maar het exces, voorbij iedere voor
stelling van een ethos of een habitus, van 
een houding waardoor ze zich aan zichzelf 
houdt, zich configureert en in zichzelf prijs
geeft, zich verhoudt tot zichzelf zonder zich 
te verhouden tot enig gegeven principe of 
enig vastgelegd doel, dan moeten we ons 
richten op het principe van die afwezigheid 
van principe. Dit moet het ‘zonder reden’, 
het ‘zonder waarom’ van de wereld worden 
genoemd, ofwel haar gebrek aan grond. De 
gedachte dat de wereld ‘zonder reden’ is, 
of dat ze zelf exclusief en totaal haar reden 
is, is niet nieuw: we treffen haar reeds aan 
bij Angelus Silesius (“de roos groeit zon
der waarom”), maar we beseffen niet altijd 
hoezeer ze de meest klassieke rationalismen 
bespookt, ook en vooral waar deze uit alle 
macht een ‘bestaansgrond’ voor alle dingen 
proberen te vinden en te poneren.

Het meest verontrustende aan het raadsel 
van de moderniteit - want precies datgene 
wat de moderniteit maakt en wat haar al drie 
eeuwen lang tot raadsel voor zichzelf maakt, 
wat haar zelfs definieert als raadsel, zonder 
dat er daarom van ‘postmoderniteit’ sprake 
hoeft te zijn - is dat het ‘zonder waarom’ 
de dubbele gedaante kan aannemen van het 
kapitaal en van de mystieke roos die de ab
solute waarde van het ‘zonder waarom’ ver
tegenwoordigt. Sommigen zouden mis
schien zelfs nog verder willen gaan dan de 
meest ongebreidelde fantasieën van het ac
tuele liberalisme en de roos beschouwen als 
de finale onthulling van het geheim van het 
kapitaal - een onthulling die dan eigenlijk 
wordt geprojecteerd op de ondefinieerbare 
vervaldag van de eeuwige herinvestering. 
Anderen daarentegen - en tegenwoordig 
behoren we daar allemaal in zekere zin toe - 
verkondigen eerder dat het geheim van de 
roos en van het kapitaal tezamen over ons 
komt als een ongehoorde geopolitieke, eco
nomische en ecologische catastrofe, de 
globalisering als onderdrukking van iedere 
vorm-wereld van de wereld.

Het is in alle opzichten niet alleen re
delijk maar, omwille van de kracht en de 
strengheid van het denken, ook noodzake
lijk om af te zien van voorstellingen: de toe
komst is juist datgene wat de voorstelling 
te buiten gaat. En wij hebben geleerd dat 
het er voor ons om gaat de wereld weer te 
vatten buiten de voorstelling.

Welnu, om het denken van de wereld 
uit de buurt van de voorstelling te houden, 
is er geen zekerder weg dan deze: de ‘we
reld’ weer vatten volgens een van haar con
stante motieven in de traditie van het wes
ten - voor zover dat ook de traditie van het 
monotheïsme is -, te weten het motief van 
de schepping.

Om me dit motief hier toe te eigenen 
moet ik een voorzorgsmaatregel nemen, 
maar op een zeer elliptische wijze. De 
‘schepping’ is een motief, of een concept, 
dat we buiten zijn theologische context 
moeten vatten. Heel in het kort gezegd kan 
dat als volgt gebeuren. De theologie zelf 
heeft afstand gedaan van God als van de 
wereld onderscheiden, zoals ik eerder sug
gereerde. Aan het einde van het mono
theïsme is er de wereld zonder God, dat wil 
zeggen zonder andere wereld, maar we 
moeten nog altijd leren denken wat dit in
houdt. We weten er niets van, geen enkele 
‘theïstische’ of ‘atheïstische’ waarheid. La
ten we het voorlopig of bij wijze van proef 
hebben over absentheïsme. [12]

Als ‘schepping’ iets betekent, dan is 
het precies het tegendeel van iedere vorm 
van productie in de zin van een maken dat
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een gegeven, een plan en een maker ver
onderstelt. De idee van schepping zoals ze 
is ontwikkeld door de meest verscheidene 
en tegelijkertijd de meest gelijkgerichte 
denkstromingen, bij de mystici van de drie 
monotheïsmen maar ook doorheen de com
plexe constructies van alle grote meta- 
fysica’s, is de idee van het ex nihilo. (En 
daar laat ik Marx niet buiten, integendeel: 
ook al heeft hij van de christelijke schep
ping slechts een instrumentele voorstelling, 
toch is de waarde bij hem duidelijk iets dat 
wordt gecreëerd...) De wereld wordt ge
creëerd uit het niets: dat wil niet zeggen 
gemaakt van niets door een bijzonder be
kwame maker. Dat wil zeggen niet vervaar
digd, het product van geen enkele maker, 
en zelfs niet voortkomend uit niets (zoals 
een wonderbaarlijke verschijning), maar op 
een veeleisende en voor het denken veel 
strengere manier: het niets zelf, als men zo 
kan spreken, of eerder niets dat groeit als 
iets. (Ik zeg ‘dat groeit’, want dat is de be
tekenis van cresco — geboren worden, 
groeien - waarvan creo is afgeleid: gebo
ren doen worden en een aanwas verzorgen.) 
In de schepping groeit een aanwas vanuit 
het niets en dit niets zorgt voor zichzelf, 
cultiveert zijn groei.

Ex nihilo is de werkelijke formule van 
een radicaal materialisme, dat wil zeggen een 
materialisme zonder radix, zonder wortels.

Zo kunnen we nu misschien verduidelijken 
wat we eerder zeiden: als de mondanisering 
(de detheologisering) de waarde verschuift 
- haar immanent maakt - voordat de 
mondialisering de productie van waarde 
verschuift - door haar universeel te maken - 
verschuiven de twee tezamen de ‘schepping’ 
tot ‘niet-reden’ van de wereld. En die ver
schuiving is niet de omkering, de ‘secu
larisering’ van het onto-theologische of 
metafysisch-christelijke schema: ze is de 
deconstructie ervan, de uitholling, en ze 
opent een andere speel- (en risico-)ruimte 
waarin we amper zijn binnengetreden.

Dat de wereld de aanwas van niets is - een 
uitdrukking van een geduchte dubbelzinnig
heid! - houdt in dat ze alleen maar van zich
zelf afhangt, terwijl dit ‘zelf’ haar overigens 
alleen maar door haarzelf is gegeven. Maar 
het houdt ook in dat ze van niets anders de 
aanwas is dan van niets, een niets dat na
tuurlijk niet gewoonweg niet-zijn is - waar
van men zich niet eens een aanwas kan voor
stellen - maar het zonder-reden-zijn van de 
wereld. In die zin is de 'schepping' van de 
wereld geenszins een voorstelling die tegen
gesteld is aan de voorstelling van een eeu
wigheid van de materie van de wereld. In 
werkelijkheid is noch het een noch het an
der - noch de schepping noch de eeuwige 
materie - een voorstelling, en daarom kun
nen ze niet eikaars tegendeel zijn. De eeu
wigheid van de materie drukt slechts uit dat 
er niets buiten de wereld is, geen andere 
wereld, geen ruimte-tijd die niet van ‘onze’ 
wereld zou zijn. Die eeuwigheid is de eeu
wigheid van de ruimte-tijd in absolute zin. 
De schepping is de groei zonder reden van 
die ruimte-tijd. De twee concepten beant
woorden aan elkaar alsof ze precies op de 
grens tussen metafysica en fysica liggen: en 
die grens is niet de grens die twee werelden 
van elkaar scheidt, maar de grens die de 
onbegrensdheid van het universum (of de 
onbegrensdheid van de expansie daarvan, 
zoals de actuele kosmologie het aanduidt) 
en de oneindigheid van zijn zin met elkaar 
delen.

Men zou kunnen zeggen dat de mondiali
sering de symbolisering van de wereld is, 
de manier waarop de wereld in zichzelf voor 
zichzelf symbool staat en een circulatie van 
zin mogelijk maakt zonder te verwijzen naar 
een buiten-de-wereld.

Onze taak vandaag is niet minder dan het 
creëren van een vorm of een symbolisering 
van de wereld. Dit kan ons voorkomen als 
het grootste risico waar de mensheid ooit 
aan is blootgesteld. Maar misschien heeft 
de mensheid of zelfs de wereld dat al ver
scheidene keren gedaan. Het is geen ab
stracte of puur formele taak, of men dit laat
ste nu opvat in logische of in esthetische 
zin. Het is de extreem concrete en wel
omlijnde taak - die alleen maar een strijd 
kan zijn - om aan ieder gebaar, aan ieder 
gedrag, aan iedere habitus en aan ieder ethos 
de vraag te stellen: hoe zetje de wereld in? 
Hoe verwijs je naar een genot van de we
reld als zodanig, en niet naar de toe-eigening 
van een hoeveelheid equivalentie? Hoe geef 
je vorm aan een verschil van waarden dat 

1 o

geen verschil van rijkdommen binnen een 
algemene equivalentie zou zijn, maar dt 
verschil van singulariteiten waarin de door
tocht van een zin in het algemeen en de in
zet van wat men een wereld noemt pas be
staan?

Die taak is evenwel, zoals ik zei, een strijd. 
In zekere zin is het een strijd van het wes
ten tegen zichzelf, van het kapitaal tegen 
zichzelf. Het is een strijd tussen de twee 
oneindigheden, of tussen de uitbuiting en 
de blootstelling. Het is de strijd van het den
ken, die concreet en veeleisend is, waarin 
we geworpen worden door de verdwijning 
van onze voorstellingen van vernietiging of 
van overschrijding van het kapitaal. Deze 
taak vraagt erom in dit laatste een ander type 
of een ander soort van zwakke plek te ope
nen of te onderscheiden dan wat men als 
onoverkomelijke tegenstrijdigheden had 
beschouwd, tegenstrijdigheden die het ka
pitaal heeft kunnen neutraliseren, daarmee 
meteen ook onze voorstellingen neutralise
rend. We moeten denken op het niveau en 
vanuit de macht van het kapitaal - in ter
men van ‘rijkdom’ en het ‘fortuin’.

Het moment is gekomen om het kapi
taal te confronteren met de afwezigheid van 
reden waarvan het de integrale ontwikke
ling mogelijk maakt: en dat moment komt 
van het kapitaal zelf, maar het is niet alleen 
maar het moment van een ‘crisis’ die op
losbaar is in het verdere verloop van het 
proces. Het is van een andere aard, die we 
moeten denken.

Maar een dergelijk denken bestaat niet al
leen in het denken: voortaan is het (en ei
genlijk was het ook al) praktisch evident en 
noodzakelijk - met de noodzakelijkheid en 
evidentie van de wereld - dat de strijd eens 
en voor altijd een zaak van concrete gelijk
heid en werkelijke rechtvaardigheid is. In 
die zin is er niets verouderd aan de eis van 
Marx. Het ‘denken’ waarover het gaat, moet 
zich wel op het spel zetten, zowel in het 
onderzoek naar de ‘zin van de wereld’ [13] 
als in onmiddellijke politieke, economische, 
symbolische handelingen. Maar het verschil 
tussen de revolutie van Marx en die waar
door wij zonder het te weten misschien al 
worden meegevoerd - en waarvan talloze 
opstanden, talloze rages, talloze symbo
lische scheppingen de signalen zijn - zou 
provisorisch op de volgende manier kunnen 
worden geschetst: door zich te denken als de 
omkering van de productieverhouding ver
onderstelde de revolutie van Marx dat deze 
omkering evenzeer gold als een omwente
ling in de zin van de productie (en terug
gave van de gecreëerde waarde aan de ma
ker). Wat wij nu zo langzamerhand begin
nen te begrijpen, is dat het tegelijkertijd ook 
zaak is de zin of de waarde van de omke
ring zelf te creëren. Wellicht zal alleen een 
dergelijke schepping een omkering teweeg 
kunnen brengen.

Met andere woorden: toen Marx 
schreef dat de filosofen er genoegen mee 
hadden genomen de wereld te interpreteren, 
en dat het er voortaan om ging haar te ver
anderen, gaf hij geen enkele toelichting aan
gaande de relaties tussen de tot stand te 
brengen verandering en de reeds bestaande 
interpretaties: schort de verandering die in
terpretaties op? of leiden de interpretaties 
juist de verandering? of gaat het er eerder 
om de relaties tussen beide te veranderen 
en te begrijpen (dat wil zeggen te bewerk
stelligen) dat de zin altijd in de praxis ligt, 
ook al beperkt geen enkele praktijk zich 
ertoe een denken te realiseren en neemt geen 
enkel denken de praktijk weg. Maar het 
verschil tussen beide is noodzakelijk voor 
wat men praxis noemt, dat wil zeggen: zin 
aan het werk, of: werkzame waarheid. [14]

Het gaat niet om het verschil tussen 
een interpretatieve filosofie en een trans- 
formatief handelen, noch om dat tussen een 
regulatieve utopie en een lijdzame praktijk, 
noch om dat tussen een stichtingsmythe en 
het geweld dat haar moet belichamen. On
danks de onderlinge verschillen veronder
stelt men bij de drie figuren van de interpre
tatie, de utopie of de mythe steeds de moge
lijkheid van een overeenkomst van de waar
heid met een vorm, of van een aanwezig stel
len van de voltooide zin. Nee, het gaat erom 
de afstand van de zin tegenover zichzelf te 
begrijpen, een interne afstand die de zin con
stitueert of er de waarheid van is. Die afstand 
maakt dat de zin tegenover het eigen werk 
steeds een exces is of een tekort.

Als exces of als tekort ten aanzien van 
het werk, dat wil niet zeggen onttrokken aan 
iedere arbeid, dat wil zeggen een arbeid 
waarvan het principe niet ondergeschikt is 

aan de doelmatigheid van een beheersing 
(overheersing, nut, toe-eigening), maar ie
dere ondergeschiktheid aan een doel te bui
ten gaat en zich daarmee blootstelt aan het 
risico doelloos te blijven. Hier geeft de kunst 
de inzet aan: de arbeid van de kunst is altijd 
ook een zin die boven het oeuvre uit werk
zaam blijft, evenals een oeuvre dat werkt 
en openingen bewerkt aan gene zijde van 
iedere gegeven of te geven zin. Maar de 
opening zonder doel is nooit een werk of 
product: ze is het genot waarover Marx het 
had, als genot dat de mensen hebben aan 
wat hun menselijkheid opent tot voorbij ie
der humanisme. (Net zomin als dat werk 
zonder zwoegen gaat, is dat genot vrij van 
lijden.)

De wereld creëren betekent: onmid
dellijk, zonder uitstel, iedere mogelijke 
strijd (her)openen voor een wereld, voor 
datgene wat het tegendeel moet vormen van 
een geglobaliseerde onrechtvaardigheid te
gen een achtergrond van een algemene 
equivalentie. Wel moet die strijd precies 
worden gevoerd in naam van het feit dat 
deze wereld vanuit het niets opkomt, dat zij 
bestaat zonder vooraf gegeven plan en zon
der model, zonder gegeven principe en doel, 
en dat juist hierin de rechtvaardigheid en 
de zin van een wereld gelegen is.

Vertaling uit het Frans: Helen Saelman

Noten

[1] Karl Marx, Die deutsche Ideologie. 
Kritik der neuesten deutschen Philosophie 
in ihren Reprdsentanten, Feuerbach, 
B. Bauer und Stimer, und des deutschen 
Sozialismus in seinen verschiedenen Prop- 
heten in: Karl Marx/Friedrich Engels, 
Werke, Berlin, Dietz Verlag, 1969, deel 3, 
pp. 5-530.
[2] Dit betekent ook dat “Marx nog niet 
aangekomen is”, zoals Derrida schrijft in 
Spectres de Marx (Paris, Galilée, 1993, 
p. 276). Iedere ook maar enigszins veelei
sende lectuur van Marx, of ze nu van 
Derrida is of van een andere auteur (bijvoor
beeld Michel Henry, of Etienne Balibar, of 
André Tosel, of Jacques Bidet) bevestigt 
deze vaststelling. Maar hierbij moeten twee 
zaken worden opgemerkt. Ten eerste: pro
duceert de geschiedenis van de wereld van
daag, in het teken van de ‘mondialisering’, 
niet als haar eigen noodzakelijkheid het 
schema van een heel andere ‘receptie’ van 
Marx? En ten tweede: is het niet zo dat, juist 
doordat het nog niet is aangekomen en nooit 
ten volle zal aankomen, de kracht van een 
denken zichzelf en zijn eigen naam over
stijgt?
[3] De duidelijkste tekst is wellicht 
Randglossen zu Adolph Wagners “Lehrbuch 
der politischen Ökonomie” uit 1880. 
Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Berlin, 
Dietz Verlag, 1973, deel 19, pp. 355-383, 
met name het gedeelte Weitere Ableitung des 
Wertbegriffs.
[4] ‘Mystiek’ en ‘mysterie’ zijn termen die 
Marx gebruikt met betrekking tot het fetis
jisme; zie bijvoorbeeld het hoofdstukje Der 
Fetischcharakter der Ware und sein Ge- 
heimnis in Das Kapital, Band I.
[5] Uiteraard gebruiken we dat beeld hier 
slechts voorlopig. Maar we moeten toch op 
zijn minst aangeven dat de werkelijkheid 
van de waarde niet simpelweg economisch 
is, of - complexer - dat de werkelijkheid 
van de economie niet economisch is in de 
zin van ‘commercieel’, en dat de werkelijk
heid van de markt... enzovoort. In ieder 
geval is de werkelijkheid van het fenomeen 
hier noch elders te duiden als ‘zuiver feno
meen’. Meer over deze ‘fenomenologische’ 
complexiteit en de gevolgen ervan voor de 
verhouding tussen gebruikswaarde en ruil
waarde kan men lezen in Jacques Derrida, 
Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993, 
hoofdstuk V, Apparition de l’inapparent: 
l’“escamotage” phénoménologique. Zie 
verder onder andere Michel Henry, Marx, 
Paris, Gallimard, 1976, en Pierre Macherey 
in Lire le Capital, nouvelle édition revue, 
Paris, PUF, 1996. Al deze verschillende be
naderingen hebben ten minste één ding ge
meen: de waarde ‘op zich’ is er niet een 
‘ding op zich’, maar wordt gevormd door 
de werkelijkheid van een praxis zoals die 
‘waarde heeft’ door zichzelf, op absolute 
wijze, en in de complexe materialiteit of li
chamelijkheid van de transformatie waarin 
ze zich uitdrukt, zich presenteert of zich 
creëert.
In dit verband vraag ik me af of Althusser 
er met zijn beroemde ‘epistemologische 

coupure’ niet naar streefde om, tegen een 
waarde-idealisme - een humanisme dat de 
‘menselijke waarde’ veronderstelt - in, een 
van meet af aan praxisch denken van de 
waarde te ontwikkelen: een denken dat te
genover de ontoereikendheid van het con
cept ‘mens’ de absolute waarde van een 
‘schepping van de mens’ stelt... (cf. Louis 
Althusser, Marxisme et humanisme, in: 
Pour Marx, Paris, Maspero, 1965.)
[6] Zoals men begrijpt, wil ik met deze 
opmerking aangeven dat de eis die Heidegger 
stelt aan het humanisme in niets verschilt van 
de eis die Marx stelt aan de ‘totale mens’.
[7] Cf. Enzyklopadie der philosophischen 
Wissenschaften uit 1830, par. 94 (de ‘ware’ 
oneindigheid, de werkzame oneindigheid, 
is de oneindigheid die samenvalt met de 
eindigheid waarin ze zich actualiseert).
[8] Veel aanwijzingen hiervoor - zij het 
vanuit een andere invalshoek - vindt men 
in Paul Clavier, Le concept du monde, Paris, 
PUF, 2000.
[9] Cf. de laatste bladzijde van Die Zeit 
des Weltbildes in Holzwege, Frankfurt am 
Main, Vittorio Klostermann, 1972.
[10] Met betrekking tot de ‘secularisering’ 
en de noodzaak om tegenover dit model het 
denken zonder model van een andere 
(il)legitimering van de moderne wereld te 
stellen, verwijs ik naar Hans Blumenberg 
als het mijns inziens verplichte uitgangs
punt.
[11] Zie over deze problematiek Jean-Luc 
Nancy, L’ “ily a” du rapport sexuel, Paris, 
Galilée, 2001.
[ 12] "Absentheïsme": een afwezige God en 
een afwezigheid op de plaats van God, maar 
ook afwezigheid van het werk als bevrij- 
ding uit de onderdrukking of als sabbatrust 
van God-de-schepper (Genesis, II: 2-3), rust 
voor degene die evenwel geen moeheid 
heeft gekend (Koran, L, 38)... Ook grond
bezitters die hun landgoed nooit bezochten, 
werden 'absentheïsten' genoemd!
[13] In de zin dat de wereld zelf een ruimte 
van zin is, cf. Jean-Luc Nancy, Le sens du 
monde (1993), Paris, Galilée, 2001.
[14] Er zijn verschillende overeenkomsten 
tussen mijn werk en dat van Antonio Negri 
in Kairos, Alma Venus, multitude (vertaald 
door Judith Revel, Paris, Calmann-Lévy, 
2001), een boek dat ik slechts kon lezen na 
het schrijven van deze tekst. Meer bepaald 
het motief van de schepping speelt bij Negri 
een belangrijke rol (hoewel zonder expli
ciete verwijzing naar zijn theologische her
komst, die niettemin voelbaar is). Er zijn 
trouwens tussen ons nogal wat verschillen. 
Ik onderscheid me het meest van hem op 
het volgende punt: hij poneert de ‘zin’ als 
iets vanzelfsprekends; hij stelt zich geen 
vragen over de natuur ervan. Het lijkt me 
evenwel essentieel dat de zin van de zin 
opnieuw wordt doorgedacht, zowel de zin 
van het gemeenschappelijke als de zin als 
zodanig. Dat de zin altijd gemeenschappe
lijk en in gemeenschap is, betekent nog niet 
dat het gemeenschappelijke onmiddellijk 
vanuit zichzelf zin heeft: de zin moet als 
zodanig worden geproduceerd (en dus ge
dacht) - als zin-in-gemeenschap. Dit impli
ceert vormen, talen, kunsten, feesten, filo
sofieën, enzovoort. We moeten dus vastbe
raden de werken denken waarin de zin ge
schapen wordt, zelfs als deze schepping de 
gesloten ruimte van de werken ver te bui
ten gaat. En er moet gedacht worden over 
hoe deze werken de zin - die niet ‘hun’ zin 
is - meedelen.

Deze tekst is een verkorte versie van Urbi 
et orbi, het eerste hoofdstuk van het boek 
La création du monde ou la mondialisation, 
dat in 2002 verscheen bij Galilée (Parijs).

Inkorting en aanpassingen notenappa
raat: Ignaas Devisch.



Jean-Luc Nancy’s 'antiglobalisme'
Een commentaar bij Urbi et orbi

Marc De Kesel

Hij schiep zelfden Oceaan, 
En bootseerde met Zijn handen 
Al den aardkloot.
Joost van den Vondel

Die Rose ist ohne Warum. 
Sie blühet, weil sie blühet. 
Sie achtet nicht ihrer selbst, 
fragt nicht, ob man sie siehet. 
Angelus Silesius

Antiglobalisme: Jean-Luc Nancy zou stellig 
de eerste zijn die zich tegen de titel van mijn 
commentaar verzet. Dat hij het probleem van 
de globalisering in zijn recente teksten bij
zonder kritisch benadert, bewijst nog niet dat 
hij anti zou zijn. Het antiglobalisme, althans 
in de gangbare zin van het woord, staat hem 
tegen, en zijn laatste boek, La création du 
monde ou la mondialisation, is zelfs ondub
belzinnig pro. “De wereld is haar vermogen 
om wereld te maken verloren”, schrijft hij in 
het eerste essay van het boek, Urbi et orbi 
(zie pp. 7-10 in dit nummer). Dit is geen 
pessimistisch pleidooi voor berusting. Als het 
aan hem ligt, moeten we ons uitdrukkelijk 
vóór een mondialisering uitspreken.

Maar precies daarom tegen globali
sering! ‘Globalisering’ heeft voor hem im
mers een specifieke en negatieve betekenis. 
Het is niet alleen de formele term voor het 
op zich neutrale gegeven dat de wereld ons 
aller dorp is geworden. Het verwijst, meer 
inhoudelijk, naar een welbepaalde manier 
om ons tot de wereld te verhouden of om, 
zoals Nancy het noemt, “wereld te maken”. 
Op een bepaald moment in de geschiedenis 
zijn we de wereld gaan zien als een onein
dig veld van mogelijkheden en ontdekkin
gen, als waren wij God zelf die de globe 
- of, zoals hier vertaald, de “aardkloot” — 
voor zich uit ziet liggen. Globalisering staat 
Voor het feit dat die manier van kijken mo
menteel de gehele ‘globe’, de ganse planeet 
heeft veroverd; maar terzelfdertijd wordt de 
planeet door deze geglobaliseerde blik be
dreigd.

1. “Globalisering”...

Onze huidige globalisering, waarvan het 
internet en de wereldmarkt slechts de meest 
opvallende emblemen zijn, is een manier 
om naar de wereld te kijken, om ze tot ob
ject te maken van een van buitenaf toekij
kende blik. Wezenlijk is dus dat de wereld 
hier niet optreedt als datgene wat Heidegger 
een ‘Welt’ noemt - een ‘wereld’ in fenome
nologische zin, een wereld waarin en waar
door wij leven - maar als een grenzeloze 
ruimte die vóór ons ligt en waarin we, tot 
zover onze mogelijkheden reiken, soeverein 
kunnen interveniëren. De wereld ligt voor 
ons als een representatie, een voorstelling, 
een objectief geheel waar wij als subject bui
ten staan en waarmee we - juist daarom- 
alles kunnen doen. Onze globalisering is in 
die zin het resultaat van de cartesiaanse blik 
die sinds de zeventiende eeuw stilaan ge
meengoed is geworden; een blik die de we
reld vooral opvat als een buiten dat veroverd, 
ontdekt, verkend of ontgonnen moet worden.

Eeuwenlang had men de donkere kan
ten van de globe in hun duisternis laten rus
ten. Voor de antieken en de middeleeuwers 
waren ze slechts de vage grens van hun 
‘wereld’, een wereld die niet samenviel met 
de ‘planeet’ maar met de lokale ruimte 
waarin en waardoor de mensen konden zijn 
wat ze waren. Met de Renaissance is onze 
blik veranderd, en is de wereld er een van 
uitvindingen, ontdekkingen en veroveringen 
geworden. Deze blik won steeds meer veld, 
en heeft vandaag de hele planeet veroverd. 
Nu zowat alle donkere continenten ontdekt 
en ontgonnen zijn, botst deze ‘wereld’ bijna 
letterlijk tegen haar einders op. De hele 
wereld - de planeet, de globe, de aardkloot, 
in de objectieve betekenis die ‘wereld’ sinds 
de moderniteit voor ons heeft - is onze ‘we
reld’ geworden: de wereld waarin wij leven, 
onze Welt, “notre monde”, in de fenomeno
logische, existentiële zin van het woord.

En “onze wereld”, dat is volgens 
Nancy ondubbelzinnig de wereld van het 
kapitalistische liberale westen. De één ge-
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worden wereld is de integraal westers ge
worden wereld. Twee decennia geleden kon 
je op de planeet nog meer dan één wereld 
onderscheiden. Toen was er in ieder geval 
nog oost en west. Sinds de val van de 
Berlijnse Muur is er alleen nog het westen, 
dat sindsdien denkt dat het de wereld zelf 
is, en dat dit waanbeeld voor de anderen 
— voorzover die er nog zijn - en voor zich
zelf verbergt achter een verraderlijk mooie 
façade van tolerantie en multiculturalisme. 
Vandaag staan we eens te meer oog in oog 
met wat we sinds 1789 nooit ophielden te 
geloven: dat er op onze planeet maar plaats 
is voor één wereld, een wereld die voor ie
dereen, voor elke ‘burger’, voor elk ‘volk’, 
voor elke ‘cultuur’, een plaats voorziet. We 
zijn in een situatie beland waarbij letterlijk 
alle bewoners van de planeet op dezelfde 
manier tegen de wereld aankijken, met name 
als datgene wat nog ontdekt, veroverd en 
ontgonnen moet worden. De dominante 
wereldmarktideologie is daarvan alleen 
maar de meest recente gestalte.

Dat dit ons in een impasse brengt, kan 
niet verbazen. Hoe kunnen wij immers ons 
‘westerse’ project om de wereld te verove
ren nog verder zetten, nu de wereld vero
verd is, nu alle donkere continenten ontdekt 
zijnl Natuurlijk houdt onze ontdekkingsdrift 
nog voldoende lokaas achter de hand: le
ven op Mars, de allereerste seconde van de 
oerknal, het homo- en hetero-gen; natuur
lijk ontdekken we om de haverklap nog een 
nieuw gat in onze wereldmarkt of vinden 
we nieuwe consumentengroepen uit. Maar 
de obsessie om dat ‘andere’ om de haver
klap uit te vinden, verbergt alleen het over
heersende gevoel dat we een grens bereikt 
hebben, dat we alles hebben gehad en niet 
langer weten hoe nog “wereld te maken”.

Dit onvermogen om nog wereld te 
maken, dringt pas echt goed door wanneer 
we beseffen hoe makkelijk we de wereld 
ongedaan kunnen maken. Dé ervaring van 
de twintigste eeuw is niet zozeer die van 
onze technische almacht, maar van onze 
onmacht tegenover die almacht. Juist ons 
hoogste technische vermogen brengt die 
onmacht aan het licht; denk aan de fameuze 
druk op de knop. We zijn meester over de 
hele wereld geworden, maar alleen een 
mondiale catastrofe leert ons wat dat écht 

betekent. Of, zoals Nancy het stelt: onze 
herwonnen soevereiniteit blijkt “doordron
gen van een doodsdrift die weldra niets an
ders meer te vernietigen heeft dan de we
reld zelf’. En verder: “[d]at de wereld zich
zelf vernietigt, is geen hypothese: het is in 
zekere zin de vaststelling waarmee ieder 
denken van de wereld zich vandaag voedt”.

Aan het begin van de moderniteit na
men we Gods blik op zijn schepping over. 
Niet Hij, maar wij keken nu naar de wereld 
als naar een ‘buiten’ dat zich gewillig aan 
onze creatieve almacht aanbood. Nu wij dit 
wereldwijd doen, dreigen wij uiteindelijk 
onszelf van de wereld af te duwen. De nu
cleaire dreiging, om maar één voorbeeld te 
noemen, toont hoe de almacht, die het re
sultaat is van onze buitenwereldse blik, ons 
effectief buiten de wereld kan plaatsen en 
van de wereld kan wegblazen. Pas nu dringt 
tot ons door dat alleen binnen die wereld 
een leven mogelijk is, of preciezer gesteld, 
dat het ‘buiten’ waarin we ons hebben ge
nesteld, ons binnen - onze wereld - is ge
worden. We moeten in dat buiten wonen, 
het op ons nemen. Buiten de wereld is er 
immers geen referentiepunt meer, zoals in 
de Middeleeuwen, toen zich daar een God 
ophield die ons opving, wanneer we (bij 
onze dood) in dat buiten wegtuimelden. Ons 
modernen wacht buiten de wereld enkel het 
harde niets van de dood. Vandaag worden 
we juist geconfronteerd met het feit dat een 
blinde doodsdrift ons in die richting jaagt.

2. ... keren in “mondialisering”

Als we ons voor de fatale keerzijde van de 
globalisering willen behoeden, zullen we 
volgens Nancy niet de wereld (de ‘globe’) 
maar onze blik op die wereld moeten ver
anderen. We moeten de wereld dan niet 
meer bekijken als iets dat buiten ons ligt, 
maar als datgene waarbinnen we ons bevin
den, als het ‘milieu’ waarin en waarvan we 
leven. Nancy sluit hier zonder meer aan bij 
Heidegger. Wij gaan niet aan de wereld 
vooraf, wij zijn niet eerst onszelf om ons 
vervolgens tot de wereld te verhouden. We 
zijn onze verhouding tot die wereld. Wij zijn 
altijd al aan die wereld blootgesteld. We zijn 
slechts voor zover we in de wereld zijn - we 
zijn een in-der- Welt-sein, zegt Heidegger. En 

de wereld is niets dan dat situationele ‘al
les’ waarin we zijn. Ziehier een kernge
dachte van Heideggers denken: we zijn niets 
dan de plaats (da) waar er zijn (sein) is, de 
plaats waar de wereld ‘plaatsvindt’ : we zijn 
Dasein. De wereld is niet zomaar ‘alles wat 
bestaat’, ze is ook het Dasein van dit ‘al
les’, de plaats waar die totaliteit - telkens 
opnieuw, telkens anders - ‘geschiedt’, en 
‘toevallig’ aan ons ‘toevalt’. Wat wij de 
objectieve wereld noemen, is pas daadwer- 
kelijk in die opening waar het opduikt om 
‘er’ (da) te kunnen ‘zijn’ (sein). Nancy zal dit 
plaatsvinden, socialer dan Heidegger, als een 
Mitdasein denken, een “être en commun”: wij 
zijn niets anders dan ons openstaan naar an
deren. In die zin zijn we onze ‘huid’ in zo
verre die ons onherroepelijk blootstelt aan 
anderen (Nancy smeedde er een neologisme 
voor: "expeausition").

Wat in het kronkelige heideggeriaanse 
jargon van Nancy vooral doorklinkt, en wat 
ons hier interesseert, is de gedachte dat onze 
wereld - ook waar hij tegen de grenzen van 
de planeet aanbotst - één en al openheid is. 
Het is een wereld waar letterlijk plaats is; 
plaats voor het nieuwe, het toevallige, het 
onvoorziene, plaats ook voor allen en ie
dereen. En dit plaatsvinden krijgt geen kans 
zolang we de wereld als een ‘globe’, als een 
‘aardbol’ zien. In Nancy’s woorden:

Een wereld is precies datgene waar er 
plaats is voor iedereen, maar echt plaats, 
plaats die het mogelijk maakt om er te zijn 
(in die wereld). Anders is het geen wereld, 
maar ‘aardbol’ [globe] of ‘aardkloot’ 
[glome], ‘verbanningsoord ’ of ‘tranendal ’.

Vroeger was onze wereld open op een an
dere, hemelse en goddelijke wereld, die haar 
uiteindelijke grond was. Onze wereld was 
op zich niet meer dan het aardse “tranen
dal” waarheen we met Adams zondeval ver
bannen werden. Met Gods dood ging die 
referentie en die grond verloren. Wat over
bleef was die aardse, ‘wereldse’ wereld, die 
voortaan zonder meer vergankelijk, sterfe
lijk en eindig was, dat wil zeggen, zonder 
dat ze verwees naar de almachtige God die 
tijd en dood bedwong. Nancy noemt dit pro
ces “het louter werelds worden van de we
reld” (“la mondanisation du monde”).

Die eindige, wereldse wereld (“ce 
monde mondain”) heeft echter langzamer
hand de hele planeet - en virtueel zelfs het 
hele universum - veroverd en lijkt zo op 
eigen houtje zijn eindigheid overwonnen te 
hebben. De “globe” en “glome” in boven
staand citaat verwijzen daarnaar: wat een 
agglomeratie doet, is eindeloos uitdijen. De 
eindige stad (urbs) is uitgedijd en heeft de 
grenzen van de hele planeet (orbis) bereikt. 
Nancy’s titel Urbi et orbi (Latijnse term 
voor de zegen die de paus uitspreekt “over 
de stad en over de wereld”) verwijst letter
lijk naar die globaliserende beweging.

Momenteel staan we volgens Nancy 
op het punt ons in die eindeloze uitdijing te 
verliezen. We vergeten dat het doel van die 
beweging niet bij zichzelf ligt, maar bij ons. 
Het oneindige uitdijen - de wereldmarkt, de 
globalisering - betreft ons: in onze eindig
heid zijn wij de (open) plaats waar die on
eindige ‘globe’ geschiedt, plaatsvindt. We 
moeten met andere woorden die oneindige 
globalisering op ons nemen, we moeten ons
zelf herontdekken als het (per definitie) ein
dige Dasein van die oneindige ‘globe’. Dat 
is wat Nancy “mondialisering” (“mondiali
sation”) noemt. Pas daardoor wordt die 
globe een wereld, een Welt, een monde - in 
de fenomenologische en heideggeriaanse 
zin van het woord. Slechts zo kantelt de 
“slechte oneindigheid” van de globalisering 
in de “ware oneindigheid” van de mondiali
sering, zegt Nancy in onverholen hegeliaans 
jargon. De globalisering die gevangen blijft 
in haar eigen slechte oneindigheid, moet 
opengehouden worden op haar radicale ein
digheid, een eindigheid die zij enkel kan 
vinden waar een menselijk Dasein haar als 
Welt op zich neemt.

3. Soevereiniteit/genot

De heideggeriaanse abstracties van Nancy 
winnen aan kracht waar hij het aandurft om 
ze onverbloemd marxistisch te herformu
leren. Uiteindelijk sprak Marx al over 
globalisering in de taal die wij vandaag
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wereldwijd hanteren, de taal van de econo
mie. Vóór de moderniteit was ons ‘huishou
den’ (oikonomia) vooral een religieuze, 
theologische aangelegenheid, een kwestie 
van heilseconomie; met de dood van God 
is het onze eigen ‘wereldse’ zaak geworden. 
Sindsdien maken we zelf onze wereld. Dat 
‘maken’, het ‘werken’ aan onze wereld, zo 
analyseerde Marx, werd echter algauw een 
allesoverheersend economisch productie
proces dat zich in zichzelf - lees: in zijn 
eigen “slechte oneindigheid” - ging wen
telen. Het slorpte al onze arbeid op, terwijl 
we tegelijk ook de greep op die arbeid ver
loren - we raakten ervan vervreemd. We 
bleken ‘fetisjen’ te produceren, econo
mische ‘waren’ die, los van onze arbeid, een 
eigen leven leidden, en volkomen aan onze 
noden voorbijgingen. In de warenvorm 
kwam de arbeid los te staan van diegene 
door wie en voor wie ze werd verricht.

Marx begreep als eerste dat dit "fetisj- 
karakter van de waar en zijn geheim” (om 
de beroemde paragraaf aan het begin van 
Das Kapital te citeren) zonder meer een 
wereldprobleem was. De innerlijke logica 
van dat warenfetisjisme, en daarmee van het 
kapitalisme, dreef het over alle landsgrenzen 
heen en zorgde er ten slotte voor dat het nie
mand op de planeet nog onberoerd liet. Op 
een steeds kleiner wordende groep van ka
pitalisten na, stond iedereen op het punt in 
de deplorabele staat van proletariër te ver
vallen. Het communistisch manifest richt 
zich niet toevallig tot de proletariërs aller 
landen. Alleen een Internationale kan te
gen het geglobaliseerde kapitalisme op
staan.

Maar, zo redeneerde Marx, juist deze 
globalisering zou het kapitalisme fataal 
worden. Het kapitalisme zou de hele we
reld veroveren en iedereen tot proletariër 
maken; en daarmee zou het haar ‘slachtof
fers’ welhaast dwingen om zich internatio
naal te organiseren om, in een ultieme re
volutie, de arbeid en het ‘product’ van die 
arbeid (namelijk de geglobaliseerde wereld) 
opnieuw voor zich op te eisen. Het tot ‘we
reld’ geworden kapitalisme schept de voor
waarde voor een wereldwijde communica
tie, die uitmondt in de stichting van een 
nieuwe onvervreemde, communistische 
wereldgemeenschap.

Hoe ver Heidegger en Marx op het 
eerste gezicht ook uit elkaar liggen, hun 
problematiek is volgens Nancy dezelfde: 
hoe globalisering in mondialisering keren? 
Hoe moeten we opnieuw vat krijgen op een 
productieproces dat oneindig voor zich uit
holt, en waarin we ons fataal dreigen te ver
hezen? Hoe eigenaar worden van een we
reld waarin eigendom ons definitief van 
onszelf dreigt te vervreemden; of hoe mees
ter te worden van de wereld wanneer dit 
meesterschap óns bedreigt?

Door buiten de wereld te staan, kon
den we de wereld produceren en maken tot 
wat hij is; ondertussen maakte die wereld 
ook van ons de 'wereldveroveraars' en de 
‘wereldburgers’ die we wilden zijn. Duide- 
lijker dan Heidegger stelt Marx de vraag hoe 
wij die beweging tot de onze kunnen ma
ken. Hoe kunnen wij ons, nu we met onze 
productie de hele wereld hebben veroverd, 
ertoe brengen om van het resultaat te ge
nieten. Hoe kunnen we, nadat we onze soe
vereiniteit aan ons productieproces hebben 
prijsgegeven, opnieuw zelf soeverein wor
den? Nancy vat het ergens ‘à l’extrême’ sa
men:

Om het zeer scherp te stellen: handel brengt 
communicatie voort, waarvoor communau- 
teit, communisme vereist is. Of: de mens 
schept de wereld, die de mens produceert, 
die geschapen wordt als absolute waarde 
en genot daarvan.

Het soevereine van dit genot bestaat erin 
dat het geen (externe) reden meer nodig 
heeft. In dit genot zijn we wat we zijn en 
doen we wat we doen. De ‘wereld’ waarin 
we dan leven, ontleent zijn betekenis en zijn 
zin (sens is een van Nancy’s centrale be
grippen) niet langer aan een transcendent 
‘buiten’; alleen wij zijn nog de bestaans
reden van die wereld. Let wel, niet het ‘wij’ 
dat buiten de wereld staat en met de wereld 
kan doen wat het wil; maar het ‘wij’ dat zijn 
soevereiniteit tegelijk ontleent aan de we
reld waarin en waardoor het bestaat. Wij
zelf die de wereld maken en de wereld die 
ons maakt.

Hier klinkt Nancy opnieuw heideg- 
geriaans: de wereld als wat er is en de mens 
als diens Dasein (als de plaats waar die 
wereld kan plaatsvinden), ontlenen hun zin 
aan hun loutere zijn. Dit wil zeggen: wij 

-wijzelf en onze ‘wereld’, wijzelf als het 
Dasein van onze wereld - hebben geen en
kele reden meer nodig om te zijn wat we 
zijn. We zijn, zoals de bekende “roos” uit 
het gedicht van Angelus Silesius “zonder 
waarom”, en dit “zonder waarom” is de 
hoogste waarde die we aan onszelf kunnen 
toekennen.

4. i^Creatio,, als deconstructie

Ook de globalisering - de slechte oneindig
heid van de kapitalistische wereldmarkt - 
holt “zonder waarom” voor zich uit, en 
dreigt ons in die catastrofale vlucht vooruit 
mee te sleuren. Haar doodsdrift verraadt 
haar “zonder waarom”: ze blijkt evengoed 
zonder ons voort te razen. We stelden al dat 
Nancy precies daar onze taak situeert: wij 
moeten nu het “zonder waarom” van die 
globalisering op ons nemen, en terug het 
Dasein worden van dit zijn zonder reden, 
van ‘s werelds soevereiniteit - pas dan kan
telt globalisering in mondialisering.

De vraag is natuurlijk hoe we dit in de 
praktijk kunnen brengen. Welke revolutie 
kan de huidige globalisering in een authen
tieke ‘mondialisering’ doen kantelen? 
Nancy suggereert dat het inderdaad om een 
revolutie gaat, al was het maar in de oude 
betekenis van dat woord, toen het nog stond 
voor de omwentelingen van sterren en pla
neten aan het hemelruim - denk aan de titel 
van Copernicus’ beroemde traktaat De 
revolutionibus. Nancy’s revolutie is vast niet 
de revolutie die veel antiglobalistische be
wegingen voor ogen hebben. Hij wil de be
staande wereldorde niet omverwerpen maar 
deconstrueren. De mondialisering bestaat 
voor hem in een deconstructie van de 
globalisering.

Voor deze deconstructie vertrekt 
Nancy vanuit.een bij uitstek ‘constructief’ 
en klassiek concept, de creatio, een begrip 
dat bol staat van oude metafysische en theo
logische reminiscenties. Dat mag vreemd 
lijken, maar het tekent zijn deconstructieve 
strategie. Nancy concentreert zich vaak op 
een centrale notie uit het metafysische sys
teem dat hij viseert (hier de christelijk theo
logische traditie) en leest de term dermate 
naar de letter dat van daaruit de constructie 
van het hele systeem op losse schroeven 
komt te staan. ‘Creatio’ verwijst in de eer
ste plaats naar de goddelijke Creator, dank
zij wiens genade alles baadt in een onein
dige zin. Daarmee is echter ook gezegd dat 
geen enkele creatuur op zich waarde en zin 
heeft. Op zichzelf zijn mens en wereld zon
der meer niets. Het concept zegt dit zelfs 
met zoveel woorden, want creatio is ver
bonden met de bepaling ex nihilo - God 
heeft de wereld uit het niets geschapen. 
Creatio ex nihilo: we halen de waarde en 
de zin van ons bestaan uit ‘niets’; en waar 
vroeger nog een God klaarstond die dat ‘ni
hil’ bedwong, is dat ‘nihil’ nu letterlijk niets 
geworden.

Toch zullen wij onze wereld uit dat 
‘niets’ blijven scheppen, zo beweert Nancy. 
De moderniteit heeft dat ‘niets’ niet zonder 
meer nietig verklaard (zoals het materia
lisme van de achttiende eeuw voorhield), 
ze heeft het een andere plaats gegeven in 
onze nieuwe wereld: het namelijk van bui
ten naar binnen onze wereld verplaatst. Het 
‘niets’ werd zo de plaats binnen onze we
reld van waaruit die nieuwe, vrij geworden 
wereld, zonder reden, grondeloos soeverein, 
kon opwellen (Nancy legt een etymologisch 
verband tussen ‘creatio’ en ‘cresco’, 
groeien, wassen, opwellen). In dit verband 
wijst Nancy op het merkwaardige feit dat 
precies de grote klassieke rationalistische 
filosofieën uit de vroege moderniteit dat 
‘niets’ naar binnen hebben ‘verplaatst’ (hij 
vernoemt Descartes, Malebranche, Spinoza 
en Leibniz). Zij hielden vast aan de idee van 
een creatio ex nihilo, van een gratuit ‘niets’ 
waaruit de dingen opwelden, en verdedig
den daarmee een schijnbaar archaïsche 
Godsidee. Toch hebben ze juist daardoor 
een bijdrage geleverd aan de “deconstructie 
van het christendom” - zo luidt de titel van 
een boek dat Nancy al enige tijd aankon- 
digt. Deze denkers weerhielden die God 
omwille van het ‘niets’ waaruit hij alles had 
geschapen, en trachtten zowel dit ‘niets’ als 
die God restloos binnen onze radicaal ‘we
reldse’ wereld te situeren. In hun pogingen 
om God de wereld binnen te trekken, en zijn 
aanwezigheid in die wereld (causaal, me
chanisch) te verklaren, hebben ze elk god
delijk buiten uitgewist. Ze hebben God als 
het ware weggerationaliseerd, en aldus een 
significante bijdrage tot Zijn dood geleverd.

Door de ‘creatio’ en het bijhorende ‘ex 
nihilo’ te weerhouden, trachtten deze meta

fysische systemen een open ruimte binnen 
de totaliteit van de werkelijkheid te denken. 
Deze openheid mondt niet meer uit in een 
transcendent buiten, maar in de immanentie 
van de wereld ‘zelf’, in de soevereine onge
bondenheid en de radicale vrijheid waaruit 
hij, “zonder waarom”, als uit het niets op
rijst. In Nancy’s ogen moeten we de moderne 
metafysische traditie dus zien als een gestage 
deconstructie of, wat op hetzelfde neerkomt, 
een progressieve verschuiving of verplaat
sing (^déplacement") van het creatieve nihil 
waarop datgene wat wij ‘onze wereld’ noe
men, teruggaat. Globalisering is de recent
ste stap die ons tot zo’n ‘déplacement’ of 
deconstructie dwingt. Nancy resumeert het 
- nogal cryptisch en gecomprimeerd, zoals 
wel vaker - als volgt:

[...] als de mondanisering (de detheologi- 
sering) de waarde verschuift - haar imma
nent maakt — voordat de mondialisering de 
productie van waarde verschuift — door 
haar universeel te maken - verschuiven de 
twee tezamen de ‘schepping’tot ‘niet-reden’ 
van de wereld. En die verschuiving is niet 
de omkering, de ‘secularisering’ van het 
onto-theologische of metafysisch-christe- 
lijke schema: ze is de deconstructie ervan, 
de uitholling, en ze opent een andere speel- 
(en risico-jruimte waarin we amper zijn 
binnengetreden.

De grondslag van wat wij ‘waarde’ noemen 
is met de moderniteit ‘verschoven’ : van God 
naar mens, van transcendentie naar imma
nentie. Op zijn beurt is de grondslag van de 
immanente, wereldse waarde verschoven 
naar de slechte oneindigheid van een 
geglobaliseerde vrije wereldmarkt. Waarden 
werden waren, fetisjen. En daardoor raakte 
ook de ‘creatie’ op een ander spoor: zij werd 
productie en ten slotte, toen het productie
proces volledig in zichzelf rondtolde, werd 
zij een soeverein genot “zonder waarom”. 
Die laatste verschuiving, zo stelt Nancy hier, 
opent voor ons “een andere ruimte”. Ze 
opent een wereldwijde ruimte waarin - om 
het marxistisch te stellen - arbeid en 
productie louter een spel worden en waarin 
die wereldwijde soevereiniteit ons uitnodigt 
om van de globalisering een ‘wereld’, een 
mondialisering te maken. Alleen, zo voegt 
Nancy eraan toe, die open ruimte is een 
ruimte vol risico’s (“un autre espace de jeu 
- et de risque”), die nog goeddeels vóór ons 
ligt en “waarin we amper zijn binnengetre
den”.

Inderdaad, we moeten die ruimte als
nog betreden. De plek waarin wij en onze 
wereld (de geglobaliseerde wereld die wij 
zijn), soeverein en “zonder waarom”, crea
tief uit het niets opwellen, die plek hebben 
wij nog niet tot de onze gemaakt. De 
geglobaliseerde wereld is alsnog onze ‘we
reld’ niet, in de fenomenologische zin van 
het woord. De globalisering is nog geen 
“mondialisation”.

5. De vraag als praxis

Maar nogmaals: wat betekent dit concreet! 
Nancy is hier uiterst karig met aanwijzin
gen. Aan het einde van Urbi et orbi heeft 
hij het bijvoorbeeld over het “creëren” van 
een nieuwe “symbolisering” van de wereld. 
En ook dan wijst hij onmiddellijk op het 
riskante van deze onderneming:

Men zou kunnen zeggen dat de mondiali
sering de symbolisering van de wereld is, 
de manier waarop de wereld in zichzelf voor 
zichzelf symbool staat en een circulatie van 
zin mogelijk maakt zonder te verwijzen naar 
een buiten-de-wereld. Onze taak vandaag 
is [dus] niet minder dan het creëren van een 
vorm of een symbolisering van de wereld. 
Dit kan ons voorkomen als het grootste 
risico waar de mensheid ooit aan is bloot
gesteld.

Wat dit “grootste risico” mag zijn, blijft een 
raadsel. Toch kan uit het hele essay min
stens één risico worden afgeleid. Men kan 
zich immers voorstellen hoe moeilijk het 
moet zijn om een “symbolisering van de 
wereld” te “creëren”, zonder in de val van 
de representatie te trappen en met een nieuw 
wereldbeeld voor de dag te komen. Dat ri
sico mag deze “symbolisering” niet lopen. 
De wereld van de mondialisering ligt vol
gens Nancy immers voorbij de representa
tie; zij zou de ‘Tijd van het Wereldbeeld” 
(zo noemt Heidegger, in een gelijknamig 
essay, het tijdperk van de representatie) de
finitief achter zich moeten laten.

Hoe kan een symbolisering echter ooit 
voorbij de representatie geraken? Dit lijkt 

onmogelijk zonder precies weer de hulp van 
representaties in te roepen; maar wat deze 
representaties wel kunnen doen, is te ken
nen geven hoe onmogelijk het is om de ‘we
reld’ te representeren. Dergelijke in het ei
gen vel snijdende representaties zouden 
immers de slechte oneindigheid van ons we
reldbeeld tot zijn ware statuut, zijn radicale 
eindigheid terug kunnen voeren.

Impliciet lijkt Nancy ook naar een der
gelijke zelfkritische representatievorm te 
verwijzen. Tenminste, dit kun je opmaken 
uit de passage die meteen na de hierboven 
geciteerde volgt, en waarin hij de genoemde 
riskante “taak” als volgt omschrijft:

Het is de extreem concrete en welomlijnde 
taak - die alleen maar een strijd kan zijn - 
om aan ieder gebaar, aan ieder gedrag, aan 
iedere habitus en aan ieder ethos de vraag 
te stellen: hoe zet je de wereld in? hoe ver
wijs je naar een genot van de wereld als 
zodanig, en niet naar de toe-eigening van 
een hoeveelheid equivalentie [zoals in het 
geval van de vrije wereldmarkt] ?

Waarin bestaat voor Nancy die riskante 
“taak”? Wie hier naar de letter leest, merkt 
dat die “taak” niet zozeer ligt in het beant
woorden van de opgewoipen vragen, als wel 
in het stellen van die vragen als zodanig. 
De globalisering plaatst ons voor de “taak” 
om bij alles wat we doen die vragen te stel
len, om die vragen los te laten op onze hou
ding tegenover de wereld, en op de manier 
waarop wij erin wonen. Dit laatste is wat 
Nancy hier - met Heidegger - onze “habi
tus”, ons “ethos” noemt. Het is onze taak 
een nieuwe manier van ‘wonen in de we
reld’ - een nieuw “ethos” - te creëren. Deze 
nieuwe “habitus” blijkt echter niets anders 
in te houden dan een bevraging van de oude. 
De vraag naar een ethos is bij Nancy met
een een ethos van de vraag geworden. Dit 
nieuwe ethos past in ieder geval uitstekend 
bij de “symbolisering” die Nancy hier voor 
ogen heeft. Het houdt ons oude ethos, dat 
van de representatie en de globalisering, 
open naar een mogelijk Jenseits van de re
presentatie, maar tegelijk zorgt dit aanhou
dende vragen ervoor dat het gesuggereerde 
Jenseits binnen onze wereld wordt gehou
den. Alsof het binnenwereldse ‘niets’ van 
waaruit de wereld gecreëerd moet worden 
(een eis die de mondialisering aan ons stelt) 
uitgerekend in de figuur van de vraag zijn 
duidelijkste affirmatie - zijn helderste 
symbolisering - vindt.

De vraag zelf - de act, de habitus van 
het vragen - lijkt voor Nancy dus de meest 
geëigende praxis te zijn om globalisering 
in mondialisering te keren. Misschien is het 
overdreven te stellen dat het enige concrete 
gegeven waarop Nancy’s reflectie over 
globalisering uitloopt, zo’n praxis of ethos 
van de vraag is. In ieder geval geeft hij zich 
in Urbi et orbi - en ook elders - gretig aan 
die praxis over. Als geen ander stapelt hij 
vraag op vraag, of cirkelt hij rond steeds 
dezelfde vraag zonder ook maar één ant
woord toe te staan dat het verontrustende 
vuur van de vraag zou kunnen blussen. Waar 
dat vragen het gratuit spel benadert, komt 
het trouwens nog het dichtst in de buurt van 
het “zonder waarom” waar het Nancy om 
te doen is. Wat vooral betekent dat ook dit 
“zonder waarom” een vraag en geen ant
woord is. Enkel als vraag kan het valse 
“zonder waarom” van de globalisering kan
telen in het soevereine “zonder waarom” 
van de mondialisering.
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Sven LÜTTICKEN

In de aanloop naar de Franse Revolutie was 
het oude Rome de voornaamste leverancier 
van deugdzame rolmodellen voor de kunst. 
Vooral in de schilderijen van David en zijn 
school traden strenge en rechtvaardige re
publikeinen voor het voetlicht, die iedere 
vorm van tirannie bestreden, en desnoods 
hun eigen familieleden over de kling joe
gen als de vrijheid op het spel stond. [1] Het 
is duidelijk dat een dergelijke iconografie 
geen vrijblijvende aangelegenheid was; in
tegendeel, de taferelen van David en zijn 
leerlingen leken tijdens de Revolutie van het 
doek op het echte leven over te slaan. De 
oude republikeinse deugden herleefden.

De ontmoeting van de Romeinse Re
publiek en de Franse Revolutie was een ide
ale casus voor Walter Benjamin, die zich 
met zijn notie van Jetztzeit verzette tegen 
de opvatting van de geschiedenis als lineaire 
continuïteit. De terugkeer van Rome maakte 
de beperkingen van het teleologische 
vooruitgangsdenken aanschouwelijk: “Zo 
was voor Robespierre het antieke Rome een 
met Jetztzeit opgeladen verleden, dat hij uit 
de continuïteit van de geschiedenis los
wrikte. De Franse Revolutie beschouwde 
zichzelf als een wedergekeerd Rome.” [2] 
Jetztzeit is het actualiseren van het verle
den voor revolutionaire doeleinden - dus 
geen passieve herkenning in een historische 
periode, maar een daadwerkelijke herha
ling, een activering van de tijd waarmee 
men in de Jetztzeit één wordt. In plaats van 
enkel oude Romeinen op schilderijen te 
verheerlijken, bracht de Revolutie martela
ren voort die eigentijdse Romeinen waren.

Benjamin heeft het nergens over perio
des waarin niet de Republiek maar het 
Romeinse Keizerrijk leek te herleven. Door 
de hele Middeleeuwen heen en ook later heb
ben heersers zich echter als rechtmatige erf
genamen van de Romeinse keizers gepresen
teerd. Was het Keizerrijk voor hen soms geen 
“mit Jetztzeit geladene Vergangenheit", los 
van de rest van de geschiedenis? Het gaat 
dan om een imperiale, autoritaire Jetztzeit, 
die niet minder een actualiserende herha
ling is dan de revolutionaire Jetztzeit van 
Benjamins jakobijnen, al staat de actualise
ring onder een ander politiek gesternte. Het 
nadeel voor de imperiale Jetztzeit is wel dat 
de decadentie altijd al op de loer ligt. Een 
nieuw Romeins Rijk dreigt immers het oude 
Rijk ook in verval en ondergang na te vol
gen. Het besef daarvan doet deze Jetztzeit 
dan ook gemakkelijk omslaan in passiviteit, 
in het loutere voorspiegelen van een histo
rische overeenkomst waarop men geen in
vloed denkt te kunnen uitoefenen. De 
imperiale Jetztzeit slaat om in machteloze 
consumptie. Hoewel heersers en hun 
apologeten dit omineuze aspect doorgaans 
trachtten te verdoezelen, spraken de deca
dentie en het verval van het Romeinse 
Imperium vooral vanaf de achttiende eeuw 
sterk tot de verbeelding. Montesquieu stelde 
in zijn anoniem gepubliceerde Considéra
tions sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence (Amsterdam, 
1734) dat de decadentie van de Romeinen 
al begon met de teloorgang van de Repu
bliek en het ontstaan van het Keizerrijk, 
aangezien de Romeinse vrijheidsliefde toen 
haar nederlaag leed.

Het is niet verwonderlijk dat de Franse 
censor hier een en ander op aan te merken 
had, temeer daar Montesquieu ook de re
publiek van Bern als eigentijds voorbeeld 
van een (kleine) vrije staat noemt. [3] De 
suggestie was duidelijk: de geschiedenis zou 
zich kunnen omkeren, jonge republieken 
zouden het decadente rijk van het Ancien 
Régime kunnen wegvagen. Edward Gibbon 
daarentegen weigerde in zijn Decline and 
Fall of the Roman Empire, afgesloten aan 
de vooravond van de Franse Revolutie, om 
een eenduidige parallel met het Europa van 
zijn tijd te trekken. Gibbon zou zich spoe
dig scharen achter Burkes aanval op de 
Franse Revolutie en haar republikeinse hy
bris; volgens hem was de decadentie van 
de Romeinen dan ook niet met het Keizer
rijk begonnen. Integendeel, onder Trajanus 
en Hadrianus ontwaarde hij een ongekende 
bloei van de Romeinse beschaving. De val 
van Rome was in Gibbons ogen vooral te 
wijten aan de slecht geregelde opvolging 
van de keizer, en gelukkig hadden de mo
derne Europese monarchieën dit heel wat 
beter geregeld. [4] Terwijl Montesquieu een

(The) Empire Strikes Back

Lawrence Alma-Tadema

Een audiëntie ten huize van Agrippa, 1875

funeste imperiale Jetztzeit suggereert waarin 
Romeins Rijk en Ancien Régime samenval
len, wijst de conservatieve Gibbon op de 
verschillen. Zo ontwijkt hij de conclusie die 
Montesquieu en de latere revolutionairen 
zullen trekken.

Antiek spektakel en het einde van de 
schriftcultuur

De idee van de mogelijke gelijkenis tussen 
het Romeinse Rijk en de eigentijdse bescha
ving bleef echter door de cultuur spoken 
- en doet dat in onze tijd zelfs weer zeer 
hevig, ondanks het afbrokkelen van de hu
manistische Bildung. Ook nu leidt deze on
gemakkelijke herkenning in het Imperium 
Romanum vaak tot machteloze berusting. 
Daarbij spiegelen wij ons in eerdere spie
gelingen: de in de afgelopen twintig jaar 
enorm toegenomen waardering voor schil
ders als Alma-Tadema, Gérôme en Leighton 
suggereert dat hun Victoriaanse Rome- 
beelden op hun beurt een “met Jetztzeit op
geladen verleden” vormen. In hun negen- 
tiende-eeuwse voorstellingen van Rome, 
archeologisch verantwoord én volstrekt 
fantasmagorisch tegelijk, evenaarde de 
schilderkunst voor het eerst de intensiteit 
waarmee Gibbon de bloeitijd en nazomer 
van het Imperium evoceerde. Het Rome van 
deze schilders is de droom én de nachtmer
rie van het imperialistische Europa, een 
Europa dat door zijn koloniale macht daad
werkelijk de erfgenaam van Rome lijkt te 
zijn geworden. Hun Jetztzeit is die van de 
opperste macht die kantelt in ultieme mach
teloosheid: imperiale Jetztzeit omgeslagen 
in passiviteit. Steeds meer wordt Europa ge
kweld door de angst dat haar beschaving al 
in de fase van de decadentie is aanbeland, 
en ten onder zal gaan. De herhaling van deze 
beelden is geen vrijwillige actualisering, 
maar een verlammende herhaling waarin 
men opgesloten zit zoals in het fantastische 
universum van Blanqui, dat Benjamin aan
haalt in het Passagen-Werk: alles wat op 
aarde gebeurt, is reeds gebeurd en zal tot in 
lengte van dagen gebeuren op andere pla

neten, in een universum van de ewige 
Wiederkehr. [5] Tegen dergelijke mythische 
noties van de herhaling als een kosmisch 
gebeuren waaraan men is overgeleverd - en 
niet alleen tegen teleologisch vooruitgangs
geloof - bracht Benjamin zijn idee van 
Jetztzeit in stelling. Indien het onderscheid 
tussen deze vormen van herhaling echter 
ooit al glashelder was, dan lijkt het vandaag 
meer dan ooit vervaagd.

Ridley Scotts film Gladiator (2000) 
grijpt in diverse scènes stilistisch en 
compositorisch expliciet terug op de kunst 
van Gérôme. Door de digitale technologie 
staan sommige beelden feitelijk ook dich
ter bij het medium van Gérôme dan bij 
predigitale film: het geconstrueerde, 
postindexicale filmbeeld is bewegende 
schilderkunst. Ook qua mentaliteit staat 
Gladiator dicht bij dergelijke negentiende- 
eeuwse salonkunst, al is de verlustiging aan 
moord, incest en wat niet meer in de he
dendaagse blockbuster nog net wat dikker 
aangezet. De titelheld van Gladiator is een 
generaal van Marcus Aurelius die na diens 
dood in ongenade valt bij Marcus’ perverse 
zoon Commodus, en in de arena belandt als 
gladiator. De mengeling van afkeer en fas
cinatie die het antieke Rome oproept, is al 
eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met 
de wrede spektakels die de keizers lieten 
opvoeren om het volk tevreden te stellen: 
de manier waarop slaven (als gladiatoren 
of als voer voor wilde beesten) ter wille van 
entertainment over de kling werden gejaagd, 
toonde (schijnbaar) de kloof tussen het hei
dense Rome en de christelijke moraal. Uit
eindelijk vecht de titelheld in het Colosseum 
op leven en dood met Commodus, die ook 
in werkelijkheid als gladiator actief was. Dat 
deze keizer publiekelijk een bezigheid be
oefende die eigenlijk aan slaven voorbehou
den was, vormde voor Gibbon - meer dan 
enige door Commodus begane misdaad - 
het ultieme bewijs van diens zieke, deca
dente geest. [6]

De wrede antieke spektakels spelen 
zowel in de negentiende-eeuwse schilder
kunst als in twintigste-eeuwse filmspekta-

kels een vooraanstaande rol. Afgezien van 
de technische kant is het gebruik dat Scott 
in Gladiator maakt van schilderijen van 
Gérôme niet nieuw; deze kunstenaar was 
met zijn voorstellingen van wagenrennen en 
andere Romeinse spektakels ook al van 
grote invloed op het aanzien van vroeg- 
twintigste-eeuwse Romefilms. [7] Het voor 
de leeuwen gooien van christenen was in 
zowel schilderkunst als film natuurlijk een 
bijzonder geschikt motief om het contrast 
tussen heidens verleden en christelijk he
den op de spits te drijven, maar iemand als 
Alma-Tadema toonde vaak ook Romeinse 
decadentie en wreedheid zonder expliciete 
moralisering, met rillingen van schuldig 
genot. Daarentegen droeg, zeker in de Ver
enigde Staten, het massamedium film vaak 
nadrukkelijk een christelijke boodschap uit. 
Films als Spartacus (1960) en de verschil
lende versies van het op een negentiende- 
eeuwse roman gebaseerde Ben-Hur (1925 
en 1959) kondigden dan ook nadrukkelijk 
het einde van de slavernij en de erop geba
seerde antieke spektakels aan. De helden 
zijn telkens Christusachtige figuren: de 
trotse jood Ben-Hur ontmoet Christus, en 
Spartacus is een heidense prefiguratie van 
Christus. De kijker kon zich hierdoor aan 
spektakels als de wagenrace in Ben-Hur 
verlustigen zonder zich schuldig te moeten 
voelen: het was immers duidelijk dat hij deel 
uitmaakte van een cultuur die op een hoger 
moreel plan stond. In het geval van 
Spartacus bracht de onder pseudoniem 
schrijvende blacklisted scenarist Dalton 
Trumbo tevens actuele politieke accenten 
aan, waar de goede verstaander uit kon op
maken dat het door McCarthy gegijzelde 
Amerikaanse Rijk een nieuwe Spartacus 
nodig had. Door de christelijke retoriek 
schept Spartacus echter net als Ben-Hur 
afstand tot het heidense verleden. In 
Gladiator maakt het distantiërende mora
lisme van deze films plaats voor de rillin
gen van een geperverteerde, passieve 
Jetztzeit: Hollywood herkent zich in de 
beestachtige spektakels van Commodus. De 
kijker bekruipt een gevoel van medeplich
tigheid. Hij wordt onderdeel van het op 
bloed beluste publiek van het circus, en de 
scènes in het circus bereiken een dusdanige 
intensiteit dat men zich nauwelijks nog een 
superieure buitenstaander kan voelen.

Peter Sloterdijks omstreden lezing 
Regèlnfür den Menschenpark (1999) is te 
beschouwen als de filosofische tegenhan
ger van Gladiator. Sloterdijk signaleert in 
het heden de afbrokkeling van de ‘humani
serende schriftcultuur’, die de strijd tegen 
het 'bestialiserende' spektakel verliest. Deze 
strijd werd ook al gevochten in de oudheid: 
“Wat de bestialiserende invloeden betreft 
hadden de Romeinen met hun amfitheaters, 
hun dierengevechten, hun toernooien op 
leven en dood en hun terechtstellings- 
spektakels het meest succesvolle massa- 
medianet van de oude wereld geïnstalleerd. 
In de kolkende stadions rond de Middel
landse Zee kwam de homo inhumanus 
zoals haast nooit tevoren en zelden daarna 
aan zijn trekken.” [8] De strijd in het oude 
Rome tussen beschaving en decadentie ziet 
Sloterdijk, in hedendaagse termen, als een 
strijd tussen concurrerende media: “Men 
kan het antieke humanisme alleen begrij
pen als men het ook als stellingname in een 
mediaconflict opvat - dat wil zeggen als 
verzet van het boek tegen het amfitheater 
en als oppositie van de vermenselijkende, 
geduldig makende, tot bezinning stem
mende filosofische lectuur tegen de ontmen
selijkende, ongeduldig oplaaiende sensatie- 
en bedwelmingsroes in de stadions.” [9] 
Ben-Hur en Spartacus gingen nog uit van 
de veronderstelling dat het christendom 
- de religie van het Woord - de stadions 
voorgoed had gesloten. Sloterdijk daaren
tegen herkent in de hedendaagse media
cultuur de virtuele terugkeer van de 
Romeinse spektakels - een analyse die door 
Gladiator kracht wordt bijgezet.

Rijk zonder grenzen

Zowel Gladiator als Regeln fur den Men
schenpark leveren uiteindelijk nogal ge
makzuchtige (en in het geval van Gladiator 
ook hypocriete) kritiek op het heden door 
wat gemeenplaatsen over Romeinse deca
dentie uit de kast te trekken. In beide ge
vallen zit men gevangen in een passieve 
verbastering van de Jetztzeit: er kan niets 
positiefs aan het verleden worden ontleend. 
De gladiator is niet meer, zoals zijn 
filmische voorgangers, expliciet een 1 5
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protochristen of proto-Christus, en het 
woord heeft hoe dan ook afgedaan. Voor 
Rem Koolhaas en de andere deelnemers aan 
het Harvard Project or! the City (dat begon 
onder de meer polemische naam Harvard 
Project for What Used to Be the City) is het 
Romeinse imperium daarentegen een met 
Jetztzeit opgeladen verleden dat inderdaad 
aanzet tot handelen - zij het binnen de pa
rameters die de huidige versie van het Rijk 
biedt. Koolhaas denkt niet aan decadentie, 
maar aan expansie. Zijn imperiale Jetztzeit 
is die van het vroege Keizerrijk.

Het Harvard Project on the City zal 
leiden tot vier thematische boekpublicaties, 
waarvan er reeds twee zijn verschenen. Eén 
van de andere twee projecten, dat in de 
publicatie Mutations al gedeeltelijk is ge
presenteerd, benadert de hedendaagse 
‘generic city’ als de herhaling van een Ro
meinse voorloper: “Het vierde project on
derzoekt de uitvinding en uitbreiding van 
de ‘systematische’ Romeinse stad als een 
voorloper van de modernisering en als een 
prototype van het huidige globaliserings- 
proces.” [10] Het gaat om de steden die 
volgens vrij streng gecodificeerde regels 
vooral ontstonden in het westen van het 
Romeinse Keizerrijk (in het meer geürbani
seerde oosten was daartoe minder nood
zaak). Hoewel deze steden uiteraard ook aan 
lokale topografische en klimatologische 
condities werden aangepast, gaat het toch 
in vrij hoge mate om toepassingen van één 
en hetzelfde model. Dit leidt bij het Project 
on the City tot het Roman Operating System 
(R/OS), een computerprogramma om zelf 
een Romeinse ‘generic city’ te ontwerpen, 
uitgaande van een beperkte set van elemen
ten (gebouwen zoals basilica’s en thermen, 
monumenten, infrastructuur). Dankzij dit 
systeem is stedenbouw kinderspel: eerst 
bepaalt men de omtrek en de poorten, waar
door meteen ook de baan van de twee hoofd
straten gegeven is; vervolgens worden de 
secundaire wegen “op de manier van een 
schaakbord” vastgelegd. [11] In het centrum 
van dit raster komt een forum voor com
merciële activiteiten, tempels en thermen, 
enzovoort. Als de ene stad eenmaal werkt, 
moeten er natuurlijk meer volgen: “Om uw 
genericity te vermenigvuldigen, herhaalt u 
de noodzakelijke stappen zoals aangegeven 
in de sectie over programmering. Voordat u 
uw genericities begint te vermeerderen, is 
het belangrijk te bedenken dat de genericity 
altijd moet worden aangepast om op de 
‘lokale situatie’ te reageren. Als u de 
genericity in overeenstemming met de lokale

161 factoren heeft aangepast, zult u iets gescha

pen hebben dat een specificity kan worden 
genoemd.” [12] Het Roman Operating 
System is dus in staat tot eindeloze varia-J 
ties, die niettemin elk voor zich herkenbaar 
blijven. Het is een ideaal systeem voor een 
Rijk dat zijn orde wil uitdragen en verste
vigen door uitgestrekte gebieden met ste
den te bezaaien.

Als vorm van virtuele stedenbouw kan 
men het Roman Operating System relate
ren aan het levenswerk van Piranesi, dat tot 
stand kwam in de periode waarin ook de 
westerse obsessie met het Romeinse verle
den culmineerde. In de achttiende eeuw, en 
vooral na 1750, vormde het (door toegeno
men archeologische kennis steeds toegan
kelijkere) antieke Rome meer dan ooit de 
imaginaire spil van de hele westerse cul
tuur - al ondervond Rome concurrentie van 
het klassieke Griekenland, dat zich dan weer 
op een grotere ‘zuiverheid’ zou kunnen be
roepen. Piranesi verheerlijkte de architec
tuur van Rome in talloze prenten en boe
ken; in een voorwoord constateerde hij dat 
de architectuur (en stedenbouw) van zijn tijd 
kennelijk niet bij machte was om een der
gelijke grootsheid ook maar te benaderen, 
en dat de architecten dus de teken- en prent
kunst nodig hadden, om zo tenminste op 
papier het verleden te evenaren. [ 13] In zijn 
prenten bracht hij een vorm van alternatieve 
architectuur tot stand, een architectuur die 
het zonder de machteloze of afwezige op
drachtgevers van zijn tijd kon stellen; een 
virtuele bouwkunst, een grafische transfor
matie van ruïnes. Piranesi hoopte dat zijn 
virtueel Rome ooit als model zou kunnen 
dienen: als een blauwdruk voor een groot
sere era, een tijd na het tijdperk van de ruï
nes, wanneer de geest en macht van Rome 
weer zouden herleven. Hij bereidde een toe
komstige Jetztzeit voor. In het R/OS komt 
het oude Rome inderdaad opnieuw tot le
ven, maar niet zoals Piranesi hoopte. Wat 
Piranesi fundamenteel onderscheidt van het 
R/OS, is zijn aandacht en liefde voor de
tails, voor het specifieke en het pittoreske. 
Hoewel hij delen van Rome of een pseudo- 
urbaan complex als de Villa van Hadrianus 
als ensembles trachtte te doorgronden, no
teert Tafuri dat Piranesi’s Campo Marzio in 
feite een onsamenhangende groepering van 
vormen is, en dat Piranesi’s “typological 
sample book of models” draait om uitzon
deringen die de architectonische regel ont
krachten. [14]

De geprogrammeerde wereld van het 
R/OS zou voor Piranesi een hel zijn; zijn 
blauwdruk is specifiek en pittoresk, niet 
generisch. Een ander cruciaal verschil tus

sen de twee modellen schuilt in de houding 
van de makers tegenover het Rijk. Hoewel 
Piranesi veel architectuur uit het Keizerrijk 
op indrukwekkende wijze in beeld bracht, 
lag zijn hart bij de Republiek. De keizer
lijke era had veel decadentie teweegge
bracht: zo merkte hij op dat het Campo 
Marzio onder de keizers niet meer voor 
militaire doeleinden werd gebruikt, maar 
om de bevolking te vermaken - hetgeen hij 
duidelijk als een teken van verzwakking 
ziet. [15] Piranesi suggereert verder ook een 
parallel tussen de decadentie van het Ro
meinse Rijk en die van het Ancien Régime, 
en hij koppelt daaraan de eis om de 
‘republikeinse deugden’ te hernieuwen. De 
makers van het R/OS identificeren zich 
daarentegen met het Romeinse Keizerrijk 
en herkennen er de huidige wereld in; Kool
haas is dan ook al lang geen papieren archi
tect meer, die zoals Piranesi ontwerpt voor 
een andere era, maar de bouwer van het 
huidige imperium. De politieke implicaties 
hiervan worden terloops aangestipt door 
Jean Attali, die naar aanleiding van het Ro
man Operating System een ode aan Rome 
van Aelius Aristides uit het jaar 144 citeert, 
waarin deze het Romeinse Rijk omschrijft 
als “mengsel van alle staatsvormen - tiran
nie, oligarchie, monarchie en aristocratie, 
en nog wat democratie”. [16] De Koolhaas
traditie van cynische onderwerping aan de 
powers that be leidt ertoe dat de Jetztzeit 
van het Roman Operating System allesbe
halve de revolutionaire lading heeft die 
Benjamin aan zijn concept toekende; het is 
de in passiviteit omslaande imperiale 
Jetztzeit, die de herhaling in dienst stelt van 
het bestendigen van bestaande structuren. 
Overigens gebruikt Koolhaas lineaire his
torische vertellingen (over de wording van 
de shopping mall bijvoorbeeld) op dezelfde 
opportunistische manier. [17]

De Jetztzeiten in de huidige cultuur zijn 
corrupte dubbelgangers van wat Benjamin 
voor ogen stond. Het ‘ware beeld’ van het 
verleden dat in het Roman Operating System 
oplicht, is evenzeer een gevangenis als dat 
van Ridley Scott en Peter Sloterdijk. De her
haling is passief, niet actief; meer Blanqui 
dan Benjamin. Toen in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw de postmoderne kritiek op 
vooruitgangsgeloof en grote verhalen in 
volle hevigheid losbarstte, maakte het 
benjaminiaanse Jetztzeit-conce.pt carrière in 
de theorievorming; tegelijkertijd beschuldig
den theoretici zoals Fredric Jameson de post
moderne beeldcultuur ervan met haar retro- 
looks en nostalgie het historisch besef uit te 
hollen. Tegenover een eenzijdige lineaire 

geschiedopvatting stelde Benjamin een den
ken over historische waarheid in termen van 
.voorbijflitsende, dialectische beelden, die 
een momentane verbinding tussen twee tij
den tot stand brengen. Jameson klaagde juist 
dat de postmoderne (beeld)cultuur de ge
schiedenis reduceerde tot gemakkelijk 
consumeerbare pastiches, tot nostalgie, en 
het historisch bewustzijn daarmee aan
tastte. [18] Zowel Jetztzeit als postmoderne 
tekenrecycling doorbreken de continuïteit 
van de geschiedenis door herhaling, met het 
verschil dat in de postmoderne nostalgie het 
verleden wordt gecontempleerd, niet her
leefd. De postmoderne herhaling is zo
doende een manifestatie van de imperiale 
pervertering van de Jetztzeit, waarin de on
derdanen van een machtig rijk hun eigen, 
uit passiviteit en opportunisme geboren 
machteloosheid consumeren. Zoals de ge
schiedenis als lineaire vertelling in de ne
gentiende en twintigste eeuw is verworden 
tot een teleologisch ‘groot verhaal’, zo is 
de Jetztzeit nu verbasterd tot narcistische 
spiegeling in nostalgische tekens. De ge
schiedschrijving van de herhaling is in 
ahistorische nostalgie omgeslagen. [19] 
Feitelijk zijn teleologische verhalen en nos
talgie twee tegengestelde (men zou kunnen 
zeggen: moderne en postmoderne) verschij
ningsvormen van het ahistorische.

Christelijke herhalingen

Het is niet verwonderlijk dat zich in deze 
situatie weer een traditionele, lineaire be
nadering van de geschiedenis doet gelden. 
In Empire pogen Michael Hardt en Antonio 
Negri opnieuw een historisch verhaal te 
vertellen dat de revolutionaire impuls be
vat die Benjamin juist toeschreef aan de 
Jetztzeit, dus aan de doorbreking van 
narrativiteit en continuïteit. Tegenover de 
herhaling stellen Hardt en Negri de diffe
rentiatie - niet om, zoals Gibbon, de hui
dige orde in bescherming te nemen tegen 
ongemakkelijke vergelijkingen met het ver
leden, maar om te benadrukken dat de hui
dige toestand niet eeuwig is en ook weer 
veranderd kan worden. Zij saboteren de 
Jetztzeit door een verschil te maken tussen 
diverse rijken, en door te beargumenteren 
dat het huidige Empire tot iets anders kan 
leiden en ten val kan worden gebracht. Hardt 
en Negri citeren de passage van Polybius 
waarin deze (wat voorzichtiger dan Aelius 
Aristides in het citaat bij Attali) stelt dat het 
Romeinse Rijk de combinatie is van ‘de drie 
goede staatsvormen’: monarchie, aristocra
tie en democratie, geïncarneerd door respec-
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tievelijk keizer, senaat en de comitia. [20] 
De combinatie van die bestuursvormen in 
het Rijk zou verhinderen dat monarchie 
ontaardt in tirannie, aristocratie in oligar
chie, en democratie in anarchie. Hardt en 
Negri gebruiken dit model en zijn latere 
transformaties voor hun analyse van wat zij 
Empire noemen (niet the Empire; het lid
woord zou het specifieker en minder om
vattend maken).

Empire is de huidige wereldorde, 
waarin de natie nog maar één van de partijen 
is, en waarin “soevereiniteit een nieuwe vorm 
heeft aangenomen, opgebouwd uit een reeks 
nationale en supranationale organen die ver
enigd zijn onder één heerschappij vorm”. [21] 
Hoewel veel andere auteurs de Verenigde 
Staten als hedendaagse incarnatie van het 
Romeinse Rijk zien, met een presidentschap 
dat in toenemende mate keizerlijke trekken 
begint te vertonen, stellen Hardt en Negri 
dat de VS ondanks hun geprivilegieerde 
positie deel uitmaken van een Rijk dat geen 
grenzen heeft, of in ieder geval geen gren
zen erkent en accepteert. Terwijl het antieke 
model van de combinatie van ‘goede’ be
stuursvormen in de moderne era was ge
transformeerd in de leer van de scheiding 
van machten, waarin verschillende mach
ten elkaar controleren, vindt volgens Hardt 
en Negri in het heden een hybridisering 
plaats, waarbij de verschillende machten op 
allerlei manieren met elkaar versmelten. 
Tegen dit Empire, dat in dienst staat van de 
globalisering volgens kapitalistisch model, 
zou volgens Negri en Hardt het ‘utopische 
element’ in de globalisering in stelling moe
ten worden gebracht - een element dat zich 
niet aan de regels van multinationals en de 
Wereldbank zou houden. De globalisering 
moet dus in zekere zin worden geradicali
seerd, en niet geremd: zij kan zich uitein
delijk tegen de corporate elite keren, die 
haar nu voor eigen doeleinden uitbuit.

Negri en Hardt refereren daarbij ter
loops aan het christendom, dat het Romeinse 
Rijk ondermijnde, en helemaal op het einde 
voeren zij Franciscus van Assisi op als een 
voorbeeldige militante communist. [22] Zo 
wordt hun vertelling doorspekt met sugges
ties van mogelijke Jetztzeiten. Meer dan 
Negri en Hardt zijn het echter Slavoj Zizek 
en Alain Badiou die in hun recente werken 
beargumenteren dat het vroege christendom 
een hernieuwde actualiteit en urgentie heeft, 
en die zo ook de herhaling van dit christen
dom redden van een verbastering door de 
media. In Saint Paul. La fondation de 
1’universalisme schetst Alain Badiou een 
Paulusfiguur die bijzonder actueel is in het 
tijdperk van identity politics en groeps
denken: hij rekende af met het in de oud
heid allesdoordringende onderscheid tussen 
slaven en vrije mensen, joden en heidenen, 
mannen en vrouwen. [23] Zizek ziet in de 
‘neoheidense’ new-agebewegingen een te
rugkeer van de religie die de 'terecht- 
stellingsspektakels’ van de antieke wereld 
mogelijk maakte. Een van de ‘neoheidense’ 
mythen van deze tijd, George Lucas’ 
Star Wars-reeks met het esoterische motief 
van de levende Forcé, legt dan ook expli
ciet een verband met het oude Rome: het 
duivelse Empire van Star Wars is deels 
Derde Rijk, deels Romeins Rijk. In het ‘eer
ste’ deel, The Phantom Menace (1999), 
wordt de neo-Romeinse component expli
cieter gemaakt middels de senaat, waarvan 
de machteloosheid de opkomst van het 
Empire mogelijk maakt. In dat deel komt 
ook een pod race voor, een SF-versie van 
de wagenrace in Ben-Hur, zoals Zizek op
merkt, krijgt Anakin Sky walker door de link 
met Ben-Hur (de ‘tale of the Christ’) indi
rect een Christusrol toebedeeld. [24] In 
Attack of the Clones (2002) komt daar nog 
een Gladiator-achtig spektakel in een soort 
Colosseum bij, waar de helden voor de leeu
wen worden gegooid - of voor de digitale 
monsters. Het feit dat de Galactic Republic 
in het tweede deel van binnenuit wordt on- 
dermijnd en zich omzet in het Empire, geeft 
dit deel overigens een zekere actuele meer
waarde; als Gladiator het filmisch pendant 
is van Regelnfür den Menschenpark, dan 
is Attack of the Clones wat dt betreft het 
filmisch pendant van Empire.

George Lucas’ wereld is echter een ge
sloten universum: het Imperium kan welis
waar ten val komen, maar dit betekent en
kel een herstel van de oude orde, geen door
braak naar een andere situatie. Anakin 
Sky walker, die zich later ontpopt als de dui
velse Darth Vader, die zijn macht aan the 
dark side of the Force ontleent, is net zo 
min een Christusfiguur als Luke Sky walker, 
die de schuld van zijn vader inlost en het 
universum bevrijdt van het Empire. Beide 
blijven volstrekt binnen het magische uni
versum van Star Wars, dat voor Zizek één 
van de symptomen is van een cultuur die 
vraagt om een hernieuwde bezinning op de 
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kracht die de klassieke spektakels overwon: 
het vroege christendom, waarvan iek als 
een hedendaagse Benjamin het revolutio
naire potentieel tracht aan te boren. Daar
toe keert hij terug naar het funderende 
schandaal van het christendom: de histo
rische cesuur, de breuk met de heidense we
reld die de mens onderdeel maakte van een 
heilsgeschiedenis. Ook hét heidendom had 
godenverhalen, was godengeschiedenis, 
maar die vormden een nogal diffuse ach
tergrond van het leven. Het christendom had 
een richting, vormde een tijdpijl; en de mens 
was opgenomen in een verhaal waarin zijn 
toekomst, zijn zielenheil, voortdurend op 
het spel stond.

Het christendom als groot verhaal, als 
moeder van alle grote verhalen, is echter 
maar één kant van het verhaal. Het chris
tendom is ook imitatio Christi, niet alleen 
het herhalen, het her-leven van Christus’ le
ven in meditatie en rituelen, maar ook het 
actualiseren van zijn voorbeeld in het dage
lijks leven. Het grote verhaal van het chris
tendom, de heilsgeschiedenis, is zinloos zon
der een christelijke Jetztzeit. In Ben-Hur en 
Spartacus dienden verwijzingen naar de 
komst van het christendom om afstand te 
creëren tot het heidense Rome en aldus een 
veilig genot van het spektakel te waarbor
gen, vanuit een modem gevoel van supe
rioriteit; voor Badiou en Zizek is het vroege 
christendom een met Jetztzeit opgeladen 
verleden dat geen passief superioriteitsge
voel met zich meebrengt, maar een drin
gende noodzaak tot handelen.

Het staat nog te bezien welke gevolgen de 
geschriften van Zizek en Badiou kunnen 
hebben, of die van Negri en Hardt. Volgens 
Sloterdijk is er geen vorm van schriftcultuur 
meer die sterk genoeg zou kunnen zijn om 
tegengas te bieden, wat hem brengt tot en
kele ambigue opmerkingen over ‘antropo- 
technieken’ (met name genetische manipu
latie) als een nieuwe manier om de mens te 
‘temmen’, nu de schriftcultuur haar macht 
kwijt is. Afgezien van zijn problematische 
opvatting dat mensen in bedwang moeten 
worden gehouden door wijze ‘herders’, kan 
men Sloterdijk ook bekritiseren omdat hij 
voorbijgaat aan de mogelijkheden van het 
beeld, en alleen schriftcultuur en genetische 
programmering als ‘beschavende’ opties 
noemt. [25] Net als bij Debord lijken zijn 
negatieve opmerkingen over het spektakel 
ook een afwijzende houding ten opzichte 
van het visuele als zodanig te impliceren. 
Aangezien de hedendaagse schriftcultuur 
niet wordt gedomineerd door iek of Negri 
maar door het verzameld werk van Pim 
Fortuyn en De Celestijnse belofte, is het niet 
verbazingwekkend dat de huidige beeld
cultuur op dezelfde manier wordt gedomi
neerd door Gladiator en Star Wars, en niet
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door praktijken die een meer complexe en 
kritische omgang met het beeld bevorderen. 
Er is geen mediastrijd tussen schriftcultuur 
en visueel spektakel, maar een strijd tussen 
visueel én tekstueel spektakel aan de ene 
kant, en een meer reflectieve omgang met 
woord en beeld aan de andere kant. Het is 
duidelijk, d^t de laatstgenoemde partij steeds., 
minder ruimte krijgt binnen de mainstream
media, en noodgedwongen uitwijkt naar 
alternatieve, marginale podia, die dienst
doen als hedendaagse mediacatacomben. 
Georges Bataille putte bij zijn activiteiten 
in de jaren dertig hoop uit het gegeven dat 
de ‘primitieve christelijke sekte’ uiteinde
lijk was uitgemond in een grote kerk - maar 
hij wist ook dat dit een erg dunne strohalm 
was.
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In jeugdige onschuld gedrenkt
Over Pasolini’s Salo of de 120 dagen van Sodom (deel III)

Frank Vande VEIRE

Welk een heerlijke lichamen zijn er van
daag te zien! Pas in onze eeuw benadert de 
jeugd dankzij de sport weerde hellenistische 
idealen.
Adolf Hitler

For Ever Young

“Zijn we niet dodelijk verliefd op de 
jeugd?”, vraagt de verteller en hoofdfiguur 
in Witold Gombrowicz’ roman Ferdydurke 
zich af. De fascisten in Salo zullen dat moei
lijk kunnen ontkennen. Zij zijn kinderen van 
hun tijd. Het hoeft geen betoog dat in het 
fascisme een cultus van de jeugd culmineert 
die met het ontstaan van massale jeugdbe
wegingen over heel Europa aan het einde 
van de negentiende eeuw een aanvang had 
genomen. Voor het eerst wordt de jeugd niet 
slechts als een voorbereiding op de volwas
senheid gezien maar als een levensfase die 
omwille van zichzelf moet worden gewaar
deerd. De jeugd is niet zomaar een onrijp 
volkje dat min of meer succesvolle, vaak 
nogal potsierlijke pogingen doet om volwas
sen te worden, maar belichaamt nu plotse
ling een pure, authentieke levenskracht, het 
levensechte enthousiasme, de ware harts
tocht.

Rond de fascinatie voor deze godde
lijke, verrukkelijke Jeugd draait ook een an
dere roman van Gombrowicz, De pornogra
fie (1957). Gombrowicz suggereert hier dat 
de moderne mens de Jeugd verheft tot een 
God die hem zowel kwelt als in verrukking 
brengt. Zowel de ikfiguur als zijn kompaan 
Fryderyk zijn bezeten van de idee dat, nu 
God dood is, de mens zijn waarheid niet 
meer kan ontvluchten. De mens moet de 
leegte waarin elk streven uiteindelijk uit
mondt, met moedige beslistheid in het ge
laat kijken. Nadat de ikfiguur tijdens een 
misdienst op extreme wijze de afwezigheid 
van God had ervaren, zegt hij: “Ik was door
gedrongen tot mijn uiterste mogelijkheid”, 
alsof hij refereert aan de eis van Heidegger 
dat de mens “zijn dood als uiterste moge
lijkheid zou uithouden”. De vrijheid die met 
dit heroïsch staren in de eigen leegte wordt 
veroverd, blijkt evenwel samen te vallen 
met haar tegendeel. “Beroofd van iedere 
steun voelde ik me in mijzelf als in handen 
van een monster, dat met mij alles, alles, 
alles doen kon!” [1] Enkele zinnen verder 
neemt dit monster reeds een vorm aan die 
de ikfiguur “als een pulserende bron van 
genot” beschrijft: “een stuk wang en een 
beetje nek”. De ikfiguur is bij het verlaten 
van de kerk verliefd geworden op een jon
gen van zestien! Dan toch weer “God en 
een wonder!” (p. 26).

Eenmaal van God bevrijd wordt de 
mens door zijn eigen vrijheid aangestaard 
als door een naamloos monster waaraan hij 
willoos is overgeleverd. Hij voelt zich ach
tervolgd, opgejaagd, aangekeken door iets 
in zichzelf dat hem tot een “karikatuur” van 
zichzelf maakt, “een schreeuwende vereen
zelviging met zichzelf’ (p. 24). Hij wordt 
geïntimideerd door zichzelf. Om aan deze 
onwezenlijke intimidatie het hoofd te bie
den kan hij - daarover ging het onder meer 
in het vorige nummer van De Witte Raaf- 
bijvoorbeeld kiezen voor de zoete kwellin
gen waaraan een grillige Dame of een helse 
furie hem blootstelt. De hoofdfiguur van De 
pornografie ‘kiest’ ervoor om op de 
obsederende lege plek die de dode God heeft 
achtergelaten, de jonge Karol te plaatsen die 
voor hem het kwellende raadsel van de 
Jeugd incarneert.

Het laatste waar de ikfiguur aan denkt 
is om een verhouding met de jongen aan te 
gaan. Hij cultiveert slechts zijn fascinatie 
voor de erotische band die de jongen, hoe 
vaag ook en misschien zelfs helemaal on
bewust, in zijn ogen moet hebben met het 
even jonge meisje Henja. Wat deze twee met 
elkaar hebben, lijkt hem en later ook zijn 
kompaan Fryderyk om één of andere ob
scure reden het summum, het toppunt van 
genot, van geluk, van verrukking - ook al 
wijst niets erop dat de twee adolescenten 
hiervan enig besef hebben. Voor de twee 
heren dragen zij deze verrukking als een 
schat in zich, en dit blijkt, tenminste voor 

degene die, zoals de twee heren, dit weet, 
uit talloze onaanzienlijke details. “Dat zich 
daar het hoogste geluk verborg, daar, in die 
onderontwikkelde God!”, verzucht de 
ikfiguur over Karol (p. 34).

Bij de ikfiguur blijft alles hangen in een 
bepaald zielige, dwangneurotische fascina
tie die tot niet veel meer leidt dan een einde
loos gespeculeer. Frydeiyk is stoutmoediger. 
Door de twee jongelui langzaam en gedul
dig te bewerken, weet hij hen ertoe te bewe
gen de relatie te ensceneren die hij tussen 
hen vermoedt. Machteloze gefascineerdheid 
verkeert in gewiekste manipulatie; de 
geïntimideerdheid door een op het tweetal 
geprojecteerd genot slaat om in een subtiele, 
weldoordachte intimidatie die hen ertoe moet 
brengen hun relatie op te biechten - wat fei
telijk nooit gebeurt. Wat Fryderyk wel bij hen 
naar boven weet te halen en wat hem mate
loos fascineert, is de neiging tot wreedheid, 
het plezier dat de jongen en het meisje er 
blijkbaar in scheppen om zonder aanwijsbare 
redenen te folteren en te doden. Wanneer 
Karol en Henja met hun voet elk het uiteinde 
van eenzelfde worm verpletteren, hecht de 
blik van Fryderyk zich verstard en “glazig” 
aan die worm “om haar lijden volledig te 
voorschijn te halen”. “Er was in hem niets 
anders dan het doordringen in de tortuur, het 
ledigen van de beker tot de laatste drup
pel.” (pp. 64-65)

Dit is de structuur: de moderne, post- 
religieuze mens die ‘authentiek’ wil zijn, eist 
van zichzelf dat hij het bestaan tot in de ui
tersten van pijn en sterven uithoudt, maar 
kan dit blijkbaar alleen als passieve toe
schouwer van een extremiteit die gereali
seerd moet worden door een soeverein ge
waande ander, en bij voorkeur door de jeugd 
die naïef, onrijp, ‘onschuldig’ genoeg is om 
bijvoorbeeld enkel voor de fun een dier te 
folteren.

Deze vermeende onschuld hebben de 
jongen en het meisje volgens de heren aan 
hun seksuele onrijpheid te danken. Door 
deze onrijpheid kunnen ze wreedheden be
gaan op een lichtvoetige, terloopse manier, 
‘zomaar’. Het gaat om een sadisme zonder 
wellust, of in elk geval om een wellust die 
zichzelf niet kent, die nog niet tot zichzelf 
wil doordringen, nog niet reflexief is, nog 
niet bezwaard door de ‘existentiële’ taak ‘de 
beker tot op de bodem leeg te drinken’. De 
uiteindelijke ambitie van de twee heren be
staat erin om met de onschuldige, slechts 
door latente seksualiteit gekleurde wreed
heid van de jeugd een verbond aan te gaan, 
dat wil zeggen om die wreedheid onder hun 
hoede te brengen, haar onder hun dwin
gende blik als het ware te bezegelen en zich 
aldus toe te eigenen. Hierin ‘slagen’ zij 
wanneer zij de jongen en het meisje zo ver 
weten te brengen dat ze in hun plaats een 
moord plegen, een moord die de heren door 
de leiding van het verzet is opgedragen maar
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waar ze zelf voor terugschrikken: de moord 
op een verdachte verzetsleider. De beide 
heren zijn zich oneindig scherp bewust van 
de perversiteit van de zaak. Op het eerste 
gezicht lijkt het erop dat zij de jeugd hier 
misbruiken om een vuil karweitje op te 
knappen. Maar deze strategische manipu
latie is slechts een dekmantel voor een ver
borgen agenda die de beide heren enkel te
gen het einde niet langer voor elkaar én eerst 
én vooral niet meer voor zichzelf kunnen 
verzwijgen. Het doel van de moord, door 
Fryderyk verbijsterend koel en bewust na
gestreefd, bestaat erin vol verrukking te 
kunnen onderduiken in de onverantwoor
delijkheid en de lichtheid, in het onverschil
lige genot van de door hen gedroomde 
Jeugd, voor wie “de misdaad eigenlijk een 
vernietiging van de misdaad was; door hem 
uit te voeren hieven zij hem op” (p. 172). 
Gewiekste, laffe maar al bij al in dienst van 
het vaderland doorgevoerde manipulatie die 
tot moord leidt, dient hier als alibi voor een 
soort koude extase waarin de heren, al was 
het maar voor even, deel hebben in het su
blieme geheim van de Jeugd.

Gedrenkt in jeugdige onschuld is 
moord niet langer moord - “alsof een do
delijk extreem idee doorzeefd was van 
lichtzinnigheid”, luidt het op de laatste blad
zijde van De pornografie. Het moet duide
lijk zijn geworden dat Gombrowicz’ 
intimistisch drama, dat zich voor een groot 
deel binnen de beslotenheid van een boer
derij afspeelt, een licht werpt op de verhou
ding van het fascisme tot de jeugd en daarin 
een laag blootlegt die in Pasolini’s niet min
der ‘intimistische’ Salo genadeloos wordt 
aangeboord.

Het heerlijke vlees van de Natie

Het fascisme is doordrongen van nijd en 
wraakzucht, ontstaan uit een gevoel als volk 
vernederd te zijn. Maar nijd en wraakzucht 
zijn zelf vernederend; ze bezwaren de mens 
met een slecht geweten. Het fascisme ‘ver
lost’ zich van haar slecht geweten door zich 
een onschuldige jeugd te dromen die zon
der bezwaard gemoed vooruitstormt, niet uit 
haat, niet uit jaloezie, maar gewoon omdat 
het haar zint, uit balorigheid, uit een dwaze, 
ongerichte levenslust, uit een natuurlijke 
honger naar levensruimte, die alleen maar 
een beetje moet worden gedisciplineerd om 
efficiënt te worden. Via de jeugdbewegin
gen, met hun nadruk op sport, dans en gym
nastiek in de open lucht, roepen de fascisten 
de jeugd op trouw te zijn aan haar eigen we
zen. In alle talen fluisteren ze de jeugd de 
grootsheid van de Jeugd in. Ze intimideren 
de jeugd met (het geloof in) de Jeugd. [2] 
Het strijdlied van de Italiaanse fascisten 
heette Giovanezza: jeugd, jeugdigheid.

Dit alles kan men uiteraard cynische 
manipulatie noemen. Deze jeugdromantiek 

moest voor de jeugd de gruwel van de aan
komende oorlog verbergen en haar ertoe 
verleiden zich op te offeren voor de natie. 
Maar de fascisten vingen ook zichzelf in de 
droom die zij droomden. Kijkend in de spie
gel van de Jeugd, die zij zich voorstelden 
als een kosmisch-vitale krachtbron, gingen 
de fascisten geloven in de natuurlijke on
schuld van hun eigen sociaal-politieke be
weging. “Al die lachende gezichten! Het 
kan toch niet dat wij alleen maar duivels 
zijn!” De fascisten hielden van hun jeugd. 
Ze waren er zelfs dodelijk verliefd op. Maar 
misschien vormde het heil van de Natie, net 
zoals bij Gombrowicz, slechts het alibi voor 
een dodelijke omhelzing; en misschien was 
het Heilige Mysterie van de Jeugd, waarin 
deze jeugd werd ingewijd, niets anders dan 
de eeuwig jonge ziel van de Natie zelf. In 
de cultus van de Jeugd wil de Natie als het 
ware aan haar eigen groeikracht, haar ei
gen pneumatische wezen raken. Voor de 
nazi’s incarneert de Natie zich in haar jeugd 
als in een soeverein lichaam dat buiten zijn 
levensdrift geen wet erkent en dat daarom 
zonder gêne al wie het voor de voeten loopt, 
kan verpletteren, zoals de adolescenten bij 
Gombrowicz ‘zomaar’ een worm verplet
teren of een man uit de weg ruimen. Via 
hun gedroomde jeugd identificeren de na
zi’s zich met deze levensdrift die ze zich 
als ‘natuurlijk’ voorstellen. Het is de levens
drift van Nietzsches “prachtige, naar prooi 
en zege begerig ronddolende blonde 
beest'\ [3] Deze drift kent schaamte noch 
schuld, en geniet zonder enige terug
houdendheid van zichzelf.

In alles wat het fascisme doet, verraadt 
het evenwel dat er een catastrofale doods
drift in haar vitalistische ontologie schuilt. 
De idee van het leven als een onschuldige 
groeikracht verbergt het fantasma van het 
leven als een dodelijk exces waarvan men 
altijd een ander de bezitter of behoeder 
waant. Het meest opzichtige symptoom 
hiervan is uiteraard het antisemitisme van 
de nazi’s. Het paranoïde beeld van het 
joodse volk als een sluipende kracht, een 
virus dat de ziel van de natie van binnenuit 
aantast, wijst op een onbewuste identifica
tie. Onbewust belichaamt de jood wat de 
Duitser zou willen zijn: hij staat religieus- 
moreel in hoge mate aan de bron van de 
Europese en dus Duitse beschaving; er staat 
een machtige God achter hem die af en toe 
op draconische wijze orde op zaken stelt; 
hij heeft een intens gemeenschapsleven, dat 
gedragen wordt door strenge rituelen en 
gebruiken. Kortom, de jood staat aan de 
bronnen van het leven, hij beschikt over het 
geheim van het leven dat zich in zijn groot
ste verspreiding weet samen te houden; hij 
vormt niet zomaar een ras, hij is het ras 
zelve, hij belichaamt de kracht, de zuiver
heid, de principiële onbekeerlijkheid ervan. 
En, zo dicteert de logica van het onbewuste,
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omdat zij het hebben, hebben wij het niet. 
De jood is de Duitser zoals hij het echt zou 
zijn indien de jood er niet was... De shoah 
was dan ook geen daad van een volk dat in 
zijn ‘natuurlijk’ verlangen naar overleven 
en groei, een ander volk schaamteloos ver
plettert. Het was een daad die voortkwam 
uit afgunst jegens een fantasmatische dub
belganger die de sterke identiteit belichaamt 
die men zichzelf op karikaturale wijze aan
meet. Deze afgunst was doordrongen van 
schaamte, een schaamte die voortkwam uit 
het onverdraaglijke vermoeden dat men veel 
méér had met de jood dan alleen maar de 
‘gezonde’ afkeer en minachting waarmee 
men graag te koop liep. In de manier waarop 
de nazi’s het jodenvolk hebben proberen uit 
te roeien, is er niets dat wijst op de soeve
reine schaamteloosheid van Nietzsches 
‘blonde beesten’. De uitroeiing werd zo 
onopvallend mogelijk voltrokken. Er was 
een totaal gebrek aan ritualisering van de 
slachting. De reden hiervoor was niet zo
maar dat men geen paniek wilde veroorza
ken bij de joden, of dat men de wereldopinie 
niet nog meer tegen Duitsland in het harnas 
wilde jagen. De extreme heimelijkheid van 
de shoah kwam voort uit de angst dat het 
voor de buitenwereld, maar eerst en vooral 
voor de nazi’s zelf, al te duidelijk zou wor
den dat het ‘jodenprobleem’ eerst en vooral 
een Duits probleem was. De idee dat zij een 
diepe band hadden met het object van hun 
haat, was voor hen zo ondraaglijk dat ze zich 
zo vlug mogelijk van dat object moesten 
ontdoen. De machinalisering, objectivering 
van de moord was op den duur de enige 
manier om voor zichzelf een libidinale ge
hechtheid te ontkennen die ze met elke klas
sieke, ‘barbaarse’ vorm van massamoord 
nog al te zeer zouden verraden. Het ideaal 
van de nazi’s was uiteindelijk dat alles ge
beurde alsof het helemaal niet gebeurde, 
zonder dat zij het zelf zouden merken. Zo
als Himmler zei, moest de ‘roem’ verbon
den aan de shoah een onbeschreven blad 
van de geschiedenis blijven. Deze bladzijde 
moest uit de geschiedenis worden weg
gerukt op het moment dat zij werd geschre
ven. De ontkenning van de shoah hoort 
wezenlijk tot de shoah.

In de uitroeiing van de joden toont het 
nazistische verlangen naar zuiverheid zich 
als een obsessief wegzuiveren van ‘onzui
vere elementen’, die door hun fantasmatische 
zuiverheid de nazi’s de ogen uitstaken. In 
de grootscheeps georkestreerde cultus van 
de Jeugd lijkt dit verlangen naar zuiverheid 
op een meer gesublimeerde wijze te wor
den ingevuld. De jeugd incarneert de 
heilige, letterlijk onaangetaste ziel van de 
Duitse natie. Vreemd genoeg echter moet 
deze heiligheid zich openbaren in een of
fer. Blijkbaar kan enkel het offer van wat 
de Natie par excellence incarneert, name
lijk de jeugd, de eeuwig jeugdige ziel van 
de Natie in topvorm houden. De offer
bereidheid van de jeugd moet bewijzen dat 
Duitsland pure Jeugd is, frisheid en on
schuld van de oorsprong.

Jeugd staat voor passie, enthousiasme: 
het zichzelf weggeven. Heilig aan de jeugd is 
haar onvoorwaardelijke bereidheid-zonder- 
meer, haar overgave aan het nieuwe, wat het 
ook is. Heilig aan de jeugd is dus in extremis 
datgene in haar wat niet voor de dood te
rugschrikt. De nazi’s kunnen dan ook pas 
de ware Jeugd uit de jeugd te voorschijn 
halen door haar aan de dood bloot te stellen 
en zo voor zichzelf te ‘bewijzen’ dat de 
jeugd niets anders dan deze onbekommerde 
blootstelling is.

Voor de twee heren in De pornografie 
is de mobilisatie van twee adolescenten voor 
de zaak van het verzet slechts een alibi om 
voor zichzelf een verrukkelijke scène op te 
zetten waarin de jeugd subliem-lichtzinnig 
met de dood flirt. Analoog hieraan zijn voor 
de nazi’s de dromen over de grootse toe
komst van de natie een alibi om voor zich
zelf het fantasma van een zichzelf onbekom
merd opofferende jeugd te voeden. Dit of
fer kan slechts zo zuiver zijn doordat de 
jeugd juist systematisch buiten het gebied 
van de dood wordt gehouden. De hele 
nazistische jeugdbeweging is er op gericht 
om de jeugd af te houden van alles wat naar 
de dood ruikt: ziekte, zwakte, verval. Zo zijn 
de dansen waarin de nazi’s de jeugd lieten 
opdraven niet meer dan gezonde gymnas
tiek. Terwijl de dans normaal altijd iets heeft 
van een geritualiseerde duizeling, waarin de 
danser speelt met zijn zelfverlies, getuigt 
de danser in de nazi-dansrituelen nog slechts 
van de fitheid van zijn lichaam en dus van 
zijn beschikbaarheid en inzetbaarheid. Hij 
toont dat hij klaar is om gemobiliseerd te 
worden. Geen spoor van het lichtvoetige 

0 spel van de danser met de dood; en algeme

ner wordt elke vorm van kunst, ritueel of 
spel die de dood —op een onvermijdelijk 
geërotiseerde manier - in het spel brengt, 
als ‘decadent’ bestempeld. Zeker de jeugd 
moet het spel met de dood radicaal uit han
den worden genomen. Alleen wie niets van 
de dood weet, kan er zich in stralende 
onbekommerdheid aan overgeven, als een 
gift die hij buiten zichzelf om geeft. Alleen, 
wie niet weet wat hij geeft, kan zo grootmoe
dig, zo radicaal, zo volstrekt oneconomisch 
geven. Alleen een bereidheid die zichzelf niet 
kent is een waarachtige bereidheid, gevrij
waard van alle eigendunk.

Het fascisme is onerotisch. Het kent 
slechts natuurlijke groei, wasdom, zelfont
plooiing. Sensualiteit daarentegen, hoe ‘vi
riel’ ook, bevat steeds een component van 
passief geraakt-worden en van overgave aan 
een vreemde kracht. Deze erotische over
gave wordt de jongeren onthouden en wordt 
voor de dood op het slagveld gereserveerd. 
Enkel in de militaire offerdood mag het 
lichaam besef krijgen van het erotische ver
langen om zich weg te schenken. Pas in zo’n 
maagdelijk offer komt voor de fascisten het 
opperste genot vrij, een genot dat ze zich 
toe-eigenen, wezenloos gefascineerd, apa
thisch.

De jood en de jeugd lijken in het na
zisme chiasmatisch verbonden. Terwijl de 
jodenhaat een heimelijke aanbidding en 
zelfvernedering verbergt, schuilt in de liefde 
van de nazi voor de jeugd een gekwelde 
fascinatie voor het jeugdige lichaam dat zich 
aan de dood prijsgeeft. Niet enkel het 
‘vreemde’ (de joden), maar ook het meest 
eigene (zijn eigen jeugdige wezen) is voor 
de nazi een vreemde instantie die hem inti
mideert, die aan hem de wreedste eisen stelt. 
Duitsland is het meest zuivere en onge
schonden Duitsland in dat ongrijpbare, puur 
fantasmatische punt waarop het vlees van 
de Duitse jeugd onschuldig-onbewust met 
zijn eigen dood instemt. “Ach, al die te 
vroeg gestorven jongens!” In hun fascina
tie voor de jeugd dienen de nazi’s een 
diabolisch Duitsland, een Duitsland dat elk 
eigenbelang, elke idee van politieke of mi
litaire strategie, elke bekommernis om zijn 
toekomst, achter zich heeft gelaten. In haar 
stervende jeugd houdt Nazi-Duitsland van 
het jeugdige offer dat zij is. Zij houdt van 
zichzelf voorbij haar nederlagen, voorbij 
haar ineenstorting, voorbij Duitsland zelf. 
“Ook al gaan wij ten onder, in het bloed van 
onze jeugd zijn wij onsterfelijk.” [4]

In De pornografie dringt het op een 
bepaald moment tot de hoofdfiguur door dat 
juist de seksuele onrijpheid van de twee 
adolescenten toelaat dat zij zich verbinden 
“in een gezamenlijk offer aan een onbe
kende Moloch” (p. 42). De heren beschou
wen zich blijkbaar als handlangers van die 
Moloch, die de jongen en het meisje voor 
dit offer klaarmaken. Zij verwarren deze 
Moloch echter geenszins met de Natie. De 
twee heren weten perfect dat wat zij met 
het jonge tweetal voorhebben, volstrekt 
ontoelaatbaar is, en dat het in de wereld 
nooit een plaats kan hebben. Op elke blad
zijde is het groteske van hun ambities af te 
lezen. De jeugd ontglipt de heren in het thea
ter waarin zij haar geheim zou moeten open
baren. De heren beseffen dat elke ‘openba
ring’ misschien alleen maar gekoketteer is 
van de jeugd met het beeld waarin de vol
wassene deze jeugd wil vangen (p. 117). 
Om dit gekoketteer te vlug af te zijn en de 
jongelui als het ware te dwingen hun ware 
wezen te tonen, zetten de heren hen aan tot 
een moord, waarin de onschuldige bloem 
van hun jeugd zou moeten opengaan. Maar 
zij weten aan de twee slechts een nietszeg
gend gegrinnik te ontworstelen.

Het geïntimideerde subject

“Dat zich daar het hoogste geluk verborg, 
daar, in die onderontwikkelde God!” De 
Sal-fascisten laten bij zichzelf de passieve 
geïntimideerdheid door het kwellende ge
heim van de jeugd niet toe. Ze hebben lak 
aan de subtiele strategie van zachte dwang 
en suggesties, waarmee de volwassene bij 
Gombrowicz de jeugd haar heimelijke ver
langens en genietingen wil doen prijsgeven. 
De heren in Salo leggen ondubbelzinnig en 
volledig beslag op zestien jeugdige licha
men. De gevangen jongeren krijgen geen 
enkele speelruimte. Brutale opsluiting, re
ductie tot zwijgende, naakte of geüniformi- 
seerde lichamen, intimidatie met straffen of 
willekeurige pijniging... - aan koketterie of 
theater hebben de fascisten geen enkele 
boodschap. Ze lijken het ideeëngoed ach
ter een bepaald soort performance te delen 
dat ten tijde van Pasolini’s film opkwam: 
enkel de pijn van het naakte, zwijgende 
lichaam dat vreest en beeft, liegt niet. En

kel woordeloze pijn en angst zijn ‘authen
tiek’ en dus werkelijk openbarend. Het thea
ter, het gekoketteer wordt aan de vertelsters 
overgelaten, maar dan volledig geprofes
sionaliseerd, en het scenario ligt vast. De 
vertelsters nemen de sublieme frivoliteit 
voor hun rekening die Gombrowicz’ 
‘pornografen’ aan de jeugd toeschrijven. 
Maar zij zijn ‘frivool’ met een koude exal
tatie. Hun koketterie is als versteend. Zij 
vertellen over hun jeugd waarin zij hebben 
geleerd om volledig soeverein te genieten 
van de rol die hen door machtige heren was 
toebedeeld. Zij vertellen hoe zij, om 
Nietzsche te citeren, hebben geleerd “pijn 
op te vatten als instrument, als vader van 
de lust”. [5]

Het sadisme van de nazi gaat gehuld 
in grootse visioenen over de toekomst van 
de Natie. Terwijl hij met groot ceremonieel 
rouwt om het verlies van jonge levens, zuigt 
hij zich heimelijk vast aan jeugdige licha
men die zich maagdelijk-onschuldig aan de 
dood weggeven. Hij droomt ervan hoe zich 
uit dit lichaam dat bloedend in de modder 
neervalt, een subliem, van zijn offer genie
tend Lichaam losmaakt dat de onsterfelijke 
essentie van Duitslands ziel bevat. De Salö- 
fascist deelt dit fantasma met de nazi, maar 
heeft geen romantische alibi’s meer nodig. 
Als ‘anarchist’ maakt hij zich uiteraard geen 
illusies over de offerbereidheid van de 
jeugd. Integendeel, hij geniet van de diepe 
afgrond die er gaapt tussen het jeugdige 
genot dat hem fascineert en de wanhoop van 
zijn slachtoffers, tussen de sublieme essen
tie van de Jeugd en de jonge lichamen waar
uit hij met geweld die essentie naar boven 
wil halen. De vier heren genieten ervan dat 
de jongeren volstrekt onintegreerbaar zijn 
in het sadistisch universum waarin ze wor
den ondergedompeld. Wanneer de rechter 
in het begin opmerkt dat Signora Vaccari 
de meisjes in een paar weken tot hoeren zal 
hebben opgeleid omdat “niets zo besmette
lijk is als zonde”, corrigeert de hertog hem: 
“U vergist zich. Weinigen kunnen zondigen 
zonder dat de passie ze drijft. En die zijn 
altijd ongelukkig. Ze worden wakker met 
spijt.” Met andere woorden: de meisjes zou
den nooit tot meer in staat zijn dan tot een 
passioneel, door schaamte gekleurd enga
gement en dit maakt hen tot eeuwige bui
tenstaanders in een universum waarin en
kel het apathische genot telt.

De afgrond tussen jeugd en Jeugd 
wordt in Said voortdurend georganiseerd. 
De dames zijn er niet enkel om de verbeel
ding van de heren te prikkelen maar om 
-Onrechtstreeks de jongeren te intimideren 
met het raadselachtige beeld van de onge
breideld genietende jeugd waartoe de da
mes naar eigen zeggen ooit behoorden. Men 
zou kunnen opwerpen dat al hun potsierlijk 
gekoketteer over een van seks verzadigde 
jeugd volledig langs de wezenloze slacht
offers heengaat. [6] Ja, maar juist dit maakt 
het voor hen tot een kwelling. Daarin is de 
hele setting van Salo immers analoog aan 
wat de psychoanalyse de oerscène noemt. 
In zo’n scène wordt het subject geconfron
teerd met het vreemde, intimiderende ge
not van een ander. Het gaat steeds om een 
scène die incompatibel is met alles wat tot 
de ervaringswereld van het subject behoort. 
De boodschap die van deze scène uitgaat, 
blijft duister en onontcijferbaar. Zij lijkt zich 
ook helemaal niet tot het subject te richten, 
of het daadwerkelijk aan te gaan; en toch 
gaat van deze scène zo’n dwingend appèl 
uit dat het lijkt alsof alles enkel dit subject 
betreft. Dit is nu wat de fascisten bewust 
zoeken: de extreem obscene verhalen van 
de dames sluiten op geen enkele manier aan 
bij de ervaring van de gevangen adolescen
ten. Ze worden bovendien op zo’n potsier- 
lijke wijze gebracht dat ze niet ernstig te 
nemen zijn. Maar tegelijk wijst de hele si
tuatie in de villa erop dat het lot van de jon
geren in deze onwerkelijke verhalen inge
schreven is, dat zij buiten deze onwerke
lijkheid voortaan.geen enkele werkelijkheid 
meer zullen hebben. De fascisten genieten 
van deze ‘naïeve’ onontvankelijkheid van 
de slachtoffers voor boodschappen die niet
temin enkel hen betreffen.

Gombrowicz en Pasolini hebben elk op hun 
eigen onnavolgbare wijze scherp laten zien 
dat de mens een door de ander bespookt 
wezen is. Psychoanalysten zoals Lacan en 
Laplanche hebben dit theoretisch geformali
seerd. Aan de oorsprong van het subject ligt 
een traumatiserende, dat wil zeggen onvoor
ziene, premature ontmoeting met het genot 
van de ander. Dit is de tot op vandaag nog 
even vreemd en ‘schandalig’ gebleven 
boodschap van de psychoanalyse. Deze 
boodschap gaat in tegen alle biologismen, 
neodarwinismen én humanistische zelfont- 

plooiingsmythes waarmee we dagelijks 
worden overspoeld: het seksuele is iets dat 
van buitenaf in het subject wordt ingeplant. 
Het subject wordt geseksualiseerd in zijn 
perplexiteit tegenover het enigmatische ge
not van een ander dat hem als het ware gij
zelt. Het fantasma is de manier waarop het 
subject dit genot, dat hem teveel is, ‘inter
preteert’ . In het fantasma maakt het subject 
meteen van zijn perplexiteit, van zijn hul
peloze, traumatiserende passiviteit tegen
over dit binnenvallend genot een scène die 
in zijn onbewuste wordt ingekapseld. Met 
het fantasma stemt het subject als het ware 
‘actief’ in met de inslag van het genot- van- 
de-ander, wat niet wegneemt dat dit genot 
een vreemd element blijft dat hem nu van 
binnenuit blijft bespoken en hem in die zin 
in een toestand van passiviteit houdt. [7] Om 
zich van de druk van dit fantasma te bevrij
den, projecteert het subject dit vreemde ge
not altijd weer op anderen. Dit verklaart 
waarom het subject telkens weer eenzelfde 
soort transcendentale vergissing maakt: het 
denkt namelijk dat het altijd de anderen zijn 
die werkelijk genieten en niet hijzelf. Niet 
alleen geniet de ander meer dan ik, maar ik 
beschouw zijn superieur genot als een boos
aardige beroving van het mijne. Vandaar de 
invidia: de nijd jegens een genietende an
der bij wie ik eigenlijk enkel, als in een don
kere spiegel, mijn eigen als onverdraaglijk 
ervaren genot zie. [8]

We kennen de haat van het fascisme 
tegen het kwetsbare, zwakke, ontredderde, 
passieve, Entartete. Het bovenstaande doet 
ons vermoeden dat deze haat een zelfhaat 
is die voortkomt uit de angst voor een pas
siviteit waaraan de fascist op onbewust- 
fantasmatisch niveau is overgeleverd. Het 
is de nijdige haat tegen de eigen machte
loze want al te genotvolle geïntimideerdheid 
door (het genot van) een onheuglijke an
der. Deze haat is onverzadigbaar omdat hij 
doordrongen is van verlangen. Daarom pro
duceert de fascist voortdurend de zwakte en 
de ontreddering die hij haat; in die ontred
dering haakt hij immers fantasmatisch naar 
een excessief genot, het genot als passieve 
ontvankelijkheid voor de intrusie van de 
ander.

Indien het fascisme het ‘nietzscheaanse’, 
gezond-gewetenloze vitalisme zou zijn 
waarvoor het zich uitgeeft, dan zou het alle 
zwakke, ‘gedegenereerde’ elementen die het 
voor de voeten lopen met jeugdige achte
loosheid vertrappen. Alles wijst er evenwel 
op dat het fascisme door het ‘zwakke’ is 
geobsedeerd, dat het er zichzelf voortdurend 
mee intimideert, dat het het zwakke uitvindt, 
inbeeldt, er op volkomen oneconomische en 
zelfs voor zichzelf gevaarlijke wijze ener
gie in investeert, om het uit te roken, te ach
tervolgen, bijeen te drijven. De fascist wil 
het zwakke niet zomaar vermorzelen, maar 
wil het als het ware in zijn zwakte duwen, 
het zijn zwakte - die niets anders dan zijn 
eigen ‘heerlijke zwakte’ is - doen beken
nen, doen voelen.

De toespraak van de hertog aan het 
begin van het eerste hoofdstuk van Salo 
vangt aan met: “Zwakke schepsels. Jullie 
zijn hier voor ons genot.” Pasolini’s fascis
ten duwen hun slachtoffers onophoudelijk 
in de passiviteit waaraan ze zelf onbewust 
zijn overgeleverd. Om te ontkomen aan hun 
machteloze fascinatie voor het grillige ge
not van de jeugdige ander, nemen ze zelf de 
plaats van die ander in. Ze ensceneren voor 
hun slachtoffers het kwellende Raadsel, de 
grillige, boosaardig genietende ander. Ze ter
roriseren de jeugd met de Jeugd zelf. Zo la
ten ze de vertelsters opdraven als buikspreek- 
poppen van een schaamteloze, soeverein van 
al haar lichaamsopeningen genietende jeugd. 
Ze houden de jongeren de Jeugd als een ver
blindende fallus voor, ervan genietend dat de 
jeugd voor haar eigen beeld versteent als voor 
een medusaschild.

“Die bloem is van ons!”

Dit laatste gebeurt ook in de rituelen die de 
fascisten voor zichzelf en hun slachtoffers 
opzetten. In het eerste hoofdstuk organise
ren ze een huwelijksceremonie. Een strak 
symmetrisch beeld toont ons het koppel in 
burgerlijke huwelijkskledij, begeleid door 
naakte jongens en meisjes die seringen en 
lelies in de hand houden. De jongeren moe
ten hier dus opdraven in een groteske si
mulatie van één of andere heidense natuur
godsdienst. Ze worden verplicht deel te ne
men aan een zogenaamd authentieke, 
volkse, erotisch gekleurde viering van de 
vruchtbaarheid van het leven. Hun naakte 
lichamen doen dienst als een soort levende 
fetisjen. In het laatste hoofdstuk worden er 
drie huwelijken ingezegend. De hertog, de 
president en de rechter zijn opgetuigd als



vrouwen, met lange gewaden, voiles en 
hoge hoeden. Twee van hen ‘trouwen’ met 
een jongen onder de slachtoffers, één met 
een bewaker. De bisschop leidt de ceremo
nie, zij het niet als bisschop, maar als een 
soort priester van Dionysos. Alles verloopt 
heel ernstig en plechtstatig, onder begelei
ding van gedragen accordeonmuziek. De 
heren eisen van de jongeren dat ze stipt de 
ceremoniële code volgen, terwijl ze ander
zijds duidelijk laten blijken dat ze zelf de 
zaak niet ernstig nemen. Met obscene op
merkingen geven ze te kennen dat ze, ‘anar
chisten’ die ze nu eenmaal zijn, in wezen 
lak hebben aan rituelen. Rituelen belicha
men immers de ongerechtvaardigde heer
schappij van het onnadenkende ‘kuddedier’ 
over het vrije individu. Voordat hij de feest
zaal betreedt, schreeuwt de hertog vanaf de 
trap tot de bisschop: “We willen een piek
fijne zegening. Eerst de president. Die is het 
meest bronstig.” “Klootzakken”, mompelt 
de bisschop ondanks zijn hiëratische uit
monstering. Als de plechtigheid is begon
nen, laat hij zich door een bewaker aan zijn 
kont zitten.

De historische fascisten ridiculiseerden 
hun Kraft durch Freude-campagne onder 
elkaar, de fascisten van Salö ridiculiseren de 
zaak waar hun slachtoffers bijstaan. Ze ver
wachten niet van hen dat ze in het symbo
lisme van het ritueel geloven, ze willen hen 
enkel laten voelen dat ze onderworpen zijn 
aan een Orde die hen door een absoluut gril
lige, onberekenbare instantie wordt opge
legd. Wanneer zij hen woedend toe
schreeuwen: “Is dit een rouwkamer? Voor
uit stel idioten, laat zien dat jullie blij zijn! 
Waarom dans en zing je niet?”, dan is dat 
enkel om hen nog meer in hun onvermogen 
tot enthousiasme te doen verstijven. [9]

Waarvoor hebben de fascisten, die 
toch gewoon naar genot op zoek zijn, deze 
omslachtige ritualisering nodig? Zij schrij
ven hun slachtoffers fantasmatisch een ver
mogen tot oneindig genieten toe, en de starre 
mechaniek van de rituelen waaraan ze hen 
onderwerpen, dient er juist toe om hen sys
tematisch van dit bij hen veronderstelde 
Genot af te splijten. Wat de fascisten in het 
ritueel aantrekt, is het onverbiddelijke for
malisme ervan, de strengheid die geen plaats 
laat voor enig persoonlijk initiatief. Hun 
slachtoffers representeren die ander-in-zich- 
zelf wiens genot het hunne bedreigt, en de 
rituelen zijn wraakacties tegen die fantas- 
matische ander, waarbij ze zijn plaats inne
men. Dit is de reden waarom de fascisten 
ervan houden om de instelling van wetten 
en regels, die ze zelf niet erkennen, te 
theatraliseren. Het theater is een alibi om 
de plaats in te nemen van die obscene an
der, die in hun fantasma het genot blijft 
monopoliseren, en die hen het genot enkel 
heeft laten zien om het hen te ontzeggen. 
Lacaniaans gesproken: voor de pervert is 
de anonieme, symbolische Ander van de 
wet, slechts een façade voor een werkelijk 
bestaande, reële ander die de wet voor zijn 
genot gebruikt. Door de plaats van dat 
boosaardig wezen te bezetten, bewijst de 
fascist voor zichzelf dat die ander bestaat 
— en dus ook datgene wat deze hem heeft 
ontstolen. [10] Zo houdt hij als het ware 
ex negativo het geloof in het Ware Genot in 
stand. Als ik er de ander van beroof, dan 
moet het wel bestaan, zo is de gedachte 
- alsof de ander, indien hij niet aan de 
strenge mechaniek van het ritueel was on
derworpen, wél toegang zou hebben tot het 
Genot. Anders gezegd, door het slachtoffer 
sadistisch de toegang tot het genot te ont
zeggen, kunnen de fascisten voor zichzelf 
de structurele ontoegankelijkheid ervan ver- 
bergen.

Er is een scène in Salö waarin we van
uit het standpunt van de vier heren zien hoe 
de bewaker Guido en signora Vaccari op 
bevel van diezelfde heren respectievelijk 
een jongen en een meisje onder de slacht
offers masturberen. Zoals steeds in deze film 
is niet wat de lichamen ons tonen obsceen, 
maar de situatie. We zien enkel de ruggen 
van de bewaker en de dame. Na verloop van 
tijd weet de bewaker te melden dat de jon
gen is klaargekomen en ‘dus’ een man is. 
“En zij is een vrouw”, voegt de dame er even 
later aan toe. Na het door de heren gearran
geerde ‘huwelijk’ tussen de twee, worden 
ze verplicht met elkaar te vrijen. Op het 
moment dat de jongen op het meisje gaat 
liggen, worden ze onderbroken door de her
tog en de president die hen terstond 
ontmaagden: “Die bloem is van ons!”

De fascisten ontnemen de slachtoffers 
hun genot door het voor hen op een obsceen 
gedetailleerde manier te reguleren. “Jullie 
zijn toch zo’n genieters? Wel, geniet dan!”. 
Ze willen het genot aan hun slachtoffers 
onttrekken. Hiervoor moeten ze dat genot 

als het ware eerst omsingelen en insnoeren, 
zodat het zich uiteindelijk, helemaal in het 
nauw gedreven, vrijgeeft. Dit is sadisme: 
het slachtoffer moet zich volledig aan zijn 
beul geven, dat wil zeggen zijn ‘diepste 
genot’ aan hem verraden, maar hij moet dit 
doeri buiten zichzelf örri. Hij móét buiten dit 
genot worden gehouden, en een eeuwig 
onrijpe maagd blijven. De sadist belet dan 
ook systematisch - en daarvoor dient het 
ritueel - dat het slachtoffer zich vanuit zich
zelf geeft. Deze laatste mag zich niet kun
nen geven, want dit zou betekenen dat hij 
ook iets kan achterhouden, en dat de fascist 
afhankelijk is van zijn gunst. Het slachtof
fer mag zijn gift op geen enkele manier kun
nen economiseren. Terwijl een ‘normaal’ 
symbolisch ritueel steeds ruimte laat voor 
verleidelijke veinzerij en koketterie - voor 
een spel waarin nooit duidelijk is of men 
zich geeft dan wel slechts voorgeeft zich te 
geven - moet de gift voor de sadist volko
men reëel zijn; maar dit kan slechts wan
neer deze gift voor het slachtoffer zelf een 
absoluut geheim blijft waar hij geen deel 
aan heeft. Het slachtoffer moet zijn diepe 
passiviteit, zijn onvermogen-tot-geven ge
ven. [11] De sadist gelooft dat er een tech
niek bestaat die deze gift bij zijn slachtof
fer afdwingt. Door zijn slachtoffer in het 
ritueel als een mechanische automaat, als 
een levend lijk te laten opdraven, wil de 
sadist hem radicaal van zijn genotsgeheim 
scheiden. Het slachtoffer moet zijn genot 
als het ware uitscheiden als een excrement.

Als de functie van het sadistische ri
tueel erin bestaat door extreme regulering 
het slachtoffer van zijn genot af te schei
den, dan kan de eigenlijke toe-eigening van 
het genot slechts gebeuren door een plotse
linge, juist gekozen onderbreking van het 
ritueel. Tijdens die onderbreking wordt het 
ingesnoerde genot als het ware afgetapt of, 
om een economische term te gebruiken, 
‘geïnd’. Door zo’n onderbreking wordt de 
extreme hulpeloosheid, de angstige ver
steendheid van de gedwongen participanten 
voelbaar. Voelbaar wordt ook dat het de 
heren - net zomin trouwens als de histo
rische fascisten - uiteindelijk niet om disci
pline te doen is. In dat geval zouden de jon
geren zich in de onpersoonlijke orde van het 
ritueel kunnen verstoppen, zich onzichtbaar 
kunnen maken zoals soldaten doen. Wié 
rondmarcheert wordt tenminste niet gesla
gen. Door het verloop van de rituelen echter 
plotseling en willekeurig te onderbreken, la
ten de vier heren voelen dat het formalisme 
van het ritueel enkel dient om beslag te leg
gen op wat daarachter schuilgaat; en ze la
ten vooral voelen dat de slachtoffers juist daar 
geen enkel recht op hebben.

Leni Riefenstahl

Duitse gymnastiek, still uit ‘Olympia’, 1936

De hertog die de huwelijksceremonie on
derbreekt om de bloemenmeisjes- en jon
gens te kussen en te betasten, kust en betast 
volledig verstijfde lichamen, als een porno- 
kijker die naar believen het videobeeld heeft 
stilgezet, of als een figuur in kitscherige SF- 
films die','doordat de tijd is stilgezet, tussen 
bevroren lichamen rondloopt en zich plots 
in een wereld bevindt waarin alles toegela
ten en beschikbaar is. Dit fantasmatische 
interval is de tijd van het onmogelijke ge
not die de fascisten voor zichzelf bereiden. 
Enkel aan kadavers laat zich het hemelse 
genot onttrekken, en alles wijst erop dat 
degene die zoiets doet zelf een kadaver is; 
dat het Genot dat hij zoekt niet meer is dan 
een boosaardig spook onder wiens grinni
kend oog hij een sombere ritus voltrekt.

De obscene opmerkingen en de hand
tastelijkheden waarmee de fascisten de 
plechtige rituelen onderbreken, zorgen er
voor dat deze rituelen ook voor de kijker 
niets hebben van een ‘geheimzinnig’, ‘de
monisch’ spektakel waaruit hij in al zijn 
verschrikking en morele verontwaardiging 
nog een beetje ‘lustwinst’ zou kunnen ha
len. Daarbij komt dat ook de camera als het 
ware niet aan de rituelen participeert. Door 
de koele, altijd statische brede shots vullen 
de rituelen het beeld nooit, maar blijft de 
stille leegte van de villazalen op elk mo
ment merkbaar. Alles is en blijft pijnlijk 
helder. Scenario en regie van de rituelen zijn 
voelbaar. De bewakers staan met ontbloot 
bovenlijf tegen de muur geleund; lui genie
tend van de hele farce, zien ze erop toe dat 
alles goed verloopt. En uiteraard zijn er de 
dames, met hun eeuwige, op hun gezichten 
vastgetimmerde glimlach.

Deze ‘vervreemdingseffecten’ gunnen 
de toeschouwer niettemin geen ruimte om 
afstand te nemen. De toeschouwer kan meer 
bepaald deze afstand zelf niet meer nemen, 
omdat hij op voorhand stuit op de cynisch- 
apathische afstand die de fascisten zelf al 
hebben genomen. Aan het slot van de film, 
wanneer een zestal jongeren wordt dood
gemarteld, is het juist deze afstand die on
draaglijk wordt.

Wrede afstand

De tendens die sinds geruime tijd in de ci
nema bestaat om het geweld in zijn onom
floerste; realiteit te tonen, is ijdel en bevat 
op zichzelf iets gewelddadigs. De tegenstel
ling tussen een sentimenteel-moraliserende 
verloochening van het geweld en een zoge
naamde harde eerlijkheid is vals. Geweld 
is nooit iets dat geobjectiveerd kan worden 
tot iets wat met lichamen gebeurt. Men toont 
het geweld niet door zogezegd ‘concreet’

te tonen hoe bijvoorbeeld een volstrekt hul
peloos mens eindeloos wordt gepijnigd, 
verkracht of gedood. Geweld is wat tussen . 
mensen gebeurt. Geweld is, zoals liefde, een 
verhouding. Hierbij is een mechanisme aan 
het werk. “In mijn films is geweld een me
chanisme, nooit een realiteit”, zei Pasolini 
naar aanleiding van Salö. Dit mechanisme 
is psychisch. Het heeft te maken met de 
lusteconomie van de beul. De beul heeft
iets met zijn slachtoffer voor. Het probleem es 
met harde, fysieke scènes van ‘zinloos ge
weld’ is niet dat ze tot geweld zouden aan
zetten, maar dat ze onvermijdelijk een 
mede-lijdende identificatie met het slacht
offer uitlokken. De focus op het onschul
dig lijden van het slachtoffer, leidt de aan
dacht weg van het gewelddadige mecha
nisme dat per slot van rekening door de beul 4
in gang wordt gezet. Serieuze films houden 
zich met de beul bezig, en brengen ons be
grip bij over de beul. [12] De reden dat der
gelijke films zo zeldzaam of onpopulair zijn, 
schuilt in de wijdverbreide angst dat dit 
begrip van de beul onvermijdelijk leidt tot 
al te veel begrip voor de beul. Daarom wenst 
men niet gestoord te worden in zijn com- " 
fortabele identificatie met het onschuldige 
slachtoffer. [13]

We zagen dat de fascisten hun slachtoffers 
gebruiken om zich te wreken op die boos
aardige ander die hen volgens hun fantasma 
berooft van hun genot. Ze nemen de plaats 
in van deze ander. Tegelijkertijd wijst alles 
erop dat ze zich, zoals Freud reeds zei over 
de sadist, masochistisch identificeren met 
hun slachtoffers. De fascisten imiteren voort
durend de hulpeloze passiviteit en immo
biliteit van het slachtoffer. Ze laten zich 
sodomiseren, bekijken, bepissen, ze nemen 
plaats tussen de jongeren bij de vertelsessies, »,
onderwerpen zich even gedwee aan de ritue
len, treden met hen in het huwelijk als vrouw, 
en opdat daarover geen misverstand zou be
staan, citeert de hertog Baudelaires bekende 
gedicht L’héautontimorouménos: “Je suis la 
plaie et le couteau! (...) Et la victime et Ie 
bourreau!”.

Hoe moeten we deze masochistische 
identificatie van de sadist met hetslachtof- 
fer begrijpen? Hoe moeten we eerst en 
vooral het masochisme begrijpen? [ 14] Laat 
ons terugkeren naar de 'oerscène'. In mijn 
premature confrontatie met het genot van de 
ander wordt dit genot meteen ook aan mij 
onttrokken. Het genot dat de ander mij toe
dient, wordt meteen uit mij losgesneden. Ik 
ben niets anders dan dat genotsding dat vol
ledig in de macht van de ander is. In het 
fantasma schik ik me als het ware hiernaar.
Ik organiseer reeds zelf mijn passiviteit Ik 2 1

D
e W

itte Raaf 98 •
 juli-augustus 2002



ensceneer mijn hulpeloosheid en in deze 
‘bemeestering’ schep ik genot. Het gaat dus 
om een masochistische “autotraumatisering” 
(Laplanche). Men kan ook zeggen: ik neem 
de obscure, intimiderende boodschap van 
de ander op mij. Ik ben niet langer zomaar 
de stomme, toevallige getuige ervan, maar 
ik maak mezelf tot de enige echte bestem
meling van zijn boodschap. Als onderwor
pene ben ik de uitverkorene van de ander: 
weliswaar niet meer dan een object, maar 
wel het object par excellence van zijn ge
not. Zo heb ik meteen een antwoord op mijn 
afgrondelijk niet-weten over wat die ander 
wil: hij wil van mij genieten, hij wil dat ik 
het werktuig ben van zijn genot. In mijn 
fantasma is het genot dat de ander uit mij 
haalt - en waar ik dus niet bij kan of alleen 
maar bij kan door in de ander te verdwijnen - 
het summum. Dit onmogelijke genot waar
tegen ik niet bestand was, wordt, eenmaal 
fantasmatisch bewerkt, hét genot Hier ligt 
de masochistische, wrede wortel van elk ide
alisme: wat de mens wordt aangedaan en hem 
uit balans brengt, juist dat verabsoluteert hij, 
- letterlijk: hij zet het apart. Het excessieve 
genot van de ander-in-hem, te overweldigend 
om gepareerd te kunnen worden, wordt op
geborgen als iets onvemietigbaars. [15] Het 
opbergen van dit traumatiserende genot is 
natuurlijk een vorm van verdediging. Het 
subject maakt zich op dat niveau reeds hard. 
De constructie van het fantasma, als 
scenografie van een aangedaanheid, is een 
eerste oefening in onaangedaanheid, in apa
thie. Waar ik niet tegen kon, waar ik geen 
verhaal tegen had, juist dat koester ik als 
een voor eeuwig onaantastbare schat.

En wat doet nu de masochist? Om kort 
te zijn: hij is, in tegenstelling tot de neuroti
cus, niet bang van zijn fantasma, hij zet het 
juist schaamteloos in scène. Hij dient zich 
ostentatief bij zijn ‘meester’ aan als object, 
als zijn willoze werktuig. Maar zijn verbor
gen agenda bestaat er uiteraard in de mees
ter te intimideren met zijn geheim, alsof hij 
tegen hem zegt: “in het varken, in het waar
deloze stuk vuil dat ik voor u ben, ben ik 
onvernietigbaar; ergens in mij geniet iets 
voorbij alle lust of onlust die u bekend is.” 

Masochisme en sadisme staan dus niet 
eenvoudig tegenover elkaar als passiviteit 
en activiteit. De masochist ritualiseert, do
mineert de scène van zijn onderwerping. Hij 
schept een reeds ‘sadistisch’ te noemen ge
not in de ontdaanheid van de ander, die zich
zelf tegenover zijn obscure, masochistische 
appèl alleen maar angstig een grens kan 
opleggen en zich dus aan de wet moet vast
klampen. [16] De angstige consternatie van 
de ander doet hem in zijn eigen genots- 
geheim geloven.

De sadist stelt zich niet tevreden met 
het masochistische genot dat erin bestaat 
opzichtig het geheim van zijn genot voor 
zich te houden. Hij wil dat het genot zich 
openbaart, dat het zich incarneert in een 
lichaam. Voor deze openbaring moet zijn 
slachtoffer opdraven. Aan diens lichaam 
moet het genot worden onttrokken. Het 
masochistisch theater van de passiviteit is 
de sadist niet genoeg; door de ander te fol
teren, zadelt de sadist zijn slachtoffer reëel 
op met de passiviteit die de ondraaglijke, 
onbereikbare kern is van zijn eigen genot. 
De bedoeling is dat het slachtoffer geen kant 
meer op kan, dat wil zeggen: hij mag niet 
kunnen omgaan met wat er hem overkomt, 
hij mag niet de kans krijgen het in zichzelf 
op te slaan, het in zichzelf te bewaren. 
Hierin berust de ‘ontmenselijking van het 
slachtoffer’ waar men het altijd over heeft: 
het slachtoffer mag niet kunnen  fantaseren. 
De ‘andere scène’ van het onbewuste wordt 
hem niet gegund, enkel de absoluut reële, 
‘actuele’, ‘concrete’ lichamelijkheid van de 
pijn, of beter: de pure lichamelijkheid die 
enkel als pijn bestaat. [17] Het surplus aan 
genot waartegen hijzelf enkel met een de
fensieve inkapseling kon reageren, wil de 
sadist nu via zijn slachtoffer opstrijken. Hij 
wil hem dit genotsexces laten voelen, maar 
deze keer zonder mogelijkheid tot defen
sieve fantasmatische inkleding en dus als 
een puur tekort aan genot. Door het tekort 
zo op zijn slachtoffer te verhalen, denkt de 
sadist aan zijn eigen tekort te kunnen ont
komen.

Onder het mom alle genot aan de an
der te laten, intimideert de masochist hem 
met een geheimzinnig surplus aan genot 
waar die ander niet bij kan. Ook voor de 
sadist bestaat het genot slechts als iets 
absoluuts waar de ander niet bij kan, maar 
dat absolute wordt deze keer in het lichaam 
van de ander zelf ingeschreven. Deze moet 
er, terwijl hij het ondergaat, tezelfdertijd 
radicaal onontvankelijk voor blijven. Alleen 
zo staat hij er op de meest radicale, reële 
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het genot ontvangen als een bodemloos te
kort aan genot, als een genot dat perfect van 
hem afgescheiden blijft en dus van hem kan 
afgescheiden worden. De vier heren in Said 
localiseren dit Genot in de penis of de borst 
die wordt weggebrand, het oog dat wordt 
uitgehaald, het stuk huid dat wordt gescal
peerd. Alleen in wat uit de ander wordt 
weggesneden, wordt het eigen onmogelijke, 
jaloers opgebaarde genot aan hen ‘geopen
baard’. Wat in het geheim als onvernietig
baar werd gekoesterd, wordt vlees.

In Said wordt er slechts de laatste vijf 
minuten gefolterd. Dit gebeurt op de bin
nenplaats van de villa door drie van de he
ren, geassisteerd door enkele bewakers. Er 
is altijd één van hen die vanuit een kamer 
op de eerste verdieping van de villa, door 
een gesloten raam, met een verrekijker het 
tafereel gadeslaat. Hij zit op een rijk beklede 
stoel die op een verhoog is geplaatst. We 
zien de folteringen en executies enkel door 
het omkaderde gezichtsveld van de verre
kijker, bovendien nog doorsneden door het 
raamwerk van een hek dat zich ergens tus
sen de observatiepost en de hel daarbuiten 
bevindt.

Laplanche gebruikt, om de penibele 
positie te beschrijven die het kind tegenover 
de oerscène inneemt, terloops het beeld van 
Odysseus die de Sirenen hoort en ziet ter
wijl hij vastgebonden is aan de mast. [18] 
Maar we weten natuurlijk dat Odysseus zich 
heeft laten vastbinden, dat hij zijn ‘mach
teloze’ inertie zelf in de hand heeft. Hij heeft 
het, zoals Adomo en Horkheimer het mooi 
zeggen, “zo gearrangeerd dat hij, aan hen 
ten prooi, hun prooi niet wordt”. [19] Ge
wiekst masochisme inderdaad. Maar een 
sadist is Odysseus niet. Dat zou hij slechts 
zijn indien hij de sirenen zou dwingen tot 
de totale overgave die hij bij zichzelf zo 
vreest. Dit dóen de fascisten. Daartoe folte
ren ze hun slachtoffers, en tezelfdertijd wil
len ze die folteringen vanaf een perfect ge
plaatste troon in zich opnemen, roerloos en 
onberoerd. De fascisten genieten van hun 
apathie. Ze genieten van deze afstand die 
hen scheidt van de hel die ze organiseren. 
Ze genieten ervan die afstand te regelen. Ze 
luisteren naar de radio terwijl ze de 
folteringen bekijken. De hertog draait af en 
toe aan zijn verrekijker, om de afstand gro
ter of kleiner te maken. De president ver
telt, gezeten op de troon, een grap aan de 
bewaker. De heren zwelgen in de strategieën 
waarmee ze er voor zorgen niet verzwol
gen te worden. Ze genieten van hun 
‘vervreemdingseffecten’—en wij bijgevolg 
niet. De afstand die de film zelf tegenover 
de folterscènes inbouwt, en die alles voor 
ons draaglijk zou moeten maken, is hele
maal door de fascisten zelf ingesteld. Wij 
kijken in hun kijkapparaat. Wij horen niets 
doordat zij het geluid voor ons dempen.

Het reële van deze wreedheid moeten 
we niet in de van pijn kronkelende licha
men zoeken; het is evenmin te lezen op de 
gezichten van de sadisten die trouwens he
lemaal niet ‘van perverse wellust vertrok
ken’ zijn. De wreedheid zit in de afstand 
waarin de toeschouwer wordt geduwd, zon
der die afstand zelf actief te kunnen inne
men. Deze afstand mimeert de afstand die 

zich in het gefolterde slachtoffer zelf opent, 
in het slachtoffer dat doof en blind zou wil
len blijven voor wat hem overkomt, dat met 
alle macht uit zichzelf zou willen weg
vluchten, zichzelf zou willen doodmaken 
om deze dood niet te moeten meemaken. 
Daphnes lijden is het grootst in de momen
ten dat zij, door Apollo achternagezeten, nog 
net niet in een laurier verandert. Zichzelf 
immobiliserend spelen de fascisten als het 
ware zelf voor laurier terwijl ze het lijden 
van het slachtoffer levendig houden. Met 
hun soevereine onaangedaanheid theatrali- 
seren ze de paniekerige zelfverstening, de 
dood die ze hun slachtoffers niet gunnen. 
In die gespeelde dood hebben zij het ‘bezit’ 
over de witgloeiende hitte van het leven, 
gelijk aan een God die zowel oneindig bo
ven de dingen verheven is, als in het leven 
van elk ding vibreert.

Terwijl we door de verrekijker de folteringen 
zien, weerklinkt plotseling een lyrisch koor
gezang van Carl Orff. Niemand kan ontken
nen dat deze muziek de beklemming iets lich
ter maakt. Is dit niet de hemel die met onein
dig mededogen neerkijkt, die een hoop 
schenkt die “ons enkel omwille van de hope
lozen is gegeven” (Benjamin)? In Pasolini’s 
Accatone weerklinkt de Mattheuspassie ter
wijl het lompenproletariaat vechtend door het 
stof rolt. Onverschilligheid van de muziek, 
zoals Pasolini zei, onverschilligheid van de 
hemel? Maar toch: er is hemel. - Niets daar
van. Plotseling verzet één van de bewakers 
de radio naar een ander kanaal. Het blijkt 
dat de fascisten zelf voor deze muziek heb
ben gezorgd. We weten dat ze smaak heb
ben. De sublieme onverschilligheid van de 
hemel is de hunne, hij maakt deel uit van 
hun apathisch scenario. Deze hemel is niet 
zomaar apathisch voor de slachtoffers, maar 
in de slachtoffers; de hemelse eeuwigheid 
ervan vibreert in het leven dat aan hen wordt 
onttrokken. Ook het aanroepen van God is 
obsceen geworden.

Het vierde en laatste deel van deze tekst 
verschijnt in het volgende nummer van 
De Witte Raaf.

Noten

[ 1 ] Witold Gombrowicz, De pornografie, 
Amsterdam, Athenaeum, 1964, p. 25.
[2] Gilles Deleuze schrijft ergens: “Si 
vous étiez pris dans le rêve de l’autre, vous 
étiez foutu.”
[3] Friedrich Nietzsche, Genealogie der 
moraal, Amsterdam, De Arbeiderspers, 
1980, p. 36.
[4] Een pervertering van het christelijke 
offer, inderdaad, zij het een pervertering die 
trouw is aan een belangrijke tendens in het 
christendom.
[5] Friedrich Nietzsche, Herwaardering 
van alle waarden, Amsterdam, Boom, 1992, 
p. 669.
[6] Het is trouwens ook voor de kijker 
moeilijk om zich op de inhoud van deze 
verhalen te concentreren.

[7] Ik verwijs bij dit alles naar Jean 
Laplanche en zijn theorie van de ‘veralge
meende verleiding’, die hij onder meer for
muleert in Nouveaux fondements pour la 
psychanalyse, Paris, PUF, 1987. Deze theo
rie lijkt me niet incompatibel met Lacans 
theorie.
[8] Lacan verwijst naar een fragment in 
Augustinus’ Belijdenissen: “Ik heb zelf een 
baby gezien en meegemaakt die jaloers was: 
hij praatte nog niet en toch bekeek hij het 
kind dat samen met hem gezoogd werd met 
een verbitterde blik uit een bleek gezicht.” 
(I, VH, 11)
[9] We herkennen hierin uiteraard ook de 
taal van de DJ.
[10] Vgl. Bruce Fink, A Clinical Intro
duction to Lacanian Psychoanalysis. 
Theory and Technique, H.U.P., Cambridge, 
Massachusetts/London, 1997, pp. 189-190. 
[11] Dit is wat volgens Augustinus God van 
ons vraagt. De fascist stelt zich in die zin 
op de plaats van God.
[12] Het mag duidelijk zijn dat films als 
The Silence of the Lambs, die de sadistische 
slechterik als een fascinerende demon voor
stellen, niet tot dit begrip bijdragen.
[13] Denk aan 11 september, aan het moreel- 
politieke verbod dat in de V.S. heerste om 
te proberen de motieven van de daders te 
begrijpen.
[14] De psychoanalytische literatuur over 
het sadisme is vaak zo onbevredigend om
dat het sadisme wordt besproken als een 
moeilijk te vatten variatie op het maso
chisme, waarmee men dan minder moeite 
heeft.
[15] Dit is een manier om uit te leggen wat 
Freud bedoelt als hij zegt dat voor het on
bewuste de dood niet bestaat.
[16] Zie Bruce Fink, op cit. (noot 10), p. 187. 
Een vergelijking dringt zich op met Pasolini’s 
pakkende ode aan het masochisme. De - zeer 
religieus klinkende - kern ervan is: men kan 
nooit alles bezitten (“Het Bezit is het 
Kwaad”), maar men kan wel door het Alles 
bezeten worden. Maar: dit is een ervaring die 
men niet zelf mag orkestreren. Het is een 
“Genade”, “een ervaring die komt en gaat 
wanneer zij wil”. Pasolini lijkt dus op zoek 
naar een niet-sadistisch masochisme. (Olie, 
Amsterdam, Meulenhoff, 1992, p. 339)
[17] Het is goed om te weten dat de zoek
tocht, in de kunst of in de media, naar een 
pure lichamelijkheid die bevrijd is van al
lerlei culturele, symbolische, ‘patriarchale’ 
inkapselingen, wordt bespookt door een 
sadistisch fantasma.
[18] Jean Laplanche, Le primat de l’autre 
en psychanalyse, Paris, Flammarion, 1997, 
p. 52.
[19] Max Horkheimer en Theodor W. 
Adorno, Dialectiek van de verlichting, 
Nijmegen, SUN, 1987, p. 75.
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5 locaties, 16 kunstenaars
Locaties: Galerij De Ziener, Stationsstraat 55; Kapel Zwartzusters, Weverstraat 1; Oude rijkswachterwoning/Gildehof, 

Kalkoven 47; Pachthof Melkerij, Prieelstraat 8 en woning Dascotte, Stationsstraat 59. 
Kunstenaars: Thomas Bogaert, Elke Boon, Raphaël Buedts, Karei De Meester, Jo De Smedt, Ignace De Vos, 

Bruno Hardt, Patrick Lebret, Jean-Georges Massait, LMG Ploem, Ivan Popovic, Thierry Rault, 
Willy Van Den Dorpe, Hilde Van Mieghem, Jan Wiels en Frantz Zisseler

-

Organisatie: vzw De Ziener Stationstraat 55, B-1730 Asse, T+F 02.452 77 86, info@vanstoftotasse.be 
Info: 0472.55 25 70,02.42 87 40 (Gemeentebestuur Asse, dienst cultuur). 

Vrije toegang. Catalogus beschikbaar. 
www.vanstoftotasse.be
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Nieuws

KUNSTWERELD VERSUS POPULISME. “Fascisme is 
georganiseerde passiviteit; kunst gaat over het organiseren 
van activiteit.” Uitgesproken door Nicolas Bourriaud was 
dit een van de soundbites die niet verloren gingen in het 
geraas van de neerkletterende regen op het zeildoek van 
Thomas Hirschhoms Bataille Monument in Kassei. In deze 
wanstaltige tent vond op 6 juni een geïmproviseerde discus
sie plaats over mogelijke initiatieven van de kunstwereld 
tegen de golf van rechts populisme die Europa overspoelt. 
De bijeenkomst was georganiseerd door Robert Fleck na
mens het Institut pour la Culture Autrichienne (ICA) te 
Nantes, in samenspraak met Chris Dercon en Hans-Ulrich 
Obrist. Bezorgdheid over de beleidsvrijheid van onafhan
kelijke kunstinstellingen bracht een selecte groep mensen 
bijeen, die naar Kassei waren gekomen voor de opening van 
Documenta 11.
Wie nog twijfelde aan de urgentie van de zaak kreeg enkele 
concrete voorbeelden van (extreem-)rechtse politieke inter
venties voorgeschoteld. De door het Front National ge
steunde regering van de Franse regio Languedoc-Roussillion 
heeft Ami Barak, directeur van de plaatselijke FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain), gevraagd op te stappen. De 
regering van Oostenrijk heeft haar culturele instituten in het 
buitenland gesloten, naar aanleiding waarvan Fleck met en
kele medestanders zijn ‘onafhankelijke’ ICA heeft opgericht 
- vooralsnog een geheel immateriële organisatie. Wat Ne
derland betreft zullen de gevolgen van Fortuyns verkiezings
winst voor de culturele sector nog moeten blijken.
Dat de bijeenkomst een teleurstellend verloop kende, kwam 
vooral doordat de politieke diagnose zo vaag en algemeen 
bleef. Concrete mogelijkheden voor ‘verzet’ kwamen daar
door nauwelijks aan de orde. Het herhaalde zinspelen op pa
rallellen met de jaren dertig werkte eerder mystificerend dan 
constructief. Aan het einde van de bijeenkomst vergeleek 
Ole Bouman (Archis) de huidige situatie met het onvermo
gen van intellectuelen zoals Bertolt Brecht om de opkomst 
van het fascisme te keren. Hij stelde dat er de afgelopen jaren 
wel genoeg is gepraat en dat er nu maar eens simpele oplos
singen moeten worden bedacht die echt werken. Dat hij met 
deze oproep tot actie de populistische retoriek van Fortuyn 
dupliceerde, was niet de enige ironie in deze discussie. Een 
ander geval van ironie betrof de kwetsbaarheid van zoge
naamde ‘independant art institutions’. Instellingen die zich
zelf aanmerken als onafhankelijk blijken in de praktijk juist 
volledig afhankelijk van ondersteuning door sympathiserende 
politici.
Fleck en Obrist hielden ieder hun voorspelbare pleidooi voor 
meer internationale dialoog en informatie-uitwisseling tus
sen de getroffen regio’s in Europa. De kunstwereld zou zich 
moeten organiseren om een gezamenlijk offensief tegen de 
politieke repressie te ondernemen. Bourriaud pleitte in dit 
verband voor een horizontale organisatievorm. Zo open
baarde zich weer eens de automatische reflex die typerend 
is voor deze generatie kunstmakelaars. Het gaat om mannen 
die geen interessant idee kunnen ontwaren zonder er direct 
een institutioneel raamwerk omheen te timmeren; het idee 
vervluchtigt maar het raamwerk blijft staan (zie Manifesta). 
Het eeuwige hameren op de noodzaak van dialoog, netwerk, 
platform en discussie kan de indruk niet wegnemen dat men 
vooral bezig is de eigen positie veilig te stellen.
Om die reden was Chris Dercons oproep tot zelfkritiek ze
ker relevant. Dercon vroeg zich af of de kunstwereld 
überhaupt nog wel in staat is om een standpunt in te nemen. 
Hij hekelde het zwijgen van de culturele sector in Rotter
dam en Nederland na de electorale successen van Fortuyn, 
en het uitblijven van pleidooien voor bescherming van de 
cultuur tegen het oprukkend populisme. Voorkomen zou 
moeten worden dat populisten de populaire cultuur voor zich

Thomas Hirschhorn

Bataille Monument, Documenta 11, Kassel, 2002

opeisen. Dercon wil zoeken naar mogelijkheden om een 
breed publiek te bedienen zonder de agenda van het 
populisme in de kaart te spelen. Dat hij hierbij duidelijk sprak 
in zijn functie van museumdirecteur, gaf al aan hoe illusoir 
het is te denken dat de kunstwereld in staat zou zijn tot ge
zamenlijk verzet. Anders dan Dercon suggereerde, hebben 
critici, freelance curatoren of kunstenaars nu eenmaal niet 
altijd dezelfde belangen als musea. Zeker in ‘oorlogstijd’ 
zijn al deze partijen vooral bekommerd om hun eigen posi
tie. Dat Dercon voortdurend in de wijvorm sprak - “Wij zijn 
allemaal bemiddelaars” - was dan ook tamelijk misleidend. 
De bijeenkomst had al met al het karakter van een feel-good- 
meeting georganiseerd door enkele zelfbenoemde martela
ren van de vrije meningsuiting. Hirschhoms wrakkige ar
chitectuur symboliseerde in zekere zin het geringe actie- 
potentieel. De rechts-populistische krachten in Europa heb
ben van de kunstwereld voorlopig niets te duchten.
Overigens zou het verkeerd zijn om het politieke gevaar uit
sluitend te zoeken in de hoek van Haider, Berlusconi, 
Dewinter, Fortuyn en Le Pen. De golf van rechts populisme 
in Europa is immers voorafgegaan - en in zekere zin voor
bereid - door een nog bredere golf van neoliberalisme, die 
ook in het sociaal-democratische cultuurbeleid sporen heeft 
nagelaten. In Nederland dateert de politieke druk op instel
lingen om meer tegemoet te komen aan de smaak van het 
grote publiek al van vóór de opkomst van Fortuyn. De slo
gan “Het beste populair maken en het populaire beter” kwam 
uit de koker van staatssecretaris Van der Ploeg (PvdA). Een 
publieke discussie over de popularisering van het cultuur
beleid is er, anders dan Chris Dercon zei, wel degelijk ge
weest, namelijk toen Van der Ploeg met zijn plannen naar 
buiten kwam. Dat het politieke klimaat de afgelopen maan
den radicaal is omgeslagen, vormt dus maar een relatieve 
waarheid. (Camiel van Winkel)

OEUVREPRIJZEN FONDS BEELDENDE KUNSTEN, 
VORMGEVING EN BOUWKUNST. In 2002 worden de 
oeuvreprijzen van dit fonds toegekend aan beeldend kun
stenaars Alfred Eikelenboom, Wim T. Schippers en Peter 
Struycken, vormgevers Jan Janssen en Keso Dekker en ar

chitect Rem Koolhaas. De Benno Premselaprijs gaat naar 
galeriste Riekje Swart. Op 29 november nemen ze de prij
zen (elk ter waarde van 23.000 EUR) in ontvangst. (E.W.)

TURNER PRIZE 2002. Juryleden Michael Archer, Susan 
Ferleger Brades, Alfred Pacquement, Greville Worthington 
en Nicholas Serota nomineerden voor deze prijs de volgende 
Britse kunstenaars jonger dan 50: Fiona Banner, Liam 
Gillick, Keith Tyson en Catherine Yass. Vanaf 30 oktober 
stellen ze tentoon in Tate Britain. (E.W.)

Wissels

TATE MODERN. Begin volgend jaar treedt de Spanjaard 
Vicente Todoli aan als directeur van de Tate Modem in Lon
den. Todoli volgt er de Zweed Lars Nittve op, die er overi
gens niet in slaagde uit de schaduw te treden van algemeen 
Tate-directeur Nicholas Serota. Todoli was in het verleden 
actief als curator en als artistiek directeur van het IVAM in 
Valencia. In 1996 werd hij de eerste directeur van het nieuwe 
Museu Serralves in Porto. Hij verzorgde tentoonstellingen 
van onder andere John Baldessari, James Rosenquist, 
Richard Tuttle, Tony Cragg, Juan Munoz, Juliano Sarmento 
en Franz West; hij bereidt er nog voor van Richard Hamilton 
& Dieter Roth en Francis Bacon. (E.W.)

BONNEFANTENMUSEUM. Wouter Koelman, project
conservator moderne kunst in het Bonnefantenmuseum, ver
liet deze instelling op 31 maart. Sedert zijn aanstelling in 
1998 verzorgde Koelman onder meer de collectiepresentaties 
actuele kunst, The Vincent 2000 en de tentoonstelling over 
Dom Hans van der Laan. Koelman zal zich de eerste tijd als 
freelancer wijden aan projecten beeldende kunst. (E.W.)

WITTE DE WITH. Erik van Ruijven volgde per 1 juni 
Valentijn Byvanck op als medewerker communicatie en 
publiciteit bij Witte de With. Van Ruijven studeerde kunst
en cultuurwetenschappen en wijsbegeerte aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. (E.W.)

BIËNNALE VAN VENETIË. De Italiaan Francesco 
Bonami is aangesteld tot directeur van de volgende Biënnale 
van Venetië. Bonami was van 1990 tot 1997 hoofdredacteur 
van Flash Art en werkte later als curator in onder meer het 
Museum of Contemporary Art in Chicago. (E.W.)

Lezingen

LAVALEZINGEN. Sinds mei jongstleden programmeert 
de Academie Beeldende Kunsten Maastricht Lavalezingen. 
Deze worden steeds ingeleid door Johan Swinnen, sinds 
oktober 2001 algemeen en artistiek directeur van deze aca
demie. Op 9 september spreekt Artpress-hoofdredacteur 
Catherine Millet (Ecosystèmes du monde de l’art), op 16 sep
tember volgt Wendy Steiner (The Trouble of Beauty).
Lavalezingen vinden plaats om 17 uur in het Paul van Dijk- 
auditorium van de Academie Beeldende Kunsten, Herden- 
kingsplein 12 in 6211 PW Maastricht (info Isabel Devriendt, 
043/346.63.65 en www.abkmaastricht.nl). (E.W.)

PRET! LEISURE EN LANDSCHAP. Dit prettige 
symposium vindt plaats naar aanleiding van de gelijknamige 
publicatie en tentoonstelling van Tracy Metz. In haar boek
werk onderzoekt, beschrijft en analyseert Metz de invloed 
van de vrijetijdsindustrie op de inrichting van Nederland. 
Hans Mommaas en Wouter Vanstiphout geven hun visie op 
het verschijnsel ‘pret’, terwijl Metz in een rondetafelgesprek 
bestuurders en ondernemers aan het woord laat - onder an
dere Sjarel Ex (Centraal Museum Utrecht), Ronald van der

Robert Mapplethorpe ‘The Portfolios’
Evan Holloway

6 juni - 31 augustus 2002

Antony Gormley
Amy Bessone & Thomas Houseago

12 september - 31 oktober 2002

De galerie is gesloten van 21 juli tot 20 augustus 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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institute for postgraduate studies and research
Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam

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)10404 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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Zijl (Efteling), Henk van Koeveringe (Roompot Recreatie 
Zeeland) en Jan Doets (ING Vastgoed). Met een debat tus
sen Adri Duijvestein, Hans Mommaas, Pieter van Geel en 
Jan Oosterman is de pret afgelopen.
Pret! Leisure en landschap op 9 september in de Kunsthal, 
Museumpark/Westzeedijk 341 in Rotterdam (010/201.01.32 
en www.naipublishers.nl). (E.W.)

ALDO VAN EYCK, HET KIND EN DE STAD, Naar aan
leiding van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum 
Amsterdam vindt een symposium plaats over Aldo van Eycks 
ontwerpen voor speeltuinen, en over actuele ontwerpen voor 
speelplaatsen, waaronder deze voor het Westergasfabriek- 
terrein. Met als themata ‘evenwicht tussen kunst en speel- 
waarde’ en ‘balanceren tussen sociale en economische 
waarde van de ruimte’ spreken onder meer Ingeborg de 
Roode, Lia Karsten, Sybolt Meindertsma, Ton Schaap en 
Francis Strauven.
Het symposium Aldo van Eyck, het kind en de stad loopt op 
vrijdag 6 september van 10 tot 16 uur in het Stedelijk Mu
seum, Paulus Potterstraat 13 in Amsterdam (www.nizw.nl/ 
congres en 030/230.66.01). (E.W.)

Plastische kunsten
LE TEMPS RETROUVÉ. PHOTOGRAPHES AMA
TEURS À LA BELLE ÉPOQUE. In 1888 brengt de firma 
Eastman The Kodak op de markt. De gebruiker stuurt het 
doosje na een honderdtal opnamen retour naar de fabriek en 
krijgt naderhand zijn cirkelvormige foto’s ontwikkeld terug. 
De introductie van dit ons zo vertrouwde toestel mag sym
bool staan voor de revolutie in de fotografie tijdens de twee 
laatste decennia van de negentiende eeuw. Met een 
zilverbromide emulsie op gelatinebasis wordt het maken van 
foto’s eenvoudiger, sneller en — dankzij het kleine, draag
bare toestel - ook praktischer. Het omslachtige professio
nele werk wordt gescheiden van het nemen van de foto. De 
slogan die The Kodak vergezelt, is overbekend: “You push 
the button, we do the rest.”
Daarmee werd een periode ingeluid die de fotografische 
praktijk drastisch verandert en als dusdanig ook voor ons 
herkenbaarder maakt. Dat de fotografie niet meer gebonden 
is aan lange belichtingstijden en omslachtige procedures, 
opent niet alleen de weg voor bewegingsanalyses (men denke 
aan E. J. Marey, Eadweard Muybridge en aan de Kinetoscope 
en Cinématographe die snel zouden volgen), voor de explo
ratie van voorheen onzichtbare werelden (cartografie van 
de maan, de binnenkant van het lichaam dankzij de Röntgen
fotografie), maar ook en vooral voor de figuur die ons hier 
interesseert: de amateurfotograaf.
Het fotograferen kan nu immers ‘sur Ie vif’, het handzame 
toestel gaat mee op reis, het wordt gebruikt op het strand, in 
de huiskamer: op eender welke plaats en bij eender welke 

sociale gelegenheid. Portretten of familiefoto’s hoeven niet 
meer te worden genomen in een professionele studio, voor 
een vast decor.
Le temps retrouvé, een tentoonstelling in het Musée de la 
photographie (Charleroi), toont niet de genoemde explosie 
van wetenschappelijke mogelijkheden, maar de beweging 
die op gang komt in de sociale en fotografische codes; co
des die zich beginnen te vermengen, die worden her- 
uitgevonden, die nieuwe verhoudingen en figuren doen ont
staan.
De amateurfotograaf maakt immers niet alleen de hele we
reld tot decor, hij betrekt er ook vrienden en verwanten bij. 
Hij heeft geen fotografisch project en kan overal toeslaan. 
Meestal, zoals bij Jacques-Henri Lartigue, neemt zijn werk 
de vorm aan van een relatief ongeordend journaal of dag
boek. Zijn sociale omgeving ontdekt dat men overal kan 
poseren. Men moet overal poseren, op straffe van er onhan
dig, onelegant of ongepast uit te zien. Dat kan op een houte
rige, ernstige manier zoals in die ene foto waarop moeder 
en dochter, mooi uitgedost, aan tafel prenten zitten te bekij
ken, terwijl vader de krant leest. Ze bouwen een tafereeltje, 
waarbij vader er op let dat de naam van zijn krant mooi in 
beeld is. Een andere pose: vrouwen in mannenkostuum, de 
fles bier of wijn tussen hen op tafel. Demonstreren ze mode- 
gevoeligheid of gaat het over politiek? Of nog: de ouders in 
zondags tenue op terrasstoeltjes, met rond hen de kinderen 
verkleed als cowboys en indianen. Men leert kleine ficties 
rond zichzelf op te zetten, verhaaltjes die moeten worden 
aangepast en heruitgevonden naargelang de situaties waarin 
men met de fotograaf wordt geconfronteerd. En er zijn op
ties: men kan ernstig zijn overtuigingen demonstreren - zo
als de vader met de krant - of men kan Jan Klaassen en 
Katrijn spelen in des werelds poppenkast, zoals die ene foto 
met jongelui voor, in en op een badhuisje.
In de presentatietekst, maar ook door de muziek die in de 
gangen van de tentoonstelling klinkt en door de fotoplak- 
boeken die men etaleert, wordt het geheel toch wat te veel 
onder de noemer ‘nostalgie’ ondergebracht. Het is begrijpe
lijk dat men zich daartoe laat verleiden, want hoe breng je 
een publiek zover om naar familiefoto’s van anderen te ko
men kijken? Maar het is een misplaatst accent, omdat de 
periode te veraf ligt om object van nostalgie te kunnen zijn 
en ook te veel verschilt van onze tijd. De foto’s zijn te con
creet. Hun talrijke details wijzen in alle richtingen en con
fronteren ons niet met een sentimenteel en verhullend idee 
van de Belle Epoque, maar met tientallen artefacten ervan, 
die een weerbarstiger beeld van de periode weerspiegelen 
dan nostalgische beelden zouden kunnen doen.
De aantrekkingskracht van deze tentoonstelling zit niet in 
de bevestiging van een beeld van een historische periode, 
maar in het roerige oppervlak dat te zien is als men met de 
neus op de beelden wordt gedrukt. We bevinden ons ergens 
tussenin: tussen strikt amateurwerk en perfecte beslagenheid. 
Tussen de periode van de pioniers en die van de moderne 
fotografie - sommige opnames zijn romantische plaatjes, 
andere kondigen een ‘moderne’ esthetiek aan (geometrisering 
van decor en beeldoppervlak bijvoorbeeld), zonder dat beide 
in tegenspraak komen. Tussen het schilderij van de zondags- 
schilder die academische normen of gerespecteerde tenden
sen liefst zo precies mogelijk emuleert, en de volstrekte ar
tistieke vrijheid. Tussen de registratie van een treffend of 
onverwacht gegeven (zoals de wagen vol ijsblokken) en het 
vermogen tot fictie (een Fantômas-achtige foto van een in
breker die met pistool en halsketting uit een smalle kast te 
voorschijn komt).
De hier gepresenteerde selectie geeft een beeld van een pe
riode die, al wordt ze soms ‘klassiek’ genoemd, een tijd is 
van aftasten; het is een historisch moment waarop het so
ciale en het fotografische elkaar overlappen en er vormen 
ontstaan waarin beide zijn samengesmolten. Fotograaf en 
onderwerp kijken elkaar aan met onrust in de ogen.
Le temps retrouvé. Photographes amateurs à la Belle Epo
que loopt tot 15 september in het Musée de la photographie, 
Avenue Paul Pasteur 11, 6032 Charleroi/Mont-sur- 
Marchienne (071/43.58.10; mpc.info@muséephoto.be). 
(Peter Rotsaert)

Juul Hondius

Canal, 2000

SARA BLOKLAND & JUUL HONDIUS. Was de foto
grafie enkele decennia geleden nog relatief eenvoudig op te 
splitsen in ‘geënsceneerd’ en ‘documentair’, inmiddels lo
pen die genres volledig door elkaar heen. Dit brengt met 
zich mee dat het statuut van ieder beeld troebel wordt; zelfs 
een journalistiek beeld kan geënsceneerd zijn.
Ensceneren en citeren, het wordt veel gedaan. Waarom? 
Omdat men het echte, ultieme beeld van de werkelijkheid 
niet te pakken krijgt en men dit onvermogen tonen wil? 
Omdat ‘niet ensceneren’ ook geforceerd is? Of omdat 
enscenering de foto van een artistiek sausje voorziet? Het is 
niet altijd even duidelijk waarom er weer zo’n Jeff Wall- 
achtige foto aan de muur hangt of waarom er weer zo’n 
slechte acteur met glazige ogen in de camera staart. Sara 
Blokland en Juul Hondius zijn twee jonge fotografen die 
ons wél kunnen overtuigen waarom ze manipuleren en 
ensceneren. Van Blokland is momenteel recent werk te zien 
in De Kabinetten van De Vleeshal (Middelburg); het Am
sterdamse Huis Marseille toont foto’s van Juul Hondius. 
Blokland en Hondius delen hun interesse voor context als 
betekenis bepalende factor. Blokland isoleert fragmenten uit 
bestaande foto’s en onderzoekt welk effect dit heeft op het 
beeld. In de serie Neutrals toont ze vijf portretten van men
sen die betrokken zijn geweést bij drugshandel, seks
schandalen of kapingen. Althans dat suggereert zij: in wer
kelijkheid zijn deze louche ogende figuren familieleden van 
de fotograaf; hun ongure imago verkreeg ze door op be
staande familiekiekjes in te zoomen en die details vervol
gens op te blazen. Die werkwijze heeft een enorm effect, 
maar is ook iets te gemakkelijk en te beproefd. Veel beter 
zijn de werken waarop geen mens te zien is, zoals de details 
van interieurs, waarvoor ze eveneens uitging van bestaand 
fotomateriaal. De huiselijkheid en truttigheid druipt er van 
af: een plantenbak op een muurtje, een keurig gedekte tafel 
met tuinstoelen, allerlei kleedjes, een gourmetstel inclusief 
echte gourmetborden en Calvé-sausjes. Het roept persoon
lijke herinneringen op, en tegelijk zijn het heel ‘onpersoon
lijke’ beelden; juist daardoor kunnen andere mensen bij het 
zien van deze beelden met hun gedachten naar hun eigen 
verleden afdwalen. Het doet denken aan de ervaring die je 
hebt op een rommelmarkt, waar je overal precies dezelfde 
vreselijke fonduestellen, pindabakjes en borrelglaasjes aan
treft, die toch stuk voor stuk de meest bizarre herinneringen 
op kunnen roepen. Blokland isoleert bestaande beelden op 
zo’n manier dat de intieme, persoonlijke beleving samen
valt met het collectieve geheugen.
De video Neutral Highway is niet op bestaand beeldmateriaal 
gebaseerd. Blokland monteerde zelfgemaakte beelden, ge
filmd vanuit een auto die door een tunnel rijdt. De wisse
lende snelheden en het geluid wekken de indruk dat een 
wilde, onbeholpen piloot aan het stuur van een raceauto zit. 
Het maakt ook datje de tunnel tegelijkertijd op twee manie-
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mumaIn 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 Huiswil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen halen wordt de maandelijkse huurprijs 
bewust erg laag gehouden (e 6,69 / 270 fr. per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden 
bijzondere tarieven.

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

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
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ren ervaart: als de werkelijkheid en als een digitale versie 
ervan; als een te lange tunnel in Italië en als een computer
spel.
In tegenstelling tot Sara Blokland manipuleert Juul Hondius 
nooit bestaand beeldmateriaal: hij zet (bekende) beelden in 
scène voor de camera. Op de foto Plastic (2001) gaat een 
groepje mensen op een boerenkar schuil onder een transpa
rant plastic zeil. Het zouden vluchtelingen kunnen zijn, maar 
ze zien er net iets te mooi uit om voor echte ontheemden 
door te kunnen gaan: de kar oogt te degelijk, de mensen 
kijken niet triest, ze hebben geen rimpels en hongerig lijken 
ze ook al niet. Er is te weinig grauwheid opdat dit tafereel 
geloofwaardig zou zijn. Daarbij komt dat Hondius een erg 
esthetisch beeld heeft gemaakt - een schitterende afgewo
gen compositie met mooie kleurschakeringen. Waarom denk 
je dan toch aan vluchtelingen, waarom Bosnië in je hoofd? 
Is het alleen die kar en dat hoofddoekje? Zo vergaat het de 
toeschouwer met vrijwel alle foto’s van Hondius: ze zijn 
onmiddellijk herkenbaar, maar kloppen niet. Beelden die op 
het netvlies staan gebrand, maakt hij mooier en op die ma
nier brengt hij bekende nieuwsbeelden dichter bij huis. Hij 
toont niet zozeer ‘de vluchteling als mens’, maar vooral je 
eigen vluchtige manier van kijken. Het zijn sfeervolle, uit
gebalanceerde, aangename foto’s die de beschouwer aan
zuigen, maar die hem tegelijk confronteren met de stereo
tiepe beeldvorming rond de getoonde gebeurtenissen. 
Daarom ensceneert Hondius: om met de hulp van ‘gewone’ 
mensen de bestaande mediataal echter te kunnen maken. Het 
glimmende cibachrome draagt daartoe bij.
Dat Hondius’ foto’s niet verstoken zijn van maatschappelijk 
engagement, blijkt behalve uit de keuze van zijn onderwer
pen ook uit de manier waarop hij beelden presenteert. In 
zijn onlangs verschenen publicatie Een complexe krant vond 
je naast slogans een foto getiteld Canal (2000), een beeld 
van een al te mooi lijk dat op zijn buik drijft, op poster- 
formaat afgedrukt. Twee jaar geleden kon het publiek Man #1 
(1999) als poster meenemen. Nog even en de foto’s gaan 
concurreren met de beelden waarop ze zijn gebaseerd. Wacht 
maar tot de vluchtelingen op billboards hangen!
Neutrals van Sara Blokland loopt nog tot 18 augustus in De 
Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7,4430 LA Middel- 
burg (0118/65.22.00; www.vleeshal.nl). Het werk van Juul 
Hondius is te zien tot 25 augustus in Huis Marseille, Keizers
gracht 401, 1016 EK Amsterdam (020/531.89.89; www.huis- 
marseille.nl). (Nicoline Wijnja)

BERTRAND LAVIER. Het werk van Bertrand Lavier is 
een discours over schilderkunst. Zijn retrospectieve tentoon
stelling in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris be
gint dan ook krachtig met het uiteenzetten van zijn premis
sen. Ze verzandt echter vrij snel in een eindeloos demon
stratief betoog, dat niet verder reikt dan pedagogische be
doelingen. Op het eind van het parcours is het discours ver
worden tot een parodie van het oorspronkelijke uitgangs
punt. De kunstenaar is een karikatuur van zichzelf gewor
den, en het werk bestaat nog slechts uit de zoveelste variatie 
op hetzelfde thema.
Reeds meer dan twintig jaar beschildert Bertrand Lavier 
objecten. Belangrijke voorbeelden zijn een piano (Gabriel 
Gaveau, 1981), een koelkast (Westinghouse, 1981) of een 
auto (Mercedes 190, 1990). De werkelijkheid wordt afge- 
beeld door het af te beelden voorwerp te nemen en het in 
dezelfde kleur te beschilderen, met een expressionistische 
toets, door de kunstenaar zelf zijn touche Van Gogh genoemd. 
De objecten die Lavier met zijn gepersonaliseerde toets be
dekt, krijgen daardoor niet alleen het statuut van een kunst
werk; tegelijk wordt het object gelijkgesteld aan zijn afbeel
ding. De afbeelding van de werkelijkheid kan alleen ont
staan door het origineel te bedekken, door het aan het oog te 
onttrekken en dus uiteindelijk te laten verdwijnen.
Het is een eenvoudige geste, die onmiddellijk een hele reeks 
vragen oproept, over de relatie tussen de werkelijkheid en 
haar afbeelding, het verschil tussen afbeelding en voorstel
ling, representatie en presentatie, drager en huid (support
surface!), maar vooral over de rol van de kunstenaar bij deze 
magische transformatie - allemaal vragen die Lavier op een

Sara Blokland

Uit de serie ‘Neutral Black and White’, 2002

ironische manier en met een zekere lichtheid beantwoordt. 
Helaas blijkt deze lichtheid op langere termijn zijn onver
mijdelijke achilleshiel te zijn.
Intrigerend zijn een reeks spiegels die hij begin jaren negen
tig met kleurloze acrylverf in grove toetsen (be)schilderde. 
Deze spiegels weerkaatsen nog wel het licht, maar niet meer 
het beeld. In een smalle ruimte tegenover de beschilderde 
spiegels hangt een recente reeks op doek gereproduceerde 
foto’s van met krijt beschilderde vitrines, met straatnamen 
als titel: Avenue Montaigne, Rue Louise Weiss, Rue Réamur 
en Rue du Faubourg Saint-Honoré (2000) — niet toevallig 
straten met een belangrijk aantal kunstgaleries. Deze 
'gestuele schilderkunst van de ruitenwasser', die formele 
gelijkenissen vertoont met de ‘spontane’ drippings van 
Jackson Pollock, heeft geen artistieke pretentie. De brede 
strepen krijt hebben als enige functie de vitrine in voorbe
reiding aan het oog van de voorbijganger te onttrekken. 
Lavier geeft deze schilderkunstige geste een artistiek sta
tuut, waarbij de toeschouwer niet onmiddellijk beseft wat 
hij ziet; hij weet ook niet aan welke zijde van de vitrine hij 
zich bevindt, de zijde van de kunst of die van de werkelijk
heid, de zijde van de maker of die van de beschouwer.
Na deze introductie toont Lavier in de eerste zaal het volle
dige ensemble van zijn in 1984 gerealiseerde Walt Disney 
Productions. In een van de stripverhalen van Walt Disney, 
dat in het Franstalige Le Journal de Mickey verscheen on
der de titel Traits très abstraits, bezoeken Minnie en Mickey 
Mouse een museum van moderne kunst. De kunstwerken 
die ze daar te zien krijgen, zowel schilderijen als beeldhouw
werken, werden door Lavier ‘op ware grootte’.gerealiseerd 
en in een gelijkaardige ruimte samengebracht. In tegenstel
ling tot de normale procedure van de kunst, die in de afbeel
ding naar de realiteit verwijst, wordt hier een realiteit gere
construeerd, of beter, gecreëerd op basis van haar fictieve 
afbeelding.
De uiteraard abstracte kunstwerken zijn een perfecte paro
die op de kunst van de jaren vijftig en zestig. Organische 
vormen die duidelijk geïnspireerd zijn op de beeldhouw
kunst van Henry Moore, worden hier bedacht met vrolijke 
pop-artkleuren.
In de tweede helft van de jaren tachtig trachtte Lavier ook de 
beeldhouwkunst te ‘deconstrueren’, dit keer echter met veel 
minder succes. Zijn onderzoek beperkt zich tot het eeuwige 
probleem van de relatie tussen de sculptuur en haar sokkel, 
een probleem dat sinds Rodin en Brancusi door talrijke beeld

houwers, van de minimalisten tot Didier Vermeiren, op een 
geraffineerde en intelligente manier is benaderd. Laviers 
Brandt/Fichet-Bauche (1985), een koelkast van het merk 
Brandt op een brandkast van het merk Fichet-Bauche, of zijn 
Ikea/Zanussi (1986), een kleerkast op een diepvriezer, getui
gen van weinig subtiliteit.
Met het tentoonstellen van zijn verongelukte Alfa Romeo 
wordt zijn kunst er niet bedachtzamer op. Zogezegd maakt 
hij hier een synthese tussen Warhols Accidents en de 
compressions van César, maar daarmee is nog niet gezegd 
dat deze synthese zinvol is. Ook zijn parodie op de antropo
logische musea, waarin hij een slot uit het grootwarenhuis 
La Samaritaine hetzelfde statuut geeft als een slot van een 
Dogonhuis uit Mali, stijgt niet uit boven de ordinaire gag of 
goocheltruc in het genre ‘hoe verandert men een kajak in 
een Griekse vaas?’. Men kope een kajak bij de Vieux Camper, 
men vemiele hem moedwillig en laat hem dan door een res
taurateur van Griekse vazen restaureren. Vervolgens zet men 
hem op een sokkel in een museum. Moraal van het verhaal: 
het enige verschil tussen ordinaire gebruiksvoorwerpen en 
waardevolle museumstukken is dat de eerste gerepareerd en 
de tweede gerestaureerd worden.
Bertrand Lavier nog tot 22 september in het Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 
75116 Parijs (01/53.67.40.00; www.paris-france.org/ 
MUSEES). (Lieven Van Den Abeele)

JOSEF ALBERS/LE BAUHAUS ET PARIS. Het werk 
van Josef Albers zal altijd geassocieerd blijven met zijn be
langrijkste motief, het vierkant. Hij zal dat motief pas gaan 
gebruiken in de late jaren veertig, zij het dan wel zeer inten
sief. Bovendien is de Homage to the Square eerder een hom
mage aan de kleur. Zijn vierkanten noemde hij dienbladen 
van de kleur.
Josef Albers (1888-1976) behoorde tot de tweede generatie 
Bauhausdocenten. In 1920 schreef hij zich in Weimar in als 
student. Later werd hij er professor. Zijn onderzoek spitste 
zich toe op de relaties tussen lijn, vorm en kleur. Ook expe
rimenteerde hij met doorzichtige en doorschijnende materi
alen. Kunst was voor hem geen object maar een ervaring. 
Door gebruik te maken van transparante dragers, onduide
lijk gedefinieerde vormen en de interactie van verschillende 
kleuren stelde hij het statische karakter van het schilderij in 
vraag. Albers ligt aan de basis van de geometrische abstrac
tie en wordt beschouwd als een voorloper van de optische 
kunst of op art.
De oorsprong van de kunst lag volgens hem in “de kloof 
tussen fysieke feiten en psychologische effecten”, de inhoud 
van kunst is “de visuele verwoording van onze reactie te
genover het leven”, de dimensie van de kunst is “de verhou
ding tussen de inspanning en het effect” en het doel van de 
kunst “de revelatie en de evocatie van een visie”. Vrij per
soonlijke opvattingen die in de tentoonstelling duidelijk 
zichtbaar worden gemaakt.
Albers was tevens een uitzonderlijk pedagoog en een van 
de belangrijkste verdedigers van de ideeën en de methodes 
van het Bauhaus. Het motto van Ruskin, Teren zien’, kreeg 
voor hem een ruime betekenis: “De kunst begint daar waar 
ze ons aangrijpt.”
In 1933 emigreerde Albers als een van de eerste Bauhaus- 
professoren naar Amerika. Hij gaf les aan het fameuze Black 
Mountain College in North-Carolina, waar later de eerste 
performances van John Cage, Merce Cunningham en Robert 
Rauschenberg plaatsvonden. In 1950 verhuisde hij naar Yale 
waar hij benoemd werd tot hoofd van het departement ar
chitectuur en design. In 1963 publiceert hij zijn theoretisch 
boek over de interactie tussen de kleuren. De autonomie van 
de kleur beschouwde hij als een plastisch organisatieprincipe. 
“Het vierkant is het bord”, zei hij, “niet de soep”.
Kort na zijn dood in 1976 en kort na de opening van het 
Centre Pompidou schonk zijn weduwe Anni Albers vier 
Homages to the Square uit de periode 1956-1965 aan het 
Musée national d’art moderne. Het belang dat hij hechtte 
aan de fysieke conditie van het schilderij blijkt uit het feit 
dat hij op de rugzijde het juiste recept van de kleuren en de 
gebruikte preparatielagen vermeldde. In de collectie van het
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Eetkamer van de familie Kandinsky in Dessau 
met stoelen en tafel van Marcel Breuer, 1926

Centre Pompidou vormen deze streng geometrische schil
derijen een belangrijke opmaat tot de verzameling minimale 
kunst.
Ter gelegenheid van de heropening van het Centre Pompidou 
in 2000 schonk dé Josef Albers Foundation nog eens elf 
werken, waaronder het uitzonderlijke schilderij op glas Glove ' 
Stretchers (1928) uit de Bauhausperiode. Die schenking is 
de aanleiding voor deze tentoonstelling. De collectie van 
het museum is voor deze gelegenheid aangevuld met een 
dertigtal werken die door de stichting zijn uitgeleend.
Gelijktijdig met de tentoonstelling over Albers loopt in het 
Centre Pompidou ook een tentoonstelling met werken uit 
de permanente collectie over de relaties tussen het Bauhaus 
en Parijs. De meeste van de werken, die zelden of nooit 
worden getoond, zijn afkomstig uit het legaat van Nina 
Kandinsky, dat het Musée national d’art moderne in 1981 
verworven heeft. Deze schenking bevat eveneens een 
gouache die Kandinsky van zijn collega Albers had gekre
gen.
Werden de ideeën van het Bauhaus na de machtsovername 
door de nazi’s hoofdzakelijk in Amerika voortgezet - Walter 
Gropius emigreert in 1937, Mies van der Rohe in 1938 — dan 
herinnert deze tentoonstelling er ons aan dat de eerste buiten
landse successen van het Bauhaus plaatsvonden in Parijs. In 
1930 is de Deutsche Werkbund te gast op het Salon des Artistes 
Décorateurs in het Grand Palais. Walter Gropius installeert er 
een gemeenschappelijke ontspanningsruimte, Marcel Breuer 
een modem kijkappartement en Moholy-Nagy presenteert er 
zijn Lichtrequisit einer elektrischen Bühne, een mechanische 
theaterverlichting. De architectuur van Gropius en de foto’s 
van Moholy-Nagy waren zelfs al sinds 1926 gekend in Frank
rijk, dankzij het tijdschrift Cahiers d’Art van Christian Zervos, 
die ook de eerste monografieën van Klee en Kandinsky pu
bliceerde.
De belangrijkste documenten in de tentoonstelling zijn af
komstig uit de schenking van Yves de Fontebrune, voorma
lig directeur van de galerie van de Cahiers d’Art, waaronder 
een reeks foto’s van de constructie van het Bauhausgebouw 
in Dessau en de bijbehorende paviljoens voor de professo
ren. Toen Kandinsky in 1933 naar Parijs emigreerde, arri
veerde hij met de meubels - de tafel, de stoelen, enkele lam
pen en metalen zetels - die Breuer voor deze professoren
woningen ontwierp. Het ensemble heeft op de tentoonstel
ling een bijzondere plaats gekregen.
Josef Albers/Le Bauhaus 1919-1933 et Paris loopt tot 26 
augustus in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 
(Lieven Van Den Abeele)

ICONOCLASH. De vernietiging van twee immense, in de 
rotsen uitgehouwen boeddhabeelden door de Taliban ver
oorzaakte vorig jaar een schokgolf in de westerse media, 

die bij uitstek iconofiel zijn. De beeldenstormerij van de 
Taliban en hun medestanders, die met de iconoclastische 
missie van 11 september 2001 tot hun ondergang zou lei
den, benadrukte echter nogmaals dat beelden een afgronde
lijke haat en agressie kunnen oproepen. Iconoclash, een 
tentoonstelling in het Zentrum für Kunst und Medien- 
technologie (ZKM) van Karlsruhe, neemt de ‘Bilderkriege’ 
tussen iconoclasten en iconofielen in verschillende tijden 
en op uiteenlopende terreinen onder de loep. Er wordt uit
gebreid ingegaan op het symbolische iconoclasme van de 
moderne kunst, die met de abstractie het (herkenbare) beeld 
uit de beeldende kunst weerde. Behalve voor de abstracte 
schilderkunst van onder meer Malevich, is er ook aandacht 
voor Duchamp en de theoretische en artistieke repercussies 
van zijn werk. Terwijl het iconoclasme van de (historische) 
avant-garde grotendeels van symbolische aard was (er wer
den geen echte kunstwerken beschadigd, hooguit repro
ducties, zoals bij Duchamps L.H.O.O.Q.), zijn in Karlsruhe 
diverse voorwerpen te zien die het slachtoffer zijn gewor
den van een veel gewelddadiger religieus iconoclasme.
De drie grote monotheïstische religies verzetten zich vanaf 
hun ontstaan tegen heidense praktijken en de bijhorende 
‘afgodsbeelden’, maar het christendom liet dankzij de leer 
van de incarnatie een veel positievere benadering toe van 
het (religieuze) beeld dan jodendom en islam. God was in 
de gestalte van Christus mens geworden, een wezen van vlees 
en bloed, dus mocht men hem in zijn sterfelijkheid afbeel
den en in vergankelijke beelden vereren. Deze beeld- 
vriendelijke houding zette zich echter niet zonder slag of 
stoot door. Dé iconoclasten uit het Byzantijnse rijk van de 
achtste eeuw veroordeelden het afbeelden van Christus als 
afgoderij; hun tegenstanders, die het pleit uiteindelijk won
nen, stelden daarentegen dat de gelovige niet het beeld zelf 
vereerde, maar het voorbeeld—Christus dus, of een heilige - 
door het beeld heen. Het westerse christendom zou met de 
Reformatie zijn eigen golf van iconoclasme beleven. In 
Iconoclash zijn voorbeelden te zien van tekeningen en sculp
turen uit het Duitstalige gebied die door beeldenstormers 
zijn ‘bewerkt’. Uit schilderijen van onder meer Lucas 
Cranach de Oude blijkt echter ook hoe de iconoclastische 
impulsen in Duitsland werden omgezet in een nieuwe, pro
testantse religieuze kunst - mede onder invloed van Luther, 
die niets moest hebben van beeldenstormerij. Cranachs Krui
siging met Longinus (1538) is een nieuwsoortige, ‘kale’ com
positie met op het doek geschreven teksten die het beeld 
van een eenduidige boodschap voorzien (net als in een strip 
is te zien wat Longinus zegt, namelijk “Warlich diser Mensch 
ist Gotes Son gewest”). De rol van de taal biedt een interes
sante parallel met de eveneens in de tentoonstelling verte
genwoordigde conceptuele kunst, die ondanks het wantrou
wen tegenover het visuele toch beeldende kunst bleef. Nog 
de meest radicale conceptuele tekstwerken bestaan bij de 
gratie van een verdrongen, bekritiseerd beeld, en bij de vorm
geving van de teksten gaat het wel degelijk ook om de look. 
Iconoclasme levert altijd weer nieuwe beelden op.
Iconoclash wil volgens de ondertitel leiden naar een positie 
“Jenseits der Bilderkriege in Religion, Wissenschaft und 
Kunst”. De aanwezigheid van ‘wetenschap’ tussen ‘religie’ 
en ‘kunst’ doet in eerste instantie wat vreemd aan. Toch zijn 
er ook in de wetenschap felle twisten geweest over de rol 
van het beeld, met name in de wiskunde. Een deel van de 
tentoonstelling gaat daarover; behalve voor mathematische 
modellen is er onder meer aandacht voor satellietbeelden en 
de iconografie van de foetus. Hier wordt de polemische in
tentie van de samenstellers zichtbaar, of toch van enkele 
onder hen, met name Bruno Latour en Peter Weibel. Hun 
stelling luidt dat, terwijl de wetenschap nu in ongekende 
mate beeldend is, de kunst obsoleet dreigt te worden door 
haar kritische houding ten opzichte van het visuele. Weibel, 
de directeur van het ZKM (die zich weer eens niet geneert 
om ook enkele van zijn eigen kunstwerken in de tentoon
stelling op te nemen), is voorstander van een optimaal in de 
samenleving geïntegreerde kunst, die even nuttig is als de 
beelden van de wetenschap. De kunst zou daartoe haar am
bitie om kritisch stelling te nemen ten opzichte van de do
minante beeldcultuur vaarwel moeten zeggen. In feite scha-

Voeten van Christoffelbeeld, Bern, 1498

ren Weibel en Latour zich gewoon aan één kant van de te
genstelling iconoclasme/iconofilie, en suggereren ze dat het 
nu maar eens afgelopen moet zijn met iedere vorm van wan
trouwen of kritische distantie tegenover welk beeld dan ook. 
Daarmee wordt hun pretentie om jenseits der Bilderkriege 
te geraken nogal ongeloofwaardig.
Wat de samenstellers van Iconoclash hebben veronacht
zaamd, is dat het iconoclasme van de moderne kunst sa
menhing met een kritiek op de massacultuur - een kritiek 
die zulke uiteenlopende auteurs als Clement Greenberg en 
Guy Debord verenigde. In Karlsruhe is een DVD van 
Debords laatste film te zien, In Girum Imus Node et 
Consumimur Igni (1978), waarin 'gedetourneerde' film
fragmenten van onder meer veldslagen worden afgewisseld 
met nogal elegische opnames van een voorbijschuivend 
Venetië, terwijl een stem vertelt over de mislukte strijd van 
de Situationisten tegen de dominante cultuur. Debords kri
tiek op het ‘beeld geworden kapitaal’ van de spektakel- 
maatschappij leidde onder meer tot een dubieuze passage in 
La Société du spectacle, waarin hij zover ging om te stellen 
dat het oog van alle zintuigen het gemakkelijkst te mislei
den is. In Girum... toont echter aan dat hij ook positief en 
inventief met beelden kon omgaan, zij het in combinatie met 
een woordenstroom om ze enigszins in toom te houden. Het 
is jammer dat de vertoning van deze film niet wordt aange
grepen om dieper in te gaan op de omgang met de erfenis 
van het situationisme in de hedendaagse kunst. Ook veel 
hedendaagse kunstenaars ‘detoumeren’ immers beelden uit 
de massamedia. In tegenstelling tot Debord zetten zij niet 
het beeld als zodanig in de beklaagdenbank, maar een stomp
zinnige beeldconsumptie die verschillen wegvaagt en geen 
reflectie meer toelaat op de producten - beelden, maar ove
rigens evenzeer teksten, of amalgamen van beide - die de 
cultuurindustrie over ons uitkiepert. Terwijl algehele, on
kritische beeldverering het beeld in feite juist devalueert, 
zijn sommige iconoclasten misschien wel de echte 
iconofielen. Oorlogen zijn nu eenmaal zelden overzichte
lijk, en dat geldt ook voor Bilderkriege.
Iconoclash. Jenseits der Bilderkriege in Wissenschaft, Religion 
und Kunst loopt tot 4 augustus in het Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie (ZKM), Lorenzstrasse 19, 76135 
Karlsruhe (0721/81.00.0; www.zkm.de en www.icono- 
clash.de). (Sven Lütticken)

MATISSE - PICASSO. Matisse en Picasso behoren onge
twijfeld tot de belangrijkste kunstenaars van de twintigste 
eeuw, maar het zijn geen Twin Giants, zoals de propaganda 
van de Tate Modem ons wil doen geloven. Als collega’s er
kenden ze eikaars kwaliteiten, bij gelegenheid wisselden ze 
zelfs een schilderij uit, maar ze hadden niet de behoefte om 
constant eikaars gezelschap op te zoeken. Dat ze dezelfde 
genres en onderwerpen behandelden - het portret, het naakt, 
het stilleven of het interieur - heeft meer te maken met hun 
klassiek referentiekader dan met een wederzijdse affiniteit. 
Allebei verwijzen ze naar Ingres en Delacroix, Manet en 
Cézanne; Picasso hield dan weer meer van Velâzquez en Goya, 
en Matisse van Van Gogh, Gauguin en Seurat.
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in de kapellen en kerken in het centrum van Roeselare.

Mark Wallinger (GB)
Kapel Paters Redemptoristen (startplaats)

Michel Aubry (F)
Kapel Grauwe Zusters

Gary Hill (VS)
Triforum

David Claerbout
Sint-Amandskerk

Franciska Lambrechts
Sint-Amandskerk

Hans Op de Beeck
Sint-Amandskerk

»

"ë

V K: e , 
■ . ig.g, 

“ 1 7 Ai

‘ 1998 
a232•4.-463e

; TuinDe Brabanderetidl ■
> Maczekplein, 8700 Tiett .

-s 4 juli- september. .
u Z; P %a. "h z ' 3*0 4
-2: 14 -18 U ' ■ aa.azee " %- . M‘ ‘22 gesloten op maandag-.. cta Info: C.C. Gildhof.

ccgildhofatielt.be

"4
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Henri Matisse Pablo Picasso

Nu de dos I, ca. 1909 Deux nus, 1906

Buiten het feit dat ze ongeveer tijdgenoten waren en een lange 
en productieve carrière kenden, zijn de temperamenten van 
Henri Matisse (1869-1954) en Pablo Picasso (1881-1973) “zo 
verschillend als de Noordpool verschilt van de Zuidpool”, 
zoals Matisse het zelf uitdrukte. Tegenover Matisse, de voor- 
malige rechtenstudent en leerling van William Bouguereau 
en Gustave Moreau, staat de anarchistische bohémien Picasso, 
een wispelturig karakter dat zich makkelijk Het meeslepen 
door zijn nieuwsgierigheid. Matisse stond afkerig tegenover 
dat artistieke toerisme.
Het oeuvre van Picasso is openlijk autobiografisch, het loopt 
parallel aan zijn turbulente leven. Het oeuvre van Matisse 
wil daarentegen niets prijsgeven over de persoon van de 
kunstenaar: het is een sublimatie van het leven en een surro
gaat ervoor. Matisse zocht verder tijdgenoten op zoals Renoir 
en Bonnard, waarvan Picasso het werk verafschuwde - hij 
verkoos het gezelschap van de oude meesters. Wat beide 
wel gemeen hadden, is dat ze nooit door de abstractie wer
den verleid. Matisse werkte naar de natuur, Picasso schil
derde figuratief maar antinaturalistisch.
Matisse was twaalf jaar ouder dan Picasso. Toen ze elkaar 
in 1906 voor het eerst ontmoetten, waarschijnlijk in het ap
partement van Gertrude en Leo Stein, die van beide kunste
naars schilderijen bezaten, was Matisse de leider van de 
fauvisten, die reeds de weg hadden geëffend voor de radi
cale experimenten van Picasso’s generatie. Tussen Picasso 
en Matisse kwam er nooit een echte samenwerking, zoals 
die er was tussen Picasso en Braque - ook al beschouwde 
Picasso de laatstgenoemde eerder als zijn hulpje dan als een 
collega - of zoals die tussen Matisse en Derain plaatsvond 
in de ontstaansperiode van het fauvisme.
De tentoonstelling in de Tate maakt met behulp van vijfen
dertig kleine ensembles formele vergelijkingen tussen schil
derijen en beelden die een vergelijkbaar thema hebben, maar 
chronologisch soms nogal ver uit mekaar liggen. Deze kli- 
nische analyses van vormen en onderwerpen zijn in het beste 
geval didactisch, maar meestal ofwel te ver gezocht, of he
lemaal niet ter zake.
De tentoonstelling begint met beider zelfportret uit 1906. 
Picasso is vijfentwintig, Matisse zevenendertig. De nog ti
mide en onzekere jonge schilder heeft zich afgebeeld in een 
vrij klassieke houding (met schilderspalet), in een lineaire 
stijl en in sobere kleuren. De oudere Matisse, op het hoogte
punt van zijn carrière, ziet er met zijn woeste baard in een 
bijna expressionistische close-up voldaan en zelfverzekerd 
uit.
Ook in Le Luxe I (1907) is Matisse nog de meerdere van 
Picasso in Le Meneur de cheval (1906). Le Luxe is dan ook 
het hoogtepunt van een rijpe schilder die reeds zijn eigen 
vormentaal gevonden heeft en dat nog eens op een haast 
synthetische wijze demonstreert. De vergelijking met het 

nog anekdotische en sentimentele werk uit Picasso’s roze 
periode is dus niet echt relevant.
Een belangrijk historisch feit is dat Picasso bij Matisse voor 
het eerst een Afrikaans masker te zien kreeg. De gevolgen 
hiervan voor het ontstaan van het kubisme en het verder 
verloop van de kunstgeschiedenis waren toen nog niet te 
voorzien. Toch is hiervan in deze tentoonstelling weinig of 
niets te merken. Les Demoiselles d’Avignon (1907) uit de 
verzameling van het MoMA en Baigneuses à la tortue (1908) 
van Matisse uit het St. Louis Art Museum hebben de ver
plaatsing niet gemaakt en zullen enkel in New York te zien 
zijn.
Hilarisch is de vergelijking tussen Matisse’s Intérieur au 
violon (1917-18) en de beschilderde sculptuur Guitare (1927) 
van Picasso. Buiten de aanwezigheid van een muziekinstru
ment, en de correspondentie tussen de vertikale strepen in 
zwartwit van de vensterluiken bij Matisse enerzijds en de 
achtergrond van de gitaar bij Picasso anderzijds, hebben deze 
werken niets gemeen. Toch herkennen de makers hier een 
invloed van het schilderij van Matisse op pogingen van 
Picasso om zijn ervaringen met het kubistische schilderij 
toe te passen op het object. Het verlengen van de blik in de 
kamer doorheen het venster, hier versterkt door de tegenbe
weging van het raam dat naar binnen draait en het venster
luik dat naar buiten toe opengaat, is een motief dat Matisse 
veelvuldig gebruikte en dat Picasso in bepaalde schilderijen 
ook daadwerkelijk van hem ovemeemt; dit heeft echter niets 
te maken met Picasso’s kubistische experimenten met het 
object.
De vergelijking tussen Picasso’s schilderijen van ‘gesculp- 
teerde naakten’ uit zijn protokubistische periode zoals 
Deux nus (1906) en de reeks bronzen reliëfs van een 
vrouwenrug van Matisse - tussen 1908 en 1930 maakte hij 
vier versies van een Nu de dos — snijdt wel hout. Dat geldt 
ook voor het samenbrengen van Matisse’s late papiers 
découpés, eigenlijk een vervolg op Picasso’s vroege papiers 
collés, en Picasso’s late sculpturen in geplooide en beschil
derde ijzeren platen.
Matisse-Picasso loopt tot 18 augustus in Tate Modern, 
Millbank, Londen, SW1P 4RG (0207/887.88.69; 
www.tate.org.uk). De tentoonstelling reist nog naar 
Parijs (Grand Palais, 25 september 2002 tot 6 januari 
2003) en New York (Museum of Modem Art, 13 februari 
tot 19 mei 2003). (Lieven Van Den Abeele)

Architectuur en vormgeving

UN STUDIO/UN FOLD. Na hun doorbraak halverwege 
de jaren negentig met grote infrastructurele werken als de 
Erasmusbrug in Rotterdam en de Piet Heintunnel in Am
sterdam, besloten Ben van Berkel en Caroline Bos in 1998 
hun architectenbureau voortaan onder de naam UN Studio 
te laten opereren. UN Studio/UNfold, hun eerste overzichts
tentoonstelling, toont behalve de topstukken van het duo ook 
ontwerpen uit het prille begin van hun samenwerking. Het 
Nederlands Architectuurinstituut heeft niet alleen erg uit
eenlopende projecten geselecteerd, het tracht ook de 
gelaagdheid van de ontwerpen en de werkwijze van het bu
reau bloot te leggen. Die manier van werken werd in de loop 
van de jaren negentig steeds gecompliceerder, en precies 
dat heeft de architecten tot hun naamsverandering geïnspi
reerd. UN staat daarbij voor ‘united network’, wat zoveel 
betekent als het netwerk van specialisten op het gebied van 
architectuur, stedenbouw, infrastructuur, logistiek en 
computertechnologie, die per opdracht in steeds wisselende 
teams worden ingezet.
De tentoonstelling speelt zich af in negen lichtblauwe en 
immens hoge paviljoens die de grote zaal van het NAi vol
ledig in beslag nemen. Ieder paviljoen toont een of twee 
sleutelprojecten: de Erasmusbrug heeft een eigen paviljoen 
gekregen, het ontwerp voor het Mercedes-Benz Museum in 
Stuttgart deelt er een met het ontwerp voor de herinrichting 
van het havengebied van Genua (beide ontwerpen zijn win
nende prijsvraagontwerpen). Eén paviljoen is volledig ge
wijd aan een indrukwekkend aantal nog uit te voeren ont-

UN Studio

Kantoor Dada (wedstrijdontwerp), Firenze, 2001

werpen, zoals de uitbreiding van het Wadsworth Atheneum 
Museum of Art in Hartford (VS) en het Kantoor Dada in 
Firenze (Italië). Enkel hier worden ontwerpen getoond die 
onder de nieuwe naam UN Studio zijn gemaakt. Ze laten 
zien dat Van Berkel en Bos tegenwoordig op grotere schaal 
en steeds vaker in het buitenland werken.
In een introductiepaviljoen zijn alle uitgevoerde én niet uit
gevoerde ontwerpen van UN Studio te zien in chronolo
gische volgorde. Interviews met Van Berkel en Bos, gepro
jecteerd op flatscreens die in de wand zijn gemonteerd, lich
ten het complete oeuvre toe. Op diezelfde wand staat, in de 
krachtige typografie van Anthon Beeke, de nodige uitleg bij 
typische UN-fenomenen als ‘deep plan’, ‘continuous 
difference’ en ‘crossing point’. Op de wanden van het 
middelste paviljoen verduidelijken citaten van Aaron Betsky, 
directeur van het NAi en de ontwerper van de tentoonstel
ling, nogmaals het doel van dit alles: ‘Unfolding the Forms 
of UN Studio’.
De sleutelprojecten worden steeds op dezelfde manier ge
presenteerd, met maquettes van uiteenlopende kwaliteit, plat
tegronden en doorsneden, snelle schetsen op calque, door 
de computer vervaardigde diagrammen, foto’s en films van 
de gebouwde werkelijkheid; maar ook met gemanipuleerde 
foto’s die op groot formaat zijn afgedrukt en flatscreens 
waarop suggestieve opeenvolgingen van beelden - bijvoor
beeld van pareloesters en kledingdetails - te zien zijn. Dat 
associatief gekozen beeldmateriaal moet de gelaagdheid en 
de vormentaal van de ontwerpen verduidelijken.
Eén motief staat in de sleutelprojecten centraal: beweging 
- of het nu gaat om de complexe verkeersstromen van het 
stationsgebied van Arnhem, de vierentwintiguurscyclus van 
slapen, wonen, werken van een gezin in het Möbiushuis, of 
de elektrische wisselstromen in de elektriciteitsstations in 
Amersfoort en Innsbruck. De architecten hanteren de ana
lyse van de verschillende vormen van beweging in ruimte 
en tijd als uitgangspunt van hun ‘deep planning’. Maar UN 
Studio beschouwt architectuur niet enkel als een complexe 
organisatorische opgave. De architect heeft ook een cultu
rele verantwoordelijkheid; architectuur leidt een bestaan 
ergens tussen ‘art & airports’, aldus Van Berkel en Bos. Om 
die reden besteedt de tentoonstelling ook volop aandacht 
aan de esthetische dimensie van de ontwerpen.
Over de hele tentoonstelling gezien balanceert de presenta
tie van de sleutelprojecten voortdurend tussen het artistieke 
en het logistieke uiterste. Bij Museum Het Valkhof in 
Nijmegen ligt het accent volledig op het esthetische; de pre
sentatie wordt helemaal gedomineerd door de prachtige 
maquette van deze ‘omgevallen koelkast’ - zoals de 
Nijmegenaren hun museum noemen. In het masterplan voor 
het stationsgebied in Arnhem, een van de omvangrijkste en 
meest complexe ontwerpopgaven in deze tentoonstelling, 
wordt voluit op de logistieke problematiek gefocust - geen 
enkel sleutelproject illustreert zo duidelijk wat ‘deep plan
ning’ is als deze overstapmachine. De wijze waarop de 
sleutelprojecten getoond worden, is dubbelzinnig. Enerzijds 
wordt de werkwijze van UN Studio tot in alle details geana
lyseerd; diagrammen, schetsen en maquettes maken de ver
schillende fases van het ontwerpproces en de gelaagdheid

Florent BEX

09.2002
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Chantal Chapelle,
Wim Delvoye, Patrick Everaert, Felten-Mas;

Johan Muyle, Ria Pa
Ze verkennt

ran vandaag, is er voor de mens niets nieuw maar 
alles is anders. Vijftien kunstenaars zijn getuigen: 
ristine Clinckx, Berlinde De Bruyckere, Fabien de Cugnac, 
ger, Bénédicte Henderick, Michel Huisman, Paul Michiels, 
née, Marc Vanderleenen, Ludwig Vandevelde, Loreta Visie 
de grenzen tussen werkelijkheid en representatie
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Koningin Astridlaan,7 (Thermen) - 8400 Oostende
Tel 059.51.1 9.52 Fax 02.51 2.87.56
info @ orionartgallery.be_________ www.orionartgailery.be

Bénedicte Henderick

Open alle dagen van 14 tot 18 u " . * ...
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lia schelkens 
sculpture gallery 
tweede natuur Kijken naar beelden...

using 7 years experience

Mag het een ietsje 
meer zijn?

as a private art / nature project FREDDY VAN PARYS
tweede natuur now aims Studio #01 CONJUNCTION

to reach a wider audience

in public spaces 12 July - 25 August 2002

Open Saturday and Sunday 
2 till 6 pm or by appointment

growing projects

sjoerd buisman
arboretum kalmthout

ateliers, wandelvoordrachten, 
workshops, rondleidingen 
aangepast aan de doelgroep 
(kleuter tot volwassene) 
voor groepen en individuele 
museumbezoekers 
vanaf april tot november

11 May - 31 October 2002

een breed gamma van activiteiten 
ondersteunt de collectie én 
de tentoonstellingen

www.tweedenatuur.tk

WHITE-OUT STUDIO

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

voor Beeldhouwkunst Am .

Paardenmarkt 26,2980 Halle Zoersel 
T+F 03 3842192 
lia.schelkens@skynet.be

Van Bunnenlaan 58A 
8300 Knokke-Heist • Belgium 

Tel. +32 (0) 50 62 93 63 
Fax +32 (0) 50 62 29 66

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

C CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST MAASTRICHT
C
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13 juli t/m tl augustus
Roger Cremers / Aristoteles’ Fieber 
m.m.v. Andi Plum en Mark Aerial Waller
opening zaterdag 13 juli 17.00
locatie Brusselsestraat 114
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room

Lucy ORTA
Fluid Architecture
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30 augustus t/m 22 september
Oscar Creemers
locatie Brusselsestraat 114

13 juli tm 5 oktober 2002

tentoonstellingsruimte Spui 193-195, 4e etage 
open di tm za 12-17 uur

0 zondag 1 september 14.00: 
presentatie CD-rom in filmhuis Lumière
Bogaardenstraat 40b, Maastricht

O Michael Lin
O

O (

0Q
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31 augustus t/m 8 september
hedah op locatie
Ki-osk / Bas van Doorn en Bing Ie 
ism pizzart.com
mobiele kunst- en designverkoopmodule, de Ml ki-osk, 
opereert in de binnenstad van Maastricht

spectaculaire bloemenvloer 
in, Atrium Stadhuis

13 juli tm 9 september 2002
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Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur 

www.depont.nl

zaterdag en zondag 31 aug /I sept 
Kunstoverslag / Arttransit
live ondersteuning vanuit hedah locatie Parallelweg 101: 
workshops, presentatie, discussie en aanvoer kunstenaars
producten; op zo 1 sept CD-rom presentatie van Oscar Creemers;
actuele info hedahwebsite en www.ki-osk.com

openingstijden do t/m zo 13:00 - 17:00
Brusselse straat 114 en Parallelweg 101 (NS-terrein, in de bocht van 
de Parallelweg en de St. Antoniuslaan, één na laa ste loods aan de rechterkant)
T 00 H ( i) 43 351 01 75 > hedah@niew.nl www niew.nl/hedah

Atrium Stadhuis 
Spui 70 

open ma tm vr 7-19 (do 21.30) 
za 9.30-17 uur

haags centrum voor beeldende kunst
Spui 193-195
2511 bn Den Haag 
Nederland

t (*31)70 365 89 85
f (‘31 ) 70 361 79 62 
e info@stroom.nl

www.stroom.nl
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Kinderen bij speeltafel in zandbak op Bertelmanplein, 
Amsterdam Oudzuid, speelplaats ontworpen door Aldo van Eyck, 1947, 

foto: Gemeentearchief Amsterdam

van de ontwerpen inzichtelijk. Anderzijds worden de pro
jecten echter door de isolerende werking van de paviljoens 
haast autonoom, hetgeen nog versterkt wordt door de on
duidelijke routing: nadat je het introductiepaviljoen hebt 
bezocht, is helemaal niet meer uit te maken welk parcours 
je moet volgen — en het valt zelfs niet mee om de ingangen 
van de paviljoens te vinden.
Binnenin de paviljoens voegen de reusachtige, door Van Berkel 
gemanipuleerde foto’s maar weinig toe, terwijl ze wel het 
gevoel versterken dat men zich in een galerie bevindt, met 
kiinst aan de strakke witte muren en hier en daar een vrij
staand object. Van Berkel en Bos zelf concludeerden dat 
architectuur zich ergens tussen kunst en vliegvelden beweegt. 
In het NAi oogt het werk van UN Studio vooral als kunst. 
Architectuur lijkt er vooral een culturele opgave.
De retrospectieve UN Studio - UN fold. Ben van BerkeU 
Caroline Bos 1987-2002 loopt nog tot 29 september in de 
Grote Zaal van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), 
Museumpark 25, 3000 AE Rotterdam (010/440.12.00; 
info@nai.nl). (Evelien van Es)

ONTWERPEN VOOR KINDEREN. De Nieuwe Vleugel 
van het Stedelijk Museum te Amsterdam is ter gelegenheid 
van de tentoonstelling over Aldo van Eycks speelplaatsen 
omgetoverd tot een bewaarplaats voor het kind, deze aller
kleinste homo ludens. Het is alsof de tijden van de tentoon
stelling Kind en Kunst uit 1947, waaraan Van Eyck meewerkte, 
zijn teruggekeerd. Uit luidsprekers klinkt oorverdovend blij 
kindergekraai (ik weet niet of dit authentieke geluidsopnamen 
zijn), op de vloer liggen grijze betonnen stoeptegels (dertig 
bij dertig centimeter) in een strak patroon, en in het midden 
staan enkele glanzende klimrekken op een bed van rode rub
beren tegels, om de tere kinderknietjes voor al te grote 
schrammen te behoeden.
Aan de grote kopse wand tegenover de ingang hangen twee 
enorme luchtfoto’s van Amsterdam. Gele, bijna lumine
scente punten lokaliseren een groot deel van de ongeveer 
730 (!) kinderspeelplaatsen, rolschaatsbanen, klimrekken- 
formaties en betonnen speelheuvels die Aldo van Eyck tus
sen 1947 en 1978 ontwierp. Het is een waar melkwegstel
sel van ‘kinderplekken’ en tevens een staaltje van 
cartografie, waar Constant, bedenker van het paradijs voor 
de volwassen homo ludens, Nieuw Babylon, alleen maar 
van had kunnen dromen. Ook van Constant toont deze zorg
vuldig gemaakte expositie overigens een bescheiden ont
werp voor een speelplaats.
Het pièce de résistance van de inrichting wordt gevormd 
door zwartwitfoto's van spelende kinderen (afkomstig uit 
het Amsterdams Gemeente Archief) die als velums over de 
gehele breedte en hoogte van de ramen van de Nieuwe Vleu
gel zijn gespannen. Het gelukzalige beeld van de Neder
landse wederopbouw dat de beelden zelf bieden, wordt nog 
versterkt door het binnenvallende licht. (De foto’s van on
der andere Eva Besnyö, Cas Oorthuys en Carel Blazer zijn 
waarschijnlijk digitale prints, want ze vertonen zelfs op dit 
reusachtige formaat welhaast geen korrel, hetgeen hun 
hyperreële verschijning alleen nog maar versterkt.) 
Plattegronden en schetsen completeren dit werkelijk 
fantasmagorische beeld van een ongekend perfect scenario 
van dwang en plezier. Het is fascinerend om het gehele, ui
terst complexe repertoire van schakelingen en koppelingen 

van speelobjecten (met sciencefictionachtige namen als klim- 
bollen, duikelrekken, klimbogen) en ruimtelijke, stedelijke 
disposities te ontrafelen. Ineens wordt een totale axiomatiek 
van de architecturale pretenties van Aldo van Eyck (en eigen- 
lijk ook van die van zijn tijdgenoten) zichtbaar: geen oeuvre- 
catalogus en nauwelijks een artikel zijn er tot nu toe geheel in 
geslaagd dit dispositief feitelijk helder te krijgen. In dat ver
band is het bevreemdend dat het enige artikel over de speel
plaatsen van Aldo van Eyck, een tekst die de inzet van diens 
opvattingen over de werking van architectuur en stedenbouw 
genadeloos en tevens vol bewondering heeft blootgelegd, in 
geen enkele bijdrage aan de catalogus wordt genoemd. Het 
bewuste artikel van Jan de Heer en Kees Vollemans heet vol
uit Postscriptum of Voorbij het laatste woord over de laatste 
stad (ook andere woorden kunnen dat). Een klein kadootje 
voor het verleden Jaar van het Kind en het eerverleden Jaar 
van de Vrouw. Het werd gepubliceerd in 1979 in een thema
nummer van het tijdschrift RASTER (nummer 12, 1979, 
pp. 129-149) dat gewijd was aan De Stad in literatuur, 
filosofie en beeldende kunst.
De tentoonstelling maakt dat echter goed: het getoonde werk 
ontzenuwt op eigen kracht de mythe Aldo van Eyck - de 
mythe als zou hij een humanist pur sang geweest zijn, die 
terugdeinsde voor de zelf gecreëerde leegte van het archi
tectonische teken, en die zou hebben gepoogd die leegte 
opnieuw op te laden met een ideologie van het onbedorven, 
goede, wilde en onschuldige kind. Het gepresenteerde ma
teriaal maakt, ondanks de theatrale enscenering, elke 
hagiografische vertelling over Aldo van Eyck onmogelijk 
en hopeloos pathetisch. Ontwerpen voor kinderen biedt on
gewild een blik op Van Eycks microfysica van de macht, 
waarvan de categorische imperatief Gij zult gelukkig zijn! 
het motto vormt. Eens te meer blijkt de macht van de ge
schiedenis sterker dan die van degenen die haar dachten te 
kunnen maken. Tragisch, maar wel hoopvol.
Ontwerpen voorkinderen. Speelplaatsen doorAldo van Eyck 
& presentatie Meubels en Speelgoed is nog te zien tot 8 sep
tember 2002 in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 
13,1071CX Amsterdam (020/5732911). De catalogus Aldo 
van Eyck. De speelplaatsen en de stad (red. Liane Lefaivre) 
bevat bijdragen van Ingeborg de Roode, Francis Strauven, 
Lia Karsten, Anja Novak en Erik Schmitz, en werd uitgege
ven bij NAi Uitgevers, Mauritsweg 23,3012 JR Rotterdam 
(010/201.01.32). ISBN 90 5662 248x.
Gedurende de tentoonstelling organiseert het Stedelijk een 
groot aantal activiteiten voor kinderen, onder andere een drietal 
workshops onder leiding van speelplaatsarchitect Sybolt 
Meindertsma. De resultaten van de workshops zullen uitge
werkt worden in de twee speelplaatsen die Meindertsma in 
2003 gaat realiseren op het terrein van de Westergasfabriek te 
Amsterdam. Meer informatie bij Rixt Hulshoff (020/5732658; 
rixt@stedelijk.nl). (Pieter Jan Gijsberts)

Publicaties

THOMAS RUFF. “How Big Is Your Monograph?” vroeg 
het tijdschrift Texte zur Kunst enkele jaren geleden pesterig 
op het omslag. De omvang en de uitvoering van tentoon
stellingscatalogi en andere monografische publicaties lijkt 
voor kunstenaars inderdaad meer dan ooit een statussym
bool te zijn. Size matters; het kan allemaal niet groot en dik 
genoeg zijn. Thomas Ruffs catalogi waren tot nu toe nooit 
veel groter dan A4-formaat, en niet al te dik. De publicatie 
Thomas Ruff: Fotografien 1979-heute, behorend bij een rei
zende tentoonstelling, is niet alleen zichtbaar groter maar 
met 267 pagina’s ook vele malen dikker dan zijn voorgan
gers. Enkele jaren later dan zijn cóüega-Becherschüler Struth 
en Gursky is Ruff dus in de eredivisie aanbeland. Feitelijk 
is Thomas Ruff: Fotografien 1979-heute een combinatie van 
een tentoonstellings- en oeuvrecatalogus: ruim één derde 
bestaat uit postzegelgrote reproducties (met bijschriften) van 
alle werken van Ruff. Dat is nuttig, vooral voor delen van 
het oeuvre die wat ondergesneeuwd zijn, zoals de toch es
sentiële en zeer grote reeks Zeitungsfotos uit de vroege ja
ren negentig. Meer nog dan de daaraan voorafgaande beel
den van de sterrenhemel, gebaseerd op foto’s van het ESO 
(Steme, 1989-1992), maken deze Zeitungsfotos de rol die 
appropriation in het werk van Ruff speelt expliciet: het zijn 
onmiskenbaar toegeëigende krantenfoto’s, geselecteerd vol
gens idiosyncratische criteria die aan Gerhard Richters At
las doen denken.
Andere reeksen zijn minder expliciet gebaseerd op 
appropriation: de monumentale Portrats uit de late jaren 
tachtig zijn een soort geperfectioneerde pasfoto’s, en de 
architectuurfoto’s vinden hun oorsprong in Ruffs belang-
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Thomas Ruff

Zeitungsfoto 024,1990

stelling voor ansichtkaarten met beelden van het Ruhrgebied. 
Matthias Winzen, auteur van de belangrijkste catalogustekst, 
stelt dat het Ruff niet om schoonheid te doen is, maar om 
een onderzoek naar de waarneming en de rol van diverse 
apparaten daarbij. Ruff gaat inderdaad vaak aan de slag met 
een toestel om er de implicaties van te doorgronden. Veel 
van zijn werk oogt als de loutere toepassing van een appa
raat of procédé, zoals in het geval van de stereofoto’s. Maar 
Ruff mystificeert het apparaat niet; hij vervalt niet in de sug
gestie dat een technisch hulpmiddel noodzakelijkerwijs tot 
een bepaald soort beeld leidt. Wel zijn apparaten voor be
paalde doeleinden ontwikkeld, en zijn ze deel van een con
text waarin ze een bepaalde functie hebben. Met de beroemde 
Portrats benadrukt hij dat de fotografie dan wel aanspraak 
maakt op de status van kunst, maar dat ze in haar meeste 
toepassingen een objectiverend, bureaucratisch karakter 
heeft; die vorm van fotografie wordt in de kunstfotografie 
opgenomen en als het ware artistiek gesublimeerd, zonder 
dat haar oorsprong wordt verdoezeld. De in 1995 op de 
Biënnale van Venetië tentoongestelde Andere Portrats zijn 
zeefdrukken die steeds bestaan uit delen van verschillende 
Portrdts, die Ruff heeft gecombineerd met behulp van een 
toestel dat de Duitse politie in de jaren zeventig gebruikte 
om Phantombilder te maken. Vrijwel tegelijkertijd ontston
den de groenige nachtfoto’s (1992-96), waarin Ruff een vorm 
van technologie gebruikte die nadrukkelijk militaire conno
taties heeft. Het Ruhrgebied wordt, door het zo in beeld te 
brengen, in een (mogelijk) oorlogsdecor getransformeerd 
- of in een decor voor Silence of the Lambs.
Winzen spaart geen moeite om nog maar eens aan te tonen 
dat Ruff via de Bechers in de traditie staat van de ‘Neue 
Sachlichkeit' van August Sander en Albert Renger-Patzsch. 
Hij moet zich daarvoor wel in allerlei bochten wringen, want 
Ruff maakte inmiddels gebruik van allerlei vormen van 
beeldmanipulatie - van de ‘ouderwetse’ analoge Andere 
Portrats tot de digitale beeldbewerking van veel andere se
ries - en liet daarmee de klassieke ambitie varen om de wer
kelijkheid objectief weer te geven. Winzen beweert dat Ruff 
onder de veranderde historische omstandigheden juist dóór 
zijn belangstelling voor allerlei vormen van beeldmanipulatie 
vasthoudt aan het ideaal van Sachlichkeit. Daarmee wordt 
‘zakelijkheid’ echter een zo algemene leus, dat de term niet 
meer exclusief betrekking heeft op bepaalde fotografen van 
het interbellum maar op tal van kunstenaars kan worden 
geplakt. Bovendien lijkt Ruff in zijn recentste werk steeds 
meer geïnteresseerd te raken in esthetische schijn, al blijft 
hij ook hier (wederom aan Richter herinnerend) trouw aan 
zijn analytische benadering. In de nudes (vanaf 1999) trans
formeert hij amateuristische pomofoto’s van het internet in 
wazige, schilderkunstige galeriekunst, die het ‘abjecte’ basis
materiaal esthetiseert en salonfahig maakt, maar tegelijker
tijd de vervagende scheiding tussen openbaar en privé 
thematiseert, tussen wat in besloten kring thuishoort en wat 
geschikt is om tentoongesteld en openbaar gemaakt te wor
den. De nudes zijn kunst uit het tijdperk van het internet. 
Ruff is zijn belangstelling voor de implicaties van technolo
gie niet kwijtgeraakt, maar de technologie zelf lijkt steeds 
minder zakelijk, steeds verleidelijker en hallucinanter te 
worden.
In de catalogus wordt herhaaldelijk eerherstel bepleit voor 
de serie Plakate (1996-98). De tekst van Per Boym is er 
zelfs helemaal aan gewijd. De Plakate waren in de tweede 
helft van de jaren negentig verantwoordelijk voor een 
carrièredipje van Ruff, dat pas door de nudes en de recente

DAVID GOLDBLATT
YEARS

LECTURE SUNDAY JULY 14, 5 P.M. PHOTOGRAPHER DAVID GOLDBLATT SPEAKS ABOUT HIS WORK 
WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART

WITTE DE WITHSTRAAT 50 3012 BR ROTTERDAM TEL+31 (0)10 4110144 FAX+31 (0)10 4117924 INFO@WDW.NL 

for other activities, check WWW.WDW.NL Opening hours: Tuesday through Sunday, 11 a.m.-6 p.m. MJK valid
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— - — __ museum Dhondt-DhaenensRaoul De Keyser SurpldCC curator Edith Doove 30.06 — 08.09.2002 MDD

+ Focustentoonstelling 3 samengesteld door curator Robert Hoezee

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

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 

info@museumdd.be - http://www.museumdd.be

TIME_LINE (about time & chaos) 
wilmes_mascaux 

juli - augustus - september : op afspraak

Half-september : in de context van deze tentoonstelling : 
CONVERSATIE-AVOND OVER "DE TIJD" 

(betreffende datum en deelnemende sprekers : tel.02.534 18 69)

LA MAISON DE MARIJKE SCHREURS - van volxemlaan 475 - 1190 brussel 
http://www.marijkeschreurshouse.be.tf> http://www.wmll.org > http://www.24hrart.org.au > 

tel./fax : 02.534 18 69/ marijke.schreurs@chello.be

»

■
. lïonny Heiremans, Gie Ueckens, Freya ^aes, Patf ick Merckaert, 
Mc Nennckx, Lucia Penmnckx. Michael Schapens, Jan Schietekat, 
huitheiss, Oxana Taran, Michel Van Grieken Ignace Van Ingelgpm, * " '» ? Z'

- Locatieproject Voorkamer: begijnhof Lier 
van 2 september tot 5 oktober 2002 

open zaterdag & zondag van 14u tot 18u en na afspraak (Margaretastraat 23)Zuster S beq in Q Voorkamer, Bril 14 - B-2500 Lier - 03/488 53 61 - http://go.to/voorkamer
" • Met de steun van: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie kunst, Provincie Antwerpen, Stad Lier, OCMW Lier, Liers Genootschap voor Geschiedenis

GRIMBERGEN 2002 23.06-15.09
ATELIER VAN LIESHOUT - JAN DE COCK - LILI DUJOURIE -
ANN VERONICA JANSSENS - JOB KOELEWIJN - JAN LAUWERS -
PETER ROGIERS - THOMAS SCHÜTTE - CHRISTOPHE TERLINDEN
INFO, PLAN « PUBLICATIE: MEETING POIHT M.O.T., DAGELIJKS 14-18U ID GULDENDAL GRIMBERGEN
TEL (02) 203 03 43 ! (02) 270 01 11

BENOOT GALLERY

JEAN TIRILLY
29/6 t/m 31/7/2002

SUMMER EXHIBITION
Bogart, Kulik, Mortier, Ritts, Serrano, Ubac, Van Anderlecht...

2/8 t/m 2/9/2002
Open Saturday and sunday from 10 AM to 7 PM

Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute, Belgium • TEL 050-61 12 37 • GSM 0475-28 12 37 • FAX 051-70 36 18 • E-MAIL apo.laureys@yucom.be
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Illustratie uit ‘Een reis naar Japan, met het toeval als norm’. 
Geert Bekaert en Ronny De Meyer

foto’s van gebouwen van Mies van der Rohe is overwon
nen. Het gaat om fotomontages à la John Heartfield, maar 
nu op groot formaat, in kleur, uiteraard digitaal en met ei
gentijdse bad guys zoals Chirac en Li Peng in plaats van Hitler. 
Door de teksten te vervreemden (bijvoorbeeld door ze spiegel
beeldig af te drukken), geeft Ruff aan dat het politieke 
simplisme van dit soort fotomontages gedateerd is. Terwijl 
hij echter in andere gevallen vruchtbaar met anachronismen 
weet om te gaan, kunnen de Plakate mij nog steeds niet over
tuigen. Het resultaat is te vrijblijvend; wat schieten we op 
met een ‘affiche’ tegen Chiracs atoombommen, waarbij de 
slogan artistiek is vervreemd om op de platheid van derge
lijke agitprop-montages te wijzen? Ruff heeft zich in deze 
reeks in een quasi-intelligente, quasi-kritische benadering 
vergaloppeerd. Kennelijk mag zo’n reeks geen interessante 
uitglijder in een belangrijk oeuvre blijven, maar moet zij coûte 
que coûte worden opgewaardeerd. In een Big Monograph moet 
alles even goed zijn.
Matthias Winzen (red.), Thomas Ruff: Fotografien 1979-heute, 
werd in 2001 uitgegeven bij Verlag der Buchhandlung Walther 
König, Ehrenstrasse 4, 50672 Köln (0221/20.59.6-0; www. 
buchhandlung-walther-koenig.de). ISBN 3-88375-517-6. De 
bijbehorende tentoonstelling is tot 14 juli te zien in het 
Lenbachhaus in München. Ta reist daarna nog naar Dublin 
(Irish Museum of Modem Art), Vitoria-Gasteiz en Porto, en 
zal tot slot tussen juli en september 2003 te zien zijn in de 
Tate Liverpool. (Sven Lütticken)

THE GOOD LIFE/EEN REIS NAAR JAPAN. Het be
zoeken van een markant gebouw betekent voor nogal wat 
architecten een bijzondere confrontatie met hun eigen disci
pline. Ze onderscheiden zich bij deze gelegenheid dan ook 
van ‘gewone’ bezoekers; wat hen interesseert is de kern 
van het bouwwerk, het geheim van zijn architecturale 
kracht. Die zoektocht keert doorheen de hele westerse 
architectuurgeschiedenis terug, van het manueel opmeten 
van de Griekse en Romeinse mines in de Renaissance, via 
de herhaaldelijke ‘herontdekkingen’ van Venetië, tot de 
inval van Rem Koolhaas om de Berlijnse muur te gaan 
bezoeken als een meesterlijke stedenbouwkundige ingreep. 
In het geval van deze voorbeelden werden het bezoek en de 
ervaring die men daarbij opdeed, naderhand uitgeroepen tot 
historische stappen in de formulering van een nieuwe 
architectuurpraktijk en -theorie. Maar ook bij de minder 
ambitieuze architectuurvisites kan de confrontatie met het 
gebouw leiden tot inzichten in structuren, details of referen
ties; inzichten die de architect/bezoeker in zijn persoonlijke 
architectuurvisie verwerkt. In de maalstroom van glossy 
publicaties die aanspraak maken op een of andere ‘persoon
lijke’ visie op architectuur, vervullen architectuurvisites 
daarom een belangrijke rol. Ze worden opgevoerd als getui
genis en tegelijkertijd gebruikt als argument. Juist in de over- 
gang tussen getuigenis en argument, tussen de ‘werkelijk
heid’ en de these van het boek, wordt duidelijk hoezeer de 
visite gecontamineerd wordt door een achterliggende ideo
logische agenda.
Twee recente publicaties, beide gebaseerd op architectuur
visites, bieden de mogelijkheid na te gaan hoe architecten 
en architectuurcritici tegenwoordig historische gebouwen 
bezoeken, doorlopen en naar zich toetrekken. In Een reis 
naar Japan, met het toeval als norm brengen Geert Bekaert 
en Ronny De Meyer, respectievelijk architectuurcriticus en 
architect, een relaas van hun bezoek aan een vijftigtal tradi
tionele en hedendaagse gebouwen in Japan. Ze doen dat 
opvallend nauwgezet, in de vorm van een minutieus chro
nologisch reisverslag dat in tien dagen van Tokio tot aan de 
luchthaven in Kansai voert. De bezochte gebouwen worden 
in de tekst van Bekaert stuk voor stuk gesitueerd binnen de 
cultuur, architectuur en traditie van Japan. De culturele con
frontatie tussen de oosterse wereld en de westerse mentali

teit van de reizigers vormt de rode draad van het verhaal, 
waarin de gebouwen optreden als concrete getuigenissen die 
uitnodigen tot reflectie over de achterliggende cultuur. Daar
bij verwijst de tekst voortdurend naar schrijvers, architec
ten of cultuurfilosofen. Door die combinatie van reisverslag 
en cultuurfilosofische reflectie leest Een reis naar Japan als 
een soort academische reisgids. Terwijl de tekst de compe
tentie en eruditie van de specialist verraadt, is hij geschre
ven vanuit het standpunt van de rondreizende toerist. De 
toeristische blik blijkt ook uit het feit dat de auteurs op elk 
moment tijdelijke bezoekers blijven van publieke ruimtes. 
Het beeldmateriaal dat in het boek is opgenomen, maakt dit 
nog duidelijker. Op de talloze bijeengeplakte foto’s in het 
boek, zijn honderden Japanners te zien: lunchende 
congresgangers, kooplustigen in een winkelcentrum of een 
groep kleuters op klasbezoek. Deze mensen zijn op een be
paalde manier altijd ‘bezoekers’, tijdelijke gebruikers van 
een publieke plek of een openbaar gebouw. Zelfs bij de in
dividuele of collectieve woningen die bezocht worden, is 
nooit een Japanner te zien die het gebouw effectief bewoont. 
Van het private geen spoor; de tekst vermeldt hier en daar 
wel een bezoek aan de private leefwereld van een Japanner, 
maar dit blijven anekdotes in een verhaal dat zich compleet 
afspeelt in het publieke gebied.
In een tweede publicatie gebaseerd op architectuurvisites, 
The good life, vergast de Spaanse architect Ihaki Abalos ons 
op a guided visit to the houses of modernity. De titel maakt 
onmiddellijk duidelijk dat de terughoudendheid tegenover het 
private in Een reis naar Japan door Abalos niet wordt ge
deeld. Tijdens zijn visites dringt de auteur telkens door tot de 
leefwereld van de gebouwen en hun bewoners. In tegenstel
ling tot de bezoeken van Bekaert en De Meyer, zijn de bezoe
ken van Abalos dan ook niet fysiek. Ze voltrekken zich in 
gedachten, aan de hand van tekeningen, foto’s en biografisch 
materiaal. Zo zijn de afbeeldingen in The good life voorstel
lingen van een bepaalde levenswijze; het zijn foto’s die expli
ciet het private leven van de bewoners tonen.
Deze bewoners of ‘gastheren’ zijn allemaal protagonisten uit 
de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw: Jacques Tati, 
Martin Heidegger, David Hockney... Abalos gebruikt de hui
zen en hun gastheren dan ook slechts als instap om een be
paald architectuurconcept, zoals “the phenomenological 
house” of “the deconstruction of the house”, voor te stellen. 
De zeven hoofdstukken draaien niet zozeer om de huizen en 
hun gastheren, maar beschrijven telkens een dergelijk con
cept. Slechts bij één van de zeven guided visits, het bezoek 
aan de patiovilla’s van Mies van der Rohe, valt het concept 
volledig samen met een architecturaal project. De gastheren 
zijn niet de bedenkers van de begrippen die ze mogen voor
stellen, maar slechts een ‘stilering’ ervan. Soms vertrekt Abalos 
van het huis dat deze personen echt bewoonden (zoals de blok
hut van Heidegger in het Zwarte Woud); maar het “house of 
pragmatism” introduceert hij dan weer via een schilderij van 
David Hockney.
Deze laatste guided visit toont zeer duidelijk zijn aanpak. 
Zoals gezegd begint Âbalos zijn bezoek met een schilderij 
van Hockney - A Bigger Splash. Dan vervolgt hij met de 
filosofische en sociale achtergrond van het pragmatisme, en 
pas daarna verwijst hij naar een concreet architectuurproject, 
met name een huis van de Spaanse architect Alejandro de la 
Sota. Via de ontwerpschetsen en de projecttekst van de la 
Sota beschrijft Abalos dit huis als een fantastische zintuig
lijke ervaring, die volledig het resultaat is van een aantal 
louter technische ingrepen. Samen met de opeenvolgende 
referenties aan kunst, filosofie en architectuur, maakt deze 
opvallende aandacht voor de technische kanten van de la 
Sota’s huis duidelijk dat de auteur bij zijn visites opportu
nistisch de referenties uitkiest die hij nodig acht voor het 
beschrijven van het betreffende concept. De guided visit uit 
de titel van het boek is in feite een zevendelig ideologisch 
verhaal van Abalos zelf, waarbij de verschillende gastheren 
onder de arm worden genomen om een achterliggende 
architectuurvisie te funderen. Samen vormt de reeks visites 
van Abalos een alternatieve geschiedenis van de moderne 
architectuur. Tegelijk is zijn verhaal een pleidooi om radi
caal komaf te maken met de traditie, methodes en idealen 
van de modernistische architectuur, en te opteren voor een 
benadering die uitgaat van vitale maatschappelijke stromin
gen. The good life presenteert een aantal uitgesproken sub
jectieve en hedonistische levensstijlen die een eigen archi
tectuur genereren, als alternatief voor een leefwijze die voor
geschreven wordt door de moderne architectuur waarin ze 
plaatsvindt.
Zowel Abalos als Bekaert en De Meyer beargumenteren de 
these van hun publicatie in de eerste plaats vanuit de afge
legde architectuurvisites. Niet toevallig hebben beide boe
ken een opvallend gelijklopende invalshoek: ze beschrijven 
beide een bepaalde mentaliteit, een (andere) leef- en woon- 
cultuur, en ze gebruiken de architectuurvisite als medium 
om die cultuur bloot te leggen. Men kan zich echter de be
denking maken dat architectuur op zich niet zoveel over een 
cultuur vertelt; een cultuur toont zich eerder in de speci
fieke manier waarop architectuur bewoond en beleefd wordt. 
Op dat vlak is de benadering van de twee boeken tegenge
steld: het boek over Japan heeft het stelselmatig over de ar

Heidegger en zijn vrouw in de hut, 16 juni 1968 
illustratie uit ‘The good life’, Inaki Abalos

chitectuur, terwijl The good life vanuit een bepaalde lifestyle 
vertrekt (ook al is die levenswijze in de meeste gevallen 
compleet geregisseerd).
Abalos’ omweg langs bekende denkers en kunstenaars maakt 
onmiddellijk duidelijk waar hij op aanstuurt. Uiteindelijk 
blijken de verschillende gastheren stuk voor stuk alter ego’s 
van de auteur, die via hun leefwijze en mentaliteit zijn eigen 
architectuurvisie en -geschiedenis schrijft. Voor de archi
tect Abalos komt het beschrijven van een bepaalde cultuur 
neer op het uitschrijven van de eigen architectuurtheorie. 
Bekaert, volbloed theoreticus, beschrijft de bezochte cul
tuur daarentegen op een bijzonder analytische en zelfs te
rughoudende manier. Zijn spreken over de Japanse cultuur 
is behoedzaam, alsof hij doordrongen is van de complexi
teit van deze maatschappij, die ons hoe dan ook vreemd moet 
blijven. Hoe correct deze benadering ook lijkt, ze laat on
voldoende ruimte om de Japanse cultuur daadwerkelijk te 
beschrijven. Het boek mist datgene waar The good life van 
doordrongen is: het vervormende standpunt van een gids, 
de persoonlijke invalshoek van een bewoner of een bezoe
ker. Zelfs het statuut van vreemdeling, dat Bekaert in het 
begin van het boek gelaten aanvaardt, zou als een vaste 
mentale context voor de reis kunnen dienen. Maar het is 
opmerkelijk dat deze positie van de reiziger, die zo nadruk
kelijk aanwezig is in het verloop van het verhaal, bijna vol
ledig vervalt bij de inhoudelijke evaluatie van de visites. Bij 
het bezoek van Bekaert en De Meyer aan een woonblok in 
Gifu wordt dit gemis op een ironische manier duidelijk wan
neer tussen de 23 gevelfoto’s van het gebouw één enkele 
foto van een Japanse fotografe is afgedrukt. De foto toont 
een oosterse vrouw in haar ondergoed, schijnbaar besluite
loos midden in een rommelige kamer. Het is zowat het enige 
Japanse individu in het hele boek, en we zien haar enkel als 
een anonieme figurante vanop de rug.
The good life. A guided visit to the houses of modernity van 
Inaki Abalos werd in 2001 uitgegeven bij Editorial Gustavo 
Gili, Rosselló 87-89, 08029 Barcelona (093/322.81.61; 
www.ggili.com). ISBN 84-252-1830-6.
Een reis naar Japan, met het toeval als norm van Ronny 
De Meyer en Geert Bekaert werd in 2002 uitgegeven bij Ghent 
University Architectural and Engineering Press (GUAEP), 
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent (09/264.37.42). ISBN 90- 
76714-09-6. (Dries Vande Velde)

CHANDIGARH. Het bouwen van een nieuwe hoofdstad 
is het architectonische gebaar bij uitstek waarmee jonge na
ties of regimes, letterlijk en figuurlijk, een plaatsje op de 
wereldkaart trachten te veroveren. De conceptie van een 
dergelijk plan is minder op functionele eisen dan op repre
sentatieve ambities afgestemd. In postkoloniale gebieden 
bestaat de uitdaging er vaak in om een nieuwe monumenta
liteit te zoeken, die de ontvoogding en zelfstandigheid van 
de natie kan uitdrukken. De grote voorbeelden daarvan zijn 
Brasilia, de nieuwe hoofdstad van Brazilië, en Chandigarh, 
de nieuwe hoofdstad van Punjab (een van de 29 deelstaten 
die samen de republiek India vormen). Beide steden zijn 
ontworpen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.
Na de Indische onafhankelijkheid in 1947 werd Punjab om 
godsdienstige redenen opgesplitst in Pakistan (moslim) en 
Indisch Punjab (sikh). Het leidde tot massale migraties tus
sen beide staten, en tot regelrechte slachtingen langs de 
Indisch-Pakistaanse grens. Om het ‘geamputeerde’ Indische 
deel van Punjab weer de identiteit van een volwaardige deel
staat te geven, besloot men een nieuwe hoofdstad te bou
wen. Nehru, de eerste minister van India, hoopte zo de poli
tieke stabiliteit te bevorderen en zich van het nodige sym
bolische potentieel te verzekeren. De nieuwe stad moest in
terne Indische conflicten overstijgen en komaf maken met 
zowel het koloniale verleden als de statische Indische tradi
ties, die door Nehru als een rem op de vooruitgang werden

My Modern Summer
met designmeubels van Charles Eames, George Nelson, Verner Panton, Wim Rietveld 

en werk van Keith Edmier, Sharon Lockhart en Allan Ruppersberg

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 
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ervaren. Chandigarh zou niet enkel de nieuwe hoofdstad van 
een deelstaat worden, maar ook een symbool van het nieuwe, 
moderne India.
Omdat India evenwel geen traditie had op het gebied van de 
moderne stedenbouw, belandde men bij westerse planners. 
Na een eerste voorstel door de Amerikaanse architecten 
Albert Mayer en Matthew Nowicki in 1950, ging de op
dracht naar het Engelse architectenkoppel Maxwell Fry en 
Jane Drew. Zij adviseerden om ook Le Corbusier en zijn 
neef Pierre Jeanneret (Le Corbusiers vennoot tot 1937) bij 
de opdracht te betrekken. Het voorspelbare gevolg was ech
ter dat Le Corbusier de zaak naar zich toe trok. Hij eiste het 
laatste woord over het masterplan (een kruising tussen het 
voorstel van Mayer en zijn eigen stedenbouwkundige prin
cipes) en reserveerde voor zichzelf de kers op de taart, na
melijk het ontwerp van het Capitool, de belangrijkste locatie 
van de stad, met de gebouwen voor de regering, de residen
tie van de gouverneur van Punjab en het Hooggerechtshof. 
De rest van het team mocht zich bezighouden met het ‘weef
sel’ van de stad - de verschillende types woningen, cine
ma’s, scholen, enzovoort.
Le Corbusiers plan voor Chandigarh sluit aan bij de princi
pes van het CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne), zoals die geformuleerd werden in het beroemde 
Charter van Athene, het manifest van de moderne steden
bouw. De voornaamste kenmerken zijn een hiërarchische 
organisatie van het wegennet (volgens snelheid van verplaat
sing), en een strikte scheiding van functies (‘zonering’). Het 
oorspronkelijk plan van Chandigarh is gebaseerd op een grid 
van 47 rechthoekige ‘sectoren’ die allemaal over de nodige 
voorzieningen beschikken (scholen, groene zones, win
kels. ..) om als zelfstandige stadsdelen te kunnen functione
ren. In het noorden wordt de stad begrensd door het Capitool, 
in het oosten door de industriële zone, in het westen door de 
campus van de universiteit; uitbreiding is enkel mogelijk 
naar het zuiden. Chandigarh werd ontworpen voor een be
volking van vijfhonderdduizend mensen; vijftig jaar later 
wonen er meer dan anderhalf miljoen, waarvan een kwart in 
illegale constructies of op straat.
In 1966 slorpte Punjab een aantal deelstaten op, terwijl een 
ander deel werd afgesplitst om de staat Haryana te vormen. 
Beide staten eisten Chandigarh als hoofdstad op. Om de neu
traliteit te waarborgen, riep de nationale regering het grond
gebied van de stad tot Union Territory uit, onder direct gezag 
van Delhi. In de plaats van één herbergt de stad nu drie admi
nistraties: van de gouverneurs van Punjab en Haryana, en van 
de afgevaardigde van de nationale regering.
Sinds de Periphery Control Act van 1952 mag er in een straal 
van zestien kilometer rond de stad niet gebouwd worden, 
om suburbanisering te voorkomen. Onmiddellijk voorbij die 
grens zijn echter, zowel in Punjab als in Haryana, verschil
lende parasietsteden ontstaan die voor hun voorzieningen 
volledig afhankelijk zijn van Chandigarh. Ten noorden van 
de stad werd een grote militaire basis gevestigd — Punjab 
grenst namelijk aan het Himalayagebergte en aan Pakistan. 
Daarbij komt dat de stad, die gedacht was als een admini
stratieve pool, ook een onverwachte economische groei kent. 
Veel bedrijven uit de IT-sector ontvluchten Delhi en vesti
gen zich in Chandigarh, dat ook meer en meer als een 
bevoorradingspunt voor Indisch Himalaya begint te func
tioneren. Deze ontwikkelingen bezwaren hoe langer hoe 
meer het geplande groeimodel van de stad.
Het Capitool is exemplarisch voor de problemen van 
Chandigarh. Ontworpen als een soort forum, een ontmoe
tingsplaats voor speciale gelegenheden, biedt de enorme 
piazza vandaag een troosteloze aanblik. Het plein wordt aan 
de ene kant begrensd door Le Corbusiers Vidhan Sabha (het 
parlementsgebouw, volgens sommige critici zijn absolute 
meesterwerk) en aan de andere kant door het Hoog
gerechtshof. Niet alleen gaapt tussen beide gebouwen een 
afstand van meer dan vierhonderd meter, ook het sluitstuk 
van de compositie ontbreekt: het paleis van de gouverneur, 
dat om onduidelijke redenen nooit is gebouwd. Omdat ook 
het project dat Le Corbusier later op dezelfde locatie voor
stelde, nooit ver genoeg werd uitgewerkt, loopt de centrale 
as van de stad (de Jan Marg) nu dood op een zandwegje in 
het midden van het Capitool. De politieke verkaveling van 
Chandigarh en de schrik voor terroristische aanslagen heeft 
het plein ondertussen bijna ontoegankelijk gemaakt. Op een 
paar architectuurliefhebbers na, bedanken de inwoners en 
de toeristen voor de confrontatie met militair vertoon onder 
een verschroeiende zon.
Ondertussen profiteert Chandigarh wel stilaan van de ver
nieuwde belangstelling voor Le Corbusiers werk, die al sinds 
1986 — zijn honderdste verjaardag - voor een stroom van 
publicaties zorgt. In 1999 vond naar aanleiding van de vijf
tigste verjaardag van de stad een groot symposium plaats, 
Celebrating Chandigarh, 50 Years of the Idea. Het kruim 
van de architectuurcritici en -historici trachtte drie dagen 
lang, vanuit stedenbouwkundige, theoretische en historische 
invalshoek, de balans op te maken van dit uitzonderlijke 
stedenbouwkundige experiment. Uit de vorig jaar gepubli
ceerde verslagen blijkt dat de meeste discussies handelden 
over het belang van het architectonisch patrimonium, en over 
de manier waarop men dit erfgoed kan vrijwaren bij de ver-

Le Corbusier

Hooggerechtshof, Chandigarh, 
foto: Sven Sterken, 2002, © Fondation Le Corbusier

dere ontwikkeling van de stad. De meeste specialisten zijn 
voorstander van een bevriezing van de huidige toestand. Ze 
beroepen zich daarvoor nog steeds op de beslissingen van 
Le Corbusier: het Capitool is weliswaar zo leeg als een re
gionaal vliegveld, en de dichtheid van de stad is te laag, 
maar dit alles was door Le Corbusier ‘bedoeld’. Wat er rond 
Chandigarh gebeurt, lijkt de specialisten minder te bekom
meren. Toch wordt het heersende ontzag voor dit moder
nistische gedachtegoed enkele keren doorbroken. De con
crete, pragmatische voorstellen van de studenten van het MIT 
voor een stedelijke verdichting van Chandigarh staan bij
voorbeeld haaks op de visies van de meeste Europese cri
tici. Het belang van de publicatie is dan ook dat ze de geva
rieerde onderzoeksactiviteit in kaart brengt en tot op zekere 
hoogte een idee geeft van de tegenstrijdige visies en belan
gen die in het geding komen, telkens wanneer het behoud 
op het spel staat van waardevol architectonisch erfgoed in 
een expansieve stedelijke omgeving.
Wellicht de grootste verdienste van dit congres is dat het als 
startsein voor verder onderzoek rond Chandigarh heeft ge
fungeerd. Het Documenting Chandigarh-project, dat uitgaat 
van de plaatselijke architectuurschool, is daar een mooi voor
beeld van. De bedoeling is de huidige toestand van de origi
nele gebouwen zo gedetailleerd mogelijk in kaart te bren
gen. Het eerste volume behandelt het werk van Jeanneret, 
Fry en Drew. Het boek, dat rijkelijk voorzien is van plannen 
en schitterende foto’s, is een onmisbaar instrument voor wie 
zicht wil krijgen op datgene wat gespaard moet blijven om 
de historische identiteit van de stad te vrijwaren.
Ook in Frankrijk groeit de interesse voor Chandigarh. Be
gin juni vond in het Couvent de la Tourette een seminarie 
plaats onder de titel Le Corbusier à l’épreuve de la ville. 
Ook hier bleek echter niemand te ontsnappen aan de devo
tie die Le Corbusier in academische kringen omringt. De 
bekende Indische architect Raj Rewal verwoordde het tref
fend: “Even though I often disagree with his ideas, when I 
hear somebody else criticizing Le Corbusier, I tend to defend 
him.” Eveneens in juni vond in Parijs, in het kader van de 
tentoonstelling Chandigarh, la Ville indienne de Le 
Corbusier, een colloquium plaats rond de kwestie van de 
voltooiing van het Capitool. Moet het paleis van de gouver
neur worden gebouwd, en indien niet, wat zijn de alternatie
ven? Moeten we het Capitool beschouwen als een te vol
tooien stadsdeel of als een twintigste-eeuwse Acropolis? 
Filosofische en architectuurhistorische beschouwingen over 
het ‘onaffe’ in de recente architectuurgeschiedenis stonden 
hier centraal. De verslagen van dit colloquium waren echter 
al op voorhand verschenen, en afgezien van een korte maar 
boeiende lezing van Jean-Louis Cohen, voegde het 
colloquium (dat voor een karig publiek werd gehouden) daar 
weinig aan toe. De publicatie maakt wel duidelijk waarom 
bepaalde componenten van het Capitool nooit werden ge
realiseerd, en ze bevat ook een mooie reeks foto’s van 
Chandigarh in zijn huidige staat.
Ondanks de relatief strikte toepassing van de oorspronkelijke 
planprincipes en het westerse karakter van de stad, zijn de 
problemen van Chandigarh door en door Indisch. De overbe
volking, samen met de groeiende informele economie en het 
toenemende ruimtegebruik, doen de druk op de huidige 
infrastructuur enorm toenemen. De taak van de planners in 
Chandigarh bestaat dan ook steeds meer uit het oplossen van 
ad-hocproblemen, en minder uit het ontwikkelen van een 
visie op de lange termijn. Zoals de afgevaardigde van de na
tionale regering het op het Celebrating Chandigarh-congres 
verwoordde: “All urban management in India is at one level a 
struggle to maintain some degree of what we call urban disci
pline.” Zolang die stedelijke realiteit wordt ontkend, is de 
charismatische figuur van Le Corbusier meer een vloek dan 
een zegen voor Chandigarh.
Jaspreet Takhar (ed.), Celebrating Chandigarh, 50 years of 
the Idea, Chandigarh, 2001. Enkel te bestellen via internet op 
www.cperspectives.org; Kiran Joshi, The Indian Architecture
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■ Vito Ac'conci, Phaidon, London, 2002. 
ISBN 0-7148-4002-5 
■ As Found, The Discovery of the Ordinary, red. Claude 
Lichtenstein en Thomas Schregenberger, Lars Müller Ver
lag, Baden, 2001. ISBN 3-907078-43-8
■ Paul Ardenne, Un art contextuel. Création artistique en 
milieu urbain, en situation, d’intervention, de participation, 
Flammarion, Paris, 2002. ISBN 2-08210096-0
■ The Big Show (A Congo Chronicle — A Man of Mercy / 
Healing /Demonstration Room: Ideal House), red. Wim Peeters, 
tent, cat., NICC, Antwerpen, 2002. ISBN 90-76884-02-1
■ Nicolas Bourriaud, Postproduction. Culture as Screen- 
Ïlay: How Art Reprograms the World, Lukas & Sternberg, 

few York, 2002. ISBN 0-9711193-0-9
■ François Charlier, Deux conversations avec Rem 
et caetera, Sens & Tonka, Paris, 2002. ISBN 2-845 
■ James Coleman, red. Helmut Friedel, Hatje ( 
lag, Ostfildern/Ruit, 2002. ISBN 3-7757-9113-2 
■ Concepts on the Move, Lier & Boog Vol. 17, ré 
W. Balkema en Henk Slager, Editions Rodopi, Ai 
2002. ISBN 90-420-1269-2
■ Connexions. Art réseaux média, red. Annick I) 
AnnickBureaud, Ecole nationale supérieure des b 
Paris, 2002. ISBN 2-84056-101-8
• Wim Cuyvers en Marc De Blieck, (z.t.), Yve 
uitgever, Brussel, 2002. ISBN 2-930128-20-8 . 
■ Marc Dachy, Dada au Japon. Segments dad 
dadas dans les avant-gardes japonaises, Presses 
taires de France, Paris, 2002. ISBN 2-13-051978
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■ Xaveer De Geyter Architects, After-Sprawl. Resear 
the Contemporary City, NAi Uitgevers - deSingel, R 
dam - Antwerpen, 2002. ISBN 90-5662-265-x
■ Sybil Gordon Kantor, Alfred H. Barr Jr. an 
Intellectual Origin ofthe Museum of Modem Art, MIT 
Cambridge (Mass.), 2002. ISBN 0-262-11258-2
■ Harun Farocki, Nachdruck/Imprint. Texte/Wri 
Lukas & Sternberg - Vorwerk 8, New York - Berlin, 
ISBN 3-930916-41-x
■ Giinther Förg, Photographs Bauhaus TelAviv-Jerusalem, 
Hatje Cantz Verlag, Ostfild
ISBN 3-7757-9114-0
■ David Frisby, Citysc 
Explorations, Polity Press, 
ISBN 0-7456-2625-4 
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■ Rudi Fuchs, Tussen kunstenaars. Een romance, De Be
zige Bij, Amsterdam, 2002. ISBN 90-234-6236-x
■ Cai Guo-Qiang, Phaidon, London, 2002.
ISBN 0-7148-4075-0
■ Rudi Laermans, Het cultureel regiem. Cultuur en beleid 
in Vlaanderen, Lannoo, Tielt, 2002. ISBN 90-209-4919-5 
■ Etienne-Jules Marey, Le Mouvement, heruitgave van 
1894, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2002.
ISBN 2-87711-119-9 
■ François Pluchart, L’Art: un acte de participation au 
monde, red. Sylvie Mokhtari, Editions Jacqueline Chambon, 
Nîmes, 2002. ISBN 2-87711-239-x
■ Saskia Sassen, The Global City, New York - London - 
Tokyo, aangevulde heruitgave, Princeton University Press, 
Princeton, 2001. ISBN 0-691-07063-6
■ Saskia Sassen (red.), Global Networks, Linked Cities, 
Routledge, London, 2002. ISBN 0-415-93163-0
■ Relire Taine, Principes et théorie de l’histoire de l’art, 
teksten van Antoine Compagnon, Paolo Tortonesse, Yves 
Michaud en Michael Zimmermann, Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts, Paris, 2001. ISBN 2-84056-054-2
■ John A. Walker, Left Shift, Radical Art in 1970’s Britain, 
I.B.Tauris Publishers, London, 2002. ISBN 1-86064-766-9
■ Jeff Wall, uitgebreide heruitgave, Phaidon, London, 2002. 
ISBN 0-7148-3951-5
■ Mark Wigley, White Walls, Design Dresses. The 
Fashioning of Modern Architecture, heruitgave, MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 2001 . ISBN 0-262-73145-2 

of Jeanneret, Fry and Drew, Ahmedabad/Chandigarh, Mapin 
Publishing Company/Chandigarh College of Architecture, 
1999. ISBN 1-890206-13-X (te bestellen via de site van het 
Chandigarh College of Architecture, www.nic.in/cca); Rémi 
Papilhault (ed.), Chandigarh, la Ville indienne de Le 
Corbusier, Paris, Ed. Somogy, 2002. ISBN 2-85056-550-4.
De tentoonstelling liep van 15 mei tot 7 juli in het Musée 
des Années trente, Boulogne-Billancourt (Parijs) in het ka
der van het festival L’Inde toute de suite-, zie www.boulogne- 
billancourt.com. (Sven Sterken)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Pieter Jan Gijsberts, Sven Lütticken, 
Peter Rotsaert, Sven Sterken, Lieven Van Den Abeele, 
Dries Vande Velde, Evelien van Es, Camiel van Winkel, 
Nicoline Wijnja, Etienne Wynants
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden m de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten. .. Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda opgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per jaar gead
verteerd wordt. Andere initiatie
ven worden vermeld indien over
gegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (€ 49,57) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen 
(€ 18,59). Stortingen vanBelgische 
tentoonstellingsruimten dienen te 
worden verricht op het rekening
nummer 422-218161 l-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 tentoönstelling(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 
0056/40.18.92 
ma-vr 9-12u 13u30-16u
>FabienneDebontridder-fotografie[29/ 
6 tot 5/9) Claudia Tricnon - fotografie 
[7/9tot 10/10]

Aalst___________________________

■ Oud Schepenhuis, Belfort
Grote Markt - 9300Aalst
di-vr 10-13u I4-I7uza-zó 14-17U ‘
►“Papieibiënnale.Livresd’artistes”[tot8/9]

Aarschot

■ Speelhoven vzw
Haterbeekstraat 90 - 3200Aarschot 
<5016/56.80.03-vr-zol4-19u
• “Speelhoven’ 02. Location Update” - 
Lionel Estève, Pieterjan Ginckels, Henri 
Jacobs, Emilio Lopez-Menchero, Bonit 
Roussel, Lukas Vandenabeele, Hans 
Verhaegen, Freek Wambacq, Sophie 
Whettnall[1fot29/9]

Alveringem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Hof van Wyckhuize
Sint-Rijkersstraat 19-8690Alveringem 
<D-ma-vr8u30-16u30za-zo 14-I7u . 
• “Mijn thuisland” - Robert Vollekindt - 
fotografie, sculpturen [tot 18/8]

Antwerpen______________________

■ AMVC-Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22 - 2000 Ant
werpen 
<503/222.93.20-di-za 10-17u
• “Leeuwen, van Vlaanderen. Henrik 
Conscience in 13hoofiistukken”[tot31/12] 
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 -2000Antwerpen 
<503/233.13.45-do-zo 13u30-18u 
* Benjamin Demeyere, Sam Dillemans, 
Kris Van Hemelryck [tot 8/9]
■ Elcker-Ik Centrum
Breughdstraat31-32 -2000Antwerpen 
<503/23711.06-ma-do 19u30-24u 
• Karin Borghouts-fotografie [tot31/8]» 
Michiel Goessens-fotografie [2 tot30/9] 
■ Elzen veld
St-Jorispoortstraat27bis-2000Antwerpen 
(503/223.56.10-do-zo 12u30-17u30 
» Erik Peeters - sculpturen [tot 20/7] 
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen 
<503/231.87.51 -zo-di 14-18udo 14-20u 
» "Navigare Finlandica" - Olavi 
Juutilainen - schilderijen [tot 14/9]

■ Hessenhuis
Falconnd 53 -2000Antwerpen 
<503/206.03.50-di-zo 10-17u 
» “Stroomversnelling. De Antwerpse 
haven 1880-2002” [tot 1/9]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopoldde Waelplaats - 2000Antwerpen 
<503/238.78.09- di-zo 10-17U
» “Van Jan van Eyck tot Hans Memling. 
De Vlaamse Primitieven in het Konink
lijk Museum” [tot 18/8]» „Het Brugse 
Groeningemuseum te gast” [tot 27/10]

■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen 
<503/226.06.30
» 0486/606020 - do-za 13-18u» Pieter 
Vermeersch, Joris Ghekiere, Gauthier 

Hubert, Kris Fierens [tot 31/8 (na af- 
spraak juli/aug.)] 
•MUHKA

Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
<503/238.59.60-di-zo 10-17u . .
» “Lichtoartituren. Met muziek van Ivan 
Fedele"- Lucia Romualdi/"'White Out” 
- Guy Van Bossche/”Au paradis” - Thé 
VanBergen[tot 18/8]» “The Retina Dia
mond” - Fred Eerdekens [ 1/6 tot 1/9] 
■ Museum Plantin-Moretus . 
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 
<503/2211450-di-zo 10-16u45 
»“13Antwerpsemuseaandersbekeken” 
- Bart Huysmans, Michel Wuyts - foto- 
grafie [tot 1/9]
■N.I.C.C.
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen 
<503/216.07.71 - wo-za 14-18u 
»“ExileonMainStreet”-UrsFischer,Jef 
Geys,TobaKhedoori,Gabriel Kuri, Guy 
Mees, Jason Rhoades [tot 15/9] • 
■ Nationaal Scheepvaartmuseum 
Steenplein 1 - 2000Antwerpen 
<503/2019340
» “Landverhuizers. Antwerpen als kruis
punt van komen en gaan” [tot 31/12] 
■ Rubenshuis
Wapper9-11 - 2000Antwerpen 
<503/2011555 - di-zo 10-16u45 : 
» “Heerlijke Primitieven. Meester- 
tekeningen van Jan van Eyck tot 
Hiëronymus Bosch” [tot 18/8] 
■ Volkskundemuseum

Gildekamersstraat2-6-2000Antwerpen 
<503/220.86.66-di-zo 10-16u45 
» “Havenkwartier” [tot 1/9] 
■ De Branderij
Bleekhofstraat24-2018Antwerpen 
503/226.79.53-zo 14-18u
» “Wer A sagt muss B sagen’ - Cisca 
Bogman, Martin Conrath, Marion 
Kreissler, Oliver Stoermer [tot 28/7] 
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100-2018Antwerpen 
503/247.24.19-ma-vr9-17uzol4-17u 
ÏPeterJacquemyn - sculpturen [tot 4/10] 
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 -2018 Antwerpen 
503/238.40.34 - ma-vr 11-13u 14-18u 
» Guy De Myttenaere [6 tot 26/9] 
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287-2018Antwerpen 
503/238.81.66-do-za 13-17u 
» Koen Delaere [9/9 tot 19/10]
■ Openluchtmuseum voor beeld
houwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 
503/827.15.34-di-zo 10-20u
» Harald Thys en Jos de Gruyter [-/7 tot 
-/8]»“AVLFranchiseUnit”-Atelier van 
Lieshout/’ ’Rik Wouters, prenten uit het 
Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen" [tot 
25/8]
■ Cultureel Centrum Luchtbal 
Columbiastraat 110 -2030Antwerpen 
503/542.49.40- ma-za l0-17u
» Frans Devriese [tot3/9]»RikVanDen 
Bussche - fotografie [6/9 tot 8/10]
■ Panamarenko
Antwerpse Luchtschipbouw
Karei Geertsstraat2 B-2140 Antwerpen 
503/216.93.90-wo-mal0-18u
» “Antwerpse Luchtschipbouw” [tot 30/9]

Asse

■ Galerij De Ziener
Stationsstraat 55-1730Asse 
502/452.77.86
do 18u30-21u vr-zo 15-18u „
» “Van Stof tot Asse. 5 locaties in Asse” 
- Thomas Bogaert, Elke Boon, Karei De 
Meester, Raphaël Buedts, Jo De Smedt, 
Ignace De Vos, Bruno Hardt, Patrick 
Lebret, Jean-Georges Massart, Ivan 
Popovic, Thierry Rault,... [tot 8/9]

Beersei

■ Herman Teirlinck Huis 
Uwenberg 14 -1650Beersei 
502/377.15.57.do-mall-12u3014-17u 
» “Breughel vandaag” - D.T. Alvares, 
ChristineClinckx,Caroline Coolen, Hans 
Theys, Marcel Van Maele, Patries 
Wichers... [tot 1/9]

Bornem

■ Cultureel Centrum Ter Dilft
St-Amandsesteenweg41-43-2880Bomem 
503/890.69.30
wo-zo 14-19u
» Wouter Jamees [tot 2/9]» Lucille 
Feremans - fotografie [4/9 tot 7/10]

Brugge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Brugge 2002 - Concertgebouw

‘t Zand-8000 Brugge 
5070/22.33.02
» “Station 2 Station” [31/8 tot 31/10] » 
“Besloten wereld, open boeken”-David 
Claerbout, Giuseppe Penone, Ettore 
Spaletti, Michel Frère, Shirin Neshat... 
[16/8 tot 17/ll]»“Onderstromenboven- 
stromen. Interventions in Public Spaces” 
- Luk Berghe, Luc Deleu, Tobias 
Rehberger, AyseErkmen, Arm Veronica 
Janssens, Daniël Dewaele, Robert 
Devriendt, Olivier Stevenaert [tot 15/9]» 
“Octopus In Situ, Modulair Museum, 
Wegwerp Kunsthalle (diverse locaties in 
de stad)” - Manon de Boer, Ugo 
Rondinone, Joe Scanlan, Joëlle 
Tuerlinckx,Robert Devriendt, JobKoele- 
wijri. Messieurs Delmotte. .. [tot 15/9]
■ Station Brugge
8000Brugge 
5050/34.44.79
» “Lost Locations. Station Brugge” - Jan 
Kempenaers, Theo Baert, Hans van der 
Meer, Anne Daems-fotografie[tot17/11]

Brussel_______ __________________

■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000 Brussel 
502/54211.12-di-za 12-19u
» “Orniai” - Tomoko Sawada [tot 27/7] 
■ Institut Supérieur pour l’Étude du 
Langage Plastique (ISELP) 
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
502/504.80.70-ma-za 9u30-19u 
» Lidia Szynkiewicz [tôt 27/7]
■ KBC-Galerij
Grote Markt 19-1000Brussel 
502/517.56.71 -di-zo ll-18u 
» “Lega. Ethiek en schoonheid in het hart 
van Afrika” [tot 28/7]
■ Kunstraum.Bruxelles
Sint-Goriksplein 27- 1000 Brussel 
502/502M.12-wo-vrl6-19uza 13-16u 
» Rita Vitorelli - schilderijen [tot 27/7] 
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
502/227.34.04 - ma-za 10-18u
» “La vie dans les bois. Cabanes et 
architectures premières” - architectuur 
[tot 31/8] i
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000 Brussel 
502/279.45.10- di-zo 11-18u 
» “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 
Prix des Jeunes Créateurs” [tôt 31/8] 
■ Atomium
Eeuwfeestlaan -1020 Brussel
» “2002teruggevonden voorwerpen van 
de Expo 58"[tot 31/8]
■ Galerie Artiscope I
St-Michielslaan 35 -1040Brussel 
502/735.52.12 - di-vr 13u30-18u 
» “Eté à la terrasse” - Enzo Cucchi/ 
’’Couleurs en 3 dimensions” - Africano, 
Angi, Baj, Boetti, Canneel, Chia, De 
Paris, Glaser, Haring... [tot 30/9] 
•CIVA
Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 -1050 Brussel 
502/642.24.80- di-zo 10u30-18u30 
» “De goede en de slechte smaak. 
Belgische interieurs van art nouveau tot 
de hedendaagse loft” [tot 11/8]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel 
502/515.64.22
di-vr 13-18u30za-zo 10-17u
» “De Dias en de Odyssee” - Mimmo 
Paladino - tekeningen/”Commandes 
photographiques du Groupe Lhoist” [tot 
18/8]
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86-1050Brussel 
502/649.86.65-di-zo I2-18uwo 12-21u 
» "De goede en de slechte smaak. 
Belgische interieurs van art nouveau tot 
de hedendaagse lof"/'Van de Loge tot 
het museum/"Charleroi. Art nouveau- 
art deco”/”Zicht op een hedendaagse 
architect” [tot 27/10]
■Xavier Hufkens
SL-Jorisstraat 6-8 -1050Brussel 
502/639.67.30-di-za 12-18u 
» “Patfolios X, Y, Z & A Season in Hell” 
- Robert Mapplethorpe/Evan Holloway - 
sculpturen [tot 31/8 (gesloten 21/7 tot 
20/8)]» Antony Gormley, Thomas 
Houseago, Amy Bessone [12/9 tot -/10]

■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340-1090 Brussel 
502/424.24.12
di-zo 14-19u
» “Droom je van vormen? Vorm je dro
men! Beeldhouwatelier voor kinderen” 
[tot 8/9]» “Radical” - Javier Fernandez, 
Katarzyna Kobro [tot 8/9]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 - 6032 Charleroi/
Mont-sur-Marchienne
5071/43.58.10
di-zo 10-18u
•“Mental Images”-Alison Jackson/’Les 
preuves du vent” - Luisa Lopez Moreno/ 
"Le temps retrouvé. Photographes ama
teurs à la Belle Epoque” [tot 15/9]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat 143-8340Damme-Sijsele 
50498/75.43.37-za-zo 10-12u 15-18u 
(dagelijks tijdens de zomer)
» ‘‘Van horizontalen tot vertikalen"- 
Valère Le Doumer [tot 25/7]» “De sub
versie van de realiteit” - Marcel Hubin/ 
"Beelden om de zon te meten” - Robert 
Kayser [26/7 tot 15/10]

De Haan

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Nieuwe Steenweg361 - 8420De Haan 
5058/51.47.57-do-mal4-18u 
» Henri Lannoye - sculpturen [tot 29/7]» 
Jacques Verduyn [3/8 tot 30/9]

Deinze__________________________  

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
509/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u 
»“Collectzie”-KristDemasure, Christina 
Coene,TomDeVisscher,Michael Aerts, 
Katrien Vermeire [tot 25/8]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16- 9831 Deurle 
509/282.77.93 
do-zo 14u-18ü
» Bart De Zutter, Christophe Denys [tot 
8/9 (gesloten 15 t/m 24/7)]
■ MDD(Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
509/282.51:23
di-vr 13-17u za-zo 11-17u
» “Surplace” -, Raoul De Keyser/'Fo- 
eus 3. Curator Robert Hoozee [tot 8/9]

Evergem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Cultureel Centrum De Stroming 
Weststraat 31 - 9940 Evergem 
509/358.51.00
ma-za 8u45-ll-4514-16u
» Ine De Handschutter - fotografie [tot 
5/9]» Johan De Poorter.- fotografie [7/ 
9 tot 10/10]

Gent___________________________

■ Caermersklooster
Vmuwd>roersstraat(Patershol)-9000Gent 
509/269.29.10 
di-zo 10-17U
» “Inside Out Het ongeboren leven in 
beeld” [14/7 tot 25/8]» “Symbool in de 
hedendaagse kunst” - Wim Delvoye, 
David Claerbout, Jan Fabre, René 
Heyvaert, Mariusz Kruk, Philippe Van- 
denberg... [5/9 tot 6/10]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 
509/267.99.99- di-zo 9u30-l 7u 
» “100 jaar - 100 stoelen” [tot 15/9] 
■ Kunst Nu, Vereniging van het 
S.M.A.K.
Citadelpark 1 - 9000 Gent 
509/222.38.96-di-zo 10-18u 
» “Coming People” [ 13/7 tot 24/8] 
■ Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark - 9000 Gent 
509/240.07.00 
di-zo 10-18u ,
•"Randschadefig. 7"- JanDeCock[tot 
18/8]» “Groeningemuseum te gast in 
hetMuseum voor Schone Kunsten” [tot 
27/10]
■ Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (S.M.A.K.)
Citadelpark - 9000 Gent 
509/221.17.03 : 
di-zo 10-18u
» Bernard Frize [tot 18/8]» “La rôbe des 
choses” - Jürgen Partenheimer [tot 8/9) 
“Het lichtende licht in de duisternis’ - 
Lucebert [tot 15/9]

Gijverinkhove__________________

■ Stichting George Grard 
Ekestraat I - 8691 Gijverinkhove 
5 058/29.82.19 - dagelijks ll-19u 
» "Materiatur. Werk van 7 laureaten van 
het HISK” - Martin Blank, Hewig 
Brouckaert,CarolineCoolen;BasDeWit, 
NaidaNaveau, ... [tot 15/9]

Hasselt

■ CIAP
Zuivebnarkt 44- 3500 Hasselt 
5011/22.53.21 -di-vr 12-18uza 14-17u 
» "Buur'ten: een praatje gaan maken” - 
Ine Schröder, Romy Finke, Johan Oude 
Hergelink,HansKeuls,TheoLenssen... 
[tot 27/7]
■ Zuivelmarkt 33

Zuivelmarkt 33-3500 Hasselt
5011/29.59.60-di-za 10-17uzo 14-17u 
» ‘Treespace Limburg 1” - Mario Airo, 
Massimo Bartolini, Eoghan Mc Tigue, 
FynneganSlogon, Steve Van den Bosch 
[tot 11/81» “Observatorium” - Lawrence 
Malstaf/Toegepast7:Workin Progress” 
- Jan Kuppers, Jack Vanlomrnel, Kurt 
Carmans, Lieve Torbeyns,... [tot 1/9]

Heist-op-den-Berg_______________

■ Cultureel Centrum Zwaneberg 
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg 
5015/25.07.70
ma-za 10-20u do 10-17u zo 12-20u
» Petra Cosemans - fotografie [tot 3/9]» 
Frans Devriese - fotografie [6/9 tot 8/10]

Hoeselt _______

■ Cultureel Centrum Ter Kommen
Eumpalaan 2 - 3730Hoeselt 
5089/41.63.58-ma-vr 9-12u 13-16u 
» Geert Rochus - fotografie [tot 4/9]» 
Filip Peeters - fotografie [6/9 tot 9/10]

Hoogstraten_____________________

■ Stedelijk Museum Hoogstraten 
Begijnhof9-11 - 2320 Hoogstraten 
503/314.65.88 - wo-zo 14-17u 
»“RetrospectieveOdetteCollon”[tot25/8]

leper___________________________

■ Flanders Fields Museum
Grote Markt 34-8900leper 
5057/22.85.84 - dagelijks 10-18u 
» “Deadlines. Oorlog, media en propa
ganda in de 20ste eeuw” [tot 17/11] 
■ Merghelynckmuseum 
Merghelynckstraat 2 - 8900leper 
di-zo 10-18u
»“LostPastDetoekomstvanhetverleden” 
- Becky Allen, David Claerbout, Rineke 
Dijkstra, Dora Garcia, Felix Gonzalez- 
Torres, Jan Kempenaers, Arm Veronica 
Janssens, Willem Oorebeek... [tot 15/9]

Jabbeke_____________________  

■ Museum Constant Permeke 
Gistelsteenweg 341 - 8490Jabbeke 
» “Bij ConstantPermeke te gast” - Johan 
Tahon [tot 29/9]

Knokke-Heist

■ Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300Knokke-Heist 
5050/630430 - ma-zo 12-22u 
» "27ste Kunst- en Antiekbeurs” [ 10 tot 
18/8]
■ White-Out Studio
Van Bunnerdaan 58 A -8300Knol<ke-Heist 
5050/62.93.63^za-zo 14-18u
» “Studio #01 Conjunction" - Freddy 
Van Parys [ 12/7 tot 25/8]

Kortrijk________________________

■ Broelmuseum
Broelkaai 6 - 8500Kortrijk 
5056/24.08.70- di-zo 10-18u 
» “Anno’02: Kunst-Stoff)" - Matthew 
Barney, Christo&Jeanne-Claude, Richard
Deacon, Fortuyn/O'Brien, Tobias
Rehberger, Anish Kapoor... [tot 31/8]
■ Cultureel Centrum Kortrijk
(benedengalerie)
Hazelaarstraat7-8500Kortrÿk 
5056/21.78.63-di-zo 14-18u 
» Claudia Tricnon - fotografie [tot 5/9]» 
Juan Vervliet-fotografie [7/9 tot 10/10]

La Louvière

■ Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10-7100 La Louvière 
5064/27.87.27-di-vr 12-18uza-zo ll-18u 
» “Impressions 1986-2002” - James 
Brown/”12ème Prix de la Gravure et de 
l’Image imprimée” [tot 28/7]

Leuven

■ Stuk Kunstencentrum 

Naamsestraat 96 - 3000Leuven 
5016/23.03.20
ma-vr 10-18uza 14-17u
» “Virtueel hypertekst Narratieve inter- 
netkunst(www.hypertekstbe)” [tot 26/7]

Lokeren

■ Cultureel Centrum Lokeren 
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren 
509/340.50.50-ma-vr I0-12u 14-17u 
» Petra Cosemans - fotografie [tot 4/9] 
■ Park ter Beuken, Centrum voor 
Ruimtelijke Kunst
p/a Cultureel Centrum, Torenstraat 1 - 
9160 Lokeren
509/340.50.51 - dagelijks 8-21u
» "R.S.P.R.D.L." - Bart Baele [tot 29/9]

L<> u va in-1 a-N eu ve 

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 - 1348 Louvain- 
la-Neuve
5010/47.48.417maryrIM8uzol4-18u 
» “Vases grecs etitaliotes. Donation abbé 
Adolphe Mignot (1903-2001)”/Images 
de l'antiquité" [tôt 25/8]

Maaseik 

■ Cultureel Centrum Achter Olmen
Van Eycklaan 72- 3680Maaseik 
5089/56.57.04
» Filip Peeters - fotografie [tot 4/9] » Petra 
Cosemans - fotografie [6/9 tot 9/10]

Marke ’

■ Ontmoetingscentrum Marke 
Hellestraat 6 - 8510 Marke 
5056/24.08.22-ma-vr9-12u3013u30-16u
»ElsFieuw-fotografie[tot5/9]»Fabienne 
Debontridder - fotografie [7/9 tot 10/10]

Menen _____

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt 
Wdalvest - 8930Menen 
5056/51.58.91 - ma-zo 10-12u 14-18u 
» Patrick Van Puymbroeck [tot 5/9]» Els 
Fieuw - fotografie [7/9 tot 10/10]
■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rüselstraat 77 - 8930Menen 
5056/53.23.63 -wo-zo 14-18u
» “Kopen. Portretten en bustes van 
Yvonne Serruys en Georges Dobbels" 
[tot 1/9]

Mons___________________________

■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 7000Móns 
5065/40.53.06-di-za 12-18uzol0-18u 
» "Nervia (1928-1938). Peintres belges 
des années 30” - Louis Buisseret, Anto 
Carte, Frans Depooter, Rodolphe 
Strebelle... [tot 17/11]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
5064/21.21.93 - di-zo 10-18u
»“DeNicéphoreàpixel.Mariemontsous 
l’objectif des jeunes de l'ateliert-photo 
du Centre Neurologique William 
Lennox” [tot 17/8]» “Lafleur dupêcheur 
et l'oiseau d'azur. Arts et civilisation au 
Vietnam” [tot 18/8],

Namur

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur 
5081/22.90.14-dagelijksJ2-18u 
» “Namur, un autre regard"P‛[kuloer]" - 
Nathalie De Corte, Roel Goussey, 
Damien Hustinx, Michel Léonardi, 
Bernard Villers [tot 14/8]

Oostduinkerke__________________

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
8670 Oostduinkerke
5058/51.47.57-vr-zo 14-18u
» Francine Van Mieghem, Thomas Ritter 
- sculpturen, schilderijen [tot 28/7]» Jean- 
Pierre Zinjé, Eddy Walrave [4/8 tot 29/9]

Oostende_______________________

■ Orion Art Gallery
Koningin Astridlaan 7- 8400 Oostende 
5059/51.19.52-za-zo 14-18u
» “Humanism II” - Chantal Chapelle, 
Christine Clinckx, Berlinde De 
Bruyckere, Wim Delvoye, Patrick 
Everaert,Felten-Massinger,MichelHuis- 
man, Loreta Visie... [tot 1/9]

ocooning-loft - Documenta 11

V

Tijdens de komende Documenta tentoonstelling (08/06/2002-15/09/2002) krijgen jonge en avontuurlijke bezoekers opnieuw 
de mogelijkheid om op een ‘coole’ manier te overnachten. Jan Hoet Junior zal er namelijk voor de derde keer zijn Cocooning- 
Project in een oude fabriekshal organiseren.
Onder de benaming Cocooning-loft zullen op een oppervlakte van 500 vierkante meter 150 bedden geplaatst worden. Jan 
zorgt er bijna elke dag voor vers beddengoed en voor een ‘Belgische’ atmosfeer bij het onbijt en in de Cocooning-Bar...
De prijs voor een overnachting, ontbijt inbegrepen, bedraagt 18 euro per persoon. De Cocooning-loft is ondergebracht in de 
Salzmann-fabriek op een wandelafstand van vijf minuten van de plaats van de Documenta-tentoonstelling, "Binding 
Brauerei". Vlak voor het huis stopt regelmatig een pendelbus die passagiers tot in de binnenstad brengt.

Adres: Cocooning-Loft, Sandershaüser Strasse 34, 34125 Kassel
Telefoonnummer: 0049/561 953 25 48
Emailadres: info@cocooning-loft.de
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■ Provinciaal Museum voor Mo- 
deme Kunst
Römestraat 11 - 8400Oostende 
<D059/50.81.18-di-zo 10-18u
• Emile Salkin, Desmond Morris, Clovis
Trouille [tot 15/9]

Sint-Niklaas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek 
Regentiestraat 61-63-9100Sint-Niklaas 
<D03/777.29.42-di-za 14-17uzo 10-17u 
•‘Nomaden. Textielenhadendaagsekunst 
uit India, Aftika en Belgie’[tot 25/8]

Sint-Truiden____________________

■ Cultureel Centrum De Bogaard 
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint- 
Truiden
© 011/69.39.90- zo-vr 14-17u
• Johan De Poorter - fotografie [28/6 tot 
4/9) Geert Rochus - fotografie [tot 9/10]

Stavdot____________ ____________

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970Stavelot 
®080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
* Joaquim Chancho [4/8 tot 22/9]

Strombeek-Bever___________________  

■ CultureelCentrumStrombeek-Bever 
Gemeenteplein z/n -1853 Strombeek- 
Bever

< D02/263.03.43 - dagelijks 10-22u
► "Grimbergen2002. Kunst in openlucht 
- Meetingpoint Guldendal/Prinsenbos 
Grimbergen” - Atelier van Lieshout, Jan 
De Cock, Lili Dujourie, Arm Veronica 
Janssens, Job Koelewijn, Jan Lauwers, 
Peter Rogiers, Thomas Schutte, 
Christophe Terlinden [tot 15/9]

Tielt ______________________  

■ Cultureel Centrum Gildhof 
St.-Michielstraat 9-8700 Belt 
© 051/40.29.35-ma-vr9-12u 14-17u 
►JuanVervliet-fotografie[tot5/9]HneDe 
Handschutter - fotografie [7/9 tot 10/10] 
■ Tuin De Brabandere
Generaal Maczekplein - 8700 Belt 
© 051/40.29.35 - di-zo 14-18u 

► “Beelden Buiten 2002” [tot 9/9]

Tienen ______________________ 

■ Het Toreke
Grote Markt6- 3300 Benen 
®016/80.56.66-di-zo 10-17u 
► “Schepsels” - Guido Luckermans [tot 
25/8]

Turnhout_________________

■ Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat 42-2300 Turnhout 
© 014/41.94.94
di-za 14-18uzo 10-12u 14-18u
I Lucille Feremans - fotografie’[tot 2/ 
9) Karin Borghouts - fotografie [4/9 tot 
7/10]

Wemmel________________________

■ Cultureel Centrum De Zandloper
Kaasmarkt 75-1780 Wemmel
®02/460.73.24-ma-za9-23uzoI0-18u
• Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
2/9) Wouter Jamees - fotografie [4/9 
tot 7/10]

Zoersel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Kasteel-Gemeentehuis van Zoersel 
Kasteeldreef55 - 2980Zoersel
®03/380.13.90 - di-zo 14-I9u
►“Zoeisel2002. Een raadsel voorZoersel" 
- Maria Theresa Alves, Judith Cain, Cel 
Crabeels, Dorothy Cross, Dany Deprez, 
Ives Maes, Maria Roosén, Jean-Michel 
Othoniel... [tot 15/9]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fiir Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
<00241/180.71.04
dp-do 10-17 wcA-vr 10-20uza-zo 11-17u 
>“ExpeditionderSinne”-JanNiedojadlo 
- sculpturen/"‘Slow Motion. Positionen 
zeitgenössischerVideokunst”-Anri Sala, 
Yael Davids, Anne-Katrine Dolven, 
Maria Marshall, Tony Oursler, Grazia 
Toderi... [tot 18/8]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss 4 - 47551 Bedburg-Hau 
002824/95104)-zodol0-18uvrl0-21u 
► “Mit dem Pinsel Gesehen. Japanische 
Zeichnung und Malerei des 17. bis 20. 
Jahrhundertsausder  Sammi ungGerhard 
Schack” [tot 29/9]

U
e W

itt
e R

aa
f 9

8 •
 ju

li-
au

gu
st

us
 2

00
2 COLLECTZIE

MICHAEL AERTS - CHRISTINA COENE - KRIST DEMASURE 
TOM DE VISSCHER - KATRIEN VERMEIRE

6 JUU - 25 AUGUSTUS 2002
Museum van Deinze en de Leiestreek

L. Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze, 09/381.96.70
www.museumdeinze.be

0 di-vrij. van 14 tot 17.30 u., weekend en feestdagen 10-12u., 14-17u., ma. gesloten

Berlin

■ Biiro Friedrich
Holzmarktstrasse 15-18, S-Bahn Arches
- 10179 Berlin
<0030/20.16.51.15
di-za 14-19uzo 14-16u
“►Here andNow”-Dave Allen, Michelle 
Alperin, Nairy Baghramian, Basserode, 
Dominic Eichler, Omer Fast, Joep van 
Liefland, Geerten Yerheus... [tot 28/7]
■ Vitra Design Museum Berlin 
Kopenhagener Strasse58-10437Berlin 
<00172/764.47.97-di-zo l0-20u 
► “Cartier Design” [tot 15/9]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhoferstrafle 13 -10785 Berlin 
<0030/254.00.20- wo-ma 10-17u 
► “Montessori. Lehrmaterialien 1913 bis 
1935, Möbel und Architektur" [tot 2/9] 
■ Berlinische Galerie
Methfesselstrasse 28-48 -10965 Berlin 
<0030/78.90.26.00-di-zo 10-18u 
>“Fifty:Fifty.Gebaute und nicht gebaute 
Architektur in Berlin” [tot 4/8) “Nach 
derNatur” [22/8 tot 27/10] 
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg10-10557Beriin-Tiergarten 
<0030/39.07.641 
ma 13-19u di-zo 10-19u
► “25 Jahre Planen und Bauen in der 
Demokratie 1950-1975"/Bemndt Wilde, 
Inge Zimmermann - sculpturen, fotogra
fie [tot 11/8] Eva Maria Schön [15/9]

Bonn_________________________ _

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<00228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
► “In Your Face” - Alex Katz [tot 18/8) 
“TheClassicalPeriodofAncientGreece. 
Idea or Reality” [tot 13/10]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2-53113 Bonn
<00228/77.62.12-di-zo 10-18u
► Ulrich Rückriem [tot 8/9]
■ August Macke Haus
Bomheimer Strasse 96- 53119Bonn
<00228/65.55.31
di-vr 14u30-18uza-zo U-17u
► “August Sander, F.M. Jansen. 
Rheinlandschaften im Dialog” [tot 18/8]

Coesfeld________________________  

■ Kunstverein Munsterland 
Jakobiwall 1 - 48653 Coesfeld 
<O-wo-vr 14-18uza 10-13uzo ll-17u 
► “Denkspuren” -Marc Schepers [tot 19/8]

Düsseldorf ______________

■ K20 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
<00211/83.81.130 
di-zo 10-18u vr 10-20u
► "Surrealismus 1919-1944. Max Ernst,
René Magritte,SalvadorDali, Joan Miro,
Pablo Picasso ’ [20/7 tot 24/11]
■ K21 KunstsammlungimStandehaus
Standehausstrasse 1-40217Düsseldorf 
<00211/83.81.600 
di-vr 10-18uza-zo ll-18u
Katharina Fritsch [tot 8/9]
► "Startkapital. Ausschnitte aus den 
Sammlungen Reiner Speck und Wil

helm Schürmann" [tot 27/4]

Emden__________________________ 

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden 
<0021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17uza-zo ll-17u
► "Sammlung Henri Nannen und 
Schenkung Otto van de Loo”/Grisha 
Bruskin/”Volker Kramer (1943-1999); 
Hommage an einem Stern-Fotografen" 
[tot 13/10]

Essen _______ '

■ Museum Folkwang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestrafe 41 -45128Essen 
<00201/88.45.314
di-zo 10-18u vr 10-24u
► Larry Clark, William Eggleston, Lee 
Friedlander, Garry Winogrand- fotogra
fie [tot 11/8) “Magische Expeditionen. 
Streifzüge . mit râtselhaften 
Empfindungen" - Isidor Blasco, Maruch 
SantizGomez,UweMaxJensen,Markus 
Keibel, Rosana Palazyan.. [tot 25/8]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 
<00711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zo ll-18u
► “Ein Himmel wie blaues Porzellan. 
Positionen raumbezogener Malerei” - 
Reto Boiler, Harald Braun, BertaFischer, 
Paul Morrison [tot 4/8] “Supersolo” - 
Husso Özdemir, Marcel Friih [27/7 tot 
15/9)) “Seeing Things” - Christopher 
Muller/ Thom Merrick [18/8 tot 6/10]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg-60311 Frankfurt 
<0069/29.9882.20 
wo-za ll-22u di+zo 11-19Ù 
* “Manifesta 4” [tot 25/8] 
■ Portikus
Schone Aussicht2-60311 Frankfurt am
Main
<0069/605.008.30 
di-zo ll-18u wo ll-20u 
► ‘Manifesta 4” [tot 25/8] 
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43-60596Frankfurt-am-
Main
<0069/21.23.84.71 
di-zo 10-17uwo 10-20u
► “Worldairports. Vision and Reality, 
Culture and Technique, Past and Pre
sent” [tot 22/9]

Heidelberg______________________

■ Heidel berger Kunstverein 
Hauptstrasse 97- Heidelberg 
<006221/18.40.86-
► Mimmo Roselli, Christopher Mul- 
1er [21/7 tot 25/8] » Shiro Matsui [1/9 
tot 6/10]

Kassel _______________ ’ 

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

Kleve ___________________

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré
Stiftung
Bergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
<002821/75.010-di-zo 10-18u 
► Niele Toroni [tot 13/10]

Köln - ____________

■ Museum fiir Angewandte Kunst 
An der Rechtschide - 50667Köln 
<00221/221.238.60 
di-zo ll-17u wo ll-20u
• “Schmuck eines Jahrhunderts. Die 
Stiftung Sieversen" [tot 1/9]
■ Museum Ludwig
Bischofigartenstrafie 1 - 50667Köln 
<00221/221.223.79 
di 10-20u wo-vr 10-18uza-zo ll-18u 
► “The Cremaster Cycle” - Matthew 
Barney [tot 1/9]) “I Promise It’s 
Political. Performativitât in der Kunst” 
- Pawel Althamer, Victor Burgin, 
Öyvind Fahlström, Felix Gonzalez- 
Torres, Jens Haaning, Carsten Holler, 
Kobe Matthys, Adnan Piper, Gillian 
Wearing... [tot 8/9]
Thomas Stimm, Jerry Cotton [tot 29/9] 
■ Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse 39 - 50667Köln 
<00221/221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18uza-zoll-18u 
► "Wettstreit der Künste. Malerei und 
Skulptur von Dürer bis Daumier” [tot 
25/8]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 - 50670 Köln 
<00221/226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u 
► William Christenberry [tot 25/8] 
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100- 50674Köln 
<00221/940.518-0 
di-zo 11-17u do ll-20u 
► "Neuerwerbungen 1992bis 2002”[tot 
27/10]

Krefeld_________________________  

■ Kaiser Wilhelm M useum 
Karlsplatz35 - 47798 Krefeld 
<002151/77.00.44- di-zo 11-17u .
► Bridget Riley/'Raum fiir Malerei” - Jo 
Baer, Herbert Hamak, Morris Louis, 
David Reed, Gerhard Richter, Luc 
Tuymans... [tot 18/8]
■Museum Haus Lange & Haus Es
ters
Wilhelmshofallee 91 - 47798Krefeld 
<002151/77.00.44 - di-zo ll-17u 
► “Pow! Pop Art from theLauffs 
Collection”/ Bridget Riley [tot 18/8]

Leipzig_________________________

■ Galerie fiir Zeitgenössische Kunst 
Karl-Tauchnitz-Strasse 11 -04107Leipzig 
<00341/14.08.10
► “Goo How Glamorous. Andy Warhol: 
Stardom and Theatricality" [tot 22/9] ► 
“TheNeedleworks”-FrancescoVezzoli 
[tot 22/9]

Leverkusen_____________________

■ Stadtisches Museum Leverkusen 
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
<00214/855.5641
di 11-21UW0-Z0 ll-17u
► “First-Time Germany” - Juan Uslé 
[tot 1/9]

München 

■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c-80539München 
<0089/22.11.52 - di-zo ll-18u
► “Exchange & Transform” - Minerva 
Cuevas, Bik Van der Pol, Ursula 
Biemann, Vera Lutter, Simon Starling, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Liam 
Gillick... [tot 1/9]
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrafe 60-81675München 
<0089/45.55.51.25
di-zo 10-17u do 10-2lu ,
► “Hautnah. Die Sammlung Goetz” - 
Doug Aitken, Chantal Akerman, Kutlug 
Ataman, Janet Cardiff, Robert Gober, 
Tracey Moffatt, Cindy Sherman, Pierre 
Molinier... [tot 18/8]

Münster________________________  

■ Westialisches Landesmuseum fiir 
Kunst und Kulturgeschichte
Domplaiz 10 -48143 Miinster 
<00251/59.07.01 -di-zo 10-18u
• “Brice Marden. Arbeiten auf Papier 
1964-2001” [tot 21/7) Wolfgang Win- 
ter,BertholdHörbelt[tot31/8]>Heinrich 
Aldegrever - grafiek [tot 8/9] “Cranach, 
Rubens, Fragonard... Meisterwerke aus 
westfalischem Privatbesitz” [tot 8/9]

Nürnberg_______________________

■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
<00911/240.20.41
di-vr 10-2ÖU za-zo 10-18u ,
►“EinfachKunst SammlungRolfRicke” 
[tot 25/8]

Siegen__________________________

■ MuseumfürGegenwartskunstSiegen 

Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
<00271/405.77.10
► “Body Portraits”-MariaLassnig[tot 1/9]

Stuttgart

■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz -70173 
Stuttgart
<00711/22.33.70
di-zo ll-18u wo ll-20u
► “Zitkus” - Peter Pommerer [tot 18/8]

Ulm______________ ______________  

■ Ulmer Museum
Marktplatz 9 - 89073 Ulm ’
<00731/161.43.00-di-zoll-17udoll-20u
► Nedko Solakov [tot 1/9]

Weil am Rhein Paris

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrqfle 1 - 79576 Weilam
Rhein .
<O07621/70.22M
di-vr 14-18u za-zo 11-17u
► “Living in Motion. Design en architec
tuur voor flexibel wonen’ [tót 8/9]

Weimar_________________________

■ Kunstsammlungen zu Weimar 
Burgplaiz 4 - 99423 Weimar 
<003643/546130 - di-zo 10-18u 
► “Bella Pittura-Meisterwerkeitalienischer 
Kunst im 20. Jahrhundert” [tot 23/7]

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
<005361/266.90
wo-za ll-18u di+zo ll-20u
► “Principal. Gemalde und Fotografien 
1977-2001” - Richard Prince [tot 28/7]

Frankrijk

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye -44700 Carquefou 
<002,28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u -
► “De concert Œuvres d’une collection 
privée”-CécileBart,DanielBuren, Peter 
Downsbrough, Krijn de Koning, Claude 
RutaultNieleToroni,Filce Varini... [tot 
29/9]

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
► “Jack, Synch & XLR. Images 
amplifiées”-AlighieroBoetti, John Cage, 
Tacita Dean, Douglas Gordon, Christian 
Marclay, Rodney Graham... [tot 13710]

Delme_________________________

■ Centre d’art contemporain La 
Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33-57590Delme 
<003.87.01.43.42 - wo-zo 14-19u 
► Malachi Farrell [tot -/8] “Surfaces de 
projections” - Patty Chang, Felix 
Gonzalez Torres, Dan Graham, Ann 
VeronicaJanssens,JosephKosuth,Remy 
Zaugg [tot 8/9]

Grenoble ____________________

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
<004.76.21.95.84-di-zo 12-19u
► Paul Morrison [tot 1/9]

Hérouville Saint-Clair 

■ Wharf, Centre d’art contemporain 
de Basse-Normandie
Passage de la Poste 7-14200Hérouville
Saint-Clair
<002.31:95.50.87-wo-zo I4-18u30
► Trevor Gould [tot 8/9]

Marseille 

■ Musée Cantini
Rue Grignan 19 -13006Marseille 
<0 04.91.54.77.75 - di-zoll-18u 
► “Quelque chose de plus que la couleur. 
Le dessin fauve 1900-1908” [tot 29/9] 
■ Galeries contemporaines des 
Musées de Marseille
Avenue d’Haïfa 69 -13008 Marseille 
<004.91.25.01.07
► “Subréel” - Eija-Liisa Ahtila, Michel 
Blazy, François Curlet, Fischli & Weiss, 
Rodney Graham, Carsten Holler, Ann 
Veronica Janssens, Joëlle Tuerlinckx, 
Jim Shaw... [tot 13/10]

Metz _______________________  

■ Frac Lorraine
HôtelSt-Livier, Rue des Trinitaires 1 -Metz 
<003.87.74.20.02 - wa-zoll-19u 
► “Penser en peinture” - Marthe Wéry 
[tot 8/9]

Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4- 34000Montpellier 
<004.67.22.94.04-ma-za 14u30-18u 
►“Laviedevantsoi”-BorisAchour,Otto 
Berchem, Alain Bublex, Alica Framis, 
Matthieu Laurette, Pierre Giner, Ben
Kinmont... [tot 21/9]

Mouans-Sartoux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-Sartoux
<O04.93.75.71.50-wo-mall-18u
► “Chroma” - Frank Badur, Jean-Pierre 
Bertrand, Bernard Frize, Claudio 
Parmiggiani, Gerhard Richter, Adrian 
Schiess... [tot 10/11]

Nice_______________________ ____  

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105
Nice cedex 2
<004.92.07.73.80-di-zo 14-19u
► FrancisBaudevin, Stephane Dafflon, 
Peter Kogler, Barbara Visser [tot 6/10]

Nimes___________________________

■ Ecole des Beaux-Arts de Nîmes
Rue du Chapitre 16- 30000Nîmes 
<004.66.76.70.22
► “Réseaux et corps comunicants"- 
Micha Lauryl'Electric Pool” - Dike 
Blair/”Mais ou et donc or ni car” - 
Nathalie David [tôt 30/9]

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
<001.47.03.12.50
di 12-21u30wo-vr 12-19uza-zo 10-19u 
* “Rétrospective Georges Mathieu” [tot 
6/10]
■ Maison de Victor Hugo
Place des Vosges 6 - 75004 Paris 
<001.42.72.10.16-di-zo 10-17u40 
>“Voiredesétoiles.LeThéâtredeVictor
Hugo mis en scène” [tot 28/7]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
<001.44.78.12.33-dagelijks ll-21u 
► “Atelier Brancusi; Claude Rutaul'/ 
"Heinz Hajek-Halke (1898-1983)”/ 
“Joseph Albers etleBauhaus”[tot26/8]> 
“Cherpeintre,peins-moi” [tot2/9]DDan- 
iel Buren [tot 23/9]
Pierrette Bloch [11/9 tot 31/12] 
“Donation Boissonnas" [ 11/9 tot 31/12]
■ Maison Européenne de la 
Photographie
Rue de Fourcy 5-7 - 75004 Paris 
<001.44.78.75.00-wo-zo ll-20u 
► “Paris + Klein” [tot 1/9] 
■ Musée Zadkine
Rue d’Assas 100 bis - 75006 Paris

< 001.43.26.91.90- di-zo 10u-18u
► “Exile. La salle du monde” - Raoul 
Marek [tot 13/10]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 
<O01.5p6.12.32 
wo-ma 12-19u
► "Post-diplôme Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Lyon 7 Erwin Wurm [tot 
26/8] Pierre Faure [11/9 tot 14/10) 
“Sans commune mesuré. Image et texte 
dans l’art actuel” [11/9 tôt 18/11]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16- 75009 Paris 
<001.48.74.95.38 
di-zo 10-17u40
► Martine Franck - fotografie [tot 29/9] 
■ Le Plateau
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris 
<001.53.19.88.10 
wo-vr14-19uza-zo ll-19u
► “Objets de réflexion” - Basserode, 
Valérie Belin, Marc Couturier, Bertrand 
Lavier, Jean-Luc Moulène, Fabrice 
Hybert, Anri Sala, Sarkis, Mathieu 
Mercier... [tôt 18/8]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 
Paris
<001.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
► “Alien Seasons” - Philippe Parrenol 
Bertrand Lavier [tot 22/9]
■ Palais de Tokyo Site de création 
contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
<001.47.23.54.01 -dagelijks 12-24u 
► “Musée d’Art Contemporain Africain.
Le Salon” - Meschac Gaba [tot 8/9]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
<001.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
► “Les artistes de Pharaon. Deir El- 
Médineli et la Vallée des Rois” [tot 5/8]) 
“Ingres,les cartonsde vitraux du Louvre” 
[tot23/9]

Pontault-Combault 

■ Centre Photographique 
d’Ile-de-France
Avenue de la République 107 - 77340 
Pontault-Combault
< 001.70.05.49.80 - wo-zo 13-18u30
► “Aspects de la photographie de studio 
en Afrique” [tot 25/8]

Pougues-les- Eau x___________ _____

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
<003.86.90.96.60-wo-zo 14-18u
► “La cure d’art contemporain” - 
Frédérique Lecerf [tot 31/8]

Quimper ______________________

■ Le Quartier
Place du 137èR.I. - 29107 Quimper
<O02.98.55.55.77-di-zal0-18uzol4-17u
►“Dugénéralauparticulier”-Bemadette 
Genée, Alain Le Borgne [tot 6/10]

Reims__________________________

■ Le Collège
Place Museux 1-51100 Reims

< 003.26.05.78.32 - di-zo 14-18u
► Cécile Le Prado, Emmanuelle Huynh- 
Thanh-Loan/'Game Over City/La ville en 

jeux”-PalleTotsson, Pierre Giner[tot 28/7]

Rochechouart

■ Musée Départemental de
Rochechouart
Château de Rochechouart - 87600
Rochechouart
<005.55.03.77.77
► Raymond Pettibon [tot 15/9]

Saint-Etienne _______________  

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne 
<004.77.79.52.52- wo-ma 10-18u 
► "Retrospective Toyen (1902-1980)” 
[tot-/8]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers
<004.73.80.26.56-ma wo-vr 10-12u 14- 
18u za-zo 14-19u
► Michel Aubry [tot 15/9]

Tourcoing

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tourcoing 
<003.20.28.91.60- wo-ma 13u30-18u 
► “L’Entrée du Royaume Souterrain est 
ici. Autour duGrandJeu’-ArtürHarfàux, 
Maurice Henry [tot 2/9) Wan Ts Peng 
[tot 21/10]

Troyes__________________________

■ Centre d’art contemporain Passages 
Rue Jeanne d’Arc 9 -10000 Troyes 
<003.25.73.28.27-di-za 14-18uwol4-20u 
► “Sens giratoire” - A Bulloch, On 
Kawara, Barbara Kruger, Claude 
Lévêque, Sigmar Polke... [tot 23/8]

Valenciennes____________________  

■ L’Aquarium
Rue Ferrand 8 - 59300 Valenciennes 
<003.27.22.57.59- di-za 15-19u 
► “Comme vous voulez” - Nathalie 
Elemento [tot 27/7]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
AUéeduMuséel-59650 Villeneuve d’Ascq 
<003.20.19.68.68-wo-ma l(f !8u 
► “Les chemins de l’art brut (I)” - Helene 
Reimann, André Robillard, Judith Scott, 
Victor Simon, Theo Wiesen;.. [tot 2/9]

Villeurbanne _____________ _____

■ Institut d’art contemporain
RueduDr. Dolard11 - 69100 Villeurbanne 
<004.78.03:47.00-wo-ma 13-19u
• “Luttesdesclasses”- PeterFriedl/”Do It 
YourselfDeadOnArrivalPayForYour 
Pleasure (reprise)"- Joe Scanlan [tot 8/9]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Dame41-2240lMxembaurg 
<00352/22.50.45- wo-ma 10-18u
* “Open House” - Andy Alexander, 
ChristineBiehler, GastBouschet, Pavlina

FichtaCiema,TinaGillen,LouiseLawler, 
Tere Recarens & Emilio Lopez- 
Menchero, Sislej Xhafa... [tot 15/9]

Groot-Brittannië

Edinburgh______________________

■ Scottish National Portrait Gallery 
Queen Street - Edinburgh 
<00131/624.62.00-ma-zal0-17uzol4-17u 
► “Scots in Film. Portraits by Donald 
MacLellan" [tot -/9) “David Octavius 
Hill and Robert Adamson” [tot 15/9] '
■ National Gallery of Scotland 
The Mound - Edinburgh 
<00131/332.22.66 
ma-za 10-17uzol4-17u
► “Rubens and Italian Art” [tot 1/9]
■ Scottish National Gallery of Mo
dern Art and Dean Gallery 
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
<00131/624.62.00 
ma-za 10-17uzo 14-17u
► “Bunk!” - Eduardo Paolozzi [tot 29/ 
9• Howard Hodgkin [7/8 tot -/10] 
“Recent Acquisitions of Contemporary 
Art” [tot 17/11]

http://www.museumdeinze.be


Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation 
Peny Green, MuchHadham -SG10 6EE 
Hertfordshire 
001279/84.33.33
• “Henry Moore. War and Utility” [tot 
29/9]

Leeds__________________________

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LSI 3AH Leeds 
@0113/234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
• “The Object Sculpture” - Tobias 
Rehberger, Joëlle Tuerlinckx, Keith 
Wilson/’Catching Some Air. Library 
Drawings” - Bik Van der Pol [tot 1/9]

Liverpool________________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
0 0151/709.32.23 - di-zo 10-18u 
►“Telling Tales. Narrative Approaches 
in Recent Art” - Sophie Calle, Mat 
Collishaw, Nan Goldin, Gillian 
Wearing... [tot 1 1/8] [tot 
18/8) “Pin Up. Glamour and Celebrity 
since the Sixties” [tot 24/11]

London 

■ Institute oflntemational Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London 
0020/77.29.96.16
► “The Stranger” - Mailing To [tot 26/7] 
■ Saatchi Gallery
UnderwoodStnset30-34-36-Nl 7JQLondon 
0020/7823.2332
do-zo 12-18u
► “Landscape” - Justin Hibbs, Craigie 
Horsfield, Michael Ashcroft, Dexter 
Dalwood, Martin McGinn, David Salle, 
David Thorpe... [tot 30/9]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road -SEI 8XXLondon 
0020/7960.42.42
dagelijks 10-I8u di-wo 10-2 Ou
* “Ansel Adams at 100” - fotografie/ 
William Eggleston - fotografie [tot 22/9] 
■ Tate Modem
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) “Henri Matisse 
& Pablo Picasso ’ [tot 18/8]
■ Tate Britain
Millbank -SW1P4RG London
0O2O/78.87.8O.O8-dagelijksl()-17u5O 
I “Photographs of Painters” - Bruce 
Bernard [tot 26/8) “Afterglow” - Ori 
Gersht [tot 26/8] Lucian Freud [tot 
22/9) “Thomas Girtin (1775-1802). 
The Art of Watercolour’ [tot 29/9] 
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V ODS London 
00171/439.74.38-ma-zo 10-18u 
► “Summer Exhibition 2002” [tot 19/8]) 
“Masters of Colour. The Merzbacher 
Collection" [26/7 tot 17/11]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum 
voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstrhat 5 -1325AL Almere 
0036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-2lu
► “Ceci n’est pas une architecture” - 
Sabine Bitter & Helmut Weber, Shchie 
2.0, Rudy Luijters, Daniel Libeskind, 
Marinus Boezem [tot 20/10]

Amersfoort 

■ Mondriaanhuis
Kortegracht 11 - 3811 KG Amersfoort 
0033/462.01.80
di-vr 10-17uza-zo 14-17u
► “Hommage aan Mondriaan. Groep
stentoonstelling” [tot 24/9]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
0033/463.30.34
di-za 10-17uzo 12-17u
► “In optima forma. Amersfoortse kun
stenaars en hun ideale presentatie""Het 
kartonnen kabinet” - Couzijn van Leeu
wen [tot 1/9]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voorModemeKunst 
Sandbergplein 1-3-Amstelveen 
0020/547.50.50
di-zo ll-17u
► “Retrospectieve Jan Wolkers” [tot 
28/7• “Herman Brood (1946-2001), 
de schilder”/”Herman Brood - Anton 
Corbijn” [tot 15/9]

Amsterdam_____________________  

■ Stg. Drei Birken auf der Heide 
SteigereilandNoord, Ijburg-Amsterdam 
- vr-zo ll-20u
► “Land. De verbeelding van een ge- 
dachtestad”-TeskeClijsen, Anno Dijks
tra, Martina Florians, Krijn de Koning, 
Berend Strik/One Architecture, Erik 
Olofsen... [tot 21/7]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 
0020/620.48.78-di-za 13-17u
► “Amsterdam aan zee” [tot 25/8] René 
van Zuuk - architectuur [14/9 tot 26/10] 
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
0 020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo 
ll-17u
•"Amsterdam-Azië- Amsterdam. De stad 
en de VOC” [tot 31/8]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17-1012 Amsterdam 
0020/626.81.68- ma-zo 10-18u 
► “Beelden 1945-2002 (Setting a Good 
Corner). StedelijkMuseuminDeNieuwe 
Kerk” [27/7 tot 20/10]

■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
0020/622.90.14
di-za 10-20u30zo 13-17u
• "6XMol" - Bart Michielsen, Lili 
Bammens, Roos Stessens, Frans Kenis, 
Frank Driessen - fotografie [tot 25/811 
“The Doll House II. Life Goes On’ - 
Christophe Coppens [tot 25/8]
■ Galerie Ferdinand van Diëten - 
d’Eendt
Spuistraat270-272-1012 VWAmsterdam 
0020/626.57.77-do-za ll-18u 
» Henk Visch [30/8 tot 28/9]
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CRAm- 
sterdam
0020/638.68.94-di-za 13-18u 
►“Digt_Paint5.1”-AstridMoors,Marika 
Lust,TobieGoedewaagen&HjaWarmer- 
dam, Marja vanPuttar [14tot21/7]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht276-1013HG Amster
dam
0020/523.15.23 - ma-vr 10-17u
>“GP02.City Branding. Groepsportretten 
vanjongearchitecten2002”[6/9tot4/10] 
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
0020/625.77.64 - wo-za 13-17u30 
► Carrera Blecua - schilderijen, objecten 
[7 tot 29/9]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
0020/623.62.37. a 
di-vr ll-18uza 14-18u
► “My Modem Summer” - Charles 
Eames, George Nelson, Vemer Panton, 
Keith Edmier, Sharon Lockhart, Allan 
Ruppersberg... [tot 31/8]
■ Bijbels Museum
Herèngrâcht366-1016CH Amsterdam 
0020/624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17u
* “18de-eeuwse waaiers met bijbelse 
taferelen” [tot 22/9]
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam 
0020/620.93.03
eerste zondag v.d. maand 14-17u
► “Introducing Donald Dashper” - Julian 
Dashper [tot 31/8]
■ Huis Marseille
Keizersgracht401 - 1016EKAmsterdam 
0020/531.89.89
di-za ll-17u .
► “Keuze uit de coIlectie”/”Straat- 
kinderen"-EddyPosthumadeBoer/Juul 
Hondius [tot 25/8]) “De Keizer aan de 
Keizersgracht Decollectiefotografievan 
Keizer Wilhelm II uit kasteel Huis 
Doom”/”Erasmusprijs 2002" - Bernd & 
Hi Ila Becher [31/8 tot 24/11 ]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264- 1016EVAmsterdam 
0020/623.71.01 - di-za 13-18u
► “Prix de Rome 2002” - Igor Sevcuk, 
Jasper van den Brink, Saskia Oide 
Wolbers, Diana Ramaekers [tot 27/7] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380-1016GA Amsterdam 
0020/622.17.32 
wo-za 13-17u30
D"Oogcement. Overarchitectuur enonze 
omgeving” - Laurent Malherbe, Ralf 
Broderick, Marcel Doorduin, Mirjam 
Hagoort, Piet Dirkx, Walter Willems [ 1 
tot 28/9]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
0020/620.47.58
wo-vr I0u30-18u za 14-18u
► Ina van Zuyl [tot 27/7) Cecile van der 
Heiden [7/9 tot 12/10] .
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140- 1016L)Amsterdam 
0020/423.30.46-di-za 13-17u30 
> William Cobbing [29/6 tot 3/8] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59-1016 NN Amsterdam 
0020/422.04.71 - di-zo ll-17u
►“Jim, Jonathan, Kenny, Frances en Sol. 
Gastcurator Maxine Kopsa” - Jim Lam

bie, Jonathan Monk, Kenny MacLeod, 
Frances Stark, Sol LeWitt [tot 18/8]) 
Tim Stoner [8/9 tot 20/10] 
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat187-189-1016PLAmsterdam 
0020/330.20.66 
di-za ll-18u
►“Groupshow”-LizaMay Post, Barbara 
Visser, Georgina Starr... [1/7 tot 27/7] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017 DEAm- 
sterdam
0020/625.56.51 - di-zo H-18u
► “To Die For” - Muntean/Rosenblum / 
“Synergy”-JeroenJongeleenjtot 18/8]) 
“L’ecole des pickpockets - Sven 
Augustijnen- video[tot29/8]>“Synergy” 
- Tejo Remy [tot 20/10]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DSAmstendam 
0020/551.65.46-di-zo 10-17u
►“PrixdeRome2002”-ElspethDiederix, 
Cuny Janssen, Thomas Manneke, Carla 
van de Puttelaar [tot 18/8]
■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
0020/320.92.42 - do-za 13-17u30 
► "Zomertentoonstelling" [tot 10/8] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PHAmsterdam 
0020/624.17.77-wo-zo 14-20u
► “Die Sammlung", [tot 1/9]
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C - 1053 KP Am
sterdam
0020/412.17.72-do-zo 13-17u
► Michael Tedja [25/8 tot 9/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 - 1071 CX Am
sterdam
0020/573.29.11 -di-zo H-17u
► Hans Josephsohn - sculpturen [tot 11/ 
8) “Guerilla Tactics” - Grayson Perry 
[tot 25/8)) “Ontwerpen voor kinderen. 
Speelplaatsen door Aldo van Eyck & 
kindermeubelen en speelgoed”[tot8/9]> 
“Werkplaats typografie” [tot 15/9)) Franz 
Ackermann [14/9tot3/l 1]>“A Question 
of Faith" - Colin McCahon - schilderijen 
[31/8 tot 3/11]> Bernd & Hilla Becher 
[14/9 tot 3/11]

■ Rijksmuseum
Stadhouderskade42-1071ZDAmsterdam 
0020/674.70.00-ma-zo 10-17u
» "Aelbert Cuyp (1620-1691). Schilde- 
rijenentekeningen ’[tot 1/9PDeHaagse 
School. Aquarellen uit de verzameling 
Drucker-Fraser” [20/7 tof 27/10) 
“FinishingTouches.Kostuumaccesoires 
1550-1950” [tot 24/11]

Apeldoorn______________________

■ Stichting Archipel
Zwaardvegersveld17- 7327GLApeldoom 
0055/578.55.55 
do-zo 13-17u
► Jasper van der Graaf [7/9 tot 6/10]

Arnhem 

ST.-NIKLAAS
INTEGRATIE KUNSTWERK VDAB

■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechlseweg 87 - 6812AA Arnhem 
0026/351.24.31
di-za 10-17uz0 ll-17u
► “Ik en de buitenwereld vlak bij huis. 
Teken- en prentkunst uit de museum
collectie 1900-1950” [tot 15/9) "Made 
in Arnhem” [tot 29/9] Kara Walker [31/ 
8 tot 27/10]

Berg en Dal______________________

■ Afrika Museu m
Postweg 6-6571 CS Berg en Dal 
0024/684.12.11
ma-vr 10-17uza-zo 11-17U
►“Vormen van verwondering. Eenhalve 
eeuw verzamelen” [tot -/10]

Breda 

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps
opleiding) schrijft een wedstrijd uit met het oog op de bekroning van 
een ontwerp voor een te realiseren kunstwerk voor de nieuwbouw 
voor het lokale klantencentrum te 9100 St.-Niklaas - Noordlaan. Dit 
nieuwbouwproject bevindt zich momenteel in de studiefase uitvoe- 
ringsontwerp.

Het kunstwerk kan zich zowel in het gebouw zelf (inkomhal) als op het 
terrein rond het gebouw situeren en moet een esthetische meer
waarde creëren voor de VDAB-vestiging.

De wedstrijd staat open voor alle kunstenaars 
werkzaam in België en voor alle disciplines in de 

beeldende kunsten.

■ Breda’s Museum
Parade 12-14 -Breda
0076/529.93.Ö0-di-zo 10-17u
►“Breda na750jaar”-fotografie [tot 1/9] 
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 
0076/514.19.28
do-zo I3-I7u
► Jeroen Doorenweerd - installatie [tot 
31/8]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat 22 - 4811 GH Breda 
0076/529.99.00
di-vr 10-17uza-zol3-17u
►“Other Americas” - Sebastiano Salgado 
-fotografie/”L’Incubo”-BerendHoeks- 
tra - schilderijen, tekeningen, installatie/ 
"Fotografie, vliegtuigen & schapen” - 
Oma Wertman [tot 11/8]

Burgh-Haanstede________________

■ Galerie Jan Eikenaar
Zuidstraat 16- 4328AD Burgh-Haan
stede
00111/65.45.44-wo-vr+zo 13-17u 
►JacinthaReijnders,Mary Bezembinder 
- schilderijen, beelden [8/9 tot 19/10]

Den Haag

■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 
0070/365.89.85-ma-za 12-17u 
►Michael Lin[12/7tot9/9]> “Concepten 
voor draagbare architectuur”-LucyOrta 
[-/7tot-/9]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg/-2513 AB Den Haag 
0070/364.69.40
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
► “De hond & zijn baas. Een haat-liefde 
verhouding” [tot27/10]
■ Museum Paleis Lange Voorhout 
Lange Voorhout 74-2514EHDenHaag 
0070/338.11.11 -di-zo H-17u
• “Den Haag Sculptuur 2002. Europa in 
beeld. Mythe & Realiteit” - Armando, 
Atelier van Lieshout, Barry Flanagan, 
Chantal Grard, Jean-Bemard Koeman, 
Franz West, Thomas Schiitte... [tot 9/ 
9] “Carel Willink. De- vrouwen
portretten” [tot 15/9]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
0070/338.11.11
di-za 9-21uzo-ma 9-18u
► "Christobal Balenciaga (1895-1972)” 
- mode [tot 1/9)) “Portretten uit de col
lectie van Willem van Zoetendaal" - 
fotografie [tot 8/9] Günter Tuzina [tot 
15/9) “De glazen glorie” [tot 22/9]) 
“Aziz. Innoverend modevormgever" 
[tot 27/10]

Deventer_______________________  

0m het kunstwerk optimaal te integreren in de omgeving, worden de 
kandidaten uitgenodigd op een infovergadering waarop het bouw
project zal worden toegelicht.

De maximale kostprijs van het (na opdracht) gerealiseerde kunstwerk, 
alles inbegrepen (BTW, eventueel vervoer, kosten voor het studiewerk, 
stabiliteit, realisatie en/öf montage ter plaatse, honorarium enz...) 
bedraagt circa 37.200 euro inclusief BTW.

Verdere inlichtingen en het wedstrijdreglement verkrijgt u bij de 
dienst Communicatie van de VDAB, Somersstraat 22, 
2018 Antwerpen

Contactpersoon:
Hilde Van Gerwen, tel. 03-202 19 26 
e-mail: hvgerwen@vdab.be

VDAB
Samen sterk in werk

GALERIE DE PRAKTIJK*LAURIERGRACHT 96* 1016 RN AMSTERDAM

www.depraktijk.nl

TEL: +31 (0)20 4221727«FAX: +31 (0)20 4220304* E-MAIL: GALLERY@DEPRAKTIJK.NL

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 -Deventer 
00572/39.14.34-di-zo ll-17u 
► “Verbeelding. Nieuwe sculpturen van 
de Nederlandse Kring van Beeldhou
wers” [tot 1/9]

Dordrecht ______________  

15.6-21.7-2002 
www.land02.nl

Steigereiland Noord, 
IJburg Amsterdam.

■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht 
0078/648.21.48-di-zo H-17u
► "Retrospecteive Jacob Cuyp (1594- 
1652)"/‘A Family Affair” - Angelika 
Barz,KimBouvy,TessaPeters,Ingeborg 
Scheffers, Sander Smits... - fotografie 
[tot 15/9]

Egmond aan Zee

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat4 -1931EVEgmond aan 
Zee
0072/506.71.51-do-zo 15-19u
► Jac Bisschops, Mauro Staccioli - schil
derijen, sculpturen [tot 22/9 (gesk 8/8 t/m 
8/9)

Groningen______________________

■ Stichting Fotografie Noorderlicht 
Munnekeholm 10- 9711 JA Groningen 
0050/318.22.27- ma-vr 10-21u
► “Noorderlicht Fotofestival 2002. 
Photography from the Wider Caribbean 
Region” [7/9 tot 13/10]

Vrijdag-Zondag van 11.00 tot 20.00 uur.
Bereikbaar met pontje. Opstappen bij Bezoekerscentrum IJburg, IJdijk 50.
Bezoek de website voor meer informatie!
Deelnemende kunstenaars: ax710, Teske Clijsen, Anno Dijkstra, Martina Florians, 
Harmen de Hoop, Robbert van der Horst, Krijn de Koning, Erik Olofsen, Rebecca Sakoun, 
Renate Spee, Berend Strik / One Architecture.

ANTWERPEN Provinciestraat 287 — 2018 Antwerpen — T/F: +32 (0)3 2388166
Presentatie 5 juli, 20.00 uur en 6 juli van 13.00 tot 17.00 uur _

Project Ward Van Grimbergen
Presentatie 30 augustus 20.00 uur en 31 augustus van 13.00 tot 17.00 uur

Project Emmanuel Van Hove
27 Sept t/m 19 okt Presentatie 27 september 20.00 uur (do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

Manu Baevens
BREDA Kloosterlaan 138 — (NL) 4811 EE Breda — T: +31 (0)76 5141928 — F: +31 (0)76 5207124 

www. I okaal01.org — bureau@lokaal01.org
5 juli t/m 15 Sept 24 uur per etmaal te bezoeken Presentatie 5 juli 16.00 u.
-I n ZOMERTENTOONSTELLING iJeroen Doorenweerd
6 sept t/m 15 sept (do. vr. za. zo.13.00 - 17.00 uur)

Johan Diepstraten Prijs
LOKAAL
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■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
© 050/366.65.55- di-zo 10-17u

Naughty by Nature (not cos’I hate ye)” 
- Erik van Lieshout [tot 8/9 "Stads- 
paleizen. Bergbewoners in de stad” [tot 
15/9) De Ploeg. Staden land” [tot27/l 0] 
■ Volkenkundig Museum Gerardus 
van der Leeuw
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 104 - 9712 
SL Groningen
<£>050/363.57.91
di-vr 10-16uza-zo 13-17u
t “Mak Bilong 01. Moderne kunst uit 
Papua Nieuw Guinea” [tot 19/8]

Haarlem __________________  

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
© 023/511.57.75 
di-za ll-17uzo 12-17u
>"Jacob van Ruisdae](1628-1682). Gran
dioze landschappen” [tot 28/7) “Karei 
van Mander (1548-1606)” [tot 6/10)) 
“Spaanse bloemenpracht Stillevens uit 
de 17de eeuw” [17/8 tot 14/10]
■ Verweyhal
Grote Markt 16 - Haarlem 
<0023/516.42.00 
ma-za 11-17u zo 13-17u 
•"OttoB. deKat(1907-1995). Schilde- 
rijen, tekeningen” [13/7 tot 8/9] 
■ Vleeshal
Grote Markt 16- Haarlem 
<0023/511.57.75
ma-za H-17uzo 13-17u
• "Slib. Kunstenaars uit Nederland si En- 
geland werken in keramiek”-Tony Cragg, 
Anish Kapoor, Loma Lee Leslie, Gijs 
Assmann, Hela Jongerius... [tot 25/8] 
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
<0023/531.90.10 
di-za 10-17uzo 12-17u
• “De hond & zijn baas. Wolven aan de 
lijn” [tot 27/10]
• ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem 
<0023/534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
• ‘Taste. Erick van Egeraat associated 
architects” [tot 3/9)) “Architectuur, wo
nen en leven” - Olaf Klijn - fotografie [tot 
8/9] “Het landschap van Ruisdael. Zuid 
Kennemerland nu” - Martin Kers - foto- 
grafie[tot8/9]>“Nade bloei. DeFloriade 
in historisch perspectief1960-2002” [tot 
6/10]
■ De Vishal
Grote Markt20- 2011 RD Haarlem 
<0023/532.68.56
ma-za 11-17uzo 13-17u
• “Aangespoeld” - Violaine Chapallaz, 
EngelienvandenDool,MauriceFrijmuth, 
TheraHillenaar,IrisNieuwenbutg,  Dan
iel Zuiderveld.../’Niet vergeten dat ik 
van je hou” - Barry Marré [tot 28/7]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19-6411HK Heerlen 
<0045/560.44.49
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
• “Een collectie in beweging. Aanwins
ten 2000-2001” [tot 18/8]

Heino/Wijhe_____________________

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteelHetNijenhuis-8131 Heino/Wijhe 
<00572/39.14.34-di-zo ll-17u
• “Eigen collectie” - sculpturen, tekenin
gen/verbeelding. Nieuwe sculpturen 
van de Nederlandse Kring van Beeld
houwers” [tot 1/9] -

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren ’ 
<0035/539.39.39
di-za ll-17uzio 12-17u
• Marie-José Robben, Arno Kortschot - 
schilderijen, objecten [tot 18/8)) "Retro- 
spectieveS.C.BoschReitz (1860-1936); 
Schilder en wereldreiziger rond 1900 ’ 
[tot 8/9]) Alphons Freijmuth - schilde
rijen, sculpturen [1/9 tot 13/10]

Leeuwarden

■ Princessehof Leeuwarden
GroteKerkstraat 11-8911 DZLeeuwarden 
<0058/212.74.38
ma-za 10-17uzo 14-17u
> “Kraak. Begeerlijkporselein  uit China” 
[tot 1/9) Ben Sleeuwenhoek - installatie 
[8/9 tot 1/12]

■ Fries Museum
Turfinarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
<0058/255.55.00-di-zo ll-17u
I “Franciscus. Kunstenaars brengen een 
ode"[tot25/8]>“Schilderijen2000-2002” 
- Aaike Bennema [tot 1/9) “Interieur 
met dame. 19de eeuwse schilderkunst” 
[tot 8/9) “Abe Bonnema (1926-2001)” 
- architectuur [tot 8/9]> “Dzeren land
schappen” - Allaard Hidding [tot 20/9]

Leiden ______________ __________

■ Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg 28-2311EWLeiden 
<O071/516.31.36-di-zo 10-17 
* “Dubbelfocus; Nederlandse opgra- 
vingsfoto’s 1900-1940" [tot 29/9] 
■ Centrum Beeldende Kunst 
Hooglandse Kerkgracht 19-21-2312 HS 
Leiden
<0071/516.53.69
wo-za 12-17u do 19-2lu
• “Nader bekeken. Een expositie over 
reizen in en ver van huis - Marijke 
Verhoef, LL. van Haastert, Esther Zit
man, Tanneke Barendregt [tot 3/8]

Maastricht ____________________

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
<0043/329.01.90- di-zo ll-17u 
>“PhilipGuston(1913-1980).TheDemos 
1973-1979”-schilderijen[tot8/12]k‘The 
Vincent 2002. Bi-annual Award for 
ContemporaryArtinEurope”-Neo Rauch 
- schilderijen [tot 6/10]
■ Hedah op vaste locatie
Brussdsestraat 114- Maastricht 
<0043/351.01.75 - da-zo 13-17u 
• "Aristoteles’ Fieber” - Roger Cremers 
[tot 11/8]
■ Marres Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraai 98 - Maastricht 
<0043/327.02.07-do-zo 13-18u
> “Stadsoase”-Bik VanderPol [tot 30/8]

Middelburg_____________________

• KunstMiddelburg 
Markt - Middelburg

< 00118/65.22.00- di-zo 13-17u
>“Kiss&Go”-Hendrik-JanHunneman 
[tot 18/8]
■ Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg 
<O0118/62.66.55-ma-zall-17uzol2-17u 
• “Het verdwenen museum. Natuur
historische verzamelingen 1750-1850” 
[tot 29/9]
■ SBK Middelburg
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
<00118/65.22.00-di-zo 13-17u
* “Neutrals” - Sara Blokland [tot 18/8]

Nijmegen________________________

■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
<0024/360.88.05-di-vrl0-17uzaeol2-17u 
• Jean Le Gac - installatie [tot 18/8]) 
“Meesters op papier. Landschappen uit 
de collectie van een 19de-eeuwse koop- 
man"/‛Umbraculum. Een plaats in de 
schaduwwaargedachtengewerktwordt”
- Jan Fabre [tot 1/9] 
■ Beam
Pijkestraat 4 - 6511BPNijmegen 
<0024/360.61.00- do-zo 13-17u
• "Finding One’s Way About” - Sjoukje 
Boersma [23/7 tot 12/8) Krain Trenkel 
[-/9tot-/10]

Oss_____________________________  

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss
© 0412/62.93.28 - di-zo 12u30;J6u30
• "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 Museum 
Houtkampweg 6 - 6731 AW Otterlo 
<00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
>HermannMaierNeustadt,KrijnGiezen 
[tot 25/8]B R.W. vande Wint- sculpturen 
[tot 22/9]

Renesse _____________

■ Stichting Phis Min
Rampweg 24 A- 4326IK Renesse 
<£>0111/46.14.97-za-zo 12-17u
• Isabelle Simons [1 tot 29/9]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg4- 6041 JE Roermond 
<£)0475/33.34.96-di-vrll-17uza-zol4-17u
• Jan van Munster [tot 30/9]

Rotterdam _____________  

■ RAM
Blekerstraat 10- 3011 CH Rotterdam 
© 010/476.76.44 - do-zo 13-18u 
>PietHeinEeek,CoWesterik/’Drawing 
Room” - Co Westerik - video [tot 28/7] 
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 -3011 GKRotterdam 
<£010/217.67.67-di-vr 10-17uza-zoll-17u 
• “Door de ogen van Sabrina en Hassen. 
Tunesische kindertekeningen over de 
Nederlandse geschiedenis’ [tot 27/10]) 
“Daarkomt de bruid” [tot 3/1 1p"Schat- 
ten van de stad” [tot 1/1] 
■ MKgalerie.nl
Witlede Withstraat53-3012BMRotterdam 
<£010/213.09.91 -wo-zo 13-18u
• Frank van der Satai, Gerco de Ruijter, 
JanineSchrijver, Wiliam Engelen[tot 11/8] 
■ Nederlands Foto Instituut
Witlede Withstraat63-3012BNRotterdam 
<£>010/213.20.11 - di-zo ll-17u
• Hans Wijninga [tot 24/7) “Brand
haarden. Nederlandse fotografen doen 
verslag van buitenlandse conflicten” - 
Cas Oosterhuy s, Ed van der Elsken, Ad 
van Denderen, Teun Voeten, Kadir van 
Lohuizen [tot 1/9) ‘Tot nut en genoe
gen” - Walter Herfst, Ralph Kâmena, 
Gerco de Ruijter... [27/7 tot 8/9] 
■Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BRRotterdam 
© 010/411.01.44 - di-zo 11-18u
• "Fifty-one Years” - David Goldblatt - 
fotografie [tot 1/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 
<£010/440.03.01-di-za 10-17uzoll-17u 
• “De blijvende verlokking. Nederlandse 
kunstenaars in Italië 1800-1940” [tot 18/8]> 
"Strandbeesten" - Theo Jansen [tot 1/9 
“Plastic damestasjes. Design uit de jaren 
50’7”Zwartbloed’’-Yrrah-cartoons[22/ 
6 tot 8/9)) “Francisco de Goya (1746; 
1828). Verschrikkingen van de oorlog” 
[totl5/9]»“DuaneHanson(1925-1990. 
Echter dan echt” [14/9 tot 24/11] 
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
<£010/440.12.00-<h-zal0-17uzoll-17u 
• “De tempels van H.P. Berlage. Kunst 
en cultuur overkoepeld” [tot 30/7) “De 
smaak van Cuypers. De eetzaal in Kas
teel De Haar” [tot 22/9]» “UN Studio: 
UN fold. Ben van Berkel/Caroline Bos 
1987-2002” [tot 29/9]» “Latent Space”- 
Diller + Scofidio, Elmgreen + Dragset, 
Ricci Albenda, Katharina Bosse, Alex 
Schweder... [13/7 tot 20/10]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark18-20-3015CXRotterdam 
<£010/441.94.00-di-za 10-17u
» “Keith Haring”[tot25/7]» “Draadloos” 
- Dwight Marica [tot 18/8]» “Rotterdam 
KunstXpress2002. Kunstenaars werken 
in de stedelijke omgeving. Een project 
van Rotterdam Festivals [6 tot 30/9]» 
“Fotodocs. Hoogtepunten uit eigen foto- 
collectie”[6/9tot3/l l]»“CaldicenCordia 
Collections” [-/9 tot 711]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat81A-3015 EERotterdam 
<£010/436M.15 
vr-zo 12-17u
»“MyHomeisMyGallay”[30/8totl/9] 
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16- 3062 GR Rotterdam 
<£010/412.40.48 
do-vr 14-20uza 13-18uzo 14-17u 
»MachteldNijhoff,HarryvanderToolen, 
Erica van Broeckhuijsen, Loes Botman 
[21/7 tot 1/9]

Schiedam_______________________

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112-3111 HL Schiedam 
(£010/246.36.66
di-za 11-17u zo 12u30-l 7u
» “On the Waterfront Keuze uit de col
lectie van het Museum Boijmans Van 
Beuningen” [13/7 tot 15/9PDeCobra- 
collectie geconserveerd” [tot 28/9]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch 
<£073/687.78.00-di-vrl0-17uza-zol2-17u 
»KoenDelaere[tot28/7]»“Liefdeophet 
eerste gezicht Nederlanders kiezen hun 
favoriete vrouwenportret” [tot 8/9]

Sittard 

■ Museum Het Domein 
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
<£046/451.34.60-di-zo ll-17u
» “Een collectie in beweging. Aankopen 
2000-2001” - JCJ Vanderheyden, Fons 
Haagmans, Han Schuil, Toon Verhoef 
David Bade, Jan Andriesse, Romy 
Finke... [tot 18/8]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1-5017 KC Tilburg 
<£013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo^ 13-17u do 10-2lu
» “Hier is Cannes” - Sem Presser - foto- 
grafie/”Elvis is hier” - Tilburg CowBoys 
[tot 18/8]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
<£013/543.83.00 
di-zo ll-17u
» “Name no Names. An Exhibition of 
Drawings (1973-2001)” - Marlene 
Dumas [tot 29/9]» “Surpassing Surplus” 
- Anton Henning - schilderijen, installa
ties [14/9 tot 12/1]
■ Nederlands Textielmuseum 
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
<£013/536.74.75
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___________________________  

■ Pronkkamer Uden Museum He
dendaagse Kunst
Mondriaanplein 16- 5401 Uden 
<£0413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
» “Collectie Uden. Beeldende kunst in 
Brabant 1945-2000” - Willem Adams, 
Kees Bol, Johan Claassen, RenéDaniëls, 
Jan van den Dobbelsteen, Paul van Dijk, 
Jacques ven Erven... [tot 8/9]
■ Museum voor Religieuze Kunst 
Vorstenburg 1 - 5401 AZ Uden 
<£0413/26.34.31
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
» “Nieuwe aanwinsten” [tot 25/8]» “Re
ligieuze prenten van Ensor en Servaes" 
[7/9 tot 17/11]

Utrecht

■ Museum Catharij neconvent 
Nieuwegracht63-3512LGUtrecht 
<£030/231.38.35 
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
►“Schitteringvandetsaren. Kunstschatten 
uit het Novodevici-klooster" [tot 22/9]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
<£030/236.23.62 
di-za 10-17uzo 12-17u
» “Zonder wrijving geen glans. Neder
landse sieraden uit de 20ste eeuw”/ Cris 
Agterberg-vormgeving [tot 11/8) Fabric 
of Fashion. Recente Engelse mode” [tot 
25/8]» “Elke wolk is een weg”-JiriGeotg 
Dokoupil - schilderijen [tot 1/9]

Venlo __________________

■ Museum Van Bom mei-Van Dam 
DekenvanOppensingeló-5911 AD Venlo 
<£077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17U
» “Genio e Follia. Over waanzin als bron 
vankunst”-GünterBrus,AntonHeyboer, 
Jan Fabre, Hermann Nitsch, 
Panamarenko... [21/6 tot 1/9]
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6-5911 AD Venlo 
<£077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
» “Ateliers in Venlo” [6/9 tot 10/11]
■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
<£077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
» “Asterix & Europa” [tot 27/10]

Venray_________________________

■ De Waan, Stg. Odapark Venray 
Sint-Annaterrein, Noordsingel 39 - 
Venray
<£0478/569.126-do-zo ll-17u
» “De Waan. Een manifestatieover kunst 
en psychiatrie” - Marina Abramovic, In 
Ho Baik, Jacob Bee, Krien Clevis, Ate- 
liervanLieshout,MathieuKnippenbergh, 
Ulay, Peter Welz... [tot 1/10]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
<£0118/41.55.05 - do-zo 12-17u
»RoosKroes,ClaireBeghyn-fotografie, 
sculpturen [tot 1/9]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
<£0118/41.55.05 - do-zo 12-17u
» Rob Moonen, Kevin Brand, Beat
Zoderer [tot 25/8]

Weert 

■ Gemeentemuseum DeTicndschuur 
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert 
<£0495/52.56.10 - di-zo 14-17u
» “Look at me, I’m the World” - Renier
Vaessen - schilderijen [tot 1/9]
■ Museum Jacob van Horne
Markt 7- 6001EJ Weert 
<£0495/53.19.20 - di-zo 14-17u
»“Derijkdomvaneenatme.StFranciscus 
in de Nederlandse kunst 16de-20ste 
eeuw” [tot 3/11]

Zeewolde

■ De Verbeelding kunst landschap 
natuur
De Verbeelding25- 3892HZ Zeewolde 
<£036/522.70.37
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
» “Look and Feel UI” - Ann Veronica
Janssens, Mike Tyler [tot 29/9]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essl
Aitfeldstrasse 17-23-3400Klosterneuburg 
(£02243/41.03.38 
di-zo 10-19u wo 10-2 lu
» ‘Trom Painting. Object to Painting” 
[17/7 tot 27/10]

Wien

■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz- 1040 Wien 
<£01/521.89.33 
dagelijks 10-18udo 10-20u 
» “Scandal and Myth. A New View on 
the Documenta 5 (1972)” [tot 28/7] 
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
<£01/504.98.80
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo ll-16u
» “Since 1965” - Adrian Piper [tot 25/8] 
■ KunsthalleWien, Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
(£01/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20u
» ‘Tableaux Vivants. The Art of Living 
Pictures in Photography, Film and Vi
deo” [tot 25/8]» “Now How On” - Ugo 
Rondinone [tot 22/9]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz I -1070 Wien 
<£01/525.00-di-zo 10-18udo 10-21u 
►‘TowerofPoWer/Hundert KiloGold” 
- Chris Burden [tot 11/8]» Antonin 
Artaud [5/9 tot 17/11]» Jason Rhoades 
[5/9 tot 17/11]»‘Tokus 1; Rebellion & 
Aufbruch. Kunst der 60er Jahre. Pop 
Art, Hyperrealismus, Fluxus, Nouveau 
Realisme und Wiener Aktionismus” [tot 
26/10]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultu ra Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona
<£093/306.41.00
» “Gaudi’s Universe” [tot 8/9]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038Barcelona
<£0934/439.470
» Aemout Mik [tot 28/7]» “Joaquim 
Gomis (1902-1991)” - fotografie [tot 
1/9]

Zwitserland
_ ____ :_____________
Basel 

■ Kunstmuseum Basel
St Alban-Graben 16- 4010 Basel 
<£061/206.62.62 - di-zo 10-17u 
•"Paul Klee. Works on Paper” [tot 28/7]

■ Museum fur Gegenwartkunst
St Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 
<£ 061/272.81.83 - di-zo 10-17u
» “Painting on the Move I. There is no
Final Picture” [tot 8/9]
■ Kunsthalle Basel
Steinenberg 7- 4051 Basel 
<£061/206.99.00
di-zo 11-17u wo H-20u30
»“PaintingontheMove  III. AfterReality” 
[tot 8/9]

Bern

■ Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem 
<£031/350.00.40 
di 10-2 lu wo-zo 10-17u 
» SallaTykka/Beat Feller, Filip Haag [tot 
18/8]» Mark Lewis, Osamu Okuda [31/ 
8 tot 13/10]

Fribourg________________________

■ Fri-ArtCentred’ArtContemporain 
Petites-Rames 22-1700 Fribourg 
<£037/23.23.51 
di-vr 14-18u za-zo 14-17u
» Christoph Draeger, Berdaguer & Péjus 
[tot 11/8]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern 
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
<£041/226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
» “Another World. Twelve Bedroom 
Stories” - Louise Bourgeois, Eric Fischl, 
RobertGober,Mona Hatoum,Ferdinand 
Hodler, Pipilotti Rist, David Reed... [tot 
29/9]» “Les flacons de la séduction. Die 
Samlung Givaudan" [18/8 tot 29/9]» 
“Blick.Sammlung” [tot 29/9]

RiehenBasel

■ Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
<£061/645.97.00 - dagelijks l0-18u 
» ‘Claude Monet... up to the Digital
Impressionism” [tot 4/8]

Sankt Gallen

■ Sammlung Hauser und Wirth 
Griinbergstrasse 7 - 9000 St. Gallen 
<£071/228.55.55 - wo-zo 11-18u 
» “The House of Fiction” - Michaël 
Borremans, Ugo Rondinone, Louise 
Bourgeois, Rachel Khedoori, Miriam 
Cahn... [tot 13/10]

Zürich

■ Kunsthalle Zurich
Limmatstrafte 270- 8005 Zurich 
<£01/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
» "Annlee" - Philippe Parreno, Pierre 
Huyghe,DominiqueGonzalez-Foerster, 
Pierre Joseph, Liam Gillick, Rirkrit 
Tiravanija, François Curlet, Joe Scanlan, 

Angela Bulloch [24/8 tot 20/10]» Eija- 
Liisa Ahtila [tot 11/8]
■ MigrosMuseumfiirGegenwartskunst 
Limmatstrasse 270 - 8005 Zürich 
(£01/277.20.50
di-vr 12-18uza-zo ll-17u
» “St Petrischnee" - Theo Altenberg, 
Michel Auder, Marc Camille 
Chaimowicz, Manon, Gustav Metzger, 
Hélio Oiticica... [tot 11/8]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
(£01/251.67.65
di-do 10-2 lu vr-zo 10-17u ,
» “Wallflowers. Grosse Fotografien” - 
DanieleBuetti,BalthasarBurkhard, Jean- 
Marc Bustamante, Olafur Eliasson, 
Andreas Gursky, Fischli & Weiss... [tot 
15/9] “Public Affaire” [13/9 tot 1/12] 
■ Museum fiir Gestaltung 
Austellungsstras.se 60- 8031 Zürich 
<£01/446.21.11
di-vr 10-18u za-zo 10-17u
» “Bollywood. Das indische Kino und 
die Schweiz” [tot 8/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 september2002. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 
15 augustus 2002 op het postbus
adres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
ThenextissueofDeWitteRaqfwillbe 
released on 15 September 2002. 
Please sendyour information before 
15 August 2002 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.

[?]

[ Nr. 0.00 Zuivelmarkt 33 of Z33 ? ]

D
e W

itt
e R

aa
f 9

8 
• j

ul
i-a

ug
us

tu
s 2

00
2 Nr. 1

30/06-11/08 
30/06 - 01/09 
30/06 - 01/09 
31/08-06/10 
31/08-10/11 
31/08-10/11

Nr. 1.01 Freespace Limburg 1
Nr. 1.02 Toegepast 7 Work in Progress
Nr. 1.03 Lawrence Malstaf Observatorium
Nr. 1.05 Freespace Limburg 2
Nr. 1.06 Webtest i.s.m. FLACC
Nr. 1.07 Laboratorium i.s.m. Roomade

PCBK of Z33 ?
Zuivelmarkt 33
B- 3500 Hasselt
Tel. (011)29 59 60
Fax (011)29 59 61

z33@limburq.be
www.limburg.be/z33

Openingsuren: dinsdag tot zaterdag van 10 tot 17u., 
zon- en feestdagen van 14 tot 17u.
Toegang gratis.

P.OV-IE dCg’Do.
Limburg S

4 2

MKgalerie.nl
Austellungsstras.se
mailto:z33@limburq.be
http://www.limburg.be/z33
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Colofon
NUMMER 92 - JVU-AVGVSTUS 2001

:
VOORAF UITGEVERIJ

■ Dirk Pültau Pocassi ■ Jeroen Boomgaard De tijd na het 
grote gelijk ■ Mare De Kesel Een antitotalitair subject Over 
Slavoj Zizek, Did Somebody say Totalitarianism? Five 
Interventions on the Misuse of a Notion ■ Lieven de Canter 
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 Overmodefoto ’s, supermodellen 
en pornografie ■ Vivian Liska Wat weet de literatuur? ■ Dirk 
Pültau De roep van Kundry ■ Bert Bultinck Instant Street 
Een aanzet tot popkritiek tussen kippenvel en perspectivisme ■ 
Lieven de Cauter Genealogie van een belevingsmachine Over 
de sleutelwoorden van de moderne ervaring

NUMMER 94-NOVEMBER-DECEMBER 2001

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

NUMMER 95-JANUARI-FEBRUARI2002

■ 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 Veire Fascisme als diabolisch formalisme Over 
Pasolini ’s Salo 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 
Hojfmann ■ Bart Meuleman Uit de blokkendoos - notities over 
betutteling ■ Mare De Kesel ‘Malerei als Verbrechen"

NUMMER 97 ‘MEEJUNI2002

■ Paul De Vylder Het argument van de minotaurus ■ Petra Brou
wer “History corrupts. Absolute history corrupts absolutely” De 
Harvard Design School Guide to Shopping van Rem Koolhaas ■ 
Valentijn Byvanck Niet-westerse kunst en het dilemma van de 
mondiale eigenheid ■ Lieven De Cauter De permanente cata
strofe ■ Jouke Kleerebezem De wereld als markt en medium ■ 
Dieter Lesage Zij n en verzet ■ Frank Vande Veire Geen lekker
der stront dan die van een ter dood veroordeelde vrouw Over 
Pasolini’s Salo (deel II)

■ 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.
■ Schrifielijke 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

M
Mondriaan Stichting
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BAUSSELS WOOFDSTEDELIJK GEWEST
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

AUTEURS

■ Matti Braun Beeldend kunstenaar, gevestigd te Keulen. 
Recent was in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam zijn ten
toonstelling Bunta Garbo te zien.
■ Marc De Kesel Studeerde filosofie en theologie aan de 
KU Leuven en is momenteel verbonden aan de Artevelde- 
hogeschool Gent. Publiceerde in 1994 een boek over Georges 
Bataille (De sfinx van de sociologie) bij Acco, en in 1998 de 
essaybundel Wij, modernen. Essays over subject & moder
niteit bij Peeters. In het najaar verschijnt van hem Eros & 
Ethiek. Een lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII. 
(Acco, Leuven/Amersfoort).
■ Ignaas Devisch Filosoof, als FWO-onderzoeker verbon
den aan de Vrije Universiteit Brussel. Publiceert voorname- 
lijk over sociale en politieke filosofie. Schreef de inleiding 
bij het onlangs vertaalde essay De Indringer van Jean-Luc 
Nancy (Boom, 2002). Onlangs promoveerde hij met het 
proefschrift Wij. Jean-Luc Nancy en het vraagstuk van de 
gemeenschap in de hedendaagse wijsbegeerte dat begin 2003 
verschijnt bij Uitgeverij Peeters.
■ Andrea Fraser Beeldend kunstenaar, gevestigd te New 
York. Zij exposeerde recent onder meer in de Friedrich Petzel 
Gallery, New York.
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, pu
bliceert regelmatig in diverse tijdschriften, waaronder 
Artforum, Afterimage en New Left Review. Redactielid van 
De Witte Raaf.
■ Jean-Luc Nancy Emeritus aan de Université des 
Sciences Humaines te Straatsburg. Van hem verscheen on
langs De Indringer (Boom, 2002), zijn eerste boek in het 
Nederlandse taalgebied. Over mondialisering publiceerde hij 
Le sens du monde (Galilée, 1993) en La création du monde 
ou la mondialisation (Galilée, 2002), alsook de teksten Le 
changement de monde (Lignes, 35, 1998) en Rien que le 
monde (Vacarme, 11, 2000).
■ Jorinde Seijdel Kunsthistorica en freelance publiciste. 
Redactielid van De Witte Roof.
■ Frank Vande Veire Filosoof. Van hem verscheen in 1997 de 
essaybundel De geplooide voorstelling. Essays over kunst in de 
boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). Binnen- 
kort verschijnt van hem Als in een donkere spiegeL Een inleiding 
in de moderne filosofie van de kunst (SUN, Nijmegen).
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Publiceerde in 1999 
Moderne leegte. Over kunst en openbaarheid bij Uitgeverij 
SUN. Werkt aan een boek over het primaat van de 
zichtbaarheid. Redactielid van De Witte Raaf.

Uitgever
DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be - e-mail: dewitteraaf@skynet.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

REDACTIE

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

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift finan
cieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement aangewe
zen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van betaling en 
geldt voor zes nummers. Het abonnement kan op elk moment 
ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf kunnen (na)besteld 
worden. Let op: de stortingen moeten op andere rekening
nummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit u geld 
overmaakt!
Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
KBC Breda 63 31 38 452
Buitenland per internationale postwissel
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Losse nummers € 4,95
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Gallery
UTOPIA

Bob Vanantwerpen
Hoopt U te mogen verwelkomen op zijn zomertentoonstelling

MARCEL HUBIN
"De subversie van de realiteit"

2 ROBERT KAYSER
"Beelden om de zon te meten"

26 juli - 15 oktober 2002

Gallery UTOPIA, Stationsstraat 143, B - 8340 Damme-Sijsele
gsm 0498-75.43.37 / fax 050-375.323 / open In de vakantie dagelijks van 10 tot 12 en vanl5 tot 18 uur
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OPEN DINSDAG/TUESDAY-ZONDAG/SUNDAY, 14:00-18:00UUR/2-6PM

POURBUSSTRAAT 5, B-2000 ANTWERP 
PHONE +32(0)3.216.07.71, FAX 216.07.80 
nicc@skynet.be — www.nicc.be
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ON MAIN STREET
22 JUNI - 15 SEPTEMBER

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

EDITIES NICC 2002: GUY MEES I JEF GEYS
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tentoonstellingsplatform voor one-man presentaties. Schriftelijke voorstellen kunnen ingediend worden op het postadres van het NICC. 
form for individual exhibitions. Proposals can be submitted in writing to NICC.
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