
DE WITTE RAAF
redactie & administratie
DWR/TWRvzw
Postbus 1428 - 1000 Brussel 1
tel 32(02)223.14.50 - fax 32(02)223.23.18
e-mail dewitteraaf@skynet.be
zeventiende jaargang - ISSN 0774-8523
verschijnt tweemaandelijks - 17.000 ex.
afgiftekantoor Gent X
toelating gesloten verpakking Gent X 3/187

nummer

België-Belgique 
P.B.

GENTX 
3/2964

9 9
september-oktober 2002 
www.dewitteraaf.be

Overvloed en onbehagen

Terwijl de internationale managerskaste 
is ontmaskerd en in handboeien wordt 
afgevoerd, blijft de thuisbelegger spra
keloos achter met een stapel beurspapier 
die niets meer waard is. In Nederland 
wordt wellustig afgerekend met de om
streden erfenis van twee Paarse kabinet
ten, terwijl in Vlaanderen - onderdeel 
van het op vier na rijkste land ter we
reld - een cultuurminister aftreedt om
dat hij zich niet helemaal serieus geno
men voelt De mythe van de vrije markt 
is onderuit gehaald maar ook het geloof 
in een belangeloze overheid zal voorlo
pig niet worden hersteld. Grote multi
nationals zoals KPN zijn in staat geble
ken tot een blamerende reeks van ver
keerde investeringen en overnames, die 
hen nu op de rand van het bankroet 
brengt. Alsof er niets aan de hand is mel
den zich in de politieke arena kliekjes 
rijk geworden ondernemers die claimen 
met hun efficiëntie en daadkracht het 
landsbestuur te kunnen overnemen en 
de publieke zaak te kunnen redden.

Overvloed en onbehagen; private 
rijkdom en publieke armoede; of ge
woon geen ideeën meer? Overal is veel 
van, zo lijkt het, en tegenover de veel
heid verandert elke burger in een con
sument. Ook de kunstliefhebber, de 
tentoonstellingsbezoeker, de curator en 
de criticus zien met onbehagen het ei
gen gedrag terug in het consumptie
patroon van talloze anderen. Impliceert 
de veelheid nog steeds een overvloed aan 
keuzes, en daarmee eindeloze mogelijk
heden voor plezier, amusement, genot? 
Is hel misschien zelfs mogelijk te genie
ten van de onoverzichtelijke veelheid 
zelf? Of werkt het onbegrensde keuze
aanbod eerder intimiderend? Maakt het 
regime van de overvloed het gemeten tot 
een plicht, tot een “wrede wet” zelfs?

“De tijd vernietigt alles,” zegt de 
ene schlemiel tegen de andere aan het 
begin van Gaspar Noé’s Irréversible. Het 
volgende moment begint de camera aan 
zijn gewichtsloze omgekeerde afdaling 
uit de onderwereld. Tempus edax rerum 
— een mythe die het wellicht waard is om 
nog wat langer in te geloven.

Camiel van Winkel

Jorinde Seijdel heeft zich met ingang van 
dit nummer uit de redactie teruggetrok
ken. Artikelen van haar hand zullen blij
ven verschijnen in De Witte Raaf.
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“De verantwoordelijkheid over wie en 
wat dit boek wel en niet bevat, berust in 

laatste instantie bij ondergetekende.” 
Flor Bex, samensteller van Kunst in België na 1975, Antwerpen, Mercatorfonds, 2001, p. 9

Koen Brams & Dirk PÜLTAU

Met Kunst in België na 1975 heeft het 
Mercatorfonds haar uitgavereeks alweer met 
een bijzonder fraai ogende publicatie verrijkt. 
Dik, glanzend papier, een veelkleurige stof
omslag en zowaar een bandstempel geven 
dit boek een fantastische allure. Zelfs de sa
mensteller prijkt met zijn deftigste naam op 
de kaft: Florent Bex, voormalig directeur van 
het Internationaal Cultureel Centrum (ICC, 
Antwerpen), voormalig uitgever van het 
kunsttijdschrift Artefactum en voormalig di
recteur van het Museum voor Hedendaagse 
Kunst van Antwerpen (MUHKA).

“Le Jeu de l’Art” staat te lezen op de 
monitors van het TV-quiz decor, het op de 
stofwikkel gereproduceerde werk van 
Guillaume Bijl. “Le Jeu de l'Art", treffen
der kunnen de eerste uiterlijke kenmerken 
van dit boek niet worden samengevat. De 
keuze van Bijis TV-quiz decor (1993) voor 
de kaft en de spin uit de reeks Insectobjecten 
(1977-1979) van Jan Fabre voor de band
stempel zijn de eerste uitgedeelde prijzen 
in wat niet meer is dan een persoonlijke 
top 100 van Belgische kunstenaars. Dit is 
geen geschiedenis van de Belgische kunst 
sinds 1975, het is zelfs geen persoonlijk, sub
jectief relaas, het is een ‘klassement’. De 
plaats van de kunstenaar in de hitlijst valt 
geheel samen met het aantal woorden en fo
to’s die de samensteller en de door hem be
naderde auteurs (Lieven Van Den Abeele, 
Johan Pas, Michel Draguet, Michel Baudson, 
Katrien Laenen en Lieve De Deyne) aan een 
kunstenaar wijden. Flor Bex zegt het ergens 
met zoveel woorden: “De figuratieve schil
derkunst heeft in het afgelopen decennium 
in België zo’n vlucht genomen dat het in 
het bestek van dit essay niet mogelijk is in 
te gaan op het werk van alle schilders van 
de jongste generatie. Voor kunstenaars als 
Patrick Vanden Eynde, Yves Beaumont, 
Karin Hansen, Jan De Wachter, Vincent 
Geyskens, Koen van den Broek en anderen 
verwijzen we naar de illustraties die in het 
chronologisch overzicht elders in dit boek 
zijn opgenomen” (p. 79). Sorry jongens, 
geen tekst, maar als troostprijs een prentje. 
Er zijn dus kunstenaars met een langere re
dactionele toelichting en veel prentjes, kun
stenaars met een kortere redactionele toe
lichting en enkele prentjes, kunstenaars met 
feitelijke vermeldingen in de kroniek en één 
prentje, en kunstenaars met slechts een fei
telijke vermelding in de kroniek. Vooral aan 
kunstenaars die tot deze laatste categorie 
behoren, kunnen we enkel zeggen: volgende 
keer beter!

Kunst in de etalage

“Steeds vaker benaderen wij in deze 
aberrante mediacultuur de werkelijkheid 
door een massa opgedrongen simulacres, 
zodat de werkelijkheid zichzelf verliest in 
gemanipuleerde voorstellingen, terwijl in 
het kunstwerk de ware aard van de voorge
stelde dingen zich openbaart in de esthe
tische representatie. De massa en het ritme 
van de door de beeldindustrie geprodu
ceerde beelden werken voor velen afstom
pend in een vluchtig en efemeer consump- 
tieproces, zodat heel wat toeschouwers in 
de kunstwereld de onwaarschijnlijke diver
siteit naar vorm en naar inhoud in de voor
stellingen van de zichtbare werkelijkheid 
niet meer opmerken en met name voorbij
gaan aan de recente rijke gevarieerdheid van 
de schilderkunst in België” (p. 58). Dit is 
Bex ten top: hij heeft ergens de klok horen 

luiden (bij Jean Baudrillard namelijk), hij 
heeft met schaar en lijm een aantal wanstal
tige zinnen in elkaar geklutst en eindigt met 
een consumentenadvies ten voordele van de 
Belgische schilderkunst. Het is erg gesteld 
met onze mediamaatschappij, behalve wan
neer de kunst in de etalage staat.

Precies aan het zelfverklaarde succes 
van de Belgische kunst is Kunst in België 
na 1975 gewijd. “Vanaf 1991 tot 2000 stel
lenjaarlijks niet minder dan vijfenzeventig 
tot honderd vijftig Belgische kunstenaars 
tentoon in het buitenland, niet alleen in be
langrijke musea, maar ook in vooraan
staande galeries” (p. 15). Elke factor die de 
vraag stimuleert, wordt op gejuich onthaald: 
de tentoonstellingen in open lucht, de uit
gereikte prijzen, de percentageregeling, het 
zijn stuk voor stuk geweldige initiatieven. 
Ook de galeries die zich beter organiseren, 
krijgen een schouderklopje. Bex zorgt er
voor dat iedereen die tot de successtory heeft 
bijgedragen, bloemetjes krijgt toegestrooid. 
De samensteller is niet krenterig. Maar zelf 
wil Bex natuurlijk ook wat, en hij weet waar 
de spots staan: bij Jan Hoet. Het is aandoén
lijk om te zien hoe Bex zich in de schaduw 
van zijn collega schurkt. De eerste tekst
pagina in het boek komt gewoonweg toe aan 
Jan Hoet. Het is een brief van hem aan Bex. 
Camaraderie en zelfgenoegzaamheid voe
ren de boventoon. De boodschap luidt: we 
zijn het niet altijd eens, maar de heden
daagse kunst heeft gezegevierd. Als Bex in 
zijn voorwoord op zijn beurt de verdienste 
van Jan Hoet prijst, zowel Chambres d’Amis 
als Documenta IX, laat hij dat meteen vol
gen door geroffel op de eigen borst. “Het 
beleid van het MUHKA [...] bestaat erin 
om de in dat museum georganiseerde ten
toonstellingen van Belgische kunstenaars 
systematisch te laten reizen naar buiten
landse instellingen” (p. 19). Er hoort bij 
deze zin ook een voetnoot die zegge en 
schrijve één succes volle tournee vernoemt, 
die van de expo van Guillaume Bijl. Naast 
het MUHKA en Artefactum heeft dus ie
dereen, of bijna iedereen, bijgedragen aan 
het klaterende succes van de Belgische 
kunst. Maar één ding mogen we niet verge
ten: het product zelf moet ook mee willen. 
En dat wil het ook! Dat het allemaal zo ge
smeerd verliep, zo besluit Bex, is toch 
vooral te danken aan die steengoede 
Belgische kunst zelf: “...het is mijn over
tuiging dat de toegenomen aandacht voor 
de Belgische kunst in de eerste plaats een 
logisch gevolg is van de kwaliteit en de 
eigenzinnigheid van het werk van de kun
stenaars zelf, die beter dan voorheen hun 
public relations verzorgen, en zelf vlotter 
contact krijgen met buitenlandse organisa
toren en galeristen" (p. 19). Kwaliteit en 
public relations, het is in deze “aberrante 
mediacultuur” maar een stap.

Ongewenste vernieuwingen

Kunst in België na 1975 dient zich aan als 
het vervolg op de publicatie Kunst in België 
na 1945, die in 1983 eveneens bij het 
Mercatorfonds verscheen. Chronologisch 
en - vooral - in hun uiterlijke verschijnings
vorm sluiten beide boeken naadloos op el
kaar aan. Maar het kon beter en het moest 
anders. De twee belangrijkste innovaties 
zijn meteen de grootste blunders. “Zo wer
den [...] de aanwezigheid van buitenlandse 
kunst in België (tentoonstellingen) en ver
gelijkingen tussen de situatie bij ons en die 
in het buitenland bewust achterwege gela
ten [...]” (p. 8). Een ‘bewuste’ keuze, vol
gens Bex, maar de motivatie ontbreekt. Dat 
de kunst in de periode 1975-2000 almaar 
internationaler functioneert, wordt elders 

met veel aplomb geponeerd, maar de bui
tenlandse kunstenaars die in België actief 
waren worden zonder verpinken uit de an
nalen geschrapt. De geest van de kunst in 
België wordt zo bij voorbaat uit de fles ge
trokken. Kan je de tentoonstelling Het 
sublieme gemis (1993) voorstellen met 
Didier Vermeiren en Jan Vercruysse en zon
der René Daniëls, Juan Munoz, Thomas 
Schütte en Gerhard Richter? Bex en zijn 
team zien er geen graten in. In de kroniek, 
die de belangrijkste gebeurtenissen en ten
toonstellingen van de afgelopen 25 jaar op- 
somt, staat geen enkele buitenlandse kun
stenaar vermeld. Het spanningsrijke beeld 
dat van de kroniek in Kunst in België na 
1945 nog steeds een dankbaar naslagwerk 
maakt, is in het nieuwe boek ‘bewust’ ver
vangen door een drastisch geamputeerd 
beeld van de Belgische kunstsituatie. De 
Belgen die op hun beurt in het buitenland 
hebben geëxposeerd, vertoeven in exclusief 
Belgisch gezelschap. Lili Dujourie neemt 
deel aan Sonsbeek 86: van haar buitenlandse 
collega’s en zelfs van de curator is er geen 
spoor. Hoe groter de internationale verwe
venheid van de kunstproductie, hoe moei- 
lijker inderdaad om de kunstgeschiedenis 
van een land te schrijven. De ‘bewuste’ be
slissing om het probleem dan maar te ont
kennen, kan echter alleen gegrond zijn in 
luiheid en schaamteloos opportunisme. 
Meteen is het niet meer moeilijk om de 
Belgische kunst als een eigenzinnig product 
aan te prijzen. Elke vorm van contextuali- 
sering en relativering is immers bij voor
baat uitgesloten.

De tweede nieuwigheid is een andere 
benadering van het essaygedeelte, niet meer 
chronologisch, maar thematisch. Op het 
eerste gezicht is daar wel wat voor te zeg
gen, tenminste als de thema’s goed geko
zen zijn en de ‘geschiedenis’ van het be
trokken tijdvak niet uit het oog wordt ver
loren. De keuze van de meeste thema’s is 
echter volkomen absurd. Als je vat wil krij
gen op de kunst in de periode van 1975 tot 
2000, dan kom je toch niet af met ‘ecolo
gische aspecten’ (Johan Pas), ‘de relatie 
woord-beeld’ (Michel Draguet), of ‘het fo
tografische beeld’ (Johan Pas). Slechts één 
bijdrage heeft een thema dat het hart van de 
beschouwde periode zou kunnen raken: de 
tweede tekst van Michel Draguet, over de 
grondig gewijzigde positie van het museum 
voor hedendaagse kunst. Helaas is Draguet 
een slordig denker en een auteur van het 
zevende knoopsgat. Zijn betoog is een 
hutsepot van kronkelzinnen en clichématig 
gewauwel. Voor zijn onderwerp heeft hij 
een originele term gevonden: de curatoren
kunst. “Een esthetisering van de presentatie- 
aspecten, een herstel van het museumobject 
in de vorm van een nieuw kritisch verhaal, 
dat is de praktijk die wij in onze uiteenzet
ting ‘curatorenkunst’ zullen noemen” 
(p. 181). Draguet zét met veel bombast m 
en haalt Broodthaers erbij, maar niet voor 
lang, want hij stoomt meteen door naar de 
draconische diagnose van een monsterver
bond tussen het museum, de kunstproductie 
én de kunstmarkt. Dan maakt hij echter een 
wilde bocht naar de “white box” (sic) van 
Brian O’Doherty en voor we het goed be
seffen zijn we bij Marthe Wéry terechtge
komen: “Op die manier kan het werk zich 
in deze plek ontplooien om de ruimte te 
reveleren. Als integrerend deel van de idee 
vormt de muur een geheel met het object, 
en het schilderij ontvouwt zich als installa
tie zoals het woord zich in een ritmische 
aaneenschakeling tot een zin vormt. Aan het 
eind van de jaren zestig ging Marthe Wéry 
die richting uit. In haar essentialistische 
strekking sluit de abstractie bij een zeker
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minimalisme aan, om de picturale hande
ling op de door de Amerikaanse kritiek ge
koesterde ‘opticaliteit’ te oriënteren” 
(pp. 182-183). De curatorenkunst is de 
plaag van de afgelopen 25 jaar, en wordt 
belichaamd door curatoren die zelf kunste
naar willen zijn en de markt in de armen 
hebben gesloten. Maar aan die ziekte lijdt 
niet iedereen. Jan Hoet natuurlijk wel, en 
zelfs ook Thierry de Duve, maar niet ieder
een. Neem nu zo iemand als Laurent Jacob: 
“Al heeft Laurent Jacob zich laten verlei
den tot 'curatorenretoriek' [...] dan getui
gen de evenementen die hij in het kader van 
Espace 251 Nord organiseert toch wel van 
een vrijheid van expressie en een kritische 
zin die overigens evenzeer initiatieven ken
merkt zoals Atelier 340 in Jette en de op
komst van de squats en andere kunstenaars
collectieven in de jaren negentig” (p. 193). 
‘Curatorenkunst’, het syndroom waar 
Draguet zich tegen afzet, is dus geen alge
meen fenomeen, het is een morele catego
rie, al dan niet toepasbaar op de activiteit 
van een individu. Het is helemaal geen 
kunstsociologische evolutie waartoe ieder
een zich moet verhouden maar een virus 
waar men immuun voor is of waartegen men 
zich kan laten inenten.

Het sjabloon als methode

In Kunst in België na 1975 dienen de the
ma’s als spietsen waaraan zoveel mogelijk 
oeuvres worden geregen. Neem nu het 
thema van de ecologische aspecten in de 
Belgische kunst. Een bizar thema, dat heb
ben we reeds aangegeven, en bovendien 
spreekt Johan Pas bijwijlen over ‘ecolo
gische kunst’ alsof het een apart genre be
treft. Hij onderscheidt ook allerlei sub
genres: “Duitse eco-conceptuelen als Hans 
Haacke en Nederlandse polderkunstenaars 
als Marinus Boezem” (p. 100). Wat de eco
logische kunst in België betreft, is Pas aan
vankelijk iets minder voortvarend: in tegen
stelling tot andere landen “biedt het volge
bouwde en ecologisch zwaar beproefde 
België op het eerste gezicht geen ecolo
gische kunstenaars van wereldformaat” 
(p. 100). Niet van ‘wereldformaat’ dus, 
maar misschien wel van Belgisch formaat, 
dus geeft Pas wat gas bij: “Dat betekent ui
teraard niet dat ‘het ecologische’ volledig 
afwezig is in de Belgische kunst van de ja
ren zeventig, tachtig en negentig, maar om 
het in zijn onderhuidse vorm terug te vin
den dienen we de term ecologisch wel enigs
zins te verruimen” (p. 100). Pas weet dat 
dit gevaren inhoudt: “In die ruime, relatio
nele betekenis kan natuurlijk bijna elk 
kunstwerk ‘ecologisch’ genoemd worden” 
(p. 100), maar dan is er genoeg gezeverd 
en onderwerpt hij elk kunstwerk met boom- 
blaadje en dierenvachtje aan een diepgaand 
onderzoek, ook het werk van Broodthaers, 
want die heeft zich ooit bediend van een 
kamerplant en eierschalen. Op pagina 108 
worden niet minder dan 12 kunstenaars van 
ecologische interesses verdacht, van Thierry 
De Cordier tot Guillaume Bijl. In zijn 
tweede tekst scant Pas de Belgische 
kunstproducti&op het gebruik van ‘fotogra
fische beelden’. Klinkt het niet, dan botst 
het. Jan Vercruysse, Marie-Jo Lafontaine, 
Liliane Vertessen en Ria Pacquée kunnen 
zonder problemen door dezelfde deur: 
“Deze kunstenaars manipuleren onze 
doordeweekse lectuur van het fotografische 
beeld” (p. 143). De schade is alleen beperkt 
als het aantal te bespreken oeuvres klein is, 
zoals in de bijdrage van Lieven Van Den 
Abeele, die onder de bedenkelijke noemer 
‘kunst als handleiding bij het leven’ een 
persoonlijke top zeven samenstelt. Is het 
aantal kunstenaars in een bijdrage groot, dan 
wringt de auteur zich in onvoorstelbare 
bochten om de opdracht te klaren of wordt 
de gemeenschappelijke noemer zo breed 
gemaakt dat in feite elke kunstenaar kan 
worden behandeld.

Het record staat, hoe kan het ook an
ders, op naam van samensteller Bex. “Som
mige kunstenaars streven naar een auto
nome kunst, andere nemen bewust werke
lijkheidselementen in hun werk op of han
teren representaties van de werkelijkheid 
om standpunten te formuleren, zowel over 
de kunst als over het leven” (p. 32). Na op 
twee kolommen de meest uiteenlopende 
twintigste-eeuwse groeperingen en kunste
naars op een grote hoop “werkelijkheids
elementen” en “representaties van de wer
kelijkheid” te hebben geveegd, wordt de 
groteske inzet van Bex’ bijdrage duidelijk: 
hij wil alle Belgische kunstenaars die in het 
‘realiteitsgebonden’ kamp thuishoren aan 
één kilometerlange spiets rijgen. Hij zal een 
tocht door de Belgische kunst ondernemen 
in zoverre deze van ‘realiteitsstreven’ ge
tuigt. Broodthaers gebruikt eierschalen, Luc

2 Deleu bedient zich van hijskranen en con

tainers, Wim Delvoye transformeert ge
bruiksvoorwerpen. Enzovoort, enzovoort. 
Nu Bex zijn passe-partout te pakken heeft, 
kan het echte werk beginnen. Er volgt een 
eindeloze stoet kunstenaars die allemaal 
iets met “werkelijkheidselementen” of “re
presentaties van de werkelijkheid” te ma
ken hebben, en nauwelijks iets met elkaar. 
De rit wordt slechts heel even onderbro
ken voor een bescheiden intermezzo 
waarin enkele (door Bex duidelijk minder 
geliefde) ‘autonomen’ worden opgevoerd, 
zoals Jan Vercruysse en Didier Vermeiren. 
Ook Lili Dujourie hoort bij deze niet-naar- 
het-leven-en-de-maatschappij verwijzende 
kunstenaars. Zo presenteert ze “al dan niet 
geoxideerde of beschilderde metalen platen 
[...] die steunen op de vloer tegen de 
expositiewanden" (p. 46), wat inderdaad erg 
‘autonoom’ klinkt, op voorwaarde tenmin
ste dat men, zoals Bex, nalaat om de titel te 
vermelden: Amerikaans Imperialisme. Niet 
alleen de Belgische kunstgeschiedenis, ook 
de individuele oeuvres heeft Bex dus door 
het onderste van een steriliseerbokaal beke
ken. “Voor Patrick Van Caeckenbergh bete
kent kunst een reëel ingrijpen in de wereld. 
Hij is als kunstenaar nauw verbonden met 
onze gangbare voorstellingswereld, zodat hij 
samen met Carlo Mistiaen in de voetsporen 
van Broodthaers treedt” (p. 50). Over Luc 
Deleu: “Wij zouden kunnen gewagen van het 
readymade-principe in zijn oeuvre, want hij 
isoleert objecten uit onze directe leef
omgeving om ze in een ongewone opstel
ling of context te plaatsen” (p. 39).

Twee opstellen, die van Michel 
Baudson en Katrien Laenen, bevatten vooral 
droge en feitelijke informatie. Geen duw- 
of trekwerk om zoveel mogelijk kunstenaars 
in de fuik te krijgen, maar een nuchter be
toog over videokunst (Baudson) en kunst 
in de openbare ruimte (Laenen). Ze zijn om 
die reden een ware verademing, al trekken 
ook deze auteurs op interpretatieve safari. 
Baudson waagt zich in zijn stuk aan een 
tenenkrullende karakterisering van het werk 
van Joëlle Tuerlinckx: “Joëlle Tuerlinckx 
veranderde op de tentoonstelling ‘Audio and 
visual days - journal de jours’ [...] het 
videogereedschap in documenten voor 
werk, herinnering, inspiratie, met een 
katalysatorfunctie die het geheel van haar 
werk via terugstuiten en omwegen bevatte
lijk maakt” (p. 163). Katrien Laenen staat 
sterk als het gaat over de evolutie van het 
wetgevend apparaat inzake kunst in de 
openbare ruimte. Theoretisch is ze evenwel 
bijzonder zwak, getuige deze uitspraak over 
Daniel Buren die ze - terecht - opvoert als 
kroongetuige: “Hij [Buren] legt de nadruk 
op het creëren van een soort organisch ver
band tussen het kunstwerk en de plek waar 
het zich bevindt” (p. 167). Als Buren inder
daad een organisch verband nastreefde, dan 
zou hij helemaal niet ingrijpen, maar de 
natuur haar werk laten doen. Hij zou dan 
een ecologisch kunstenaar van wereld
formaat zijn. Het kunstwerk groeit en bloeit 
niet vanzelf, zoals Laenen elders suggereert. 
Er komt een kunstenaar aan te pas die in 
het geval van Buren kritisch ingrijpt: zijn 
interventies gaan niet harmonisch op in de 
context maar staan daar juist betekenisvol 
tegenover.

Vlaanderen 2002

Kunst in België na 197’5: de titel van het boek 
roept een historisch en een geografisch refe
rentiekader op. Zowel in de keuze van de 
themata als in de behandeling ervan zit ech
ter verbazend weinig historische diepte. De 
geografische dekking van het boek is boven
dien niet België maar Vlaanderen. Bex’ boek 
is een Vlaamse zaak, met twee Franstaligen 
die hun rol als excuus-Walen met wisselend 
succes vervullen. De Belgische staats
hervorming die in de betrokken periode met 
grote daadkracht zijn beslag kreeg, heeft een 
diepe kloof geslagen. Pas in de bijdrage van 
Katrien Laenen, de voorlaatste in het boek, 
wordt hierop ingegaan. In de teksten van 
de Vlamingen is systematisch het woordje 
‘Vlaams’ door ‘Belgisch’ vervangen. Met 
zoek en vervang is dat een fluitje van een 
cent, maar het resultaat is niets anders dan 
boerenbedrog. Bex probeert in zijn eerste 
tekst krampachtig onder de Belgische vlag 
te paraderen, maar de passages over de 
Waalse Gemeenschap zijn steriele opsom
mingen zonder duiding. Aan weerszijden van 
de taalgrens heeft het kunstveld een verschil
lende structuur. Er zijn andere financiële prio
riteiten. Er heerst in beide landsgedeelten 
- om over Brussel en Duitstalig België nog 
te zwijgen - een andere culturele dynamiek. 
Door de onevenwichtige samenstelling van 
het redactionele team worden die verschil
len onder de mat geveegd. Vervolgens wil 
Bex dat het door hem krakkemikkig in el
kaar geflanste geraamte ook nog vlees 

krijgt. In het tweede deel van zijn inleidende 
tekst pakt hij het eeuwige onderwerp van 
de ‘identiteit van de Belgische kunst’ aan. 
Tenminste, hij doet dat niet zelf. We krij
gen een bonte verzameling van meningen 
en meninkjes voorgeschoteld, driftig ge
plukt uit een catalogus van een recente ten
toonstelling over de Belgische kunst in 
Dexia. Als iedereen zijn zegje heeft gedaan, 
blijft het beeld hangen ‘dat er toch niets over 
te zeggen valt’, over die Belgische identi
teit, behalve dan dat ze bestaat in het ironi
seren van die Belgische identiteit, het op
eisen van de allergrootste onafhankelijkheid 
en vrijheid door de kunstenaar: “In ieder 
geval blijkt de eigengereide, individualis
tische houding van de Belgische kunstenaar 
in het laatste kwart van de twintigste eeuw 
uiterst vruchtbaar te zijn geweest, met in
ternationale erkenning als gevolg” (p. 20). 
We zijn weer bij af beland: bij de eigenzin
nige Belgische kunst en haar eclatante in
ternationale succes.

In vrijwel alle teksten is 2000 of 2001 
het vertelstandpunt; de historische diepgang 
reikt niet verder dan het einde van de jaren 
negentig. Als enige uitzondering kunnen we 
Michel Baudson en, met een beetje goede 
wil, Katrien Laenen vernoemen. Het onder
werp van Baudson, de videokunst in België, 
is relevant, wantTiet medium is in de ja
ren ’70 aan een opmars begonnen in de 
kunstwereld. Zijn tekst biedt bovendien een 
zicht op de geschiedenis van een medium 
(video), en laat de technische specificaties 
en interpretatieve consequenties van het me
dium niet onbesproken. Baudson organi
seerde in de jaren ’70 enkele tentoonstel
lingen over het jonge medium. Hij komt 
daarvoor uit, en wordt toch niet defensief. 
Hoewel dit geen briljant essay oplevert, 
heeft men tenminste de indruk dat deze man 
iets heeft meegemaakt. Wat een verschil met 
de andere teksten! Bij Johan Pas lezen we 
dat “het begin en het midden van de jaren 
tachtig [...] een periode van economische 
hoogconjunctuur en cultureel optimisme” 
vormden (p. 107). Het begin en het midden 
van de jaren tachtig waren de jaren van de 
regering Martens: hoge werkloosheid, 
zware inleveringen en het einde van de tun
nel dat maar niet in zicht kwam. De 
temporele diepgang in Bex’ teksten is even
wel een nieuw wereldrecord: drie minuten 
voor de drukpersen werden aangezet. Bex 
bespreekt eerst de maatschappelijke proble
men en bedreigingen: religieus fundamenta- 
lisme, de cybernetische revolutie en ecolo
gische rampen. Deze ‘problemen’ hebben 
ongetwijfeld hun wortels in de jaren zeven
tig, misschien zelfs in de jaren zestig, maar 
pas de laatste jaren worden ze als de wereld
problemen par excellence herkend. In 1975 
keken we anders naar de politieke en maat
schappelijke situatie. Het was volop olie
crisis, om maar iets te zeggen, en de koude 
oorlog was nog niet voorbij. Na de huidige 
apocalyptische toestand te hebben beschre
ven, merkt Bex droogweg op dat dit “zon
der twijfel” van invloed moet zijn op de hou
ding van de kunstenaar. Dat kan misschien 
wel zijn, alleen is daar in het verdere ver
loop van de tekst niets meer van te merken. 
De Belgische kunstscène van Bex wordt 
vooral bevolkt door gevoelige zielen en 
vriendelijke grapjassen. Soms zijn ze een 
tikkeltje melancholisch, maar als deze kun
stenaars al vernomen hebben dat de wereld 
vergaat, dan ten hoogste uit Suske en Wiske. 
Ook voor de brede culturele ontwikkelin
gen reikt Bex’ geheugen maar tot de dag 
voordien. “Het mag niet uit het oog worden 
verloren dat de jonge musea in Antwerpen, 
Gent en Oostende heel wat achterstand op 
alle niveaus dienen weg te werken,” schrijft 
Bex op pagina 13. “Achterstand op alle ni
veaus,” volgens Bex onder andere “de 
publiekswerking”. In de paragraaf die hier
aan voorafgaat is het nog 1980. Publieks
werking in 1980, dat is wel heel erg avant- 
gardistisch. Publiekswerking werd pas een 
ideologisch strijdpunt in de tweede helft van 
de jaren ’90.

Alhoewel Bex een bevoorrechte ge
tuige is geweest van de kunst van de afge
lopen 25 jaar, is daarvan niets doorgesijpeld 
in het boek. De complexiteit van het veld 
van de beeldende kunst op het grondgebied 
België in de periode tussen 1975 en 2000 
wordt op geen enkel moment recht gedaan. 
De Belgische kunstwereld is een eiland. 
Ontwikkelingen in het cultuurbeleid en de 
cultuurpolitiek spelen weinig of geen rol; 
de Ministers van Cultuur - Vlamingen en 
Walen - zijn in geen velden en wegen te 
bespeuren. Musea als het MUHKA en het 
nieuwe SMAK lijken wel op eigen kracht 
uit de grond gerezen. De belangrijke ont
wikkelingen in het aankoopbeleid van de 
Vlaamse Gemeenschap komen niet in beeld. 
Nog erger is dat in het boek enkel wordt 
gefocust op één generatie kunstenaars.

Roger Raveel en Raoul De Keyser, ze wor
den genoemd en hun werk wordt afgebeeld, 
maar over de rol die ze de afgelopen 25 jaar 
gespeeld hebben, verneem je niets. Het ar
gument dat Bex daarvoor aanhaalt, is te gek 
voor woorden. Het gaat over kunstenaars 
“die reeds in de jaren vóór 1975 hun artis
tieke maturiteit hadden bereikt, en bijgevolg 
uitvoerig aan bod kwamen in het boek van 
Karei Geirlandt" (p. 8). De kunstgeschie
denis wordt letterlijk ‘avant la lettre’ ge
schreven. Van de oudere kunstenaars die 
nog hebben verder gewerkt, worden hoog
stens namen genoemd, maar er is geen toe
lichting en er zijn nauwelijks afbeeldingen. 
Terwijl Michel Draguet zich elders verstrikt 
in een onverteerbaar relaas over Cobra, 
Magritte en Broodthaers, is er geen woord 
te vernemen over Dan Van Severen of René 
Heyvaert en worden kunstenaars als 
Philippe Van Snick en Guy Mees naar de 
kroniek versast.

Kaas met gaten

Kunst in België na 1945 werd indertijd niet 
te best ontvangen, en wie vandaag de duffe 
essays van Phil Mertens en Jean Dypréau 
herleest, zal begrijpen waarom. Kunst in 
België na 1945 had echter één troef: de kro
niek. Ook in Kunst in België na 1975 staat 
een kroniek, samengesteld door Bex’ echt
genote Lieve De Deyne. Wie denkt deze 
kroniek als een handige Gele Gids van de 
kunst in België na 1975 te kunnen gebrui
ken, komt evenwel bedrogen uit. Naar lacu
nes is het niet lang zoeken. Blijven onver
meld: de tentoonstellingen Doch, Doch (in 
het kader van het Klapstukfestival, Leuven, 
1985), gemaakt door Chris Dercon en met 
onder andere Jan Van Oost en Jef Geys; en 
Intentie & Rationele Vorm (Fabriek Van 
Dooren, Mol, 1987) gemaakt door Frederik 
Leen en met onder andere Guillaume Bijl. 
Vreemd is dat een tentoonstelling die Johan 
Pas in zijn tekst over de fotografie be
spreekt, de tentoonstelling Mise-en-scène 
(Antwerpen, 1988), in de kroniek niet wordt 
vermeld. Maar als je een kunstagenda uit 
een willekeurig jaar ter hand neemt en op 
zoek gaat naar belangwekkende tentoonstel
lingen met Belgische kunstenaars, dan blij
ken de gaten veel groter. Wij overliepen de 
periode van de zomer van 1993 tot eind 
1994. Het waren mooie tijden, want in de 
zomer van 1993 vond Sonsbeek ’93 plaats, 
met als Belgische deelnemers Kamagurka 
en Patrick Corillon. Sonsbeek ’93 staat er 
niet in. Ook de succesvolle deelname van 
Belgische kunstenaars aan tentoonstellingen 
over schilderkunst wordt niet gehonoreerd: 
As Long as it Lasts (Witte de With, Rotter
dam, 1993, met Raoul De Keyser en Philippe 
Van Snick), Der zerbrochene Spiegel 
(Wenen, 1993, met Raoul De Keyser en Luc 
Tuymans), Look at the Window (Het Kruit
huis, ’s Hertogenbosch, 1993, met Luc 
Tuymans). Eind 1993 begon Vierkantinhet 
Gentse Museum van Hedendaagse Kunst, 
met onder meer Anne-Mie Van Kerckhoven. 
Niet te bespeuren. De deelname van Joëlle 
Tuerlinckx aan WATT (Witte de With, Rot
terdam, 1994), en haar belangrijke solo- 
tentoonstelling kort daarop in hetzelfde in
stituut, staan er niet in. Swallow, een ten
toonstelling van Piet Vanrobaeys met on
der andere Honoré 8’0 in het Museum 
Dhondt-Dhaenens (Deurle, 1994): idem 
dito. Halverwege 1994 zoeken we tever
geefs naar een spoor van twee Brusselse 
initiatieven, Choix de Bruxelles (een initia
tief van Brusselse galeries) en Prospectus 
(een initiatief van verzamelaars gecoördi
neerd door Philippe Braem). Einde 1994 
missen we ten slotte Begin de Begijne, een 
reeks tentoonstellingen met telkens twee 
vrouwelijke kunstenaars, georganiseerd 
door het Kanaal in Kortrijk: in één van deze 
tentoonstellingen was werk van Joëlle 
Tuerlinckx en Ann Veronica Janssens te 
zien. Inside the Visible, een tentoonstelling 
met twintigste-eeuwse vrouwelijke kunste
naars, en met als Belgische deelnemers Lili 
Dujourie, Ann Veronica Janssens, Nadine 
Tasseel, Ana Torfs en Joëlle Tuerlinckx, is 
niet opgenomen. De organisator van deze 
tentoonstellingen? Cathy de Zegher staat 
niet eens vermeld in het register.

Tot zover de tentoonstellingen. Hoe zit 
het met de galeries, de instellingen en de 
musea? Onvermeld blijven de komst van 
Dirk Snauwaert naar het Paleis voor Schone 
Kunsten (het begin van een markante reeks 
tentoonstellingen), en de aanstelling van 
Frederik Leen in de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, die het einde 
markeerde van het provincialistische 
aankoopbeleid van de Koninklijke op het 
vlak van de hedendaagse kunst. Leen komt 
niet eens in het register voor. Van een orga
nisatie als Roomade heeft Lieve De Deyne 
nog nooit gehoord. Dat Zeno X in 1981 van



start gaat, of dat Micheline Szwajcer naar 
het Zuid verhuist, staat er wel in - dat is vlak
bij het MUHKA! - maar wanneer Etablis
sement d’en face (Brussel), Appartement 
Bruxelles, Joost Declercq (Gent) en vele 
andere organisaties met hun activiteiten 
beginnen, komen we niet te weten. Over de 
aard van hun activiteiten, of die van andere 
organisaties (Kunsthalle Lophem, Espace 
251 Nord, Ruimte Morguen, Galerie Vega, 
het Roger Raveelmuseum en het NICC) 
wordt niet de minste informatie verschaft. 
Dat tijdschriften redacties hebben die uit 
mensen bestaan, is van geen enkel belang. 
Van A-Prior, De Witte Raaf, Forum Inter
national, Gagarin, Images, Janus wordt 
enkel de naam vermeld. Cruciale tentoon
stellingen zoals Investigations, Chambres 
d’Amis, Open Mind, This is the Show and 
the Show is Many Things, Among Others 
lossen zonder een woord commentaar op in 
een eindeloze lijst. Ze zijn voor Lieve 
De Deyne even belangrijk als de zomer- 
accrochage van een galerie.

De kroniek vermeldt geregeld het 
overlijden van kunstenaars en andere per
sonen, maar wie waren ze en wat deden ze? 
Er moet toch een reden zijn geweest waarom 
het heengaan van onder andere Hugo 
Debaere, Fernand Spillemaeckers, Thérèse 
Van Ravels (gestorven op 26-jarige leeftijd), 
Suzanne Bertouille of Remi De Cnodder 
vermeldenswaard was? Van velen weten we 
allicht niet meer welke rol ze speelden in 
de kunstwereld. We zullen het niet te weten 
komen, al staat er bij twee andere betreur
den, Paul Delmotte en Marcel Mabille, wel 
een foto. Dat zegt toch al iets! Door de tal

loze lacunes, en door de gebrekkige infor
matie en duiding bij personen, instellingen 
en feiten is de kroniek een volstrekt onbruik
baar instrument.

In de verantwoording vooraan het boek 
wordt Anagram, het eindredactionele team, 
door Bex bedankt “voor hun inzet, geduld 
en doorzettingsvermogen”. Wij willen daar 
ons oprecht medeleven aan toevoegen. Pro
beren we nog eens Draguet: “In het werk 
van Tuymans, De Keyser en Swennen sche
mert het beeld door van een wezen dat zich 
van zijn eindigheid bewust is maar niette
min aan de idee van verantwoordelijkheid 
gehecht blijft, en dat de toestand van de we
reld en de maatschappij scherp doorziet 
maar toch aan de opkomst van een nieuwe 
politieke ecologie meewerkt. Geconditio
neerd door de conceptuele hoofdthema’s, 
beweegt de schilderkunst zich tussen een 
verbrokkelde ervaring en een vluchtige ge
tuigenis dat gevonden is aan de oppervlakte 
van een gefotografeerde of gefilmde reali
teit, die stap voor stap door de schilderkunst 
weggeduwd wordt” (p. 131). Luc Tuymans, 
Raoul De Keyser en Walter Swennen in één 
houdgreep, dat is al een hallucinante pres
tatie, zeker als je weet dat het in deze bij
drage gaat over de relatie tussen woord en 
beeld. Maar ja, alles is taal. En wat voor 
taal: “Door de schilderkunst, de fotografie 
en het nieuwe medium van de video krijgt 
een ‘nieuw beeld’ gestalte, dat op een 
narratieve manier toont wat het moderne 
onderwerp werkelijk voor te stellen zou 
hebben. Het bijwoord ‘werkelijk’ lijnt een 
‘territorium van de leegte’ af dat uitsluitend

kan bestaan in de vorm van expressie - toen
tertijd centraal in de heroplevende figura
tieve schilderkunst en in de spiegeldimensie 
van de video - of anders gezegd: in de vorm 
van vertoog en dus van taal” (p. 123). Je 
vraagt je af hoe dit op de tafel van de eind
redacteur is beland. Wie is die Michel 
Draguet eigenlijk? Informatie over Draguet 
en de andere auteurs ontbreekt. Elementaire 
regels inzake redactie en eindredactie wor
den met de voeten getreden. Een citaat van 
de Amerikaanse kunsttheoreticus Benjamin 
Buchloh wordt door Michel Draguet in het 
Frans weergegeven. Lieven Van Den Abeele 
citeert de Vlaamse kunstenaar Wim Del voye 
eveneens in het Frans. Tikfouten, niet 
opgeschoonde verdubbelingen, de eindredac
tie heeft er zijn slaap niet voor gelaten. Ook 
de fotoredactie is een puinhoop. Niet alleen 
is tot in den treure geput uit de MUHKA- 
catalogus - het MUHKA wast witter dan 
wit - slechts bij uitzondering doen de plaat
jes bij de teksten er ook echt toe. Ronduit 
absurd is de fotoredactie bij de eerste tekst 
van Michel Draguet, nota bene over de rela
tie tussen woord en beeld. Draguet wijdt uit 
over Magritte, Broodthaers en Cobra. Bij 
de wijdlopige historische introductie is geen 
enkel beeld van kunstwerken van Magritte, 
Broodthaers en Cobra geplaatst. Als 
Draguet het heeft over Magritte, dan kiest 
de fotoredacteur een beeld van Lizène; bij 
Broodthaers horen beelden van Angel 
Vergara Santiago en Bernard Queeckers; bij 
Cobra (onder andere Pierre Alechinsky en 
Christian Dotremont) beelden van Cel 
Crabeels, Fred Eerdekens en Denmark. 
Meer dan driekwart van de kunstenaars die

hier middels beelden van kunstwerken pre
sent tekenen, komen niet eens ter sprake in 
de tekst.

Kunst in België na 1975 is het ergste 
geval van kapitaalvernietiging sinds de uit
vinding van de boekdrukkunst.

In het volgende nummer van De Witte Raaf 
formuleren we een aantal voorstellen betref
fende de geschiedschrijving van de kunst 
in België na 1975.

Illustratie: Guillaume Bijl, TV-quiz decor, 
1993, Verzameling Vlaamse Gemeenschap - 
MUHKA, Antwerpen

D
e W

itte Raaf 99 • septem
ber-oktober 2002

Kunst in België na 1975 verscheen in 2001 bij 
het Mercatorfonds, Meir 85,2000Antwerpen 
(03/202.72.60; wwwjnercatorfonds.be). 3

wwwjnercatorfonds.be


d
s

Ateliers voor beeldend 
kunstenaars

n

t

s 
s 

g 
e

g 
n 
s

k 
n 
t 
e 
n 
e 

n.

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.

Tentoonstelling laureaten 2002
Opening vrijdag 17 januari 2003 om 20 uur
Elzenveld, Sint-Jorispand,
Sint-Jorispoort 29 - 2000 Antwerpen
Van 18 januari 2003 tot en met 2 februari 2003.
Open van 12.30 uur tot 17.30 uur.

Open Ateliers 
1 en 2 februari 2003
Open van 12.30 uur tot 17.30 uur.
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Verminder de subsidies!?
Over Why Are Artists Poor? van Hans Abbing

Rudi LAERMANS

De meeste kunstenaars zijn arm. Dat leerde 
de NICC-enquête onder Vlaamse artiesten 
en blijkt ook uit de Nederlandse monitoring 
van de inkomens van beeldend kunstenaars. 
Werkbeurzen, officiële opdrachten of 
overheidsaankopen verzachten het finan
ciële leed, zonder dat gewoonlijk ook echt 
op te lossen. Behalve bij een kleine kop
groep zorgt de genoten overheidssteun door
gaans enkel voor een bodeminkomen. Op 
het eerste gezicht pleit dat voor méér kunst
subsidies. Hans Abbing is het daar niet mee 
eens. In zijn boeiende proefschrift Why Are 
Artists Poor? betoogt hij dat overheids
subsidies het inkomensprobleem eerder ver
groten dan verkleinen. Meer overheidsgeld 
zorgt enkel voor meer armlastige kunste
naars, zo luidt zijn provocatieve hoofd
stelling.

Abbing debuteerde eind jaren zeven
tig met de studie Economie en cultuur, ge
maakt in opdracht van het toenmalige 
cultuurministerie. Sindsdien heeft hij gere
geld over de economische legitimiteit en 
effectiviteit van overheidssubsidies gepubli
ceerd. Vooral zijn toegankelijk geschreven 
studie Een economie van de kunsten uit 
1989 torent nog altijd boven de meeste 
kunsteconomische beschouwingen uit. 
Abbings proefschrift leest door de didac
tische aanpak eveneens vlot weg. Zo laat 
hij aan het begin van ieder hoofdstuk twee 
of meer fictieve personages een aantal stel
lingen poneren. Die neemt hij vervolgens 
kritisch onder de loep, om tenslotte af te ron
den met een voorbeeldige samenvatting en 
de vermelding van enkele discussiepunten. 
Zijn eigen argumentatie condenseert Abbing 
in de loop van zijn betoog steevast tot stel
lingen. Soms klinken die een tikje pedant, 
maar vaker prikkelen ze.

Why Are Artists Poor? kan zonder veel 
problemen als leerboek dienst doen, niet al
leen vanwege de relatief lage leesdrempel. 
De studie gaat ook over veel meer dan de 
vraag die de titel opwerpt. Zo besteedt 
Abbing nogal wat aandacht aan de politieke 
context van kunstsubsidiëring en vult hij het 
neoklassieke economenperspectief geregeld 
aan met sociologische inzichten. Vooral het 
oeuvre van Pierre Bourdieu heeft Abbing 
met veel vrucht gelezen. Daarnaast put hij 
munitie uit de economisch al even tegen
draadse publicaties van zijn promotor Arjo 
Klamer. [1]

Abbing schrijft ook vanuit een inte
ressante dubbelpositie. Hij is deeltijds beel
dend kunstenaar en deeltijds als kunst- 
econoom verbonden aan de Rotterdamse 
Erasmusuniversiteit. Dat hij op oudere leef
tijd alsnog promoveerde, had onder meer 
te maken met institutionele en financiële 
druk. Zijn ambivalente positie plaatst 
Abbing alvast meermaals voor een heus di
lemma. Als econoom moet hij namelijk 
nogal eens argumenten pro subsidiëring af- 
wijzen die hij als kunstenaar volmondig 
onderschrijft. Tegelijkertijd ontleent de eco
noom aan zijn artistieke dubbelganger de 
crux van het boek. Die bestaat uit de stel
ling dat kunst een specifieke vorm van ge
loof is. Dat inzicht is ook bij Bourdieu te 
vinden, maar bij Abbing staat het veel cen
traler.

De waarde van een kunstwerk is let
terlijk onberekenbaar, want op schoonheid, 
zelfexpressie of authenticiteit staat geen 
prijs. Dit credo schraagt niet enkel de kunst
wereld, maar doordringt volgens Abbing 
heel de moderne westerse cultuur. In onze 
maatschappij fungeert de kunst daarom als 
een quasi-mythologie, als een sacraal sub
stituut voor de vroegere godsdiensten. De 
van oorsprong romantische kunstmythe is 
kortom een seculiere vorm van geloof, 
waarbij de wereldscheppende God vervan
gen is door het kunstscheppend genie. God 
schiep de wereld, de kunstenaar schept zijn 
oeuvre. Of deze geloofspostulaten kloppen, 
doet er sociologisch gezien niet meteen toe. 
Want zoals een bekende sociologische wet 
zegt: “If men define situations as real, they 
are real in their consequenses."

Aan Abbings mythology of the arts 
kleven twee grote problemen. In de eerste 
plaats vaart hij heel sterk koers op de ro
mantische invulling van het kunstgeloof. 
Nochtans staat die al sinds het begin van de 
twintigste eeuw volop ter discussie, vooral 
binnen de kunstwereld zélf. De avant-garde 

introduceerde een conceptuele kunst
opvatting, terwijl het constructivisme de 
ondertussen eveneens ingeburgerde ‘inge- 
nieursvisie’ ijkte. Het kunstgeloof raakte 
versplinterd over meerdere, elkaar becon
currerende richtingen.

In de tweede plaats overschat Abbing 
het maatschappelijk draagvlak van het mo
derne kunstgeloof. In de epiloog staat hij 
daar wat langer bij stil, vanuit de recente 
discussies over ’postmodernisering’ en de 
eclectische cultuurconsumptie van hoog
opgeleiden. Zijn goeddeels terechte tegen
werpingen gaan voorbij aan het cruciale 
punt. Dat er nog altijd een scherpe scheids
lijn loopt tussen hoge en lage cultuur, kunst 
en kitsch, mag waar zijn. Met dat symbo
lisch onderscheid spoort echter ook een so
ciale grens. Om überhaupt te kunnen gelo
ven in de sacraliteit van kunst moetje over 
het nodige culturele kapitaal beschikken. 
Dat bezit lang niet iedereen, zo hield 
Bourdieu niet op te herhalen. Enquêtes over 
kunstparticipatie geven hem steevast gelijk. 
Het heiligdom van de kunst betreed je niet 
zomaar, daarvoor correleert de status van 
kunstgelovige te sterk met het opleidings
niveau. Het kunstgeloof is kortom een zaak 
van virtuozen, niet ook een massareligie. 
Misschien ligt het zelfs nog ingewikkelder 
en is de romantische geniecultus zo onder
hand wél een massa-artikel geworden waar 
de gesofisticeerde kunstliefhebber afstand 
van neemt.

Elitair of niet, het kunstgeloof ver
klaart volgens Abbing de economische ei
genaardigheden van de kunstbedrijvigheid. 
Minstens twee opvallende kenmerken plaat
sen die buiten de gangbare modellen. Voor
eerst is het aandeel van schenkingen zo 
groot dat je van een symbolische gift- 
economie kan spreken. Die omvat behalve 
donaties en subsidies ook de interne 
subsidiëring van artiesten door zichzelf of 
hun partner. Abbing heeft hier een uiterst 
belangrijk punt te pakken. Subsidie- 
discussies negeren haast altijd de hoge mate 
van zelffinanciering binnen de kunsten. 
Kunstenaars hebben bijvoorbeeld bijbaan
tjes, teren een tijdje op een erfenis, of wor
den onderhouden door ouders of partner. In 
de regel gaat het om een weinig rendabele 
investering. Rationeel gezien zou men be
ter van beroep veranderen, maar dat gebeurt 
niet. De bredere erkenning komt er niet, en 
toch blijft de modale kunstenaar wroeten 
voor een aalmoes. Abbing onderkent in dat 
gezwoeg het tweede en belangrijkste effect 
van het dominante kunstgeloof. Individuele 
artiesten voelen zich geroepen, ze identifi
ceren zich met de romantische idee van zelf
expressie. De erg kleine top van geconsa
creerde en goedverdienende kunstenaars 
bevestigt hen in de idee dat ook zij het kun
nen maken. Ze lijken enkel te moeten door
zetten, dan volgt ooit wel de erkenning. Het 
bestaande systeem van overheidstoelagen 
ondersteunt dat economisch perfide credo.

Hoe gaat dat? Je studeert af als beel
dend kunstenaar en krijgt na pakweg twee 
jaren van ‘zwarte sneeuw zien’ alsnog een 
werkbeurs. Je wordt dus (h)erkend als een 
potentieel talent dat zich voltijds aan de 
kunst mag wijden. Je klust niet meer bij en 
- hier wordt de scheeftrekking endemisch - 
je verkoopt je werk tegen een te hoge prijs. 
Je kunt immers ook zonder verkoop over
leven. Je ontvangt zelfs nogmaals een werk
beurs, het jaar daarop krijg je een relatief 
goedbetaalde opdracht, vervolgens rinkelt 
de overheidskassa niet langer. Je staat met 
lege handen, maar intussen ben je wel van 
je artistieke potentie overtuigd geraakt. Het 
alom aanwezige kunstgeloof versterkt nog 
de idee dat jouw zelfexpressie er toe doet. 
Overheid of private fondsen bevestigen deze 
‘illusie’ na pakweg vijfjaar van grote stilte 
door een nieuwe opdracht voor een publiek 
kunstwerk, de selectie voor een belangrijke 
tentoonstelling of een nieuwe projectbeurs.

Het verhaal is bekend, maar Abbing 
interesseert zich voor het globale effect. 
Economisch gezien is dat simpelweg per
vers. Giften, en in de West-Europese con
text zijn dat in de eerste plaats subsidies, 
maken volgens Abbing het kunstgeloof al 
te aantrekkelijk. Velen voelen zich geroe
pen en worden ook mondjesmaat onder
steund, wat hun echte of vermeende roeping 
bekrachtigt. Het eindresultaat is structurele 
armoede: het samengaan van kunstgeloof 
en kunstsubsidies creëert een structureel 
overschot van geroepenen die af en toe een 
gesponsord stukje brood krijgen. Maak 
daarom het beroep van kunstenaar onaan

trekkelijker, zo betoogt Abbing: verminder 
de overheidssubsidies. Of zoals zijn 
zevenenveertigste stelling luidt: “Als het 
enige doel de vermindering van de armoede 
in de kunsten is, dan bestaat de beste poli
tiek erin de veralgemeende subsidiëring van 
de kunsten af te bouwen.” Abbing plaatst 
daar zelf wel een belangrijke kanttekening 
bij. Zijn redenering oogt immers heel an
ders wanneer je het gros van de onder
steunde kunstenaars als hobbyisten be
schouwt. Zij hebben dan geen baan, maar 
wijden zich aan hun liefhebberij. Af en toe 
krijgen ze daar wat waardering, zelfs geld 
voor. Zo bezien zijn de meeste kunstenaars 
geen zwaar onderbetaalde professionals 
maar gelukkige amateurs. Dat is een inte
ressant, zij het ook explosief gedachtespoor. 
Het ondergraaft immers de beleidsschotten 
tussen kunst en amateurkunst.

Toch heb ik nogal wat moeite met 
Abbings redenering. Ze versmalt ten on
rechte het kunstbeleid tot een kunstenaars
beleid. Overheidsaankopen of werkbeurzen 
worden vaak gemotiveerd door de (ver
wachte) kwaliteit van individuele kunstwer
ken. Het is een altijd weerkerend discussie
punt bij subsidiëring: geven sociale of 
kwaliteitsoverwegingen de doorslag? De 
econoom Abbing laat het debat wel heel 
eenzijdig kantelen richting kunstenaars
beleid. Maar zelfs vanuit een strikt econo
misch standpunt overtuigt zijn betoog niet. 
Daarvoor committeert het zichzelf te sterk 
aan de positie van de individuele schep
pende kunstenaar, onder veronachtzaming 
van andere posities. Abbing spreekt gedu
rig over dé armlastige kunstenaar en claimt 
een algemene geldigheid voor zijn provo
cerende conclusies. Een beetje afstand vol
staat om de beperkte draagwijdte van zijn 
stellingen te zien.

Waar gaat het juist om? In het zevende 
hoofdstuk bespreekt Abbing de zogenaamde 
‘kostenziekte’ binnen de podiumkunsten. 
De diagnose vertrekt van de vaststelling dat 
in theater of muziek ternauwernood produc- 
tiviteitsstijgingen mogelijk zijn. Zo kan een 
symfonie van Beethoven thans niet sneller 
of met minder mensen worden gebracht dan 
honderd jaar geleden. Ondertussen volgen 
de muzikantensalarissen wel de algemene 
loonevolutie. Een live uitvoering wordt 
daarom almaar duurder, wat een forsere 
subsidiëring legitimeert. Abbing plaatst te
recht nogal wat vraagtekens achter deze 
orthodoxe interpretatie van de kostenziekte. 
Wat mij echter frappeerde, is dat hij zijn 
economische doorlichting van de podium
kunsten niet naar de andere hoofdstukken 
terugkoppelt. De kostenziekte leert immers 
dat uitvoerende en scheppende kunstenaars 
die in een organisatorisch verband werken 
doorgaans wél goed verdienen. De theater-, 
dans- of muzieksector oogt economisch dan 
ook heel wat minder exceptioneel dan het 
domein van de beeldende kunst. Er zijn vaak 
collectieve arbeidsovereenkomsten die een 
minimumloon voorzien, en er is de moge
lijkheid om bij meer dan modale prestaties 
een hoger inkomen te bedingen. Dat kost 
de cultuuroverheden flink wat geld, maar 
dat is hier het punt niet.

Abbing is beeldend kunstenaar, en dat 
kleurt systematisch zijn betoog. Ten on
rechte veralgemeent hij de markt- en 
inkomenspositie van de individueel wer-. 
kende artiest. Feitelijk bestaan er daarente
gen heel uiteenlopende kunstmarkten, en 
dus ook verschillende vormen van honore
ring. De geïndividualiseerde markt voor 
beeldende kunst kan geen ijkmaat zijn voor 
de hoofdzakelijk door organisaties gedra
gen markten voor theater, muziek of opera. 
Evenmin valt het beroep van uitvoerend 
kunstenaar in gezelschapsverband met de 
modale loopbaan van een modale schilder 
of beeldhouwer te vergelijken. Overigens, 
wat is de relevantie van de romantische 
kunstmythe voor de acteur of muzikant die 
een voorgegeven tekst of partituur speelt?

Why Are Artists Poor? toont nogmaals 
aan dat in de sociale wetenschappen alge
mene uitspraken doorgaans op selectieve 
cases berusten. Eén beroepssituatie, in dit 
geval die van de beeldend kunstenaar, wordt 
maatgevend geacht voor alle artistieke pro
fessies. Zoveel veralgemening strookt niet 
met de heterogeniteit binnen de kunst
productie en -receptie. Die bemoeilijkt trou
wens per definitie het doen van universele 
uitspraken over dé kunst, of over hét 
kunstenaarsberoep, door economen en an
dere sociale wetenschappers. Niet dat ge
neralisaties taboe zijn, want de gooi naar 

het theoretisch onhaalbare levert bijwijlen 
interessante inzichten op. Dat geldt ook voor 
Why Are Artists Poor?. Alleen moeten de 
beleidsconclusies van dat boek sterk wor
den gerelativeerd. Een titel als Why Are 
Visual Artists Poor? had beter bij Abbings 
betoog gepast.

Zoals gezegd interpreteert Abbing zijn rol 
van kunsteconoom erg ruim. Hij interesseert 
zich niet alleen voor de economische im
pact van kunstsubsidies, maar ook voor hun 
bredere inbedding. Zowel artiesten als cul
turele elite hebben een direct belang bij 
kunstsubsidies. Voor de eerste groep creë
ren die inkomens, de tweede kan dankzij 
het overheidsmanna relatief goedkoop naar 
theater of museum. Maar de overheid dient 
niet alleen de kunsten en hun hoeders, het 
omgekeerde is ook waar. Die stelling poogt 
Abbing in het tiende hoofdstuk van zijn stu
die hard te maken. Echt origineel is hij niet, 
hij herhaalt de bekende argumenten. Door 
zich met de hoge cultuur in te laten, kun
nen overheid en politici delen in de sacrale 
aura van de kunst. Het levert bovendien ook 
aanzien op. Dat symbolisch kapitaal doet 
het vooral goed in internationale contacten. 
Een stad, regio of natie zonder veel cultu
reel aanbod oogt al snel arm.

Overheden hebben dus volgens Abbing 
een eigen belang bij de ondersteuning van 
de kunsten. Dat kan kloppen, maar ik zou 
het nog veel cynischer portretteren. Pierre 
Bourdieu heeft nauwelijks uitspraken over 
kunstsubsidiëring gedaan. Hij was er wel 
van overtuigd dat de veralgemening van het 
kunstgeloof, onder meer via het onderwijs, 
een vorm van symbolische gewelds- 
uitoefening is. Eerbied voor de kunst is eer
bied voor de kunstliefhebber is eerbied voor 
de levensstijl van de dominante klasse, al
dus Bourdieu. Zo bezien komt het klassieke 
spreidingsbeleid vooral de burgerij ten 
goede. Zelfs indien er geen middenklasser 
of arbeider méér gaat participeren, wordt de 
hoogwaardigheid van de burgerlijke levens
stijl officieel gefêteerd. Kwaliteit is klasse, 
zo vatte Abram de Swaan dat ooit samen.

Ik zie dat niet hélemaal zo. Indien er 
dan toch zo nodig een latente politieke func
tie voor de subsidiëring van de kunsten moet 
worden geformuleerd, zou ik die met het 
bestaan van een cultureel spraakmakende 
goegemeente verbinden. Want door een 
fractie van het budget aan kust te spende
ren, koopt de overheid voor weinig geld een 
minimale loyaliteit van de kant van de cul
turele elite. Men houdt haar kalm, en ver
mijdt dat ze tot een tegenmacht uitgroeit. En 
symbolische macht heeft ze, bijvoorbeeld 
binnen het onderwijs en de publieke sfeer. 
De culturele elite raakt echter van langsom 
meer intern verdeeld, in Vlaanderen even
goed als elders. De hoogculturele “ascetische 
elite” (dixit voormalig Vlaams cultuur
minister Bert Anciaux) ziet haar macht met 
name gecontesteerd door een anti-elitaire 
elite. Die bestaat uit journalisten, multi- 
culturalisten, sociaal-artistiek werkers en 
andere ‘populisten’. De cultuuroverheid wil 
steeds meer beide groepen tevreden stellen, 
wat nogal eens voor misnoegdheid bij de 
kunstfractie zorgt. Ook dat is appeasement 
politics: tegemoet komen aan de eisen van 
de nieuwe culturele burgerij en haar elitair 
gekoketteer met ‘de Ander’. [2]

Noten

[ 1 ] Blijft de vraag of deze visie breed ge
noeg is om de globale maatschappelijke 
inbedding van de kunsten te omvatten. Ik 
behandel deze sociaal-wetenschappelijke 
interpretatiestrijd in een te verschijnen arti
kel in het Tijdschrift voor Sociologie (2002). 
[2] Zie hierover mijn column De anti- 
elitaire elite, verschenen in de Financieel- 
Economische Tijd van 13 augustus 2002, en 
de meer afstandelijke sociologische duiding 
in Het cultureel regiem, Tielt, Lannoo, 2002.
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The Vincent van Gogh Bi-annual Award for Contemporary Art in Europe winner 2002

Neo Rauch
June 2nd - October 6th 2002 Bonnefantenmuseum Maastricht, The Netherlands
www.bonnefanten.nl

'The Vincent’ is organised by the Bonnefantenmuseum Maastricht, The Netherlands on the initiative 
of The Broere Charitable Foundation. A catalogue will accompany the exhibition.

The exhibition is sponsored 
by the EuMan Group.

Philip Guston
March 17th - December 8th 2002 Bonnefantenmuseum Maastricht, The Netherlands
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De puinhopen van acht jaar CrimsonCultuur na paars

In de troebele dagen en weken na de 
moord op Pim Fortuyn regende het ver- 
dachtmakingen: de kogel zou van links 
zijn gekomen en “de media” zouden ver
antwoordelijk zijn geweest voor de 
demonisering van Fortuyn. Terwijl LPF- 
sympathisanten krantenredacties voor de 
rechter daagden, bleef het in de cultuur
sector angstvallig stil. Enkele schrijvers 
waagden zich in de dagbladen aan een 
kritische analyse, maar de pogingen tot 
reflectie waren in de rest van de cultu
rele sector te tellen op de vingers van één 
(verminkte) hand. De wereld van de beel
dende kunst was daarop geen uitzonde
ring. In gesprekken werd de politieke en 
maatschappelijke situatie weliswaar be
zorgd besproken, maar men hield alles 
keurig binnenskamers. Tijdens de kabi
netsformatie versmalde de bezorgdheid 
zich bovendien al snel tot de kwestie 
welke partij de staatssecretaris voor cul
tuur zou mogen leveren. Liefst de VVD, 
zo luidde de communis opinio. VVD’ers 
zouden het immers goed voorhebben 
met de kunst, al was het maar omwille 
van prestige en economische impulsen. 
Het was dan wel CDA-minister Elco 
Brinkman die de cultuur ooit omschreef 
als “het glijmiddel van de economie”, 
maar de liberalen hebben deze leer toch 
het meest verinnerlijkt. Dat de cultuur- 
portefeuille door CDA en VVD uitein
delijk als zijnde ‘niet essentieel’ aan de 
LPF werd overgelaten, geeft wel aan dat 
de kunstliefde onder (liberale) politici zo 
haar grenzen kent.

» Het hoeft niet te verbazen dat men 
in de kunstwereld vooral denkt aan het 
veiligstellen van de eigen positie. Zij on
derscheidt zich hierin niet van bijvoor
beeld de tuinbouwsector of het banket- 
bakkersgilde. Niettemin zou men van de 
kunstwereld een groter gevoel van ver
antwoordelijkheid mogen verwachten 
voor het maatschappelijke en politieke 
klimaat. In het moderne tijdperk is de 
kunst dan wel een specialistische aange
legenheid geworden, maar slechts zelden 
heeft zij zich met die specialistische sta
tus tevredengesteld. Zelfs de meest her
metische moderne kunst heef doorgaans 
de ambitie gehad om meer te zijn, om 
een bredere relevantie te hebben en in
vloed uit te oefenen op de public sphere, 
de kritische openbaarheid. Een kunst
wereld die zich om opportunistische re
denen niet met politieke of maatschap
pelijke kwesties bemoeit, reduceert haar 
tentoonstellingen en publicaties tot het 
equivalent van specialistische vakbladen 
voor de tuinbouwsector of een nieuws
brief van het banketbakkersgilde: media 
die niet eens trachten om een publiek te 
adresseren, en daarmee een vorm van 
kritische openbaarheid te scheppen, maar 
tevreden zijn met een doelgroep. Onder 
Paars is het culturele veld inderdaad meer 
dan ooit gericht geraakt op doelgroepen 
en streefcijfers, en uiteindelijk op het 
tevredenstellen van de overheid of haar 
institutionele stromannen. Het enige wat 
de verzelfstandiging van culturele instel
lingen heeft opgeleverd is nog meer ho
righeid dan voorheen; de spelers in het 
culturele veld kijken nauwelijks verder 
dan de ‘beleidsspeerpunten’ van de over
heid. Men neemt geen verantwoordelijk
heid voor het instandhouden of creëren 
van een openbaar debat.

Op 17 mei jongstleden, elf dagen na 
de moord op Fortuyn en twee dagen na 
de parlementsverkiezingen, werd in Rot
terdam de 9de Rotterdam-Maaskantprijs 
voor Jonge Architecten uitgereikt. De 
prijs ging naar de architectuurhistoricus 
en -criticus Wouter Vanstiphout, en via 
hem ook naar Crimson, het collectief 
waar hij deel van uitmaakt. In de voor
dracht die hij bij deze gelegenheid hield, 
viel Vanstiphout de versmelting van de 
cultuursector - in het bijzonder de 
architectuurwereld — met de Paarse 
beleidsmachinerieën aan. Vanstiphouts 
betoog, dat uitdraait op een pleidooi voor 
populisme, is niet bepaald onproble
matisch. Mede daarom zou deze tekst 
echter kunnen dienen om alsnog de dis
cussie op gang te brengen, en niet alleen 
in de wereld van de architectuur. Paul 
Kuypers en Bart Lootsma schreven daar
toe op verzoek van De Witte Raaf ieder 
een reactie op Vanstiphouts verhaal.

Sven Lütticken

Wouter Vanstiphout

Dames en Heren,

Het eerste bureau van in de vrije (subsidie)- 
markt werkende architectuurhistorici. 
Crimson (ofwel karmozijnrood), werd op
gericht in hetzelfde jaar als het eerste kabi
net waarin liberalen en sociaal-democraten 
samenkwamen zonder christen-democraten: 
Kok 1 (ofwel paars). De omslag van het 
boek dat wij u hier vanavond mogen mee
geven, heeft de laatste maanden een 
omineuze betekenis gekregen: het centrum 
van Rotterdam, één grote rokende puin
hoop, daarboven de naam van een bepaalde 
kleur waar veel rood doorheen zit en daar
naast de jaartallen 1994-2002. Op de ach
terkant van het boek vermengen zich tot 
overmaat van ramp paars en karmozijn in 
een reeks ingewikkelde, onbegrijpelijke 
decoratieve figuren. De puinhopen van acht 
jaar Crimson, was dan ook de oorspronke
lijke titel van dit stuk.

Hoe verweven zijn wij eigenlijk met de 
politieke constructie die eergisteren met 
zoveel euforie is gesloopt? Deze vraag zal 
bijna iedereen in deze zaal zich stellen. En 
we weten allemaal het antwoord. Nooit was 
de verhouding tussen de ontwerperswereld 
en de overheid zo intiem en zo wederzijds 
bevredigend als de laatste acht jaar. Paars 
Nederland leek wel de meest genereuze en 
ambitieuze moderne architectuurmecenas 
sinds de Weimarrepubliek; en omgekeerd 
gaf de architectuur Paars Nederland het aan
schijn van het meest optimistische, innova
tieve en inclusieve land van de wereld.

De intimiteit was buitengewoon. Waar kun
nenjonge upstarts uit de wereld van archi
tectuur en stedenbouw in het openbaar 
moeiteloos en vrij discussiëren met minis
ters en staatssecretarissen? Waar kunnen 
architectuurhistorici opdrachten krijgen van 
stedenbouwkundige diensten om zo provo
cerend mogelijke plannen te maken voor de 
toekomst van de grote stad, om daarmee “de 
ambtenaren wat op te porren”? Waar bestaat 
een Stimuleringsfonds voor de architectuur 
dat grote bureaus door middel van geld uit
lokt aan introspectie te doen en kleine bu
reaus betaalt om te kankeren op het sys
teem? Welk land organiseert peperdure con
gressen en tentoonstellingen in Noord- en 
Zuid-Amerika, en stuurt daar vliegtuigen 
heen gevuld mét vrolijke topambtenaren en 
avant-gardeontwerpers? Waar openen mi
nisteries ateliers waar de wildste ideeën óver 
de inrichting van het land worden opgete
kend? In welk land worden nota’s voor de 
ruimtelijke ordening en duizend andere is
sues geschreven, getekend, vormgegeven, en 
gedistribueerd als gesubsidieerde highbrow 
koffietafelblockbusters à la S,M,L,XL of 
FARMAX? Waar worden jonge architecten
bureaus in staat gesteld om zowel hun imago 
van naar rapmuziek luisterende skaters te 
behouden als aan te schuiven bij een miljoen 
provinciale overlegorganen? In welk land 
vind je bovendien naar rapmuziek luisterende 
skatertypes die daar überhaupt zin in heb
ben? Alleen in Nederland.

Het resultaat van deze warme relatie tussen 
de publieke sector en de ontwerperswereld 
is dan ook navenant geweest. Ten eerste een 
zeer levendige en dynamische scene van 
ontwerpers en een moeiteloze symbiose tus
sen de beeldtaal en het jargon van overheids- 
planners, theoretici en jonge ontwerpers. 
Ten tweede - en dat is veel belangrijker - 
een effectieve branding van Nederland door 
middel van moderne architectuur, steden
bouw en landschapsarchitectuur. Als wat 
werd Nederland dan gebrand? Wereldbe
roemde projecten zoals het Nederlands pa
viljoen op de Expo 2000 in Hannover en het 
nieuwe stadscentrum voor Almere geven het 
meest optimistische beeld van het Paarse 
koninkrijk. Ze suggereren dat een felle eco
nomische groei gekoppeld aan moder
nistisch technisch vernuft alle tegenstellin
gen tussen de verschillende gebruikers van 
de Nederlandse bodem kan doen bezwijken. 
Is er een overtuigender weerwoord te be
denken op het gevoel dat Nederland vol is 
dan het stapelen van landschappen op el
kaar in één gebouw? Wie kan er nog be
zwaar maken tegen de gefragmenteerde, 
isolerende, niet geplande sociale en etnische 
structuren wanneer we ze door middel van
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avant-garde mapping technieken beschrij
ven als urban fields, virale netwerken, edge 
conditions, generic cities? Wie kan nog treu
ren om het verdwijnen van de intimiteit van 
de buurt, de straat, het plein, de vereniging 
als we er de vervangers voor aantreffen in 
de virtuele wereld van telecommunicatie? 
Hoe kan men nog spreken van monocultuur 
in de nieuwbouwwijken met zo’n diversi
teit aan architectuur? Het vernuft is zo groot 
dat de meeste oplossingen die bedacht zijn 
nog jaren zullen moeten wachten voor er 
zich een passend probleem aandient. De be
vrijdende economische groei van de VVD, 
de flexibele bestuurlijke vernieuwing van 
D66 en het ideaal van gezamenlijkheid van 
de PvdA vormde een constant uitdijend po
tentieel aan maatschappelijk geluk, dat in 
de voorstellen en publicaties vanuit de ar
chitectuur en planningswereld nog het best 
tot zijn recht kwam.

Het best bewaarde geheim van Nederland 
was echter dat achter het eenduidige, opti
mistische vernuft van architectuur en 
stedenbouw een onmogelijk in beweging te 
krijgen systeem van ruimtelijke ordening 
zit, waarop ieder vernuftig idee doodslaat, 
waarvan iedere kritiek afglijdt, waartegen 
iedere ontwerper of bestuurder die het tracht 
te veranderen zijn hoofd tot bloedens toe 
stoot. Zo bezien vormt het stapelen van 
landschappen in het Nederlands paviljoen 
op de Expo 2000 door MVRDV de zonzijde 
van een werkelijkheid die eerder wordt ge
tekend door de eindeloze loopgravenoorlog 
tussen de gemeente Utrecht én Rijkswater
staat over het half overkappen van een snel
weg naar een ontwerp van Maxwan. Laten 
we nu maar eens toegeven dat de bravoure 
en het vernuft van de Nederlandse archi
tectuur de aandacht hebben afgeleid van de 
volkomen dichtgeklonken bestuurlijke sys
temen die uiteindelijk de ruimtelijke orde
ning van Nederland bepalen. En deze iner
tie van de ruimtelijke ordening maakt na
tuurlijk deel uit van een groter verschijn
sel: de uitvoeringscrisis van onze publieke 
diensten. Het ontkennen of wegmasseren 
van die crisis en van de mislukte integratie 
van immigranten, is de echte reden van het 
imploderen van Paars.

Ik herinner me een gesprek in de Van 
Nellefabriek over plannen om het gehele 
Westland door middel van gigantische 
kassentorens in één soepel functionerende, 
hightech ecologische productiemachine te 
veranderen. Op de vraag of de door fami
liebanden en gereformeerde kerken gedo
mineerde tuinderscoöperaties niet een ge
schikter uitgangspunt voor onderzoek en 
planning zouden vormen dan stikstofketens, 
zei de architect: “Over één generatie gaat 
toch niemand meer naar de kerk; wij moe
ten voor de toekomst bouwen.” Ik herinner 
me ook eén verhit gesprek in een metro naar 
Hoogvliet waarin ik zei dat als er in een 
straat vol Turkse immigranten nog enkele 
Nederlanders wonen, zij in feite de buiten
landers zijn en zouden moeten integreren. 
Een hopelijk aandoénlijk voorbeeld van 
gefrustreerd links optimisme. Maar enkele 
maanden later, tijdens een Groen Links
debat over multicultureel bouwen, hoorde 
ik mezelf ineens informeren naar het lot 
van oorspronkelijke Nederlanders die in 
een bouwblok wonen dat zou zijn overgè- 
dragen aan bijvoorbeeld een Turkse 
woningbouwvereniging. Toen werd ons 
toegesist dat we ons natuurlijk niet door 
angst en nostalgie mogen laten leiden. Dit 
was enkele dagen voor de gemeenteraads
verkiezingen.

Op 8 mei, anderhalf etmaal na de moord op 
Pim Fortuyn, werd in de Süddeutsche 
Zeitung een stuk gepubliceerd van onze 
museumdirecteur Chris Dercon. Hij waar
schuwt daarin voor het opkomende popu
lisme in Nederland, spreekt zijn bezorgd
heid uit voor het cultureel laboratorium 
Rotterdam en vraagt zich vertwijfeld af 
waarom er binnen de misschien wel be
dreigde cultuurwereld nog geen enkel de
bat over de opkomst van Fortuyn is geweest. 
Echte cultuur - zo schrijft Chris - mag zich 
niet baseren op angst, nostalgie en donkere 
instincten. Misschien niet, waarschijnlijk 
niet. Maar op dit moment ligt het probleem 
van dat deel van de cultuur waar ik het over 
heb juist aan de andere kant. De architec
tuur-, stedenbouw- en planningswereld is 
het meest sublieme voorbeeld van het be
zwerende optimisme dat al die gevoelens 
van angst en nostalgie, al die “donkere in
stincten”, nooit heeft benoemd of erkend, 
tot op het moment dat ze de basis van de 
cultuur aan het afbreken zijn. U kunt de 
huidige situatie vergelijken met een zwer
ver die eerst door het raam van het restau
rant naar binnen kijkt, waarna de optimis
ten aan de dinertafel hem vriendelijk toe
knikken, en die vervolgens aan het raam 
krabt, waarop de optimisten hem toch wel 
een beetje geërgerd wegwuiven; waarop hij 
met één furieuze zwaai een volle vuilnis
bak door het raam naar binnen smijt.

Architecten én stedenbouwers hoeven zich 
natuurlijk niet te engageren met wat er op 
straat en in de politiek gebeurt; de wereld 
draait zonder hen ook wel door en landen als 
Amerika en Oostenrijk laten zien dat er een 
bloeiende en lucratieve avant-garde kan be
staan zonder ook maar enige relevantie voor 
wie dan ook buiten de eigen kring. Maar in
dien we ons vak serieus willen blijven ne
men, als iets waar mensen wat aan hebben, 
zullen we ons moeten afkeren van het alls- 
bezwerende optimisme en het eindeloze ver
nuft, en maar eens moeten beginnen met ons 
op de hoogte te stellen van angst, nostalgie 
en andere “donkere instincten” als brandstof 
en aanleiding voor het ontwerpvak. Wat ik 
bepleit als leidraad voor architectuur en 
stedenbouw na Paars is inderdaad een vorm 
van populisme. Populisme heeft in welden
kend Nederland nogal een slechte p.r. gehad, 
maar het is natuurlijk niet meer en niet min
der dan een aanduiding voor het mobilise
ren van mensen als individuen in plaats van 
als onderdelen van een sociaal-economische 
categorie. [1] En als het vak van architectuur 
en stedenbouw in Nederland zich wil voort
zetten als een relevante discipline, zal zij 
mensen moeten mobiliseren. Dan zal de 
ontwerpwereld de Virtuele rea-liteit van de 
Paarse heilstaat moeten verlaten en de stra
ten op, de wijken in moeten trekken.

Toen Felix Rottenberg anderhalf jaar gele
den met ons begon samen te werken aan de 
Internationale Bouwtentoonstelling (IBT) in 
Hoogvliet, konden wij in eik geval niet ver
moeden hoe zijn politieke observaties en 
onze stedenbouwkundige angsten en verlan
gens zouden convergeren. Meer dan een 
vage fascinatie voor de tegenstrijdige 
schoonheid van de satellietstad tussen Oude 
Maas en Shell hadden we niet als motive
ring, toen we ons in 1996 gingen bezighou
den met Hoogvliet in opdracht Van de 
Rotterdamse Dienst Stedenbouw en Volks
huisvesting (DS+V). En nadat ons in 1999 
was gevraagd om het programma voor de 
IBT te schrijven, geïnitieerd door Herman 
Meijer, begonnen we aan te lopen tegen de 
concrete werkelijkheid échter het optimisme 
van ons vak. Als veredelde speechwriters van 
een massief opgetuigde stedenbouwkundige 
organisatie zagen we hier, ver buiten het cen
trum van de stad, de afbreukrisico’s verschij
nen. De poging om met grote hoeveelheden 
management en ontwerptalent de complexi
teit van plaatselijke issues en belangen te 
bezweren draaide op niets uit. En in het licht 
van een zo goed als afwezige betrokkenheid 
van de burgers was onze slogan Welcome into 
My Backyard! net zo effectief als die van de 
PvdA, Samen Sterk en Sociaal, op de met 
Pim Fortuyn overgeplakte verkiezings
affiches. Ook vanaf de andere kant zat het 
niet mee. Meijers collega Kombrink, wethou
der ruimtelijke ordening, vond een Interna
tionale Bouwtentoonstelling een goed idee, 
maar niet in Hoogvliet, niet in de wijken. Alle 
ontwerpoptimisme moest immers worden 
geïnvesteerd in grands projets als het 
Centraal Station of de Architectuur Biënnale. 
Het onthouden van steun door Hans Kombrink
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was eigenlijk onze redding; Felix Rottenberg, 
Nikkel Reinhoud en het bestuur van de 
stichting hebben samen met óns de hele or
ganisatie uitgekleed tot er bijna niets over
bleef behalve wijzelf, en zo konden we ein
delijk doen wat we echt wilden. Het af
schudden van de modernistische eenduidig
heid en metropolitane schaal betekende dat 
we op een veel enthousiastere'manier onze 
fascinatie voor de tegenstrijdige, nostal
gische, moderne, kleine, grote, groene, be
tonnen schoonheden van deze plek konden 
omzetten in projecten. We begonnen met het 
simpelweg toevoegen en samenvoegen van 
programma’s die er al waren of waar een 
concrete behoefte aan bestond te midden 
van de herstructurering van deze nederzet
ting. Zo ontspon er zich op natuurlijke wijze 
een hele streng van projecten, niet bij el
kaar gehouden door een conventionele 
stedenbouwkundige drager of zelfs maar 
een consistente categorisering. Het enige 
wat ze gemeen hadden was dat ze voort
kwamen uit Hoogvliet, en als ze niet pas
sen in een stedenbouwkundige orde, dan is 
dat jammer voor de stedenbouw. Het doel 
is immers een manier te vinden om een stad 
als Hoogvliet op haar eigen termen de beste 
versie van zichzelf te laten worden. De 
methode is om consequent iedere kans die 
er ligt te benutten en ons niet te laten aflei
den door het verwijt dat we geen consis
tente methode hebben.

We maken met de Parasite Foundation een 
drietal noodschoten voor de zwarte basis
scholen die anders zeven jaar op de Dienst 
Onderwijs moeten wachten voor een nieuw 
onderkomen; we bedenken met Rudolf Das, 
NL Architects, Shell en het Scheepvaart en 
Transport College een oefenfabriek zodat 
Hoogvliet voor het eerst sinds dertig jaar 
weer eens iets heeft aan de nabijheid van de 
petrochemie; we bedenken samen met de 
middelbare schoten een campus in Hoogvliet, 
zodat heel Hoogvliet er een zwembad bij 
krijgt. We keren samen met Gerard 
Hadders Hoogvliet binnenstebuiten, door 
de interieurs van Hoogvlietse huizen tien 
maal uitvergroot op de sloopflats aan te 
brengen, omdat ieder interieur mooier en in
teressanter is dan iedere bakstenen muur. 
En samen met FAT uit Londen - een 
architectenbureau dat als slogan heeft 
Killing the Modernist Within - maken we 
de Heerlijkheid Hoogvliet, een in het buffer- 
groen ingebed village green, waar een party
hall, een barbecuepark, een manege, een 
openluchtbioscoop, een zwemvijver en een 
plantage bij elkaar zijn gebracht. Deze pro
gramma’s, plus het door FAT ontworpen 
ornamentaal programma, hebben tot doel 
een ook door ons diep gevoelde behoefte 
aan collectiviteit, groteske schoonheid, 
dorpsheid, harde muziek, grqen, nostalgie, 
gegrilde worstjes en pastoraal geluk te be
vredigen, hier en nu.

Crimson kan u vertellen dat de ware ver
nieuwing en het echte plezier schuilen in 
het vormgeven aan de concrete tegenstrij
digheden van de bewoonde wereld. Maar u 
kunt natuurlijk ook de andere kant opgaan 
en de utopie van de christen-democratie 
gaan bouwen. Kies maar.

Noot

[1] Gordon Marshall (red.), Oxford 
Dictionary of Sociology, Oxford/New York, 
Oxford University Press, 1998, p. 508.
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Deze lezing werd op 17 mei 2002 in het 
Rotterdamse Stadhuis uitgesproken door 
Wouter Vanstiphout namens Crimson 
Architectural Historians Rotterdam, 
naar aanleiding van de uitreiking van de 
Maaskantprijs voor Jonge Architecten. 
Bij die gelegenheid werd het boek Too 
Blessed To Be Depressed gepresenteerd, 
het eerste deel van een tweedelig over-

8 zicht van het werk van Crimson.

Paul Kuypers

De beschouwing van Wouter Vanstiphout is 
een pleidooi voor populisme in stedenbouw 
en architectuur. Het woord ‘populisme’ valt 
slechts een paar keer maar het vormt de kern 
van zijn betoog. Het bizarre is alleen dat er in 
Vanstiphouts esoterisch woordgebruik niet 
veel overblijft van het begrip. Het wordt van 
elke kwaadaardige associatie ontdaan. Als 
verschrikte lezer ben je in eerste instantie zelfs 
geneigd je af te vragen of er geen misver
stand in het spel is. Waarom zou populisme 
in weldenkend Nederland zo’n slechte p.r. 
hebben, zoals Vanstiphout schrijft, als “het 
niet meer en niet minder [is] dan een aandui
ding voor het mobiliseren van mensen als in
dividuen in plaats van als onderdelen van een 
sociaal-economische categorie”. Daar kan wel
denkend Nederland toch niets op tegen heb
ben, en zeker niet het door Van stiphout 
gesmade Paars, dat weinig anders heeft gedaan 
dan dit soort populisme tot de politieke maat 
der dingen te verheffen.

Wat beweegt een auteur/spreker om zich 
met verontwaardiging tegen de kwalijke sym
biose van de publieke sector en de ontwer- 
perswereld te keren en vervolgens zijn heil 
te zoeken in een populisme dat blijkens de 
omschrijving, die Vanstiphout er op gezag van 
The Oxford Dictionary of Sociology aan geeft, 
niets anders is dan het neoliberale credo van 
de markt en het kapitaal? Misschien heeft hij 
gedacht in dat Engelse boek het bewijs van 
zijn gelijk te vinden in zijn strijd tegen de 
heersende elites voor een volkse architectuur. 
Het Oxfordiaanse populisme biedt hem ech
ter niet de uitweg waar hij naar zoekt. Het 
kan ook zijn dat hij zich met opzet van een 
omschrijving bedient, die uit het oogpunt van 
politieke correctheid geen enkel risico ople- 
vert en het hem mogelijk maakt een argeloos 
populisme te introduceren. Deze tweede op
tie lijkt niet helemaal uit de lucht gegrépen, 
wanneer men let op de context van het be
toog. Daarin wordt een retorische draai ge
maakt, door in enkele zinnen de aversie voor 
het populisme in “weldenkend Nederland” in 
verband te brengen met de af keer van dé don
kere instincten van het volk, en vervolgens 
een pacificerende omschrijving van het 
populisme te presenteren waarin met de beste 
wil van de wereld geen enkele verwijzing naar 
die donkere instincten is terug te vinden.

Men kan die dubbelzinnigheid in het 
betoog van Vanstiphout als het gevolg van 
een ongelukkige formulering beschouwen en 
er verder geen aandacht aan besteden. Men 
zou haar ook kunnen zien als een onhandige 
poging om een taboe te doorbreken of de 
macht van de gevestigde orde te tarten. Maar 
ze is ook op te vatten als een gevaarlijke ko
ketterie met de onbepaaldheid van het onbe
hagen in de maatschappij en met de irratio
nele verwerking van dat onbehagen in een 
politiek obscurantisme.

Ondanks deze aberraties is het de ver
dienste van Vanstiphout dat hij het intellec
tuele cordon sanitaire rond het populisme van 
Fortuyn durft te doorbreken. In zijn provoca
tieve stellingname waagt hij zich buiten de 
grenzen van het politiek correcte gelijk. Zijn 
verontwaardiging lijkt op die van Fortuyn; 
hij richt zich zowel tegen het politieke als het 
intellectuele establishment. Hij kiest voor het 
volk als bron van directe ervaring en kent 
het volk de potentie toe om een "dicht- 
geklonken bestuurlijk systeem” op eigen 
kracht te doorbreken. Maar net als Fortuyn 
vergist Vanstiphout zich in dit revolutionaire 
appèl. De grond van die vergissing is de 
ontkenning van het bestaan van een funda
mentele kloof tussen het volk en de politieke 
macht. In lacaniaanse termen bevindt die 
kloof zich zowel op het symbolische als op 
het imaginaire niveau en tegelijkertijd is zij 
verankerd in de dagelijkse werkelijkheid.

In de symbolische orde is er sprake van 
een contradictie tussen de onbepaaldheid van 
de politieke soevereiniteit en de reële tegen
woordigheid van de samenleving. In de ima
ginaire sfeer openbaart zich een divergentie 
tussen de projecten van de politieke macht 
en de projecties van de burgers. En op het 
niveau van de werkelijkheid treft men een 
spanning aan tussen de verwachtingen van 
de burgers en het (on)vermogen van dé over
heid om aan de reële veelheid van die ver
wachtingen te voldoen.

Het populisme negeert deze kloof. Het 
zet zijn kaarten op de eenheid van het volk 
en de macht en het opereert daarbij vanuit 
een organisch beeld van het soevereine volk.

Volkse bewegingen
In een democratisch bestel (hoe gebrekkig dat 
ook functioneert) is die eenheid een fictie. De 
kern van de democratie, zegt Lefort, is het 
openhouden van de kloof tussen de politieke 
macht en de samenleving, het instandhouden 
van de onophefbare leegte, die de dimensie 
van het politieke bepaalt en de verhouding 
tussen het volk en de politiek constitueert. [ 1 ]

Voor, het populisme is de leegte van 
Lefort een angstwekkend vacuüm dat zo snel 
mogelijk moet worden opgevuld. Het 
fantasma van de macht fungeert daarbij als 
een magisch verbindingsstuk, dat de toegang 
tot de bronnen van de macht blokkeert en de 
machteloosheid van het volk bestendigt. Als 
subject van de democratie komt het volk pas 
tot zijn recht als het zich van dit fantasma 
weet los te maken. De enige manier om dat 
te doen, ligt in de constituering van een volks
soevereiniteit die de symbolische macht van 
de leegte erkent.

Een vaag begrip

Dat Vanstiphout het spoor bijster raakt in een 
Engelse dictionnaire is niet geheel onbegrij
pelijk. In de Nederlandse naslagwerken vindt 
men over het onderwerp niet meer dan een 
compacte, nogal warrige beschrijving met wat 
verspreide historische en geografische ken
merken, maar mist men een politieke plaats
bepaling en een formele definitie. De meeste 
auteurs weten geen raad mét de pejoratieve 
betekenis van het begrip populisme. De kern 
van het begrip (populus - het volk) roept ken
nelijk zoveel ontzag op in de westerse tradi
tie van de volkssoevereiniteit, dat het moeite 
kost om de negatieve trekken van het 
populisme onder ogen te zien. In de Verenigde 
Staten was het populisme in de negentiende 
eeuw ook een reële'politieke stroming op het 
platteland. Volgens Goodwyn is het aan het 
einde van deze eeuw verdwenen toen “men
sen niet langer geloofden dat zij nog veel 
konden doen inde politiek”. [2] Vanaf die tijd 
raakte het populisme geabsorbeerd in de grote 
politieke stromingen; het is geen beweging 
meer, maar een vorm van politieke mobilisa
tie. In de Amerikaanse politiek fungeert het 
als een vaste thematiek in de verkiezingscam
pagnes. Hier raakt het Amerikaanse popu
lisme het populisme dat wij in de Europese 
democratieën tegenkomen. Politieke partijen 
zijn in het algemeen geneigd hun populis
tische ambities te ontkennen, maar zij ontle
nen hun kracht en hun electorale succes 
meestal aan het vermogen om ‘volkse’ op
vattingen en sentimenten tot uitdrukking te 
brengen in hun programma’s en in de per
soonlijkheid van hun politieke leiders.

De reacties van de gevestigde Neder
landse partijen op het ‘populistische’ succes 
van Fortuyn zijn dan ook nogal hypocriet. 
Fortuyn deed wat zij niet deden, niet omdat 
zij het niet wilden maar omdat zij het niet 
durfden. Toen de grens van de officiële poli
tieke taboes eenmaal doorbroken was, bleef 
er van de aanvankelijke morele verontwaar
diging over het optreden van Fortuyn niet veel 
over. Het bezwerende zwijgen over gevoe
lige thema’s, zoals vreemdelingenbeleid en 
moslimfundamentalisme, werd plotseling 
gezien als de schuldige ontkenning van de 
authentieke gevoelens van het volk en als het 
democratische falen van de politieke elites. 
Het politieke populisme bleek plotseling een 
gerespecteerde factor. De geschiedenis nadien 
laat zien dat het volk niet meer dan een tijde
lijke fictie in het populisme is. Het profijt 
komt uiteindelijk terecht bij de populistische 
leiders (of in het geval van Fortuyn bij zijn 
politieke nazaten) en uiteindelijk bij de ver
tegenwoordigers van de (nieuwe) status quo. 
Het valt buiten het bestek van deze bijdrage 
om de mechanismen te beschrijven, die be
palend zijn voor dit sombere beeld. Kort ge
zegd is de essentie van het populisme de per
vertering van de rol van het volk. In de ver
wijzing van het populisme naar het volk 
schuilt een authentieke politieke kern. Maar 
die kern wordt aangetast doordat het volk, 
in lacaniaanse zin, als een imaginaire een
heid wordt gezien, een fictieve eenheid die 
berust op ‘‘een van buiten aangereikt 
beeld”. [3] In het populistische vertoog 
wordt het volk niet géconstitueerd in zijn 
symbolische rol als drager van de politieke 
wet en structuur. Het populisme miskent de 
notie dat er in een democratie pas sprake kan 
zijn van een volk als het in die symbolische 
functie wordt in-geschreven. Het volk is in 
het populisme niet de drager van de macht, 
maar het slachtoffer, het uitgebuite object van 
de macht. Het is het voorwerp van een nar
cistische krenking, die het fixeert in een trau
matisch tekort en het gevangen houdt in een 

circulaire relatie met de macht. Het onoplos
bare tekort van het populisme is dat het geen 
uitweg biedt uit deze relatie. Het narcistisch 
syndroom houdt zichzelf in stand. Het is niet 
in staat om de ruimte te openen,- waarin dé 
mensen volgens iek ontdekken dat ze “niets 
te vrezen hebben dan de vrees zelf en dat de 
hypnotiserende autoriteit van hun meesters 
de “reflexieve determinatie” (Hegel) is van 
hun eigen onderworpen houding jegens die 
meesters”. [4]

Het plus-de-jouir

In het boek waaruit dit citaat afkomstig is, 
verwijst Zizek nog naar een andere notie in 
het huidige populisme, de notie van het “plus- 
de-jouir”, het meer-genot van de objecten, dat 
een kapitalistische consumptie-economie pro
duceert om het libidineuze tekort (tijdelijk) 
op te vullen. [5] Dit teveel aan genot is ech
ter niet in staat om het tekort op te lossen. 
Het versterkt eerder het tekort en versterkt de 
afhankelijkheid van de mens in een vorm die 
Zizek aanduidt als “slachtofferschap”. Het 
huidige postmoderne subject is niet het “vrije 
subject, dat zichzelf in laatste instantie ver
antwoordelijk houdt voor zijn eigen lot. [...] 
Het ontleent zijn gezag tot spreken [...] aan 
zijn status als slachtoffer van omstandighe
den die buiten zijn macht liggen”. [6] Deze 
logica van het slachtoffer-zijn heeft volgens 
Zizek een universele waarde gekregen en 
maakt anderen (en met name de overheid) 
aansprakelijk voor alle schade en tekorten die 
mensen overkomen en die vroeger aan het 
lot of de omstandigheden werden toegeschre
ven. Deze paradoxale projectie van onveilig
heid en bedreiging buiten het subject is ver
moedelijk een van de voornaamste bronnen 
van het huidige populisme. Zij is verantwoor
delijk voor de onstuitbare dynamiek van 
schuldtoeschrijving en schulderkenning, die 
in de publieke opinie (het bewustzijn van het 
volk) op dit moment zo’n centrale plaats in
neemt. Fortuyn heeft die dynamiek tot het 
uiterste geëxploiteerd en de politieke elites 
de rekening gepresenteerd voor hun onver
mogen om zich aan haar onmogelijke logica 
te onttrekken. In wat minder abstracte termen 
dan Zizek beschrijft de Franse journalist 
Philippe Manière in zijn boek La vengeance 
du peuple. Les élites, Le Pen et les français 
hetzelfde mechanisme. [7] In hun ijver om 
het volk goed te doen (en in alles tegemoet te 
komen) hebben de politieke elites juist het 
omgekeerde bereikt van wat zij beoogden, 
zegt Manière. Zij hebben het volk het leven 
moeilijk gemaakt en zij zijn vastgelopen in 
hun demiurgische pretenties om aanspraak te 
maken op een macht waarover zij in werke- 
lijkheid niet beschikken en die bovendien 
geen mogelijkheid biedt om de grote proble
men van de huidige maatschappij op te los
sen. De steun voor het populisme is volgens 
Manière het resultaat van “arrogante groot
spraak” en van een “doofstomme dialoog tus
sen de basis en de top”.

. Een vergelijkbare analyse kan worden 
gemaakt van het tijdperk waarin Paars in 
Nederland de dienst uitmaakte. In het stuk 
van Vanstiphout fungeert Paars als de zonde
bok van een elitaire politieke cultuur. De 
Paarse politiek vertoonde echter net als het 
Franse regime de fatale combinatie van arro
gantie en onvermogen. Ze is aan die combi
natie ook ten onder gegaan. Indien er Paarse 
puinhopen bestaan, zijn die niet alleen tot 
ambities te herleiden maar meer nog tot illu
sies. Paars heeft de onvrede aangewakkerd 
en in de hand gewerkt, niet omdat men het 
volk van zijn gerechtvaardigde aanspraken 
heeft beroofd, maar juist omdat men perma
nent geprobeerd heeft aan die aanspraken te
gemoet te komen, zonder dat men daartoe 
werkelijk in staat Was. Het Paarse populisme 
is ingehaald door Fortuyns populisme, niet 
omdat dat beter was, maar omdat het gewe
tenlozer en opportunistischer wasen omdat 
het bovendien niet gehinderd werd door de 
codes van een bestaande politieke cultuur.

In het debat over het populisme bestaat de 
neiging om het af te schilderen als een patho
logisch en achterlijk verschijnsel. De socio
loog Hofstadter is een van de exponenten van 
deze benadering. [8] In zijn boek The Age of 
Reform laat hij weinig heel van het progres
sieve imago van het populisme in de Ameri
kaanse sociologie en geschiedschrijving. In 
het anticommunistische populisme'van zijn 
tijd (de beruchte McCarthyperiode) ziet hij 
vooral een benauwend nationalisme en een 
paranoïde benadering van alles wat niet past 
in de Amerikaanse conservatieve traditie. In 
het latere fundamentalisme zijn dezelfde reac-



tionaire trekken terug te vinden. De verlei
ding is groot om in het spoor van Hofstadter 
vooral de pathologische kanten van het 
populisme te benadrukken. Het is echter de 
vraag of dat terecht is. Het collectieve nar
cisme dat de voornaamste bron van het 
populisme is, kan men beschouwen als een 
ziekteverschijnsel, maar het is juister om het 
te zien als een uiting van het ‘onbehagen in 
de cultuur’. Het populisme zelf is vaak ge
neigd om de tekorten van de maatschappij in 
termen van verval en verwording te benade
ren en het is de vraag of het terecht is om 
daar eenzelfde soort retoriek tegenover te 
plaatsen.

Het Amerikaanse populisme uit de ja
ren vijftig was primair de reflectie van een 
angstige en beklemde natie. Hetzelfde geldt 
in zekere zin voor het optreden van Fortuyn 
in Nederland vijftig jaar later. De sentimen
ten die hij vertolkte, leefden niet alleen bij 
zijn aanhangers maar in verschillende grada
ties bij een veel breder deel van de bevol
king. Fortuyns populisme presenteerde zich 
als een politieke beweging maar was feite
lijk een vorm van sociaal protest. Dat protest 
heeft zich uitgekristalliseerd rond de politieke 
ambities van Fortuyn. Het heeft zich echter 
niet ingekaderd in een politieke formatie. De 
LPF is een partij van opportunisten en 
spijtoptanten, in aanzien en samenstelling 
heeft zij niets van een volksbeweging. Ver
moedelijk zou zij dat ook met haar oorspron
kelijke leider niet geworden zijn. Zijn poli
tieke preoccupaties waren te overheersend en 
zouden waarschijnlijk ook geen ruimte heb
ben gelaten voor wat Hofstadter een “popular 
government” noemt. Uit journalistieke frag
menten laat zich geen politiek programma 
componeren, laat staan een houdbare politieke 
ideologie. In zijn optreden was Fortuyn ook 
niet het prototype van de politieke leider, hij 
was eerder de belichaming van een lacaniaans 
"plus-de-jouir". De naar Nederlandse maat
staven excessieve rituelen rond zijn begrafe
nis waren postume uitingen van dat meer- 
genot Toen de evenementen achter de rug 
waren, zocht dat een andere uitweg. Het cha
risma was verdampt en er was behoefte aan 
nieuwe objecten om het "manque-à-jouir" te 
vullen. Als er iets duidelijk is, dan is het dat 
de politiek dit tekort aan jouissance niet heeft 
kunnen compenseren. Om de lege plek van 
de macht te bezetten is meer nodig dan een 
arbitraire verzameling politieke verlangens. 
In de selectieve werking van het politieke stel
sel worden die ook geëlimineerd of gemo
delleerd tot bewerkbare politieke doelstellin
gen. In zijn imaginaire gestalte is het 
populisme niet in staat een nieuwe orde van 
het politieke op te roepen. Het blijft hangen 
in de ritualisering van zijn narcistisch exces. 
Het werkelijke tekort van het populisme is 
dat het uiteindelijk niet bij machte is tot “een 
symbolisering en formalisering” van het va
cuüm dat het door zijn optreden laat ont
staan. [9] Het is Fortuyn niet gelukt deze sym
bolische breuk te voltrekken en van zijn op
volgers valt op dit punt vermoedelijk hele
maal niets te verwachten.

Achter de horizon

Hopelijk laat deze analyse zien dat Vanstiphout 
nogal ondoordacht te werk is gegaan bij het 
inroepen van het populisme als bondgenoot 
in de strijd tegen het heersende klimaat in de 
architectuur en stedenbouw. Zijn appèl is een 
gevaarlijke slag in de lucht en levert geen 
“brandstof’ voor de door hem beoogde en in 
Hoogvliet gepraktiseerde stedenbouwkun
dige werkwijze. Waarom heeft hij daarbij 
behoefte aan inzicht in de “donkere instinc
ten” van het menselijk bestaan? Welk nut 
heeft dat bij het opzetten van projecten die 
de heterogeniteit van de moderne stedelijke 
ruimte in kaart willen brengen? En in welke 
mate kan het de weerstand versterken tegen 
het dwingende paternalisme van stedelijke 
planners en bestuurders? Op die vragen blijft 
Vanstiphout het antwoord schuldig. Hij gaat 
er kennelijk van uit dat het verzet van Fortuyn 
tegen de politieke elites dezelfde basis heeft 
als zijn verzet tegen het ruimtelijk ordenings- 
systeem en tegen de bureaucraten en experts 
die dat systeem beheersen. Het zichtbaar wor
den van xenofobie en ressentiment is een on
miskenbaar signaal van maatschappelijke on
vrede, dat bestuurders en architecten niet mo
gen negeren, maar het is in tegenstelling tot 
wat Vanstiphout denkt geen “brandstof voor 
het ontwerpvak”. Architectuur voedt zich niet 
met het gif van ressentiment en rancune.

Het schimmige beroep op het populisme 
verleidt Vanstiphout ertoe de ontwerpwereld 
uit te nodigen “de virtuele realiteit van de 

Paarse heilsstaat” te verlaten en “de straten 
op, de wijken in” te trekken. Wat is de waarde 
van zo’n descente à Lieu? Wat ligt er achter 
de horizon van de Paarse heilsstaat? Wat voor 
ruimte biedt een door die heilsstaat geperver
teerd referentiekader? Zal de ware realiteit 
worden geopenbaard aan degenen die de 
moed hebben om de tocht naar het populis
tische paradijs te maken? Misschien is hier 
een kleine waarschuwing op haar plaats. 
Bestuurders en politici hebben die excursie 
naar het gewone leven al eens eerder gemaakt, 
maar hebben kennelijk toch wat anders ge
zien dan het volk vond dat ze moesten zien. 
Staat architecten en ontwerpers nu hetzelfde 
lot te wachten? De waarheid ligt niet op straat. 
In het elan van de jaren zeventig werden de 
wijk en de buurt gezien als brandpunten van 
vernieuwing, als de grondvormen van een 
nieuwe leefwereld. Architecten en vorm
gevers probeerden met hun projecten het be
wustzijn van de lokale bevolking te active
ren. Hun kleine revolutie heeft haar sporen 
achtergelaten in de stadsvernieuwing, maar 
de grote omwenteling heeft zich niet voltrok
ken. De wijk is nu een kwetsbare structuur 
van spanningen, tegenstellingen en ver
brokkelde bestaansvoorwaarden, onherken
baar en onoverzichtelijk, waar schrijnende 
gevoelens van achterstand en onvolledigheid 
de toon zetten. Vanstiphout is gefascineerd 
door die meerduidigheid en hij ziet haar te
recht als een voorwaarde voor de wijk om 
“op haar eigen termen de beste versie van 
zichzelf te [...] worden”. Met die formule
ring markeert hij zijn positie ten opzichte 
van het bestuurlijk regime van de ruimte
lijke planning en tegelijk ook ten opzichte 
van de onverplichte ‘Schöngeisterei’ van de 
(post)modeme ontwerperswereld. In een 
overbodige reflex neemt hij daarbij ook nog 
de last van een ideologie (het populisme) op 
zijn schouders. Die reflex zet hem niet alleen 
op een verkeerd spoor maar ondermijnt ook 
de betekenis van zijn positie.

Vanstiphout hekelt de postmoderne 
ontwerppraktijk, als een in zichzelf gekeerd 
tijdverdrijf dat geen verbinding heeft met de 
werkelijke problemen op het gebied van de 
ruimtelijke inrichting van Nederland. Het ligt 
kennelijk buiten het kader van zijn beschou
wing om de vraag te stellen waarom het post
moderne design zulke preferente aandelen in 
de Nederlandse ontwerperswereld heeft. Het 
gemakkelijkste en het meest voor de hand lig
gende antwoord is dat design een goed ge
maskeerde vlucht is voor de ingewikkelde 
dilemma’s van de ruimtelijke inrichting van 
Nederland. In het postmoderne ontwerpen 
kan men zich moeiteloos terugtrekken ach
ter de veilige muren van de eigen discipline. 
De referentie aan het moderne paradigma is 
verdwenen. Elk verhaal heeft recht van be
staan, ook zonder legitimering. Men kan zich 
koesteren in het eigen beeld en zich daarbij 
gerustgesteld weten door de overtuiging dat 
de wereld louter uit beelden bestaat en dat 
elk beeld zichzelf genoeg is en een plaats heeft 
in die eindeloze beeldenwereld. Niet het 
product of het maatschappelijk effect telt in 
het postmoderne discours, maar dat men er 
deel van uitmaakt en dat men is opgenomen 
in de stromen en de netwerken die het discours 
constitueren. Hier ligt mogelijk de verklaring 
voor de coalities tussen ambtenaren en ont
werpers, die in de ogen van Vanstiphout de 
dynamische scène vormen van de Neder
landse architectuur en stedenbouw. Er is geen 
reden om hier aan een samenzwering te den
ken, het gaat eerder om de interactieve be
trokkenheid bij een van die configuraties die 
met elkaar de hedendaagse netwerk- 
maatschappij uitmaken. Het postmoderne 
ontwerpen kan men beschouwen als een reac
tie en tegelijk ook een (ongewilde) voortzet
ting van het architecturaal en steden
bouwkundig project van de moderniteit. Dat 
project is onvoltooid gebleven, het is vastge
lopen in zijn eigen rationaliteit, in de kramp
achtig geworden functiescheidingen binnen 
de stedelijke ruimte en in de anomalieën van 
de onmogelijke cesuren tussen stad en plat
teland. Het postmodernisme is tot nu toe niet 
in staat gebleken passende oplossingen te be
denken voor de problemen die de krachten 
van het modernisme te boven gingen. Het is 
binnen dezelfde grenzen gebleven en heeft 
in gelatenheid gezien hoe de overheid geen 
nieuwe adressanten kon vinden voor de oude 
ontwerpopgaven van het modernisme. 
De fantasieën die het postmodernisme zich 
in de vrijgekomen ruimte heeft veroorloofd 
- Vanstiphout geeft er enkele pikante voor
beelden van - hebben in geen enkel opzicht 
bijgedragen aan de oplossing van de actuele 
ruimtelijke vraagstukken. Het stapelen van 

landschappen in een verzamelgebouw is zelfs 
minder dan een fantasie, wanneer men van 
een fantasie tenminste verwacht dat zij een 
verrassende doorbraak kan bieden in een 
onwerkbare status quo. En hetzelfde geldt voor 
de constructie van gigantische kassentorens in 
het Westland, die een landbouwminister even 
de illusie geeft dat daarmee de ruimte
problemen van de tuinbouw zullen worden 
opgelost, maar die niet meer is dan de mani
festatie van een onbeschaamd productivisme 
en een geperverteerd utopisme.

Het project van het modernisme was 
gefundeerd op een stevige, bijna onaantast
bare ideologie. Het postmodernisme mist een 
dergelijk fundament. Het zoekt haar aanzien 
juist in het ontbreken van een ideologie en 
ziet dat als een voordeel. In een verdeelde en 
gefragmenteerde wereld is de ideologie 
slechts een rem op de beweging en blokkeert 
zij een snelle toegang tot de wereld van de. 
virtuele circulatie. Guéhenno heeft er op ge
wezen dat een postmoderne wereld beheerst 
wordt door het adagium dat ‘het werkt’. [10] 
In de complexiteit van een dergelijke wereld 
is de souplesse van het proces belangrijker 
dan het regime van de beginselen. Voor die 
mutatie moet echter wel een prijs worden 
betaald. De maatschappelijke systemen wer
ken alleen wanneer zij zich voegen naar de 
orde die de maatschappij beheerst. In de 
condition postmoderne is dat de laat- 
kapitalistische economie; een maatschappij
formatie die behalve op de materiële produc
tie ook beslag legt op de sfeer van de imma
teriële productie. In minder beladen termen 
is deze verschuiving door de Tilburgse so
cioloog Mommaas omschreven als “de 
economisering van de cultuur en de culturali- 
sering van de economie”. Die laatkapitalis- 
tische economie strekt zich ook (en misschien 
wel in hoofdzaak) uit over de wereld van de 
beelden en de tekens, die de eigenlijke mate
rie vormen van de postmoderne architectuur 
en stedenbouw. In deze transformatie dreigt 
het ontwerpen zijn betekenisgevende functie 
te verliezen. Het raakt niet alleen los van de 
sociale structuren en de realiteit der dingen, 
maar geeft ook zijn kritische positie prijs; het 
wordt niet meer dan een esthetisch commen
taar in de virtuele ruimte.

Populistisch reformisme

De Paarse heilsstaat en de Rotterdamse wet
houder Kombrink met zijn massieve steden
bouwkundige organisatie zijn in de ogen van 
Vanstiphout verantwoordelijk voor de malaise 
in de architectuur en het stedenbouwkundig 
ontwerpen. Hij kijkt niet naar de anteceden
ten van deze twee partijen, maar stelt hen 
aansprakelijk en laat het daarbij. Als hij iets 
verder was gegaan, zou hij ongetwijfeld zijn 
uitgekomen bij hun gemeenschappelijke ach
tergrond, het bestuurlijk functionalisme van 
de sociaal-democratie (in casu de Partij van 
de Arbeid). Kombrink is een duidelijke ex
ponent van deze beleidsfilosofie, die in de 
sociaal-democratie door een dominante stro
ming wordt gedragen. Tegenover de Jako- 
bijnen van het bestuur staan de Girondijnen 
van het humanistisch buurt- en cultuur- 
socialisme. Deze stroming is veel kleiner en 
heeft weinig aanzien in de partij. In het stuk 
van Vanstiphout figureert Felix Rottenberg 
als een exponent van deze stroming. De 
sociaal-democratie heeft het altijd moeilijk 
gehad met het volk. Dat is er om bestuurd te 
worden, niet om als drager van een beweging 
of een ideologie te fungeren. Met het rauwe 
proletariaat had de sociaal-democratie nooit 
veel affiniteit en die traditie is zij trouw ge
bleven in haar houding tegenover het huidige 
electoraat Vooral in haar naoorlogse evolu
tie is de Partij van de Arbeid steeds minder 
een partij van de arbeiders geworden en heeft 
zij haar basis in het volk steeds smaller zien 
worden. De vervreemding van de achterban 
is niet van recente datum, maar vindt haar 
historische achtergrond in het ontstaan en de 
opkomst van de sociaal-democratie als een 
reformistische stroming naast (en tegenover) 
het radicale communisme.

Een van de belangrijkste kenmerken 
van dat reformisme was het ontbreken van 
een scherp omschreven en ideologisch gede
termineerd klassenbegrip. Daardoor werd het 
dialectisch schema van een klasse die zich 
vanuit de inertheid van haar an sich tot het 
bewustzijn van een für sich ontwikkelt, bui
ten werking gesteld en vervangen door een 
lineair, paternalistisch emancipatiebegrip. Dat 
begrip is bepalend geweest voor zowel de 
maatschappelijke identiteit als de ideolo
gische en cultuurpolitieke oriëntatie van de 
sociaal-democratie. Het ontbreken van een fi

losofie van ‘het volk’ heeft het volk tot ob
ject van een emancipatoire praktijk gemaakt. 
Het volk werd zo een imaginaire categorie, 
ingeklemd binnen de coördinaten van eman
cipatie en bestuur.

Deze positie heeft de sociaal-democratie 
extreem gevoelig gemaakt voor dominante 
economische en culturele stromingen in de 
maatschappij en voor stedelijke beheersings- 
strategieën. Het pact met het neoliberalisme 
in de ‘derde weg’ is het meest recente en het 
meest vergaande voorbeeld van deze verlei
ding. De sociaal-democratie heeft voortdu
rend getracht om het gemis van het volk te 
sublimeren. Het meest pregnante voorbeeld 
van een dergelijke sublimatie was de intro
ductie in 1945 van het idee van de Neder
landse volksgemeenschap. Het doel daarvan 
was een bredere volkse basis te vinden voor 
de sociaal-democratie. Het denken van de 
Belgische cultuursocialist Hendrik De Man, 
die in zijn eigen land voor de Tweede 
Wereldoorlog pogingen ondernam om de so
cialistische partij in dezelfde zin te vernieu
wen, is ongetwijfeld van invloed geweest op 
de pogingen om een doorbraak in de Neder
landse sociaal-democratie tot stand te brengen. 
In het eerste naoorlogse kabinet is het cultuur
minister Van der Leeuw die de emancipatie 
uitroept tot het grondbeginsel van een socia- 
listische cultuurpolitiek. WaarVan der Leeuw 
nog denkt in termen van een volksgemeen
schap is het zijn latere (en voorlopig laatste) 
opvolger Van der Ploeg die voor een 
populistische benadering kiest. Het volk is 
voor hem niet meer een sociologische of po
litieke entiteit, maar een strategisch beleids
onderdeel dat ten doel heeft de emotionele 
basis van dat beleid te versterken. De beleids
matige relevantie van de prioriteiten die hij 
in het kader van zijn populisme stelt, valt 
moeilijk te betwisten, maar het staat buiten 
kijf dat zij vooral van ideologische aard zijn. 
Emancipatie wordt bij Van der Ploeg een 
zwevend begrip, dat op een bepaald moment 
zelfs volledig is losgemaakt van zijn sociaal
democratische premissen.

Het populisme van Van der Ploeg heeft 
de kunstwereld in grote verlegenheid ge
bracht. De kunstwereld raakte gevangen in 
een discussie over de inhoud van de politieke 
keuzen van de staatssecretaris en was niet in 
staat de populistische strekking en presenta
tie van deze keuzen in het vizier te krijgen. 
Het lukte haar evenmin om de politieke ra
tionaliteit van de populistische vertogen van 
Van der Ploeg te traceren. En zij was tenslotte 
zelfs niet in staat om een relatie te leggen tus
sen deze vertogen en de eerder genoemde 
economisering van de cultuur. De staatsse
cretaris heeft er overigens in zijn uitspraken 
weinig misverstand over laten bestaan dat hij 
in dit opzicht over meer intelligentie beschikte 
dan de kunstwereld.

Het feit dat de kunstwereld het heeft 
laten afweten tijdens het paarse kunstbewind 
stemt weinig hoopvol voor de toekomst. De 
klacht van Chris Demon over het ontbreken 
van een debat over het opkomend populisme 
is dan ook terecht Dercon heeft gelijk wan
neer hij waarschuwt voor de donkere krach
ten van dat rechtse populisme. De artistieke 
en politieke elites zijn geneigd om die krach
ten te onderschatten. De Girondijnen in de 
sociaal-democratie zijn het meest kwetsbaar 
op dit punt. Met hun buurt- en cultuur- 
socialisme zijn zij niet opgewassen tegen de 
populistische exploitatie van het volkse on
behagen. Van de partij hebben zij weinig te 
verwachten. De Jakobijnen in die partij zul
len zich meer bekommeren om het terugwin
nen van de staatsmacht dan om het zoeken 
naar de grondslagen van een nieuw socia
lisme. Het is trouwens de vraag of de sociaal- 
democratie vanuit haar onvoltooid verleden 
tijd wel in staat is om een dergelijke omslag 
te voltrekken.

Façades en coulissen

De bijval die Fortuyn vooral leek te krijgen 
uit de onderste lagen van de maatschappij 
- er bestaan betrouwbare cijfers die dat beeld 
overigens aanzienlijk nuanceren — leidde tot 
de stereotiepe opvatting dat die bijval geba
seerd zou zijn op primitieve gevoelens van 
agressie en wrok. Meestal werd die conclu
sie in besmuikte termen geformuleerd, maar 
zij was vervuld van een broeierigheid die ge
makkelijk associaties opriep met de wereld 
van het rechts-extremisme. Men was zo voor
zichtig om een woord als ‘fascisme’ niet of 
alleen per ongeluk in de mond te nemen, maar 
de connotaties van de gedane uitspraken we
zen duidelijk in die richting. Het gevolg hier
van was een zekere demonisering van het 9
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minder geprivilegieerde deel van de aanhang 
van Fortuyn. Niet de leider zelf werd hier
door getroffen, zoals de LPF-top na zijn dood 
onophoudelijk heeft beweerd, maar het ge
wone electoraat.

Wat men in de turbulentie van deze psy
chologische strijd niet voldoende heeft on
derscheiden, zijn enerzijds de sentimenten 
van de door Fortuyn geraakte bevolkings
groepen en anderzijds de krachten die in zo’n 
mobilisatieproces worden losgemaakt. Die 
krachten zijn donkerder dan de onder ‘het 
volk’ levende emoties. Het getuigt bijna van 
een kwaadaardige onzorgvuldigheid om die 
emoties als duister te kwalificeren. Het beeld 
van passieve, in driftmatige structuren gevan
gen groeperingen is onjuist en doet geen recht 
aan de wijze waarop die groepen hun 
bestaansvoorwaarden beleven en hun rol spe
len in de moderne samenleving.

De instinctenleer is een product van de 
negentiende eeuw. In de moderne psycholo
gie resteert alleen nog de idee van een 
overlevingsinstinct, maar de fysiologische 
betekenis daarvan wordt sterk gerelativeerd. 
Het collectieve narcisme van het "manque- 
à-jouir" is een symptoom van de moderne cul
tuur, niet van een premoderne levenswijze. 
Het is geen uiting van fascistische gezindheid 
maar, zoals Antoine Mooij in zijn nieuwste 
boek schrijft, “de reactie op een cultuur die 
zijn symbolische steun is kwijtgeraakt”. [11]

Als dat het probleem is, is er geen re
den om met gemakkelijke stereotypen de orde 
van de politieke correctheid te bepalen. Het 
willekeurig gebruik van woorden als ‘instinc
ten’ en ‘fascisme’ maakt een precieze ana
lyse van wat zich in het bewuste en onbe
wuste van mensen afspeelt onmogelijk. Het 
geeft ook geen inzicht in de aard van hun so
ciale betrekkingen en in de stand van hun 
politieke subjectiviteit. De vraag die het he
dendaagse populisme oproept is niet door 
welke instincten het wordt bepaald, maar 
waar het zijn ontstaan vindt en hoe het zich 
een plaats verwerft in een welvaartsstaat die 
zich tot doel stelt een maximum aan psy
chische en sociale bevrediging aan zijn bur
gers te bieden. Welke woekeringen van agres
sie en onbehagen gaan er schuil achter de fa
çade van het neoliberale welbehagen?

Het antwoord op deze vraag komt 
meestal van sociologen en bestuurskundigen. 
Het reikt in het algemeen niet verder dan 
sjablonen als ‘het verlies van normen en waar
den’, ‘het einde van de ideologie’ en ‘het fa
len van de politieke instituties’. Het zegt bij
voorbeeld niets over de erosie van de sym
bolische orde in de politiek, de verschuivin
gen in de libidineuze en ideologische bezet
ting in het politieke veld, over het fantasma 
van een autonome politieke subjectiviteit en 
over de conflictueuze identiteit van het poli
tieke subject en zijn complexe relatie van af
weer en identificatie met zijn cultuur en zijn 
sociale omgeving. Een (psycho)analytische 
benadering van deze thema’s biedt vermoe
delijk meer inzicht in de impasses van de 
politiek dan het vlakke empirisme van de so
ciologie en de bestuurswetenschap. [12]

Politiek gezien heeft rechts voorlopig het heft 
in handen. Vermoedelijk zullen de betrokke
nen in ruil voor de macht graag de prijs van 
een getemd populisme betalen. Het popu
lisme kan dan de wijk nemen naar de milieus 
van het grote ongenoegen (the areas of 
deprivation) en zich verder verschansen in 
de coulissen van de macht. Vanuit die 
gesanctioneerde plaats kan het zijn rol blij
ven spelen in het politieke discours en als een 
klankbord voor de ‘donkere’ geluiden uit de 
samenleving fungeren. De golf van popu
lisme is weliswaar geleidelijk tot stilstand 
gekomen, maar heeft haar sporen in de sa
menleving wel nagelaten. De doorbraak van 
de taboes inzake de toelating van vluchtelin
gen en de plaats van vreemdelingen in de sa
menleving is ook door de gevestigde partijen 
met instemming en opluchting begroet. Maar 
men heeft het woord ‘taboe’ wel heel gemak
kelijk gebruikt en is vergeten om onderscheid 
te maken tussen de behoefte aan een collec
tieve therapie van de angst en het ongeremd 
openzetten van de sluizen van vooroordeel 
en ressentiment. Voorlopig is er weinig ruimte 
om op een menselijke manier te spreken over 
de rechten van de vreemdeling, over gastvrij
heid en asiel. [13] Paradoxaal genoeg zijn het 
nu de economen die aandringen op matiging 
in het debat over migratie. Verscherping van 
het toelatingsbeleid is in hun ogen niet zon
der risico, wanneer de samenleving het hui
dige welvaartspeil en de economische groei 
in stand wil houden.

Voor de officiële kunst zal het regime 
van nieuw-rechts vermoedelijk weinig bedrei
gend zijn. De met regeringsmacht beklede 
populisten zullen zich wel wachten om de 
kunst naar het leven te staan. Het gevaar zit 
veel meer in de combinatie van populistisch

! Q en ‘fatsoenlijk’ rechts; in de erkenning en de 

bewuste manipulatie van het populisme als 
een factor in het politieke bestuur. De combi
natie van christelijke en liberale exponenten 
van rechts en de fiee-riders van het gezonde 
volksgevoel dreigt het klimaat in de samen
leving verder te vergiftigen. Er staan geen 
expedities tegen links op het programma en 
de pogroms zullen zich beperken tot hardere 
en frequentere uitzettingen van vluchtelingen 
en asielzoekers. Maar intussen is er wel een 
volksfront ontstaan tegen de zachte krachten 
in de samenleving, tegen de zwakheid en het 
fatsoen. [14] De ruimte voor de nuance van 
het gelijk wordt kleiner, het onmogelijke en 
het ondenkbare wijken voor het realisme van 
de beurs en de economie. De humaniteit, om 
het met een versleten woord te zeggen, is aan 
de verliezende hand. Dat is een somber per
spectief.
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Elementaire deeltjes

Bart Lootsma

De rede die Wouter Vanstiphout hield bij de 
uitreiking van de Maaskantprijs herinnert mij 
aan een anekdote die zich afspeelt rond een 
beroemde titelstrijd tussen twee schaak
grootmeesters - ik ben vergeten wie het wa
ren. De een was een fervent niet-roker en had 
bedongen dat er tijdens de wedstrijd niet zou 
worden gerookt. Tijdens de wedstrijd haalde 
zijn opponent een sigaar uit zijn koker, rolde 
hem tussen zijn vingers, legde hem naast 
het bord, nam hem weer op en bekeek hem 
aandachtig. Vervolgens legde hij hem weer 
neer. Dat ging zo een tijdje door. Het kan 
zijn dat hij op een zeker moment zorgvul
dig het puntje van de sigaar knipte, eraan 
rook en luisterde naar het knisperen van de 
tabak als hij de sigaar bij zijn oor hield. De 
niet-roker werd daar buitengewoon nerveus 
van en beklaagde zich bij de wedstrijd
leiding. Die kwam kijken, keek in het vrien
delijk glimlachende gezicht van de sigaren
man en kon niet anders concluderen dan dat 
er geen sigaar in zijn mond stak en dus dat 
er niet gerookt werd. “Nee”, zei de tot op 
het bot getergde grootmeester, “maar hij 
dreigt er wel voortdurend mee!”

Vanstiphouts tekst blinkt uit in een 
soortgelijk spel. Hij flirt met zaken die de 
afgelopen tijd op zijn zachtst gezegd om
streden zijn geraakt: het gedachtegoed van 
Pim Fortuyn en het populisme. Het zui
gende karakter van de tekst, die duidelijk is 
geschreven om een reactie op te roepen, zal 
velen ervan weerhouden er direct op te rea
geren. Je zult maar als die kinderachtige 
niet-roker te kijk worden gezet... Ik vind 
echter dat er wel degelijk een kwalijke damp 
uit opstijgt, en dan doel ik niet alleen op de 
rook van de puinhopen zoals Crimson die 
afbeeldt op de omslag van het boek Too 
Blessed To Be Depressed. [1]

Spot, zelfspot, ironie en een zuigende 
en schmierende polemiek zijn altijd ingre
diënten van het werk van Crimson als 
Vanstiphout aan het woord is. Dat dat soms 
tot ranzigheid leidt is ook de jury van de 
Maaskantprijs niet ontgaan. “Als type zet hij 
de querulant of de onberekenbare cynicus 
met verve in om verwachtingspatronen te 
ontregelen en visies onderuit te halen. Ana
loog aan de kruisgreep van Michael Jackson 
schuwt hij het publieke effect in geschrift 
en presentatie niet,” aldus het juryrapport. 
“Het is een wereld waarin het morele als 
categorische imperatief heeft afgedaan en 
de ontwerper zich onthoudt van zelfcensuur. 
Althans, tot op zekere hoogte. Want zoals 
Jackson de grenzen van het betamelijke 
voor zijn publiek opzoekt door dan weer 
androgyn (white Jackson), dan weer vulgair 
(kruisgreep), dan weer hard (sfeer van ge
welddadigheid) en dan weer virtuoos te zijn 
(moonwalk), zo schakelt Vanstiphout moei
teloos over tussen hielenlikkend gevlij, ont
maskerende spot, pure ijdeltuiterij, scherpe 
analyse en rake typering.” Wat Vanstiphout 
nu met dat alles wil, daar durft ook de Maas- 
kantjury de vingers niet aan te branden: “Als 
bad guy en good guy in afwisseling of te
gelijk belichaamt hij een nieuwe manier van 
optreden die niet in het teken staat van en
gagement maar van de provocatie.” [2]

Crimson is een collectief van architec- 
tuurhistorici dat zijn naam ontleent aan wat 
Helen Searing ‘The Crimson Connection’ 
heeft genoemd: een groep architecten en 
theoretici gerelateerd aan Harvard die een 
cruciale rol speelden bij de verspreiding in 
de Verenigde Staten van het modernisme als 
stijl (in tegenstelling tot het modernisme als 
ideologische beweging). Crimson bewon
dert onder anderen Philip Johnson en 
Charles Jencks: “Door de ontmanteling van 
het lineaire historicisme, of ahistoricisme, 
waarmee het modernisme zichzelf legiti
meert, verandert de architectuur in een ge
meen goed; de mensen zijn weer vrij te kie
zen wat ze willen en het wordt eindelijk 
weer mogelijk om je hersens en je ogen te 
geloven bij het kijken naar en gebruiken van 
architectuur. Johnson en Jencks behoren tot 
dezelfde tak van de ‘Crimson Connection’ 
omdat ze allebei beroemd, rijk en anti- 
essentialistisch zijn. Ze geloven niet in een 
platonische waarheid, in een onzichtbare 
dimensie van de architectuur die haar 
waarde zou bepalen. Bovendien beschou
wen ze de mens vooral als een intelligent 
wezen dat in staat is om voor zichzelf te 
zorgen.” [3] In Mart Stam’s Trousers: 
Stories from behind the Scenes of Dutch

Moral Modernism proberen de leden van 
Crimson op vergelijkbare wijze als hun 
Amerikaanse helden de geschiedenis van de 
Nederlandse architectuur te ontdoen van 
haar politieke en ideologische lading. [4] 
Dat daarmee de geschiedenis in een aantal 
gevallen geweld wordt aangedaan zien ve
len over het hoofd omdat het boek zo pole
misch en amusant is om te lezen. Dat de 
moraal die Crimson in de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis probeert te lezen 
vervangen wordt door een andere viel bo
vendien in de politieke coma van de jaren 
negentig nauwelijks op.

In zijn rede verhaalt Vanstiphout van 
de buitengewoon intieme relatie die 
Crimson onderhield met het Paarse archi
tectuurbeleid. Wie goed leest ziet dat hij 
daar weinig specifieks over zegt en zelfs 
suggereert door dat beleid te zijn tegenge
werkt. Hij beklaagt zich over het zijns in
ziens onmogelijk in beweging te krijgen 
systeem van ruimtelijke ordening in Neder
land. Maar in feite is Crimson al jaren het 
troetelkind van het andere gezicht van het 
Paarse architectuurbeleid, niet zoals de 
naam van het bureau suggereert het rode 
maar het blauwe gezicht, dat deregulering 
en privatisering promoot. Met de publicaties 
Re-Arch en Re-Urb - beide geschreven in 
opdracht van het Stimuleringsfonds voor 
Architectuur - en Vanstiphouts essay in Het 
Wilde Wonen is Crimson daar zelfs de 
ghostwriter van. [5] In alle drie de gevallen 
gaat het om publicaties die willen stimule
ren dat de dynamiek van het alledaagse le
ven een grotere rol gaat spelen in de ge
bouwde omgeving. Daar is natuurlijk niets 
op tegen, ware het niet dat in veel gevallen 
deze dynamiek in de eerste plaats wordt 
toegelaten om geld van marktpartijen een 
groter aandeel te geven in de ontwikkelin
gen. De Nederlandse overheid kan de res
tauratie van alle monumenten immers niet 
meer bekostigen, de steden hun stedenbouw 
niet meer en de subsidies op de sociale wo
ningbouw zijn afgeschaft. Om dit geld uit 
de markt te halen moet drastisch worden 
gedereguleerd, waarmee de overheid in feite 
afziet van democratische sturing en controle 
van de ontwikkelingen. De publicaties van 
Crimson moeten duidelijk maken dat het 
toch allemaal heel mooi kan worden, op wat 
voor verschillende manieren dan ook.

In zijn bijdrage aan Carel Weebers boek 
Het Wilde Wonen gaat Vanstiphout echter 
nog een stap verder. Hij vergelijkt Weeber 
onomwonden met Michail Gorbatsjov, als 
een held die “grote, oude, inerte, fijnmazige 
en wijdvertakte systemen heeft afgeschaft en 
daar geen nieuwe voor in de plaats heeft 
gesteld”. [6] Het is een retoriek die herin
nert aan Margaret Thatchers statement dat 
er niet zoiets als een samenleving bestaat. 
Vanstiphouts karakterisering is bovendien 
onjuist, want op de omslag van het boek valt 
met koeienletters te lezen dat het gaat om 
“het afscheid van het staatsdenken in de 
architectuur. Het is een aanzet om woon
huizen en woonomgeving voor een geëman
cipeerde bevolking in een vrije markt ge
stalte te geven”. Er is dus wel degelijk 
sprake van de vervanging van een oud door 
een nieuw systeem. Hoe vrij die vrije markt 
is wordt aan het einde van Vanstiphouts stuk 
duidelijk als hij de centrale rol van de over
heid in het planningsproces vervangt door 
die van ERA Bouw, Weebers financier bij 
de ontwikkeling van het Wilde Wonen. Wat 
door moet gaan voor een pleidooi om de 
architectuur terug te geven aan het volk is 
in feite een pleidooi om grote bouwbedrij
ven meer macht en zelfs de centrale regie 
te geven. Nu het Wilde Wonen vergaand 
geïnstitutionaliseerd is, wordt duidelijk dat 
het daarbij in het geheel niet gaat om de 
realisering van individuele woonwensen. 
Binnen de kortste tijd zijn enkele grote 
bouwbedrijven erin geslaagd de markt zo
danig te domineren dat er sprake is van een 
nog grotere homogeniteit dan voorheen. [7]

Vanstiphout gaat in zijn essay uitge
breid in op het feit dat het toelaten van meer 
marktwerking een tekort aan goedkope 
woningen zal doen ontstaan. Dat is inmid
dels ook feitelijk gebeurd. De markt blijkt 
niet in goedkope woningen geïnteresseerd. 
Vooronthullingen voor de parlementaire 
enquête over de bouwfraude in Nederland 
maken duidelijk dat door omkoping van 
ambtenaren bouwbedrijven konden specu
leren met bouwgrond, waardoor zeker 
1 miljoen woningen ongeveer een ton te 
duur zijn opgeleverd. Maar natuurlijk zijn 
kartelvorming, fraude en corruptie alleen il
legaal omdat de staat dat zegt en dus voor
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Vanstiphout waarschijnlijk geen probleem. 
Vanstiphout pleit er dan ook voor om nog 
meer markt toe te laten om het probleem 
van de volkshuisvesting op te lossen. Ele
gant heeft hij het over de noodzaak om de 
stedenbouw en planologie aan te passen aan 
de maatschappelijke differentiatie. Hoe dat 
nu precies een oplossing biedt voor het te
kort aan goedkope woningen wordt echter 
niet duidelijk. Misschien moeten we die 
oplossing bij Carel Weeber zoeken, die in 
1997 liet optekenen dat het voor mensen 
toch mogelijk moest zijn om in caravans te 
wonen als ze dat willen. [8] Het is een op
merking die herinnert aan de vergoelijking 
van het daklozenprobleem toen dat in de 
jaren negentig opkwam, als zouden de 
meeste daklozen zelf zo graag op straat le
ven omdat ze dan optimaal van hun vrij
heid konden genieten.

Het einde van de subsidiëring van de so
ciale woningbouw heeft er inmiddels toe 
geleid dat een kleine groep bouwers, ont
wikkelaars en makelaars zó rijk is gewor
den, dat zij in staat bleek een eigen poli
tieke partij te kopen. De verkiezingscam
pagnes van Pim Fortuyn en de LPF zijn vrij
wel geheel gefinancierd door een kleine 
groep rijke mannen uit de onroerendgoed- 
wereld, die claimen dat zij als groot
aandeelhouders de dienst in de partij mo
gen uitmaken. Mat Herben pleit inmiddels 
zelfs voor een partij zonder leden naar het 
model van Berlusconi. Het is geen verras
sing dat het regeerakkoord tussen CDA, 
LPF en VVD uitsluitend voorziet in het 
bouwen van dure woningen in probleem
wijken om de differentiatie van de bevol
king ter plaatse te vergroten. Over het lot 
van de minder gefortuneerden die daar nu 
wonen wordt met geen woord gerept.

Inmiddels verbaast het dan ook niet dat 
de positie van Crimson gevaarlijk dicht bij 
die van Pim Fortuyn lijkt te komen. Dit 
voorjaar stond op de website van Archined 
te lezen dat Fortuyn na “een tip van Wouter 
Vanstiphout” Carel Weeber had gevraagd 
om namens Leefbaar Rotterdam wethouder 
van Ruimtelijke Ordening te worden. 
Weeber bedankte voor de eer omdat hij kort 
voor zijn pensioen meer tijd voor zichzelf 
wil vrijhouden. [9] Vanstiphout heeft in het 
openbaar nooit afstand genomen van dit 
bericht.

In zijn rede ter gelegenheid van de uit
reiking van de Maaskantprijs houdt hij een 
opmerkelijk pleidooi voor populisme dat op 
verschillende niveaus sterke overeenkom
sten vertoont met de denkwereld van 
Fortuyn. Zoals Fortuyn in zijn autobiogra
fie trots schrijft over zijn beginnende 
ondernemerschap, na een gedwongen ver
trek bij de Groningse universiteit, zo pre
senteert Vanstiphout Crimson als het eerste 
bureau van architectuurhistorici dat in “de 
vrije (subsidie)markt” werkt. [10] De archi
tectuur van de huidige generatie ontwerpers 
wordt door hem vervolgens bekritiseerd 
omdat deze zo vernuftig is dat “de meeste 
oplossingen die bedacht zijn nog jaren zul
len moeten wachten voor er zich een pas
send probleem aandient”; daarmee gaat hij 
voorbij aan de vele gerealiseerde en suc
cesvolle ontwerpen die deze generatie op
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haar naam heeft staan. Terecht krijgt wet
houder Kombrink een sneer voor zijn po
gingen de door Crimson georganiseerde IBT 
in Hoogvliet te verhinderen ten faveure van 
een zichtbaarder project in de binnenstad 
van Rotterdam. Natuurlijk is dat een vorm 
van grandstanding die - zeker voor een 
sociaal-democraat - getuigt van minachting 
voor de werkelijke issues. Maar de wijze 
waarop de sneer gestalte krijgt doet denken 
aan de verhalen van leden van de LPF die 
door sociaal-democraten in hun persoon
lijke ontwikkeling menen te zijn geblok
keerd, waarna ze zich in de markt zouden 
hebben gerevancheerd. In het geval van 
Crimson is dat, gezien hun directe liaison 
met de politiek, bovendien hypocriet.

Op de manier zoals Fortuyn dat doet 
in De verweesde samenleving en De puin
hopen van acht jaar paars, bekritiseert 
Vanstiphout vervolgens de "dichtgeklonken 
bestuurlijke systemen” en het falen van de 
integratie van immigranten; hij pleit voor 
het toelaten van “donkere instincten”. In Too 
Blessed To Be Depressed is zelfs een heel 
hoofdstuk aan “onderbuikgevoelens” ge
wijd. Vanstiphout baseert zijn verdediging 
van het populisme op een beperkte woor
denboekdefinitie die teruggrijpt op de oor
spronkelijke Amerikaanse betekenis. Die 
definitie gaat voorbij aan de betekenis die 
het populisme in de loop van de twintigste 
eeuw heeft gekregen en al helemaal aan het 
marktpopulisme zoals dat in de jaren ne
gentig zijn opwachting maakte. De merk
waardige paradox van dit marktpopulisme 
is nu juist dat het geen daadwerkelijke be
weging vanuit de basis is maar dat steen
rijke ondernemers het volk weten te mobi
liseren, zoals Thomas Frank in zijn artikel 
The Rise of Market Populism uiteenzet. Het 
economische succes van een ondernemer of 
onderneming wordt gelijkgeschakeld met de 
liefde van het volk. [11] In Vanstiphouts 
definitie gaat het om “het mobiliseren van 
mensen als individuen in plaats van als on
derdelen van een sociaal-economische ca
tegorie”. In de context van zijn betoog klinkt 
dat als een prachtig, bezonnen en roman
tisch ideaal. Maar feit is dat er toch iets of 
iemand moet zijn om die individuen te 
“mobiliseren”. Koppelen we dat aan 
Vanstiphouts lofzangen op de rijkdom van 
Jencks en Johnson in Too Blessed To Be 
Depressed en op ERA Bouw in Het Wilde 
Wonen, dan weten we uit welke hoek de 
wind waait.

Wie wil weten hoe de mobilisatie van in
dividuen gestalte krijgt in de IBT voor 
Hoogvliet, zal merken dat de werkwijze 
volkomen is toegesneden op planning in een 
gedereguleerde samenleving. Uit de dia
grammen in het boekje WIMBY! Welcome 
into My Back Yard! blijkt dat de markt
partijen daarin de dominante positie inne
men en dat ook overheidsinstanties vaak 
marktgericht opereren. [12] Binnen de IBT 
valt vooral het project voor een website op, 
door middel waarvan het publiek als een 
virtuele bouwmeester zijn oordeel kan uit
spreken over het stedenbouwkundig plan 
van Maxwan. Aan de hand van een serie 
vragen kan de bezoeker van de website een 
keuze maken uit een van de veertig plan- 

varianten die zijn gemaakt, waarmee gesug
gereerd wordt dat er spake is van een di
recte vorm van inspraak. Op zichzelf is dit 
een buitengewoon interessant experiment. 
Het herinnert aan de manier waarop klan
ten zelf hun computer kunnen samenstel
len op de website van bijvoorbeeld Dell of 
Apple. De kleine lettertjes op dergelijke 
websites ontbreken echter: het publiek heeft 
geen idee van de juridische en financiële 
implicaties. Uiteindelijk zal het plan toch 
door de gemeenteraad moeten worden goed
gekeurd en zal de belangstelling van indi
viduele ontwikkelaars en investeerders 
moeten worden gewekt. Hieruit blijkt dat 
het een buitengewoon romantisch idee is om 
een representatieve democratie, een markt- 
democratie en inspraak met elkaar te ver
warren. Zeker zal het nodig zijn om nieuwe 
vormen van democratie te ontwikkelen, maar 
alleen “Fuck you!” te zeggen tegen de be
staande vormen van representatieve demo
cratie is toch wat te simpel, temeer daar het 
“welcome” van WIMBY! vooral de markt
partijen lijkt te betreffen. De vraag is of die 
in een achterstandswijk als Hoogvliet zijn 
geïnteresseerd. De realisatie van concrete 
projecten in Hoogvliet komt dan ook maar 
moeizaam op gang. [13] Het argument dat 
de IBT als een katalysator functioneert is 
mooi, maar de vraag is als katalysator van 
wie, wat en waarvoor?

Aan het slot van Vanstiphouts rede 
komt de aap uit de mouw. Hij vertelt hoe 
foto’s van de interieurs van Hoogvlietse 
huizen tien keer uitvergroot op sloopflats 
worden aangebracht, en noemt een orna- 
mentaal programma dat ontworpen is door 
het Londense bureau FAT. Een en ander zou 
tot doel hebben “een ook door ons diep ge
voelde behoefte aan collectiviteit, groteske 
schoonheid, dorpsheid, harde muziek, 
groen, nostalgie, gegrilde worstjes en pas
toraal geluk te bevredigen, hier en nu”. Bijna 
zou ik geneigd zijn te zeggen dat ook ik 
daarnaar verlang. Ik bevredig dat verlangen 
trouwens ook regelmatig. De crux zit ech
ter niet alleen in de aan Pim Fortuyn herin
nerende hang naar geborgenheid in de di
recte omgeving, waarvan Crimson overi
gens in het WIMBY!-boekje terecht con
stateert dat deze met name bij immigranten 
allang vervangen is door een actief gebruik 
van ruimtelijk, cultureel en economisch veel 
complexere netwerken. De crux zit in het 
‘ook wij’. Niet alleen verraadt dat dat het 
in feite gaat om de onvervulde wensen van 
de kleinburger, die het volk als fetisj inzet. 
Het is de beeldtaal van de meeste reclame
spotjes. Dit populisme staat geheel in dienst 
van de instantbevrediging waar de markt al 
zo goed in is en waarbij duurzame cultu
rele en maatschappelijke ontwikkelingen 
geen enkele rol spelen, buiten het verster
ken van de positie van de eigen onderne
ming. Dat is cynisch, als we bedenken dat 
het eigenlijke programma dat Crimson zegt 
na te streven - de verbetering van een ver
geten achterstandswijk - in het door hen zo 
verafgode marktsysteem hooguit gereali
seerd zou kunnen worden wanneer we in 
Europa een cultuur van filantropie en lief
dadigheid toelaten zoals die ook ten grond
slag ligt aan het jeffersoniaanse Amerika, 
inclusief belastingvrij stellingen. Maar heb
ben we er in Europa niet meer dan een eeuw 
voor gevochten om dat te vermijden, door 
te proberen een rechtvaardige verdeling van 
welvaart onder te brengen in een democra
tisch systeem?
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Naschrift Wouter Vanstiphout

Terwijl politieke commentatoren al vóór 
de parlementsverkiezingen de achter
gronden van de opkomst van Fortuyn 
probeerden te begrijpen, en daarmee ook 
de tekortkomingen van Paars, lijken som
mige theoretici hun hakken in het zand 
te zetten. Zij zoeken naar morele scheids
lijnen en nieuwe vijandbeelden en con
strueren deze desnoods binnen hun eigen 
vakgebied. Crimson heeft nooit gekozen 
voor het belang van bouwbedrijven, en 
evenmin voor Pim Fortuyn. (WIMBY is 
een onafhankelijke stichting, gefinancierd 
door het rijk, de gemeente en twee 
woningcorporaties en opgericht op initia
tief van wethouder Meijer. Ik heb Fortuyn 
nooit geadviseerd; in een interview met 
het Rotterdams Dagblad heb ik slechts ge
zegd dat Carel Weeber mijn favoriete op
volger van Meijer zou zijn.) Crimson 
weigert de wereld te reduceren tot een 
schema, en gaat uit van een meeslepende 
en tegenstrijdige werkelijkheid waarbin
nen met simpele of complexe projecten 
positieve effecten te bereiken zijn.

Onder Paars is een intense verweving 
ontstaan tussen publieke taken en markt
belangen. Ondoorzichtige monopolies 
vervreemdden de burger van het bestuur 
maar werden toegedekt met sociaal
democratische vooruitgangsretoriek. 
Vooral de rol die de promotie van de 
Nederlandse architectuur daarin speelde, is 
door Crimson de afgelopen jaren onder
zocht en bekritiseerd. Zodra de Paarse 
bestuurscultuur op weerstand of onbegrip 
stuitte, kroop zij in een schulp van deskun
digheid, procesmanagement en jargon. In 
Hoogvliet hebben wij, bij ontstentenis van 
zo’n schulp, moeten leren onze agenda 
naast die van gebruikers en bewoners te 
leggen en een gemeenschappelijke taal te 
spreken. Dat bleek eerder een bevrijding 
dan een capitulatie. Op het moment dat 
de bevolking niet meer als een homogeen 
‘volk’ wordt gezien maar als een verza
meling individuen en collectieven met 
wensen die egocentrisch, altruïstisch en 
interessant kunnen zijn, verschijnt er een 
kaleidoscoop aan mogelijkheden.

Gevoelens die onder de bevolking le
ven, worden ten onrechte gegenerali
seerd. Het xenofobe ressentiment komt 
voort uit werkelijke én ingebeelde eco
nomische onderdrukking; het is histo
risch onvermijdelijk én verbonden met 
specifieke, veranderbare omstandighe
den. Voor ons is populisme een verzamel
begrip dat staat voor een bijzondere ge
richtheid op de gebruikers in plaats van 
de makers van beleid of architectuur. Het 
inspireert ons tot directheid, tot de erken
ning en expressie van gedeelde ervarin
gen en gevoelens, tot het écht luisteren 
naar geklaag en tot het kweken van en
thousiasme op straat. Zo kunnen we ef
fectiever werken aan de realisering van 
een geïntensiveerd collectief stedelijk le
ven in een satellietstad uit de wederop
bouw, die dreigde te verworden tot een 
middelmatige suburb.

Overigens is de naam van Crimson 
ontleend aan de boef uit Suske en Wiske.
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Waarheen, deze zomer
Wandeltentoonstellingen in Vlaanderen

Dirk Pültau

Afgelopen zomer liepen er in Vlaanderen 
verscheidene ’parcourstentoonstellingen’. 
Dat schijnt zo te moeten, tegenwoordig, want 
zowat iedereen die zich in deze contreien 
curator noemt, doet er aan mee. Eigenaardig 
is wel dat die curatoren zelf niet gelukkig 
zijn met deze ontwikkeling. Al bij het open
slaan van de catalogi waait het onbehagen 
ons tegemoet. “Het organiseren van een ten
toonstelling in openlucht is vandaag een pro
blematische onderneming”, aldus Luk 
Lambrecht, curator van Grimbergen 2002. 
Ook in leper, waar Moritz Küng Lost Past/ 
2002-1914 organiseert, koestert men reser
ves. Mark Kremer in de catalogus: “leper 
schaart zich blijkbaar in de rij van plaatsen 
die de hedendaagse kunst gebruiken om 
aandacht te vestigen op de eigen fysieke 
hoedanigheid en identiteit.” Tenslotte is ook 
KurtVanbelleghem, die voor Brugge 2002 
Octopus maakte (met als onderdeel de 
kunstroute Octopus in situ) erg op zijn 
hoede. “Het zou gemakkelijk zijn om in een 
mooie stad als Brugge een zeventigtal leuke 
plekjes te vinden en zeventig kunstenaars 
uit te nodigen om daar een kunstwerk neer 
te poten”, zegt hij in het Octopuskrantje. 
“Maar [...] dan krijg je een grote super
markt, zoals Over the Edges of Manifesta.” 
Enerzijds ontkomen de curatoren dus niet 
aan het organiseren van deze tentoonstel
lingen, maar tegelijkertijd voelen ze zich 
genoodzaakt om de kwalijke geur die errond 
hangt te bestrijden. Niet alleen het dreigende 
huwelijk tussen kunst en toerisme baart hen 
zorgen ze voelen zich ook ongemakkelijk 
bij allerhande manifestaties die van heden
daagse kunst een mediagenieke vertoning 
maken. Zo haalt Lambrecht uit naar “orga
nisatoren met sterallures" die uitwijken naar 
het “spektakel”. Vanbelleghem noemt zelfs 
namen: Over the Edges. Spektakel, ster- 
curatoren: daar komt de maker van Chambres 
d’Amis natuurlijk om het hoekje kijken.

Hoewel de organisatoren het er dus 
knap lastig mee hebben, is men in Vlaan
deren overtuigd geraakt van de publicitaire 
doeltreffendheid van zulke manifestaties. 
Het resultaat is dat de organisatoren wel aan 
de vraag tegemoet komen, maar ondertus
sen serieus investeren in profilering en 
’reflexiviteit’. Uitgerekend dat typeert deze 
tentoonstellingen: hun makers acteren stee
vast een vorm van reflexiviteit. Met dit zui
ver tautologische geproblematiseer probe
ren ze zich flink te houden. Een curator van 
locatietentoonstellingen behoort zich be
wust te zijn van het problematische van het 
organiseren van locatietentoonstellingen, of 
hij deugt niet. Wie zonder enig ‘reflexief 
signaal’ af te geven, kunstwerken over 
locaties strooit en de mensen schaamteloos 
een surplus aan belevingswaarde belooft, 
riskeert het verwijt de kunst aan het toe
risme, de city marketing of het spektakel op 
te offeren.

De makers van tentoonstellingen die zich 
over een hele stad of heel dorp uitspreiden, 
hebben het meeste last van legitimatie- 
dwang. Dat is ook logisch: zij voelen het 
verwijt van de citymarketing het hardst. Van 
zodra men op een besloten terrein aan de 
slag kan gaan, bijvoorbeeld in een tuin of 
een park, hanteert men een heel andere le
gitimerende retoriek, die veel implicieter 
blijft. Het eerste dat ons bijvoorbeeld opvalt 
wanneer we de catalogi van Zoersel 2002 en 
Beelden Buiten/Fractals (Tielt) openslaan, is 
het extreme contrast tussen de volmaakte 
onschuld van de tentoonstellingslocaties en 
de wilde hallucinaties die ze bij de curatoren 
opwekken. Andrea Wiarda bezoekt de Tuin 
De Brabandere in Tielt: “De natuurlijke ele
menten in de tuin waren een tijdje met rust 
gelaten, binnen de nauwgedefinieerde gren
zen van de tuin hadden levende systemen 
hun leven kunnen leiden. Natuurlijke vor
men en structuren hadden zich ontwikkeld 
en waren met elkaar vergroeid als stonden 
ze midden in het ondoorgrondelijke regen
woud.” De tentoonstelling gaat vooral over 
de relatie tussen kunst en wetenschap. In 
de catalogus worden de kunstenaars die 
brainstormen en de tuin verkennen ten 
tonele gevoerd alsof er een excursie naar 
de Noordpool op het programma stond. In

Koen Theys

William Wilson was here (III), bijdrage Zoersel ‘99, foto: Jean-Pierre Le Blanc

één klap is het volstrekt kindvriendelijke 
hofje De Brabandere in een ‘laboratorium’, 
een ‘experimentele ruimte’ veranderd. Bij 
Edith Doove, die duidelijk een tik van 
Deleuze heeft gehad, gaat het werkelijk alle 
kanten op. Het gemeentepark van Zoersel, 
dat nochtans uit een bouwpakket lijkt te zijn 
samengesteld, ontpopt zich voor haar ogen 
tot “één groot labyrint”, “één groot netwerk 
van elkaar zich kruisende en vertakkende 
paden met heel wat meer ingangen en uit
gangen dan we (...) dachten”, ja zelfs tot een 
“wortelachtige structuur”, een “rizoom”. De 
kunst van het tentoonstellen op dergelijke 
locaties bestaat er dus niet in het spook van 
het spektakel te bezweren, maar om de 
- letterlijk - platgewandelde paden als het 
summum van onvoorspelbaarheid voor te 
stellen.

Tenslotte is er toch één curator die zich geen 
zorgen maakt. Christa Vyvey, geruggen
steund door de v.z.w Phidias van ex-cultuur- 
minister Luc Martens, heeft in Roeselare de 
tentoonstelling Ommegang-Circumflexion 
in elkaar gestoken, waarbij videowerken in 
plaatselijke kerken en kapellen worden ge
presenteerd. Ommegang wordt op geen en
kele wijze reflexief begeleid. In de catalo
gus is men zich van geen enkel ‘probleem’ 
bewust; men drukt er de toeristische uitleg 
over kerken en kapellen vrolijk af naast de 
toelichting bij de aanwezige video’s.

Curatoren en kunstenaars: samen sterk

Voor Ommegang in Roeselare zijn geen 
kunstenaars uitgenodigd. Er werden ge
woon negen werken geselecteerd, en opge
steld in acht kapellen en kerken in het stads
centrum van Roeselare. In de Protestantse 
kerk van Roeselare bijvoorbeeld staat op de 
grond een videoscherm waarop Place 
(1996) van Liza May Post wordt geprojec
teerd. Het beeld is volgens de wetten van 
middenklasse-interieurinrichting in de 
ruimte geïntegreerd. Het grijs van de vier
kante vloertegels loopt mooi over in het grijs 
van de vierkante stoeptegels op het video
beeld. De kleuren die het beeld domineren, 
melkblauw, grijs en de lichtbruine huidkleur 
van de vrouw, zijn precies de kleuren die 
ook in het interieur terugkeren, respectie
velijk in de vloer, de bekleding van de stoe
len, en de lichtbruine houten armatuur van 
deze stoelen. Alles is hier assorti, een 
binnenhuisdecorateur had het niet beter 
kunnen bedenken. In Roeselare laten de 
videowerken ons steevast en passant ken
nismaken met het rijke patrimonium van de 
stad, en dat patrimonium voorziet de kunst 
op zijn beurt van een auratische injectie. Dit 
is het nulpunt van de in situ tentoonstelling, 
even eerlijk als schaamteloos, en een sinis
ter hoogtepunt van het promotionele gebruik 
van kunst.

Hoe hebben we de stad leper en het stille 
Grimbergen ervaren tijdens ons bezoek aan 
Lost Past en Grimbergen 20022 Ons bezoek 
aan leper brengt ons in het Merghelynck 

Museum, de Kazematten, het Stedelijk Mu
seum, het park aan de Predikherentoren- 
Vestingen, een privéwoning en het Kruit
magazijn, om te eindigen in het In Flanders 
Fields Museum in de Lakenhallen aan de 
Grote Markt. Op deze route bekijken we een 
twintigtal werken van vijftien kunstenaars, 
met een relatief hoge concentratie van wer
ken in het Merghelynck Museum. Grim
bergen 2002 vertrekt bij het Museum voor 
de Oudere Technieken (MOT) en de kasteel- 
ruïne aan de rand van het Prinsenbos. Het 
parcours passeert langs de abdijkerk - het 
beeld van Peter Rogiers staat naast de in
gang - en eindigt bij de Tommenmolen (een 
locatie die onder het MOT ressorteert). De 
werken van negen deelnemers zijn over de 
wandelroute verspreid.

In een duistere krocht van de leperse 
Kazematten kijken we naar een video van 
Gregor Schneider, waarop de kunstenaar 
wild snuivend een tocht door een bouwval
lig huis onderneemt. De ruimte versterkt de 
ongezelligheid van dit werk. Niet alleen in 
Roeselare worden dus auraversterkende 
middelen gebruikt, ook in deze Kazematten 
moet de plek ons in de sfeer brengen. In 
andere gevallen geeft de plek ons alvast een 
kleine hint. De vreemde machines van 
Atelier Van Lieshout staan bijvoorbeeld in 
het gras tegenover het Museum voor de 
Oudere Technieken. De keuze voor de plek 
bevat een pointe, die de bezoeker snel door
heeft, en dat maakt hem gelukkig: hij kan 
zijn wandeling verderzetten. Alleen al het 
gretige gebruik dat de jonge bewakers (die 
in het leperse Belfort maar ook aan de 
Kolenkaai in Brugge van de partij zijn) van 
de plek maken om bezoekers op weg te hel
pen, spreekt boekdelen. Hun refrein is al in 
gebruik sinds Chambres d’Amis, en vangt 
steeds aan met “de kunstenaar legt een re
latie met...” of “hiermee verwijst de kun
stenaar naar...”, gevolgd door een verhaal 
dat aan de plek vasthangt. In Grimbergen 
wordt deze functie ten dele overgenomen 
door de bordjes bij de werken.

Soms kun je die ‘link-met-de-plek’ 
nog negeren en beschouwen als een zoet
houdertje voor kinderen, maar elders wordt 
het werk door de plaatsing in een knellend 
scenario geduwd. Een voorbeeld is de op
stelling van het witte L’Espace Infini (2002) 
van Ann Veronica Janssens in het leperse 
In Flanders Fields Museum. In een museum 
dat over de oorlog gaat, moet dit werk ons 
doen nadenken over de onvoorstelbaarheid 
van de oorlog. De witte, holle en optisch 
bedrieglijke ruimte van Janssens, die goed 
zou functioneren in relatie tot de modernis
tische fascinatie voor het sublieme, wordt 
hier gereduceerd tot een moreel correcte 
boodschap. Het is ronduit verbazing
wekkend hoe makkelijk kunstenaars daar in 
meegaan. Rineke Dijkstra heeft zelfs spe
ciaal voor Lost Past een videowerk gemaakt 
waarin enkele Britse scholieren dagboek
notities en brieven van gesneuvelde fami
lieleden lezen. We krijgen dat oorlogsleed 
in dezelfde creepy Kazematten geserveerd, 
een gênant spektakel. En toch: wanneer je 
de moeite neemt het themapark leper en de 

griezelige munitieopslagplaats weg te den
ken, is Letters en Diaries wellicht op een 
interessantere manier ‘gênant’. Het pro
bleem is misschien dat binnen het kader van 
Lost Past alle aandacht gaat naar wat de tie
ners lezen: de emotionele boodschap. Zon
der die achtergrond verschuift de focus naar 
de ongemakkelijke verhouding van de tie
ners tot hun lectuur, naar hun gêne tegen
over een boodschap die enorm geladen is, 
maar hen toch volstrekt vreemd blijft.

Wat hebben we na deze wandelingen ge
zien? We zagen kunstwerken die we ook in 
gewone musea hadden kunnen zien, en die 
zelfs veel beter tot hun recht waren geko
men in diezelfde musea. En we hebben na
tuurlijk de stad gezien. Bijna alles wat je 
als toerist gezien moet hebben, als je leper 
en Grimbergen bezoekt, is de revue gepas
seerd. Net als in Roeselare wordt naast de 
hedendaagse kunstliefhebber ook de door
snee toerist in ons bevredigd. Slechts in één 
detail wijkt het parcours van het ‘reflexieve’ 
tentoonstellingstype af van dat van het 'niet- 
reflexieve’. In ‘reflexieve’ stadstentoon
stellingen is er altijd wel een kunstenaar die 
in een volkscafé of bij mensen thuis expo
seert. Er staat altijd een ommetje langs een 
stuk ongekadreerd, echt en alledaags leven 
op het programma. In de ‘reflexieve’ 
parcourstentoonstellingen lijkt het afdwa
len van de toeristische route een vast on
derdeel van het programma geworden.

Dat de sfeer in Grimbergen toch ver
schilt van die in leper heeft, afgezien van 
de omgeving, met de inhoudelijke lading te 
maken die we op deze wandeling meekrij
gen. Doordat Grimbergen 2002 geen thema 
heeft, en nog maar eens met veel bombarie 
voor de “onverzettelijke koppigheid” van 
krachtige individuen kiest, komt het bezoek 
neer op een rustige streekwandeling, ge
kruid met kunstwerken die zowel inhoude
lijk als geografisch erg ver uit elkaar lig
gen. In leper is er wel sprake van een thema, 
namelijk de omgang met het slecht ver
werkte verleden van dit getraumatiseerde 
stadje. Dit thema wordt niet in de eerste 
plaats door een artistieke inzet gedragen, het 
is vooral toegesneden op de locatie. Het lijkt 
zonder meer door de stad leper besteld. 
Doordat leper tijdens de hele wandeling 
aanwezig blijft, gaat de stad bovendien fun
geren als letterlijk decor voor een therapeu
tische kuur. De stad wordt het themapark 
van de thematentoonstelling, en dat laat ui
teraard ook de kunstwerken niet onberoerd.

In Brugge was men ambitieuzer. Men pro
beerde de kunst nadrukkelijk van het toe
ristische parcours te scheiden. In Octopus 
in situ bevinden de werken zich voor een 
groot deel op locaties aan de rand van de 
stad of buiten de toeristische zone: de ha
ven, een volkswijk, de vervallen Veemarkt 
en een café. De curator is er blijkbaar van 
uitgegaan dat de hedendaagse kunst er in 
het stadscentrum echt niet meer bij kon. 
Vervolgens liet hij zeven kunstenaars rea
geren op vijf locaties die het culturele, maat
schappelijke en economische geheugen van 
Brugge moeten symboliseren. Of die kun
stenaars zo onder de indruk waren van de 
‘gelaagdheid’ van deze plekken, is echter 
twijfelachtig. Monsieurs Delmotte bijvoor
beeld presenteert in het culturele Café De 
Republiek een video waarop een bokaal met 
een vis te zien is, en een hand die af en toe 
in die bokaal grijpt. Deze huiselijke video 
‘past’ in de semi-huiselijke sfeer van het 
café, zoals een echte visbokaal in een inte
rieur past. Wellicht is deze luchtige vorm 
van kunstintegratie hier ironisch bedoeld, 
alleen blijkt dat ook elders de integratie van 
de werken niet boven die 'interieur- 
vriendelijke’ aanpak uitstijgt. Het standaard
compliment voor een dergelijke manier van 
presenteren luidt dan ‘dat het daar wel mooi 
past’. De klankinstallatie van Ugo Rondinone 
‘past mooi’ in de Blindekenskapel, want het 
is daar muisstil. De schilderijtjes van Robert 
Devriendt komen dan weer niets doen in die 
kapel, of in de inkomhal van het Concert
gebouw, of in een garagebox op de binnen
koer van De Republiek. Bijna een derde van 
de werken in Brugge is van oudere datum. 
Ze zijn dus gewoon door de kunstenaars 
meegebracht en in ruimtes of op plekken 
geïnstalleerd die hooguit voor een esthe
tische acclimatisering zorgen. De belofte dat 
men door elk van de zeven kunstenaars op
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verschillende locaties te laten werken, iets 
zal duidelijk maken over “de verhoudingen 
in het oeuvre”, lijkt dus pure bluf. Het ‘spe
cifieke’ karakter van de locaties lokt bij de 
kunstenaars helemaal geen ‘specifieke’ 
reacties uit. Het ‘specifieke’ van deze plek
ken berust immers alleen in de keuze van 
telkens een ander decor. Wat opvalt bij deze 
locaties, is het gemak waarmee men voor 
elk ‘geheugen’ van Brugge de juiste back
drop van de stadskaart heeft geplukt. Voor 
het maatschappelijke geheugen moeten we 
in een typische volkswijk zijn, voor het eco
nomische geheugen hebben we een kanaal
zone of een typisch ruige, vervallen plek als 
de Veemarkt nodig. Het is de inzetbaarheid 
van deze ‘specifieke plekken’ als decor die 
frappeert. Terwijl de makers van Lost Past 
en Grimbergen 2002, ondanks alle reto
rische investeringen, gewoon de locatie in 
haar charme voor het voetlicht brengen, 
draait Vanbelleghems poging om het spook 
van het kunsttoerisme af te schudden uit op 
een louter stilistische operatie: de keuze 
vooreen alternatieve stijl. In Octopus in situ 
is de specificiteit van de site volledig 
veresthetiseerd.

Wat tenslotte de stadsvlucht van 
Octopus in situ betreft, die komt niet alleen 
de tentoonstelling zelf maar ook de stad 
Brugge goed uit. Aangezien het stads
centrum al volledig onder het ordinaire toe
risme bedolven ligt, kan de hedendaagse 
kunst in Brugge niets beter doen dan voluit 
mikken op de niche van het alternatieve, 
toch iets reflexievere toerisme. Octopus in 
situ verheft het ommetje langs het echte le
ven tot een echt concept. Ze kiest voor wat 
men in de marketing een authenticiteits- 
concept noemt, en corrigeert daarmee het 
slechte imago van Brugge als een stad die 
volledig gecorrumpeerd zou zijn door platte 
toeristische exploitatie.

Van alle tentoonstellingen heeft er slechts 
één een thema dat een uitspraak impliceert 
over kunst, al is die uitspraak wel erg trend
gevoelig, om niet te zeggen uitgemolken: 
Beelden Buiten/Fractals serveert nog maar 
eens een kabouterversie van het thema 
‘kunst en wetenschap’. Grimbergen 2002 
neemt expliciet afstand van elk “beknottend 
thema” (Lambrecht). Toch krijgen de kun
stenaars in Grimbergen iets mee om over 
na te denken, namelijk een tekst van Italo 
Calvino (De weg naar San Giovanni uit 
1962) die zich af speelt tijdens een wande
ling. In Zoersel zorgt de curator zelf wel 
voor de poëzie. Edith Doove begint haar 
catalogusinleiding - geserveerd met maar 
liefst zeven dt-fouten - met het oprakelen 
van persoonlijke herinneringen. Als cura
toren niets meer te zeggen hebben, als alle 
thema’s zijn uitgeput, en als bovendien zelfs 
de plek geen uitdaging meer biedt - kortom 
als het tentoonstellen op locatie gespeend 
is van elke inzet - dan kunnen het ‘poëtisch 
alibi’ of de ‘persoonlijke ervaring’ nog voor 
een atmosferische fond zorgen. Zij zijn im
mers altijd particulier. Zij zorgen altijd voor 
een speciale sfeer. Waar de locatietentoon- 
stelling op haar nulpunt is beland, zijn deze 
losse eindjes de laatste middelen des 
onderscheids.

Koen Theys

William Wilson was here (II), bijdrage Zoersel ‘99, foto: Jean-Pierre Le Blanc

Het kunstwerk en de plek: een typologie 
van relaties

We hebben videowerken zien opgesteld 
staan in een volkscafé, een munitie- 
opslagplaats, een gereconstrueerd Kruit
magazijn en een boswachtershuisje. Ook 
van schilderijen mogen we ‘op locatie’ gaan 
genieten: er hangen er in een oude schuur 
(Zoersel), en er bengelen exuberante kleur- 
composities voor de ramen van een binnen
hof (Grimbergen). In het Octopuskrantje 
staat een foto waarop de schilder Robert 
Devriendt met een precieus artiestengebaar 
een werkje goedhangt. Hij heeft het dus echt 
wel zelf gedaan.

Een kleine helft van de werken in deze 
tentoonstellingen kan in eender welke 
tentoonstellingsruimte worden gepresen
teerd - waarmee nog niet gezegd is dat de 
overige werken strikt ‘plaatsgebonden’ zou
den zijn. Van sommige werken kan men en
kel zeggen dat men ze niet binnen kan zet
ten. Ze moeten gewoon buiten staan. In 
sommige gevallen hebben ze inderdaad een 
bepaald ‘type’ plek nodig: de stapel riool
buizen van Maria Roosen (Zoersel) moet 
inderdaad een parkweg kunnen blokkeren, 
en kan dus opgesteld worden in een beelden
park. De plantentuin die Isabelle Comaro 
in Tielt heeft aangelegd, een miniatuur- 
landschap van potplantjes onder lenzen, 
hoort inderdaad thuis in het groen en onder

1 4 de bomen, anders gaat de idee om een lief-
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lijk artificiële natuur in de echte natuur te 
installeren verloren. De drie boogvormige 
neons uit 1999 die Ugo Rondinone naar 
Brugge meenam, moeten natuurlijk hoog 
boven de stad uittorenen, zoals lichtrecla
mes.

Andere werken kunnen buiten worden 
opgesteid, zonder dat dit evenwel hoeft. 
Jean-Michel Othoniel hangt zijn glazen 
Colliers bijvoorbeeld wel eens in de bomen, 
en dat heeft hij ook in Zoersel gedaan. Het 
beeld van Thomas Schütte kan ook wel bui
ten staan, maar op een grasperkje met uit
zicht op een kasteelruïne (in Grimbergen) 
staat het nogal onnozel. Het punt is eigen
lijk dat Schütte’s sculptuur, een liggend 
naakt met een schouder die als blikmetaal 
is ingedeukt, niet zozeer in openlucht thuis
hoort, maar wel goed zou functioneren bin
nen een klassiek beeldenpark, wat dus be
tekent: binnen de kunsthistorische context 
van een bepaalde traditie van klassiek- 
moderne figuratieve sculptuur.

Een aantal werken gebruikt de plek als 
materiaal. Job Koelewijn laat in Brugge een 
garagepoort open en dicht gaan; Joe Scanlan 
heeft een stuk vloer van de vervallen Vee
markt opgeschoond; in Grimbergen sluit 
Lili Dujourie een raamgat van de kasteel
ruïne af met een stuk roze marmer. Deze 
ingrepen doen niet zozeer een uitspraak over 
de conditie van de plek; ze ‘becommen
tariëren’ of ‘onderzoeken’ de plek niet. Ze 
zijn niet vanuit de relatie met de plek ge
dacht, maar gebruiken elementen op de plek 
om tot een artistiek beeld te komen, als stof
fering, rekwisiet of plastisch element. 
Dujourie gebruikt de kasteelruïne als een 
decorstuk voor een evocatief poëtisch beeld. 
Koelewijn kan zijn ingreep overal herhalen 
waar zich een garagepoort bevindt. Ondanks 
hun letterlijk materiële band met de plek, 
passen deze werken niet in een ‘in sitü’ prak
tijk. Bij de kunstenaars die ‘in situ’ ambi
ties vertonen, is er dan nog een groep waar
voor we de notie ‘in situ’ niet te strikt mo
gen interpreteren. Maria Theresa Alves ver
richt in Zoersel experimenten met zaden. 
Natuurlijk moet zij daarvoor niet naar 
Zoersel komen, en kan ze met dit werk op

eender welke plek terecht waar de omge
ving niet platgebetonneerd is. Haar ‘in situ’ 
praktijk is een universeel toepasbare toolkit. 
Verder kunnen ook verschillende installa
ties in Tielt hun zogenaamde wetenschap
pelijk karakter demonstreren op elke plek 
waar de zon schijnt, de wind waait of iets 
wortel kan schieten. Slechts een handvol 
kunstenaars ontwikkelt een ‘in situ’ prak
tijk in de strenge zin van het woord, waar
bij de kunstenaar een semantische operatie 
op een specifieke plek uitvoert. Dora Garcia 
laat in het In Flanders Fields Museum (het 
Ieperse oorlogsmuseum) de oorlogsmachine 
één minuut per dag stilvallen, zodat we 
eventjes kunnen nadenken over de exploi
tatie van de oorlog door het spektakel. Lara 
Almarcegui legt naast het Ieperse Kruit
magazijn een hoop ruwe constructie- 
materialen, precies de massa die nodig was 
voor de heropbouw van dat magazijn. Daar
mee wil ze ons even doen nadenken over 
de zin of onzin van deze heropbouw. Het 
opvallende is dat de kritiek van deze kun
stenaars altijd fungeert als een meditatief 
interludium, en dat ze toegesneden is op een 
heel aanwijsbare, lokale situatie. Het is toe
gepaste kritiek, anekdotische kritiek, kritiek 
ad hoe, als het ware besteld door de locatie, 
zoals het thema ‘de verwerking van het ver
leden’ besteld lijkt door de stad leper. De 
kritische noot slaat altijd op een toestand 
die ‘deze’ particuliere plek of ‘deze’ beslis
sing kenmerkt. Ze is moraliserend, en vi
seert nooit de gehele samenhang van de 
tentoonstellingspraktijk waarbinnen ze 
functioneert. Waar ze dat wel doet, blijft het 
altijd bij goedlachse ironie. In Brugge is de 
bevrager van dienst Messieurs Delmotte, die 
achter het glas van het Brugse Concertge
bouw een buste posteerde met op de plaats 
van het aangezicht een sticker met een la
chend sjabloongezichtje. Deze toespeling op 
het branden van kunst - ook dit is overi
gens niet echt een ‘in situ’ werk - wordt in 
het programmaboekje omschreven als “een 
stukje institutionele kritiek”. Een ‘stukje’ 
kritiek kan er nog wel bij, zolang dat het 
feest maar niet bederft. De modus van deze 
kritiek: ondeugend meedoen.

We hebben dus na lang wandelen een aan
tal werken gezien die op een volslagen 
oneconomische wijze verspreid zijn in de 
ruimte en de tijd. Af en toe kwamen we een 
werk tegen dat zich op een of andere wijze 
met een locatie verbond. Terwijl onze liefde 
voor de kunst al zwaar op de proef werd 
gesteld, moesten we er nog erg veel bij
nemen: de ruis van stemmige kaders, cool 
ogende decors, gebouwen en monumenten 
die om onze aandacht solliciteren en 
cafégangers die ons trakteren op spottende 
opmerkingen. De kunstwerken hebben deze 
decors niet nodig. Wij van onze kant moe
ten niet in de stemming worden gebracht 
door een passend, rustig of ‘verantwoord’ 
kader. Kunstwerken moeten in de beste 
omstandigheden gepresenteerd en discursief 
omkaderd worden, zodat onze energie naar 
een inhoudelijke uiteenzetting met de wer
ken kan gaan.

Daarmee is niet gezegd dat we nu alle
maal moeten terugkeren naar het museum. 
Er waren immers, zoals gezegd, werken te 
zien die niet los te denken vielen van de 
locatie - naast de reeds genoemde werken 
van Dora Garcia en Lara Almarcegui in leper, 
is er bijvoorbeeld nog de ingreep van Jan 
de Cock, die in Grimbergen de bovenste ver
dieping van het Museum voor de Oudere 
Technieken onder handen nam. Men moet 
de mogelijkheid om op locatie te werken 
niet uitsluiten. De problemen beginnen ech
ter van zodra dit ‘werken op locatie’ als een 
kader wordt aangeboden, van zodra men de 
‘in situ’ praktijk promoveert tot een genre 
waar een passende tentoonstellingsformat 
bijhoort - de zogenaamde in situ tentoon
stelling. Werken ‘in situ’ kan deel uitma
ken van een artistieke praktijk. Het kan een 
artistieke strategie zijn, maar het is (in het 
goede geval) geen genre. Er bestaat geen 
specifiek ‘soort’ kunst dat om een specifiek 
‘soort’ context vraagt. Wanneer men de ‘in 
situ’ tentoonstelling als format aanbiedt, lijkt 
men dit echter wel te veronderstellen. De 
‘in situ’ tentoonstelling verheft het speci
fieke van de plek tot een a priori categorie. 
Ze installeert haast onvermijdelijk een op
positie tussen ‘neutrale musea’ en ‘speci
fieke’ plekken, tussen een kunst die zich 
terugtrekt in haar autonome sfeer en een 
kunst die zich zogenaamd voor de wereld 
openstelt. Het is echter al vaak genoeg ge
zegd dat het museum geen ‘thuis’ is voor 
de kunst, en dat de kunst die zich buiten het 
museum waagt dus ook niet ‘uithuizig’ kan 
zijn. Het museum is slechts een materiali- 
sering van de publieke conditie van kunst. 
Die conditie treft alle kunst. Alle kunst is 
dus ‘museaal’, en een lucide site specific 
praktijk verrekent dit.

Deze parcourstentoonstellingen pre
tenderen allicht niet voor honderd procent 
om ‘in situ’ te zijn. Ze beperken zich voor 
een groot deel tot het presenteren van werk 
op locatie, en nodigen daarnaast ook enkele 
kunstenaars uit die ‘in situ’ werken. Voor 
wat de eerste groep werken betreft, resul
teert de presentatie gewoon in overlast, die 
de aandacht van een geconcentreerde om
gang met het werk afleidt. Naarmate men 
de nadruk op het tweede legt, wordt de ten
toonstelling algauw tot een in situ speeltuin 
voor genrekunstenaars die gespecialiseerd 
zijn in het reageren op locaties. Daarin we
ten curatoren en kunstenaars mekaar trou
wens best te vinden. Dergelijke tentoonstel
lingen zijn immers al enige tijd een vaste 
afzetmarkt voor kunstenaars die, als een 
reizend gezelschap en vaak voorzien van 
een vaste in situ toolkit, op eender welke 
locatie hun ding komen doen. Ook zij pro
moveren de ‘in situ’ praktijk tot een heden
daags kunstgenre.

Omdat werken ‘in situ’ een mogelijke 
strategie kan zijn, is het goed dat organi
saties die mogelijkheid incalculeren. Net 
zoals een openluchtmuseum ‘werken in de 
buitenruimte’ als een mogelijkheid kan 
aanbieden, maar niet tot een kader kan uit
roepen - en dus ook binnenruimte nodig 
heeft - zo moet de infrastructuur voor he
dendaagse kunst de voorwaarden inschrij
ven die een ‘in situ’ praktijk mogelijk ma
ken. Pas wanneer het zogenaamd speci
fieke karakter van plekken niet tot een ka
der of een uitgangspunt wordt gepromo
veerd, kan de vraag opkomen naar de mo
gelijkheid om ‘in situ’ te werken, wanneer 
men dat nodig vindt.

Ommegang-Circumflexion loopt nog tot 
21 september in het centrum van Roeselare 
(051/20.85.09; www.phidias.be)

http://www.phidias.be
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objectif [ ...] presents

Pressing
Kris Fierens - Gego - Gaylen Gerber - Michelle Grabner - Arturo Herrera - Mike Kelley 

Corey McCorkle - Yoshitomo Nara - Pascale Marthine Tayou
Luc Tuymans - Annemie Van Kerckhoven

curated by Carla Arocha and Philippe Pirotte
October 24 through November 31 2002
Thursday through Saturday from 2 till 6 pm
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contact: objectif [ ..]

objectif [...] benefits the support of the Flemish Community

T: + 32 (0) 475 563 368 or + 32 (0) 476 334 667 E: objectif_belgium@pandora.be
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Voice-over

Jeroen Boomgaard
»

2-

Heel vroeger, ver terug in de jaren vijftig, was 
het de afgemeten handen-uit-de-mouwen- 
stem die de beelden van de wederopbouw 
vergezelde. Later spraken de stemmen met 
meer aarzeling, het werd wat gezelliger of, 
vooral in Franse films, artistieker. De stem 
mompelde dan toonloos allerlei diepzinnig
heden. Die vertellende, becommentarië
rende of dichtende stem kent vele gedaan
tes, of beter, hij kent er geen enkele, want 
hij is nooit zichtbaar, hij is de alwetende 
onzichtbare verteller. Op deze Documenta 
duikt hij om de haverklap op. Bijna elke 
video, en dat zijn er heel wat, verbergt een 
spreker. Verbazingwekkend is vooral dat 
zoiets niemand schijnt te verbazen. Men 
meent het werk onmiddellijk als documen
taire te herkennen en velen zijn daar blij 
mee. De vraag is echter of het wel zo sim
pel ligt. De documentaire zelf doet veel 
moeite om deze spookachtige uitlegger van 
zich af te schudden. Omdat de stem te zeer 
de suggestie van bewijs en waarheid met 
zich meebrengt en de ruimte voor interpre
tatie nodeloos verkleint, zoeken documen
tairemakers naar andere manieren om hun 
verhaal te vertellen. De afstand tot fictie 
wordt daarbij bewust kleiner gemaakt. Die 
ontwikkeling is aan veel makers van werk 
voor deze tentoonstelling voorbijgegaan. En 
de bezoeker hervindt met blijdschap een 
ouderwetse documentaire die hem verlost 
van de onduidelijkheid van de nieuwerwetse 
kunst. Uitleg is tegenwoordig gewenst. 
Geen enkele grote tentoonstelling kan het 
stellen zonder de draagbare commentaar
stem die ook de meest zwijgzame meester
werken tot spreken brengt. Maar misschien 
is de voice-over op deze Documenta hele
maal niet zo prominent aanwezig als ik mij 
herinner. Waarschijnlijk leggen zoveel van 
de aanwezige werken zichzelf uit, dat ik het 
gevoel heb overgehouden dat er permanent 
commentaar te horen was.

Er is nog een aspect aan deze vertel
lende werken dat ze doet verschillen van 
de documentaire traditie. De documenten 
op deze tentoonstelling zijn nadrukkelijk 
loco- en egodocumenten. De stem die ver
telt is bijna telkens de stem van de maker 
zelf, de kunstenaar, en meestal wordt er iets 
verteld over de plek waar de maker zelf 
vandaan komt. Deze vorm van signatuur, 
de kunstenaar die zich als kunstenaar ken
baar maakt en zijn bedoeling uitspreekt, is 
ook, zij het minder hoorbaar, aanwezig in 
veel andere werken. Er is weinig verwar
ring over de bedoeling van het werk moge
lijk, de kunstenaar zelf leidt ons er als het 
ware rond, sleept ons weg uit ons westers 
bestaan en neemt ons mee naar de verre el
lende waarvan hij of zij zelf getuige is en 
getuigt. Daarmee wordt niet alleen het 
aloude probleem van het spreken namens 
een ander opgelost - de kunstenaar lijkt ten
slotte te spreken als deelnemer - maar wordt 
ook elke twijfel over de vraag of al dit do
cumentaire materiaal wel kunst is, van ta
fel geveegd. In dat verband valt ook de plot
seling opduikende voorkeur voor het ate
lier te begrijpen. Ego en loco komen ook 
daar bij elkaar; het dagboek is er gestold tot 
een omgeving. Bij zoveel aanwezigheid en 
getuigenis lijkt het des te merkwaardiger dat 
het centrum van de tentoonstelling beheerst 
wordt door onpersoonlijke accumulatie. 
Precies op de plaats waar de voice-over een 
lichaam, in dit geval zelfs een dubbel 
lichaam, krijgt toebedeeld, gebeurt iets dat 
zich slecht laat rijmen met de modus van 
de rest van de tentoonstelling. In het werk 
van On Kawara, dat zich precies in het hart 
van het Fridericianum en dus van de ten
toonstelling bevindt, lezen twee mensen in 
een glazen kooi de jaartallen van de afgelo
pen miljoen jaar en van de komende mil
joen jaar voor. Hier is niet de kunstenaar aan 
het woord, en er wordt ons eigenlijk ook niets 
verteld: we zijn slechts getuige van het on
ontkoombare verstrijken van de tijd, van de 
jaren die achter ons liggen en de jaren die 
nog zullen komen. Ook het werk van Hanne 
Darboven, dat zich even centraal uitstrekt 
over drie verdiepingen in de halfronde nis in 
de achterwand van het Fridericianum, ver
toont deze in dit verband onbegrijpelijke 
conceptualiteit. Terwijl bijna elk werk een 
beeld schetst van het leven elders, een moei
lijk leven zonder twijfel, maar wel een rea
liteit, een geleefd leven, wordt diezelfde 
werkelijkheid in deze werken gereduceerd 
tot een totale abstractie. Nog een paar an-
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dere werken zou je tot deze merkwaardige 
uitzonderingscategorie kunnen rekenen 
(Ecke Bonk, Jef Geys, Joëlle Tuerlinckx 
misschien), maar nergens wordt duidelijk 
waarom ze deze centrale plaats innemen en 
wat ermee wordt gezegd.

Bij elke grote tentoonstelling is de 
keuze voor een overkoepelende invalshoek 
een riskante bezigheid, maar bij de 
Documenta van Okwui Enwezor lijkt dat 
in extreme mate het geval. Tijdens het 
schrijven van dit stuk grijp ik vertwijfeld 
naar de Kurzführer, om te constateren dat 
mijn blik wel erg beperkt is en dat maar 
weinig lijkt te passen binnen het kader dat 
ik hierboven schets. Bovendien moet ik 
constateren dat ik me bij een groot deel van 
de namen geen werk meer kan voorstellen, 
dat op deze korte termijn al veel uit mijn 
geheugen is verdwenen. Voor een deel komt 
dat door het gebrek aan visuele slagkracht 
van het getoonde: de nadruk op inhoud re
duceert de werken tot een bericht dat een 
plaats krijgt tussen andere berichten, maar 
er is geen beeld dat echt beklijft. Toch zou 
het te simpel zijn om alles op het conto van 
de individuele werken te schrijven. In een 
tentoonstelling als deze is het ook de rela
tie tot andere werken, de plek in het par
cours, de uitspraak binnen het vertoog die 
ze memorabel maakt. Hoe zwaar deze 
Documenta als verhaal vooraf ook werd 
ingezet, op de tentoonstelling zelf valt daar 
weinig van te merken. De voice-over die in 
de individuele werken zo nadrukkelijk aan
wezig is, beperkt zich op het niveau van de 
tentoonstelling als geheel tot platitudes. 
Natuurlijk doet de tentoonstelling de ponti
ficale uitspraak dat kunst geëngageerd dient 
te zijn: de greep in de kunstgeschiedenis van 
de laatste vijftig jaar dient om dat te bewij
zen. En natuurlijk laat de tentoonstelling 
zien dat bijna overal ter wereld mensen 
- niet noodzakelijkerwijs beeldend kunste
naars - zich bekommeren om de wereld 
waarin ze zich bevinden, en daar uitdruk
king aan geven. Maar deze uitspraak is zo 
algemeen dat elk werk hem probleemloos 
mee kan prevelen zonder dat er zoiets als 
een discussie of een confrontatie uit voort
komt. Er ontstaat geen scherp getekend 
beeld, geen lijn die zich ontwikkelt, geen 
spel van posities. Daardoor valt het des te 
sterker op wanneer bepaalde werken de al
gemene bekommernis om de wereld niet 
meezingen, zoals in het geval van Kawara 
en Darboven. Dan heb je plotseling geen 
idee meer waar je naar kijkt en waarom je 
er in dit kader naar kijkt.

Terwijl de Kulturbahnhof een zeer 
geslaagde minidocumenta is geworden, de 
Brauerei een interessante kunstbeurs - de 
doolhofachtige structuur die er is aange
bracht, lijkt voornamelijk bedoeld om de 
toeschouwer af te leiden van het feit dat hier 
sprake is van een opeenstapeling van kun
stenaars zonder duidelijk verband - valt aan 
te nemen dat het Fridericianum het brand
punt van het geheel vormt. De meningen 
over wat er in dit brandpunt tot ontsteking 
komt, lopen echter sterk uiteen. Terwijl ik
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Eija-Liisa Ahtila

The House, videostill, 2002

zelf het gevoel had vooral met politiek en
gagement om de oren geslagen te worden, 
meende een Amerikaanse recensent een 
centrale plaats voor de literatuur te ontwa
ren, terwijl een van de curatoren stellig be
weerde dat ‘tijd’ hier het thema vormde. Ik 
ben een groot voorstander van een veelvoud 
aan interpretatiemogelijkheden, maar deze 
openheid begint te lijken op willekeur. De 
vraag naar het waarom van de conceptuele 
werken in het centrum van de tentoonstel
ling blijft dan ook onbeantwoord. Moeten 
we concluderen dat al het andere, geënga
geerde werk eveneens een conceptuele ba
sis heeft? Als dat zo is, valt daar in die wer
ken weinig van te bespeuren. Of wordt er 
een tegenstelling gecreëerd tussen de dood
lopende weg van het conceptualisme, die 
eindigt in eindeloze opsomming en herha
ling, en de levende zoektocht naar de wer
kelijkheid in de periferie? Zoals Camiel van 
Winkel in het vorige nummer van De Witte 
Raaf terecht constateerde, wordt deze keer, 
net als in de Documenta van Catherine 
David, opnieuw een aantal grote namen uit 
de geschiedenis van de kunst van stal ge
haald om het heden van een context te voor
zien. Hij ziet daarbij echter over het hoofd 
dat David geheel anders te werk ging. Op 
deze Documenta zijn de keuzes ofwel voor 
de hand liggend binnen het kader van en
gagement (Constant, Yona Friedman, David 
Goldblatt), ofwel geheel onbegrijpelijk 
(Kawara en Darboven). In de vorige 
Documenta begon bij elke historische refe
rentie een ander traject, een andere weg die 
de avant-garde was gegaan of had kunnen 
gaan, en het op elkaar botsen van deze tra
jecten maakte de tentoonstelling ongemeen 
spannend. David liet zien dat tussen 
escapisme en engagement een enorm scala 
aan mogelijkheden ligt, maar ook dat elk 
van deze mogelijkheden de nodige gevaren 
in zich bergt. Een dergelijk reflectie ont
breekt in deze Documenta totaal. Hoe uit
eenlopend de geschiedenissen die de ge
toonde werken vertellen ook zijn, samen 
vertellen ze maar één, globaal verhaal. Het 
open einde dat David haar tentoonstelling 
meegaf, is hier ingeruild voor een eendui
dige keuze. De betrokkenheid bij de wereld 
wordt uitgedragen door middel van directe 
registratie. De vraag of de distantie daar
mee ook werkelijk is overbrugd, wordt ech
ter niet gesteld. Terwijl op theoretisch 
niveau het probleem van de société du 
spectacle een rol speelt, doen de meeste 
werken of hun neus bloedt. Sterker nog, de 
vlekkeloze en zeer museale presentatie sug
gereert een onvoorwaardelijke overgave aan 
het spektakel. De vraag of en hoe geënga
geerde kunst werkt, komt niet aan de orde; 
de inhoud waarborgt blijkbaar voldoende 
dat de juiste weg is ingeslagen.

Hoe verontrustend de voorgeschotelde 
beelden ook zijn, als geheel heeft de ten
toonstelling een nogal sussende werking. 
Kunst blijkt heel begrijpelijk te kunnen zijn, 
ingewikkelde problemen met betrekking tot 
het functioneren van kunst worden verme
den, en er is zoveel geld in de productie
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gestoken dat zelfs de meest armzalige vi
deo schitterend oogt. Hier is eigenlijk niets 
op tegen. Reflecties over het medium zelf 
kunnen de aandacht voor de inhoud ook 
verstoren; een gladde, ongecompliceerde 
vertoning is misschien wel de enige manier 
om de ellende in de wereld duidelijk zicht
baar te maken. Het vervelende is alleen dat 
dit model een zekere zelfgenoegzaamheid 
kent. De radicaliteit waar ik op gehoopt had, 
ontbreekt geheel. Met enige moeite valt uit 
de inleidende teksten nog wel een scherpe 
stellingname af te leiden, maar in de meeste 
werken is die afwezig. Terwijl Catherine 
David bijvoorbeeld nog een confrontatie 
met de stad Kassei probeerde aan te gaan, 
lijkt de kunst zich hier geheel in haar auto
nomie terug te trekken. Juist het mislukken 
van die poging gaf de vorige Documenta 
de spanning die hier ontbreekt. Zo blijft er 
een tentoonstelling over die een groot aan
tal mooie en soms ook aangrijpende wer
ken laat zien, maar die je niet aan het den
ken zet. Tenminste niet direct. Onder het 
oppervlak vindt er echter wel degelijk een 
botsing plaats. Zoals Van Winkel consta
teert, gaapt er een diepe kloof tussen de 
theorie en de kunst. De theorie, die zijn neer
slag heeft gekregen in de catalogus, vindt 
geen weerklank in het werk, en omgekeerd 
lijken de woorden om het werk te denken 
nog niet gevonden. Terwijl Van Winkel dit 
als teleurstellend beschouwt, zie ik hier juist 
een lichtpuntje. Wanneer de theorie stuk
loopt op de realiteit van de kunst, of wan
neer de kunst zich niet naadloos voegt naar 
de praktijk van de theorie, is er ruimte voor 
nieuwe inzichten. Helaas wordt deze tegen
stelling verdoezeld door de academische 
dichtheid van de teksten en de inhoudelijke 
evidentie van de werken. De twee posities 
liggen te ver uit elkaar om echt in botsing 
te kunnen komen.

Zo schept de reflectieve leegte die op 
deze Documenta heerst paradoxaal genoeg 
ruimte voor het denken. Juist omdat elke 
bezinning op het gebruik van media ont
breekt, ga je daar vragen bij stellen. Juist 
omdat de relatie tussen theorie en kunst
praktijk niet aan de orde komt, zie je plot
seling de problematische kant daarvan. 
Maar je moet goed je best doen om deze 
weerbarstige kanten te ontdekken, en je 
moet vooral goed je oren dichtstoppen, je 
afsluiten voor de prevelende voice-over die 
je probeert voor te zeggen watje ziet. Ge
lukkig is er op de tentoonstelling één werk 
aanwezig dat niet alleen het medium video 
zelf in de overwegingen betrekt, maar dat 
ook de voice-over naar het rijk der fabelen 
verwijst. In The House van Eija-Liisa Ahtila 
heeft de vrouwelijke hoofdpersoon, net als 
de bezoeker, last van stemmen. Het zijn 
echter vooral beelden die haar blijken te 
beheersen. En terwijl de voice-over verward 
verslag doet van haar waan, heerst het beeld 
van de video soeverein, en weet de bezoe
ker waaraan de hedendaagse waanzin te 
wijten valt.
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Voir cyest savoir
Over wereldtentoonstellingen en kunstliefhebberij

Yves SCHOONJANS

Sinds 1851, het jaar van de eerste Great 
Exhibition te Londen, worden in Europa en 
elders wereldtentoonstellingen gehouden. 
De eerste wereldtentoonstelling was ge
groeid uit de verschillende nationale indus
triële tentoonstellingen, en presenteerde dan 
ook in de eerste plaats The Works of 
Industry: grondstoffen, machines en afge
werkte artefacten die een beeld gaven van 
de totale menselijke productie. Het belang
rijkste verschil tussen de Great Exhibition 
en de nationale industriële tentoonstellin
gen lag echter in haar universele pretentie. 
In een tijd van exploratie van de continen
ten en een spectaculaire groei van wereld
handel en economie was het toch onmoge
lijk om slechts de verwezenlijkingen van 
één natie te exposeren? “Vrij snel werd het 
duidelijk dat de Great Exhibition van 1851 
niet enkel nationale producten moet presen
teren, maar die van alle naties van de wé
reld,” zo schrijft E Hilaire d’Arcis in het 
voorwoord van de Franse catalogus. “Het 
hele land applaudiseerde dan ook bij deze 
zo nobele, verheven én waarachtig filantro
pische gedachte.” [1] De wereldtentoonstel
lingen, begonnen als gigantische handels- 
beurzen, verbreedden echter al snel hun 
bereik. Het universele karakter van de ten
toonstelling sloeg niet alleen meer op het 
aantal deelnemende landen, maar ook op de 
aspecten van het maatschappelijke die wer
dén tentoongesteld. Zo fungeerde vanaf 
1855 (Parijs) de tentoonstelling tevens als 
een universele kunstsalon, waar de kunst
productie van de deelnemende naties werd 
getoond en gelauwerd. Een tiental jaren la
ter, bij de voorbereiding van de Parijse ten
toonstelling van 1867, pleit men ook voor 
het exposeren van historische kunst- en 
cultuurschatten, om zo “in het boek van het 
verleden te bladeren”. [2] Deze zucht naar 
universaliteit, verbonden met de wereldten
toonstelling, wordt echter onmiddellijk op
nieuw ‘geparticulariseerd’ door de naties die 
deze organiseren en dus een zo grote ge
dachte weten te bedenken. Zo schrijft Victor 
Hugo naar aanleiding van de wereldtentoon
stelling van 1867, over het Franse volk dat 
in éen overmaat aan broederlijkheid oplost 
in de Mensheid: “O Frankrijk, vaarwel! Gij 
zijt te groot om enkel vaderland te zijn. We 
scheiden ons van onze moeder die nu go
din wordt. [...] Gij zult niet langer Frank
rijk zijn maar Mensheid, geen vaderland 
meer zijn maar wereld. Gij zijt voorbestemd 
om stralend te verdwijnen, en niets is op dit 
uur meer verheven dan de zichtbare 
verdwijning van uw grenzen. Berust in je 
onmetelijke uitgestrektheid. Vaarwel volk! 
Gegroet mens!” [4]

Gegroet mens!

Wie wat vertrouwd is met de literatuur en 
de beelddocumentatie van de wereldten
toonstellingen, en dan rondloopt op de 
Biënnale van Venetië, op één van de vele 
andere internationale biënnales en triënnales 
die elk jaar plaatsvinden, of de Documenta 
bezoekt, overvalt de gedachte: dit is een 
wereldtentoonstelling. Natuurlijk heeft elk 
van deze manifestaties haar eigen geschie
denis en haar concept, en natuurlijk is 
Kassei Venetië niet. Maar toch zijn de lo
gica en problematiek van sommige van deze 
kunstmanifestaties zeker verwant aan die 
van de wereldtentoonstellingen. Het gaat er 
immers steeds om een stand van zaken op 
te maken vanuit een breed of universeel 
standpunt. Men wil het beste, het meest in
teressante, het meest actuele van Alles to
nen, hierbij niets waardevols uitsluiten, en 
dus waarlijk of concreet universeel zijn. 
Vanzelfsprekend moet er worden geselec
teerd, maar tegelijk mag er niets worden 
uitgesloten. De wereldtentoonstellingen 
hebben dit probleem pragmatisch opgelost 
door steeds groter te worden, zodat meer 
en meer kon worden gepresenteerd, tot op 
het punt dat men bijna ‘alles’ toonde. Kunst
manifestaties zoals de Biënnale van Venetië, 
die rechtstreeks afstammen van de wereld
tentoonstellingen en die nationale inzendin
gen combineren met een thematentoonstel
ling, zijn op precies dezelfde manier uni
verseel. Ze geven iedereen de kans om zich
zelf te tonen. Er loopt een merkwaardige 
continuïteit van de eerste wereldtentoonstel
lingen, via hun twintigste-eeuwse nazaten 
- het thema van de tentoonstelling in Osaka 
1970 was officieel nog steeds Progress and
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‘M. Alphonse Karr examinant une Bombe trouvée sous la Mer’, 
illustratie uit Musée des Familles, 1850-1851, p. 49.

Harmony for Mankind — tot de laatste 
Biënnale van Harald Szeeman, die een 
Plateau of Humankind wilde zijn. “De term 
plateau”, zo schrijft Szeeman in een bege
leidende tekst, “heeft in het Italiaans ver
schillende betekenissen: verhoogde vloer, 
basis, en fundering. De Biennale of Visual 
Arts is een platform voor het mensdom. Dit 
is de grondgedachte. In de jaren vijftig heeft 
een tentoonstelling met als titel Family of 
Man de wereld rondgereisd. Wij zouden ons 
concept aan het begin van dit nieuwe 
millenium hieraan willen verbinden. [...] De 
kunstenaars reageren vandaag anders dan 
tien jaar geleden. Ze bevestigen niet meer 
sporadisch hun eigen identiteit, maar ze 
appeleren aan wat eeuwig is in de mens, op 
basis van hun eigen particulariteit.” [5]

Curatorententoonstellingen zoals de 
Documenta, die niet worden samengesteld 
uit nationale inzendingen, zijn in principe 
discursiever en horen te selecteren vanuit 
een duidelijk perspectief of idee. Wanneer 
men evenwel, zoals het geval is vanaf de 
jaren negentig, opnieuw de universaliteit 
(de ‘interculturaliteit’ of de 'transculturali- 
teit’) als thema kiest, wordt elke selectie op
nieuw automatisch verdacht, en beginnen 
de kunsttentoonstellingen weer uit te dijen. 
Men wil niets uitsluiten en ‘alles’ tonen. Wie 
herinnert zich niet de diamarathons van 
Documenta IX? Het ‘teveel’ is de eindige 
verschijningswijze van Alles...

Er lopen van de wereldtentoonstelling 
niet alleen rechtstreekse lijnen naar de grote 
internationale kunstmanifestaties aan het 
eind van de twintigste eeuw. Ook via het 
negentiende-eeuwse museumconcept struc
tureert de ideologie van de wereldtentoon
stelling de hedendaagse omgang met kunst 
en cultuur. Reeds de eerste wereldtentoon
stelling werd na afloop omgevormd tot een 
museum. Het Crystal Palace werd her
opgebouwd als het Paleis van Sydenham: 
een permanente tentoonstelling die, door de 
historische en geografische diversiteit van de 
objecten die ze bevat, universeel is in de 
breedste zin van het woord. [6] “Dank zij de 
Vereniging van het Paleis van Sydenham”, 
schrijft Ferré in 1854, “zal het oude paleis 
van de industrie getransformeerd worden in 
een echt museum dat gewijd is aan alle tak
ken van de menselijke kennis. Het zal zelfs 
méér zijn dan een museum: een boek waarin 
de leergierigen kunnen bij leren over de 
merkwaardige fenomenen van de natuur, de 
wonderen van de kunst, en de vooruitgang 
van de industrie. Men zal er de tijden, plaat
sen en mensen kunnen vergelijken en zich 
een algemene idee kunnen vormen van de 
natuurwetten die de wereld regeren, men zal 
er de revoluties zien die de ontwikkeling 
van de menselijke geest hebben gemar
keerd, en de grote verschillen tussen de sa
menlevingen die elkaar hebben opgevolgd. 
Daar zal een volledig nieuw museum
concept worden gedemonstreerd, dat alles 
in zich heeft om succesvol te zijn, namelijk 
de gelukkige combinatie van lering en ver
maak.” [7] Dit museumconcept - zo weten 
we nu - vormt de basis van het succes dat 
elke (kunst)manifestatie nastreeft, en is het 
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mission statement dat het (kunst)museum 
officieel krijgt opgedrongen.

Lering of vermaak?

Alle kunstmanifestaties hebben natuurlijk 
hun ‘concept’ en basistekst, maar iedereen 
weet ook dat de modale kunstliefhebber zich 
daar weinig aan gelegen laat liggen. De ca
talogi worden gekocht en doorgebladerd, 
maar nauwelijks gelezen. De modale kunst
liefhebber heeft zijn eigen agenda en weet 
precies wat hij wil. Men komt om te kij
ken; men komt vooral om in korte tijd veel 
te zien en iets nieuws te zien. Men komt om 
zélf zijn eigen selectie te maken, en vervol
gens private selecties en scores te vergelij
ken, tot duidelijk is of het deze keer ‘een 
goede Documenta’ betreft of niet. Deze 
afweerreactie tegen het tentoonstellings- 
discours is niet nieuw. Ze dateert al uit de 
negentiende eeuw, toen ze officieel gewaar
deerd en gelegitimeerd werd.

De drijfveer van de kunsttoerist is die 
van de bezoeker van de wereldtentoonstel
ling: een ‘universele’ interesse. Deze drang 
om zich voor de meest verscheidene onder
werpen en zelfs voor alles te interesseren 
draagt een waardige naam: la curiosité. 
“We moeten nieuwsgierig zijn voor al wat 
onze ogen en geest charmeert”, schrijft 
Thibaudeau in zijn voorwoord op het boek 
Le Trésorde la Curiosité Tiré des Catalogues 
de Vente van de kunstkenner Charles 
Blanc. [8] De curiosité is, zoals de Nouveau 
Larousse Illustré het stelt, “het verlangen 
te weten of te zien”. [9] De liefhebber of 
amateur “ontwikkelt de poëzie en de kun
sten op basis van de smaak, zonder er een 
beroep van te maken”. [10] Aan de basis van 
de curiosité ligt kennisdrift, een verlichte 
liefde, een eerlijke en onbaatzuchtige inte
resse voor kunst, geschiedenis en weten
schap.

De curieux of amateur is de breed- 
denkende burger die, door het cultiveren van 
deze elementaire kennisdrang, participeert 
in het waardige project van Wetenschap, 
Kunst & Industrie. Officieel is de nieuws
gierigheid de eerste stap van een proces van 
kennisverwerving. Belangrijk is echter te 
zien dat in de burgerlijke kenniscultuur deze 
eerste stap verzelfstandigt en hypertrofieert. 
De nieuwsgierigheid, die zichzelf begrijpt 
als het begin van een proces dat in principe 
continu doorloopt tot de hoogste weten
schappelijke inzichten, blijft graag hangen 
bij het eerste voorwerp van haar interesse: 
een veelheid van merkwaardige zaken. De 
curieux interesseert zich in principe voor 
alles, maar feitelijk in het bijzonder voor 
curiosités. Het simpele zien of kennisnemen 
of bezoeken wordt een doel en een vervul
ling op zichzelf. (“Ben je al naar Kassei 
geweest?”) De burgerlijke nieuwsgierigheid 
ontwikkelt zich dan niet werkelijk tot een 
intellectuele of wetenschappelijke interesse, 
maar mondt veeleer uit in de drang om te 
zien en te bezoeken en te bezitten: om te 
kopen en te verzamelen. (“Neen, maar ik 
heb wel de catalogus gekocht.”) De nieuwe 
negentiende-eeuwse tijdschriften die de 

opinie van de opkomende middenklasse 
uitdragen en die uitgebreid verslag doen van 
de wereldtentoonstellingen, presenteren niet 
zozeer de wetenschappers maar de gepas
sioneerde curieux en amateur-verzamelaars 
als voorbeelden van de geslaagde partici
patie in het grote menselijke kennisproject.

De manie van de curiosité die zich, 
losgemaakt van een ontwikkelde kennis
interesse, transformeert tot verzamelwoede 
en hebberigheid, is vereeuwigd in de roman 
Le Cousin Pons (1847) van Honoré de 
Balzac. “De musicus Pons, bourgeois en 
autodidact, spaart een indrukwekkende col
lectie bij elkaar. Door de Staat uitgestuurd 
naar Rome om daar een groot musicus te 
worden, ontwikkelde Sylvain Pons een 
smaak voor antiquiteiten en mooie kunst
voorwerpen. Hij kende wonderbaarlijk goed 
al deze meesterwerken van hand en geest, 
die sinds kort aangeduid worden met het 
populaire woord bric-à-brac. Dit kind van 
Euterpus kwam dus rond 1810 terug naar 
Parijs als verwoed verzamelaar, beladen met 
schilderijen, beeldjes, lijsten en sculpturen 
van ivoor, hout, email en porselein enzo
voort. [...] Nadat hij sinds zijn terugkeer 
uit Rome ongeveer tweeduizend frank per 
jaar had uitgegeven, verborg Pons voor ie
dereen zijn heterogene verzameling, waar
van het catalogusnummer intussen was op
gelopen tot het magische 1907. [...] Op 
basis van deze eerste biografische schets zal 
ieder uitroepen: Daar is iemand die niette
genstaande zijn lelijkheid de gelukkigste 
man ter wereld moet zijn! Inderdaad, geen 
enkele verveling, geen enkele spleen weer
staat de geestesprikkeling die uitgaat van 
een manie. U die genoeg heeft van de kelk 
van het plezier, begin te verzamelen! Ver
zamel wat dan ook - men collectioneert 
zelfs affiches! - en voor een klein bedrag 
vindt u het geluk terug! Pons is de geluk
kigste man van de wereld en wordt door 
ieder benijd. Zijn geluk is bereikbaar voor 
iedereen, zelfs met beperkte middelen.” 
Maar Balzac haalt vervolgens - anders dan 
de tij dschriftschrij vers — deze curiosité on
deruit: “Een manie is plezier omgezet in een 
idee! Benijdt het mannetje Pons niet! Dit 
sentiment berust immers, zoals alle opwel
lingen van dit genre, op een vergis
sing.” [11] De curiosité: een vergissing?

De encyclopedie

De nieuwsgierigheid is een vorm van kijk- 
honger. Ze wordt kijklust wanneer ze, in 
haar gulzigheid, de veelheid zélf wil zien. 
De aantrekkelijkheid van de wereldtentoon
stelling berust erin dat men in één keer zeer 
veel kan zien, maar die veelheid tegelijk kan 
controleren. L’Illustration, Le Magasin 
Pittoresque, La Vie Parisienne, Musée des 
Familles, Lectures du Soir, al deze nieuwe 
negentiende-eeuwse tijdschriften stimuleren 
de curiosité en spelen tegelijk in op het ver
langen van de nieuwe middenklasse naar 
overzichtelijkheid en orde. Deze nieuwe 
massamedia werken volgens een enkele 
basislogica: de nieuwsgierigheid prikkelen 
en tegelijk een oppervlakkig geordende 
veelheid presenteren. Het ordeningsprincipe 
dat deze publicaties beheerst, dat de veel
heid exposeert en tegelijk overzichtelijkheid 
en hanteerbaarheid belooft, is dat van de 
encyclopedie. De encyclopedie is toch on
misbaar in elk burgerlijk interieur? Een ad
vertentie uit 1843 voor Un Million de Faits, 
Aide-Mémoire Universel des Sciences, des 
Arts et des Lettres zegt genoeg: “Geleerden 
en literatoren, filosofen en kunstenaars, han
delaars en industriëlen, magistraten en mi
litairen, advocaten en artsen, landbouwers 
en arbeiders, priesters en onderwijzers, in 
één woord, wat u ook bent, beroepsmens of 
rentenier: wie van u heeft niet reeds hon
derd maal het verlangen gehad een biblio
theek te bezitten die voldoende divers is om 
met vrucht geconsulteerd te worden over 
duizend-en-één vragen die zich elke dag 
opnieuw stellen? Een bibliotheek die goed 
en betrouwbaar is, een bibliotheek die niet 
te volumineus is zodat men haar zonder 
moeite kan transporteren? Deze behoefte, 
die u zo dikwijls hebt gevoeld, kan vandaag 
worden vervuld. Le Million de Faits reali
seert zonder twijfel voor de eerst maal wat 
u voor onmogelijk hebt gehouden. En u kunt 
zich ervan vergewissen dat zij tevens haar 
tweede titel van Aide-Mémoire Universel 
volledig verdient.” [12]

De encyclopedie richt zich tot het 
brede publiek. Ze is voor alles een vulgarise
rend werk, schrijft de redactie in het voor
woord van Le Nouveau Larousse Illustré.
“Geschiedenis, geografie, reizen, wiskunde, 1 9
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natuurwetenschappen en hun toepassingen, 
theologie, filosofie, metafysica, exegese, 
literatuur, schone kunsten... Alle kwesties 
worden er voldoende breed behandeld, on
derhoudend en begrijpbaar voor het grote 
publiek. We vinden er tevens - en dat maakt 
deze encyclopedie nog vollediger dan alle 
andere - de figuren ontsproten aan de ver
beelding van schrijvers, analyses van alle 
meesterwerken van kunst en literatuur, his
torische referenties, bekende rechtszaken, 
karakteristieke anekdotes... Dit overvloe
dig en gevarieerd geheel maakt van het werk 
een onuitputtelijke bron van kennis.” [13] 
Tegelijk stelt de encyclopedie - dat wil zeg
gen de universele catalogus van de waar
lijk universele wereldtentoonstelling - zich
zelf voor als een basisinstrument van het 
wetenschappelijke werk. Via de encyclope
die kan men zich dus een toegangskaart 
kopen tot de wereld van de culturele waarde.

De middelen waarmee de negentiende- 
eeuwse kenniscultuur de veelheid overzich
telijk en begrijpelijk maakt zijn verschei
den. Ze gaan tot de grote historische en fi
losofische - dus inhoudelijke — syntheses 
en werkelijkheidsvisies. Maar de basis van 
het wetenschappelijke werk kent een fase 
waaraan iedereen mee kan doen: het gede
tailleerd klassificeren en ordenen van de 
producten van natuur, wetenschap en cul
tuur naar soort, land en tijd. Niemand zal 
ontkennen dat de inhoudsloze alfabetische 
ordening, die het principe levert van de 
encyclopedie, effectief een belangrijk 
ordenings- en zoekprincipe is voor het we
tenschappelijke werk. Maar juist omdat ze 
op zichzelf genomen geen systematisch 
denken of argumenteren vraagt, is deze or
dening gemakkelijk hanteerbaar binnen een 
andere (en in wezen geheel onwetenschap
pelijke) logica. In de pure nevenschikking 
kan men immers eindeloos bladeren en 
gedachtenloos dwalen, zoeken en door
klikken in alle richtingen. Het kennis
materiaal krimpt zo tot een gemakkelijk 
hanteerbare term, ‘wetenswaardigheid’ of 
anekdote. En elk element of trefwoord leidt 
probleemloos naar eindeloos vele andere 
termen, en uiteindelijk naar alles.

Tegelijk suggereert het feitelijk en re
deloos alfabetisch samentreffen van dingen 
poëtische verbanden, het zet aan tot een 
surrealistische rêverie... Men bladert vrij
blijvend in de encyclopedie zoals men rond
dwaalt op de wereldtentoonstelling. Le 
Guide Bleu du Figaro et du Petit Journal: 
Exposition de 1889 vergelijkt in zijn inlei
ding het bezoek aan de wereldtentoonstel
ling met het grasduinen in een encyclope
die. “Onze uitgave kunnen we karakterise- 
ren op basis van één begrip: het leerzaam 
amusement [...]. We hebben de lezer overal 
willen meenemen, zonder hem ergens te 
lang op te houden. We willen hem vooral 
een algemeen zicht op de dingen tonen en 
hem ondertussen wijzen op uitzonderlijke 
schoonheid en op wat merkwaardig is. In 
één woord: we hebben getracht om leerzaam 
maar niet saai te zijn, volledig maar niet 
betweterig, onderhoudend maar niet schert
send - dat zou immers getuigen van slechte 
smaak.” [14] Zowel op de wereldtentoon
stelling als in de encyclopedie wordt de 
burger rondgeleid. In de wereldtentoonstel
ling krijgt de bezoeker net voldoende in
formatie en houvast om te participeren, en 
is hij verder vrij om zijn eigen parcours te 
volgen en zijn eigen selectie te maken. Ie
dere weg, iedere ‘persoonlijke keuze’, is 
daarom goed. “De enige manier om de cu
riositeiten en wonderen van de wereldten
toonstelling te bezoeken”, schrijft de jour
nalist Ducuing in het tijdschrift L’Exposition 
Universelle de 1867Illustrée, “is als een bij 
die in een bloemenveld honing verzamelt, 
en daarbij iedere bloem maar even aan
raakt.” [15]

Comment discerner les styles?

Met dezelfde ordeningsstrategieën die wor
den gebruikt om de veelheid van de wereld 
te bemeesteren, pakt men ook de kunst aan. 
De ogenschijnlijk wanordelijke veelheid van 
de kunstkabinetten en privé-verzamelingen, 
de volgestouwde eclectische burgerlijke in
terieurs, vinden hun complement van 
begrijpelijkheid in de wetenschappelijk ge
organiseerde musea, inventarissen en 
overzichtswerken. Precies zoals men er op 
vertrouwt dat elke vrije vlinder een naam en 
een plaats heeft binnen een systematiek, zo 
heeft elk artefact en kunstwerk zijn naam en 
plaats in de geschiedenis. De musea en de 
kunsthistorische overzichtswerken maken 
deze objectieve ordening zichtbaar. Her
komst, chronologie, oeuvres en stijl vormen 
daar de principes van. Kunst kennen bete
kent kunst herkennen en kunnen plaatsen. Zo 
publiceert bijvoorbeeld L. Roger-Milès op 
het einde van de 19de eeuw het meerdelig 
werk Comment Discerner les Styles du Ville 
au XIXe Siècle (Histoire-Philosophie-Docu

ment): Etudes sur les Formes et les Variations 
propres à déterminer les Caractères du Style. 
Deze publicatie, één van de vele soortgelijke 
publicaties die tot op vandaag worden ge
drukt, werd mede gefinancierd door het 
Ministère de l’Instruction Publique et des 
Beaux-Arts. Ze sluit qua tekst en beeld
gebruik volledig aan bij de geïllustreerde 
encyclopedieën en de educatieve presenta
ties op de diverse wereldtentoonstellingen. 
In ongeveer vijfhonderd bladzijden per 
boekdeel toont Roger-Milès de belangrijke 
karakteristieken aan van de verschillende 
historische stijlen in L’Architecture et la 
décoration, Le costume et la mode en objets 
d’art en La curiosité et l’ameublèment. De 
kunstkenner is diegene die, op zicht, de 
kunst kan benoemen en thuiswijzen. De 
boeken reiken de lezer een werkmethode 
aan om aan de hand van zo’n tweeduizend 
afbeeldingen zeer snel de historische perio
des te onderscheiden en te zoeken naar de 
verschillende regulerende principes. [16]

Maar de ambitie van het werk gaat ver
der. Wanneer hij na Comment Discerner les 
Styles du Ville au XIXe Siècle het werk 
Comment Devenir Connaisseur: Documents 
ou Renseignements utiles aux Amateurs, 
Antiquaires, Artistes, Collectionneurs, 
Conservateurs de Musées, Ecoles et Ouvriers 
d’Art, Experts et Officiers ministériels 
publiceert, maakt Roger-Milès duidelijk dat 
zijn eerste boek de lezer de basiskennis 
levert waarop het gevorderde weten van de 
connaisseur voortbouwt. “Het boek Com
ment discerner les Styles is zowel een gids 
voor het oog, bruikbaar voor de wandelaars 
en de toeristen, als een handleiding die de 
pretentie heeft zonder betweterij te onder
richten en moeiteloos doorgebladerd en ver
staan kan worden.” [17] “Nadat ik in mijn 
publicatie Comment discerner les Styles het 
algemeen systeem van de retrospectieve 
kunst uiteen heb gezet, is het onze plicht 
om aan het publiek dat ons zo aandachtig 
heeft gevolgd, een werk aan te bieden dat 
onmisbaar is voor alle toegepaste kunsten. 
De titel Comment Devenir Connaisseur 
omvat een heel programma. Vandaag zijn 
de amateurs en de verzamelaars, of zij die 
het willen worden, gebrekkig of onvoorbe
reid en verkeerd ingelicht. Ze maken de 
meest betreurenswaardige vergissingen. 
Men misbruikt hun goed geloof en hun ge
brekkige kennis. We willen hen dan ook een 
betrouwbare en praktische gids bezor
gen.” [18] Het ‘gevorderde weten’ ligt ge
heel in het verlengde van het ‘inleidende 
weten’. De algemene kenstrategie die de 
nieuwe sociale elite laat wennen aan de 
veelheid van de grote wereld, is ook de stra
tegie waarmee de veelheid van de histo
rische en contemporaine kunst geordend 
wordt en een plaats krijgt in het leven. De 
visuele vertrouwdheid, het herkennen en 
kunnen benoemen, geldt als de eerste en 
waardige stap in het proces van kennis
verwerving. Wanneer de kunstliefhebber 
deze kennisopvatting koppelt aan een wan
trouwen ten opzichte van het discours en 
aan een burgerlijke gevoelsesthetiek die stelt 
dat het zien en het begrijpen van kunst één

The Family of Man in Hiroshima, februari 1994, foto: Matsuura

horen te zijn, komen begin en einde van het 
kennisproces geheel op elkaar te liggen. 
Men hoeft dan alleen maar te weten dat dit 
werk een Rubens,- een Delacroix of een 
Beuys is om vervolgens ‘gevormd’ te kij
ken en op te gaan in bewondering.

Het substitueren van kennen door kij
ken, en het ‘bezichtigen’ als een waardige 
sociale praktijk, zijn beide essentieel voor 
de negentiende-eeuwse kenniscultuur. De 
curiosité is “le désir de savoir où de voir”. 
Weten en zien, kennen en herkennen zijn 
niet alleen gekoppeld maar onderling ver
wisselbaar. “Aimez-vous la philosophie?” 
vraagt Pièrre Véron in 1860 in een artikel 
in L’Illustration. “Het toeval heeft de ken
nis overal rondgestrooid. Bij iedere stap 
trekt de filosofie ons aan de mouw en zegt: 
kijk, luister en begrijp. Zien is begrij
pen.” [19]

Voir c’est savoir

“243,498 tickets were issued, with an aver
age of 1,902 visitors per day (it was 196,786 
in the 1999 edition, which results in a 24% 
increase). This is the best result in 20 years 
and among the most significant in the his
tory of the International Art Exhibition. 
108,356 under 26 of age visited the 49th 
Exhibition (44,5% of the total). 30,000 es
timated visitors during the vernissage (June 
6 to 8) and the official opening (June 9); 
2,000 people visited the Exhibition during 
special visits or evenings, resulting in a to
tal of 275,000 visitors. 400,000 estimated 
visitors at the exhibitions in different ven
ues in Venice organized by 18 foreign coun
tries without a pavilion at the Giardini as 
well as 12 concomitant exhibitions. 15,443 
catalogues sold, 1 out of 14 visitors (71% 
of them English edition). 33,767 short 
guides sold, 1 out of 7 visitors (60% Eng
lish edition). 4,766 accredited journalists 
(1,493 Italians and 3,273 coming from 55 
foreign countries). The Exhibition was 
widely reviewed by the international press, 
e.g. Ilie New York limes, The Wall Street 
Journal, International Herald Tribune, Time, 
Newsweek, The Times, Financial Times, 
The Economist, Le Monde, Libération, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handels
blatt, Der Spiegel, Focus, El Pais, Asahi 
Shimbun, as well as the most important art 
world magazines. 63 accredited TV crews, 
including crews from Argentina, Australia, 
Brasil, China, Korea, Japan, Pérou, South 
Africa, Uruguay. 5,500 reviews published 
on the Internet. 10 million requests on the 
official web site www.labiennale.org in 
June 2001. On-line also a number of vid
eos with the vernissage and opening events, 
pictures, maps, on-line exclusives. A re
markable success for Marco Nereo Rotellis 
Poetry Bunker which was sent over 1,500 
poems via email (a few of them are ón-line). 
Among the foreign leading personalities 
who visited the Exhibition, Catherine Tasca, 
French Minister of Culture, Mme Dreyfuss, 
Swiss Minister, H.M. Queen Paola of Bel
gium, H.M. the Queen of Norway, Princess 
Maria Gabriella di Savoia, Princess Marina 

di Grecia, as well as showbiz stars such as 
Dennis Hopper, Milcho Manchevski, Nanni 
Moretti, Helen Hunt, Johnny Depp, Denzel 
Washington.” [20]

Noten:

[ 1 ] F. Hilaire d’ Arcis, Introduction Histo
rique, in: Catalogue Officiel de la Grande 
Exposition des Produits.de l’Industrie de 
toutes les Nations 1851, London, Editeurs 
Privilégiés de la Commission Royale, 1851, 
p. 7.
[2] Eugène Rimme, Souvenirs de l’Expo
sition Universelle, Paris/London, Dentu/ 
Chapman & Hall, 1868, p. 2.
[3] F. Ducuing, Le Palais du Champs de 
Mars et ses Installations, in: L’Exposition 
Universelle de 1867Illustrée, Paris, Dentu, 
vol. 1, p. 3.
[4] Victor Hugo, geciteerd door Raymond 
Isay, Panorama des Expositions Univer
selles, Paris, Gallimard, 1937, p. 112.
[5] Persbericht, 29 maart 2001, 49ste 
Biënnale van Venetië.
[6] Ferré, Le Palais de Verre de Sydenham, 
in: L’Illustration. Journal Universel, Paris, 
J. J. Dubochet, 1854, vol. 1, p. 43.
[7] Ibid., p. 43.
[8] Adolphe Thibaudeau, Sur la Curiosité. 
Lettre à l’Auteur, voorwoord in: Charles 
Blanc, Le Trésor de la Curiosité tiré des 
Catalogues de Vente, Paris, Jules Renouard, 
1857, p. vii.
[9] Nouveau Larousse Illustré. Diction
naire Universel Encyclopédique, Paris, z.d 
(ca. 1900), vol. 3, p. 458.
[10] Ibid. p. 233. Het amateurschap is geen 
typisch negentiende-eeuws verschijnsel 
maar past ook in de adellijke levenswijze. 
Zie hiervoor onder meer Theodore Zeldin, 
France 1848-1945. Taste and Corruption, 
Oxford/New York, Oxford University Press, 
1980, p. 226 e.v.
[11] Honoré de Balzac, Le Cousin Pons 
[1848], Paris, Classique Français, 1993, 
pp. 17-22.
[12] Reclametekst voor Un Million de 
Faits, in: L’Illustration, Paris, 1843, vol. 1, 
p. 207.
[13] Claude Augé, inleiding in: Nouveau 
Larousse Illustré, op. cit. (noot 9).
[14] Guide Bleu du Figaro et du Petit 
Journal. Exposition de 1889, Paris, 1889, 
p.5.
[15] Fr. Ducuing, Le Quart Allemand, in: 
L’Exposition Universelle de 1867Illustrée, 
Paris, Dentu, vol. 2, p. 167.
[16] L. Roger-Milès, inleiding in: Comment 
Discerner les Styles: le Costume et la Mode, 
Paris, Edouard Rouveyre, z.d.
[17] Ibid, p. 7.
[18] L. Roger-Milès, Comment Devenir 
Connaisseur. Caractères et manifestations 
des formes en architecture et décoration, 
Paris, Edouard Rouveyre, z.d., achterflap. 
[19 Pièrre Véron, Fantaisies Parisiennes. 
A l’etalage, in: L’Illustration, 1860, vol. 1, 
p. 203. (Cursivering YS.)
[20] , 
5 november 2001.
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Artiaco/ NAPOLI - Applicat-Prazan / Paris - Arndt & Partner / Berlin - Art Concept / 
Paris - aronian Francey / Brussels - Bartschi / Geneva - Baudoin Lebon / Paris - B&D 
Studio / Milano - Beaubourg / Vence - Boghici / Rio de Janeiro - Borzo / 
HERTOGENBOSCH - Bouche / Paris - The Box Associât) /Torino - De Brock / KNOKKE - Cent 8 / 

! Paris - Crousel / Paris - Chinese Contemporary Art / London - Chobot / Wien - Ci-Gong / 
: DAEGU - Claude Bernard / Paris - Colon XVI / Bilbao -Contemporary Fine Arts / Berun -

CONTINI / Venezia - Continua / San Gemignano - CRG / New York - Crown / Brussels - 
D’Amelio Terras / New York - Darga & Lansberg / Paris - Decimus Magnus Art / Bordeaux - 
DELAYE / London - Dello Scudo / Verona - Denise René / Paris - Di Meo / Paris - Du 
JOUR/AGNES B / Paris - Eric Dupont / Paris - Les Filles du Calvaire / Paris - Fournier / Paris - 
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London - Rodolphe Janssen / BRUSSELS - Micheal Janssen / Köln - Jay Jopling/White 
Cube / London - Jeanne Bucher / Paris - JGM / Paris - Jordan / Paris - Jousse / Paris - 
Kinge / Paris - Klagsbrun / New York - Léo Koenig / New York - Kohn / Los Angeles - 
Krinzinger / Wien - Krokin / Moscow - LAHUMIERE / Paris - Lambert / Paris - Lanzenberg / 
Brussels - Larock Granoff / Paris - Lelong / Paris - Lisson / London - Marco Noire / 
Torino - Miguel Marcos / Barcelona- Maria Martin / Madrid - Marlborough / London - 
Maubrie / Paris - Hans Mayer / Dusseldorf - Mayor / London - Mennour / Paris - Metta / 
Madrid - 1900-2000 / Paris- Nâchst St Stephan / Wien - Noirhomme / Brussels - De 
Noirmont / Paris - Nothelfer / Berlin - Obadia / Paris - OMR / Mexico - Oniris/ 
Rennes - De Osma / Madrid - Pailhas/ Marseille - Palix / Paris - Papillon-Fiat / Paris - 
Pariente / Paris - Pauli / Lausanne - Paviot / Paris - Persano / Torino - Perrotin / Paris - 
Pièce Unique / Paris - Guy Pieters / Knokke - Polaris / Paris - Praz-Delavallade / 
Paris - Punto / Valencia - Rabouan-Moussion / Paris - Rech / Paris - Rein / Paris - Le 
Réverbère / Lyon - Ritsch-Fisch / Strasburg - Ropac / Wien/Paris - Scheibler / Köln - 
Schipper & Krome / Berlin - Schultz / Berun - Sconamiglio / Napou - Senda / Barcelona - 
Seroussi / Paris - Shanghart / Shanghaï - Sheehan / New York - Simoens / Knokke - 
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Stedelijk Museum
Colin McCahon 4 Question of Faith
31 augustus t/m 10 november
Eerste grote overzicht van het werk van de Nieuw-Zeelandse Colin 
McCahon (1919-1987) op het westelijk halfrond. McCahon wordt in Nieuw- 
Zeeland en Australië beschouwd als de grondlegger van de moderne 
kunst in dat deel van de wereld. McCahon was een spiritueel georiën
teerde schilder, begaan met het leefmilieu en de cultuur van de Maori in 
zijn land.

Amsterdam
Tracey Emin
19 oktober t/m 31 december
Het Stedelijk heeft de primeur van de eerste museale retrospectief van de 
Britse kunstenares Tracey Emin (1963). Emin verwierf vooral bekendheid 
door de niets ontziende manier waarop zij allerlei autobiografische details 
verwerkt in performances, installaties, foto's en ander werk.

programma
Bernd & Hilla Becher Industriële structuren
14 september t/m 31 december
Bernd (1931) en Hilla (1934) Becher, winnaars van de Erasmus Prijs 2002, 
leggen sinds 1959 de anonieme industriële architectuur van Europa en 
de Verenigde Staten vast. De Bechers inventariseren het verdwijnende 
industriële erfgoed in de vorm van monumentale series en typologieën.

najaar 2002
Franz Ackermann Seasons in the Sun
14 september t/m 31 december
Centrale thema's in het werk van Ackermann zijn reizen, toerisme, 
globalisme en urbanisme. Met zijn installaties roept hij totaal-ervaring 
op die vergelijkbaar is met de dynamiek van de metropolis.

Paulus Potterstraat 13,1071 CX Amsterdam 
tel + 31 (0)20 573 2911

www.stedelijk.nl

FI AC 02
one-man shows / group shows / perspectives / edition / video cube 

It B wlli* 2B . Bi » B__ Bl * f ’* IIS beiil- A w «

24-28 OCTOBER 2002
Paris expo, Porte de Versailles, France

www.fiac-online.com

INFORMATION : Reed Expositions France, 11, rue du colonel-Pierre-Avia, BP 571, 75726 Paris
Cedex 15 - Tel : +33 (0)1 41 90 47 80 - Fax : +33 (0)1 41 90 47 89 • Email : fiac@reed-oip.fr

(2 Reed Exhibitions
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Eigen atelier, 
Aanmelden kan oi

Iinternationaal kunstenaarsinstituut,Amsterdam.
diumen begeleiding. Het nieuwe werkjaar start september.
oiWjHtK www.de-atelien.nl ojt be! e4 0210-6739359.
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MEAl Master's of Fine Arts

DDIERVERMIEIIEN

I

MARLENE DUMAS

RITAICBRIDE
? 4

muawssei ®

«

THEATERVORMGEVING
Deze nieuwe tweede fase opleiding start op 30 september aanstaande. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden voor 30 augustus. Voor meer infor
matie: www.mohr-i.nl, of 050 59511 50

I
f 
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GEOIIGHW

Frank Mohr Instituut,
Instituut voor Voortgezet Hoger Kunstonderwijs, Onderzoek en Nieuwe Media
Tweejarige MFA (Master's of Fine Arts) opleidingen: MFA Schilderkunst, MFA IME Interactive 
Media & Environments, MFA Theatervormgeving; bijscholings- en applicatiecursussen in de 
nieuwe media; een eigen atelier of werkplaats, goede faciliteiten, een kritische begeleiding van 
zowel vaste als gastdocenten in een uniek samenwerkingsverband met de Noord Nederlandse 
theaterinstellingen en de Rijksuniversiteit Groningen (Instituut voor Kunst- en Architectuur
geschiedenis, Muziek en Theaterwetenschappen en het Centre for High Performance Com
puting and Visualisation (HPC&V)).

i I

ROBBIRZA t
»

■
DOMINICVANDENBOOGERD

Frank Mohr Instituut I Faculteit der Kunsten I Hanzehogeschool Groningen / Radesingel 61 
9711 EJ Groningen I Tel: + 31 (0)50 595 11 50 / Fax: + 31 (0)50 595 11 89 / E-mail: 
info@mohr-i.nl / Website: www.mohr-i.nl

Hanzchogeschool Groningen

&

TOONVERHOEF
f

-
SCHOUTEN

I »

08.09.02 tot 01.12.02

Rachid Ben Ali
Bloothed

Schilderijen, tekeningen, installaties

08.09.02 tot 27.10.02

Leon Gulikers
Fourty People, Three Dogs

Polaroid portretten 50 x 60 cm

7 september -12 oktober

Jan De Cock (B)
Randschade Fig. 9 (collateral damage Fig. 9)

BLA28TAT88

7 september -12 oktober

Alexandra Ranner (D)

19 oktober - 23 november

Atelier van Lieshout
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MUSEUM
HET DOMEIN
S I T T A R D

Kapittelstraat 6 
Postbus 230
NL6130 AE Sittard 
Tel+31 46 4513460
Fax+31 46 4529111 
émail info@hetdomein.nl 
www.hetdomein.nl 
tue-sun 11-17

DOM

DLA2STAT831
19 oktober - 23 november

Lucas Lenglet

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

Neem en eet, dit is je lichaam
Over Pasolini’s Salo of de 120 dagen van Sodom (deel IV)

Maar let op. De hel komt ook naar jullie 
toe. Hij komt weliswaar gemaskerd en on
derverschillende vaandels... [...]Misschien 
heb ik ongelijk, maar ik blijf toch zeggen 
dat we met ons allen in gevaar verkeren. 
Pier Paolo Pasolini

Un intellectuel c’est quelqu’un qui a peur. 
Maurice Blanchot

Pasolini bekende dat Salö voor hem een 
bittere afrekening was met zijn populaire 
‘trilogie van het leven’,, die hij net achter 
de rug had (Decamerone, The Canterbury 
Tales, De verhalen van duizend en één 
nacht). Deze films waren door Pasolini be
doeld als een ode aan een tijd “waarin het 
lichaam nog geen handelswaar was gewor
den”. [1] Hij had ze naar eigen zeggen ge
maakt “in naam van eenvoudige mensen die 
door de armoede zuiver zijn gebleven. In 
naam van de gratie van duistere eeuwen. In 
naam van de schandalige revolutionaire 
kracht van het verleden”. Deze revolutio
naire kracht ging uit van “ ‘onschuldige’ li
chamen met het archaïsche, duistere, vitale 
geweld van hun geslachtsorganen”. [2] 
Maar juist een dergelijk vitalisme Was nu 
problematisch geworden. De hedendaagse 
jeugd, die onder de in vloed van de con
sumptiecultuur massaal mét haar seksuele 
vrijheid te koop liep, kon de trilogie al te 
zeer als een goedkoop-nostalgisch identifi- 
catiemodel, gebruiken. Geen Schrijver of 
cineast in de twintigste eeuw heeft meer dan 
Pasolini met de censuur moeten afrekenen, 
en hij leefde en werkte in een tijd waarin 
'taboes doorbreken’ nog geen holle slogan 
was geworden. Maar in de ‘seksuele revo- 
lutie'geloofde hij niet. Hij noemde de mo
derne permissiviteit “even groot als onwaar- 
achtig”. “De 'werkelijkheid’ van onschul
dige lichamen is door de macht van de con
sumptie verkracht, gemanipuleerd, ge
knecht, sterker nog, zulk geweld tegen 
mensenlichamen is het meest macro
scopische gegeven van de nieuwe tijd ge- 
worden. [...] Wat eerst in seksuele fantasieën 
pijn en plezier was, is nu suïcidale teleur
stelling, amorfe apathie.” En hij vervolgt 
bitter: “Zelfs als ik zou willen doorgaan met 
het maken van films als de ‘trilogie van het 
leven’, zou ik het niet kunnen, omdat ik de 
lichamen en geslachtsorganen tegenwoor
dig haat. Dat wil zeggen de lichamen en 
geslachtsorganen van dé nieuwe generatie 
Italiaanse jongeren.”

Een apocalyptische toon

Volgens Pasolini is de hedendaagse verloe
dering van de lichaamscultuur zo extreem 
dat ze met “terugwerkende kracht” het ver
leden aantast. Als de jeugd is kunnen wor
den wat zij nu is, dan moet zij dat in aanleg 
altijd geweest zijn, zo redeneert hij. Er is 
nooit onschuld geweest. En dus moet de tri
logie, die al te zeer de mythe cultiveerde 
van de verloren onschuld, verworpen wor
den. “De ineenstorting van het heden im
pliceert de ineenstorting van het verle
den.” [3] De revolutionaire kracht van het 
verleden is uitgewerkt. Elke vorm van kunst 
die het lichaam celebreert als enige nog 
authentieke werkelijkheid, en hierbij een 
beroep doet op het verleden, is voortaan een 
alibi geworden voor de knechting van het 
lichaam. Van die knechting is Salo de ge
nadeloze allegorie, zo suggereert Pasolini 
in gesprekken en interviews.

Sade als waarheid over het fascisme. 
Maar nu ook: de hel van Salo als waarheid 
over de naoorlogse consumptiemaatschap
pij. Pasolini heeft het in zijn film dus over 
ons. Men kan zich altijd af vragen of dit geen 
loze provocatie is, nog afgezien van de 
vraag of wij ons tot de beulen of de slacht
offers mogen rekenen - wat misschien niet 
zo’n groot verschil maakt: indien wij de 
slachtoffers zijn en wij weten dat niet of 
willen het niet weten, dan zijn wij mede
plichtig. Pasolini lijkt de donkerste cultuur- 
pessimismen, van de oudtestamentische 
profeten tot Theodor W. Adomo, naar de 
kroon te willen steken door een verfilming 
van het meest abjecte boek aller tijden voor 
te stellen als een allegorie van het leven van 
de westerse mens in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. “Mijn visie is zeker apo
calyptisch”, geeft Pasolini toe. [4] Dat valt

moeilijk te ontkennen. Het staat ook vast 
dat Pasolini, door in de laatste jaren van zijn 
leven steeds meer een apocalyptische toon 
aan te slaan, zichzelf systematisch bij alle 
partijen onmogelijk maakte. Niet enkel wat 
hij zei irriteerde mateloos, maar ook hoe hij 
het zei: autoritair, apodictisch, elliptisch, 
maar tegelijk volstrekt hulpeloos en kwets
baar, alsof hij was belast met een verant
woordelijkheid die hij graag van zich had 
afgeworpen indien hij dat had gekund, in
derdaad als een profeet dus, of als Luther 
die zei: “Hier sta ik, ik kan niet anders.”

Een extreme figuur als Pasolini dwingt 
ons in elk geval om stil te staan bij de vraag 
wat nu de eigenlijke functie is van een in
tellectueel. Een intellectueel is niet slechts 
iemand die intelligent over bepaalde din
gen kan spreken of schrijven, maar iemand 
die ons ook weet te overtuigen van de nood
zaak zich in te laten met datgene waarmee 
hij zich inlaat, en ons in die zin laat voelen 
dat er niet veel tijd meer te verliezen is. Dit 
kan hij enkel doordat hij een nooit gehoorde, 
unieke toon aanslaat, en ook: op een unieke 
wijze van toon kan wisselen. Wellicht kan 
dit niet zonder een zekere ‘apocalyptiek’ in 
de stijl van: “De tijd dringt. Als jullie nu 
nog niet begrijpen hoe het met jullie gesteld 
is, dan zal het jullie slecht vergaan. Dat ik 
jullie moet vertellen wat ik vertel betekent 
eigenlijk dat het ergste al gebeurd is.” Om 
intellectueel te zijn volstaat het dus niet dat 
men het goed kan uitleggen. Het gaat erom 
dat men appelleert aan een begrip dat er 
reeds bij het publiek is, een begrip waar het 
zich evenwel angstig voor afschermt. Voor 
iemand als Pasolini is waarheid geen stand 
van zaken waarvan men kennis neemt, maar 
een bezoeking die de mens overhoop haalt 
en waar hij zich het best voor openstelt, ook 
al ligt het evenzeer in zijn natuur er zich 
voor af te sluiten. Deze problematische ver
houding van de mens tot de waarheid heb
ben zowel Freud als Heidegger - elk op een 
heel verschillende manier - in kaart probe
ren te brengen. Augustinus heeft die ver
houding als volgt beschreven: “Want om
dat ze niet misleid willen worden en wel 
willen misleiden, hebben ze de waarheid lief 
als zij zich laat bekijken, en haten ze haar 
als ze hen te kijk zet. En dat is iets dat de

waarheid hun zal vergelden: wie door haar 
niet ontdekt willen worden, die zal zij ook 
tegen hun wil ontdekken, terwijl zij .zelf 
voor hen onontdekt blijft. Zo, ja zo staat het 
met de menselijke geest, zo en niét anders; 
in zijn blindheid en traagheid, zijn lelijk
heid en onooglijkheid wil hij verborgen blij
ven, maar dat er voor hem iets verborgen 
blijft wil hij niet. En dan krijgt hij precies 
het omgekeerde: hijzelf blijft niet verbor
gen voor de waarheid, maar de waarheid wel 
voor hem” (Belijdenissen, X, XXIII, 34). 
Wat een bekend motto over de politiek zegt, 
zou dus ook voor de waarheid gelden: wie 
zich niet met de waarheid bemoeit, mag ef 
zeker van zijn dat de waarheid zich - en er 
wordt gesuggereerd: op een ongezellige 
manier - met hem zal bemoeien, dat wil 
zeggen hem in zijn blootje zal zetten.

Zo begrepen is Pasolini een intellec
tueel pur sang. Hij blijft maar zeggen dat 
het ergste staat te gebeuren en eigenlijk al 
gebeurd is. Op 30 januari 1975, enkele we
ken voor Salo in productie gaat, schrijft hij: 
“De consumptiecultuur is een ware antro
pologische catastrofe, die ik existentieel 
ervaar en die, althans voor dit moment, een 
pure ontaarding is; ik ervaar die in mijn tijd, 
in de vormen van mijn bestaan, aan mijn 
lichaam.” [5] Naast “antropologische cata
strofe” heeft Pasolini het ook over een “cul
turele genocide”, die hij zelfs nauwkeurig 
in de tijd meent te kunnen situeren. “Tus
sen 1961 en 1975 is er iets essentieels ver
anderd: er heeft een genocide plaatsgehad. 
Er is een hele bevolking cultureel vernie
tigd. En het gaat om net zo’n culturele ge
nocide als die welke voorafgingen aan de 
fysieke genocides van Hitler. Als ik een 
lange reis had gemaakt en na een paar j aar 
was teruggekomen, zou ik, wanneer ik door 
de ‘grootse, plebejische metropool’ liep, de 
indruk hebben gehad dat alle bewoners 
waren gedeporteerd en uitgeroeid, op de 
straten en in de huizenblokken vervangen 
door afgematte, ruwe, ongelukkige spoken. 
De SS van Hitler in feite. De jonge knapen, 
van hun waarden en voorbeelden beroofd 
als van hun eigen bloed, zijn spookachtige 
imitaties geworden van een andere levens
stijl en -opvatting: die van de midden
klasse.” [6] Wanneer Pasolini gevraagd

wordt wat hij juist bedoelt met ‘genocide’ 
kan hij die metafoor slechts vol passie her
halen: “Bijvoorbeeld, in Rome bevond ik 
me in een borgata waar zo’n cultuur heer
ste als die waarover ik het heb gehad, heel 
karakteristiek en heel uitzonderlijk; kijk, als 
ik daar naartoe ga, tref ik daar geen levende 
wezens aan, maar kadavers: ze zijn ver
moord.” Ze zijn vermoord door “de cultu
rele aanpassing aan de macht van het 
Italiaanse consumentendom”. [7]

De triomf van de consumptiecultuur 
bij alle sociale lagen sluit niet alleen de 
mogelijkheid van een revolutie uit, maar 
maakt volgens Pasolini zelfs elke progres
sieve kritiek op het establishment “antiqua
risch”. [8] In een tijdperk waarin iedereen 
zich met de middenklasse identificeert, kan 
de ‘bourgeoisie’ geen object van kritiek 
meer zijn. Arbeiders en boeren staan in de 
rij om bij de middenklasse toegelaten te 
worden. In zo’n sociaal-cultureel genivel
leerde maatschappij wordt elke politiek- 
ideologische keuze in extreme mate inwis
selbaar. Voor Pasolini is er thans geen we
zenlijk onderscheid meer tussen een fascist 
en een antifascist. “Ze zijn cultureel, psy
chologisch, en wat vooral indruk maakt, 
fysiek inwisselbaar. In het alledaagse, mi
mische, somatische gedrag is er niets - bui
ten de meeting of de politieke actie - dat 
een fascist van een antifascist onderscheidt” 
(of een arme van een rijke, of een misdadi
ger van een brave burger), en dit terwijl men 
volgens Pasolini nog geen tien j aar daarvoor 
een fascist in één oogopslag kon herken
nen. De fascisten die in 1969 en 1974 bom
men hebben gelegd in Brescia en Milaan 
deden dat niet in naam van God, Vaderland, 
Familie, Traditie óf Moraal. Ze consume
ren even graag als iedereen, zijn net zo ver
slaafd aan televisie, zijn evenzeer gehecht 
aan hun bromfiets en hun leren jekker. De 
“verworvenheden van de vooruitgang” heb
ben “het mysticisme en het moralisme dat 
bij het traditionele fascisme hoorde volle
dig doen vervagen”. [9] Toch betekent dit 
voor Pasolini niet dat het fascisme nu is 
weggedeemsterd. Integendeel. Hij beweert 
onomwonden dat het fascisme zich met de 
consumptiecultuur heeft gerealiseerd. Dé 
consumptiecultuur is er immers in geslaagd, 
in naam van de vrijheid en de emancipatie, 
datgene te bereiken waartoe het fascisme 
nooit in staat is geweest: het gelijkvormig 
maken van de massa. Pasolini schrikt er niet 
voor terug om dit liberale, hedonistische, 
postfascistische fascisme “erger dan het tra
ditionele” te noemen. [10] Terzelfdertijd 
suggereert hij dat het moderne ‘fascisme’ 
in het verlengde van het traditionele ligt. 
Italië heeft volgens hem immers “nooit een 
serieuze rechtse beweging gehad omdat het 
daarvoor niet de cultuur had. Het was slechts 
in staat het grove, belachelijke, barbaarse 
rechts voort te brengen dat het fascisme 
is”. [11] In zijn onafgewerkte roman Olie 
spreekt Pasolini van een “sinistere klucht”. 
Het is onmogelijk om hierbij niet te denken 
aan Salo. Pasolini heeft niet voor niets de 
kortstondige, bij voorbaat onleefbare repu
bliek van Salö gekozen, waarin het fascisme 
zichzelf als een spookachtige karikatuur 
overleefde. [12] In het historische Salö van 
Mussolini restte van de ideologie nog 
slechts de naakte, willekeurige barbarij. De 
fascisten in Pasolini’s film weten dit en han
delen ernaar. Zij weten dat het historische 
fascisme zijn tijd heeft gehad en hoeven 
binnen de muren van hun villa niet langer 
de schijn opte houden. Ze doen geen enkel 
beroep op traditionele waarden en geven 
onomwonden te kennen dat er voor hen 
geen waarde boven het genot bestaat. Hun 
120 dagen durende ‘orgie’ kan in die zin 
worden begrepen als een letterlijk avant- 
gardistisch en dus onvermijdelijk nog eli
tair experiment dat het model levert voor 
het postfascistische fascisme van de naoor
logse consumptiemaatschappij, die dag en 
nacht “het pure hedonisme predikt”. [13]

Is dit enigszins ‘realistisch’? Sluit zo’n 
visie ook maar in de verste verte aan bij een 
begrip, een intuïtie, een vaag aanvoelen dat 
wij van onszelf en onze samenleving heb
ben? Kunnen wij in Pasolini’s ondraaglijke 
Salo, in het ijzig-apathisch sadisme waarmee 
vier heren zestien volstrekt hulpeloze ado
lescenten kwellen om uiteindelijk enkelen 
onder hen dood te martelen, ook maar met 
de grootste welwillendheid een spiegel zien 
van onze “Hedonistische Consumptiemaat
schappij” (Pasolini), analoog aan de wijze 
waarop men in boeken zoals Cervantes’
Don Quichot, Swifts Gullivers reizen of 2 3
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Het slot van Kafka, ondanks hun droom
achtig en absurd karakter, een scherpzinnige 
diagnose van de tijd heeft herkend? Con
creter: roept Said inderdaad een sluimerend 
onbehagen in ons wakker aangaande de 
manier waarop wij ons leven, tot onze meest 
intieme verlangens en dromen toe, door de 
‘consumptiemaatschappij’—wat een ouder
wets woord trouwens! — laten reguleren? Is 
die maatschappij echt zo verderfelijk dat ze 
enkel in het meest gore sadisme haar alle
gorie kan vinden? Is juist de excessieve 
wreedheid van Salo niet een beletsel voor 
een eventuele herkenning? Doet zo’n ex
treme allegorie ons niet juist zin krijgen om 
onze ‘consumptiemaatschappij’ schoorvoe
tend te verdedigen tegen allerlei hysterische, 
reactionair-romantische, quasi fundamenta
listische banvloeken, inclusief die van mar
xistische signatuur? Leven wij, ook al is het 
allemaal een beetje smakeloos, al met al niet 
in de beste der werelden tot nu toe, en is het 
grote probleem juist niet dat miljarden men
sen niet in ons consumptief genot kunnen 
delen?

Het fascisme ja, het sadisme ja, het 
diabolische kwaad ja, maar wij? Wij die ons 
er zo goed mogelijk doorheen slaan, zonder 
daarbij anderen schade te berokkenen, wat 
heeft ons ordinaire, kleinmenselijke, door de 
democratische rechtsstaat gereguleerde 
egoïsme met het monsterachtige universum 
van Salo te maken? Of brengt Salo gewoon 
onze heimelijke sado-masochistische fanta
sieën ten tonele? En wat dan nog?

Het is ons al duidelijk geworden dat 
Pasolini, wanneer hij fulmineert tegen de 
“totale verburgerlijking (moderniserend, 
pseudo-tolerant, amerikaniserend, enzo
voort)” [14], de triomf van een door de 
massamedia georkestreerd hedonisme vi
seert. Zo schrijft hij in oktober 1975 in een 
column: “In de praktijk is het de televisie 
die een einde gemaakt heeft aan het tijd
perk van de vroomheid en het tijdperk van 
de doctrine van het genot heeft ingeluid, een 
tijdperk waarin de jongeren, gefrustreerd 
door de moeilijkheid om de door school en 
televisie voorgestelde modellen te bereiken, 
ertoe neigen agressief te worden en zelfs 
misdadig ofwel passief tot ze er ongeluk
kig van worden (wat geen minder erge fout 
is).” [15] In Olie schrijft Pasolini iets 
soortgelijks: “Er was nog maar één type mens 
over: het voorbeeld dat het centrum via de 
pers en televisie met zachte hand aan ieder
een opdrong. En omdat het een kleinburger
lijk voorbeeld was, werd de immense hoe
veelheid aan arme jongeren dat het trachtte 
te evenaren, erdoor gefrustreerd/vernederd. 
Er was geen volkstrots meer. [...]Erwasgeen 
jongere uit het volk meer, op wiens gezicht 
niet een zelfvoldane grijns stond af te lezen, 
niemand meer die nog een ander in de ogen 
keek, of die niet met neergeslagen ogen liep 
als een kostschoolmeisje, om daarmee zijn 
waardigheid, gereserveerdheid en morele 
principes uit te drukken.” [16]

Fotogenieke jeugd

Zoals reeds uit eerdere citaten blijkt, ziet 
Pasolini vooral de jeugd als slachtoffer van 
de ‘culturele genocide’, zij het dat dit slacht
offer zich nogal gedwee naar de slachtbank 
laat voeren. Zijn bekommernis en deernis 
om de toestand van de jeugd is doordrenkt 
van afkeer en een haat die voortkomen uit 
een teleurgestelde, passionele liefde. Het 
loont de moeite even stil te staan bij de 
manier waarop Pasolini in Olie telkens weer 
de “Nieuwe Jongeren” beschrijft, die hij 
daarvoor reeds in zijn roman Teorema on
genadig had getypeerd: “hun gezichten eeu
wig vertrokken in een grijns van zelfgenoeg
zaamheid en verwaandheid” (p. 248); ze 
zijn “ongedurig; hun zwakke, verwijfde li
chaampjes lijken te trillen van nervositeit, 
ze kunnen hun aandacht er niet bij houden 
en trekken verveelde gezichten als ver
wende moederszoontjes” (p. 370); ze heb
ben “die uitdrukking waarvan de zelfge
noegzaamheid haat uitdrukt jegens alles en 
iedereen, hoewel ze niet vrij is van een (goed 
verborgen) angstige spanning waarmee zij 
smeken om aandacht” (p. 351). Hun “mon
den zijn verstard in een ‘eeuwige’ glimlach, 
die hun gele tandjes ontbloot. [...] Ook hun 
ogen zijn geel van zelfvoldaanheid en min
achting: maar de glimlach die erin zweeft, 
waterig en geforceerd, geeft aan die kleur 
een onoverwinnelijke nuance van afgunst, 
verzuurdheid, pijn en schlemieligheid” 
(p. 345). “De ogen en gebaren stralen de 
kalme gelukzaligheid uit van wie voldaan 
is en geslaagd, te zamen met de woede van 
wie een slecht geweten heeft over zijn 
slaafse onderwerping aan het Model en dit 
gevoel verwart met een ketterse en revolu
tionaire onrust” (p. 358). “Ze staan in schil
derachtige, vooral fotogenieke groepjes 
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praten waarschijnlijk over serieuze onder
werpen; of Ze staan in alle vriendelijkheid 
te kletsen, met een spottende grijns. [...] 
Alles wat hun verder niet aangaat is een bron 
van gemelijke verveling en bijna van afkeer/ 
walging, in hun bleke gezichten, de krin
gen onder hun ogen” (p. 390). “Ze hebben 
allemaal een ongezonde bleekheid, soms 
zelfs blauwig of lijkachtig. Hun ogen zijn 
zonder licht, of vol van een geëxalteerd 
licht” (p. 361). “De manier waarop ze zich 
uitdrukken is gemakkelijk, vloeiend, je zou 
zeggen dat ze in hun taal geen obstakels 
kennen en alles bespreekbaar achten. Maar 
al heel snel wordt duidelijk dat zij een au
tomatisme herhalen dat hun ‘elders’ is ver
schaft.” Welbeschouwd lijden ze aan 
“afasie” (pp. 404-405). En in een artikel: 
“die imbeciele, verwaande jongelui die vin
den dat ze genoeg hebben van wat de 
nieuwe maatschappij hun te bieden heeft; 
zo erg, dat ze er bijna eerbiedwaardige voor
beelden van zijn.” [17]

Wat Pasolini dus irriteert is een pose 
van zelfvoldaanheid, die gekleurd is door 
minachting voor de ander. Dit al te nadruk
kelijk negeren van de ander verraadt juist 
het verloochende verlangen om door hem 
erkend te worden, indruk op hem te maken 
en hem te overtroeven. Het is alles slechts 
aanmatiging. De jongeren ontlenen hun 
zelfvoldaanheid aan de nabootsing van een 
Model waaraan ze zich narcistisch spiege
len, aan anderen waarvan ze zich inbeelden 
dat zij ‘het’ echt hebben: de juiste stijl, de 
juiste outfit, de juiste tongval, de juiste mi
miek en gestiek. De gespeelde onverschil
ligheid tegenover de ander is gekleurd door 
een afgunst die uiteraard niet wordt toege
geven. Al die jongeren doen alsof ze aan 
zichzelf genoeg hebben, voeren neurotische 
wraakoefeningen uit op de superieur ge
waande ander bij wie ze heimelijk naar be
vestiging haken. Vooral geen nieuwsgierig
heid laten blijken... Je hoort er slechts bij 
wanneer je te kennen geeft datje niemand 
nodig hebt.

Eigenlijk beschrijft Pasolini een 
veralgemeend cynisme: er is niet enkel het 
dédain tegenover anderen, maar ook het 
openlijk gedemonstreerde dédain tegenover 
het algemeen aanvaarde leefpatroon en het 
comfort dat men zich anderzijds kritiekloos 
laat welgevallen. Het gaat dus om een leeg, 
‘formeel’ negativisme, een krachteloos soort 
kwaadaardigheid waarin de ‘geest van de 
revolte’ is gereduceerd tot mechanisch her
haalde tics of stopwoordjes. Deze houding 
van 'fuck, het is allemaal klote’, is nu juist 
de voorwaarde voor het meest radicale con
formisme. Overigens had Pasolini reeds een 
dergelijke mentaliteit waargenomen in een 
tijd (1953) en op een plaats (een Romeinse 
sloppenwijk) die nog niet door de “cultu
rele genocide” waren aangetast. In zijn 
Studies over het leven in Testaccio beschrijft 
hij hoe elke handeling of bezigheid van de 
jongeren “een ondertoon van ironie” heeft. 
Ze lijken te leven onder een wet die zegt: 
watje ook doet, bijvoorbeeld vissen of ha
gedissen martelen, laat zien dat het je ver
veelt, dat het je eigenlijk onverschillig laat. 
De kunst bestaat er juist in “anderen te be
trappen op lichtgelovigheid, vertrouwen, 
inzet - naïviteit”. [18]

Het is duidelijk dat Pasolini zijn idee 
over de “culturele genocide” niet haalt uit 
sociologische statistieken en politieke ana
lyses, maar onder meer uit zijn waarne
ming van het gedrag en de mimiek van jon
geren. De aard van zijn ergernis over de 
“Hedonistische Consumptiemaatschapij” 
kan men misschien nog het best begrijpen 
vanuit zijn commentaren op het moderne, 
jeugdige paar dat elkaar in het openbaar 
verliefd omhelst en dat in de jaren zestig 
inderdaad een antropologische primeur is 
die tot op vandaag allochtonen uit traditio
nele samenlevingen, voor wie blijken van 
tederheid tussen man en vrouw strikt tot de 
privé-sfeer horen, blijft verbazen. [19] In 
december 1973 schrijft Pasolini in een co
lumn: “Je ziet jonge mensen, ineens gegre
pen door wie weet wat voor romantische 
opwelling, hand in hand over straat lopen, 
of elkaar omhelzen. Wat is dat allemaal in
eens voor romantiek?, vraagje. Het is niets, 
het is alleen maar het nieuwe stel, dat door 
de consumptieve machten is ingevoerd, om
dat stelletjes consumenten zijn. Ze kopen. Ze 
houden eikaars hand vast en waar gaan ze 
naartoe? Naar het warenhuis Rinascenta, naar 
de Upim-supermarkt.” [20] Het zit Pasolini 
hoog, want in augustus 1975 schrijft hij: “De 
jonge mannen die over straat lopen en met 
een beschermend gebaar een hand op de 
schouder van de vrouw leggen, of roman
tisch haar hand vasthouden, werken op je 
lachspieren of geven je even een naar ge
voel. Er is niets zo onwaarachtig als de re
latie waarvan dat consumptiepaartje de con
crete uitdrukking is.” [21] En in september

1975 gaat hij er nog eens tegenaan: “Al die 
domme stelletjes die hand in hand lopen met 
een houding van nu eens romantische be
scherming, dan weer bevlogen zekerheid 
over de toekomst. Ze zijn bedrogen, erin 
geluisd... en zie, hun welzijn, de oorzaak 
van hun monsterlijke karakter, laat hen in 
de steek terwijl de dans van de marionetten 
doorgaat.” [22]

In de roman Olie klinkt een en ander 
veel minder moralistisch. Met droge ironie 
serveert Pasolini een fenomenologie van het 
door de consumptiemaatschappij inderdaad 
aanbeden paar. Hij plaatst zijn rondkuierende 
paren in de vijftiende hellecirkel, waarin het 
“Element van de Lelijkheid en de Afstote
lijkheid” overheerst. “Er zijn allerlei soorten 
paren; maar ze gedragen zich allemaal op 
volkomen identieke manier en houden zich 
aan de volgende regels: 1) Ze dwingen de 
bewondering af van alle omstanders, hoewel 
ze er heel kalm, en ook nog glimlachend, in 
slagen niemand met een blik te verwaardi
gen; 2) Ze manifesteren op de meest ondub
belzinnige wijze een absolute zelfvoldoening 
en een totaal gebrek aan iedere vorm van 
belangstelling voor alles wat niet te maken 
heeft met hun relatie; 3) Ze lopen in de regel 
stevig omarmd [...]; 4) Ze zwijgen vanwege 
de demonstratieve, onuitsprekelijke diepte 
van hun relatie, waarmee ze provocerend 
te koop lopen (te midden van honderden 
andere paren die precies hetzelfde doen); 
5) Als ze praten, praten ze druk en intiem 
met elkaar, als in het jargon van ingewij
den, nauwelijks waarneembaar, zo onfeil
baar in hun wederzijds begrip; 6) Ze laten 
geen gelegenheid schieten om elkaar te kus
sen, waarbij ze zich nooit en te nimmer be
kommeren om het (ongetwijfeld spectacu
laire) effect hiervan op de voorbijgangers.” 
Zit er bijvoorbeeld een paar in familie
verband in een pizzeria, dan hebben zij een 
“ereplaats”. “Zowel het meisje als de jon

gen zwijgt, als afgezonderd in heimelijk
heid; maar hun stilte is de officiële stilte van 
wie succes heeft en weet dat hij degene is 
die moet worden vereerd en gerespecteerd.” 
Even verder klinkt het: “Het ostentatieve 
karakter van de liefde die deze paren ge
meen hebben - een fatale en openlijk ge
manifesteerde vleselijke liefde, toegestaan 
en zelfs verlangd door de permissieve maat
schappij - onthult duidelijk dat het gaat om 
uiterst onoprechte relaties/liefdes." Ook de 
gemengde groepjes van jongens en meisjes 
“leggen diezelfde heimelijkheid en hoog
geëerde zelfgenoegzaamheid van de paren 
aan de dag”. [23]

De paren lopen naar Pasolini's gevoel 
rond als potsierlijke levende publiciteit voor 
de Vrije Liefde. In de jaren zestig werd in
derdaad het verval ingezet van het huwe
lijk, dat de affectie tussen twee mensen 
inbedt in symbolisch en moreel zwaar be
laden instituten als Familie en Kerk. Het 
huwelijk stelde de band tussen man en 
vrouw onder het oog van een Ander die 
waakte over trouw en de vervulling van al
lerlei plichten. De moderne stelletjes die 
straten en parken bevolken hebben lak aan 
dit oog en laten dit ook merken. Ze sluiten 
zich voor ieders ogen van iedereen af. Door
dat ze hun in splendid isolation beleefde 
liefdesband zo nodig moeten demonstreren, 
verraden ze dat ook zij hun band door het 
oog van een Ander willen verzegeld zien. 
Voor Pasolini, die het waagde de massale 
ja-stem van de Italianen voor de legalisering 
van echtscheiding in 1974 niet zomaar po
sitief te onthalen, had de ineenstorting van 
het klassieke huwelijk tot een soort perma
nente prostitutie geleid. Zielig aan de mo
derne stelletjes is dat ze maar al te zeer de 
erkenning van het door hen zo ostentatief 
genegeerde publiek nodig hebben om in de 
'onuitsprekelijke diepte van hun relatie’ te 
geloven. Ook de ‘vrije liefde’ haakt naar de



erkenning door een Ander, naar een Ander 
die hun armzalige liefde zou bezegelen, 
autoriseren, werkelijk zou maken. Alleen is 
dit verlangen naar erkenning hysterisch', de 
paren demonstreren hun soevereine zelfvol
daanheid; maar in al hun gedragingen, in al 
hun draaien en keren en ontwijken van blik
ken kunnen wij de vraag lezen die zij de 
hen onverschillige wereld insturen: “Wel, 
is onze liefde niet echt?” De blik waar zij 
op een verdraaide, verloochende manier 
naar zoeken is volgens Pasolini de blik van 
de Televisie waarin voortdurend de in het 
paar geïncarneerde Liefde wordt bezongen. 
De symbolische, erg geformaliseerde onder
werping aan God en Familie had volgens 
Pasolini “tussen 1961 en 1975” plaats
gemaakt voor een prosternatie tegenover het 
obscene, alomtegenwoordige oog van de 
massamedia, een oog dat iedereen erop na
kijkt of hij wel genoeg op een vrije, vro
lijke, innige, intense wijze van zijn lichaam 
en dat van zijn partner geniet. We kunnen 
ons enigszins voorstellen wat Pasolini ge
dacht moet hebben van John Lennon en 
Yoko Ono’s Love-in, een ‘performance’ die 
erin bestond dat ze hun wittebroodsweken 
samen in bed doorbrachten, in een kamer 
die voor iedereen toegankelijk was, zodat 
iedereen van hun prille huwelijksgeluk kon 
meegenieten...

Het ligt niet in mijn vermogen, noch 
is het mijn intentie om te begrijpen waarom 
Pasolini zich door die paren zo persoonlijk 
aangesproken en geïrriteerd voelde, waarom 
hij hun smeekbede om de erkenning van hun 
Liefde, die zij op zo’n verdraaide, angstig- 
heimelijke manier brachten, zo genadeloos 
en, men kan wel zeggen, op zijn beurt zo 
hysterisch van antwoord diende: “neen, jul
lie liefde is niet echt, hij is dwangmatig en 
vreugdeloos, en mijn angst is de volgende: 
deze liefde, die men onophoudelijk bezingt 
en die u naar haar beeld vormt, zou wel eens

een wreedaardige Moloch kunnen zijn, 
wreedaardiger dan de abstracties God, Va
derland en Familie die de fascisten nog niet 
lang geleden op al bij al weinig succesvolle 
manier hebben willen opwarmen. Deze 
liefde is misschien een abstractie die zich 
dieper in uw vlees naar binnen snijdt, u die
per van binnenuit uitholt en u meer tot een 
bleek, afgunstig, eeuwig-malcontent spook 
maakt dan alle abstracties die tot nog toe 
het licht hebben gezien.” [24]

Het valt niet te ontkennen dat de 
cultuurkritiek die Pasolini in zijn artikels, 
openbare discussies en interviews laat ho
ren, vaak klinkt als een nogal reactionair-ro- 
mantische en hitsig-pamflettaire versie van 
een linkse kritiek die toen reeds geruime tijd 
op volle toeren draaide: Hans Magnus 
Enzensbergers Bewusstseinsindustrie (1962), 
Herbert Marcuses One-dimensional Man 
(1964), Guy Debords La société du spectacle 
(1967) en ook reeds La société de consomma
tion (1970) van Jean Baudrillard. Pasolini als 
een soort tweederangs-Marcuse, het is hem 
toentertijd reeds verweten. Dit neemt niet 
weg dat we zijn (uiteraard van reflectie door
drongen) beschrijvingen van de jongeren
cultuur niet zomaar naast ons neer kunnen 
leggen.

Pasolini beschrijft hoe jongeren alles 
doen om te tonen hoe voldaan en vrijge
vochten ze zijn, maar in alles ook verraden 
dat ze in de ban van het systeem leven. Dit 
‘systeem’ heeft Baudrillard onder meer ge
typeerd in een hoofdstukje dat Pasolini on
getwijfeld zou hebben onderschreven: Le 
fun-System, ou la contrainte de jouissance. 
“De consumptiemens vindt dat hij moet 
genieten. Hij is een genots- en bevredigings- 
ondememing. Hij moet gelukkig zijn, ver
liefd, vleiend/gevleid, verleidelijk/verleid, 
participerend, euforisch en dynamisch. [...] 
Het is de ‘fun-morality’ of het imperatief 
zich te amuseren, om al zijn mogelijkhe

den tot opwinding, genot of bevrediging tot 
op de bodem uit te buiten.” [25] Baudrillard 
wijst erop dat deze stille dwang tot genie
ten bij voorbaat elk genot de pas afsnijdt. 
Deze dwang bestaat immers in het onop
houdelijke produceren van de elkaar diffe
rentiërende tekens van het genot die door 
het consumptiesysteem worden aangebo
den. Het ‘genot’ is labeur, hetgeen Pasolini 
in Olie bijvoorbeeld op burleske wijze 
allegoriseert wanneer hij beschrijft hoe de 

jongen die met zijn meisje door alle helle- 
cirkels wandelt, zijn liefdevolle omarming 
van het meisje enkel kan blijven volhouden 
ten koste van de ergste pijnen en krampen, 
tot hij haar uiteindelijk als een zoutzak moet 
laten vallen en zelf neervalt als een dode. 
Zeker jongeren worden voortdurend geïn
timideerd door een soort obscene god die 
hen via de massamedia dagelijks met tal
loze signalen uitnodigt vooral onbekom
merd, zonder schaamte of schuldgevoe
lens, van hun jeugdigheid te genieten. De 
jeugd is niet zomaar een uitermate belang
rijke consumentengroep voor de industrie 
geworden, de consumptiemaatschappij is 
wezenlijk een ‘jeugdige’ maatschappij, 
waarin de cultus van het onbekommerde, 
onverantwoordelijke, eigengereide, ‘on
deugende’ genieten centraal staat. Dit he
donisme is eigenlijk een formalisme: het 
principe is dat men alles mag doen, zeg
gen, denken of voelen, op voorwaarde dat 
men er voor zichzelf plezier aan beleeft. 
Van jongeren wordt niet zozeer verwacht 
dat ze dit of dat doen of leren, maar dat ze 
het met volle goesting doen. Jongeren 
moeten voortdurend ‘gesensibiliseerd’, 
‘gemotiveerd’ worden. Belangrijk is dat ze 
‘ervoor gaan’. Waarvoor? Drvoor, voor 
datgene wat ze als jeugd ‘in zich’ hebben.

De hedonistische imperatief “Geniet!” 
is intimiderend. Het is een gebod dat geen 
enkel verweer en ook geen enkele reflectie 
toelaat. Men moet er wel op ingaan. Wie 
wil immers niet genieten?! [26] Tegelijker
tijd is deze imperatief niet te assumeren. Wie 
er serieus op wil ingaan, komt onvermijde
lijk in een impasse terecht. Kortom, we kun
nen onmogelijk niet ontvankelijk zijn voor 
dit gebod, en toch kunnen we het niet ade
quaat naleven. Het overal weergalmende 
“Geniet!” brengt ons in een toestand van 
wezenloze, passieve ontvankelijkheid zon
der werkelijke ontvangst.

Uit de psychoanalytische uitwijding in 
het derde deel van deze tekst (zie num
mer 98 van De Witte Raaf) moet duidelijk 
zijn geworden dat het genot voor de mens 
een problematische zaak is, niet omdat 
maatschappelijke geboden en verboden al
lerlei vormen van genot verbieden of ont
moedigen, maar omdat het genot in de mens 
primair huishoudt als het genot van een 
ander dat hem, eenmaal opgeslagen onder 
de vorm van een fantasma, van binnenuit 
intimideert. Intimiderend is dat die fantas- 
matische ander hem lijkt te provoceren tot 
een genot terwijl hij anderzijds het geheim 
van dat ware genot voor zichzelf houdt. Het 
mag dan wel een populaire gedachte zijn 
dat maatschappelijke regels en rituelen de 
functie hebben om de losbandige genot
zucht van de mens aan banden te leggen, 
veel juister is te stellen dat deze regels de 
mens beschermen tegen deze onbewuste 
(zelf)intimidatie, tegen die onmogelijke 
plicht tot genieten die van die geïnternali
seerde ander uitgaat. Regels, normen, door 
de traditie overgeleverde gewoontes en ge
bruiken richten, om met Lacan te spreken, 
tegenover de fantasmatische ander waar wij 
geen verhaal tegen hebben, de symbolische 
Ander op met wiens verhaal wij eindeloos 
aan de slag kunnen. In de moderne maat
schappij, die van de mens vooral eist dat 
hij ‘zichzelf is’, heeft deze Ander zijn van
zelfsprekende legitimiteit verloren. Toch 
voelen wij ons daarom niet bevrijd en op
gelucht, maar blijft een ‘onbehagen in de 
cultuur’ ons bespoken. Dit komt wellicht 
doordat we vandaag minder beschermd zijn 
tegen de genotsdwang die van het fantasma 
uitgaat Eigenlijk is de greep die het sym
bolische systeem in onze ‘permissieve’ sa
menleving op de mensen heeft helemaal niet 
losser geworden. Integendeel, zou men 
— met Pasolini - kunnen zeggen. In plaats 
van een barrière in te stellen tegen de im
passe waar de genotsimperatief toe leidt, 
houdt het symbolische (als systeem) de 
mens in zijn greep met een soort gesyste
matiseerde fantasmagorie', de consumptie
maatschappij. Dit is althans de stelling die 
Baudrillard in La société de consommation 
verdedigt. Volgens hem is er tegen deze 
fantasmagorie geen verweer mogelijk om
dat elk element (elk "object-teken") ervan 
de consument "absorbeert" in het imaginaire 
(de “hyperrealiteit” zal het later heten) van 
een totale bevrediging. [27] Niet een repres
sie die de bevrediging verbiedt is hier de 

censurerende instantie, maar een “gediri
geerd narcisme” dat elk verlangen op quasi- 
hallucinatorische wijze ‘bevredigt’ zodra het 
opkomt. [28] De consumptiemaatschappij 
is de wereld van de “gerealiseerde utopie”. 
Hierin laten de subjecten zich “ludiek om
vormen tot een SPOOK van tekens en ob
jecten” die telkens naar een totale, dat wil 
zeggen imaginaire gezondheid, schoonheid, 
jeugdigheid, seksualiteit verwijzen. [29] 
Deze imaginaire referenten functioneren als 
ideologische alibi’s om, in een systeem dat 
zich eindeloos kan differentiëren, hun te
kens (later “simulaties” genoemd) te pro
duceren en dus deze referenten zelf (die 
ambigu zijn, onberekenbaar, door tekort 
getekend) onder tafel te vegen. Zoals we 
weten is Baudrillards visie radicaal. Zo sti
muleert het vertoog dat ons maant onze sek
sualiteit of ons lichaam te bevrijden van 
eeuwenoude taboes, enkel nog maar het 
“perverse verlangen naar de code zelf’, “een 
verlangen dat de systematiek van de tekens 
viseert”. [30] De verplichting die mensen 
zichzelf opleggen om voor zichzelf en an
deren als bevrijde, ‘geëmancipeerde’ men
sen te verschijnen, is volgens Baudrillard, 
“obsessief’, “agressief’, “compulsief’, 
“autodestructief’. Het gaat hier om sacrifi- 
cieel gedrag dat evenwel niets feestelijks 
heeft. Kortom: de doodsdrift is hier onder
huids aan het werk. [31] Men ziet er stra
lend uit, men houdt van zichzelf en zijn 
lichaam, maar op onbewust niveau is men 
een zwoegende slaaf die zich alles waar men 4
zo ostentatief van geniet, pijnlijk onthoudt, 
tegelijk afgunstig op die fantasmatische 
ander die blijkbaar wel onbekommerd ge
niet. Pasolini’s jongeren doemen hier weer 
voor ons op, en de enorme ambiguïteit van 
hun ‘zelfvoldaanheid’.

Slavoj Zizek spreekt in dit verband van 
een omkering: het gaat niet meer om een 
publieke Orde die ons aanmaant onze drif
ten te beteugelen, waarbij we dan genot 
kunnen putten uit het heimelijk overtreden 
van deze Orde. Onze maatschappij maant 
ons integendeel voortdurend aan vooral te 
genieten, naar eigen goeddunken onze 
lifestyle uit te kiezen, terwijl we eigenlijk, 
afgeschrikt door deze imperatief, heimelijk 
genot scheppen uit allerlei vormen van 
strakke regulering. [32] Ook zij die serieus - 
lijken in te gaan op de eis om de mogelijk
heden tot genot die hun lichaam hun biedt, 
ten volle uit te buiten, ontsnappen niet aan 
deze logica. De zoektocht naar genot ver
glijdt steeds weer in allerlei voorbereidende 
activiteiten waarbij men eindeloos aan het 
eigen imago werkt: jogging, body shaping, 
massage, ontharing, bruinen - het zijn vor- . 
men van strenge, obsessieve zelfdiscipline- 
ring waarbij men het ‘eigenlijke’ doel uit 
het oog verliest. [33]

Maar, zal men opwerpen, is dit geen 
paranoïde voorstelling van zaken die doet 
alsof iedereen wordt gevampiriseerd door 
een perfect in zichzelf sluitend systeem? De 
overgrote meerderheid van de mensen eet a 
de soep nooit zo heet als ze door het sys
teem van de consumptie, door publiciteit en 
massamedia, wordt opgediend. De door- 
sneemens is sceptisch, relativistisch, min of 
meer tevreden met de lustwinst die hij hier 
en daar behaalt. Hij heeft een ‘gezonde’, 
ironische distantie tegenover de geëxal
teerde modellen van bevrediging die de - 
massamedia hem voorspiegelen. - Uiter
aard, de 'geabsorbeerdheid' van het subject 
door het systeem moet niet worden begre
pen als een participatie of navolging, maar 
eerder als een passieve fascinatie. En wat 
fascineert kan enkel datgene zijn “waaruit 
we, door zijn logica of interne perfectie, 
radicaal buitengesloten zijn”. [34] Wat we 
volgens Baudrillard eigenlijk consumeren, 
ongetwijfeld ‘ongelovig’ maar wel gefasci
neerd, is het subliem-onverschillige, zelf
genoegzame spektakel van het consumptie
systeem zelf. Met andere woorden: het sys
teem van de consumptie ‘integreert’ ieder
een door iedereen buiten te sluiten. Juist 
hierdoor kan iedereen de indruk hebben dat „ 
hij er buiten staat en vrij is, terwijl hij on
dertussen op het niveau van het fantasma, 
dat de motor van de fascinatie is, wel in het 
systeem zit opgesloten.

Liever zij dan wij

Wat Pasolini met “een gevoel van diepe en 
ontroostbare verslagenheid” [35] vaststelt is 
dat vooral de jongeren overgeleverd zijn aan 
deze passieve fascinatie die niets anders is 
dan een fascinatie voor hun eigen door de 
massamedia geëxalteerde Jeugdigheid: hoe 
meer de jongeren op straat voor de omstan
ders hun zelfvoldaanheid tentoonspreiden, 
des te meer bewijzen ze dat ze slechts op
draven in het spektakel van de consumptie. 
Hoe meer de jeugd doet alsof ze lak heeft 
aan het hele systeem van de opvoeding en 2 5
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van de cultuur van hun ouders, des te meer 
consumeert de jeugd slechts de Jeugd, en 
zit ze dus gevangen in haar spiegelbeeld, 
jaloers op zichzelf, wanhopig zoekend naar 
de blik die haar Jeugdigheid bezegelt, en 
juist daarom elke blik afwerend, want er 
angstig voor beducht door die blik te wor
den opgeslokt. De jongeren die Pasolini 
beschrijft genieten niet ‘echt’, ze demon
streren compulsief hun recht op genot, ze 
bezetten jaloers de plaats van het genot, 
alsof die plaats elk moment door iemand 
anders zou kunnen worden ingenomen, of 
beter: in het besef - dat ze alleen met hun 
‘bleekheid’, 'verzuurdheid', ‘angstige span
ning’, ‘nervositeit’ verraden - dat die plaats 
al ingenomen is, dat ze zelf slechts de ma
rionetten zijn van een spookachtige ander 
die hun het genot afneemt door hen ertoe te 
verplichten.

De jongeren zijn de consumenten par 
excellence. Niet dat ze méér consumeren, 
ze staan gewoon meer bloot aan de impera
tief zichzelf en alleen zichzelf te zijn en daar
van te genieten. Deze imperatief gaat uit van 
zowat alle beelden, gezangen en verhalen 
waarmee de door de volwassenen georkes
treerde en gestuurde ‘jeugdcultuur’ de jeugd 
bestookt. De volwassenen lijken er belang 
bij te hebben dat de jongeren opdraven om 
een aanstekelijk soeverein levensgenot 
te incarneren. Zij geloven graag in de 
Jeugd. [36] Dit geloof is een massief feit 
dat zich in hoog tempo over de wereld ver- 

- spreidt, en dat niet zomaar te begrijpen valt 
vanuit de enorme economische belangen die 
ermee zijn gemoeid. Het is voor volwasse
nen ook van libidinaal belang om hun fas
cinatie voor de jeugd te onderhouden en zich 
te onderwerpen aan die ‘rijpe onrijpheid’ 
waar Witold Gombrowicz het over heeft. 
Slavoj iek zou dit een geval van inter- 
passiviteit noemen. Hij doelt daarmee op 
een defensiemechanisme tegen de eigen 
passiviteit. Op het niveau van het fantasma 
ben ik één en al passieve, ‘impotente’ 
gegrepenheid door het enigmatisch genot van 
de ander. Interpassiviteit bestaat erin dat ik 
me van die beklemmende passiviteit ontdoe 
door haar naar een concrete ander te verschui
ven. [37] Eigenlijk is interpassiviteit een 
soort actieve zelfintimidatie: ik maak voor 
mezelf het primair-geïntimideerd zijn door 
de fantasmatische ander lichter door deze 
ander te externaliseren. In ons geval is die 
ander de jeugd. Het is aan de jeugd om ‘ten 
volle’ te genieten, om passief te zijn in de 
plaats van de volwassenen.

Zo wordt begrijpelijk waarom de vol
wassenen zich zo gewillig door de jeugd 
laten terroriseren, zoveel investeren om de 
Mythe van de Jeugd in stand te houden. Dat 
de jongeren in onze plaats genieten, bete
kent dat ze in onze plaats het hoofd moeten 
bieden aan dat “obscene Über-Ich" (Lacan) 
dat ons de genotsimperatief influistert. Het 
genot dat we de jeugd ‘belangeloos’ gun
nen, is een genot dat we zelf liever kwijt 

ti dan rijk zijn. We verkiezen een moeilijk 
handelbare, balorige jeugd aan wier grillen 
we met steeds nieuwe gadgets tegemoet 
komen, of beter, die we op die manier creë
ren en installeren, wanneer we daarmee zelf 
de impasse van het genot kunnen vermij
den. La belle jeunesse sans- merci speelt de 
rol van die boosaardig genietende ander-in- 
ons en moet deze vooral afdekken. Door niet 
alleen de jeugd maar ook onszelf met de 
Jeugd te intimideren, dekken we de afgrond 
toe die zich in onze eigen vrijheid opent. 
Want in de Jeugd blijven we - als in een 
donkere spiegel - bedremmeld onszelf, ons 
eigen al te passieve, onmogelijke genot ga
deslaan.

Onze 'interpassieve' veihoudingtotde 
jeugd is dus op zijn minst verdacht. We gun
nen de jongeren alles, niet zomaar een toe
komst, maar eerst en vooral het unieke ge
not van hun jeugdigheid zelf. Maar tegelijk 
weten we maar al te goed dat ze aan de jeug
digheid, waarvoor ze door duizenden tekens 
gesensibiliseerd worden, onmogelijk kun
nen toekomen. De mythe van de Jeugd is 
voor ons een alibi om de jongeren op te za
delen met een impasse die eigenlijk de onze 
is. Hoe zou deze imperatief “Wees jeugdig!” 
voor de jeugd niet ondraaglijk kunnen zijn? 
Het kan niet anders dan dat de jeugd voor 
de Jeugd vlucht, in allerlei vormen van cy
nisme, negativisme, nihilisme, verslaving, 
vermoeidheid, verveeldheid, hyperconfor- 
misme, ascetisme, desnoods agressie of 
zelfverminking - allerlei quasi-symptoma- 
tische uitingen waarmee de jeugd tot haar 
pleitbezorgers zegt: “Ik ben uw Jeugd niet.” 
Wie denkt dat deze uitingen van malaise 
sociaal-economisch kunnen worden ver
klaard - bijvoorbeeld door te weinig toe
gang tot de arbeidsmarkt of te weinig 
expressiemogelijkheden - bezondigt zich 
aan paternalisme. Met al deze houdingen, 
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de jeugd weerstand tegen de terreur van de 
sensibilisering, tegen de jeugdige joligheid 
en 'ludiekheid' die haar overal belaagt, te
gen de onophoudelijk weerklinkende op
roep om ‘ervoor te gaan’. Tegenover de ‘aan 
de jeugd aangepaste’ bevredigingsvormen 
die overal worden aangeboden, kan de jeugd 
vaak slechts genot scheppen, voorbij elke 
bevrediging, in een pose van onbehagen. 
Een voorbeeld: punk en techno kunnen wor
den beschouwd als dubieuze, ostentatieve 
vormen van non-participatie aan de ‘vitali
teit’ van de officiële jeugdcultuur. Dansen is 
hier gereduceerd tot een consequent ongeën
gageerde, vreugdeloze overgave aan een 
monotoon-mechanisch gedreun. Het is een 
kadaverachtig dansen, een dansen van het 
niet kunnen en niet willen dansen, een uit
dagende manifestatie van onvrijheid, 
oncreativiteit, ongeïnspireerdheid; de om de 

jeugd bekommerde maatschappij wordt uit
gedaagd met een excessief onvermogen tot 
genieten, en dus met een obscuur exces aan 
genot waar niemand bij kan. [38] Melan
cholie met een pokerface... In dergelijke 
vormen van subcultuur dreigen non-confor- 
misme en ironisch, dandyesk hyperconfor- 
misme inwisselbaar te worden. Het zoge
naamde non-conformisme kan altijd een 
narcistische pose zijn, en het conformisme 
kan zich altijd uitgeven voor een ‘subver
sieve parodie’.

De houding van minachting en zelf
voldaanheid die Pasolini ergert ligt hier 
uiteraard steeds op de loer: een soort pre
tentieus gebrek aan naïviteit, die houding 
van ‘mij luis je er niet in’. En onvermijde
lijk wordt alle verzet van de jeugd tegen de 
Jeugd meteen, vandaag nog veel vlugger 
dan in Pasolini’s tijd, geformaliseerd en dus 
lamgelegd door de jeugdcultuurindustrie 
waarin onverschilligheid en minachting al 
lang een stereotiepe pose zijn geworden, 
waarmee maar al te zeer tersluiks naar lief
devolle goedkeuring wordt gevist. In de 
trotse weigering aan het beeld van de Jeugd 
te willen voldoen, dagen jongeren de vol
wassenen uit met het geheim van hun jeugd, 
dat ze bewaren als in een tabernakel waar 
ze uiteraard zelf niet binnen kunnen. Zo lijkt 
de jeugd gevangen in een duivelse spiraal 
waarbinnen ze, zoals Gombrowicz be
schrijft, nimmer kan ontsnappen uit de 
droom die over haar wordt gedroomd. Maar 
men kan volgens dezelfde Gombrowicz de 
zaak ook omkeren. Tegenover de gedachte 
dat elke vorm van verzet weer in confor
misme uitmondt, kan altijd worden ingé
bracht dat achter een houding van confor
misme een verzet kan schuilen. Al die jon
geren die zo ‘voorbeeldig jeugdig’ zijn, mis
schien doen zij maar alsof; misschien gaat 
het om een ironische flirt met ons, volwas
senen, terwijl zij ondertussen genieten van 
iets heel anders... [39] De hele ‘jeugd
cultuur’ is misschien slechts een scherm 
waarachter de jeugd zich verschuilt...

Dat de jeugd overhoop ligt met de 
Jeugd, lijkt dus evident. Toch klagen wij er 
graag over dat de jeugd op jammerlijke 
wijze haar jeugd te grabbel gooit. “Ach, die 
jongeren! Ze zitten zichzelf in de weg! Hoe 
is het mogelijk dat ze niet tevreden zijn ter
wijl we hun geen strobreed in de weg leg
gen, hen helemaal zichzelf laten zijn? In hun 
plaats, indien ik hun mogelijkheden had...” 
Met dit gejammer genieten we hysterisch 
van de jeugd, dat wil zeggen wij zijn ver
slaafd aan onze klacht, wij zijn heimelijk 
maar al te blij dat zij keer op keer teleur
stelt, dat de mythe van de Jeugd zich niet 
werkelijk realiseert, dat de jeugd niet goed 
raad weet met die tomeloze energie, die nog 
ongerichte levensvreugde, dat onuitputte
lijke potentieel aan genietingen die we haar 
toeschrijven. Wij zijn blij dat wij nodig zijn, 
niet als vaders en moeders die hen met de 
onvermijdelijke wet confronteren, maar als 
begrijpende vrienden, ‘begeleiders’ of the
rapeuten die tussenkomen wanneer zij, geïn
timideerd door de Jeugd, in een impasse 
terechtkomen. In deze amicale en therapeu
tische interventies laten wij ons maar al te 
graag in met de impasse waarmee we ze 
hebben opgezadeld, en wel omdat we we
ten dat juist in deze impasse hun ‘ware’ ge
not verborgen zit, een genot voorbij alle 
aangeboden vormen van bevrediging. Wij 
weten dit - zij het slechts op de duistere 
manier van Oedipus die ‘weet’ dat hij zelf 
de moordenaar is die hij zoekt. Wij weten 
dat het genot van de jongeren juist daar huist 
waar het voor hen onhandelbaar is, waar ze 
eraan lijden, er te veel of te weinig van heb
ben (en exces en tekort liggen dicht bij el
kaar). Pas wanneer we ons buigen over de 
‘jammerlijke’ mislukking van de jeugd, 
voelen we ons in de nabijheid van haar es
sentie. De aanblik van die mislukking sterkt 
telkens weer ons geloof in de mythe van de 
Jeugd, in die sublieme schat die ze zo on
schuldig, zo argeloos, zo onnadenkend in
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zich meedraagt. Van die schat laten jonge
ren het meest zien in hun malaise, gekweld 
door de jeugdfantasmagorie die hen uit
spuwt door hen te absorberen, zelf krachte
loos spuwend op de Jeugd, excessief niet 
genietend. Voor zover we ons hoofdschud
dend blijven verbazen over de feitelijke mis
lukking van de jeugd, verloochenen wij de 
structurele onmogelijkheid van de jeugd om 
trouw te zijn aan het imaginaire van de Jeugd, 
en zijn we medeplichtig aan het systeem dat 
de jeugd gijzelt met de Jeugd. Nogmaals, het 
is onze eigen impasse die wij daarmee 'inter- 
passief’ van ons afschuiven, wij modernen 
die zelf de last dragen van onze oeverloze 
jeugdigheid, van een leven waarin gemeten 
een plicht is en de dood ons als iets 
ondenkbaars bespookt. De ander moet ge
nieten zodat we ons ongestoord kunnen blij
ven overgeven aan onze obsessieve, jachtige 
activiteiten. De “Hedonistische Consumptie
maatschappij” is een maatschappij van hard
werkende, constant door stress geteisterde 
mensen.

Het is dezelfde structuur die ik in ver
band met Albert Speer aanduidde in het eer
ste deel van deze tekst (zie nummer 96 van 
De Witte Raaf): Speer, als hardwerkende 
producer van feesten en festivals, laat al het 
extatische genot aan de massa. Maar in die 
massa contempleert hij intussen niets an
ders dan zijn eigen passiviteit, zijn al te 
krachteloze, al te ‘vrouwelijke’ overgave 
aan de Führer. Zijn drukke manipulatieve 
activiteit verbergt een passieve, inerte, voor 
hemzelf ondraaglijke fascinatie voor het 
genot van de ander. Het is niet moeilijk om 
hierin eveneens de structuur te zien van al 
die cultuurproducenten die druk bezig zijn 
het ‘publiek’ te verwennen met meeslepende 
en ‘gemeenschapsbevorderende’ spektakels 
- als men maar niet zelf, machteloos toe
ziend, in de zaal moet zitten.

“Mijn kleine is goed uitgerust”

Wellicht openbaart Lacan, wanneer hij 
schrijft over het gespeculeer van moeders 
of andere vrouwen rond het piemeltje van 
een kleine jongen, de structuur van ons on
wrikbaar geloof in de jeugd: “Mijn kleine 
is goed uitgerust. Of: Je zult veel kinderen 
hebben. Kortom, de waardering die hier 
wordt opgebracht voor het object, al met al 
nog een partieel object, contrasteert met de 
ontkenning van het verlangen (van de jon
gen), en dit op het moment zelf van de con
frontatie met wat het subject inwijdt in het 
mysterie van het verlangen. Een splijting 
wordt hier teweeggebracht tussen enerzijds 
dit object dat het kenteken wordt van een 
geprivilegieerde positie, dat agalma wordt, 
de parel in de kern van het individu dat hier 
beeft rond de spil van zijn toegang tot de 
volheid van het leven, en anderzijds een 
vernedering van het subject. Het wordt ge
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waardeerd als object, geminacht als verlan
gen.” [40] Wellicht komt de cultus van de 
jeugd neer op zo’n vernederende infantili- 
sering, waarbij men, juist door aan een sub
ject een ongebreidelde vitaliteit toe te schrij
ven, het verlaagt tot willoos object. Het sub
ject splijt hier, want op het moment dat alle 
mogelijkheden tot genot hem worden toe
geschreven, wordt het genot hem als iets 
ontoegankelijks ingesproken. Tegenover 
zijn door de moederlijke Ander opgehemeld 
orgaan is het subject zelf niets. In deze 
ophemeling wordt zijn precieus orgaan hem 
ontvreemd en wordt het een zwevend, 
spookachtig ding: de imaginaire fallus. Dit 
is allicht wat we met de jeugd aanrichten. 
De cultus van de Jeugd en het Jeugdige is 
mogelijk niets anders dan een onophoude
lijke castratie door een moederlijke Ander 
die, onder het mom de jeugd ‘alles te gun
nen’, haar veroordeelt tot een krachteloze 
gefascineerdheid voor de sublieme schat die 
men in haar meent te hebben ontdekt.

Door systematische intimidatie produ
ceert onze maatschappij bij de jeugd sek
sualiteit. Toch blijft zij hardnekkig de sek
sualiteit naturaliseren. In de mate waarin 
biologie, genetica en ontwikkelingspsycho
logie de seksualiteit voorstellen als een in 
wezen endogeen proces van natuurlijke ont
plooiing dat alleen goed moet worden be
geleid, ontkennen zij in alle talen het ge
weld dat de maatschappij uitoefent. Seks als 
natuurlijke behoefte, als instinct, waarbij 
schuld en schaamte en allerlei vormen van 
onbehagen moeten worden beschouwd als 
‘disfunctionele’, ‘cultureel geïnduceerde’ 
neveneffecten: het is een verhaal dat ons, 
steeds met dezelfde onaardse glimlach, ver
teld wordt door seksuologen, therapeuten, 
vormingswerkers, human resource mana
gers, neodarwinisten, progressieve priesters, 
popsterren en andere celebrities die hun 
ondeugende bekentenissen afleggen in de 
media. Het is een verhaal dat iedereen we
zenloos aanhoort en dat blijkbaar eindeloos 
moeten worden herhaald, een verhaal dat 
niemand gelooft maar iedereen voor lief 
neemt. Juist dit verhaal wordt in Pasolini’s 
Said ondraaglijk, en wel omdat deze ijs
koude film het verhaal van dit verhaal N&t- 
telt, het verhaal van de wijze waarop sub
jecten in dit verhaal worden ingelijfd. We 
denken natuurlijk meteen aan de dames die 
olijke verhalen vertellen over hoe zij in hun 
jeugd ‘onbevangen’ van seks genoten, ter
wijl ze omringd zijn door de even ‘onbe
vangen’ naaktheid van de zwijgende licha
men rond hen. Ook al zijn, zeker in het eer
ste hoofdstuk van de film, de verhalen he
lemaal niet zo exuberant of pervers, uit de 
mond van de vertelsters klinkt alles buiten
aards, onwerkelijk, sinister.

Zoals bekend is Sade een schijn- 
naturalist. Zijn naturalisme is een demo
nisme. Voor hem is de ‘natuur’ exces, con-
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stante verkrachting van zichzelf, destruc
tieve haat tegen het leven dat zij zelf onop
houdelijk creëert. De natuur is een sadis
tische instantie die ten koste van ons ge
niet. We weten dat deze ’hersenkronkel’ van 
Sade alleen maar kan teruggaan op het 
fantasma van een archaïsche ander die het 
genot als iets ondraaglijks in het subject 
plant. Eigenlijk zegt Sade niets anders - en 
hier getuigt hij ook van met zijn eindeloos, 
wanhopig-repetitief vertoog - dan wat de 
consumptiemaatschappij in duizenden te
kens verraadt maar uiteraard nooit zegt: dat 
het genot een wrede wet is, een obsederende 
imperatief. Dat is niet slecht gezien. Per
vers is pas de gedachte dat men deze impe
ratief adequaat zou kunnen naleven, dat er 
een mens zou zijn die voor het genot is toe
gerust. Pervers is de idee dat men het met 
het excessieve genot van de ‘Natuur’ op een 
akkoordje zou kunnen gooien, als men haar 
geheime wetten maar genoeg kent en toe
past. Zo’n ‘ethiek’ kan enkel tot sadisme 
leiden. De verloochening van de impasse 
waarop de genotsimperatief als plicht tot 
exces onvermijdelijk uitkomt, leidt ertoe dat 
men deze impasse op de ander verhaalt: op 
de sublieme jeugd bijvoorbeeld.

In Said pakken de vertelsters uit met 
de nodige knowhow inzake het genot, ter
wijl ze, als seksobject volledig afgedankt, 
die niet mogen toepassen. Zij zijn levende 
publiciteitsborden voor hun sublieme maar 
voorbije Jeugd: restanten, kadavers. De jon
geren van hun kant leveren, tot object ge
degradeerd, de pure, nog maagdelijke ma
terie van het genot. Zij moeten het genot 
als het ware produceren, terwijl het henzelf 
noodzakelijk ontglipt, bij gebrek aan 
knowhow. Ze zijn te vergelijken met primi
tieven die te zwak en te laks zijn om de 
grondstoffen die ze in eigen bodem hebben 
zitten, zelf te ontginnen. Nu zullen we ons 
niet laten verleiden tot de perverse idee dat 
de fascisten de synthese zouden realiseren 
tussen de knowhow over het genot en de 
substantie van het genot, door de libertijnse 
scientia sexualis toe te passen op een aan
tal jeugdige lichamen. Zij installeren zich 
eerder in de kloof tussen beide: tussen ken
nis en genot, tussen taal en lichaam. Of juis
ter (en dit is sadisme): zij slaan die kloof 
bij hun slachtoffers. Hiermee doen zij ei
genlijk opzettelijk wat, in het daarnet geci
teerde fragment van Lacan, de moeders van
uit hun ‘naïef’, alledaags narcisme doen met 
hun jongetje. De fascisten omschrijven en 
ensceneren onophoudelijk het soevereine 
genot dat de Jeugd eigen is, maar dan met 
een retoriek en ritualistiek die zo uitgekiend 
is dat dit hen ‘eigen’ genot de jongeren ab
soluut vreemd blijft. Juist in die wezenloze 
(on)ontvankelijkheid van de jeugd voor de 
Geweldige Jeugd, ligt voor de fascisten het 
suprême genot verscholen. Ze genieten er
van hoe hun slachtoffers, niet in staat zich
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te onttrekken, kadaverachtig participeren. 
Zo gemeten ze eigenlijk schaamteloos van 
iets waar de consumptiemaatschappij voort
durend voor zorgt, namelijk van het feit dat 
de jongeren, wat hun intiemste genot be
treft, tot een volkomen passieve, versteende 
fascinatie zijn veroordeeld. De genots
imperatief die hun voortdurend wordt toe
gefluisterd, laat voor de jongeren slechts de 
dode, mechanische participatie aan de pure 
vorm van de jolige jeugdcultuur open. 
Baudrillard, wiens vroege werk niet onder
schat mag worden, zei het reeds: het ver
langen dat de consumptiemaatschappij 
gaande houdt, is door doodsdrift gekleurd. 
Het gaat om een apathische passie die zich 
aan de abstractie van de code zelf hecht, de 
code voor zover hij alles weggoochelt wat 
hij codeert. Als subjecten van dit vreemde 
verlangen worden jongeren tot een soort 
mascottes, opgevoerd in het spektakel van 
de Jeugd. Ze zijn consumenten van hun ei
gen dood, vergelijkbaar met die maagden 
in India die, om het vitale principe van de 
kosmos te kunnen incarneren, uit de cyclus 
van het leven worden weggehaald en in een 
heiligdom opgesloten.

De fascisten laten hun slachtoffers 
stront eten, en nog wel hun eigen stront. Van 
stront valt absoluut niet te genieten, en juist 
daarom geldt het voor de fascisten als een 
abstract, algemeen equivalent voor het ge
not (net zoals geld, dat volgens Freud in het 
onbewuste steeds met stront wordt geasso
cieerd, een algemeen equivalent is waaraan 
de waarde van alle goederen afgemeten kan 
worden, terwijl het zelf verstoken is van 
enige waarde). De jongeren moeten stront 
eten als iets wat, zonder genietbaar te zijn, 
de essentie van het genot bevat. Als zij trouw 
willen zijn aan hun jeugdige essentie, als 
zij willen genieten van hun Genot, dan kun
nen zij dit meteen bewijzen door met over
gave hun stront te eten. Want voor de fas
cisten zit het ware genot in de consumptie 
van het onconsumeerbare. En ze zitten niet 
ver van de waarheid. Genot is inderdaad iets 
wat elke lust dereguleert, te buiten gaat, remt 
of doet ontsporen, ‘onplezierig’ of méér dan 
plezierig maakt. Genot is datgene wat er
voor zorgt dat mensen nu nooit eens ‘ge
woon’ kunnen genieten, omdat hun plezier 
doorkruist wordt door het onheuglijke, on
draaglijke genot van die fantasmatische 
ander die ze zelf zijn. Pervers zijn de fas
cisten omdat ze denken dat men zich com
fortabel in dit exces zou kunnen installe
ren, dat er een ‘discipline’ of een ‘kunst’ van 
het exces mogelijk zou zijn. Pervers is hun 
motto: “Tout est bon ce qui est excessif.” 
De enig mogelijke toepassing van dit motto 
is dat men dit exces anderen aandoet, zodat 
zij het deze keer zijn voor wie het genot niet 
te slikken is. Pasolini’s fascisten intimide
ren hun slachtoffers bewust met het genot, 
als met het onmogelijke. Ze nemen de po

sitie in van de raadselachtige fantasmatische 
ander, die boosaardige Genieter die mij het 
genot ontzegt door mij te terroriseren met 
het spektakel ervan. Ze laten hun slachtof
fers niet enkel onophoudelijk alles bekijken 
en aanhoren, maar verplichten hen ertoe dit 
spektakel 120 dagen lang zelf op te voeren, 
en wel om ze te laten voelen dat zij, waar 
het Genot heerst, nergens zijn. In dit ner
gens zit voor de fascisten het hemelse ge
not verborgen. Daarom stellen ze zich niet 
enkel op als de meesters van het genot. Ze 
nestelen zich net zo goed systematisch in 
de situatie van hun slachtoffers die alles 
passief aanhoren en ondergaan. Ze simule
ren de wezenloze geschoktheid van hun 
slachtoffers. Met de inerte, passieve positie 
die ze (aan het einde van de film) op hun 
troon innemen terwijl ze de folteringen ga
deslaan, bootsen ze de oneindige passivi
teit, de hulpeloze geïntimeerdheid na waar
aan hun slachtoffers zijn overgeleverd. In 
deze geïntimideerdheid schuilt voor de fas
cisten een letterlijk absoluut genot, name
lijk een genot dat van elk menselijk plezier 
is losgemaakt. Pasolini’s fascisten zien, 
neen: zij lezen in de absolute pijn van hun 
slachtoffers het negatief van een goddelijke 
gelukzaligheid, in hun absolute ‘neen’ te
gen wat hun overkomt het negatief van een 
volmaakte ontvankelijkheid voor de anders
heid van het genot. In de wonde van hun 
martelaars meldt zich de hemel. We weten 
dat hun contemplatie niet extatisch is maar 
apathisch. Hun blik is gewapend met on
verschilligheid en ironie, met minachting 
voor hun eigen sadistisch engagement. Deze 
geacteerde, van zichzelf bewuste, zich aan 
zichzelf verlustigende apathie simuleert de 
bijna-dood van hun slachtoffers, hun dode
lijke getroffenheid door een Genot dat zij 
nooit als zodanig zullen herkennen omdat 
het enkel in het spektakel van die getrof
fenheid een armzalige glimp van zichzelf 
openbaart. De fascist die op de binnenplaats 
als een gek met zijn roede op de slachtof
fers inslaat, is woedend omdat het suprême 
genot hem ontglipt. De fascisten die vanaf 
hun troon toekijken, weten evenwel dat het 
genot verder ligt dan wat men kan voelen 
of betasten, verder dan het zichtbare. Het is 
zoiets als een onzichtbare substantie die zich 
onder het nauwlettende oog van een boos
aardige God uit levend-dode lichamen los
maakt. Het sadisme is het gerealiseerde ide
alisme, de in het lichaam zelf ingesneden 
of ingebrande hemel.

“Le corps dont vous rêvez, c’est le vôtre”... 
Deze slogan is voor Baudrillard paradig
matisch voor de retoriek waarmee de con
sumptiemaatschappij ons, vooral de jeugdi
gen onder ons, of het jeugdige in ons, inti
mideert. Misschien brengt Said ons die 
andere boodschap die in deze blijde bood
schap verscholen zit, alsof Pasolini tot zijn 
geliefde jeugd zegt: Neem en eet, dit is je 
lichaam. Dit zijn de verhalen en de feesten 
waarmee men je warm maakt voor dat 
lichaam. Het enige aan je dat nog warm is, 
is een obscene god die in jou is neergedaald 
en zich met je vlees, je mond, je geslacht 
voedt om de triomf van je Jeugd te vieren. 
Jou wordt je stront opgediend als een vol
maakt van jezelf afgesplitst genot en je eet 
het. Je bent erin geluisd. Je genot, waarvan 
men je bezweert het jezelf vooral niet te 
ontzeggen: het bestaat nergens dan in die 
gezichtsloze blik die met verliefde afgunst 
zijn droom in je lichaam kerft. Van die 
droom ben je het kadaverachtige aanhang
sel. Mijn enige raad is: laat je door nie
mand wijsmaken dat je leeft. Wees nergens. 
Laat je je onmogelijkheid niet afpakken. 
- “Wie gekleed als moesjiek, nog geen zes
tien jaar oud, werkelijk geheel uitgeteerd 
sterft, zou misschien als enige gelijk heb
ben. Alle anderen maken elkaar af.” [41]

Noten

[ 1 ] Geciteerd door Barth David Schwartz 
in: Pasolini, Requiem. Een biografie, Am
sterdam, Meulenhoff, 1992, p. 20.
[2] Ibid., p. 694 en pp. 726-727.
[3] Ibid., p. 727.
[4] Ibid., p. 709.
[5] Ibid., p. 719.
[6] Ibid., p. 722.
[7] Ibid., p. 710.
[8] Ibid., p. 716.
[9] In L’Unità van 2 juni 1974, zie de ca
talogus Identité italienne, L’art en Italie 
depuis 1959, red. Germano Celant, Paris, 
Centre Georges Pompidou, 1981, p. 447.
[10] Ibid., p. 448.
[11] Ibid., p. 447.
[12] Getuigen vertellen dat Mussolini, een 
marionet van de Duitsers zonder reële 
macht, nog steeds een peloton uitgeschudde 
soldaten toesprak alsof hij de keizer van 
Rome was.

[13] Zie Pasolini, Olie, Amsterdam, 
Meulenhoff, 1992, p. 534.
[14] Ibid., p. 477
[15] In de Corrie re della Sera, 18 oktober 
1975, zie Identité italienne (noot 9), p. 484.
[16] Pasolini, op. cit. (noot 13), p. 284.
[17] Pasolini, in: Schwartz, op. cit. (noot 1 ), 
p. 706.
[18] Ibid., p. 286.
[19] Een voorbeeld uit de eigen ervaring: 
mijn Tsetsjeense buurvrouw zegt schertsend 
tegen mijn vrouw dat, wanneer wij elkaar 
bijvoorbeeld voor de deur een afscheidskus 
geven, wij onze liefde ‘demonstreren’.
[20] Pasolini, in: Schwartz, op. cit. (noot 1), 
p. 705.
[21] Ibid., p. 721.
[22] Ibid., p. 712.
[23] Ibid., pp. 383-385.
[24] Vergelijk met de “ongelukkige spo
ken” en de “spookachtige imitaties” waar
van sprake in ons zesde citaat uit de 
Pasolini-biografie van Schwartz. Telkens 
wanneer aan radicale cultuurkritiek wordt 
gedaan, is er sprake van spoken. Stimer, 
Nietzsche, Marx en zelfs Baudrillard ver
zetten zich elk op hun manier tegen idealis
tische, ‘spookachtige’ abstracties die van de 
mens zelf een spook maken. Voor de 
geïnteresseerden: Derrida’s Spectres de 
Marx gaat over de filosofische onvermij
delijkheid van dit bezweren van spoken, 
terwijl Derrida anderzijds wijst op de on
vermijdelijkheid om met spoken, dat wil 
zeggen met het onleefbare, te leven. Aporie, 
inderdaad.
[25] "L'homme-consommateurse considère 
comme devant-jouir, comme une entreprise 
de jouissance et de satisfaction. Comme 
devant-être heureux, amoureux, adulant/ 
adulé, séduisant/séduit, participant, eupho
rique et dynamique. [...] C’est la fun- 
morality’ où l’impératif de s’amuser, 
d’exploiter à fond toutes les possibilités de 
se faire vibrer, jouir, ou gratifier.” Jean 
Baudrillard, La société de consommation, 
Paris, Gallimard, 1970, pp. 112-113.
[26] Het ‘postmoderne’ relativisme, meestal 
vermomd als ‘pluralisme’, hangt samen met 
de genotsimperatief. Alle meningen en waar
heden zijn gelijkwaardig omdat het slechts 
verhalen zijn waarmee mensen zich een sym- 
bolisch universum creëren waarin ze zich 
lekker voelen.
[27] In termen van Lacan kan men spre
ken van een soort kortsluiting tussen het 
symbolische en het imaginaire ten koste van 
het eerste.
[28] Baudrillard, op. cit. (noot 25), pp. 228- 
229.
[29] Ibid., p. 311.
[30] Ibid., p. 101.
[31] Zie L’accomplissement du désir dans 
la valeur d’échange (in Pour une critique 
de l’économie politique du signe, Paris, 
Gallimard, 1972) waarin Baudrillard het 
heeft over de consequenties van het ‘sys
teem’ voor de libidinale huishouding van 
het subject.
[32] Slavoj izek. The Ticklish Subject, 
London/New York, Verso, 1999, p. 345.
[33] Ibid., p. 367.
[34] Baudrillard, op. cit. (noot 25), p. 106.
[35] Pasolini, op. cit. (noot 13), p. 358.
[36] Fellini uitte ooit zijn verbijstering over 
dit geloof: “Wat is er toch op een gegeven 
moment gebeurd, vraag ik mij af, wat voor 
beheksing heeft onze generatie getroffen, 
dat wij de jongeren plotseling zijn gaan be
schouwen als gezanten van een of andere 
absolute waarheid? De jongeren, de jonge
ren, de jongeren... Het lijkt wel of ze op
eens met een ruimteschip van een andere 
planeet zijn gekomen. [...] Het moet een 
aanval van collectieve waanzin geweest zijn 
die ons ertoe heeft gebracht jongens van 
vijftien te gaan beschouwen als de voor
naamste bewaarders van alle waarheden.” 
(in Fellini par Fellini, Paris, Calmann-Lévy, 
1984, p. 163).
[37] Slavoj Zizek, Het subject en zijn on- 
behagen, Amsterdam/Meppel, Boom, 1997, 
pp. 136-137.
[38] Het volgende fragment van Nietzsche 
(uit 1874!) wil ik de lezer niet onthouden: 
“In niets verbloemende taal: de massa van 
het binnenstromende is zo groot, het be
vreemdende, barbaarse en gewelddadige 
dringt zich zo overmachtig, ‘tot afschuwe
lijke klonters samengepakt’, aan de jeug
dige ziel op, dat zij zich slechts door een 
opzettelijke stupiditeit weet te redden.” Zie: 
Oneigentijdse beschouwingen, Amsterdam, 
De Arbeiderspers, 1983, pp. 133-134.
[39] Dit is tenminste een van de ‘paranoïde’ 
speculaties van de verteller/hoofdfiguur van 
Gombrowicz’ De Pornografie, Amsterdam, 
Athenaeum, 1964, p. 171.
[40] Jacques Lacan, Le séminaire, livre 
VIII, Le transfert, Paris, Seuil, 1991, p. 258.
[41] Pasolini, Theorema, Utrecht/Amster-
dam, Bruna, 1976, p. 129. 2 7
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richard venlet 
paramount basics 
(extended)

met werken van

Dirk Braeckman, Manon De Boer, 
Dany Deprez, Christoph Fink, 
Geert Goiris, Ann Veronica Janssens, 
Aglaia Konrad, Willem Oorebeek, 
Christophe Terlinden, Koen Theys, 
Harald Thys, Joëlle Tuerlinckx, 
Michael Van den Abeele, 
Richard Venlet, Gert Verhoeven

en wekelijks wisselende 
presentaties voorgesteld door:
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M HKA
21 september tot 24 november 2002 
10 u tot 17 u, gesloten op maandagen
. ■ —E - V .

. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 
Leuvenstraat, B-2000Antwerpen 
tel. + 32/3/238.59.60, www.muhka.be
-

Deze tentoonstelling is een 
verderzetting door Richard Venlet, 
het MuHKA en Moritz Kling van de 
bijdrage aan de Biënnale van 
Sao Paulo 2002.

rW gi0

Fondation Evens Stichting
(Antwerpen-Paris)
OneTwoThree (Bruxel)
Objectif (Antwerpen)
Factor 44 (Antwerpen-Bruxel)
Netwerk Galerij (Aalst)
Kunstencentrum BELGIE (Hasselt)
CC Strombeek (Bruxel)
Fo.AM (Bruxel)
Établissement d’en Face (Bruxel)

Mediasponsor: Klara

http://www.muhka.be
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IMAGINE IC/BijlmAIR. De Bijlmer, ofwel Stadsdeel Am
sterdam Zuidoost, wordt sinds een aantal jaren onderwor
pen aan een grootschalig vernieuwingsproject. De grote be
tonnen flats, afgewisseld met duistere struikjes en bomen, 
zijn in de jaren 1960 gebouwd als een voorbeeldwijk, maar 
ze vormden al snel een voorbeeld van verval en onveilig
heid. Architect Ashok Bhalotra, die door de gemeente Am
sterdam betrokken werd bij het nieuwe structuurplan, wijt 
het falen van het Bijlmerconcept aan het functionalisme van 
de moderne architectuur. Hij beklaagt zich over het feit dat 
stedenbouwkundigen te ver afstaan van de diverse wensen 
van verschillende bevolkingsgroepen (waaronder Surinamers, 
Marokkanen, Turken, Antillianen, Ghanezen, Indiërs en 
Molukkers). “Mensen hebben verhalen, herinneringen, ver
wachtingen en fantasieën nodig om te kunnen overleven”, 
zegt hij in een interview in 1996, “de meeste steden
bouwkundigen en architecten houden daar bij het ontwerpen 
helaas te weinig rekening mee” (De Groene Amsterdammer, 
17 juli 1996).
Het is de vraag of men met het nieuwe plan wel aansluiting 
vindt bij wat er leeft in de Bijlmer. Het in beeld brengen van 
dit multiculturele stadsdeel, met zijn vijftigduizend inwo
ners, wordt sinds kort stevig aangepakt door een nieuw beeld- 
instituut, genaamd Imagine IC (Imagine Identity and Cul
ture), dat in mei 2002 geopend is. Het instituut, dat functio
neert als een mengvorm van museum, archief en podium, 
wil de cultuur en historie van migranten laten zien vanuit 
hun eigen perspectief. Zij worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan diverse activiteiten, die uitmonden in tentoon
stellingen, audiovisuele programma’s en digitale producties. 
Het resultaat varieert van een (beeld)archief waarin men kan 
zoeken naar levensverhalen van verschillende migranten, tot 
een tijdelijke tentoonstelling waarin scholieren met snap
shots een indruk geven van hun dagelijks leven. Het gaat 
altijd om de persoonlijke dimensie; niet om het verzamelen 
van feitenmateriaal of historische overzichten.
Het aantal projecten dat van Imagine IC uitgaat is overwel
digend. Het instituut opende met vier tentoonstellingen, 
waarbij ook langlopende projecten werden gepresenteerd. 
Het resultaat was een vrij onoverzichtelijk maar boeiend 
geheel dat allerlei varianten toonde van portretten van 
Bijlmerbewoners; sommige geheel door de mensen zelf ge
maakt, andere door een kunstenaar. De Italiaanse kunste
naar Mario Rizzi nam deel met een project waarin hij een 
aantal mensen uit het centrum van Amsterdam videobeelden 
liet maken in de Bijlmer, en een aantal mensen uit de Bijlmer 
hetzelfde liet doen in de stad. De beelden van uiteenlopende 
typen mensen heeft hij gemixt tot een los geheel waaruit 
een grote diversiteit spreekt, zonder dat er duidelijke tegen
stellingen in naar voren komen. Hoewel Rizzi ook in andere 
projecten bij voorkeur plekken opzoekt waar sprake is van 
grote culturele diversiteit en etnische contrasten, is de vraag 
waar de persoon oorspronkelijk vandaan komt voor hem 
minder belangrijk. Het gaat hem vooral om ‘het leven zelf’. 
Doordat een duidelijke visie of interpretatie ontbreekt, kun 
je je wel afvragen wat de meerwaarde is van de inbreng van 
een kunstenaar. Wat brengt hij méér dan een documentair 
verslag?
De komende projecten van Imagine IC gaan in op uiteenlo
pende thema’s, waaronder vrouwenrollen in Ghanese films, 
gebedshuizen in Amsterdam en het tweerichtingsverkeer van 
de kantoorwerkers en de schoonmakers (de kantoorwerkers 
die aan het eind van de dag terugkeren naar de binnenstad, 
en de schoonmakers uit de Bijlmer die dan aan het werk
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Gebouw van het beeldinstituut Imagine IC (zijkant), Bijlmer, Amsterdam, foto: Femke Glas

gaan in de kantoren). Deze maand (12-22 september) is in 
Imagine IC het Tactical Media Lab gehuisvest, een organi
satie van Next 5 Minutes. In workshops zullen diverse 
softwareprogramma’s voor verschillende media worden 
ontwikkeld en toegepast, programma’s die mensen de ruimte 
moeten geven hun verhaal te vertellen door middel van beeld 
en tekst. De bedoeling is om verschillende groepen mensen 
te bereiken en mee te laten werken; de multi-etnische Bijlmer 
vormt daarvoor een geschikte uitvalsbasis. Imagine IC le
vert een eigen bijdrage met het project Nine, een digitaal 
programma ontwikkeld door multimediakunstenaar Graham 
Harwood. Met het programma kun je binnen een grid een 
persoonlijk document creëren met tekst, beeld en geluid: 
een soort multimediaal familiealbum. Het project is ‘online’ 
vanaf het eind van het jaar.
Van 2 oktober tot 5 november zijn er twee tentoonstellin
gen. In Roots Reizen wordt een twaalftal (amateur- en 
semiprofessionele) films getoond waarin mensen van ver
schillende generaties hun wortels onderzoeken. Daarnaast 
zijn filmpjes van zes minuten te zien waarin (allochtone en 
autochtone) mensen uit tien landen in Europa ingaan op de 
vraag hoe ze immigratie en integratie ervaren in de eigen 
leefomgeving. De filmpjes zijn het resultaat van een prijs
vraag die uitging van de commerciële televisiezender 
Canal+.
Een andere aanpak is te zien bij een tweede nieuw initiatief 
in de Bijlmer: BijlmAIR, een Artist in Residence Programme 
dat in 2001 is opgestart door Bureau Amsterdam in samen
werking met Artotheek Zuidoost/Het Nieuwe Podium. Ook
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hier is De Bijlmer het onderwerp, maar dan gezien door de 
ogen van kunstenaars van buitenaf. Tweemaal per jaar wordt 
een kunstenaar uitgenodigd voor een verblijf van vijf maan
den in een atelier in Amsterdam Zuidoost. Na afloop kijken 
de kunstenaars terug op hun verblijf door middel van een ac
tiviteit of een presentatie. Dat deze kunstenaars soms erg ver 
afstaan van de Bijlmer en zijn bewoners, bleek uit het vorige 
project. De Amsterdamse kunstenaar Gijs Müller (beter be
kend van zijn grote pr-act als Uw Nieuwste Vriend) bereidde 
een marathon voor, die hij aan het eind ook wilde lopen. De 
onderneming ging schuil onder de titel oppurtunity.i.am'. 
Muller leek als een soort zendeling in een kansarme bui
tenwijk neer te strijken, met de boodschap dat wie doorzet 
zijn doel kan bereiken. Hoewel Muller bekend staat om 
zijn overdreven toepassing van de nieuwste media
strategieën, heb ik niets gelezen over zijn finish. Wellicht 
steekt er meer achter deze ijdele daad en neemt hij de naïeve 
en idealistische weldoeners van vandaag - de kunstenaar, 
de architect - op de hak. Dat hij zich goed heeft verdiept 
in de Bijlmer, blijkt wel uit een nummer van het experi
mentele tijdschrift Catalogue dat Muller aan de Bijlmer 
wijdde (# 002, zomer 2001, red. Winnie Terra). In dat num
mer waren onder meer kritische geluiden te horen met be
trekking tot de vernieuwingsplannen.
Inmiddels zijn er nieuwe kunstenaars gearriveerd in de 
Bijlmer: Tracey McKenna en Edwin Janssen, die net als de 
kunstenaars in Imagine IC aan de slag gingen met ‘het por
tret’, maar daarbij niet terugschrokken voor een sterke ver
vorming door hun eigen blik. In de projecten van dit Schots-

Antony Gormley
Amy Bessone & Thomas Houseago

12 september - 31 oktober 2002

FIAC Paris
24 oktober - 28 oktober 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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mmiE In Vloanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtons heeft Kunst In Huis negen filiolen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hosselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Woregem - woor u, uit een grote voorrood recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u groog in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor oltijd... 
Kunstuitleen vroogt om een bijzondere ottitude. De kunstervaring komt centrool te stoon en het 
"bezitten” van het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engagement helpt. Kunst In Huis wil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen holen wordt de maondelijkse huurprijs 
bewust erg laag gehouden (e 6,69 / 270 fr. per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden 
bijzondere tarieven.
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Wij wat minder, tl wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenaars):
T 02 247 97 10. U vraagt naar Inge
E info@kunstinhuis.be
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Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Muséa.
De Provincie Vlooms-Brobont ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven
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Heeft U belangstelling voor de problematiek van behoud en beheer van 
actuele kunst en bent U in hét bezit van een universitair diploma van de 
tweede cyclus of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli? Dan 
stellen we U graag de posthogeschoolvorming Behoudsmedewerker 
Actuele Kunst voor.

Deze posthogeschoolvorming is een initiatief van drie partners (Hogeschool 
Gent, S.M.A.K./Stad Gent en de Universiteit Gent ), en wil een antwoord 
bieden op de concrete behoudsproblematiek van actuele kunst. Uitgangs
punt daarbij is de intentie van de kunstenaar: hoe verhoudt de kunstenaar 
zich tot de materiële en de artistieke waarde van zijn werk; wat is zijn hou
ding tegenover kunst en haar maatschappelijk referentiekader?
Tegelijk is de opleiding een praktische leerschool om in direct contact met 
bedrijven, labo’s en onderzoeksinstituten de externe instrumenten voor be
houd en beheer te leren kennen: beveiliging, transport, verzekering, auteurs
rechten, toepassingsgebieden van natuurwetenschappelijk onderzoek, ont
wikkeling van nieuwe apparatuur, enz.
Vanzelfsprekend wordt ingegaan op veldspecifieke methodologieën, zeg 
maar de praktijk van het behoud en beheer van actuele kunstwerken, en de 
studie van verschillende methodologische aspecten i.v.m. bijvoorbeeld pre
ventieve en passieve conservatie, restauratievraagstukken, enz.
In deze context wordt in de opleiding belangrijke aandacht besteed aan de 
verwerving van toepassingsgerichte vaardigheden, van expertise en van 
inzicht in het complexe netwerk van de concrete praktijkomgeving van een 
behoudsmedewerker actuele kunst. De transfer van theoretische kennis staat 
volledig in functie van de verwerving van applicatievaardigheden.
Dit gebeurt aan de hand van colleges en seminaries onder leiding van bin
nen- en buitenlandse specialisten en studiebezoeken aan musea, gespe
cialiseerde laboratoria, researchbureaus, enz.

Praktische informatie:
Secretariaat Inschrijvingen BMW/PCA
Hogeschool Gent - Departement Academie
Jozef Kluyskensstraat 6
9000 Gent
tel: 09/266.08.84 fax: 09/266.08.81 pca@hogent.be

ERI

TE NTO ONSTE 
LLING/EXPO 
SITION ROSA 
SXX/ANNE T

SA DE K
EERSMAEKE 
R/20/10/2002 
-05/01/2003/ 
PSK/PBA/BXL
Tentoonstelling/Esposition
RosasXX/Ame Teresa De Keersmaeker
Paleis voor Schone Kunsten/Palais des Beaux-Arts 
20/10/2002-05/01/2003 

10-18 u/h, op woensdag tot 21 u. /le mercredi jusqu’ à 21 h. 
Gesloten op maandag, 25 december en 1 januari/ - -
Peræé lé lundi, le 25 décembre et le 1er janvier. 
7 euro, 5 curo(reductinhouderw/nvec réduction)

Info: 02-507.94.84 infcexpo@pskpba www.rosas.be 

- Een productie van Posas en het Paleis voor Schone Kunsten/ 
fine productiondeRosas et du Palais des Beaux Arte

Met de steun van/avee le soutien de: TV 3russel, La Libre Essentinlle, Do Stnndaard 
VJ/GR: . Guy Gypens, Van Vclxeniaan 164, 1190 BXL. Grafisch ontwerp/Graphisme: Paul Boudens
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Nederlandse kunstenaarsduo spelen de context en de samen
werking met buurtbewoners en passanten een grote rol. In 
het zoeken naar een intensiever contact hebben ze dit keer 
een portret gemaakt van één persoon: de in de Bijlmer wo
nende kunstenares Jenny Wesley. Haar werk- en woonom
geving vormde de bron voor achttien traag en ‘op de huid’ 
gefilmde stillevens die, onder de titel Secrets Are Safe With 
Us, worden vertoond middels een dubbele videoprojectie. 
Voor informatie over de projecten en tentoonstellingen van 
Imagine IC: 020/489.48.66, www.imagineIC.nl. Imagine IC, 
Bijlmerplein 1006-1008,1102 MLAmsterdam. Secrets Are Safe 
With Us is van 19 september tot 28 september te zien in Artotheek 
Zuidoost/Het Nieuwe Podium, Bijlmerdreef 119-121inllO2BP 
Amsterdam Zuidoost (020/691.13.22). (Femke Glas)

IMPAKT FESTIVAL 2002. Van 29 oktober tot en met 3 
november programmeert Impakt op drie locaties in Utrecht 
beeldende kunst, muziek, film, video en nieuwe media. Er 
wordt onder meer werk getoond van Eija-Liisa Ahtila,„ Jeroen 
Eisinga, Wineke Gartz en Aïda Ruilova. Een speciaal film
en lezingenprogramma is gewijd aan utopieën en dystopieën. 
Het Panorama-programma geeft een overzicht van de laat
ste ontwikkelingen binnen de audiovisuele kunst. De 
hoofdlocatie is de voormalige rechtbank in de Hamburger
straat 28, waar videoinstallaties worden getoond. Andere 
festivallocaties zijn filmtheater ’t Hoogt en De Vloer. Meer 
informatie vindt u op www.impakt.nl (tel. 030/294.44.93; 
info@impakt.nl). (David Nolens)

RUKSMUSEUM AMSTERDAM SCHIPHOL. Eind no
vember opent het Amsterdamse Rijksmuseum een depen
dance op de luchthaven Schiphol. Behalve een vaste pre
sentatie, met onder meer schilderijen van Jacob van Ruisdael, 
Pieter de Hoogh en Rembrandt, zal enkele keren per jaar 
een kleine tentoonstelling worden georganiseerd. De ten
toongestelde werken komen uit de collectie van het Rijks- 
museum, maar ook uit andere musea en erfgoedinstellingen 
in Nederland. Het Rijksmuseum Amsterdam Schiphol komt 
achter de paspoortcontrole op de Holland Boulevard en is 
ontworpen door het architectenbureau Benthem Crouwel. 
(D.N.)

DAG VAN DE ARCHITECTUUR. Het Vlaams Architec
tuurinstituut (VAi), dat ondertussen een klein jaar bestaat, 
treedt op 13 oktober voor het eerst naar buiten, wanneer de 
Dag van de architectuur plaatsvindt. Geïnteresseerden heb
ben de keuze uit een vijftigtal locaties in Vlaanderen, waar
onder zowel private woningen als winkels, bedrijfspanden 
en openbare gebouwen. Het motto van deze eerste editie 
luidt Gebouwen en verhalen, architectuur is meer dan een 
gebouw. Het VAi wil benadrukken dat gebouwen in een con
text bestaan, en dat Vlaanderen, met haar bijna volgebouwde 
ruimte, voor nieuwe uitdagingen staat. Het zal nodig zijn 
om wonen, werken en recreatie op een meer compacte ma
nier te organiseren, aldus het VAi. Een aantal recente bouw
projecten moeten het goede voorbeeld geven.
De Dag van de architectuur (zondag 13 oktober) duurt van 
13 tot 18 uur. De toegang is gratis, maar voor geleide bezoe
ken is reservatie verplicht (info: 03/242.89.70, info@vai.be 
of www.vai.be). (D.N.)

SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR. Op 5 
juli 2002 keurde de Ministerraad het voorontwerp ter ver
betering van de sociale bescherming van kunstenaars goed. 
Het zal worden voorgelegd aan alle sociale zekerheids
instellingen, en kan nadien voor advies naar de Raad van 
State. Begin 2003 zou het wetsontwerp naar het parlement 
moeten. In het ontwerp staat dat elke kunstenaar die in op
dracht werk levert, moet kunnen genieten van een sociale 
bescherming als werknemer. Kunstenaars die niet als werk
nemer in relatie staan tot hun opdrachtgever, kunnen kiezen 
voor het zelfstandigenstatuut. De invoering van een vermin-

Revalidatiecentrum Klim Op, Eeklo, Stéphane Beel Architecten, 2001, 
foto: Jan Kempenaers

derde sociale bijdrage moet de opdrachtgever aanmoedigen 
om de kunstenaar onder een tijdelijk contract aan te nemen. 
Wie slechts zelden een kunstenaar engageert, kan voor de 
loonadministratie een beroep doen op “artistieke interme
diaire structuren”, in casu specifieke uitzendkantoren. Het 
wetsontwerp voorziet ook dat de Rijksdienst voor Kinder
bijslag en voor Jaarlijkse Vakantie zorgt voor de berekening 
en uitbetaling van kinderbijslag en vakantiegeld. In een 
omzendbrief reageerde Danny Devos, sociaal commissaris 
voor het NICC, alvast opgelucht op de deblokkering van 
het dossier. (D.N.)

ART FORUM BERLIN 2002 EN FIAC 02. Van 26 tot 
30 september kunt u in Berlijn naar The International Fair 
for Contemporary art, en van 24 tot 28 oktober vindt in 
Parijs de kunstbeurs FIAC 02 plaats. Op beide kunstbeurzen 
worden ook heel wat nieuwe galeriehouders verwacht die 
werken van de “artistieke avant-garde” zullen presenteren. 
In Parijs is er voor collectioneurs een Parcours privé voor
zien. De Berlijne kunstbeurs vindt u in Hall 21, Masuren- 
allee. Meer informatie op www.art-forum-berlin.de 
(artberlin@berlin.de, tel. 030/28.09.63.90). De Parijse 
beurs gaat door in Hall 4, Porte de Versailles, Paris expo. 
Meer informatie vindt u op www.fiac-online.com 
(fiac@reedexpo.fr; tel. 01/41.90.47.89). (D.N.)

JEFF WALL. De Hasselblad Foundation in Göteborg reikt 
dit jaar de International Award in Photography uit aan de 
Canadese kunstenaar Jef Wall (° 1946). De prijs bestaat uit 
500.000 Zweedse kronen en een gouden medaille. De stich
ting prijst Wall voor de innovatieve manier waarop hij het 
medium fotografie binnen de hedendaagse kunst inzette. Met 
zijn foto’s, in zwart-wit of kleur, soms digitaal bijgewerkt, 
verkende hij volgens de stichting een scala aan relevante 
maatschappelijke thema’s, gaande van racisme en armoede 
tot gender en klassentegenstellingen. Voor meer details zie 
www.hasselbladfoundation.org. (D.N.)

Wissels

DESINGEL. Moritz Küng wordt de nieuwe programma- 
tor architectuur van DeSingel. Hij vervangt Katrien 
Vandermarliere, die directeur werd van het Vlaams 
Architectuurinstituut. Küng is van opleiding architect en 
werkte sinds 1994 als onafhankelijk curator. Recent orga
niseerde hij in leper nog de tentoonstelling Lost Past. 
Eveneens in DeSingel wordt Tino Haenen vervangen door 
musicus Guy Vandromme, die in het verleden onder meer 
betrokken was bij het muziekprogramma van Brugge 2002. 
Haenen wordt directeur van het festival Ars Musica in Brus
sel. (D.N.)

W139. Kunstenaar Jean Bernard Koeman (° 1964) neemt 
afscheid als directeur van het Amsterdamse kunstenaars
initiatief W139, en wordt vanaf 1 oktober vervangen door 
Ann Demeester (° 1975), voordien onder meer werkzaam als 
cultuurjournaliste bij de krant De Morgen en als assistant
curator voor het S.M.A.K. Zij assisteerde Jan Hoet bij di
verse projecten en tentoonstellingen in België, Duitsland en 
New York. Koeman nam in juli afscheid met de tentoonstel
ling De kelder in de vliering, waarvoor de deelnemende 
kunstenaars ruimtelijke constructies ontwierpen die aan de 
bezoeker “een ervaring” moesten aanbieden. Naar aanlei
ding van de tentoonstelling verscheen een speciale editie 
van de kunstkrant HTV De Ijsberg (020/471.47.77). (D.N.)

COBRA. John Vrieze (° 1950), thans Hoofd Tentoonstellin
gen van De Nieuwe Kerk te Amsterdam, zal op 1 januari 
2003 Ruvert Ophorst opvolgen als directeur van het Cobra
museum in Amstelveen. John Vrieze organiseerde voor De 
Nieuwe Kerk talloze tentoonstellingen, waaronder Aardse 
schoonheid, hemelse kunst. Kunst van de Islam (1999) en 
Kunstschatten uit het oude Mexico. Een goddelijke reis 
(2001). (D.N.)

Lezingen—
AUDITORIUM 03. Gedurende acht avonden presenteren 
nationale en internationale ontwerpers uiteenlopende sce
nario’s voor nieuwe ontwikkelingen op het vlak van archi
tectuur, stedenbouw en design. Op 10 oktober kunt u een 
lezing bij wonen van Caruso St John Architects. Op 24 ok
tober stelt Search zichzelf voor, en op 14 november is het de 
beurt aan Foreign Office architects. De lezingen beginnen 
om 20 uur in het auditorium van het STUK, Naamsestraat 96, 
3000 Leuven. Inkom: 5 EUR. Reservatie: STUK infobalie, 
ticket@stuk.be, tel. 016/32.03.20. (D.N.)

ARCHIPEL. Archipel is een Vlaamse architectuur- 
vereniging die zich richt tot al wie in actuele architectuur is 
geïnteresseerd. Naar aanleiding van Brugge 2002 organi
seert de v.z.w. een lezingencyclus rond hedendaagse archi
tectuur. Op vrijdag 25 oktober kunt u een lezing bijwonen 
van de Portugese architect Souto De Moura, in de 
Magdalenazaal, Magdalenastraat, Sint-Andries Brugge om 
20.30 uur. (D.N.)

LAVALEZINGEN. De Academie Beeldende Kunsten 
Maastricht organiseert een lezingencyclus over kunst, cul
tuur en onderwijs. Op maandag 16 september kunt u een 
lezing bijwonen van Wendy Steiner (VS) met als thema 
The Trouble With Beauty. Op 7 oktober houdt de Britse 
Clémentine Deliss een relaas On the Future of the Global 
Art Academy. Informatie bij Isabel Devriendt (043/ 
346.63.65; i.devriendt@hszuyd.nl). (D.N.)

BEGANEGROND. BeganeGrond, centrum voor actuele 
kunst, organiseert dit jaar vier gesprekken met als titel 
‘Becoming Oneself’: identiteit gezien als proces van ontwik
keling. Kunstenaars, curatoren, critici en theoretici gaan met 
elkaar in debat. In september vinden de twee laatste gesprek
ken plaats onder de titel Models for now. Andrea Wiarda (cu
rator) ontvangt op 15 september Barbara Vanderlinden 
(Roomade) en Ajiboyé Bamgboyé (kunstenaar, Londen). 
Maxine Kopsa (curator/criticus) nodigt op 22 september 
Charles Esche (directeur Rooseum) en Sean Snyder (kunste
naar) uit. Locatie: Hamburgerstraat 28, Utrecht (info en 
reservaties: 030/231.61.25). (D.N.)

CULTURELE BAGAGE. Op 11 en 12 oktober vindt in 
Utrecht het Congres Culturele Bagage - Geschiedenis en 
overdracht in perspectief plaats. Aan de hand van lezingen, 
workshops, debatten en presentaties trachten de deelnemers
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Emile Desmedt
Galerie Jacques Cerami .I
tentoonstelling exposition 1 5109>261 0102 

14h - 19h woensdag donderdag vrijdag 
mercredi jeudi vendredi 

11h - 18h zaterdag I samedi 
14h - 18h zondag I dimanche

Histoire de l9Art et Art contemporain
Cours l’après-midi ou en soirée

Journées Portes Ouvertes: du 7 au 10 octobre 2002 
Festival du Film sur l’Art: les 20,21 et 22 septembre 2002
Programmes disponibles sur demande

feestdagen gesloten I fermé les jours fériés

M sel Institut Supérieur 
pour l’Étude du 
Langage Plastique

Bd de Waterloo, 31 • B- 1000 Bruxelles Tél. (02) 504 80 70 • Fax (02) 502 45 26
Courriel : iselp@lselp.be Internet: http://www.iselp.be
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; Galerie Jacques Cerami 
Route de Philippeville, 140c 
6280 Loverval (Charleroi) 

Telephone 071561766

ang accès
Van op de kleine ring van Charleroi neemtuutin30est ICnatelet 
Gaiene Jacques Cerami bevindt zch op de N5tchtna Phitppevile. 
aan net shopping center -Sud», op het rond punt •MaCampagnen 
A partr du petit ring de Charleroi, prendre ia sortie n‘30 Est ICh 

., La galerie Jacques Cerami est située sur la Nationale 5 (directio 

i au Shopping Sud, rond-point «Ma campagne».
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K ■ 20 september - 20 oktober 2002 
inde kapel op hét Campo-Santo
Sint-Amandsberg, Gent
Open, vrijdag 13 -19u., zaterdag en zondag 11-19u.
Gel.uitgave,"Transport", twee-kleurenets 37x55, 
Sómerset Vevet 250gr, 2x12 Arabisch gen.ex. 
Catalogus/boek, tekst Bernard Dewulf - 48 blz. 

op 500 ex. - Bijzondere aanbieding: 10,00€

A. C.C.St.-Sint-Amandsberg - info: 09-225.49.18
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arteconomy presenteert/présente live opname € 
/ enregistrement publique +soep/soupe: I 
Presentaties Espeel n.v., eerste laag / ë 
Présentations Espeel n.v., première couche 8 
“...voor lokale harmonie en fan- 2 
fares,, werktuigen en fabrïeksge- § 
bouw / pour harmonies et fanfares ® 
locales, machineset bâtiment d’u- g 
sine orchestratie / orchestré par à 
Christoph Fink & Joëlle Tuerlinckx 6 
in de gebouwen van / dans les bâtiments de ° 
Constructies Espeel n.v., Moorseelsestwg 22, S 
8800 Rumbeke zaterdag 23 november 2002 I § 
samedi 23 novembre 2002 reservatie verplicht / 8 
réservation obligatoire, inlichtingen ! informations: g 
t/f:+32 (0)56 50 19 88 e:julie@arteconomy.be 2 
www.arteconomy.be s
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van 28 september 
tot 27 oktober 
elke zat. en zon.
van 14.00 tot 18.00 uur 
en op afspraak 
0475/67.85.22 
of 0485/71.61.57

van 28 september
tot 10 november
elke werkdag 
van 9.00 tot 12.00 
en van 13.00 tot 16.00 uur 
en tijdens activiteiten 
015/50.07.00

een tentoonstelling van hedendaagse kunst ) 
in Brussel •

>14 kunstenaars 
> 4 tentoonstellingscuratoren 
> 9 kunstcritici
> 8 locaties op de Kunstberg J

1

www.pack-huys.com32 - info@pack-huys.com - ccbonheiden@pandora.be

eeninitatiel van de 8BL en de ING entiteiten in Beige

: www.bbl.be/foi’ wartini '

INFO 02/54722 92

2

3

4

5

6
7

8

Nico Dockx I Arturo Herrera / Valérie Mrejen /

Anri Saia / Paul van der Eerden

Andreas Siekmann

Florian Pumhös! / Simryn Gill / Tabaimo

Mircea Cantor

Isabelle Arthuis
Ana Torts / Dolores Zinny & Juan Maidagan

Andreas Siekmann

Cerith Wyn Evans

Tegelijkertijd met dit tentoonstellingsproject verschijnt er een fotoboek 
van Roel Jacobs. Dit kunstboek bevat 212 bladzijden met 100 kleurfoto's 
en kost 55 EUR.
Met medewerking van het Provinciebestuur van Antwerpen. BBL ■

■
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inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de collec
tieve herinneringen van een natie. Waarom worden sommige 
gebeurtenissen uit de geschiedenis officieel herinnerd en 
vallen andere voorvallen en personen ten prooi aan de ver
getelheid? Het congres sluit af met een debat over geschie
denis en burgerschap in een multiculturele samenleving. De 
deelname aan beide congresdagen kost 45 EUR (info en 
reservaties: 020/420.85.98; www.culturelebagage.nl). (D.N.)

ARCAM. In het kader van de architectuuravonden van 
ARCAM (Architectuur Centrum Amsterdam) vertellen de 
architecten Roberto Meyer en Jeroen van Schooten op maan
dag 23 september over hun meest recente projecten; de ver
bouwing van Pakhuis Amsterdam, woningen en voorzienin
gen aan het Waterspiegelplein en een school aan de Nicolaas 
Maesstraat. Ze doen hun verhaal in de Brakke Grond, Nes 45, 
Amsterdam om 20.15 uur (info en reservaties: 020/620.48.78, 
www.arcam.nl); (D.N.)

Plastische kunsten -

DANIEL BUREN. LE MUSÉE QUI N’EXISTAIT PAS. 
Duchamp heeft ooit gezegd dat een groot kunstenaar slechts 
een of twee keer in zijn leven werkelijk iets te zeggen heeft. 
De rest is invulling, iets om de tijd te verdoen, met andere 
woorden rommel. Een strateeg als Duchamp besefte dat de 
kracht van een werk als het urinoir moeilijk te evenaren zou 
zijn; elk nieuw werk zou ertegen worden afgewogen.
Van kunstenaars wordt verwacht dat ze creatief blijven en 
zich vernieuwen. Als ze vasthouden aan de stijl of strategie 
waarmee ze ooit bekend zijn geworden, verwijt men hen al 
snel dat ze op een succesformule teren of hun artistiek idi
oom uitmelken. Een kunstenaar die dit al enkele jaren te 
horen krijgt, is Daniel Buren. Sinds hij in 1965 zijn artistiek 
gereedschap reduceerde tot het systematisch gebruik van een 
patroon van verticale strepen, alternerend wit of gekleurd, 
8,7 centimeter breed, werd zijn werk herhaaldelijk te mono
toon en te simpel bevonden. Buren zou gewoon altijd het
zelfde doen. Deze kritiek mist echter de inzet van zijn werk. 
Met de reductie van het schilderkunstig gereedschap tot een 
voorschrift tracht Buren af te rekenen met de originaliteit en 
uniciteit van zogenaamde ‘meesterwerken’. L’outil visuel 
wordt niet ingezet om het wezen van de schilderkunst in 
vraag te stellen, maar om het discours, de instellingen en de 
conventies te analyseren die de kunst bestaansrecht verle
nen. Het is niet zelfreflexief - want tot de nulgraad herleid - 
maar operatief: het is ‘ergens’ werkzaam. Sinds het eind van 
de jaren ’60 tracht Buren bij elke tentoonstelling het kader 
te reveleren dat de presentatie van zijn werk ter plekke (in 
situ) conditioneert. Een werk van Buren plooit zich nooit 
gewillig naar de situatie waarin het ‘te kijk’ wordt gezet. 
Het becommentarieert de zichtbaarheid die het daar geniet. 
Of, zoals het devies van zijn huidige solotentoonstelling in 
het Centre Pompidou luidt, “exposer dans un musée, c’est 
aussi exposer le musée”.
Met de titel Le Musée qui n’existait pas doelt Buren op het 
type museum dat nog niet bestond voor de zogenaamde ‘uit
vinding’ van het Centre Pompidou. Met de bouw van het 
Centre Pompidou in 1977 wordt de ideologie van ‘het mu
seum voor hedendaagse kunst’ in een radicaal architecto
nisch model vertaald. In de stapeling van de zes open, lege 
werkvloeren bereikt zowel het museale als het architecturale 
flexibiliteitsdiscours zijn apotheose. Het gebouw moest de 
ruimtelijke oplossing bieden voor de onvoorspelbare ont
wikkelingen van de hedendaagse kunst, en zou meteen ook 
het nieuwe imago van het populaire en iconoclastische mu
seum uitdrukken. Het “museum dat niet bestond” verwijst 
echter niet enkel naar deze nieuwe museumtypologie, maar 
ook naar de praktijk die met deze typologie verbonden is. 
Het museum voor hedendaagse kunst is een museum dat 
zichzelf dag na dag, tentoonstelling na tentoonstelling, op-

Daniel Buren

Le Musée qui n’existait pas, Centre Pompidou, 2002, 
foto: Philippe Migeat

nieuw uitvindt. De actuele kunst is morgen immers al weer 
anders. Ze vraagt om een flexibel kader, zowel op institu
tioneel als op architecturaal vlak.
In twee werken van de huidige tentoonstelling, die met een 
tussenpoos van een kwart eeuw zijn gemaakt, toont Buren 
op magistrale wijze tot wat voor een ‘kader’ deze ambitie in 
het Centre Pompidou heeft geleid: geconditioneerde leegte. 
Vóór het eerste werk, Les Couleurs: sculptures, gemaakt voor 
de opening van het Musée National d’Art Moderne in 1977 
en ter gelegenheid van de huidige tentoonstelling opnieuw 
geïnstalleerd, zette Buren drie verrekijkers op de terrassen 
van de zesde verdieping van het Centre. Binnen hun blik
veld, op daken en vlaggemasten van gebouwen in de stad, 
bracht hij vijftien gestreepte wimpels aan. Het werk Les 
Couleurs: sculptures doet, zoals Buren zelf stelt, “het fy
sieke kader van het instituut verdwijnen” door het letterlijk 
“de rug toe te keren”. Buren ontmaskert de tautologische 
belofte dat binnen het flexibele ‘kader’ van het Centre 
Pompidou ‘altijd alles overal mogelijk is’. Hij werkt ‘ter 
plaatse’, maar maakt geen gebruik van de aangeboden flexi
biliteit. Hij toont wel het wezen van die flexibiliteit zelf: de 
leegte. Zijn werk zet noch het gebouw noch het instituut ‘in 
de kijker’, maar de structurele leegte van de plateaus van 
het Centre en datgene wat met die leegte verschijnt: een 
panorama op de stad. Het toont dat het Centre, in de woor
den van Jean Baudrillard, functioneert als “une machine à 
faire Ie vide”. Burens werk is na vijfentwintig jaar nog steeds 
relevant. Middenjaren tachtig keerde het Centre zelf terug 
naar een meer traditionele ‘museale’ aanpak. Een ingreep 
van Gae Aulenti in 1986 en de herstructureringswerken in

2000 hebben de structurele leegte en de panoramische kwa
liteiten van de ruimtes uit het zicht verbannen: volgens de 
museumverantwoordelijken bood het Centre Pompidou ge
woonweg ‘te veel’ flexibiliteit.
Met het werk Le Dispositif2002, eveneens op de zesde ver
dieping, formuleert Buren een bijzonder antwoord op de 
ontwikkelingen tussen 1977 en vandaag. De zesde verdie
ping is de enige vloer van het museum die tot op heden struc
tureel 'leeg' wordt gelaten, want ze fungeert als platform 
voor wisselende tentoonstellingen. De verdieping kan door 
kunstenaars of tentoonstellingsmakers naar believen wor
den ingericht. In plaats van een ‘dispositief’ of ‘kader’ te 
installeren om zijn werk naar behoren te presenteren, op
teerde Buren voor een structuur die tegelijkertijd als werk 
én als kader fungeert, of met de woorden van Buren: “une 
oeuvre à part entière, à la fois contenant et contenu”. Buren 
installeerde een gridstructuur van 61 kubussen van elk on
geveer 3,50 bij 3,50 meter. Die structuur beperkt zieh niet 
tot de vooropgestelde ruimte, maar dijt uit tot op de terras
sen, de patio en de gangen, wat resulteert in een verdubbeling 
van de hem toegekende oppervlakte. De verschillende ku
bussen zijn op de hoeken open gemaakt, waardoor er een 
diagonaal parcours ontstaat; de wanden, vloeren of het pla
fond zijn telkens met andere kleuren en materialen afge
werkt, gaande van spiegels, rijstpapier, glas tot rasters en 
het obligate strepenpatroon. Sommige ruimtes zijn daarbij 
als zelfstandige entiteiten aangepakt, terwijl andere dan weer 
dienen als drager voor werken uit Burens serie Les Cabanes 
Eclatées. Dit alles levert een visueel prikkelende structuur 
op die het midden houdt tussen een spiegelpaleis en een kleu
rig doolhof. Te midden van die overdaad aan spiegelende en 
kleurrijke oppervlakken, lichteffecten en perspectieven 
vraagt de bezoeker zich in eerste instantie af wat er precies 
te bekijken valt. Er is weinig of geen ‘werk’ te bespeuren in 
deze gridstructuur; het geheel functioneert als een ruimte
lijke belevingsmachine. Wie zich over zijn ergernis bij zo
veel spektakel heen zet, merkt echter dat Le Dispositif de 
strategie van Les Couleurs: Sculptures op een interessante 
manier omkeert. Waar Buren met Les Couleurs: Sculptures 
de leegte van het Centre Pompidou handhaaft, laat hij ze in 
Le Dispositif volledig imploderen. Waar de lege ruimte door 
de afwezigheid van kunstwerken de aandacht vestigt op de 
ruimte zelf en op de eigen ervaring, gebeurt dit in Le 
Dispositif door de ruimtelijke omvattendheid van het werk. 
Niemand die zich op de zesde verdieping begeeft, weet aan 
de structuur van Buren te ontsnappen. Zelfs de bezoekers 
van het fancy restaurant worden ermee geconfronteerd. 
Buren weigert de leegte op te vullen met een kader waarin 
hij vervolgens zijn werk presenteert. Hij laat kader en werk 
in het moment van de presentatie samenvallen en bezet daar
toe alle beschikbare ruimte. Het vacuüm van Pompidou 
wordt tot aan de nok gevuld. Het exposeren van de leegte in 
Les Couleurs: Sculptures maakt in Le Dispositif plaats voor 
een tautologisch kijken naar een ‘werk als kader als werk’. 
Samen illustreren deze twee werken de twee uitersten van 
de flexibiliteitsideologie. De flexibele ruimte biedt de kunst 
slechts twee mogelijkheden: leeg laten of volledig invullen, 
niets doen of samen met het werk een eigen kader installe
ren.
Wat men er ook van zegge, Buren heeft met Le Dispositif 
niet zomaar een hyperesthetisch, decoratief of megalomaan 
werk afgeleverd. Het past immers binnen een uitgekiende 
reflexieve strategie. Nu het Centre Pompidou hem na 25 jaar 
eindelijk een solotentoonstelling aanbiedt, is hij voluit ge
gaan. Niet alleen op de zesde verdieping maar in het hele 
gebouw zijn er werken van Buren te vinden, gaande van een 
‘parking’ in de Foyer (met nota bene het nieuwe model van 
Renault), spandoeken en beeldschermen in het Forum op 
het gelijkvloers, videopresentaties op de roltrappen, het werk 
Les Formes: Peintures in de vaste collectie van het museum, 
tot de twee werken op de zesde verdieping, waarvan er een 
zich uitstrekt tot in de stad. Buren slaagde er trouwens in
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Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 — 2020 Antwerpen
telefoon 03/827 15.34 & 03/828.13 50 — fax 03/825.28.35
openinsuren
september van 10 tot 19 uur — oktober en november van 10 tot17 uur — maandag en 1 & 2 november gesloten
inkom gratis
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Mark Dean | Isabell Heimerdinger | Alain Josseau | Jonathan Monk

PHOTOGRAPH, VIDEO, PAINTING, INSTALLATION

19 I 09 - 9 I 11 I 2002

open Wednesday to Saturday

from 12 am to 7 pm or by appointment

galerie p
rue des Eperonniers 71 Spoormakersstraal I Bruxelles IODO Brussel

I. +32.2 542 II I21E +32.2 040 20 721 Email iHlO@galBrlfip.hB | hHp://www.galericp.be

DEWEER Deweer Art Gallery presenteert de one-man show

GALLERY STEPHAN BALKENHOL
Nieuwe Sculpturen
14 september - 27 oktober 2002

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B - 8553 Otegem / wo., do., za., zon.: 14-18 u. en vr.: 9-12/13-18 u. en op afspraak 
Tel.: +32.(0)56.644893 / Fax.: +32.(0)56.647685 / Email: deweer@artsite.be

Michel Couturier Beatrijs Albers Luc Grossen Reggy Timmermans Gauthier Pierson Rachid Benissa Laure -Anne Jacobs
Anna Best & Andrea Crociani Lieve D’hondt Benot Plateus Alexandra Dementieva Annemie Maes Kobe Matthys

PUBLIC SPACE- BXL 11/10/2002-11/11/2002
CONTEMPORARY ART OPENING FRIDAY 11 OCTOBER 2002 6.30 PM

NICC-BRUXEL: 02 503 56 30
SCHEPEN VAN CULTUUR VAN DE STAD BRUSSEL:02 279 64 21 MEETING-POINT SINT-GORIKSPLEIN,1 1000 BXL BriGi Le Centre Urbain 
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PCBK of Z33 ?
Zuivelmarkt 33 
B- 3500 Hasselt

tel. 011 29 59 60 
fax 011 29 59 61 
z33@limburg.be

www.limburg.be/zuivelmarkt33
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31/08-06/10
31/08-03/11
31/08-03/11

Nr. 1.05
Nr. 1.06
Nr. 1.07

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

FreeSpace Limburg 2
Webtest i.s.m. FLACC

Zuivelmarkt 33
Een initiatief van de provincie Limburg

Laboratorium i.s.m. Roomade & Antwerpen Open

provincie Ha.
Limburg S
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om tijdens de duur van zijn tentoonstelling het aparte ticket 
voor de tijdelijke tentoonstellingen te herleiden tot één glo
baal ticket voor het Centre (het opnieuw gratis toegankelijk 
maken van de roltrappen zat er blijkbaar niet in).
Eveneens naar aanleiding van deze tentoonstelling voltooide 
Buren een lijvige catalogus van zijn oeuvre tot op heden. 
Het bijzonder fraai vormgegeven boek Mot à Mot vormt 
een intelligent tegenwicht voor het visuele spektakel van de 
tentoonstelling. Het boek is opgevat als een lexicon van het 
vocabularium dat Buren in de laatste 35 jaar heeft ontwik
keld. Op die manier krijgen we niet alleen een overzicht van 
zijn uitdijende productie, maar wordt bovenal zijn kritische 
omgang met het cultureel kader in kaart gebracht. Met be
hulp van begrippen als affichage, censure, exposer, in situ, 
recto verso of transparance worden de werken van Buren 
ingedeeld en met elkaar in verband gebracht. Naast frag
menten uit bestaande teksten en interviews, bevat het boek 
ook veel niet gepubliceerd foto- en archiefmateriaal, zoals 
de correspondentie rond het controversiële werk Absence- 
présence; autour d’un détour voor de Guggenheim Interna
tional van 1971, maar ook talrijke brieven en faxen waarin 
Buren rigoureus ‘onderhandelt’ met museumdirecteurs, cu
ratoren of opdrachtgevers. Dit materiaal reveleert het ‘ka
der’ dat weliswaar aan de concrete tentoonstelling vooraf
gaat, maar toch een belangrijke rol speelt. In de publicatie 
zijn eveneens enkele notities van de Franse socioloog Pierre 
Bourdieu opgenomen. Ze vormen de aanzet tot een 
catalogustekst en een bijdrage aan de tentoonstelling die 
Bourdieu door zijn overlijden nooit heeft kunnen afwerken. 
Bourdieu zou op basis van de controverse rond de kolom
men van het Palais Royal een analyse maken van de ver
schillende vormen van kunstkritiek, gaande van de 
populistische reacties van voorbijgangers tot de meest poli
tiek correcte uitlatingen van vooraanstaande kunstcritici. Die 
reacties zouden worden nagespeeld door een acteur, gefilmd, 
en vervolgens gepresenteerd binnen een vast decor, een ei
gen ‘dispositif’, in de tentoonstelling. Jammer genoeg bleef 
het bij notities; Bourdieus bijdrage zou ongetwijfeld een 
bijzonder licht hebben geworpen op de kritische receptie 
van het werk van Buren.
Over het oeuvre van Buren, dat met het werk van kunste
naars als Michael Asher en Hans Haacke tot de institutio
nele kritiek wordt gerekend, valt wel vaker te horen dat het 
de laatste jaren een ‘kritische inflatie’ heeft ondergaan. 
Buren heeft echter vanaf het begin een dubbelzinnige ver
houding met de instituties van de kunst gehad. Het is juist 
zijn ambitie om te onderzoeken hoe er binnen institutionele 
kaders, hoe onaanvaardbaar de condities soms ook zijn, toch 
gewerkt kan worden. De kritische strategie van Buren be
staat erin de institutionele conditie niet belerend af te wij
zen, maar er zich, gretig en behoedzaam tegelijk, in te wen
telen. Aan het institutionele kader valt niet te ontkomen, en 
toch is dat kader nooit iets vanzelfsprekends. Dat Buren zich 
door deze kritische identificatie met het instituut vaak op 
glad ijs begeeft, neemt hij er graag bij. Wie schrikt van het 
megalomane karakter van Le Dispositif, raadpleegt dan ook 
best de publicatie Mot à Mot. Doorheen de uitputtende ver
zameling van werken, documenten en teksten demonstreert 
Buren dat kunst over meer gaat dan het afleveren van mees
terwerken, en vooral met onderhandelen te maken heeft. 
Duchamp zou het met plezier hebben onderschreven.
Le Musée qui n ’existait pas van Daniel Buren loopt nog tot 
23 september in Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 
(Wouter Davidts)

WEENS MUSEUMSQUARTIER. UGO RONDINONE. 
In de hedendaagse belevingscultuur is de grens tussen hoge 
en lage cultuur, ernst en amusement, flinterdun geworden. 
Kunstparticipatie en ontspanning gaan meer dan eens naad
loos in elkaar over, zowel in de objectieve vormgeving als 
de persoonlijke receptie van tentoonstellingen of performan-

Daniel Buren

Le Musée qui n’existait pas. Centre Pompidou, 2002, 
foto: Philippe Migeat

ces. Deze evolutie slaat de al langer verbrokkelende funda
menten van de traditionele esthetica voorgoed aan gruzele
menten. Kant kon nog zonder veel argumentatie uitgaan van 
de tegenstelling tussen ‘het schone’, dat een gevoel van be
langeloos welbehagen voortbrengt, en ‘het aangename’. Dit 
onderscheid erodeert door de thans toonaangevende ver
wachting dat, net als andere vormen van vrijetijdsbesteding, 
ook de kunst een persoonlijke ervaringshonger dient te be
vredigen. Diepere betekenissen worden niet gevraagd, het 
opwekken van kortstondige subjectieve gevoelens volstaat. 
Het kunstwerk is nog altijd autonoom, het kunstsysteem 
eveneens. Juist daarom kunnen musea, biënnales en kunst
hallen in hun presentaties zo makkelijk op de huidige 
belevingscultuur inspelen. Ze richten zich meer op het creë
ren van een sfeervolle omgeving waarin het aangenaam toe
ven is en de lucht naar kwaliteitsvol vermaak ruikt. De ge
bruikte ingrediënten zijn zo onderhand bekend: een 
epaterende architectuur, een modieus ingericht café en een 
restaurant met een trendy kaart, een shop met veel heb
bedingetjes, vriendelijk en gesoigneerd personeel, en voor 
zover de kunst nog van tel is een opstelling die op z’n minst 
verbaast. Daarnaast behoeven plek of tentoonstelling een 
regelmatige reanimatie via breed gecommuniceerde evene
menten. Zij moeten de potentieel geïnteresseerde bezoeker 
verrassen of verleiden, vaak los van de inhoud van het ge
toonde. Of kunst in een dergelijke context nog kritisch kan 
werken, is zeer de vraag.
In het eind 2000 geopende Weense Museumsquartier is de 
actuele kunst bijna volledig geïmplodeerd in de hedendaagse 
belevingscultuur. Dat wordt zelfs niet verheeld maar luidop 
gefêteerd. “Sommer in MQ” - de logotaal maakt deel uit 
van het totaalconcept - is volgens de jongste folder syno
niem met “gasttuinen, elke zondag muziekpicknicks, het fit- 
nessparcours Art Protects You, kinderrally’s, verjongings

kuren” en d.j.-sets of videoprojecties in de diverse cafés 
annex restaurants. Het MQ is van de orde van het gigan
tische: ‘overweldig de bezoeker!’. Het herbergt meerdere 
zalen voor podiumkunsten en omvat naast een dans- 
organisatie een architectuurcentrum, een tijdelijk tabaks
museum (in het Art Cult Center), een kindermuseum 
(ZOOM), een grote kunsthal, een museum voor moderne 
kunst (MUMOK, gebaseerd op de Ludwig-collectie), en het 
Leopold Museum (Klimt, Schiele, Kokoschka...). Deze 
kunstsupermarkt nodigt sowieso uit tot keuzes op maat van 
de gewenste persoonlijke ervaringen. Voor de Weners zelf 
is het MQ echter vooral een doorgangsplaats en trendy 
horecabuurt. Dat klinkt bekend, bijvoorbeeld van het Zuid 
in Antwerpen. Maar in Wenen verwijst de nabijheid van kunst 
en smaakvol vertier naar een totaalconcept. De sociolo
gische stelling dat kunstparticipatie een kwestie van levens
stijl en distinctie is, neemt in het Weense Museumsquartier 
de gedaante van een bewust geënsceneerde strategie aan. 
Ondertussen is er nu ook al een tijdje moody art. Van alle 
spraakmakende hedendaagse kunstenaars speelt Pipilotti Rist 
wellicht het meest nadrukkelijk op de dominante belevings
cultuur in. De bijzonder verzorgde video’s en installaties die 
Rist in de voorlaatste editie van de Biënnale van Venetië 
toonde, lijken op zeepbellen die ontsnapt zijn aan een ma
chine: mooi om naar te kijken, uitnodigend tot een be
schaafde kindsheid, en volstrekt betekenisloos. ‘Het is wat 
het is’, maar dan zonder de weerhaken van het eertijdse 
modernisme, minimalisme of conceptualisme. Suggestiviteit 
primeert, de innerlijke klankkast van de toeschouwer doet 
de rest. Dit soort designkunst zet de hedendaagse kunst
theorie en -kritiek gewoonweg schaakmat. Rists kunst is 
louter sensationeel, en dat letterlijk. Ze biedt de beschouwer 
een reeks indrukken die een gevoel van Unheimlichkeit op
wekken, zonder evenwel te beangstigen. Kunst wordt de-

ZINNEBEELDIG
7 symbolen in cultureel erfgoed en hedendaagse kunst: een confrontatie?
curator: Flor Bex

6 september - 6 oktober 2002

6
Provincie
Oost-Vlaanderen

Caermersklooster
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent

tel.: 09 269 29 10 - fax: 09 269 29 11
e-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be

toegang gratis 
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag
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J an Van Oost Drawings from the Baudelaire Cycle, 2001 - curator Edith Doove

22.09-08.12.2002
+ Focustentoonstelling 4 samengesteld door curator Piet Boyens / Tuinproject: Maria Roosen 

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

museum Dhondt-Dhaenens

MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 

tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 

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

KORAALBERG
ART GALLERY

HOFSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN
Woensdag - Zaterdag 14.00 -18.00 uur 
www.kag.be
phone / fax +32.(0)3.226.06.30

GAUTHIER HUBERT
DUTY 12/09/2002 - 19/10/2002

JORIS GHEKIERE
NEW PAINTINGS 24/10/2002 - 14/12/2002

Dirk Boutsstichting vzw - 3000 Leuven
Tel. 016/44 08 10 Project HENRY!
E-mail : dirkbouts@pandora.be

HENRY! is een tentoonstelling waarin kunstenaars de dialoog aangaan met een site van cultureel belang. Met hun kunstwerken bevragen en accentueren 
zij de architectuur van de hernieuwde bibliotheek, een gebouw van architect Van de Velde, zonder de plastische eigenheid van de ingreep in de schaduw 
van de architectuur te zetten. Jong talent met ervaren kunstenaars in het hartje Leuven !
(Beatrijs Albers - Bemd Lohaus - Fabienne Loyens - Guy Mees - Patrick Merckaert - Ann Renders - Reggy Timmermans - Pieter Vermeersch)

Deze tentoonstelling vindt plaats in Tweebronnen, Riischoolstraat 4/1 te 3000 Leuven. Ze loopt van 4 oktober tot en met 30 oktober 2002.
Openingsuren : van dinsdag tot vrijdag van 13 u. tot 18 u. en op zaterdag van 12 u. tot 17 u. - GRATIS toegang.
Rondleidingen : duur 45 min. - op aanvraag - tijdens de openingsuren - prijs : 30 EURO per groep van maximum 25 deelnemers.

BENOOT GALLERY

JEAN DE LA FONTAINE
7/9 t/m 17/11/2002

JEAN DECOSTER
19/10 t/m 17/11/2002

In permanentie Belgische abstracten (Bertrand, Bogart, Lacasse, Mortier, Peire, Van Anderlecht, Van Severen, Verheyen)

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 apoJaureys@yucom.be

@

VAN LAERE CONTEMPORARY ART

12 september2002 - 19 oktober 2002 MARYAM NAJD
24 oktober 2002 - 30 november 2002 JENNIFER & KEVIN MC COY

30 oktober 2002 - 3 november 2002 ART COLOGNE 2002
___________________________________________________ OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U.__________ ___________________________ _ __________ _

VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25
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In de context van de tentoonstelling time_line 
van wilmes_mascaux : 

conversatie over "de tijd" op 27 sept.:19u30 
met Michel Baudson, (art-critic) 

(reserveren aangewezen)

ERIC AUPOL

"transit" 
foto's

van 31 oct tot 21 dec 2002

LA MAISON DE MARIJKE SCHREURS
do tot zat : van 16 tot 18 u en na afspraak

475 Van Volxemlaan - B 1190 Brussels - t+f 02/534 18 69 - marijke.schreurs@chello.be
www.marijkeschreurshouse.be.tf3 6
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sign wordt kunst, en het eindresultaat is een simulacrum dat 
een lichte melancholie provoceert. Geen hedendaags mens met 
enig cultureel kapitaal die er niet door wordt geëmotioneerd. 
Ugo Rondinone heeft nog niet de status van Rist bereikt. 
Lang zal dat wellicht niet meer duren, want zijn werk com
bineert met groeiende bijval design en toegepaste psycholo
gie. Voor het zomerse MQ plaatste curator Gerald Matt in 
de Kunsthalle enkele reeds bestaande werken rond de nieuwe 
installatie No How On, tevens de titel van het gepresenteerde 
ensemble. Het commentaar in de begeleidende folder prijst 
de "hoogartificiële installaties” van Rondinone als produ
centen van “suggestieve stemmingen met een onmiddellijke 
werking op het huidige levensgevoel”, uiteraard - het gaat 
tenslotte om Kunst - “met telkens weer opnieuw bevreem
dende breuken”. Ziehier de belevingscultuur als officieel 
esthetisch programma. Gelukkig haalt de aangeprezen waar 
de begeleidende reclame onderuit, zij het niet meteen.
De flaneur in het MQ wordt net voor de betalende ingang 
van Rondinones solotentoonstelling gelokt met een serie 
kleurrijke foto’s op posterformaat. IDon ’t Live Here Anymore 
(1995-2000) toont een vervrouwelijkte Rondinone in poses 
die we uit mode- en lifestylebladen kennen. Ze ogen nogal 
eens erotisch, maar dat hoort nu eenmaal bij het genre van 
de glamourfotografie. De titel suggereert meer diep
zinnigheid dan er feitelijk valt te bespeuren. Rondinones stijl
volle genderbending doet nog het meeste aan David Bowie 
in de roi van Ziggy Stardust denken: een vlot verteerbaar 
verbond tussen kitsch en camp. Het enige wat ondertussen 
veranderde, is het vermeende intellectuele belang van deze 
queer-oefeningen. Wie over een ticket beschikt, komt na de 
fotoreeks in een relatief kleine witte ruimte terecht. Op de 
vloer liggen drie levensgrote clowns verspreid (If There Were 
Anywhere But Desert!, 2001). Op het eerste gezicht zijn het 
niet meer dan stomme poppen op groot formaat. Maar als je 
een van hen wat nadert, veranderen huid en gestalte. De 
clowns zijn tegelijkertijd levensecht en doodse materie, op 
een manier die onwillekeurig aan het uiterlijk van een pas 
gebalsemd of ingevroren lijk herinnert. Daarom bevreemden 
ze en bewaar je een respectvolle afstand. Dit is interessant, 
dit is design macabre, heel wat anders dan de stemmige 
melancholie van Rist.
Doodsheid en doodsverlangen, dat is ook de inzet van de 
twee installaties achter de witte binnenruimte. De eerste, 
MOONLIGHTING (1999), is een op kousenvoeten te betre
den allusie op een dark room. Aan de centrale muurwand 
hangen tamelijk grote, gitzwarte foto’s die overduidelijk naar 
het werk van Mapplethorpe verwijzen. Uit niet meteen zicht
bare luidsprekers weerklinkt een lijzige dialoog tussen een 
man en een vrouw. De tekst, in een korte, intelligente loop, 
laat in het midden of ze ‘het’ nu wel of niet met elkaar heb
ben gedaan. Het gepolijste vloeroppervlak toont een abstracte 
combinatie van zwarte vlakken en witte krullen, aan het pla
fond hangt de uit burelen bekende aaneenschakeling van QL- 
lampen. Die lichtrechthoek wordt door het vloeroppervlak 
weerkaatst, maar in een verkleind formaat. Al rondwande
lend merk je pas na enige tijd dat de weerkaatsing met je 
meebeweegt: je bent de gevangene van het licht boven je 
dat je toelaat te zien wat er te bekijken valt. Eens je dat door 
hebt, lijkt de interpretatie van het werk voor de hand te lig
gen: onze blik wordt gekaderd door de imaginaire 
condensaties van een onzichtbaar ('onbewust') verlangen. 
Of klinkt dat misschien al te lacaniaans, versie iek?
Achter de tweede voorhang zit het pièce de resistance, de 
nieuwe installatie No How On. Ze bestaat uit drie elementen: 
op de witte vloer een serie grote spiegelzuilen, langs de vier 
muren een dozijn tv-schermen, en zwevend in de ruimte een 
etherisch stukje vrouwelijk gezang. De zuilen zijn bekleed met 
kleine weerspiegelende tegeltjes van enkele vierkante centi
meters groot die je automatisch met badkamers associeert. Hun 
L-vorm lokt nog een tweede associatie uit: één been op de 
vloer, het andere in de hoogte - dat kennen we van het 
minimalisme à la Robert Morris. In Ce que nous voyons, ce

Ugo Rondinone

I Don’t Live Here Anymore, 1995-2001

que nous regarde benadrukt Georges Didi-Huberman terecht 
dat de minimalistische sculpturen van Morris of Judd het kij
ken letterlijk laten doodlopen op zichzelf, op het ‘niets’ van 
hét bekende ‘er valt niets te zien’. In Rondinones zuilen komt 
de kijker daarentegen zijn evenbeeld tegen, zodat de titel van 
Didi-Hubermans boek nog toepasselijker lijkt.
Het ijle vrouwelijke gezang is wellicht de zwakste schakel 
van No How On: al te duidelijk, alsof de kunstenaar bang is 
om niet begrepen te worden. De twee videoreeksen op de 
tv-schermen doen ook zonder romantisch gekweel hun werk. 
Al naargelang hetmoment van binnenkomst, zie je op ieder 
scherm eerst in zwart-witeen eenvoudige handeling, maar 
dan sterk vertraagd. Iemand kijkt uit het raam, vijf vingers 
spelen met een krijtje, een vrouw richt zich op van tussen de 
lakens en zinkt daarna weer weg... Vervolgens begint op 
alle schermen simultaan een tweede beeldreeks, ditmaal be
staande uit trage opnames van desolate quasi-landschappen, 
zoals een metrotunnel of een spoorweg. Ze zuigen de blik 
steevast weg in de richting van een almaar verschuivend 
vluchtpunt. Diepte verandert in onbestemdheid, zodat je 
tenslotte in ieder beeld nog enkel een onzichtbare leegte 
ontwaart. Waarna, opnieuw simultaan, de eerste beelden

reeks herbegint, maar in een gewijzigde projectiesequentie. 
No How On breekt met het beeld van Rondinone als hande
laar in zoete melancholie. In vorige installaties, onder meer 
de recent door het Centre Pompidou aangekochte, was er 
altijd al wel een zekere ironische ondertoon. Vooral de catchy 
melodietjes zorgden voor verwarring, doordat je niet met
een wist of Rondinone de geënsceneerde stemming wel of 
niet ironiseerde. Dat postmoderne geweifel tussen oprecht 
en onoprecht was er te veel aan. In No How On, vooral dan 
in de installatie met dezelfde titel, maakt dit gratuite spel 
met de idee van authenticiteit plaats voor een suggestieve 
eenduidigheid van hét werk zelf. De sluier van de melan
cholie wordt afgeworpen, de achterliggende waarheid wordt 
zonder veel omwegen geaffirmeerd. Mét stijl en ‘goede 
smaak’ - dit blijft designkunst - en ook met een uitgekiende 
feeling voor de verdrongen achterkant van de huidige 
belevingscultuur. Want die bestaat: uit het zoeken naar kicks 
en andere sterke ervaringen spreekt het latente besef dat niet 
de redding maar de catastrofe nabij is.
No How On van Ugo Rondinone loopt nog tot 22 september 
in de Kunsthalle Wien, Museumsquartier, 1070 Wenen (043/ 
1/521.89-0, www.KUNSTHALLEwien.at). (Rudi Laermans)
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Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 — 2020 Antwerpen
telefoon 03/827.15.34 & 03/828 13 50 - fax 03,825 28 35'' ''

september van 10 tol 19 uur — oktober en n 
inkom gratis' ■
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Paintings door
+ + O AA Creemers + + HEDA
“New collection 2002” /featuring JmQ =
//Asthma en blowen 2002 HEDA
//aircoiris
05.10 tm 27.10. E
+ + Susanne Kriemann + +
TCM The Camouflage Museu, 
presents» “Rocket Trees” Sï
opening» zat. 05.10 17.00 Sï1 • HEDA 
. HEDA06.10 s
“Atul’s Return”
een digital videodoor S
+ + Susanne Kriemann + + HEnal 

Filmhuis Lumière ' HEDM

Bogaardenstraat 40B .. BE
informatie over aanvangstijd s: 

op www.niew.nl/hedah hEDA
1 ‘ HEDAF

>www.Aiw.NL/HEDAH’

Lucy Orta
Fluid Architecture II

13 juli tm 5 oktober 2002

online workshop The Dairy
14 tm 22 september 2002

Kawamata
Spui Den Haag 2002 

medio oktober 2002 
Foto archief 1986-2002 

32 projecten van Kawamata 
door Leo van der Kleij

24 oktober 2002 tm januari 2003

Kawamata workshop

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

•X __ Kara 
Walker

Museum voor 
Moderne Kunst 
Arnhem

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

08/09 tm 06/10 
Photo Rotterdam 2002 

met William Verstraeten, Manu Baeyens

10/10 tm 03/11 
Eva Klee

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

08/09 t/m 03/10
Nora Tholhuijsen, Erik Vos

06/10 t/m 07/11
Beatrijs van Rheeden

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

07/09 Vm 06/10
Gerco de Ruiger, fotowerken, retrospectief 

■ r
13/10 Vm 10/11

Wapke Feenstra, Janine Schrijver

24/09 Vm 30/09
ArtForum Berlin

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

08/09 Vm 27/10 
Charles van Ark, Henric Borsten

Ladenkastproject 
Walter van Boven, Erna van Sambeek, Helma Vögen, 

Simone van Bake), Carien Vughts, Alie Thijssen

I RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

07/09 Vm 20/10
Tams Komoróczky, Monique Benthin

26/10 Vm 24/11
Josephine Sloet

19/09 Vm 20/10 
Chen Shish

G a e r i e s

NEW SPACE: OPENING SHOW

Eija-Liisa Ahtila, Sven Augustijnen, Richard 
Billingham, Pierre Bismuth, Manon de Boer, 
Rineke Dijkstra, Honoré 0‘O, Dora Garcia, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Douglas 
Gordon, Joachim Koester, Sharon Lockhart, 
Deimantas Narkevicius, Uri Tzaig, Ian Wilson

Opening 27/9 18-21 uur 
27/9-19/10

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 
1000 Brussel

donderdag-vrijdag-zaterdag 
14u00-18u30
en op afspraak

T+32 2 514 10 10
F+32 2 514 14 46 
galeriejanmot @ skynet.be 
www.galeriejanmot.com

DE WITTE RAAF
vraag onze advertentietarieven
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Louis Herman De Koninck Jürgen Mayer H.

Stoel, 1930 Heat seat prototypes, 2002

Architectuur & Vormgeving
....... -............................................... .........................

DE GOEDE EN SLECHTE SMAAK. In mei van dit jaar 
opende in Brussel De Loge, een architectuurmuseum dat 
volledig gewijd is aan de collectie van de Archives 
d’Architecture Moderne (AAM). De eerste tentoonstelling 
in het kersverse instituut werd georganiseerd door de AAM 
in samenwerking met de vlakbij gelegen Fondation pour 
l’Architecture. De Goede en de Slechte Smaak; Belgische 
interieurs van de Art Nouveau tot de Hedendaagse Loft han
delt, zoals de titel duidelijkt maakt, over het interieur. Dat is 
een erg veelzijdig thema. Het huiselijke interieur werd de 
voorbije eeuw immers, ook in België, door talrijke belan
gengroepen - architecten, politici, vrouwenorganisaties, 
socio-culturele verenigingen - beschouwd als een ideale 
drager voor maatschappelijke, esthetische en culturele ide
ologieën. Hoewel de titel De goede en de slechte smaak ver
wijst naar een gelijknamige expositie uit 1930 van de 
Belgische Werknemerspartij, beperkt de tentoonstelling in 
Brussel zich tot een andere ‘actor’ in de discussie omtrent 
het moderne wonen: de avant-garde. Aan de hand van meu
belstukken, tekeningen en archiefdocumenten belicht ze de 
huiselijke verbeelding van een selectie — overwegend man
nelijke - designers en architecten, van Victor Horta tot Claire 
Bataille & Paul Ibens. In plaats van een geschiedenis van de 
‘Belgische interieurs van de Art Nouveau tot de Hedendaagse 
Loft’ vertelt de tentoonstelling dan ook slechts één facet van 
het verhaal: de geschiedenis van de ‘smaak’ in België, of 
beter de geschiedenis van de ‘smaakmakers’.
De expositie is opgevat in twee delen. Een eerste deel van de 
‘smaakevolutie’ wordt verteld op het gelijkvloers van de voor
malige vrijmetselaarsloge en behandelt op een thematisch- 

chronologische wijze de periode van de Art Nouveau tot de 
Tweede Wereldoorlog. Op een relatief kleine oppervlakte 
wordt aan de hand van een selectie meubelstukken, teke
ningen en contemporaine documenten uit de collectie van 
de AAM, beknopt ingegaan op een aantal prominente stijl- 
bewegingen (Art Nouveau, Art Déco...) en op belangrijke 
invloeden uit het buitenland (de Wiener Sezession, het Ita
liaans Futurisme, de Nederlandse Stijl...). Beknopte bege
leidende teksten introduceren begrippen als ‘intimisme’ en 
‘comfort’. Het klassiek, correct kunsthistorisch perspectief 
dat hierbij wordt gehanteerd, zet de rijkdom van de AAM 
zonder meer in de verf. De documenten en vooral gebruiks
voorwerpen uit de collectie van Huib Hoste, Louis-Herman 
De Koninck of Marcel-Louis Baugniet, tonen aan dat dit 
architectuurarchief ook op het gebied van vormgeving en 
meubeldesign veel te bieden heeft. De afwezigheid van een 
omkaderende en verklarende catalogustekst doet echter te
gelijk vermoeden dat het voornamelijk nog om vers 
onderzoeksmateriaal gaat.
Het tweede deel van de tentoonstelling, dat op 11 augustus 
ten einde liep, ging door in de Fondation pour l’Architecture 
en belichtte de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 
vandaag. Anders dan in de Loge was de expositie hier voor
namelijk opgebouwd rond oeuvres van individuele ontwer
pers, met objecten afkomstig uit zowel de AAM als uit 
privé-collecties. Het ‘overzicht’ begon met het speelse, na
oorlogse design van de onlangs overleden architect Willy 
Van Der Meeren en belichtte vervolgens ook het werk van 
generatiegenoten als Jules Wabbes en Emile Veranneman, 
van iets jongere ontwerpers als Ado Chale, Christophe 
Gevers en Pieter De Bruyne, om te eindigen met Claire 
Bataille & Paul Ibens. Ondanks de stucturele verschillen 
met de tentoonstelling in de Loge was ook hier het materi

aal rijk en de opstelling historisch correct, hoewel de toe
schouwer wat betreft de motivatie van de keuze van de 
ontwerpers in het ongewisse bleef.
De geschiedenis van de Belgische ‘smaakmakers’ laat zo 
goed als geen huiselijke interieurs zien. Hoewel ze hier en 
daar tot ensembles zijn samengebracht, blijven de meubel
stukken die in de Loge en de Fondation zijn verzameld in de 
eerste plaats collectiestukken: gebruiksobjecten die, geplaatst 
in een museum, meer dan ooit functioneren als dragers van 
de 'smaakideologie' van hun makers. Dit geldt bij uitstek 
voor de tijdelijke modelappartementen die in de Fondation 
waren opgesteld en die, gestoffeerd met designklassiekers 
van onder meer Le Corbusier, Perriand, Prouvé en Eames, 
achtereenvolgens een wooninterieur van de jaren vijftig, 
zeventig en negentig presenteerden. Veeleer dan een sug
gestie van een andere tijds- en levenssfeer, waren deze 
‘voorbeeldinterieurs’ evocaties van het toenmalige interna
tionale design- en smaakdiscours. Ook de met ‘goede smaak’ 
ontworpen meubelstukken van Belgische makelij kunnen 
onmogelijk nog gewone gebruiksvoorwerpen zijn. Maar als 
‘ongewone’ objecten zijn ze zeker nog niet uitverteld.
Van de Art Nouveau tot de Tweede Wereldoorlog, het eerste 
luik van De Goede en de Slechte Smaak. Belgische interi
eurs van de Art Nouveau tot de Hedendaagse Loft, loopt 
nog tot 27 oktober in het Architectuurmuseum De Loge, 
Kluisstraat 86,1050 Brussel (02/649.86.65). (Fredie Floré)

LATENT SPACE. Deze tentoonstelling, geïnstalleerd in de 
balkonzaal van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 
in Rotterdam, past perfect in de huidige tendens van de ten
toonstelling als ‘ervaringsruimte’, een presentatiemodel 
waarin kunst en tentoonstellingsvormgeving door hun ruim
telijke en conceptuele interactie bij de beschouwer iets als

curated programs

pitch: mutating turntables . ive stevenheydens
the world seen through nomadic I's: immigrant and intercultural autobiographies . laura u. marks 
the filmic and the graphic: film letters between love and memory . dirk lauwaert
1 + 1 = 1 . brent klinkum

work survey belgian focus opening argos 
media library

catalogue

eija-liisa ahtila .
Christian jankowski . 
steve reinke . 
uri tzaig .

survey of new belgian 
artistic audio-visual 
productions

hommage to vidéographie 
(1976-1986)

permanent public 
consultation of tapes . 
dvd . reference books .
magazines .

a roos

essays by 
edwin carels . 
kjetil falkenberg hansen . 
wouter koelman .
dirk lauwaert .
lisa gabrielle mark . 
laura u. marks .
wolfgang brauneis . 
robert Stéphane . 
ive stevenheydens .

festival venues:

26 /IO 2002
exhibitions, film & video screenings, talks performances, media library

argos .
cinema nova .
filmmuseum .
matrix art project .
recyclart .
ABclub .

argos
werf straat 13 rue du chantier 
b-1000 brussels
+ 32 (0)2 229 00 03
+ 32 (0)2 223 73 31
info@argosarts.org

the complete program 
will be announced on 

www.argosarts.org 
from October 1st

the argos festival is supported by
the flemish minlstery of culture, the brussels capital region, the city of brussels
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een ‘totaalbeleving’ moeten veroorzaken. Binnen dat model 
fungeert de ruimte dus niet als neutrale drager van kunst
objecten, maar als integrerend, betekenisgevend en sturend 
element ten dienste van een overkoepelend thema. De be
zoeker wordt geacht zijn traditionele rol van afstandelijke 
beschouwer van geïsoleerde kunstwerken naast zich neer te 
leggen en zich onder te dompelen in het geheel.
Dit trendy tentoonstellingstype ontaardt nogal eens in 
kermisachtig of overdesigned spektakel. Het is dan ook een 
problematisch model: hoewel sommige tentoonstellings
makers willen doen geloven dat het vooral gaat om een kri
tische ondervraging en herziening van de klassieke museale 
praktijk en theorie, betreft het evengoed een reflectie van 
trends in de actuele markteconomie en attractiecultuur, 
waarin door allerhande gethematiseerde ensceneringen de 
bezoeker als consument van het ene naar het andere hoogte
punt wordt gevoerd.
Latent Space, tot stand gekomen naar een idee van en in 
samenwerking met Henry Urbach Architecture Gallery in 
New York, gaat over de verborgen, sluimerende kanten van 
ruimte. Latent Space “provoceert en verleidt”, en “roept 
gevoelens op van verlangen, macht, fantasie en (fobische) 
angst”, stelt het persbericht. Acht Europese en Amerikaanse 
kunstenaars en architecten, waaronder Diller + Scofidio, 
Studio Eau Genoux, Katharina Bosse en Ebru Ôzseçen, pre
senteren werk in een door architect Jasper de Haan ingerichte 
ruimte en moeten de bezoeker uitdagen te handelen. “De toe
schouwer wordt ondergedompeld in het ‘unheimische’ 
schemergebied tussen het volkomen vertrouwde en het 
vreemde of zelfs afschrikwekkende”, aldus het NAi. Dat be
looft nogal wat.
Bij de entree tot de tentoonstelling hangt een werk van het 
architectenduo Diller+Scofidio, een klein LCD-scherm met 
beelden van een vrouwenmond met roodgeverfde lippen, 
die de bezoeker op verleidelijke toon lokt: “Hey you, wanna 
buy some culture?”; “Hey you, wanna buy some prime 
investment property?”. Als je de tentoonstelling van de an
dere kant nadert, loop je eerst tegen een wandprojectie aan 
van een duister gangenstelsel waarvan de muren bewegen 
(Passage van Aziz + Cucher). In de door zwarte gordijnen 
toegankelijke ruimte is één van de lange wanden hellend en 
de lichtsterkte wisselend: soms bevind je je in het donker en 
blijken wand en vloer fluorescerend te zijn. Om nog een 
paar werken nader te noemen: Van Jürgen Mayer H. staan er 
Heatseats. Hierop kun je plaatsnemen en achteraf blijft, door 
een reactie van warmtegevoelige verf, een afdruk van je 
lichaam zichtbaar. Een videowerk, Eclipse, van Ebru 
Ozseçen reageert op je aanwezigheid en toont en vervormt 
je spiegelbeeld. Twee ‘urinoirs’ aan de wand van Alex 
Schweder zitten vol expliciete seksuele toespelingen, en dat 
geldt ook voor drie interieurfoto's van Katharina Bosse... 
Wat heb je nu meegemaakt? Je hebt op klaarlichte dag in het 
donker gestaan, bent even op een kunstwerk gaan zitten, 
hebt jezelf op een scherm gezien en een aantal kunstwerken 
van verschillende kwaliteit bekeken, die op de een of an
dere manier over de versluierde aspecten van ruimte gaan. 
Was het nu zo, om de begeleidende teksten nog eens te pa
rafraseren, dat “de houvast van de gebouwde ruimte ver
dween en ingeruild werd voor een nieuwe sublieme erva
ring”? Verliet je Latent Space totaal gedesoriënteerd en “in 
verwarring over de (on)schuld van de bestaande wereld”? 
Of stapte je er simpelweg uit, zoals je uit een attractie stapt? 
Je knippert even met je ogen en je bent weer in de dage
lijkse werkelijkheid, op naar het volgende.
De problematische kanten van de tentoonstelling als geslo
ten, thematische ervaringsruimte zijn in Latent Space alom 
aanwezig. Door het categorische van het vooropgelegde 
thema verworden de individuele kunstwerken bijvoorbeeld 
makkelijk tot al te letterlijke illustraties, of tot zetstukken in 
een theatraal en dominant spel dat hun andere kwaliteiten of 
uitspraken buitensluit. Het succes van de kunstwerken wordt 
dan al snel louter bepaald door de mate waarin ze het thema

Neo Rauch

Der Werkschutz, 1997

valideren. Wat betreft de dialoog met de beschouwer: in 
hoeverre is daar werkelijk sprake van, als diens verwachtin
gen zo nadrukkelijk gedicteerd worden, in dit geval door de 
hoogdravende teksten van het NAi? Het effect van al die 
retoriek is ook vergelijkbaar met de verkooptaal van reclame, 
die je opwindt en verleidt, tot je geconfronteerd wordt met 
het concrete product, en een gevoel van desillusie en teleur
stelling vaak niet kunt onderdrukken. En is het wel moge
lijk om in de vorm van een geënsceneerde, geprefabriceerde 
ervaring ‘de verborgen kanten van ruimte’ beleefbaar te 
maken? Dat die kanten er zijn, in de echte wereld, dat ruimte 
psychologisch geladen wordt, dat is zeker, en een reflectie 
daarover of analyse daarvan zou heel interessant kunnen zijn. 
Maar om dat verborgene aan te wijzen en te simuleren in een 
tentoonstelling? Vervalt die dan niet in simplificaties, die 
vooral duidelijk maken dat de verborgen kanten van ruimte 
precies door hun verborgenheid latente spanning bezitten? 
Het omverwerpen van de museale conventies op het gebied 
van presentatie, ook een inzet van Latent Space, is evenmin 
zomaar gebeurd, ook al staan niet alle muren recht, of sta je 
opeens in het donker. Latent Space blijft immers functione
ren, letterlijk en figuurlijk, binnen een overkoepelende 
museale, architectonische en institutionele structuur, die de 
speelruimte van de tentoonstelling bepaalt, zonder zichzelf 
werkelijk te laten beschadigen. De tijdelijke omkering van 
de codes bekrachtigt de codes eerder dan dat ze er door 
worden aangetast.
Latent Space loopt tot 20 oktober in de Balkonzaal van het 
NAi, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; 
www.nai.nl). (Jorinde Seijdel)

" ----------------------- —----------  a-' Aanwinsten

AANWINSTEN HET DOMEIN SITTARD, DE STADS
GALERIJ HEERLEN, BONNEFANTENMUSEUM 
MAASTRICHT. Drie musea in Nederlands-Limburg pre
senteerden deze zomer een keuze uit hun aanwinsten heden
daagse kunst van de afgelopen twee jaar. Een collectie in be
weging in de Stadsgalerij Heerlen loopt nog tot 27 oktober. 
De titel verwijst onder meer naar de verhuizing die de Stads
galerij te wachten staat: begin 2003 trekt men naar het zoge
naamde Glaspaleis. Op het oude adres worden nu een twin
tigtal recent aangekochte werken (vooral schilderijen) van 
hedendaagse Nederlandse kunstenaars voorgesteld. In totaal 
verwierf De Stadsgalerij de afgelopen twee jaar 24 werken, 
en kreeg men er drie. Op de lijst staan Roy Villevoye, Aad 
de Haas, Ben Akkerman, Fons Haagmans, Toon Verhoef, 
Ingeborg Meulendijks, Robert Zandvliet, Erzsébeth Baerveldt, 
JCJ Vanderheijden, Romy Finke, Steven Aalders, Jan 
Andriesse, David Bade, Twan Janssen, Han Schuil, Gé-Karel 
van der Sterren, Aline Thomassen, Koen Vermeule en Mare 
Volger.
Eén van de meest opvallende aanwinsten is het videowerk 
Piëta (1992, 12 minuten) van Erzsébeth Baerveldt. Op een 
onscherp en korrelig beeld zien we hoe de kunstenares een 
vrouwenfiguur naar haar evenbeeld boetseert. Wanneer ze 
het beeld heeft afgewerkt, zien we haar - onder begeleiding 
van de achterstevoren gespeelde en daardoor meeslepende 
muziek van de film Andy Warhol’s Dracula (1974) - wor
stelen om de figuur rechtop te zetten op de werktafel. Wan-
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Rita Ackermann

Fight to Death, muurschildering

neer dit eindelijk gelukt is, loopt ze weg van haar creatie en 
neemt plaats achter de camera. Dan schrik je: de witte naakte 
vrouw valt voorover op de grond. De camera volgt de val; 
de nog zachte klei blijkt helemaal ingedrukt, de vrouw is 
haast onherkenbaar geworden. Daarop komt Baerveldt weer 
in beeld, een tweede keer worstelend om het beeld weer op 
de tafel te leggen; maar door het trekken en sjouwen wordt 
de figuur alleen maar vormlozer. Wanneer ze uiteindelijk 
alle stukken op de tafel heeft gekregen, begint ze de onder
delen weer tot een geheel te boetseren.
Museum Het Domein in Sittard gaat er prat op kort op de 
bal te spelen. Met trots meldde het museum deze zomer dat 
het de eerste Nederlandse museumtentoonstelling van de 
Hongaars-Amerikaanse kunstenares Rita Ackermann pre
senteerde. Onder de titel Snowfall in August werden daar 
een vijftiental werken van Ackermann tentoongesteld, on
der meer grote muurschilderingen die bestaan uit enkele 
kleurvlakken en waarin een steeds weerkerend meisjes
gezicht haast het enige figuratieve element vormt. Het Do
mein zal uit het tentoongestelde werk verscheidene kleine 
ronde beschilderde tegels aankopen, dit ter aanvulling van 
het reeds in 2001 verworven And Then Everything Turned 
in Black. In totaal kocht het Domein de laatste twee jaar 
meer dan tachtig werken van zo’n vijfentwintig verschil
lende kunstenaars aan, waaronder Marlène Dumas, Mathieu 
Knippenbergh, Lidwien van de Ven, Ed Templeton, Aemout 

Mik, Paul Andriesse, Hans Lemmen, Germaine Kruip, 
Robert Lambermont, Sanne Peper, Désiree Dolron, Berlinde 
De Bruyckere, Henk Eberson, Norbert Fiddelers, Jennifer 
Tee, Emmanuelle Mafille, Job Koelewijn, Willem Oorebeek, 

Sara Blokland, Liza May Post, Hans van Houwelingen, 
Wouter van Riessen en Meschac Gaba.
In het Bonnefantenmuseum te Maastricht is naast de vaste 
collectie hedendaagse kunst ook een tentoonstelling van de 
Duitser Neo Rauch te zien, de winnaar van de kunstprijs 
The Vincent 2002. Het Bonnefanten is van plan er werk uit 
aan te kopen. Rauchs werk herinnert aan comic strips, jaren 
vijftig billboards en communistische esthetiek, terwijl het 
toch op een interessante manier onplaatsbaar blijft. Jammer 
genoeg heeft het Bonnefantenmuseum in een uit de hand 
gelopen uitwerking van de link met comic strips, meerdere 
zalen gevuld met de 'lievelingsstrips' van Neo Rauch. De 
tocht langs ontelbare covers van de oude Duitse stripserie 
Mosaik mondt uit in een leeszaal waarvan de inrichting de 
bezoeker de vraag doet stellen of het museum de strip- 
verwijzing in Rauchs werk uitbuit in de hoop kinderen en 
dus ouders naar het museum te lokken. In een kleuterklas
achtige ruimte kan men strips lezen die Rauch zouden heb
ben geïnspireerd, terwijl andere verwijzingen in zijn werk 
- bijvoorbeeld naar de utopische samenleving van de jaren 
vijftig - onbesproken blijven.
In april 2002 verwierf het Bonnefantenmuseum twee 
Museummobielen van Atelier van Lieshout (AVL, onder lei
ding van Joep van Lieshout). Net zoals in de Mobile Homes 
of de abortusboot Women on Waves combineert AVL hier 
kunst en functionaliteit De Museummobielen zijn mobiele 
lederen fauteuils uitgerust met minibar. De bedoeling is dat 
de bezoeker van Bonnefanten er ook echt mee door het 
museum rijdt, maar op de dag van mijn bezoek was de ene 
museummobiel defect en de andere niet opgeladen (“Verge
ten”, lacht de suppoost).
Naast werk van deze twee kunstenaars kocht het Bonnefan
tenmuseum de laatste twee jaar zo’n veertig werken van een 
vijftiental verschillende kunstenaars, zijnde Gary Hume, Roy 
Villevoye, Norbert Grunschel, Paul Drissen, Roman Signer, 
Stan Klamer, Rik Meijers, Lily van der Stokker, Patrick 
Van Caeckenbergh, Fons Haagmans, Suchan Kinoshita, 
Maries van Osch en Gialt Lemmens.
Wanneer je de drie musea vergelijkt, dan blijkt groter niet 
noodzakelijk beter. Het Bonnefanten koopt minder werk aan 
van minder verschillende kunstenaars. Terwijl kleine mu
sea zoals Het Domein en De Stadsgalerij echter geregeld 
weten te verrassen, doet het beleid van het Bonnefanten nogal 
willekeurig aan. De grote zalen zijn soms verlaten, andere 
keren letterlijk volgepropt met tientallen foto’s die drie hoog 
en met twintig naast elkaar hangen. Soms is het de overdon
derende hoeveelheid die leidt tot verveling en moedeloos
heid, andere keren eenvoudigweg het tentoongestelde werk 
zelf. Uiteraard kan ook tegen het verzamelbeleid van de 
andere musea een en ander worden ingebracht. Zo verza
melt de Stadsgalerij Heerlen ook wel werk van Nederlandse 
schilders die al bij zoveel andere musea gretig aftrek vin
den. Het neemt niet weg dat Bonnefanten haar centrale plaats 
in de regio niet echt weet waar te maken.
Een collectie in beweging loopt nog tot 27 oktober in de 
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 19, 6411 HK Heerlen 
(045/560.44.49).
Neo Rauch, nog tot 6 oktober in Het Bonnefantenmuseum, 
Avenue Céramique 250 (043/329.01.90). (Maaike Lauwaert)

Publicaties _______________________________________

MAPPING SITTING. ON PORTRAITURE AND 
PHOTOGRAPHY. Dit boek is geen weergave van de 
gelijknamige tentoonstelling, met foto’s uit de collectie van 
de Fondation Arabe pour l’Image, maar een adaptatie op 
basis van hetzelfde materiaal. Mapping Sitting verzamelt 905 
foto’s uit Libanon, Egypte, Irak, Palestina en Jordanië, ge
nomen tussen de jaren twintig en de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Het zijn foto’s zonder esthetische ambities, in

Gevangenen, Qena, Egypte, jaren ‘20, foto: Hinary Boutros

de eerste plaats gebruiksvoorwerpen met een maatschappe
lijke functie. Honderden pasfoto’s passeren de revue: van 
enkelingen en koppels, van vroedvrouwen en gevangenen. 
We zien groepsfoto’s genomen in kazernes, hospitalen en 
scholen; foto’s van jongemannen aan het strand of op de 
fiets, foto’s van prijsuitreikingen op het bedrijf en van uit
stapjes op een vrije dag; en postkaarten van winnende paar
den en hun team op zondagsraces. Een aparte sectie is ge
wijd aan wat men photo surprise noemde. Het gaat om een 
van de jaren veertig tot de jaren zestig courante praktijk in 
het Midden-Oosten waarbij een in de stad rondwandelende 
fotograaf mensen kiekte en nadien zijn foto aan hen pro
beerde te verkopen.
We krijgen echter meer dan alleen het ‘beeldmateriaal’ te 
zien. Foto’s worden niet alleen afgedrukt op papier, maar 
ook in plakboeken verzameld, op identiteitspapieren geniet, 
in registers samengebracht. Die context is mee gefotogra
feerd, zoals bij de certificaten voor vroedvrouwen, waar de 
foto zelf slechts een klein deel van het oppervlak beslaat. 
Een ander mooi voorbeeld is het register dat een Libanese 
studiofotograaf bijhield: duizenden portretten waarop steeds 
het voorhoofd is beschreven met een rood identificatie
nummer en die in eindeloze reeksen zijn bijgeplakt. We zien 
ook de kaft van dat registerboek en enkele lege en half- 
gevulde pagina’s.
Dit is uitstekend materiaal voor een sociaal-historiografische 
studie, zou men denken, temeer daar de geschiedenis van de 
Arabische fotografie een grotendeels braakliggend terrein 
is. In het korte voorwoord van de samenstellers, de Libanese 
videokunstenaars Walid Raad en Akram Zaatari, blijkt dat 
zij er net zo over denken. Ze stellen Mapping Sitting voor 
als een onderzoek naar de functie van het fotoportret als 
gebruiksvoorwerp, als luxeartikel, als beschrijving van in
dividu en groep, als middel tot sociale inschrijving. Hun uit
gangspunt daarbij is dat deze “fotografische praktijken symp-

CARLA KLEIN 7 september - 12 oktober 2002

ALICIA FRAMIS 19 oktober - 23 november 2002
Anti-Dog
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Kiosk is een niet-representatieve en informatieve selectie van 
onafhankelijke uitgaven, alternatieve tijdschriften en audio- 
werken samengesteld door Revolver, Archiv für Aktuelle 
Kunst, Frankfurt am Main

Initiatief: Christoph Keller
Inrichting Kiosk (VII): Manuel Rader
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tomatisch zijn voor een zich ontwikkelende kapitalistische 
organisatie van arbeid en de producten ervan”. De foto’s 
weerspiegelen niet alleen nieuwe noties van werk, vrije 
tijd, gemeenschap en individualiteit, maar geven er ook 
vorm aan.
Toch is dit allerminst een academische studie. De auteurs sta
ven hun stelling niet door middel van een traktaat of essay 
- er staat bijzonder weinig tekst in Mapping Sitting - maar 

met behulp van een ‘conceptuele' presentatie. De foto’s wor
den op een suggestieve en interpretatieve manier geschikt, 
gecombineerd, verkleind, vergroot en over de bladspiegel 
verdeeld.
Een concreet voorbeeld, dat meteen ook een openingsstate- 
ment vormt, is de beeldpagina tegenover het voorwoord. 
Deze toont, in een raster van vier bij vier, zestien frontale 
‘pasfoto’s’ van Egyptische gevangenen. Het resultaat is een 
tralie-effect dat tegelijk de echo vormt van het titeldesign 
op de flap: map-, ping, sit-, ting, de lettergrepen weergege
ven in een monospace lettertype, dat elke letter evenveel 
ruimte toekent, waardoor de tekst er gerasterd uitziet, als 
een tabel. De schikking, die we op verschillende plaatsen in 
het boek aantreffen, wijst de fotografische praktijk in de 
eerste plaats aan als instrument van de macht, als 
disciplinerend instrument. Ze suggereert dat we de foto- 
portretjes die nog volgen mogen interpreteren als een ma
nier om mensen op te sluiten in een genre en een formaat. 
Een wat pamflettaire maar zeker transparante opening die 
bijzonder efficiënt is. Subtiliteit kan later wel.
Conceptueel hoogtepunt van het boek is het hoofdstuk 
Surprise. Een honderdtal surprisefoto's, genomen op het
zelfde plein in Tripoli, zijn in overdruk over elkaar ge
plaatst. De achtergrond sluit zodanig aaneen dat een ruim
telijke reconstructie van het plein ontstaat. Het resultaat is 
een vage virtuele ruimte met honderden elkaar overlap
pende schimmen. Op de volgende pagina’s wordt dit beeld 
telkens herhaald, met dat verschil dat iedere keer een an
dere foto en dus andere mensen naar voren worden ge
haald en ‘vol’ worden afgedrukt - zwart-wit vlees en bloed 
tussen grijze schimmen.
Dit verschijnen en verdwijnen zegt ook iets over de foto als 
zodanig: de foto als reproductie, de foto die tegelijk archief- 
object is én weergave van een individu. Zowel de immense 
verzameling archiefdozen als de interpretatieve selectie blij
ven doorklinken in deze samengepuzzelde menigte. Geen 
illusies over hoeveel deze foto’s kunnen overdragen van wie 
deze mensen waren: het zijn lichtsporen op pellicule en pa
pier, die voor de gelegenheid samentroepen op een gere
construeerd plein.
Raad en Zaatari tonen niet alleen de sporen van een massale 
alledaagse fotografische praktijk in het Midden-Oosten, er 
schuilt ook een zekere provocatie in de manier waarop ze 
dat doen: zonder veel tekst en uitleg of interpretatieve plein- 
vrees, met altijd transparante technieken, en op een lucide 
manier gebruikmakend van de technieken van de conceptuele 
fotografie. Door de nadruk te leggen op serialiteit weten Raad 
en Zaatari de afwezigheid van artistieke intenties in hun 
materiaal om te buigen in een voordeel.
Mapping Sitting (samenstelling Walid Raad en Akram Zaatari) 
werd in 2002 uitgegeven bij Mind the gap en de Fondation Arabe 
pour l’Image, rue Chukri Assaly 8, Achrafieh, Beyrouth, Liba
non (96.11/336820; info@fai.org.lb). ISBN 9953-0-0058-1. 
(Peter Rotsaert)

DAVID GOLDBLATT. Na Piet Coessens’ vertrek bij het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel werd de tentoon
stelling van de Zuid-Afrikaanse fotograaf David Goldblatt 
(die door het MACBA in Barcelona is georganiseerd en 
momenteel door de wereld reist) stilletjes van het pro
gramma afgevoerd. Vervolgens maakte Catherine David 
hiervan gebruik om Witte de With een zomertentoonstelling 
te bezorgen. Gelukkig maar, want zo bleef deze belang-
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David Goldblatt

Saturday Morning at the Hypermarket: Miss Lovely Legs Competition, Boksburg, 1980

rijke retrospectieve voor de Lage Landen behouden. De 
catalogus, David Goldblatt: Fifty-One Years, is een dik boek 
op redelijk klein formaat (bij benadering A5) met een drie
ledige opbouw. Tussen het inleidende deel met twee teksten 
(een korte introductie door curator Corinne Diserens en een 
uitgebreid interview van Okwui Enwezor met Goldblatt) en 
het derde deel (met enkele essays, onder meer van 
J.M. Coetzee en Nadine Gordimer) zit een gedeelte met af
beeldingen, dat meteen ook het leeuwendeel van het boek 
beslaat. Selecties uit de verschillende fotoreeksen van 
Goldblatt passeren in chronologische volgorde de revue. In 
Some Afrikaners neemt Goldblatt de vaak arme en geïso
leerd levende Boerenbevolking onder de loep, met een blik 
die soms sardonisch is, maar ook van medeleven getuigt. 
Daarna volgen onder meer series over de mijnbouw en mijn
werkers, over het zwarte township Soweto, over de kleine 
blanke stad Boksburg en over de lange busreis die zwarte 
arbeiders dagelijks moesten maken van en naar hun ‘thuis
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isbn 90-76855-12-9 (co-edition with Hatje Cantz and ZAP-O-matik)
25.5 x 16cm / hardcover, sewn binding, 80 p., English, includes DVD 
Essay by Slavoj Zizek. € 30-,

for ordering and information please contact argos 
werfstraat 13 rue du chantier b-1000 brussels + 32 (0)2 229 00 03
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«

land’ - waar ze gedwongen woonden. Onvermijdelijk was 
Goldblatts werk altijd politiek beladen, maar hij heeft zich 
nooit toegelegd op politieke gebeurtenissen (rellen, demon
straties) en stelde zich ook nooit als propagandafotograaf in 
dienst van de strijd tegen de apartheid (wat hem soms kwa
lijk werd genomen).
Hoewel Goldblatt aanvankelijk (in de jaren veertig en vijf
tig) fotojournalist wilde worden voor bladen als Look en 
Life, begreep hij spoedig dat hij hier niet geschikt voor was. 
Hij ontwikkelde een meer reflexieve benadering, mede on
der invloed van de heruitgave van Let Us Now Praise 
Famous Men van Walker Evans en James Agee. Zoals voor 
velen in de vroege jaren zestig, betekende dit boek ook voor 
Goldblatt een openbaring. De lessen van Evans zijn duide
lijk verwerkt in een foto als A plot-holder with the daughter 
of his servant, Wheatlands, Randfontein, Transvaal, Septem
ber 1962. Door de manier waarop Goldblatt mensen in hun 
alledaagse leefomgeving fotografeert, functioneren zijn beel-

selected backlist

Joëlle Tuerfinckx. Autour de FILM.CINÉMA EXPOSITIONS.PROJECTIONS
1982.1985.1986.1987.1988.1990.1991.1992.1993.1994.1995.1996.1997.1998.1999.2000

isbn 90-76855-04-8 (co-edition with Merz)
21 x 29.5cm / soft cover, sewn binding
768 p., French/English, translator Orla Barry. €72-.

Eran Schaerf. Listener’s Voice
isbn 90-76855-06-4
24 x 16.8cm / softcover, sewn binding, 136 p., versions available: 
English/German/Dutch, English/German/Dutch, English/German/Frencb
Texts by Eran Schaerf, essays by Margrit Brehm and Raimundas Malasauskas. € 17.50-,

Wim Catrysse. Witness. Listen... and sign as having seen
isbn 90-76855-07-2
23.5 x 31cm / softcover, sewn binding, 48 p., English
Essay by Jon Thompson, interview with the artist by Sam Ainsley. € 15-.
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Romestraat 53 
8400 Oostende 
t: 059 519 444 

www.galerie-r53.be

15-09.02. - 20.10.02

Ludwig Vandevelde

Hans Vandekerckhove

I7.II.O2 - 22.12.02

Sint Lucas Antwerpen
Afstudeerprojecten
Voortgezette Opleiding 2001-2002

Leen De Waele
Femke Hellemans
Jan Lemaire
Emma Thyssen
Emmanuel Van Hove

zaterdag 14 en zondag 15 september 2002 van 14 tot 18 uur
Kerkstraat 45, 2060 Antwerpen

roei goussey 
michel leonardi
8 september - 6 oktober 2002

ria verhaeghe
Caroline vander straeten
13 oktober -10 november 2002

Mathieu Lobelle

l Geert opsomer

•O
jopen: zaterdag & zondag 
14u - i8u en na afspraak

Anc- £ts. Congres

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

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

K d
G

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

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

internet : http://www.artsite.be/c.devos
e-mail: gaicdevos@hotmail.com
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FOTOGRAFIE IN SCENE
Judith SAMEN, Aysel BODUR, Marieke VERFAILLIE E

21 sept - 24 nov
(gesloten van 28 okt t/m 3 nov)
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geschrapt), en zoals bij alle foto’s in dit boekje staat er nog 
een korte toelichting bij, waaruit we leren dat de griezel in 
het midden zich in de jaren negentig als hervormingsgezind 
ontpopte en zich als eerste lid van de National Party publie
kelijk Voor de apartheid verontschuldigde.
Sommige van de reeksen in dit boek kwamen voort uit op
drachten, maar Goldblatt had daarbij wel steeds de vrije hand; 
zijn vrije werk, dat in deze publicatie is verzameld, scheidt 
hij dan ook strikt van zijn commerciële werk (bijvoorbeeld 
foto’s van managers voor bedrijfspublicaties). Maar ook het 
‘vrije’ werk zelf wordt in deze publicatie en de bijbehorende 
tentoonstelling geredigeerd. Van de periode tot en met de 
jaren zestig krijgen we enkel de foto’s te zien die Goldblatt 
met the benefit of hindsight het belangrijkst vindt voor het 
ontstaan van zijn ‘volwassen’ benadering. Bij een dergelijke 
internationaal reizende tentoonstelling, die voor velen de 
eerste kennismaking met Goldblatts werk betekent, is deze 
beperking ook wel zinvol. Toch moet er een rijker, com
plexer beeld mogelijk zijn, dat niet alleen zijn commerciële 
werk meeweegt maar ook zijn werk voor tijdschriften. 
Michael Godby geeft er in een fraai (helaas niet geïllustreerd) 
catalogusessay een aanzet toe. Al met al is Fifty-One Years 
een prachtig boek dat met zijn strenge en eenzijdige selectie 
alle ruimte schept voor toekomstige revisionistische visies 
op Goldblatts werk.
David Goldblatt: Fifty-One-Years werd in 2001 uitgegeven 
door het Museu d’Art Contemporani de Barcelona en de 
uitgeverij Actar, Roca I Batlle 2, 08023 Barcelona (093/ 
418.77.59). ISBN 84-95273-78-0. David Goldblatt in de 
reeks 55 verscheen in 2001 bij uitgeverij Phaidon, Regent’s 
Wharf, All Saints Street, NI 9PALondon (020/78.43.10.00; 
www.phaidon.com). ISBN 0-7148-451-3. (Sven Lütticken)

David Goldblatt

The commando of National Party stalwarts which escorted prime minister and National Party Leader, 
Hendrik Verwoerd and his wife, Betsie, to the party's 50th anniversary celebrations at de Wildt, Transvaal, October 1964

den als een monade, een eenheid die iets zegt over de Zuid- 
Afrikaanse samenleving als geheel. Een foto als Girl in her 
new tutu on the stoep, 22 June 1980 toont een pubermeisje 
poserend in haar nieuwe balletkostuum in het felle Zuid- 
Afrikaanse licht op het terras; een beeld van een beschutte 
maar ook steriele wereld. Bovendien wordt de foto schrij
nend wanneer ze naast een foto als Drum majorette, Cup 
Final, Orlando Stadium, Soweto, 1972 wordt geplaatst; een 
zwarte vrouw in majorette-uniform poseert uitdagend op de 
voorgrond, terwijl de achtergrond gevuld is met een enorme 
(zwarte) mensenmassa achter hekken, waar dan weer rijen 
politieagenten voor zitten. Noodgedwongen zijn de monades 
die Goldblatt toont vaak blank óf zwart. Slechts op som
mige beelden komen de twee gesegregeerde werelden sa
men, met name op straatfoto’s en enkele beelden van het 
arbeidsproces. De meest schrijnende ‘gemengde’ foto is er 
één die net als die van het meisje in tutu afkomstig is uit de 
Boksburg-serie: Saturday morning at the Hypermarket: 
Semi-final of the Miss Lovely Legs Competition, 28 june 
1980. Vier blanke meisjes staan in badpak op een geïmpro
viseerd podium in de supermarkt, en houden bordjes met 
nummers omhoog; een gemengd publiek staat ernaar te kij
ken. Uiteraard is het niet toevallig dat de deelneemsters allen 
blank zijn. Het publiek lijkt met enige verbijstering te kij
ken naar het spektakel waar het zelf deel van uitmaakt.
In zijn vroege werk trachtte Goldblatt nog de vele grijstonen 
van de Europese fotografie te imiteren. Pas in de jaren zes
tig accepteerde hij het felle Zuid-Afrikaanse licht, met zijn 
scherpe contrasten, en ontwikkelde hij zijn eigen vorm van 
zeer gedetailleerde, heldere zwartwitfotografie (vrijwel zijn 
hele ‘vrije’ werk is zwart-wit; pas de laatste jaren maakte hij 
kleurenfoto’s). Hoogtepunt zijn wat dat betreft de Structures, 
foto’s uit de late jaren tachtig en de jaren negentig. Goldblatt 

toont nu geen mensen meer in hun omgeving, maar plekken 
die indirect menselijke aanwezigheid verraden, die sporen 
van het verleden dragen of juist historiciteit simuleren. Hij 
legde kerken uit verschillende decennia vast, fotografeerde 
allerhande monumenten (onder meer voor het Afrikaans), 
en bracht zowel de pseudo-traditionele architectuur voor de 
rijken als de krotten en openluchtwoningen van de aller
armsten in beeld. Zoals bij zijn andere werk geeft Goldblatt 
ook aan deze ‘structuren’ zeer gedetailleerde titels, die soms 
nog worden aangevuld met extra toelichting. In zijn jonge 
jaren was Goldblatt zeer georiënteerd op Londen en op bui
tenlandse tijdschriften, en ongetwijfeld is hij doordrongen 
van de noodzaak om aan een internationaal publiek iets dui
delijk te maken over de sociale, politieke en historische ach
tergronden van de foto’s. Puristen die ‘het beeld voor zich
zelf willen laten spreken’ zullen bij die beschrijvende titels 
wellicht de wenkbrauwen fronsen, maar uit het werk van 
Goldblatt blijkt juist de beperktheid van een dergelijk visu
eel fundamentalisme. Een foto van drie frontaal in beeld 
gebrachte mannen met hoeden te paard, gevolgd door an
dere ruiters, zou geamputeerd zijn zonder de titel The com
mando of National Party stalwarts which escorted prime 
minister and National Party Leader, Hendrik Verwoerd and 
his wife, Betsie, to the party ’s 50th anniversary celebrations 
at de Wildt, Transvaal, October 1964. De inteeltkop van de 
middelste ruiter en de grimmige uitstraling maken van deze 
foto een van Goldblatts meest polemische beelden; de le
lijkheid van blank Zuid-Afrika in optima forma. Meestal is 
hij genuanceerder, en toont hij de blanken eerder als trieste 
gevallen die zichzelf in al dan niet vergulde kooien hebben 
opgesloten. In het aan Goldblatt gewijde boekje uit de 
pocketreeks 55 van uitgeverij Phaidon staat de foto met een 
licht afwijkende, ingekorte titel (Verwoerds vrouw Betsy is

STAN DOUGLAS. Het overheersende principe in het werk 
van Stan Douglas is dat van het shotgun marriage: twee of 
meerdere bronnen (films, teksten, historische gegevens) die 
op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben, 
worden gedwongen een verbintenis aan te gaan. Soms wordt 
dan duidelijk wat hen op een dieper niveau met elkaar ver
bindt, soms ook niet. Tégenover rake werken als Overture 
(1986), waarin een zwart-wit filmbeeld van voorbijglijdende 
treinrails in een berglandschap wonderbaarlijk samengaat met 
de uit een luidspreker komende beginpassage van Prousts A la 
recherche du temps perdu, staat een geforceerd werkstuk als 
Der Sandmann (1995). Hoeveel verbanden Douglas in deze 
filmprojectie ook legt tussen E.T.A. Hoffmanns verhaal 
Der Sandmann en de Schrebergarten (volkstuintjes) 
van Potsdam, het wil maar niets worden. Zeker, de naam
gever van de Schrebergarten was de vader van Freuds be
roemde patiënt Paul Schreber, en Freud wijdde in zijn essay 
Das Unheimliche een even beroemde analyse aan Der 
Sandmann. En ja, je kunt filmbeelden van volkstuintjes van 
voor en na de val van de muur met elkaar combineren in een 
stijl die is afgeleid van de klassieke UfA-film, en het perso
nage van de Sandmann in een volkstuintje plaatsen (waar bij 
Hoffmann geen sprake van is), maar so whatl De combinatie 
van uiteenlopende elementen blijft veel te gratuit
Zoals Der Sandmann puilen veel werken van Douglas uit 
van uiteenlopende referenties, die slechts een enkeling (of 
eerder een hypothetische ideale kijker) meteen zal doorgron
den. Toch hoeft dit niet per se een probleem te zijn, als een 
werk ook boeit en prikkelt zonder dat alle referenties met
een worden doorgrond. Bij enkele recente werken is dit ge
lukkig het gevat Journey into Fear (2001) en Suspiria (2002) 
behoren tot het beste wat Douglas tot nu toe heeft gemaakt. 
Stan Douglas: Journey into Fear, de catalogus van Douglas’ 
tentoonstelling in de Serpentine Gallery eerder dit jaar, be
vat de dialogen die door de personages worden gevoerd in 
combinatie met tal van filmstills. Journey into Fear is een 
16 mm-filminstallatie met een handeling die op een vracht
schip speelt. Twee personages, Moller (een man) en Graham 
(een vrouw), bekvechten met elkaar in enigszins mysterieuze

Antonietta Peeters Ann Lislegaard
7 september t/m 26 oktober 2002 2 november t/m 21 december 2002

Prinsengracht 116 NL-1015EA Amsterdam Telefoon+31 20 623 62 37 Facsimile+31 20 639 00 38 E-mailandriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14-18 uur www.galeries.nl/andriesse

GALERIE DE PRAKTIJK*LAURIERGRACHT 96* 1016 RN AMSTERDAM

7 september - 12 oktober 2002

19 oktober - 23 november 2002

Albrecht Fuchs

Meir Kordovana 
Ikki

www.depraktijk.nl

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

Laurierstraat 187-189 | NL-1016 Amsterdam | tet +31.20.330 20 66 | fax:+31.20.330 20 65 | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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Nieuwe Publicaties

Stan Douglas

Suspiria, 2002

dialogen. Graham werkt voor de haven, waar zij het schip 
veilig binnen moet loodsen; Möller werkt voor de 
scheepvaartondememing en probeert Graham juist over te 
halen om het schip nog niet meteen in de haven te laten 
lopen. Kennelijk is aan die vertraging financieel voordeel te 
behalen. De namen Möller en Graham zijn net als de titel 
van het werk ontleend aan een filmthriller uit 1942, die in 
1975 al eens een remake kreeg, en die zich eveneens op een 
schip afspeelt.
Douglas mengt deze ingrediënten echter met elementen uit 
Herman Melvilles The Confidence-Man (1857), ook al ge
situeerd op een boot, al is het dan een rivierboot op de 
Mississippi. In Melvilles boek komen tal van oplichters voor 
die kennelijk allen vermommingen (of ‘avatars’) zijn van 
een superieure oplichter met welhaast bovenmenselijke, 
goddelijke trekjes. Douglas neemt van Melville delen van 
dialogen over waarin personages elkaar proberen te flessen. 
In een tekst in de catalogus relateert Douglas zowel The 
Confidence-Man als de verschillende versies van Joumey 
into Fear aan de geschiedenis van een zich steeds verder 
ontwikkelend kapitalisme en de daaruit voortkomende 
globalisering. Het is echter niet nodig om je eerst in te le
zen: het eindeloze, schimmige steekspel tussen Möller en 
Graham weet ook op eigen kracht te boeien, en nieuwsgie
rig te maken naar de achtergronden ervan. ‘Eindeloos’ is 
hier (bijna) letterlijk te nemen; de permutatie van een be
perkt aantal beeld- en geluidsfragmenten is immers een spe
cialiteit van Douglas. In dit geval zijn de dialogen onderver
deeld in vier delen; voor elk van die delen bestaan vijf 
dialoogvarianten, die elkaar op alle mogelijke manieren 
kunnen afwisselen. De onwerkelijkheid en ongrijpbaarheid 
van de situatie neemt daardoor toe, en Möller en Graham 
worden een soort schimmen die gedoemd lijken hun 
gemarchandeer en gechanteer (met een ondertoon van ge
flirt) in een wereld van ewige Wiederkehr te herhalen.
Douglas’ Documenta-werk Suspiria maakt de spookachtige 
kant van Joumey into Fear expliciet. Suspiria, zoals getoond 
in het Fridericianum, combineerde twee beeldlagen: live- 
beelden in zwartwit van de kale donkere ruimtes van het 

Herculesmonument in het park van Schloss Wilhelmshöhe, 
werden gemixt met opgenomen kleurenbeelden van acteurs 
in een zwarte studio-omgeving; de acteurs werden aldus kleu
rige schimmen in de kale zwart-witte gewelven. Héél kleu
rige schimmen: ze zijn zodanig belicht dat ze vooral als fel
blauwe, -rode en -groene vlakken tot leven komen. Douglas 
refereert zo aan de kleuren van oude Technicolorfilms, en de 
titel Suspiria is dan ook ontleend aan een Italiaanse 
Technicolorspeelfilm, en wel één uit de jaren zeventig, toen 
hetTechnicolorprocédé reeds een anachronisme was. Douglas 
mixt de horror van Suspiria bovendien met die van de ge
broeders Grimm, die in Kassei geboren zijn. Terwijl de refe
rentie aan Suspiria in eerste instantie vooral door film geeks 
zal worden opgevangen, zullen de meeste Europeanen on
middellijk de bewerkte, fragmentarische Grimm-elementen 
herkennen. De hoofdpersoon, Elsa, wordt gespeeld door een 
jonge Aziatische vrouw, maar haar personage lijkt eerder 
gebaseerd te zijn op de typische mannelijke sprookjesheld- 
die-zijn-eigen-kracht-niet-kent. Andere belangrijke perso
nages zijn de berekenende inn-keeper (gespeeld door de 
acteur uit Joumey into Fear) en zijn oliedomme (vrouwe
lijke) bediende. In bijrollen komen we een handelsreiziger, 
reuzen en de duivel tegen.
Suspiria is een intrigerend schimmenspel. Als een ontspoorde 
nazaat van de Russische structuralist Vladimir Propp ont
leedt Douglas de wereld van het sprookje, niet om alles tot 
een beperkt aantal ‘narratieve functies’ te reduceren, maar 
om ons in een web van meerduidige handelingen en beel
den te verstrikken. Handelingen en beelden die - voor de 
duur van de Documenta - blijven terugkeren; steeds weer 
verschijnen deze hardnekkige spookbeelden in het nu van 
de livebeelden uit Schlosspark Wilhelmshöhe. En opdat het 
werk ook na een tentoonstellingsbezoek door het hoofd blijft 
spoken, is er een CD met de muziek van John Medeski en 
Scott Harding. In het tijdperk van de black box heeft de kunst
wereld ook het verschijnsel van de soundtrack-CD ontdekt. 
Stan Douglas: Joumey into Fear is in 2002 verschenen bij 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Ehrenstrasse 4, 
D-50672 Köln (0221/20.59.6-0; www.buchhandlung-walther-

■ In Alphabetical Order. File under Graphic Design, Schools 
or Werkplaats Typografie, onder redactie van Stuart Bailey, 
NAi Uitgevers, Rotterdam, 2002. ISBN 90-5662-272-2 
■ Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2000-2001, Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2002. ISBN 90-403- 
0145-x
■ Beeldcultuur. Opmars en betekenis, red. Frits Gierstberg 
en Wama Oosterbaan, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2002. ISBN 
90-5662-283-8
■ Daniel Buren, Mot à mot, Editions du Centre Pompidou - 
La Martinière - Editions Xavier Banal, Paris, 2002. ISBN 2- 
7324-2902-3
• Paul Carter, Repressed Spaces. The Poetics of Agoraphobia, 
Reaktion Books, London, 2002. ISBN 1-86189-128-8
■ Marie Ann Caws, Robert Motherwell. With Pen and Brush, 
Reaktion Books, London, 2002. ISBN 1-86189-141-5
■ Crimson Architectural Historians 1994-2001, Too Blessed 
to Be Depressed, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2002. ISBN 90- 
6450-466-0
■ Krijn de Koning, Metz, tent.cat.. Frac de Lorraine, Metz, 
2002. ISBN 2-911271-03-3
■ Gerritjan Deunk, Nederlandse tuin- en landschapsÿ 
architectuur van de 20ste eeuw, NAi Uitgevers, Rotterdam, 
2002. ISBN 90-5662-242-0
■ Dario Gamboni, Potential Images. Ambiguity and 
Indeterminacy inModemArt, Reaktion Books, London, 2002. 
ISBN 1-86189-113-x
• Alain géronneZ - Jules Verne, Dr. Oxymoron - Dokter Ox. 
Herinneringen aan Brugge, notities over de taal en het ver
haal van Jules Veme. Fictionele aanpassing van het verhaal 
van Jules Veme, Brugge 2002, Brugge, 2002.
• Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion, 
and Art, red. Bruno Latour en Peter Weibel, tent cat., MIT 
Press - ZKM, Cambridge (Mass.) - Karlsruhe, 2002. ISBNO- 
262-62172-x
■ Jacinto Lageira, Ger van Èlk, La Lettre Volée, Brussel, 
2002. ISBN 2-87317-183-9
■ MAC’S, Ie Musée d’art contemporain du Grand Homu, 
Ïhitecte Pierre Hebbelmck^l^Le^reAfolé&, Brussel, 2002.

IN 2-87317-172-3
Peter Mason, The Lives of Images, Reaktion Books, 
idon, 2002. ISBN 1-86189-114-8

ssais sur l’art et la 
ISBN2-87317-171-

■ Francis Smets, A van Abyssaal. De vrouw als kunst. De 
kunst als vrouw, Garant, Leuven, 2002. ISBN 90-5350-998-4 
■ Sub rosa. Lara Almarcegui, Olivier Dollinger, Sergé 
Lhennitte, Michaël Wmden Abéele, red. Eva Gonzalez-Sancho, 
La LettreVolée, Brussel, 2002. ISBN 2-87317-157-x
■ Philippe Terrier-Hermann, Romans/Fascination, Artimo, 
Amsterdam, 2002. ISBN 90-75380-52-6
■ TransÜrbanism is, red. Joke Brouwer, Arjen Mulder en 
Laura Martz, V2_Publishing - NAi Uitgevers, Rotterdam, 
2002. ISBN 90-5662-236-6
■ VanAbbemusetm. Het Collectieboêk,reà. Jan Debbaut en 
Monique Verhuist, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2002. ISBN 90- 
70149-84-2
■ Jacqueline van Koningsbruggen, R. W. van de Wint. Schil
der, beeldhouwer, bouwer, Uitgeverij SUN, Amsterdam, 2002. 
SIBN 90-5875-060-4 :
■ Erik van lieshout, Naughty by Nature, not because 1 hate 
you., b NAi Uitgevers, Rotterdam, 2002. ISBN 90-5662-268- 
4 ' .■________________ __________________________ 

■ Ramer Rochlitz, Feu la critique. E 
littérature,La Lettre Volée, Brussel, 2002. 
5

koenig.de). ISBN 3-88375-554-0. De CD Stan Douglas: 
Suspiria. Music by John Medeski and Scott Harding was ver
krijgbaar in de Documenta-boekhandel van Walther König. 
Er staan geen gegevens over de uitgever op de verpakking 
vermeld. (Sven Lütticken)

Coördinatie: DirkPültau '
Medewerkers: Wouter Davidts, Fredie Floré, Femke G 
Aen Lütticken, Rudi Laermans, Maaike Lauwaert, Da 
Nolens, Peter Rotsaert, Jorinde Seijdel.
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al- 
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter- 
natieve ruimten... Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda opgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per jaar gead
verteerd wordt. Andere initiatie
ven worden vermeld indien over
gegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (€ 49,57) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen 
(€ 18,59). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer 422-2181611- 
46. Stortingen vanNederlandse op 
het rekeningnummer63 3138 452 
van Kredietbank Nederland. De 
opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaar(s) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking op de periode die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalbeke

■ Cultureel Centrum Aalbeke
Aalbekeplaats - 8511 Aalbeke 
©056/40.18.92
ma-vr 9-12u 13u30-16u
• Karin Borghouts - fotografie [tot 9/10]
* Michiel Goessens - fotografie [11/10 
tot 6/11]

Aalst ________________________  

■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297^9300Aalst
<0053/41.37.89
do-za 14-18uzo 10u30-13u30
I Roel Goussey, Michel Leonardi [tot 6/ 
10] • Ria Verhaeghe, Caroline Vander 
Straeten [13/10 tot 10/11]

Aarschot

■ Speelhoven
Haterbeekstraat 90 - 3200Aarschot 
<0016/56.80.03 -vr-zo 14-19u
► “Speelhoven’ 02. Location Update” - 
Lionel Esteve, Pieterjan Ginckels, Henri 
Jacobs, Emilio Lopez-Menchero,Benoit 
Roussel, Lukas Vandenabeele, Hans 
Verhaegen, Freek Wambacq, Sophie 
Whettnall [tot 29/9]

Antwerpen

■ AM VC-Letterenhuis
Minderbroedersstraat22-2000Antwerpen 
<003/222.93.20-di-za 10-17u
• “Leeuwen van Vlaanderen. Hendrik 
Conscience in 13 hoofdstukken" [tot 31/12] 
■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40- 2018Antwerpen 
® 03/216.30.28 - 0477/75.67.21 - wo- 
za 14-18u
• Klaus Pobitzer [12/9 tot 19/10]
■ Antiquariaat Rossaert
Nosestraat 7 - 2000Antwerpen
<003/213.26.32-wo-vr 14-18uza 10-18u 
I “The Complete Books/Les Livres au 
Complet1 ’ - Pierre Alechinsky - grafiek 
[23/10 tot -/12]
■ Art Forum galerie
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen
<003/234.21.60- ma-vr 10-16u30
> Nelida Mendoza [22/9 tot 27/10]

■ Cultured Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110- 2030Antwerpen 
<003/542.49.40-ma-za 10-17u
• Rik Van Den Bussdie - fotografie [tot 
8/10] • Wouter Jamees - fotografie [11/ 
10tot5/ll]*LucilleFeremans-fotogra- 
fie [8/11 tot 3/12]
■ De Branderij
Bleekhofstraat24 - 2018Antwerpen 
<003/226.79.53-zo 14-18u 
► “Havana - Berlijn” - Willeke van Tijn, 
Gerbrand Volger [15/9 tot 20/10]
■De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
<003/233.13.45- do-zo 13u30-18u 
•Michael Bastow,Elke VanSteen bergen, 
Fred Bervoets [13/9 tot 3/11] • Luc Zee- 
broek alias Kamagurka [8/11 tot 22/12] 
■ deSingel
Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen 
<003/248.28.28-di-zo 14-18u
* “ArchiLab 2002 Orléans. Eco-aspec- 
ten in hedendaagse architectuur”-Aclar, 
Atelier Bow-Wow, B&K, Block, Nox, 
Francis Soler... [20/9 tot 3/11]
■ Elcker-Ik Centrum
Bneughelstraat31-32-2000Antwerpen 
<003/237.11.06-ma-do 19u30-24u 
•Michiel Goessens-fotografie[tot30/9] 
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19- 2000Ant
werpen
<003/231.90.56- wo-za 14-18u
• "Blaque Sweepstake” - Vincent 
Gey skens [tot 26/10]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100- 2018Antwerpen 
<003/247.24.19-ma-vr9-17uzo 14-17u 
• Peter Jacquemyn - sculpturen [tot 4/10] 
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 
<003/237.11.27-di-vrl0-18uza 12-18u 
•“Chain”-An_gelaBulloch[13/9totl9/10] 
■ Galerij Elias-Enzo-Esra
Bresstraat 10- 2018 Antwerpen 
<003/216.31.38-wo-vr 8u30-17uza-zo 
12u30-17u
•"Wordwiejebenf'-RobertVollekindt 
[8/11 tot 2/12]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 
<003/206.03.50-di-zo I0-17u
• “Voor het museum gewonnen” [19/10 
tot 19/1]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopoldde Waelplaats-2000Antwerpen 
<003/238.78.09- di-zo 10-17u
•“HetBmgseGroeningemuseumtegast” 
[tot 27/10] • “Hans Vredeman de Vries 
(1526-1607). Tussen stadspaleizen en 
luchtkastelen” [15/9 tot 8/12]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2- 2000Antwerpen 
<003/226.06.30-do-za 13-I8u
• “Duty” - Gauthier Hubert [tot 19/10] • 
Joris Ghekiere - schilderijen [24/10 tot 
14/12]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwer
pen
<003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u 
• Guy De Myttenaere - schilderijen [tot 
26/9] • Roland Cassiman - schilderijen, 
grafiek [4 tot 24/10] • Georgette Dick - 
schilderijen, pastels [8 tot 28/11] 
■ Lokaal 01
Provinciestraat287-2018Antwerpen 
<003/238.81.66 
do-za 13-17u
• Koen Delaere [tot 19/10] • Manu 
Baeyens [27/9 tot 19/10]
■ ModeMuseum Antwerpen (MoMu) 
Nationalestraat28- 2000Antwerpen 
<003/385.16.38
• “Selectie 1 : Achter de schermen” [21/ 
9 tot 16/2]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (MUHKA)
Leuvenstraat32-2000Antwerpen 
<003/238.59.60- di-zo 10-17u 
•“Guy Mees, esiovetzichf7”De collec
tie, een keuze” [tot 10/11] • "Paramount 
Basics/Richard Venlef ’ [21/9 tot 24/11] 
■ N.LC.C.
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen 
<003/216.07.71 - wo-za 14-18u 
•“ExileonMainStreet”-UrsFischer,Jef 
Geys,TobaKhedoori,Gabriel Kuri,Guy 
Mees, Jason Rhoades [tót 15/9] • 
‘Treespace 6” - Vanessa Vanobberghen 
[tot 19/10] • ‘Treespace T’ - Fabian 
Luyten [24/10 tot 30/11]

■ Nationaal Scheepvaartmuseum 
Steenplein 1 - 2000Antwerpen 
<003/201.93.40
•“Landverhuizers. Antwerpen als kruis
punt van komen en gaan” [tot 31/12] 
■ Objectif [_.]
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen 
<00496/504.206-do-za 14-18u 
• “Pressing” - Kris Fierens, Gego, 
Gaylen Gerber, Michelle Grabner, 
Arturo Herrera, Mike Kelley,... [24/10 
tot 30/11] • "Family Affairs” A project 
by Jozef Legrand [8/11 tot 21/12] 
■ Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Groenplaats - 2000Antwerpen
<O 03/231.30.33 - ma-vr 10-17u za 10- 
15ul8-21uzol3-16u
• “Tyndale’s Testament Engelse bijbel- 
vertalingen in Antwetpen tn de 16de 
eeuw” [tot 1/12]
■ Openluchtmuseum voor beeld
houwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 
<003/827.15.34-di-zo 10-20u
• “Potpourri” - Harald Thys & Jos De 
Gruyter - video/"'Civil" - Honoré d’O & 
Franciska Lambrechts [tot 17/11] 
•Rubenshuis
Wcqrper 9-11 - 2000Antwerpen 
<003/2011555 - di-zo 10-16u45 
>“HansVredanandeVries(1526-1607). 
De wereld is een tuin” [15/9 tot 8/12] 
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
<003/226.52.77-do-za 14-18u
> "François Elie invite Steve Van den 
Bosch” [12/9 tot 19/10]
■ Stella Lohans Gallery
Vlaamse Kaai 47- 2000Antwerpen 
<003/248.08.71 - wo-za 14-18u 
• Angel Vergara [tot 19/10] 
■ Twen ty/Sixty Vision Gallery 
Lange Stuivenbergstraat88 - 2060Ant
werpen
<003/226.26.20 - do-zo 14-18u
•Benet Spencer [2 l/9tot 13/10] •Wilfried 
Genard [26/10 tot 24/11]
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
<003/257.14.17-di-za 14-18u
• Maryam Najd[totl9/10]>“Art Cologne 
2002”-kunstbeurs[30/10tot3/l 1]Jennifer 
& Kevin Me Coy [24/10 tot 30/11 ] 
■ Campo & Campo
Grotesteenweg19-21 -2600Antwerpen 
(Berchem)
<003/218.47.77-ma-za 10-12u3014-18u 
> “Confrontatie” - Guy Vandenbranden, 
Eric Fourez, Pal Horvath, Luis Salazar, 
JAS, Wilfried Seghers [20/9 tot 5/10]

Bonheiden______________________  

■ Cultureel Centrum‘t Blikveld 
Waversesteenweg 11 - 2820Bonheiden 
<0015/50.07.00-ma-za 10-17uzo 13-17u 
•RoelJacobs-fotografie[28/9tot 10/11]

Bornem ______________________  

■ Cultureel Centrum Ter Dilft 
St.-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 
Bornem
<003/890.69.30-wo-zoI4-19u
• Lucille Feretnans - fotografie [tot 7/10] 
> Karin Borghouts-fotografie[9/10tot4/ 
11]DMichielGoessens-fotografie[6/11 
tot 2/12]

Brugge_________________________

■ Arentshuis
Dijver 16-8000Brugge 
<0050/33.35.48
• “De camera en Brugge tot 1914” [27/9 
tot 17/11]
■ Belfort Jan Garemijnzaal
Markt - 8000 Brugge
<0050/44.30.40 - wo-zo 13-18u
> “The Europe ofthe Founding Fathers” 
-Fred Maroon-fotografie [21/9tot 6/10] 
■ Concertgebouw - Brugge 2002 

‘tZand - 8000Brugge
<0070/22.33.02
• “Octopus In Situ, Modulair Museum, 
Wegwerp Kunsthalle (diverse locaties in 
de stad)” - Manon de Boer, Ugo 
Rondinone, Joe Scanlan, Joëlle 
Tuerlinckx, Robot Devriendt, JobKoelc- 
wijn, Messieurs Delmotte... [tot 15/9] • 
“Onderstromen bovenstromen. 
Interventions in Public Spaces” - Luk 
Berghe, Luc Deleu, Tobias Rehberger, 
Ayse Erkmen, Ann Veronica Janssens, 
Daniël Dewaele, Robert Devriendt, 

Olivier Stevenaert [tot 15/9] > “Besloten 
wereld, openboeken”-DavidClaerbout, 
GiuseppePenone, Ettore Spaletti, Michel 

Frère, ShirinNeshat... [tot 17/11]D"Sta- 
tion 2 Station. Kunst opeen netwerk van 
benzinestationsinVlaanderen”-Christine 
Clinckx,PeterBuggenhout,LouisDecor- 
dier, Alicia Framis, Betrijs Lauwaert, 
Emilio Lopez-Menchero, David 
Neirings, Hans Op de Beeck, Angelo 
Vermeulen... [tot 31/10] 
•
Mariastraal/Zonnekemeers-8000Brugge 
<0050/44.66.44- dagelijks 10-18u 
• “What? A Tale in Free Images” - 
multimedia [5/10 tot 17/11]
■ Station & ondergrondse parkingen
Brugge
8000Brugge 
<0050/34.44.79
• “Brugge Inside Out Fotografie in de 
ondergrondse parkeergarages” [tot 17/ 
11] • “Lost Locations. Station Brugge” - 
Jan Kempenaers, Theo Baert, Hans van 
der Meer, Anne Daems - fotografie [tot 
17/11]

Brussel__________

■ Argos
Werf^raat 13 -1000Brussel 
<002/229.00.03 - wo-za 14-19u 
» “Video’s 1972-1981" - Lili Dujourie 
[14/9 tot 5/10] •“Aigos Festival” [18 tot 
26/10]
■ BBL Cultural Centre
Koningsplein 6-1000Brussel 
<002/547.22.92 - dagelijks 10-18u 
• "ForwArt 02” - Nico Dockx, Arturo 
Herrera, Valérie Mrejen, Anri Sala, Paul 
van der Eerden [27/9 tot 11/11]
■ Center for Contemporary Non
Objective Art
O.L. V. Van Vaakstraat 2 -1000 Brussel 
<002/502.69.12- vr-zo 14-18u
•Olivier Mosset, Dan Walsh, Sol LeWitt 
[tot 27/10]
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteenweg94 -1060Brussel 
<0 02/538:90.20 - di-vr 14-17u30 za-zo 
10-17u30
• “Stéphane Mandelbaum. Œuvres pre
mières (1976-1979)” - schilderijen [tot 
29/9]
■ Espace PhotographiqueContretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
<002/538.42.20-di-zo 13-18u
• “Notes from the Stone-Paved Path: 
Meditations on North India” - Lewis 
Koch [18/9 tot 3/11] • Daniel Desmedt 
[6/11 tot 22/12]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000Brussel 
<002/219.44.51 - wo-za 12-19u
• “Legal Space/Public Space: 1” [19/10 
tot 30/11]
■ Galerie Artiscope I
St-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
<002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u 
• “Couleurs en3dimensions”-Africano, 
Angi, Baj, Boetti, Canneel, Chia, De 
Pans, Glaser, Haring... "Eté à la ter- 
rasse”-Enzo Cucchi [tot 30/9] •Michael 
& Barbara Leisgen [20/9 tot 18/1] 
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d'Art- 
Artothèque
Stokkelse Steenweg45 -1200Brussel 
<0 02/761.27.67 - do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za 9u30-17u
• "Matière(s) à réflexion” - Anne Jones - 
sculpturen [20/9 tot 26/10]
■ Galerie Guy Ledune
Louizalaan 74 -1000Brussel 
<002/514.09.99- di-za ll-18u30 
• Gilbert Fastenaekens - fotografie [13/9 
tot 31/10]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brussel 
<002/514.10.10- do-za 14-18u30 
• “New Space: Opening Show” - Eija- 
Liisa Ahtila, Sven Augustijnen, Richard 
Billingham, Pierre Bismuth, Manon de 
Boer, RinekeDijkstra,Honoréd’O, Dora 
Garica... [27/9 tot 19/10] • Joachim 
Koester [24/10 tot 23/11] 
■ Galerie Maurice Keitelman 
Stokstraat 9-1000Brussel 
<002/511.35.80- wo-za 12-18u 
•“Drifien”-KarelFonteyne[20/9tot 19/11] 
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 
<002/542.11.12 - di-za 12-I9u
• “So Jackie” - Mark Dean, Isabell 
Heimerdinger, Alain Josseau, Jonathan 
Monk [19/9 tot 9/11]

■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat 35 -1050 Brussel 
<002/538.08.18-di-za I4-19u
• Laurence Beck [-/9 tot -/10] > Tim 
Davis [-/10 tot 711]
■ Huize Marijke Schreurs/La Mai
son de Marijke Schreurs
Van Vobcemlaan 475 -1190Brussel 
<002/534.18.69- wo^za 15-18u
• “Transif ’ - Eric Aupol - fotografie [31/ 
10 tot 21/12]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique (ISELP) 
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
<002/504.80.70- ma-za 9u30-19u
• "Festival du film sur l’art” [20 tôt 22/9]
• Isabelle Azaïs, Elise Delbrassinne, 
Françoise Cludts [tôt 26/10] • “Être au 
fond. Le jour se rêve” - Christian Carez - 
fotografie[4/10tot 16/11] DMyrto Maria 
Samouilidi [17/9 tôt 16/11]
■ Koninklijke Bibliotheek Albert I 
Keizerslaan 4-1000Brussel 
<002/519.56.82
• “ForwArt 02” - Ana Toris, Dolores 
Zinny&Juan Maidagan[26/9 tot 11/11] 
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubdpark 10 -1000Brussel 
<002/741.73.00-di-zo 10-17u
•“De 19deeeuw op twee wielen” [tot29/ 
9] > “Europalia Bulgarije. Over iconen en 
manuscripten” [11/10 tot 5/1 ] > “De kun- 
stenaarsvandelarao’s.Deirel-Medinaen 
de Vallei der Kortingen” [tot 12/1]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België/Musées Royaux 
des Beaux-Arts de Belgique 
Regentschapsstraat 3 -1000Brussel 
<002/508.32.11 -di-zo 10-17u
• “Atelier Egide Rombaux (1865-1942). 
Legaat Valentine Bender” [tot 13/10] 
"ForwArt 02” [26/9 tot 11/11] 
■ Kunstraum. Bruxelles 
Sint-Goriksplein 27-1000Brussel 
<002/502.00.12-wo-vr 16-19uzal3-16u 
> "Yeti's Night” - Heike Kati Barath - 
schilderijen[20/9totl2/l 1]D"Lily White 
Lips” - Andrea Lehmann - schilderijen 
[15/1 Ilot 10/12]
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 
<002/226.12.11-di-zo ll-18uvrll-21u 
• Sarah Ledda, Patrizia Nuvolari - schil
derijen, fotografie [31/10 tot 8/11] • “La 
Maroc et Fès l’immortelle” - Bruno 
Barbey - fotografie [24/10 tot 15/12] 
■ Librairie Quartiers Latins/CFC 
Editions
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
<002/227.34.04 - ma-za 10-18u 
•PaulDeGobert-tekeningen[tot31/10] 
■ Looking Glass Window 
Dansaertstraat 72 -1000 Brussel 
<002/410.99.40-dagelÿksepmjectie22-2u 
• “The Incredible News Twisting Paper 
Fountain” - Gabriel Lester [tot 18/9] 
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst 
van de Kartuizers
Kartuizerstraat26-28-1000Brussel 
<0 02/513.14.69 - ma-vr 10-12u3014- 
18uza 14-18u
• “Start” - Lionel Lesire [11 tot 26/9] 
■NICC Brussel
Sint-Goriksplein 1 -1000 Brussel
• “Public Space BXL Contemporary 
Art. E.N.E.RG.I.E.”-Michel Couturier, 
Beatrijs Albers, Reggy Timmermans, 
GauthierPierson,RachidBenissa, Laure- 
Anne Jacobs, Kobe Matthys, Benoit 
Platéus,... [11/10 tot 11/11] 
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 -1050 Brussel 
<002/649.86.65 
di-zo 12-18u wo 12-2lu
• “De goede en de slechte smaak. 
Belgische interieurs van art nouveau tot 
de hedendaagse lof 7”Van de Loge tot 
het museum"P'Charleroi. Art nouveau- 
art deco”/”Zicht op een hedendaagse 
architeef ’ [tot 27/10]
■ Paleis voor Schone Kunsten 
Koningsstraat 10-1000Brussel 
<002/507.84.66
dagelijks 10-18u vr 10-20u
• “ForwArt 02”-CerithWynEvans [26/ 
9 tot 11/11] •“Rosas XX” [19/10 tot 5/1] 
• “Europalia Bulgarije. Het goud van de 
Thraciërs" [5/10 tot 5/1]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
<002/250.11.66 
ma-vr 10-17uza 13-17u
•“Visiesuit een kunsthogeschool” [2/10 
tot 30/11]

■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 74 -1050 Brussel 
<002/344.23.68-di-za ll-18u30 
•“Objects&Backgrounds”-Boy&Erik 
Stappaerts [ 13/9 tot 26/10] 
■ Xavier Hulkens
SL-Jorisstraat 6-8-1050Brussel 
<002/639.67.30-di-za 12-18u 
• Antony Gormley, Thomas Houseago, 
Amy Bessone [12/9 tot 31/10] • “FIAC 
2002 Paris” - kunstbeurs [24 tot 28/10]

Charleroi 

■ Bâtiment Solvay, Université du 
Travail
Boulevard Solvay22 - 6000Charleroi 
<0064/22.51.70- dagelijks 9-18u 
• “Quand l’art épouse le lieu. Intégration 
d’œuvres d’art dans les bâtiments de la 
Région wallonne”-HervéCharies,Emile 
Desmedt, Gabriel Belgeonne, Francis 
Dusépulchre... [tôt 29/9] 
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 
<0071/43.58.10-di-zo 10-18u
• “Duo” - Michel Vanden Eeckhoudt/ 
’’City of Chance. New York Spot News 
and Street Photography” - Andrew 
Savulich/”Pasperdu” - Philippe Lavandy 
[21/9 tôt 17/11]

Damme 

■ Gallery Utopia
Stationsstraat 143 - 8340Damme-Sijsele 
<00498/75.43.37-za-zo 10-12u 15-18u 
•“Desubvasievanderealiteif’-Marcel 
Hubin/"'Beelden om de zon te meten" -
Robert Kayser [tot 15/10]

De Haan 

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Nieuwe Steenweg 361 - 8420 De Haan 
<0058/51.47.57-do-ma 14-18u
• Jacques Verduyn [tot 30/9]

Deinze 

■ Museu m van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5- 9800Deinze 
<0 09/381.96.70 - di-vr 14-17u30 zd-zo 
10-12ul4-17u
• Paul Grusenmeyer - schilderijen, teke- 
ningen [tot 10/11]

Deurie 

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16-9831 Deurie 
<009/282.77.93-do-zo 14u-18u 
> ‘Totografie in scène” - Judith Samen, 
Aysel Bodur, Marieke Verfaillie [21/9 
tot 24/11 (gesl. 28/10 tot 3/11)]
■ MDD(Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museumlaan 14 - 9831 Deurie
<009/282.51.23-0.-vrl3-17uza-zoll-17u 
• “Hard-Boiled Wonderland, curator 
Ronald Van de Sompel" [21/9 tot 8/12] • 
"Tuinproject"-MariaRoosen[-/9tot-/12]

Diksmuide _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

■ Arta
Montanusstraat 5 - 8600 Diksmuide
<0051/50.48.24
vr-za 14-18uzo 10-12u 14-18u
• Isabelle Dethoor, Chantal Grard, Arta 
[tot 29/9]

Evergem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Cultureel Centrum De Stroming 
Weststraat 31 - 9940Evergem 
<009/35851.00 
ma-za 8u45-ll-4514-16u
• Geert Rochus- fotografie [12/IOtot 7/11]

Gent___________________________  

• - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur
VrMwebnxrsstraat(Patershol)-9000Gent 
<009/269.29.10
di-zo 10-17u
• “Symbolen in cultureel erfgoed en 
hedendaagse kunst: een confrontatie?” - 
Wim Delvoye, David Claerbout, Jan 
Fabre, René Heyvaert, Mariusz Krak, 
Philippe Vandenberg... [tot6/10]•"The 
Misfits. Magnum fototentoonstelling” 
[11/10 tot 1/12]
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■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 
@09/267.99.99-di-zo 9u30-17u 
“Van bakeliet tot composiet” [9/11 tot 9/2]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17-9000 Gent 
@09/222.00.33
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30
>“Moedervlek”-PieterLaurensMol[tot 
21/9] > Hermann Nitsch [27/9 tot 9/11] 
■ Het Huis van Aluin
Kraanlei 65 - 9000 Gent 
@09/269.23.50
»“Europalia Bulgarije. Faceàfàce” [9/10 
tot 5/1]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citaiielpark - 9000 Gent
@09/240.07.00-di-zo 10-18u
• "Groeningemuseum te gast in het Mu
seum voor Schone Kunsten” [tot 27/10]
• "Max Emst (1881-1976). Het grafisch 
werk” [15/9 tot 17/11 ]
■ Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK)
Citadelpark - 9000 Gent 
@09/221.17.03 - di-zo 10-18u
• Jan Fabre [25/10 tot VI]

Hasselt

■ Zuivelmarkt 33 - Z33
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt 
@011/29.59.60-di-za 10-17uzo 14-17u 
• ‘Treespace Limburg 2” - Gert Robijns 
e.a. [tot 6/10] • "Laboratorium"PWeb- 
test; www.webtest.be"- Ward Hermans, 
Wim Catrysse, Koen Bruynseels, Freek 
Wambacq, Joke Buts, Joel Neelen,
Martijn Vogelaers [tot 10/11]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A- 3550Heusden-Zolder 
@011/43.52.02-vr-za 14-21uzo 14-18u 
>“Omweg”-NevinArig,DitkBoulanger, 
Nilton Cunha, Peter De Koninck, An
Lanckman, Peng Hui Qin, Malou
Swinnen... [tot 29/9]

Hoeselt

■ Cultureel Centrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt 
@089/41.63.58- ma-vr9-12u 13-16u 
hFilipPeeters-fotografie[tot9/10]>Petra
Cosemans - fotografie [11/10 tot 6/11] I
Frans Devriese- fotografie [8/11 tot 4/12]

Hornu ________________ Marchin

■ Musée des Arts Contemporains de 
la CommunautéfrançaisedeBelgique 
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu 
@065/65.21.21 - di-zo 10-18u 
>“L’Herbieretlenuage”-PatrickCorillon, 
An Veronica Janssens, James Lee Byars, 
Luciano Fabro... [17/9 tôt 5/1]

leper_________________________  

■ Flanders Fields Museum 
Grote Markt34- 8900leper 
@057/22.85.84 - dagelijks 10-18u 
• “Deadlines. Oorlog media en propa
ganda in de 20ste eeuw” [tot 17/11]
■ Merghelynckmuseum 
Merghelynckstraat 2 - 8900 leper 
di-zo 10-18u
• “Lost Past De toekomst van het verle
den” - Becky Allen, David Claerbout, 
Rineke Dijkstra, Dora Garcia, Felix 
Gonzalez-Torres, Jan Kempenaers, Ann 
VeronicaJanssens, Willem Oorebeek. .. 

[tot 15/9]

Jabbeke

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

Knokke-Heist

■ White-Out Studio
VanBunnenlaan58A-8300Knokke-Heist 
@050/62.93.63 -za-zo 14-18u
• Sylvia Savelkoul [28/9 tot 27/10]

Kortrijk________________________

■ Cultureel Centrum Kortrijk 
(benedengalerie)
Hazelaarstraat 7- 8500Kortrijk 
@056/21.78.63-di-zo 14-18u
• Juan Vervliet - fotografie [tot 10/10] • 
Ine DeHandschutter- fotografie [12/10 
tot 7/11]
■ Kortrijkse Hallen
Afrit E17 - 8500 Kortrijk Zuid
• “Inteneur 2002” - beurs vormgeving 
[18 tot 27/10]

La Louvière

■ Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10- 7100 La Louvière 
@064/27.87.27-di-vrl2-I8uza-zoll-18u 
h“Bio-fictions”-IrèneF.Whittome/”Mise 
àplat”-BobVerschueren[21/9tot 15/12]

Leuven

■ Openbare BibliotheekTweebronnen 
Rijschoolstraat 4 - 3000Leuven 
@016/22.65.22-di-vrl3-18uzal2-17u 
• “Henry!” - Beatrijs Albers, Bemd 
Lohaus. Guy Mees, Patrick Merckaert, 
AnnRenders,ReggyTimmermans,Piter 
Vermeersch [4 tot 30/10]
■ Museum Vander Kelen - Mertens 
Savoyestraat 6- 3000Leuven
© 016/22.45.64 - di-do 9u30-l 7u30 vr 
9u30-21u30za-zo 13u30-18u30
• “Meesterlijke Middeleeuwen. Minia
turen van Karei de Grote tot Karei de 
Stoute 800-1475” [21/9 tot 8/12]
■ Stok Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000Leuven 
@016/23J03.20-iha-vr 10-18uza 14-17u
• Ward Denÿs [1/11 tot 15/12]

Lier

■ De Voorkamer
Bril 14-2500Lier
@03/488,53.61 - vr-za 18-21u30
► “Zuster S, begina. Locatieproject Liers 
begijnhof Sint-Maigaretastraat nr.23" - 
Marie Julia Bol lansée, Esther Bruggink, 
WimiCuyvers, Rik De Boe, Freya Maes, 
Niels Donckers, Johan De Wilde, Peter 
Morrens, Mare Schepers,... [tot 5/10]

Lokeren

■ Park ter Beuken, Centrum voor 
Ruimtelijke Kunst
p/a Cultureel Centrum, Torenstraat 1 - 
9160 Lokeren
@09/340.5051 -dagelÿks8-21u
» “R.S.P.R.D.L.” - Bart Baele [tot 29/9]

Loverval ,

■ Galerie Jacques Cerami
RoutedePhdjipeviIlel4OC-6280Layerval 
© 071/56.17.66 -wo-vr 14-19u za 11- 
18uzo 14-18u
• Emile Desmedt - sculpturen [15/9 tot 
26/10]

Machelen

■ Roger Raveelmuseum
Gildestraat2-8 - 9870Machelen-Zulte 
@09/381.60.00-wo-zo ll-17u
• “RogerRaveel. De wording Schilderijen 
en tekeningen (1940-1960)” [tot 31/10]

■ Centre Culturel de Marchin
Place du GrandManzhin -4570Marchin 
@085/41.35.38-vr-zo 14-18u
• Roel Goussey, Michel Leonardi [ 15 tot 
29/9]

Mechelen

■ Galerie Packhuys
Gerechtstraat 10 - 2800 Mechelen 
@0485/71.61.57-za-zo 14-18u 
• Roel Jacobs - fotografie [28/9 tot 3/1J ]

Menen

■ Stadsmuseum ‘t Schippershof
Rÿselstraat 77- 8930Menen 
@056/53.23.63 - wo-zo I4-18u
• "Allstars" - Rosso [tot 6/10]

Mons

■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 7000 Mons
@065/40.53.06-di-zal2-18uzol0-18u 
• “Nervia (1928-1938). Peintres belges 
des années 30” - Louis Buisseret, Anto 
Carte, Frans Depooter, Rodolphe 
Strebelle... [tôt 17/11]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefeverebvba
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
@058/51.47.57- vr-zo 14-18u
2 Jean-Pierre Zinjé, Eddy Walrave [tôt

Oostende

■ Provinciaal Museu m 
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
@059/50.81.18 - di-zo 10-18u
• Emile Salkin, Desmond Morris, Clovis
Trouille [tôt 15/9] h “De tuinen van
Granada. 7 Vlaamse en 7 Spaanse kunste
naars schilderen de tuinen van Granada”/ 
Casanovas - sculpturen [11/10 tot -/I ]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery
Uegemstraat 6 A- 8553 Otegem 
@056/64.48.93
wo-do za-zo 14-18uvr 9-12u 13-18u
• “Nieuwe sculpturen” - Stephan Balken- 
hol[15/9tot27/10]»“ArtCologne2002” 
- kunstbeurs [30/10 tot 3/11] * “Alpen” - 
Josef Felix Müller [10/11 tot 15/12]

Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal & Annex, Acade
mie voor Schone Kunsten
Vim Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas 
@ 03/780.36.77 - ma-wo 19-21u za-zo 
10-12ul4-17u
>“Wetkvanleraars2”-MarcDeBlieck, 
LukDebruyne,TimPolfliet,LucRamael, 
Jan Buytaert, RafCoorevits. .. [tot 6/10]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot 
@080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
• Joaquim Chancho - schilderijen [4/8 tot 
22/9]hLucClaus,DanVanSeveren[6/10 
tot 1/12]

Tielt

■ Cultureel Centrum Gildhof 
St.-Michielstraat 9 - 8700 Tielt 
@051/40.29.35 - ma-vr9-12u 14-17u
DIneDeHandschutter-fotografie[tot10/ 
10]iJohanDePoorter-fotografie[12/10 
tot 7/11]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout 
@014/41.94.94
di-za 14-18uzo 10-12u 14-18u
• Karin Borghouts - fotografie [tot 7/10] •
Michiel Goœsens-fotografie[9/10tot4/l 1]

Wemmel

■ Cultureel Centrum De Zandloper 
Kaasmarkt 75 -1780 Wemmel 
@02/460.73.24-ma-za9-23uzo 10-18u 
• Wouter Jamees - fotografie [tot 7/10] • 
LuciIleFeremans-fotografie[9/10tot4/l 1]

Wevelgem_ _ _ _ _ _ _ _

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraatz/n - 8560 Wevelgem 
@ 056/40.12.40 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
• Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[totI0/10]hElsFieuw-fotografie[12/10 
tot 7/11]

Zoersel

■ Kasteel-Gemeentehuis van Zoersel 
Kasteeldreef55 - 2980Zoersel 
@03/380.13.90- di-zo 14-19u
>“Zoeisel2002.EenraadselvoorZoeisel” 
- Maria Theresa Alves, Judith Cain, Cel 
Crabeels, Dorothy Cross, Dany Deprez, 
Ives Maes, Maria Roosen, ... [tot 15/9]

Duitsland I

Aachen

■ Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
@0241/180.71.04-dHdo 10-17 woVvr 
10-20u za-zo 11-17u
• “Young Artists on the Road” [28/9 tot 
27/10]
■ Ludwig Forum fiir Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
@0241/180.71.04-di+do 10-17 wo+ vr 
10-20uza-zo ll-17u
• “Live from the Emirates” - Abdulla al 
Saadi, Mohemed Ahmad Ibrahim, 
HusseinSharif, KhalidRashid, Mohamed 
Kazem [tot 17/11]

Baden-Baden

■ StaatlicheKunsthalleBaden-Baden 
LichtentalerAUee8a- 76530Baden-Baden 
@07221/232.50-di-zo ll-18u
• “Die Wohltat der Kunst. Post- 
feministische Positionen der neunziger 
Jahre aus der Sammlung Goetz”/ 
’’Architektur der Kunsf ’-Richard Meier 
[14/9 tot 10/11]

Bedburg-Hau____________________  

■ Schloss Moyland
Am Schloss 4 - 47551 Bedburg-Hau 
@02824/95104)-zodo 10-18uvr  10-21u 
• “Mit dem Pinsel Gesehen. Japanische 
Zeichnung und Malerei des 17. bis 20. 
JahrhundertsausderSammlungGerhard 
Schack” [tot 29/9]

Berlin 

■ Neuer Berliner Kunstverein 
Chausseestrasse128-129-10115Berlin 
@030/280.70.20-di-wl2-18uza-zol2-16u
• "SomerTimeLater"- Eran Schaerf[tot 
13/10]
■ Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin 
@030/202.093-0
ma-zo ll-20u do-vr ll-22u
• “Acht Grau” - Gerhard Richter [11/10 
tot 5/1]

■ Berlinische Galerie
Methfesselstrasse 28-48-10965Berlin 
@030/78.90.26.00- di-zo 10-18u
• “Nach der Natur” [tot 27/10] > "Foto- 
grafische Portrâts 1900-1990” [14/11 
tot 12/1]
■Messe Berlin, Artforum Berlin
Messedamm 22 -14055Berlin 
@030/30.38.20.61 -dagelijks ll-20u 
• “Art Forum Berlin 2002” - kunstbeurs 
[26 tot 30/9]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
@0228/91.71.202-di-wo 10-21udo-zo 
10-19U
>“TheClassicalPeriodofAncientGreece. 
Idea or Reality” [tot 13/10]• “Venezia! 
Art from Venetian Palaces. Collecting in 
Venice from the 13thtothe 19th Century” 
[27/9 tot 12/1]

Duisburg_______________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-WUheltn-Strasse 40 - 47049
Duisburg 
@0203/283.26:30 
di-za 11-17u zol0-18u
• “Interessengemeinschaft Duisburger
Künstler" [15/9 tot10/11] • “Weltbühne
- Bühnenwelt" [29/9 tot -/I]

Dusseldorf

■ Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5-40213Düsseldorf 
@0211^83:81.130 
di-zo 10-18u vr 10-20u
• "Surrealismus 1919-1944. Max Ernst, 
RenéMagritte,Salvador Dali, Joan Miro, 
Pablo Picasso” [tot 24/11] > “A Natural 
History of Architecture” - Herzog & de 
Meuron [-/9 tot-/ll]
■ K21, Kunstsammlung im 
Stândehaus, Julian Heynen
Standehausstrasse1 -40217Düsseldorf 
@0211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
• “Griinspan” - Daniel Richter- schilde
rijen [12/10 tot 19/1] • "Startkapital. 
Ausschnitte aus den Sammlungen Rei- 
ner Speckund Wilhelm Schürmann”[tot 
27/4]

Emden

■ Kunst halle in Emden
Hinterdem Rahmen 13 - 26721 Emden 
@021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17uza-zo 1T-I7u
• “Sammlung Henri Nannen und 
Schenkung Otto van de Loo"/Grisha 
Bruskin/”Volker Kramer (1943-1999). 
Hommage an einem Stem-Fotografen” 
[tot 13/10] • “DerAkt in der Kunst des20. 
Jahrhunderts" [26/10 tot 26/1]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 
@0711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zo 11-18u
• “Seeing Things” - Christopher Mul
ler/ Thom Merrick [tot 6/10] • "Server: 
270=250”-Steffen Schlichter [29/9 tot 
17/11]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
@069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19u
• "Shopping: Kunst und Konsum im 20. 
Jahrhunderf ’ - Eugène Atget, Berenice 
Abbott, Walker Evans, Duane Hanson, 
Sylvie Fleury, Tobias Rehberger, Andy 
Warhol... [28/9 tot 1/12]
■ Museum fiir Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17-60594Frankfurt 1 
@069/21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-20u
• “I Think, Therefore I Shop” - Murray 
Moss [tot -/12]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt- 
am-Main
@069/21.23.84.71
di-zo 10-17u wo 10-20u
I “Worldairports. Vision and Reality, 
Culture and Technique, Past and Pre- 
senf’[tot 22/9]

Hamburg_______________________

■ Kunstverein in Hamburg 
Klosterwall 23 - 20095 Hamburg 
@040/33.83.44
w Richard Phillips [21/9 tot 10/11]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse2 - 30159Hannover 
@0511/32.45.94-di-zoll-17uwoll-21u
• David Claerbout, Peter Pommerer [tot 
29/9]

■ Sprengel Museum Hannover 
Kurt-Schwitters-platz- 3Ó169 Hannover 
@0511/168.38.75
• James Coleman [6/10 tot 1/12]

Heidelberg______________________

■ Heidelberger Kunstverein
Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
@06221/18.40.86
• Mimmo Roselli, Christopher Muller 
[tot 22/9] • Shiro Matsui [1/9 tot 6/10]

Kleve

■ Museum Kurhaus Ewald Mature
Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
@02821/75.010- di-zo 10-18u
• Niele Toroni [tot 13/10]

Köln

■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstra^e 1 - 50667Köln 
@ 0221/221.223.79 - di 10-20u wo-vr 

■10-18u za-zo ll-18u
► Thomas Stimm, Jerry Cotton [tot 29/9] 
> "Tch sehe was, was Du nicht siehst 
Sehmaschinen und Bilderwelten 1500- 
1900” [27/9 tot 24/11]
■ Museum fiir Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln 
@0221/221.23860-<»wll-17u\wll-20u 
• “Your Private Sky. R. Buckminster 
Fuller. Design als Kunst einer Wissen- 
schaf" [21/9 tot 15/12]
■ Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse 39 - 50667Köln
@ 0221/221.221.19 - di 10-20u wo-vr 
10-18uza-zo ll-18u
• “Joaquin Sorolla y Bastida. Land
schaften” [19/10 tot 5/1]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7- 50670Koln 
@0221/2262433-dil2-20u<k>maI2-17u
• “Marcel Broodthaers" [20/9 tot 24/11]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst
Universitatsstrasse 100 - 50674Köln 
@0221/940.518-0-di-zDll-17udoll-20u 
D'Neuerwerbungen 1992 bis2002” [tot 
27/10]

Kraichtal-Uö

■ Ursula Blickle Stiftung
Mühhveg 18- 76703Kraichtal-Uö 
@07251/609.19-wo 14-17uzo 14-I8u
D" Big Sister. TheFive Year Plan”-Anna
Jermolaewa [15/9 tot 13/10]

Krefeld

■ Museum Haus Lange&Haus Esters 
Wilhelmshofallee91-47798Krefeld 
@02151/77.00.44-di-zo ll-17u
> “1 : l”-StephenCraig[tot3/l 1] > Stefan 
Ettlinger - schilderijen [8/9 tot 3/11]

Leipzig

■ Galerie fiir Zeitgenössische Kunst 
Karl-Tauchnitz-Strasse 11 - 04107 
Leipzig
@0341/14.08.10
• “Goo How Glamorous. Andy Warhol: 
Stardom and Theatricality” [tot 22/9] 
“TheNeedleworks”-FrancescoVezzoli 
[tot 22/9]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fiir
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10- 48143Münster 
@0251/59.07.01 - di-zo 10-18u
D"Retrospektieve WilhelmWessel(1904-
1971). Malerei - Materie” [tot 3/11] 
■ Westfalisches Landesmuseum fiir
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10- 48143Miinster 
@0251/59.07.01 - di-zo 10-18u
• “Zerbrochen sind die Fesseln des 
Schlendrian.WestfalensAufbruchindie
Moderne” [27/10 tot 16/3]

Nürnberg_______________________

■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402Nürnberg 
@ 0911/240.20.41 - di-vr 10-20u za-zo 
10-18u
» Armando [20/9 tot 17/11]

Stuttgart________________________

■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Strafie30-32- 70173
Stuttgart
@0711/212.40.50-di-zol0-18udol()-21u
• “Edouard Manet und die
Impressionisten” [21/9 tot 9/2]

Ulm

■ Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 - 89073 Ulm
@ 0731/161.77.40 - ma-vr 9-18u za-zo 
ll-18u
• "Unheim. Anarchitekturen" - Gregory 
Schneider,Rachel Whiteread,PetetGarfield, 
Alexandra Ramer... [15/9 tot 3/11]

Wolfsburg______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
@ 05361/266.90 - wo-za U-18u dp-zo
U-20u
►“BlasttoFreeze. Britische Kunst im 20.
Jahrhunderf’ [tot 19/1]

Frankrijk

Albi

■ Centre Départemental d’art 
contemporain
Rue Porta 41 - 81000Albi 
@05/63.47.14.23 - wo-ma 13-19u
• Michel Blazy [tot -/10]

Beaumont du Lac 

■Centre d’Art Contemporain de 
Vassivière en Limousin

Ile de Vassivière-87120Beaumont du Lac 
@05.55.69.27.27
dagelijks ll-18u
• “Pauvres de nous'"/Adel Abdessemed 
[27/9 tot -/3]

Carquefon______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
@02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
• “De conceit Œuvres d’une collection 
privée”-CécileBart, Daniel Buren, Peter 
Downsbrough, Krijn de Koning, Claude 
RutaultNieleToroni,Filce Varini... [tot 
29/9]

Castres

■ Centre d’Art contemporain
RueChambre-de-l’Edit35-81100Castres 
@05.63.59.30.20
• Pierre Petit [tot -/10]

CrestetVaison-la-Romaine

■ Crestet Centre d’art
Chemin de la Verrière - 84110 Crestet 
Vaison-la-Romaine
@04.90.36.35.00-wo-zoll-18u
• “Jack, Synch & XLR. Images 
amplifiées”- AlighieroBoetti,, John Cage, 
Tacita Dean, Douglas Gordon, Christian 
Marclay, Rodney Graham... [tot 13/10]

Dunkerque_________ ____________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque
@03.28.63.63.13 - di-za 10-18u
• Nicolas Floc’h [tot21/12]

Grenoble

•C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155- 38000 Grenoble 
@04.76.21.95.84-di-zo 12-19u
• “Rise” - Doug Aitken/”Mesophyll” -
Paul Morrison [20/10 tot 5/1]

Marseille

■ Musée Cantini
Rue Grignan 19-13006 Marseille 
@04.91.54.77.75-di-zo H-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 -13008Marseille 
@04.91.25.01.07
► “Subréel” - Eija-Liisa Ahtila, Michel 
Blazy, François Curlet, Fischli & Weiss, 
Rodney Graham, Carsten Holler, Arm 
Veronica Janssens, Joëlle Tuerlinckx, 
Jim Shaw... [tot 13/10]

Montpelier

■ Frac Languedoc-Roussillon 
RueRambaud4 - 34000Montpellier 
@04.67.22.94.04 - 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
@04.93.75.71,50-wo-ma ll-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
@04.92.07.73.80-di-zo 14-19u
► Francis Baudevin, Stéphane Dafflon, 
Peter Kogler [tot 6/10]
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MASTERS DEGREE
in ART, ARCHITECTURE & DESIGN in the European Context

Opleiding op universitair niveau in de beeldende kunst en cultuur. De post-initiële studie is 
Hogescholen een samenwerkingsverband met de Montfort University in Leicester (Engeland) en de Fontys

Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.

Aanvang Januari 2003
Toelating De opleiding staat open voor eerste- en tweedegraads docenten in de beeldende vakken en 

autonoom beeldende kunstenaars en afgestudeerden in de architectuur.
Het 2-jarige part-time programma heeft vier geconcentreerde interdisciplinaire studieblokken 
van een week rondom de vakantieperiodes,  naast discipline-specifieke ondersteuning op de 
Academie. De student studeert in Engeland en Nederland.
Een studietraject “Art in Public Space " binnen dit MA wordt georganiseerd zodra er vol
doende gekwalificeerde teams van beeldende kunstenaars en architecten te vormen zijn. 

InfonDatie Masters Degree, Johan Ligtvoet, op werkdagen tussen 9.00 — 13.00 uur
Academie voor Beeldende Vorming
Prof. Cobbenhagenlaan 205 - 5037 DB Tilburg
lel.: 08778 71583 — Fax.: 08778 75522 — E-mail: Arts.lntTilburg@fontys.nl

Fontys

t 8

http://www.agency-computer.com
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Nimes

■ Ecole des Beaux-Arts de Nîmes 
Rue du Chapitre 16- 30000 Nîmes 
&04.66.76.70.22
I “Réseaux et corps comunicants" - Micha 
Laury/”ElectricPool”-DikeBlair/”Maisou 
et donc or ni car”-Nathalie David [tot 30/9]

Paris ___

■ FIAC - Paris Expo
Pavillon du Parc, Paris Expo, Porte de 
Versailles - Paris 
e01.41.90.47.80
ma-vr 12-20u za-zo 10-20u
» “FIAC 2002” - kunstbeurs [24/10 tot 
28/10]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris
© 01.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 
12-19uza-zo 10-l9u
• “Rétrospective Georges Mathieu” [tôt 
6/10]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
<501.44.78.12.33
dagelijks ll-21u
* “Le musée qui n’existait pas” - Daniel 
Buren [tôt 23/9] • “Le design au jardin” 
[tôt 21/10] • “Prix Marcel Duchamp” 
[16/10totl6/12]>“Laculturepourvivre, 
de Georges Braque à Aurélie Nemours. 
Donations des Fondations Scaler et 
Clarence-Westbury’7PierretteBloch[25/ 
9tot30/12]>“DonationBoissonnas”[tot 
31/12] •"Max Beckmann (1884-1950). 
Un peintre dans l’histoire” [tôt 6/1] • 
“Sonic Process” [23/10 tot 6/1]
■ Musée Zadkine
Rue d’Assas 100 bis - 75006Paris 
<501.43.26.91.90 - di-zo 10u-18u
• “Exile. La salle du monde” - Raoul 
Marek [tôt 13/10]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 
001.53.59.12.40-di-zo 13-19u 
► “L’art du dessin, de Bruegel à Rem
brandt. Florilège de la collection Maida 
& George Abrams” [10/10 tot 8/12] • 
“Intérieurs cubains” - Robert van der 
Hilst - fotografie/”Couleurs de l’Inde. 40 
miniatures indiennes de la Collection 
Frits Lugf’[7/11 tôt 15/12]
■ Espace Electra
Rue Récamier 6 - 75007Paris 
001.53.63.23.45 - di-zo 12-19u 
> “Lanterna Magika. Un point de vue sur 
l’art technologique tchèqueauXxesiècle” 
[30/10 tôt 5/1]
• Centre National de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 
001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
• Pierre Faure [tot 13/10] • "Sans.com- 
mune mesure. Image et texte dans l’art 
actuel” - Melvin Chamey, Robert Frank, 
Jean-Luc Godard & Jean-Pierre Gorin, 
Gary Hill, Ken Lum... [tot 18/11] • 
Simone Decker [23/10 tot 18/11]
■ Galeries Nationales du Grand Palais 
Avenue du Général Eisenhower 3 - 
75008Paris
0Ol,444^,17-yyoJO.2^»nplO:2a4 
► “Henri Matisse et Pablo Picasso” [24/9 
tot6/l]
■ 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] • 
“Constantin Guys (1802-1892). Fleurs 
dumal”-tekeningen,aquareUen[8/10tot 
5/1]
■ Maison de Balzac
Rue Raynouard47- 75016Paris 
001.55.74.41.80-di-zo 10u-18u 
I “Lieux communs au féminin pluriel. 
Les travers de lafemme dans lacaricature 
du XKe siècle” [tot 17/11]
■ Le Plateau
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris 
001.53.19.88.10
wo-vr 14-19u za-zo ll-19u
* “Maquis” - Gary Hill, Julije Knifer, 
Fiorezna Menini, Yvan Salomone, Paola 
Yacoub&MidielLassare[19/9tot24/l 1]
■ 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
>“AlienSeasons”-PhilippeParreno [tot 
22/9] • “Modes à suivre 2” [6 tot 18/9] • 
Bertrand Lavier [tot 22/9] • “Le Paris 
c'hybert rallye” [2 tot 6/10] > “The 
Cremaster Cycle” - Matthew Barney 
[10/10 tot 5/1]
“Retrospectieve Francis Picabia (1879- 
1953)” [8/11 tot 16/3]
■ Musée Galliera - Musée de la Mode 
de la Ville de Paris
AvenuePiene-ler-deSerbie 10- 75116Paris 
001.56.52.86.00 - di-zo 10-18u
» “Henry Clarke (1918-1996). 
Photographe de mode” [25/10 tot 2/3]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
001.40.20.50.50
do-zo 9-I8u ma^wo 9-21u45
> “Ingres,lescartonsdevitrauxdu Louvre” 
[tot 23/9]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
003.86.90.96.60-wo-zo 14-18u
* “En d’autres termes” - Patrice Hamel 
[tot 10/11]

Quimper_______________________

■ Le Quartier
Place du 137è RI - 29107 Quimper 
002.98.55.55.77- di-za 10-18u zo 14- 
17u
•"Dugénéral: au particulier" ’-Bernadette 
Genée, Alain Le Borgne [tot 6/10]

Reims _____________

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
003.26.05.78.32 - di-zo 14-18u
• Aemout Mik, Jean-François Texier 
[20/9 tot 24/11]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
002.99.22.27.27- ma-vr 13u30-20u wo 
9-20uza 10-12u 13u30-18u
• “Encore 6 minutes” - Alain Bernardini 
[tot 22/10] » “Medley (Best of...)” - 
Marin Kasimir [8/11 tot 27/12]

Sête

■ CentreRégionald'.‘ArtContemporain 

Quai Aspirant Herber26 - 34200Sète 
004.67.74.94.37- wo-ma 12u30-19u
» “Rouge phosphène” - Jean-Philippe 
Antoine, Carsten Holler, Leif Elggren, 
Russell Haswell, CarstenNicolaï, Monika 
Nystrom... [tot 27/10]

Tourcoing_______________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tourcoing 
003.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u
• Wan Ts Peng [tot 21/10]
■ Le Fresnoy, Studio National des 
Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing 
003.20.28.38.00
wo-ma 14-19uza-zo 15-19u
•"Sanscommunemesure. Imageettexte 
dansl’artactuel”-PierreBismuth, Patrick 
Cotillon, Robert Filliou, Gary Hill, Chris 
Marker, Michael Snow.., [22/9 tot 1/12]

Valenciennes

■ L’Aquarium
Rue Ferrand 8 - 59300 Valenciennes 
003.27.22.57.59-di-za 15-19u
• “En place” - Peter Downsbrough [21/9 
tot 2/11]

Villeneuve d’Ascq________________

■ Musée d’Art Moderne
Alléeduirlusée1-59650Villeneuved’Ascq 
003.20.19.6868 -wo-ma 10-18u
►“Sanscommunemesure. Imageettexte 
dans l’art actuel” -, Martine Abbaléa, 
John Baldessari, Victor Burgin, Philippe 
Cazal, Jochen Gerz, Jenny Holzer, 
Philippe Parreno, Martha Rosler... [22/ 
9 tot 19/1]

Villeurbanne____________________

■ Institut d’art contemporain
RueduDr.Dolard11-69100 Villeurbanne 
004.78.03.47.00- wo-ma 13-19u
► “Le tour du monde en 90 boîtes” - 
Bernard Bazile [-/10 tot -/l]

G root-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Dame41 -2240Luxembourg 
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 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] 
► “Large Paintings 1984-2002”-Howard 
Hodgkin[tot6/10]l“RecentAcquisitions 
of Contemporary Art” - Damien Hirst, 
Douglas Gordon, Catherine Yass, Alan 
Davie, Lucian Freud, Leon Kossoff... 
[tot 17/11] • “A Maverick Eye. The 
Photography of John Deakin (1912- 
1972)” [30/10 tot 12/1]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation 
Perry Green, MuchHadham-SG106EE 
Hertfordshire 
001279/84.33.33
► “Henry Moore. WarandUtility”[tot 29/9]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
00113/234.31.58-dagdijks 10-17u30 
wo 10-21u
► “About Face. Masks from the British 
Museum” [tot 1/12] ► “Changing Face. 
Masks from the British Museum” [tot 5/ 
12] ► “Wonder. Painted Sculpture from 
Medieval England”/”Sculpture/ 
Architecture in Post-War British 
Modernism” [3/10 tot 5/1]

Liverpool_______________________

■ Foundation for Art & Creative 
Technology
Bluecoat Chambers - School Lane - LI 
3BXLiverpool 
00151/709.26.63
►“LiverpoolBiennial2002”-MarkLewis, 
DréWapenaar, PanOptic, Robert Wogan, 
Olaf Breuning... [14/9 tot 24/11]
■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
00151/709.32.23 - di-zo 10-18u 
► “Pin Up. Glamour and Celebrity since 
the Sixties” [tot 24/11] ► ‘Liverpool 
Biennial 2002” - Dré Wapenaar, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Mark 
Lewis,Chiho Aoshima,ToddJames,Jason 
Rhoades, Fred Tomaselli [14/9 tot24/l 1]

London

■ InstituteofInternationalVisualArts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London 
0020/77.29.96.16
► “The Danger Museum” - Oyvind Ren- 
berg, Miho Shimizu, Tien Wei Woon 
[tot 27/9] ► Charlotte Culinan & Jeanine 
Richards [9/10 tot 1/11]
■ Saatchi Gallery
UnderwoodStreet30-34-36-Nl 7JQLondon 
0020/7823.2332- do-zo 12-18u 
► ‘Landscape” - Justin Hibbs, Craigie 
Horsfield, Dexter Dalwood, Martin 
McGinn, David Salle,... [tot 30/9] 
■ Tate Modem
Bankside -SEI 9TG London 
0020/78.87.86.87 
vr-za 10-22uzo-do 10-18u 
► “Retrospectieve Barnett Newman 
(1905-1970” [19/9 tot 5/1] » Eva Hesse 
[13/11 tot 9/3] ► “The Unilever Series” - 
Anish Kapoor [9/10 tot 6/4] 
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RGLondon 
0020/78.87.80.08-dagelijks l0-17u50 
►LucianFreud [tot22/9] >“ThomasGirtin 
(1775-1802). The Art ofWatercolout”[tot 
29/9] »‘TumerPrize2002”-LimaGillick, 
FionaBanner,KeithTyson,CalherineYass 
[30/10 tot 6/1] ► “Retrospectieve Thomas 
Gainsborough(1727-1788)”[24/10tot 19/ 
1] • AnyaGallaccio [16/9 tot 20/1] 
■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly -W1V 0DS London 
00171/439.74.38-ma-zo 10-18u 
► “Contemporary Art in London” [tot 
12/10] ► “Masters of Colour: Derain to 
Kandinsky. The Merzbacher 
CoUection” [27/7 tot 17/11]

Nederland

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum 
voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5-1325AL Almere 
0036/537.82.82
wo za-zo 12-17udo-vr 12-2 lu
>“Cecin’estpasunearchitecture”-Sabine 
Bitter & Helmut Weber, Shchie2.0,Rudy 
Luijters, Daniel Libeskind, Marinus Boe
zem [tot 20/10]

Amersfoort

■ Armando Museum
Langegracht 36- 3811 Amersfoort 
0033/461.40.88
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
“Tegen de tijd” - Armando, Isaac 
Applebaum, Susan Feindel, Adrian 
Göllner,Mary Riter Hamilton, SteveTop- 
ping... [6/10 tot 16/3]
■ Centrum Beeldende Kunst
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 
0033/461.87.46
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
Chantal Spieard - fotografie [ 14/9 tot 27/ 
10]>JeroenHoogstraten[9/lltot22/12] 
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
0033/463.30.34-di-za 10-17uzo 12-17u 
"Kunstraum Deutschland” - Armando, 
Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayse 
Erkmen, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, 
Marie-Jo Lafontaine,... [15/9 tot 27/10]

■ Mondriaanhuis
Kortegracht 11 - 3811 KGAmertfoort 
0033/462.01.80 
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
“Hommage aan Mondriaan. Groepsten
toonstelling” [tot 24/9]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst 
Sandbergplein 1-3-Amstelveen 
0020/547.50.50-di-zo ll-17u 
“Retrospectieve Manuel Rivera (1927- 
1995)” [tot 29/9] » "Veelluiken"- Evert 
Thielen [20/9 tot 27/10] ► “Retrospec
tieve Theo Wolvecamp” [4/10 tot 8/12] 
•"PhilipMorrisKunstprijs2002"-Mark 
Manders [8/11 tot 5/1 ]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92-1012 Amsterdam 
0020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo 
ll-17u
“Kopstukken. Amsterdammers gepor
tretteerd 1600-1800” [11/10 tot 26/1]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213-1011 Amsterdam 
0020/620.48.78-di-za 13-17u 
René van Zuuk - architectuur [tot 26/10]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
0020/625.77.64-wo-za 13-17u30 
CarreraBlecua-schilderijen,objecten[tot 
29/9] • Colette Curfs - schilderijen [5 tot 
27/10]
•ArtietAmicitiae

Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
0020/623.35.08 
di-vr 13-19u za-zo 13-18 
“Sleutelwerken. Ledententoonstelling” 
[tot 29/9]
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bildeidijkstraat 165 C - 1053 KP Am
sterdam 
0020/412.17.72- do-zo 13-17u 
“HetHolarium”-MichaelTedja[tot28/9]
■ Beurs van Berlage
Beursplein 1-1012 ZJAmsterdam 
0020/530.41.41 - di-zo ll-17u 
“Le Corbusier ontmoet Berlage” [12/10 
tot 12/1]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CHAmsterdam 
0020/624.24.36 
ma-za 10-17uzo 13-17u 
“18de-eeuwse waaiers met bijbelse tafe
relen” [tot 22/9] ► “Chagall. Ramen voor 
Jeruzalem” [13/10 tot 12/1]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59-1016 NNAmsterdam 
0020/422.04.71-di-zo ll-17u 
“ThePowerofPartnership”-Tim Stoner 
- schilderijen [tot 20/10] • “Rehearsal” - 
Germaine Kruip [27/10 tot 8/12] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE 
Amsterdam 
0020/625.56.51 - di-zo 11-18u 
Tejo Remy, Mark Leckey, Christoph 
Girardet [tot 2/10] ► “Mess” - Nedko 
Solakov [tot 27/10] ► Sven Pahlsson, 
Amo Coenen, Tejo Remy [5 tot 27/10] 
■ De Ateliers
Stadhouderskade 86 -1073 AT Amster
dam 
0020/673.93.59- dagelijks 12-18u 
“Early Works. De Ateliers 1998-2002"- 
Lara Almarcegui, Lawrence Bailey, 
WilliamCobbing,KoenraadDedobbeleer, 
Bert Frings, Carlson Hatton, Rob 
Johannesma. .. [tot 22/9] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
0020/622.90.14 
di-za 10-20u30zo 13-17u 
“Gedragingen” - Beatrijs Lauwaert - te- 
keningen, fotografie [tot 3/11] 
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17-1012 Amsterdam 
0020/626.81.68 - ma-zo 10-18u 
“Beelden 1945-2002 (Setting a Good 
Comer). StedelijkMuseum in DeNieuwe 
Kerk” [tot 20/10]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht276-1013HG Amster
dam 
0020/523.15.23 - ma-vr 10-17u 
“GP02. City Branding. Groepsportretten 
van jonge architecten 2002” [tot 4/10] 
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
0020/551.65.00 - dagelijks 10-17u 
“Held Up at 52 -23,5N 04 -54E” - 
Raimond Wouda & Henk Wildschut/ 
’’Kinderrijk, grote gezinnen in Neder
land en Vlaanderen"-Annie van Gemert 
[tot 29/9] ► WijnandaDeroo [4/10 tot 10/ 
11] ► “Young Photographers” [19/10 tot 
-/11 ] ► “Don McCullin or The Business 
of Being Human. Photographs From 
1958-2002” [20/9 tot 8/12]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat187-189- lOlóPLAmsterdam 
0020/330.20.66- di-za ll-18u
Carla Klein/”The Bakery; Albrecht 
Fuchs” [tot 12/10] ► "Anti-Dog"-Alicia 
Framis/”The Bakery; Meir Kordovana, 
Ikki" [19/10 tot 23/11]

■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
0020/620.47.58
wo-vr 10u30-18uza 14-18u
CecilevanderHeiden[tot!2/10]>Fransje 
Killaars [19/10 tot 16/11]
■ Galerie Ferdinand van Dieten - 
d’Eendt
Spuistraat270-272-1012 VW Amsterdam 
0020/626.57.77-do-za ll-18u
Henk Visch - sculptural, tekeningen [tot 
28/9] ► Benoît Hermans [4/10 tot 3/11]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 UAmsterdam 
0020/423.30.46-di-za 13-17u30 
Jan De Cock/”Playstation; Alexandra 
Ranner" [tot 12/10] ► Atelier van Lies
hout [19/10 tot 23/11]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439-1013LPAmsterdam 
0020/638.82.11 - do-za 13-18u 
“Keep Out Here Are the Dogs!” - Ko 
Aarts [5 tot 28/9]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam 
0020/623.62.37
di-vr ll-18u za 14-18u
Antonietta Peeters [tot 26/10] ► Ann 
Lislegaard [2/11 tot 21/12]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015 Amsterdam
0020/420.57.71 - wo-za 13-18u
AadBerlijn,FelixSchramm,Huubvander 
Loo - schilderijen, tekeningen [tot -/10] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - 1016 EK Amster
dam
0020/531.89.89-di-za ll-17u
“De Keizer aan de Keizersgracht De 
collectie fotografie van Keizer Wilhelm 
IIuitkasteelHuisDoom”/”Gevelmuren, 
gefotografeerd na 1970" -Bemd&Hilla 
Becher [tot 24/11]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Amster
dam
0020/622.17.32 -wo-za 13-17u30
“Opportunity Is Just Around the Corner” 
- Morad Bouchakour, Walter Willems, 
Marie José Jongerius - fotografie [9/11 
tot 7/12]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PH Amsterdam 
0020/624.17.77-wo-zo 14-20u
“Skin Portraits” - Adriënne M. Norman 
[tot 29/9]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264- lOlóEVAmsterdam 
0020/623.71.01 -di-za 13-18u
“The Pleasure of Language” - Brandon 
LaBelle, Péter Frucht, Imogen 
Stidworthy, Mary Arme Breeze... [tot 
28/9]
■ Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 -1017Amsterdam
0 020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo 
ll-17u
“Regenten herleven. Een kijkje in de 
kunstcollectie van de Amsterdamse fa- 
milie Van de Polr" [2/10 tot 5/1] 
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZD Amster
dam
0020/674.70.00-ma-zo 10-17u
"Tekenenmetwater.Demooisteaquarel- 
len van de Haagse School” [tot 27/10] ► 
"Finishing Touches. Kostuumaccesoires 
1550-1950” [tot24/l 1] » “De Haas en de 
Maan. Arita-porseleinuit. Japan” [5/10 tot 
5/1] ► “Document Nederland: Feest!” - 
Morad Bouchakour-fotografie[26/10tot 
5/1] ► “De Nederlandse ontmoeting met 
Azië 1600-1950” [10/10 tot 9/2]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 - 1071 CX Am
sterdam
0020/573.29.11
di-zo ll-17u
"GemeentelijksekunstaankopenAmster- 
dam2002” [27/9 tot 3/ll]>“AQuestion 
ofFaith”-ColinMcCahon-schilderijen/ 
Laurence Aberhart - fotografie [tot 10/ 
11] * “Erasmusprijs 2002” - Bemd & 
HillaBecher/”SeasonsintheSun”-Franz 
Ackermann [14/9 tot 31/12] • Tracey 
Emin [19/10 tot 31/12]
■ Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
0 020/672.25.25 - dagelijks van zons
ondergang tot zonsopgang 
Sancho Silva [tot 29/9]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/-1071 CXAmster- 
dam
0020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
“De noodzaak tot schrijven. De brieven 
van Vincent van Gogh” [tot 6/10] • 
“American Beauty. Schilderijen en beel
den uithetDetroitlnstituteofArts 1770- 
1920” [11/11 tot 19/1]

Apeldoorn______________________

■ Park Berg en Bos
Wilslaan 21 -Apeldoorn
0026/351.13.00- dagelijks 9-18u
“Beelden Triënnale Gelderland 202; 
Natuurlijk, natuurlijk” - Amo Arts, 
Alphons ter Avest, Oscar Lourens, Ed 
Joosting Bunk, Jacqueline Overberg, 
Jerome Symons... [tot 13/10]

■ Stichting Archipel 
Vossdmanstraat600- 7311GL Apeldoorn 
0055/578.55.55 - do-zo 13-17u 
“S10Y99M40” - Jasper van der Graaf 
[tot 6/10] ► “.. .ova de lege stoel...” - 
Anne van der Pals [12/10 tot 10/11]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
0026/351.24.31
di-za 10-17uzo ll-17u
“Made in Arnhem” [tot 29/9] ► Kara 
Walker[31/8tot27/10]>“Inhetlichtvan 
Alassio. Edgar Femhout (1912-1974) 
neorealisf’[19/10totl6/2]>“AliGoubitz 
(1904-1975). De volmaaktheid van het 
allerkleinste” [2/11 tot 23Z2]

Berg en Dal_____________________

■Afrika Museum
Postweg6-6571 CSBergenDal 
0024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
“Vormen van verwondering. Een halve 
eeuw verzamelen” [tot -/10]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GH Breda 
0076/529.99.00
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“CovertoCover.Kunstenaarsboekenuit 
de collectie Bech" [tot 10/11]

Burgh-Haanstede________________

■ Galerie Jan Eikenaar
Zuidstraat 16-4328ADBurgh-Haanstede 
© 0111/65.45.44 - wo-vr+zo 13-17u 
JacinthaReijnders, Mary Bezembinder- 
schilderijen, beelden [tot 19/10] ► Geert 
deBruijn-assemblages,objecten[27/10 
tot 7/12]

Den Haag_______________________

■ Gemeentemuseu m Den Haag 
Stadhouderslaan 41 -2517HVDenHaag 
0070/338.11.11 
di-za 9-21uzo-ma 9-18u
Yves Saint Laurent [tot 21/9] ► “De 
glazen glorie” [tot 22/9] ► “De Konink- 
lijke Subsidie” [4/10 tot 24/11]» Karel 
Appel - tekeningen [tot 24/11] ► Paul 
Wallach [28/9 tot 8/12] » Rob van 
Koningsbruggen - schilderijen [28/9 tot 
8/12]>“KunstenreligieinRusland”[21/ 
9 tot 5/1] ► Shinkichi Tajiri - fotografie 
[12/10totI2/l]>‘WonenopdeKaapen 
in Batavia 1602-1795” [5/10 tot 9/2]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vgverberg7-2513ABDenHaag 
0070/364.69.40 
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
“De hond & zijn baas. Een haat-liefde 
verhouding” [tot 27/10]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511BN Den Haag 
0070/365.89.85-ma-za 12-17u 
"Concepten ivoordraagbarearchitectuur" 
- Lucy Orta [tot 5/10] » “The Archives 
Project 1986-200” - Tadashi Kawamata 
[24/10 tot-/I]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond 
aan Zee 
0072/506.71.51-do-zo 15-19u 
JacBisschops, Mauro Staccioli-schilde- 
rijen, sculpturen [tot 22/9] ► Wicher 
Meursing, Enrico Castellani - sculptu
ren, schilderijen [28/9 tot 17/11]

Eindhoven______________________

■ MU Art Foundation
Emmasingel20- 5611AZ Eindhoven 
0040/296.16.63 - ma-vr 10-18uza 11- 
■17uzol3-17u
“Add Instant Life” - Rik van letsel - 
schilderijen [tot 6/10]

Franeker

■ ‘t Coopmanshûs
Voorstraat 49 - 8801 LA Franeker 
00517/39.21.92 
di-za 10-17uzo 13-17u
“Jachtwezen 2002” - B.C. Epker - foto
grafie [tot 12/10]

Gouda_______________________ __

■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 -2801GP Gouda 
00182/52.07.46-za 14-17uzo 15-17u 
“Glans van het zwijgen” - Tessa Polder- 
vaart/”Beelden in ‘Het Buiten”’ - Johan 
Sietzema [28/9 tot 3/11]
■ Museum het Catharina Gasthuis
Achter de kerk 14 - 2801 PB Gouda 
0O182/58.84.4O-ma-zalO-17uzol2-17u 
“Typisch Gouds. Tegels uit de Gouden 
Eeuw” [tot 3/11]
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Project
Koen Delaere

6 september t/m 15 september (do vrzazo 13.00-17.00 u.)

Diepstraten
Tentoonstelling van de zeven genomineerden
Koen Delaere 7 Simone van Dijken / Luuk de Greet / Simon Kentgens 
/ Marieke de Natris / Jacco Schouten / Cécile Verwaaijen

vrijdag 13 sept, van 11.00 tot 18.00 u.

ThRu seminar___________
11 oktober t/m 3 november
Presentatie vrijdag 11 okt. 20.00 u. (do vr za zo 13.00-17.00 u.)

Yvonne Trapp / Daniëlle Roberts / 
Jacqueline Floor / Lawrence Malstaf / 
Angelo Vermeulen
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Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 

050/366.65.55
di-zo 10-17u
“De Ploeg. Stad en land” [tot 27/10] • 
Jake & Dinos Chapman [ 13/10 tot 5/1 ] I 
Rona Pondick [14/9 tot 12/1] • "17de 
eeuwse prenten uit eigen bezi’ [9/11 tot 
26/1]D"NoCopy"- Arjan van Arendonk 
[tot 26/1]
■ Stichting Fotografie Noorderlicht 
Munnekeholm 10- 9711 JA Groningen 
© 050/318.22.27
ma-vr 10-21u
“Noorderlicht Fotofestival 2002. 
Photography from the Wider Caribbean 
Region” [tot 13/10]
■ Volkenkundig Museum Gerardus 
vander Leeuw
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 104 - 9712 
SL Groningen
0050/363.57.91
di-vr 10-16uza-zo 13-17u
“Oudin Ghana” [tôt 21/10]

Haarlem________________________

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem 
® 023/534.05.84 
di-za 12-17uzo 13-17u
“Na de bloei. De Floriade in historisch 
perspectief 1960-2002” [tot 6/10]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
@023/511.57.75 
di-za ll-17uzo 12-17u
“Karel van Mander (1548-1606)" [tot 6/ 
10] • “Spaanse bloemenpracht Stille
vens uit de 17de eeuw” [tot 14/10]
■ Motive Gallery
Brugwal 7 - 2011BD Haarlem 
@023/545.15.53 
do-za 13-17uzo 14-17u
Krista van der Niet, Chantal Spieard - 
fotografie [tot 29/9] • “Jongens en meis
jes” - Roland Sohier [5 tot 27/10] » 
Martine Stig [2 tot 24/11]
■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland 47- 2011 Haarlem 
@023/518.51.52 
di-za 12-17u zo 13-17u
“... en zij schiepen het landschap. Op
drachten documentaire fotografie Pro
vincie Noord-Holland” [tot 20/10]
■ Teylers Museum
Skiaarne 16 - 2011CH Haarlem 
@023/531.90.10 
di-za 10-17uzol2-17u
“De hond & zijn baas. Wolven aan de 
lijn" [tot 27/10]
■ Vleeshal
Grote Markt 16-Haarlem 
@023/511.57.75
ma-za H-17uzo 13-17u
“Paul McCarthy. Complete videowetken 
1971-1999” [tot 27/10] » José Maria 
Sicilia - schilderijen [14/9 tot 27/10]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem 
Achterstraat46-48- 8051GC Hattem 
@038/444.28.97-di-za 10-17u
“De uiterwaarden verbeeld 1880-1940” 
- schilderijen, grafiek, tekeningen [7/10 
tot 14/12]

Heino/Wijhe_____________________ 

■ Hannema-de Stuers Fundatie 
kasteel HetNijenhuis -8131 Heino/Wijhe 
@0572/39.14.34
di-zo H-17u
"Particulierekunstverzamelingvan Willem 
Hogervorsf ’ - Poliakoff Dodeigne, Jom, 
Bissière, Le Fauconnier... [tot 10/11]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond ' 
@0492/58.77.16
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
“Thin Skin. TheFickleNatureofBubbles, 
Spheres and lnflatableStructures”-James 
Lee Byars, Haluk Akakçe, Judith Albert, 
Laura Bruce, Piero Manzoni, Maria 
Roosen, Ann Lislegaard... [5/10 tot 5/1]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 
@0229/28.00.28
ma-vr ll-I7u za-zo 14-17u
“Het fantastisch realisme van Ernst
Fuchs” [tot 13/10]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren
@035/539.39.39-di-zall-17uzol2-17u 
AlphonsFreijmuth-schilderijen, sculptu
ren [tot 13/10] • “Kunstenaarsvereniging 
Laren-Blaricum” [6/10 tot 3/11] > “Meet 
the Singas! Collectie Singa Museum” - 
schilderijen [24/9 tot 24/11] I Emile van 
da Kruk - beelden [20/10 tot 1/12]

Leeuwarden_____________________  

■ Fries Museum
Turfinarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
@058/255.55.00-di-zo H-17u 
"Uzeren landschappen”- AllaardHidding 
[tot 20/9] * “Starring Laurens Alma 
Tadema, Christoffel Bisschep, Pier Pan- 
da en anderen” [20/9 tot 8/12] 
■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 - 8911 DZ 
Leeuwarden 
@058/212.74.38 
ma-za 10-17uzo 14-17u
Ben Sleeuwenhoek - installatie [tot 1/12] 
>“Neatpetits”-DykeJohannsen-sculp- 
turen [21/10 tot 5/1 ]> “Echo van gewel
ven” - Gertjan van da Stelt - keramiek 
[15/9 tot 5/1] • “Oosterse prinsessen en 
minnaressen. Het vrouwbeeld in de 
Aziatische kuns" [17/9 tot 5/1]

Leiden__________________________

■ Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg28- 2311EW Leiden 
@071/516.31.36-di-zo 10-17 
“Dubbelfocus;Nederlandseopgravings- 
foto’s 1900-1940" [tot 29/9]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel28-32-2312RA Leiden 
@071/516.53.60
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Retrospectieve Floris Versta (1861- 
1927)” - schilderijen, tekeningen [25/10 
tot 2/3]

Maastricht______________ .______ ,

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique250- Maastricht 
@043/329.01.90-di-zo H-17u
“The Vincent2002”-Neo Rauch - schil- 
derijenP’Rauch’s favorieten. Mosaik - 
Blake&Mortima-Eightball”[tot6/10] 
► “Van Cuypers tot Dibbets. Kerncollectie 
Limburg; beeldende kunst 1900-1970” 
Frank van den Broeck - tekeningen [20/ 
10tot2Z2]
■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114- Maastricht 
@043/351.01.75-do-zo 13-17u
O AA Creemers - schilderijen [tot 22/9]

Middelburg_____________________

■ De Kabinetten van de Vleeshal 
Zusterstraat 7 - Middelburg 
@0118/65.22.00-di-zo 13-17u 
"Inse(x)cts"-MarthaColburn[tot20/10]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg 
@0118/62.66.55
ma-za ll-17u zo 12-17u
“Het verdwenen museum. Natuur
historische verzamelingen 1750-1850” 
[tot 29/9]

Nijmegen ________________  

■ Beam
Pijkestraat 4 - 6511 BP Nijmegen 
@024/360.61.00 - do-zo 13-17u
Karin Trenkel [-/9 tot -/10]
■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
@024/360.88.05
di-vr 10-17u za-zo J 2-17u
“Prix de Rome2002”-ElspethDiederix, 
Cuny Jansen, Thomas Manneke, Carla 
van de Puttelaar[tot 13/10] ►“Retrospec
tieve David Vandekop (1937-1994). 
Oogtastvorm. Beelden 1962-1994” [15/ 

9 tot 1/12]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss 
@0412/62.93.28- di-zo 12u30-16u30 
“Het Holarium" - Michael Tedja [tot 28/ 
9] • “Zoeken totdat het klop" - Léx van 
Lidl - schilderijen [tot 13/10] • "Ossensia 
- in die Meantime” - Ellen Ligeteringen, 
Federicod’OraziOjMijkevanGriensven, 
Jannie van Huizen, Dan Geesin, Barend 
vanHoek,Henri Jacobs, Maja vonHanno 
[tot juni 2003]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6- 6731 AW Otterlo 
@0318/59.12.41 - di-zo 10-17u
R.W. van de Wint - sculpturen [tot 22/9]

Renesse

■ Stichting Plus Min 
Rampweg24A- 4326LK Renesse 
@0111/46.14.97-za-zo 12-17u 
Isabelle Simons [tot 29/9] • Maja von 
Hanno,NaimaElBezaz[20/10tot 17/11]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg 4- 6041 JE Roermond 
@0475/33.34.96
di-vr H-17u za-zo 14-17u
“De energie van de beeldhouwer 1 960- 
2000” - Jan van Munster [tot 29/9]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
@010/436.37.13-di-vrll-16u30zall- 
17uzo 12-17u
“In eigen huis. Schilderijen, beelden en 
tekeningen van Chabot en anderen” [tot 
29/9]»“PhilippBauknecht(1884-1933)” 
- schilderijen, grafiek [13/10 tot 2/2] 
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam 
@010/209.20.90
ma-do 10-19u vr 10-17u
"Arbeitsmodelle" - Arma Viebrock [tot 
29/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 
@010/440.03.01-di-za 10-17uzo ll-17u 
“Pret! Leisure en landschap” [tot 20/10] • 
“Duane Hanson (1925-1996). Pop Art 
Sculpture” [14/9 tot 24/11] • “Van 
Michelangelo tot Rubens. Verborgen 
meestertekeningen uit Belgisch particulier 
bezit" [28/9tot 8/12] » "Wonderland. Van 
Pietje Bell tot Harry Potter” [3/10 tot 5/1] 
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
@010/441.94.00-di-za 10-17u 
“Rotterdam KunstXpress 2002. Kunste
naars werken in de stedelijke omgeving. 
Een project van Rotterdam Festivals” 
[tot 30/9] • "Fotodocs. Photography Bet
ween Commission and Autonomy” [tot 
3/11] • "Caldic en Confia Collections" 
[tot-/ll]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotter
dam
@010/217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
“Door de ogen van Sabrina en Hassen. 
Tunesische kindertekeningen over de 
Nederlandse geschiedenis” [tot 27/10] • 
“Daar komt de bruid” [3/5 tot 3/11 ]
■ Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark-Rotterdam 
@010/436.42.22 
di-za 10-17uzo H-17u 
“La peau de chagrin” - Andrea Küster 
[tot 14/10]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
@010/440.12.00 
di-za 10-17uzo ll-17u
“De smaak van Cuypers. De eetzaal in 
Kasteel De Haar” [tot 22/9] ► “UN Stu
dio: UN fold. Ben van Berkel/Caroline 
Bos 1987-2002” [tot 29/9] • “Latent 
Space” - Diller + Scofidio, Elmgreen + 
Dragset, Ricci AIbenda,KatharinaBosse, 
Alex Schweder... [tôt 20/10] • “Gio 
Ponti(1891-1979):Depoëtische elegan
tie van een Italiaans ontwerper” [19/10 
tot 15/1]
■ Nederlands Foto Instituut
Wittede Withstraat63-3012BNRotter- 
dam
@010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“Look Alike. Barbie, Lara Croft...” [tot 
3/1 l]l“Zwarterook”/”Het(foto)archief: 
van digitaal tot virtueel” [10/11 tot 5/1] 
■ RAM
Blekerstraat 10- 3011 CH Rotterdam 
@ 010/476.76.44 - do-zo 13-18u 
"Bodycase" - Chen Shis - installatie [18/ 
9 tot 20/10] • Tamas Komoroczky, 
Monique Benthin[tot20/10]• Josephine 
Sloet [26/10 tot 24/11]
■ Witte de With
Wittede Withstraat50-3012BRRotter- 
dam
@010/411.01.44 - di-zo H-18u 
“Contemporary Arab Representations. 
Beirut/Lebanon” [ 15/9 tot 24/11 ]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
@010/246.36.66
di-za ll-17uzo 12u30-17u
“Kees van Dongen(l877-1968). Verlei
ding in veelvoud” - grafiek [28/9 tot 5/1 ] 
► “De Cobra-collectie geconserveerd” 
[tot 28/9]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Vowersstraat41  -5211 HT‘s-Hertogenbosch 
@073/687.78.00 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
Bernd en Hilla Becher [tot 17/11] * “Per 
Saldo, hedendaagse kunst uit de verza
meling ABN/AMRO” [21/9 tot 1/12]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1-5017 KC Tilburg 
@013/584.10.10-di-vrl0-17uza-zol3- 
17udol0-21u
“Animatie in beweging’ ’ - Adriaan Lok
man, Michael Dudok de Wit - 
animatiefilm [tot 20/10]
■ Nederlands Textielmuseum 
Goirkestraat96- 5046 GN Tilburg 
@013/536.74.75
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Vilt: kunst, mode en design” [tot 12/1 ]
■ 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]

Uden

■ Museum voor Religieuze Kunst 
kbrstenbutg 1 - 5401 AZ Uden 
@0413/26.34.31
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“ReligieuzeprentenvanEnsorenServaes” 
[tot 17/11] » “Ikonen” [1/12 tot 2/2]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
@030/236.23.62 
di-za 10-17uzo 12-17u
“Only Human” - Peter Bogers [tot 29/9] 
» “Ideaal! Wonen” [21/9 tot 12/1]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512LG Utrecht 
@030/231.38.35 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
“Schittering van de tsaren. Kunstschatten 
uit hetNovodevici-klooster" [tot 22/9]

Venlo

■ Limburgs Museum 
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
@077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
Rees Diepen - fotografie [tot 20/10] • 
“Asterix & Europa” [tot 27/10]
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel6-5911 AD Venlo 
@077/351.34.57 
di-vr 10-16u30za-zo 14-17u 
“Ateliers in Venlo” [tot 10/11]

Venray______

■ De Waan, Stg. Odapark Venray 
Sint-Annaterrein, Noordsingel 39 - 
Venray
© 0478/569.126 - do-zo ll-17u 
“De Waan. Een manifestatie over kunst 
en psychiatrie” - Marina Abramovic, In 
Ho Baik, Jacob Bee, Krien Clevis, Ate- 
liervanLieshout, Mathieu Knippenbeigh, 
LUay, Peter Welz... [tôt 1/10]

Vlissingen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ W3 Galeries en W#AK 
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
@0118/41.55.05
do-zo 12-17u 
“RoyalBlood&FashionVictims”-Erwin 
Olaf-fotografie/”Demeerminnen”-Roos 
Kroes, Remco van den Bosch, Henk Tas, 
EfienKool... [tôt 10/11]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381 CG Vlissingen 
@0118/41.55.05-do-zo 12-17u 
“Bombfactory”-GregoiyGreen[tot-/10]

• 
Nieuwendijk 15 - 4381 Vlissingen 
@0118/4124S)8-ma-vrl0-17uzazol3-17u
• “Met zicht op zee in de 19de en 20ste 
eeuw” [tot 12/1]

Weert

■ Museum Jacob van Home
Markt 7-6001EJ Weert
@0495/53.19.20-di-zo 14-17u
►“Derijkdom vaneen arme.StFranciscus 
in de Nederlandse kunst 16de-20ste 
eeuw” [tot 3/11]

Zeewolde

■ De Verbeelding kunst landschap 
natuur
De Verbeelding 25 - 3892HZZeewolde 
@036/522.70.37-di-vrll-17uza-zol2-17u
• “Look and Feel IIl" - Arm Veronica 
Janssens, Mike Tyler [tot 29/9]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

•
Aufeldstrasse 17-23-3400Klostemeubuig 
@02243/41.03.38
di-zo 10-19u wo 10-21u
• "Tun|painted" - Irwin, Johanna Kandl, 
OlafNicolai, Michelangelo Pistoletto.. [tot 
27/10] • Siegfried Arranger, Marie-Luise 
Lebschik - schilderijen [6/11 tot 22/3]

Wien

■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
@01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20u 
Santiago Sierra [2/10 tot 8/12] 
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
@01/504.98.80-di-vrll-18udoll-20u 
za-zo 11-16u
► “Designs for the Real Wodd” - Azra 
Aksamija,MarjeticaPotrc,FlorianPumhösl, 
KrzysztofWodiczko [13/9 tot 22/12] 
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
@01/525.00-di-zo 10-18u do 10-21u 
Antonin Artaud/ Jason Rhoades [tot 17/ 
11] • ‘Tokus 1; Rebellion & Aufbruch. 
Kunst der 60er Jahre. Pop Art, 
Hyperrealismus, Fluxus, Nouveau Rea
lisme und Wiener Aktionismus” [20/6 
tot 26/10]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
@01/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20u
“E)ear Painter... PaintingtheFigure after 
Picabia” [20/9 tot 1/1] I “Deanimated: 
The Invisible Ghos" - Martin Arnold 
[11/10 tot 9/2] • ‘Now How On” - Ugo 
Rondinone [tot 22/9]

Spanje

Barcelona

■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
0093/412.08.10- wo-vr 12-20u za 10- 
20uzo 10-15u
“OnTranslation”-Muntadas[10/10totVl] 
► Joan Hernandez Pijuan [31/10 tot -/I]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic -08038Barcelona 
@0934/439.470-
“LimitsofPerceptiori’-JohnBaldessari, 
Joaquim Chancho, Roni Hom, Luc 
Tuymans... [20/9 tot 3/11]

Santiago de Compostela___________

• 
Valle Inclan - 15704 Santiago de 
Compostela
@0981/57.79.26-di-za ll-20uzo 11-14u
“Unmillion de acres”-AntonioMurado/
’’Center” - Richard Tuttle [tot 22/9]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel 
@061/206.62.62 - di-zo 10-17u 
“Retrospectieve Louis Souter (1871- 
1942)” [28/9 tot 5/1]

Bem 

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
@031/350.00.40 
di 10-2lu wo-zo 10-17u
MarkLewis, Osamu Okuda [tot 13/10] •
Tomoko Takahashi/Barbara Meyer 
Cesta, Rudolf Steiner [2/11 tot 8/12]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern 
Europaplatz 1 - 6002Luzern 
@041/226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
►“Lesflaconsdelaseduction. DieSamlung 
Givaudan" [tot 29/9] • “Another Wold. 

Twelve Bedroom Stories”-Louise Bour
geois, Eric Fischl, Robert Gober, Mona 
Hatoum, Ferdinand Hodler, Pipilotti Rist, 
David Reed... [tot 29/9] • 
“Blick.Sammlung” [tot 29/9] * Christoph 
Riitimann [19/10 tot 8/12] • 
"Körperspuren. Ana Mendieta (1948- 
1985)” [19/10 tot 19/1]

Riehen Basel

■ Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
@061/645.97.00-dagelijks 10-18u 
“Ellsworth Kelly. Zwischen-Raume.
Skulpturund Malerei 1957-2001” [15/9 
tot 19/1]

Sankt Gallen

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

Schönenwerd

■ Aargauer Kunsthaus - Halle
Schönenwerd
Baumstrasse - 5012 Schönenwerd 
@062/835.23.30-di-zo 10-17u 
"Waschsalon. Der Staff aus dem die Bil- 
der sind” - Christoph Riitimann [tot 3/11]

Zürich

■ Migros Museum für 
Gegenwartskunst

Limmatstrasse270- 8005Zurich 
@01/277.20.50
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
“HenryDaiger(1892-1973).TheRealms 
oftheUnreal"/Cathy Wilkes [tot 20/10]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270-8005 Ziirich 
@01/272.15.15 
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
‘NoGhostJustaShell”-PhiIippeParreno, 
Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Pierre Joseph, Liam Gillick, 
Rirkrit Tiravanija, François Curlet, Joe 
Scanlan, Angela Bulloch [tot 20/10] * 
Rodney Graham [9/11 tot 5/1]
■ Kunsthaus Ziirich
Heimplatz 1 - 8024Ziirich 
@01/251.67.65
di-do 10-2 lu vr-zo 10-17u
“Here is New York. A Democracy of 
Photographs”[tot6/10]>“PublicAfrairs. 
Von Beuys bis Zittel. Das Öffentliche in 
derKunsf’[totl/12]>"PierreHaubensak. 
Zeichnungen und Arbeiten auf Papier 
1978-2002” [8/11 tot 16/2]
■ Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60- 8031 Ziirich 
@01/446.21.11
di-vr 10-18uza-zo 10-17u
"Im Herzen Algériens. Das Jahrzehnt 
des Terrorismus" [tot 27/10]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2002. Gegevens 
voor de agenda moeten binnen zijn 
vóór 15 oktober2002ophetpostbus- 
adres: Postbus 1428,1000 Brussel E 
ThenextissueofDe Witte Raaf will be 
released on 15 November 2002. 
Please sendyour information before 
15 October 2002 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.
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De Mondriaan Stichting stelt eenmalig een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar voortnvesteringeninhardware en software 
voor publieksprojecten van culturele instellingen. De regelingiserop gerichthet gebruikvannieuwernedia in culturele projecten 
te stimuleren. Om zoveel mogelijk instellingen van de investeringen te lateni profiterenigaatde voorkeur uit naar projecteni waarin 
verscheidene organisaties samenwerken. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 15 növember worden ingediend. Meer informatie over de regeling kunt u vinden op onze website www.mondriaanfoundation.nl of opvragen via ons secretariaat.

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

www.mondriaanfoundation.nl
Jacob Obrechtstraat 56 1071 KN Amsterdam, T +31-20-6762032, F +31-20-6762036, e-mail: info@mondriaanfoundation.nl
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-m-yInhoudsopgave Colofon
NUMMER 93 - SEPTEMBER-OKTOBER 2001 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 
Piiltau De roep van Kundry ■ Bert Bultinck Instant Street 
Een aanzet tot popkritiek tussen kippenvel en perspectivisme ■ 
Lieven de Canter 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, hetfilm- 
kostuum en een blanke huid

NUMMER 95 - JAJNVARI-FEBRVARI2002 

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

NUMMER 96 - MAART-APRIL 2002 

■ Frank Vande Veine Fascisme als diabolisch formalisme Over 
Pasolini ’s Solo of de 120 dagen van Sodom (deel I) ■ Dirk Lorre 
De nieuwe familie en de vaderloze maatschappij ■ Mike Kelley 
Architecturale vergetelheid vervangen door psychische werkelijk
heid ■ Sven Lütticken De infantiliseringscultuur Een gesprek 
met Mike Kelley ■ Bart Verschaffel Gemengde gedachten. Over 
Balthus ■ Katrien Vloeberghs Kracht en karakter van de schelm 

Ambivalentie in de prentenboeken van Wilhelm Busch en Heinrich 
Hoffmann ■ Bart Meuleman Uit de blokkendoos - notities over 
betutteling ■ Mare De Kesel ‘Malerei als Verbrechen"

NUMMER 97 -MEI-JVNI2002 . . .
1

■ Paul De Vy Ider 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 Zijn en verzet ■ Frank Vande Veine Geen lekker
der stront dan die van een ter dood veroordeelde vrouw Over 
Pasolini’s Salö (deel II)

NUMMER 98 - JLIJ-ALIGUSTUS 2002 

■ Jorinde Seijdel Hartelijke groeten aan iedereen! ■ 
Camiel van Winkel Documenta 11: opnieuw beginnen ■ 
Andrea Fraser “My dear Mrs. Rockefeller:-” ■ Jean-Luc 
Nancy Urbi et Orbi ■ Marc De Kesel Jean Luc Nancy’s 
‘antiglobalisme’ Een commentaar bij Urbi et orbi ■ Sven 
Lütticken (The) Empire Strikes Back ■ Frank Vande Veire 
In jeugdige onschuld gedrenkt Over Pasolini’s Salö of de 
120 dagen van Sodom (deel III) ■ Matti Braun Kontre la 
Poluteri

■ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. 
■ De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar 
best vermogen geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich 
te wenden tot de redactie.
■ Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in 
te korten.
• Ongevraagde bijdragen wonden niet teruggestuurd.

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M I
Mondriaan Stichting 

(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SKUSSELS WOOFDSTEDELIJK GEWEST
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

AUTEURS
■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch 
Instituut van de Universiteit Amsterdam. Bij Babylon/De Geus 
verscheen in 1995 het boek De verloren zoon/Rembrandt en 
de Nederlandse kunstgeschiedschrijving
■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000)
• Paul Kuypers Schrijft over cultuur en politiek. Onlangs 
verscheen van hem Rooksignalen: opstellen over politiek en 
bestuur (Amsterdam, De Balie, 2001).
■ Bart Lootsma Gasthoogleraar Architectuurgeschiedenis 
en Theorie aan de Universitat fiir Angewandte Kunst (Wenen) 
en docent aan het Berlage Institute in Rotterdam. In 2000 ver
scheen van hem SuperDutch (Thames & Hudson, Princeton 
Architectural Press, DVA en SUN) over recente Nederlandse 
architectuur. Eind dit jaar verschijnt bij uitgeverij 010 (Rotter
dam) de essaybundel Body & Globe
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U. 
Leuven en is actief als essayist. Recentste publicatie: Ruimten 
van cultuur. Van de. straat over de markt naar het podium. 
Essays (Leuven, Van Halewyck, 2001)
• Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, publi
ceert regelmatig in diverse tijdschriften, waaronder Artforum, 
Afterimage en New Left Review. Redactielid van De Witte Raaf. 
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Redactielid van De Witte Raaf. 
■ Yves Schoonjans Verbonden aan de Hogeschool voor We
tenschap en Kunst Sint-Lucas Architectuur en aan de Vakgroep 
Architectuur, Vrije Universiteit Brussel. Promoveerde in 2001 
op het proefschrift Het 19de-eeuws Eclectisch Discours: Maat
schappelijke en Architecturale Strategieën voor het omgaan 
met Veelheid en Verscheidenheid aan de Vakgroep Architec
tuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
■ Frank Vande Veire Filosoof. Van hem verscheen in 1997 
de essaybundel De geplooide voorstelling. Essays over kunst 
in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitge
ver). Begin oktober 2002 verschijnt van hem Als in een don
kere spiegel. Een inleiding in de moderne filosofie van de 
kunst (SUN, Nijmegen).
■ Wouter Vanstiphout Architectuurhistoricus. Lid van 
Crimson Architectural Historians (Rotterdam), lid van de 
programmadirectie van de Internationale Bouwtentoonstelling 
Hoogvliet WiMBY!. Hij promoveert aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op een proefschrift over de verhouding tussen de 
ontwikkeling van Rotterdam en het werk van de architect J.H. 
van den Broek in het tweede kwart van de twintigste eeuw.

Uitgever
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Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
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Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

REDACTIE

Redactieteam
Sven Lütticken, Dirk Pül tau, Camiel van Winkel, Bart Verschaffel
Zakelijke leiding
David Nolens
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Bart Meuleman, Dirk Pültau,
Cateau Robberechts, Camiel van Winkel
Corrector
Dirk Mertens
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Etienne Wynants

PRAKTISCHE GEGEVENS

ISSN 

verschijnt
15 november 2002

15 januari 2003
15 maart 2003

15 mei 2003
15juH2003

deadline
15 oktober 2002

15 december 2002
15 februari 2003

15 april 2003
15 juni 2003

0774-8523
BTW nummer 
BE 456.630.567 
Verschijningsritme 
Tweemaandelijks
Planning
nummer 100 
nummer 101 
nummer 102 
nummer 103 
nummer 104 
Oplage 
17.000 ex.
Gratis beschikbaar in
Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele 
centra, galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunst
onderwijs, kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beel
dende kunst

ABONNEMENT
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VANAF 07-09
RICHARD HUTTEN

08-09 TM 17-10
PROEFTUIN 2002

08-09 TM 17-10 
VOORSTELLEN
AANKOPEN 
KUNSTUITLEEN

C B K
DORDRECHT

C B K
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

RICHARD HUTTTEN
NIEUWE INRICHTING CBK DORDRECHT 
EN TENTOONSTELLING ANDER WERK

PROEFTUIN 2002:
ISAAC CARLOS (POR), STEPHANE CAUGHY (FR),
BABETTE HILGEMANN (DU),
FOLKERT DE JONG, ALI MROIVILI (COMOREN), THEO SCHEPENS 
EN ANOUK VISSER
SAMENSTELLING TENTOONSTELLING HERMANN PITZ

CENTRUM BEELDENDE KUNST
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT
T 078-6314689, F 078-6315343, E CBK0KUN.DORDRECHT.NL

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG T/M ZATERDAG 12-17 UUR, DONDERDAG 12-21 UUR, EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 12-17 UUR
HET CBK IS VAN 28 JULI T/M 3 SEPTEMBER VOOR PUBLIEK GESLOTEN

Dordrecht
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OPEN DINSDAG/TUESDAY-ZONDAG/SUNDAY, 14:00-18:00UUR/2-6PM

NICC >9
POURBUSSTRAAT 5, B-2000 ANTWERP 
PHONE +32(0)3.216.07.71, FAX 216.07.80 
nicc@skynet.be — www.nicc.be

FreeSpace

VANESSA
VAN OBBERGHEN

12 SEPTEMBER - 13 OKTOBER
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2 FreeSpace is een nieuw tentoonstellingsplatform veer one-man presentaties. Schriftelijke voorstellen kunnen ingediend worden op het postadres van het NICC.

FreeSpace is a new platform for individual exhibitions. Proposals can be submitted in writing to NICC.
NICC geniet de steun van/benefits the support of Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie. Antwerpen, Stad Antwerpen. FreeSpace geniet de steun van/benefits the support of Stad Antwi
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