
België – Belgique
P.B.

BRUSSEL X
3 / 2964

P706236

1 Koen Brams & Dirk Pültau
Kunst en jeugd. Gesprek met Matt Mullican
7 Fernand Deligny
Het uitschot in de dop
10 Hilde Van Pelt
Masters?
11 Marcel René Marburger
Creativiteit, informatie en de dood van  
de auteur. Vilém Flusser over de toekomst 
van de kunsthogescholen

12 Daniël van der Poel
‘Men vergeet dat onderwijs een precaire 
relatie is tussen student en docent’. 
Gesprek met Wouter Davidts over zijn 
docentschap aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam
13 Daniël van der Poel
Universiteit versus academie. Gesprek met 
Guido Goossens over lesgeven aan de 
universiteit en in het kunstonderwijs

14 Eveline Vanfraussen
Een verslag van Luca?, een debat over 
academisering en de integratie van 
Sint-Lucas Gent in de KU Leuven,  
13 februari 2013

Ondertussen 1-24 (English abstracts p. 23)

nr. 163
mei – juni 2013
jaargang 27

Opvoeding / Leertijd (1)

Wanneer word je kunstenaar? Koen 
Brams & Dirk Pültau voerden met 
Matt Mullican een gesprek over zijn 
kindertijd, jeugd en jongvolwassen-
heid, en afgaand op zijn relaas moet 
de leertijd van een kunstenaar zeer 
breed worden opgevat. Een eerste 
‘feit’ doet zich al voor als hij amper 
kan spreken: in navolging van zijn  
vader, de schilder Lee Mullican, 
hangt hij een plaatje aan de muur 
waarbij hij brabbeltaal uitslaat. De 
zeer diverse kunstobjecten in het 
huis van de Mullicans; het verblijf  
met zijn ouders in Rome en Santiago; 
de bezoeken aan prehistorische sites, 
musea en galeries; de ‘performances’ 
die hij als adolescent opvoert met zijn 
vrienden: ze worden door Mullican 
allemaal vermeld als belangrijke 
‘leermomenten’. Pas op 20-jarige 
leeftijd begint zijn ‘officiële’ leer-
traject aan CalArts. Hoewel Mullican 
het belang van deze opleiding onder-
streept, is ze slechts één etappe op 
de lange weg naar het kunstenaar-
schap, dat ook met het behalen van 
een diploma niet definitief  vastligt. 
Eenzelfde inzicht brengt Hilde Van 
Pelt ertoe om te pleiten voor kunst-
onderwijs dat niet vertrekt van het 
bezitten van kennis, maar van een 
fundamenteel tekort aan kennis, 
dat door docent en student gedeeld 
wordt en hen aanzet tot een geza-
menlijke zoektocht. Vilém Flusser 
– wiens ideeën over kunstonderwijs 
besproken worden door Marcel René 
Marburger – bevraagt eveneens het 
‘hiërarchisch’ model waarbij kennis 
van ‘meester’ aan ‘leerling’ wordt 
doorgegeven. Hij bepleit een dialo-
gisch model waarbij de docent en de 
student in gelijke mate betrokken 
zijn in het genereren van inzichten.
 ‘Wanneer de enkelingen die je zal 
hebben ‘verbeterd’, eenmaal bui-
ten, wangedrag vertonen, dan zal je 
denken dat het de ánderen zijn die 
heropvoeding behoeven. En dat is 
niet eens zo slecht gedacht.’ Ook de 
Franse pedagoog Fernand Deligny, 
de auteur van voorafgaand citaat, 
ondergraaft de mogelijkheid dat 
iemand via opvoeding een bepaalde 
richting kan worden opgestuurd. 
‘Het leven heeft nu eenmaal veel 
meer ervaring dan jij’, luidt een van 
de andere bedenkingen die hij ons 
toewerpt in Graine de crapule, een 
reeks vlijmscherpe stellingen aan  
het adres van de pedagoog.
 Het nummer omvat daarnaast 
drie bijdragen waarin het actuele 
institutionele kader van het kunst-
onderwijs (en de opleiding kunst-
geschiedenis) van naderbij wordt 
bekeken. In een gesprek met Guido 
Goossens gaat Daniël van der Poel 
in op de verschillen tussen lesgeven 
aan een universiteit en aan een aca-
demie – in dit geval de Universiteit 
en de Academie Beeldende Kunsten 
te Maastricht. Naar aanleiding van 
het ontslag van Wouter Davidts aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, 
gaat hij met deze laatste in gesprek 
over de problemen in het universitair 
onderwijs in het algemeen en aan 
de faculteit Kunstgeschiedenis van 
de VU in het bijzonder. Tot slot doet 
Eveline Vanfraussen verslag van het 
debat over de academisering en de 
integratie van Sint-Lucas Gent in de 
KU Leuven, dat op 13 februari 2013 
plaatsvond in Gent.

Dit nummer kwam tot stand in  
samenwerking met Koen Brams

Kunst & jeugd
Gesprek met Matt Mullican

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: Je beide ouders 
waren kunstenaars. Heeft dat je ertoe aangezet 
om je leven in het teken te stellen van de kunst?
Matt Mullican: Ongetwijfeld. Ik werd kun-
stenaar door mijn vader te imiteren. Ik sprak 
hem trouwens nooit aan als ‘vader’; ik 
noemde hem ‘Lee’ omdat hij bij mijn geboor-
te niet mijn wettelijke vader was. Mijn ouders 
waren niet getrouwd toen ze mij kregen; 
maar ik was geen ongewenst kind, integen-
deel: mijn ouders hielden ontzettend van me. 
Toen ik ongeveer drie was, hing ik volgens 
hen wel eens een plaatje aan de muur – of  
gewoon een stuk papier – waarover ik vervol-
gens begon te praten. Ik kon op die leeftijd 
uiteraard nog niet spreken, maar ik imiteer-
de wel al duidelijk mijn vader. Wat hij deed, 
dat wilde ik ook doen. Ik hield zielsveel van 
hem. Een andere herinnering uit mijn kin-
dertijd is dat ik in pyjama in een auto stapte 
om naar het theater te gaan, waar ik, bijna 
zoals in bed, neerlag tussen het publiek en 
naar een voorstelling keek. Het was in een 
grote, donkere zaal. Mijn vader zat destijds in 
een theatergroep die Instant Theatre heette. 
Ook Rachel Rosenthal was als performer aan 
het gezelschap verbonden. Ik herinner me 
dat ik er meer dan eens naartoe ging. Het 
was allemaal nogal bizar, maar zelf  was ik 
het gewoon. Ik was toen vijf  of  zes. Mijn 
bewustzijn was nauwelijks ontwaakt, en 
toch herinner ik het me.
K.B./D.P.: Hoe hebben je vader en je moeder 
elkaar ontmoet?

M.M.: Mijn vader maakte deel uit van een 
groep kunstenaars die Dynaton heette – de 
andere leden waren Wolfgang Paalen en 
Gordon Onslow-Ford. Ook Jacqueline 
Johnson, Onslow-Fords vrouw en schrijf-
ster, was bij de groep betrokken. Gordon 
was kunstenaar én verzamelaar; hij 
beschikte over een stevige verzameling 
moderne schilderijen. Toen ik geboren 
werd, was mijn moeder – Luchita Hurtado 
– getrouwd met de kunstenaar Wolfgang 
Paalen, die wel eens de ‘vergeten surrealist’ 
wordt genoemd. Mijn naam was dus niet 
Mullican toen ik op de wereld kwam. Paalen 
had wettelijke zeggenschap over mij, en 
tegenover mijn moeder dreigde hij ermee 
dat hij me naar een Zwitsers internaat zou 
sturen als ze durfde te verklappen dat ik zijn 
zoon niet was… dus deed ze er tegen ieder-
een het zwijgen toe. Later zijn Paalen en 
mijn moeder gescheiden, en iets daarna, in 
1959, pleegde hij zelfmoord. Die man heeft 
een onwaarschijnlijk leven gehad.
K.B./D.P.: Wat gebeurde er na de scheiding van 
Paalen en je moeder?
M.M.: Mijn ouders zijn getrouwd, mijn vader 
heeft mij geadopteerd en we zijn naar Los 
Angeles verhuisd. Ik herinner me nog dat we 
naar de rechtbank gingen en dat de rechter 
me vroeg wie mijn vader was. Ik zei: ‘Hij zit 
hier, mijn vader. Lee Mullican is mijn vader.’ 
Ik beschouwde hem toen al als mijn vader, 
hoewel ik niet wist hoe de vork in de steel zat. 
Op een zekere dag, niet veel later, kwam hij 
thuis en zei hij: ‘Voortaan is je naam niet 
meer Paalen, maar Mullican.’ Ik dacht dat 
mijn hele familie haar naam in Mullican had 
veranderd: mijn grootmoeder, tantes, ooms, 
iedereen! De ouders van mijn vader hebben 
nooit het echte verhaal te horen gekregen. 

Ze hebben altijd gedacht dat ik een geadop-
teerd kind was. Een onecht kind krijgen in de 
vroege jaren 50, dat kon echt niet, zeker niet 
in Chickasha, Oklahoma. Ze zijn daar erg 
gelovig; ze zouden er totaal geen begrip voor 
hebben gehad. Toen ik een kind was, gingen 
we elke zomer naar Chickasha om mijn 
grootouders te bezoeken. We namen altijd 
route 66, door Mexico, en verbleven telkens 
in dezelfde hotels. Dat vond ik geweldig. Ik 
herinner me bijvoorbeeld dat we vaak naar 
een plek in de buurt van de Rio Grande gin-
gen. Daar was het dat een oude vriend van 
mijn vader me op een gegeven moment 
vroeg of  Lee mijn echte vader was. Ik dacht 
bij mezelf: ‘Mijn god, misschien is hij dat wel 
niet…’ Dat die mogelijkheid bestond, vond ik 
een schrikwekkende gedachte.
K.B./D.P.: Wanneer is jou het echte verhaal 
verteld?
M.M.: Ik moet zestien jaar zijn geweest toen 
mijn vader alles uit de doeken deed. We 
zaten in de auto. Voor mij was het een enor-
me opluchting dat ik het eindelijk wist. Ik 
vermoed dat de twijfels die ik had over wie ik 
was deels hebben geleid tot de kosmologie-
en, die sinds de jaren 70 de kern van mijn 
werk vormen. Misschien is er ook een ver-
band met het feit dat ik in zoveel werken 
mijn achternaam gebruik.
K.B./D.P.: Was je het enige kind van je ouders?
M.M.: Nee. Ik heb een elf  jaar oudere broer. 
Hij is de zoon van Daniel Del Solar, de eerste 
man van mijn moeder. Del Solar was de 
Zuid-Amerikaanse redacteur van Time 
Magazine. Daarnaast kregen mijn moeder 
en vader nog een zoon lang nadat ik was 
geboren. Toen mijn jongste broer elf  was, 
was ik het huis al uit. Elk van ons leefde dus 
in zekere zin als enig kind.

Matt Mullican

Choosing my Parents, 1973
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K.B./D.P.: Hoe was het om in Los Angeles te 
leven?
M.M.: We hadden een mooi, klein huisje op 
een heuvel, met uitzicht op de Santa Monica 
Canyon. Ik herinner me dat ons huis vol 
hing met objecten, gaande van palen van 
paalwoningen uit Nieuw-Guinea tot geve-
derde maskers uit de Braziliaanse Amazone 
en Kachina-poppen. Wanneer er kinderen 
op bezoek kwamen, waren ze steeds stom-
verbaasd, omdat ze niemand met zo’n huis 
kenden. Vanuit het huis hadden we een 
magnifiek zicht op de oceaan. Ik ben dus 
opgegroeid met het geluid van de zee en 
bracht mijn zomers door op het strand. Ik 
herinner me ook dat er tal van beroemdhe-
den uit de kunstwereld in de buurt woon-
den. Onze buurman was bijvoorbeeld de 
schrijver Christopher Isherwood, die bekend 
is van zijn verhalen over Berlijn. Ik herinner 
me hem niet, maar mijn ouders kenden 
hem wel. Sam Francis leefde wat verderop 
in de straat, en toen ik een tiener was, heb-
ben Ry Cooder en zijn vrouw nog op me 
gepast. Het was gewoon een erg aangename 
plek om op te groeien.

2.

K.B./D.P.: Maakte je vaak reizen met je ouders 
of  bleef  je de hele tijd in de omgeving van Los 
Angeles?
M.M.: Toen ik zeven was, reisden we naar 
Europa: mijn vader had een Guggenheim 
Fellowship gekregen en gebruikte het geld 
om met zijn gezin gedurende een jaar in 
Rome te gaan leven. Ik herinner me dat we 
in New York de boot namen, een Italiaans 
stoomschip. Het moet in de zomer geweest 
zijn, want onderweg zat ik vaak buiten, bij 
het zwembad. Voor we in Rome aankwa-
men, deden we de Canarische eilanden en 
Marokko aan. Rome heeft mijn leven veran-
derd; door die reis ben ik geworden wie ik nu 
ben. Ik ben in Rome langzamerhand ‘geëu-
ropeaniseerd’; toen ik terugkwam, zag ik er 
niet meer uit of  gedroeg ik me niet meer als 
een Amerikaans kind. 
K.B./D.P.: Ging je naar school in Rome?
M.M.: Ja, ik ging er naar de Overseas School. 
Aanvankelijk zat ik samen met leeftijdsgeno-
ten, maar het duurde niet lang voor ik in een 
lagere klas en uiteindelijk in de laagste klas 
terechtkwam. We waren met vier in die klas: 
ik, een meisje met polio, een Indisch jongetje 
en nog iemand anders. Dat was echt zielig 
voor mij. Ik deed het altijd zo slecht op school. 
Ik had waarschijnlijk een of  andere leer-
stoornis, dyslexie of  ADHD – ik weet het niet, 
want ik ben nooit getest. Een van de dingen 
die ik me herinner, is dat ik op een klasfoto in 
het jaarboek van de school een speer vast-
houd; ik wou een Romeinse soldaat zijn. Ik 
maakte ook veel schilderijen van goden toen 
ik in Rome woonde. Als er iemand was die 
me in die tijd deed geloven dat er een genie in 
mij school, dan was het mijn moeder. Ze zei 
me steeds weer dat ik hoogbegaafd was en 
een groot kunstenaar zou worden, en dus 
geloofde ik haar. Omdat zij me ondersteunde, 
ging ik er niet aan kapot dat ik het zo slecht 
deed op school. Ik wou echter geen kunste-
naar worden toen ik een kind was; ik wou 
archeoloog worden. Ook nu zijn het nog 
steeds de verhalen die me boeien. Het gaat 
me nooit om de vormen op zich.

K.B./D.P.: Kan je iets meer vertellen over je 
schilderijen van goden?
M.M.: We gingen voortdurend naar musea 
in die periode, en het is daar dat ik gefasci-
neerd raakte door de antieke goden, zowel 
de Romeinse als de Griekse. Mijn favoriete 
godin was Athena; ik vond het fantastisch 
dat ze geboren was uit Zeus’ hersenen. Ik 
maakte veel tekeningen van haar en van 
Mercurius. Een grappig detail was dat al 
mijn mannelijke goden penissen hadden. 
Het was me opgevallen dat alle standbeel-
den penissen hadden, dus tekende ik die 
ook. Mercurius, Zeus en Apollo, ik vond ze 
allemaal geweldig. Ik schilderde hen met 
een zwarte borstel, dezelfde die ik nu nog 
soms gebruik. Ik heb recentelijk twee van 
die Romeinse tekeningen tentoongesteld in 
het STUK in Leuven (7 november 2009 - 24 
januari 2010). Voor ik naar Rome verhuis-
de, maakte ik trouwens ook grote tekenin-
gen van vissen.
K.B./D.P.: Hadden die tekeningen een betekenis?
M.M.: Die van de goden zeker wel, die van 
de vissen niet. Ik maakte ze gewoon voor 
mijn plezier. Ik hou van vissen.
K.B./D.P.: Vissen worden beschouwd als…
M.M.: …fallisch, inderdaad! Op mijn zeven 
was ik daar dus helemaal door geobsedeerd. 
Mijn fallussen waren gigantisch, wel negen 
meter lang! Grote walvissen waren het, die 
ik tekende op het strand. Ik was ook gek op 
Moby Dick; van die film was ik destijds echt 
ondersteboven. En ik hield van boeken. Ik 
stond vaak vroeg op, verzamelde de vele 
pluchen dieren die ik had rondom mij op 
bed, en las dan aan hen voor. Daar kon ik 
echt van genieten.
K.B./D.P.: Wat voor ideeën hadden jouw ouders 
over kunst?
M.M.: Ze beleefden het meer dan dat ze 
erover praatten. Ze hielden geen preken 
over kunst. Mijn ouders hebben me nooit 
iets opgedrongen. Op geen enkel moment 
heb ik het gevoel gehad dat ze mij bepaalde 
ideeën wilden aanpraten. Er waren wel 
voortdurend kunstenaars in de buurt. Zo 
kwam Willem de Kooning, een vriend van 
mijn moeder, ons opzoeken in Rome, net als 
Isamu Noguchi. Mijn moeder vertelde me 
vaak over een bezoek dat we in die periode 
brachten aan een tentoonstelling van 
Picasso ergens in Frankrijk. Ik liep er rond, 
sleurde mijn moeder van het ene schilderij 
naar het andere en vertelde haar ondertus-
sen hoe opwindend ik het vond om al die 
werken te kunnen zien. Op een gegeven 
moment sprak een man die ons in het oog 
had gehouden mijn moeder aan, en zei: 
‘Hier heb je mijn adres. Ik wil dat je me 
schrijft over wat er met dit kind gebeurt als 
het ouder wordt, want hij wordt zeker kun-
stenaar.’ Dat was het lievelingsverhaal van 
mijn moeder.
K.B./D.P.: Gingen jullie nog naar andere lan-
den naast Frankrijk en Italië?
M.M.: Diezelfde zomer hebben we een aan-
tal prehistorische sites bezocht. Mijn ouders 
hoefden me niets te vertellen over wat ik 
daar te zien kreeg; het enige wat ze moesten 
doen was mij in de auto zetten en ernaartoe 
rijden. We hebben in heel Europa gekam-
peerd. We gingen naar de grotten van 
Lascaux, voor ze gesloten werden voor het 
publiek, naar Altamira, Stonehenge, 
Carnac, alle bekende prehistorische sites.
K.B./D.P.: Had het feit dat je ouders een speci-
fiek soort kunst maakten een betekenis voor jou?
M.M.: Absoluut, maar wat me nog meer 
beïnvloedde dan de schilderijen die mijn 
vader maakte, waren al die kunstvoorwer-
pen waarmee hij zich omringde. Hij ver-
bond er echter geen verhalen aan. Mijn 
werk staat daarentegen volledig in het teken 
van het talige. Als adolescent heb ik een 
slangendans van de Hopi gezien, wat ik een 
ongelofelijke ervaring vond. Zoiets kan je 
nu niet meer meemaken; ik mag mezelf  
gelukkig prijzen dat ik het heb mogen bele-
ven. Dat soort zaken maakte gewoon deel 
uit van mijn jeugd. Ik denk dat er weinig 
dingen zijn die me zo beïnvloed hebben. Die 
ervaringen hebben ertoe geleid dat ik me 
begon te interesseren in de taal van de Hopi, 
in de Chinese of  Mayacultuur, in Griekse en 
Romeinse goden. Al die dingen zijn zeker 
van grotere invloed geweest dan het werk 
van mijn vader.
K.B./D.P.: Misschien was je vader thuis niet zo 
aanwezig als kunstenaar?
M.M.: Hij was juist heel erg aanwezig als 
kunstenaar! Hij tekende de hele tijd, altijd 
abstract, nooit figuratief. Hij tekende voor 
de tv, op de eettafel, in de sofa. Dat hij voort-
durend tekende, is wel degelijk van groot 

belang voor me geweest. Daarnaast was het 
ook belangrijk om te zien wat het betekent 
om een schilder te zijn: steeds weer naar je 
atelier gaan, afstand nemen en het werk 
bekijken… Ik denk echter niet dat zijn werk 
op zich een grote invloed op me heeft gehad. 
Zien jullie bijvoorbeeld een link tussen mijn 
werk en dat van Mark Tobey? Daar was het 
werk van mijn vader in elk geval nauw mee 
verwant. Zijn favoriete kunstenaar was 
Paul Klee. 
K.B./D.P.: Hoe zit het met de kunst van je moe-
der? Daarover praat je niet zo veel.
M.M.: Ze ontdekte haar kunstenaarschap 
pas toen ik al lang opgegroeid was. Ze 
maakte schilderijen en tekeningen die er 
een beetje uitzagen als die van Henry 
Moore. Ze gebruikte vaak wasco en schil-
derde daar met aquarel over, een procedé 
waarbij de verf  door de wascolaag wordt 
afgestoten. Mijn moeder leeft trouwens nog; 
ze werd dit jaar 93. Mijn vader stierf  15 jaar 
geleden. Het jaar voor hij stierf, vond hij een 
kunsthandelaar, Marc Selwyn, die zich 
bekommerde om zijn nalatenschap. Bij zijn 
overlijden werd een gigantisch aantal wer-
ken uit zijn atelier gehaald. Er waren zelfs 
schilderijen bij die dateerden uit de jaren 
40. De confrontatie met die immense hoe-
veelheid schilderijen was voor mij een echte 
les over het werk – de arbeid – van een kun-
stenaar.
K.B./D.P.: Zijn je vader of  moeder op een gege-
ven moment succesvol geweest?
M.M.: De carrière van mijn vader kan je 
geslaagd noemen. Iedereen sprak vol lof  
over hem. We hadden niet veel geld, maar 
we kwamen nooit iets tekort. 
K.B./D.P.: Gaven je vader of  moeder les?
M.M.: Mijn moeder heeft nooit buitenshuis 
gewerkt; mijn vader begon les te geven rond 
1960. Toen we terugkeerden uit Rome, 
werd hij professor aan de UCLA, en dat is hij 
voor een dertigtal jaren gebleven.
K.B./D.P.: Heeft hij jou ooit onderwezen?
M.M.: Nee, en ik heb hem ook nooit 
gevraagd om onderwezen te worden. Ik 
wou immers geen kunstenaar worden. Op 
school haalde ik bovendien slechte cijfers 
voor tekenen of  schilderen; ik kreeg altijd 
C’s. Ik herinner me dat we op een gegeven 
moment bloemen moesten tekenen, en dat 
ik een tekening maakte van een grote roze 
madelief. Ik had de bloem er bewust laten 
uitzien als een cartoon, maar de leraar 
begreep dat niet. Ik was in die tijd nogal in 
de ban van pop art. Ik herinner me dat ik 
werken van Andy Warhol en Claes 
Oldenburg zag. Ik bezocht een tentoonstel-
ling van Jean Tinguely in de Dwan Gallery 
in Los Angeles – dat moet in 1963 geweest 
zijn. In dezelfde periode zag ik op Cienega 
Boulevard in L.A. de schilderijen van vrou-
wen die Roy Lichtenstein maakte. Ik groeide 
op met pop art en hield ervan. Verder herin-
ner ik me dat ik werk zag van Allan Kaprow, 
die in die tijd gebouwen uit ijs maakte. Met 
de auto reden we van het ene naar het 
andere gigantische ijsgebouw. 
K.B./D.P.: Volgde je kunstlessen toen je een 
kind was?
M.M.: Ik ging naar twee buitenschoolse 
cursussen. Een daarvan werd gegeven door 
Kathy Herrmann. Tijdens de eerste vijftien 
minuten van elke les moesten we telkens 
onze eigen Chinese inkt mengen, waarmee 
we vervolgens rechte lijnen op papier dien-
den te zetten. Pagina na pagina heb ik zo 

met lijnen gevuld. Een aantal jaren geleden 
sprak ik met Barbara Bloom over L.A., en zij 
wist me te vertellen dat ze naar dezelfde les 
ging, en hoogstwaarschijnlijk in dezelfde 
klas als ik lijnen zat te tekenen.
K.B./D.P.: En de andere cursus?
M.M.: Die vond plaats aan de UCLA. Omdat 
ik wou leren schilderen, schreef  mijn vader 
me in voor een cursus voor kinderen. Ik 
werkte er de hele tijd aan een abstract schil-
derij dat op niets trok. Na afloop van de cur-
sus was mijn vader woedend. Hij zag de rot-
zooi die ik had gemaakt en was razend 
omdat de leraar me zo’n slechte kunst leer-
de maken. Beide cursussen volgde ik trou-
wens niet langer dan drie maanden. Zoals ik 
al zei, wou ik op dat moment nog geen kun-
stenaar worden.

3.

K.B./D.P.: Kreeg je vader nog andere subsidies 
dan de Guggenheimbeurs? 
M.M.: Ja, in 1968, toen ik zestien was, ont-
ving hij van de Ford Foundation een resi-
dentie in Santiago, waar we in een mooi 
huis in een buitenwijk woonden. In dat jaar 
bloeide ik open. Ik brak eindelijk los uit de 
sleur waarin ik gevangen zat toen ik in Los 
Angeles in een klas voor domkoppen zat – 
hoewel ik toen wel optrok met een groepje 
nerds, die wisten dat ik geen idioot was.
K.B./D.P.: Vertel eens wat meer over Santiago.
M.M.: Ik ging er naar een school die Nido de 
Aguilas [Adelaarsnest] heette en waar ik 
terechtkwam in een kleine klas. Ik werd er 
een gewone jongen, die na school rondhing 
met coole jongens en meisjes. Zo leerde ik 
een meisje kennen van wie de moeder kun-
stenares was. De vrouw vertelde me dat het 
gemakkelijker is voor een ‘vrij’ kunstenaar 
om naar toegepaste kunst over te schakelen 
dan andersom. Ik heb toen besloten dat ik 
een ‘vrij’ kunstenaar zou worden, omdat ik 
dan later nog altijd de toegepaste toer kon 
opgaan.
K.B./D.P.: De keuze om kunstenaar te worden 
maakte je dus in Santiago?
M.M.: Ja. Maar dat ik een ‘vrij’ kunstenaar 
wou worden, was vooral een praktische 
keuze. Ik dacht: ‘Als zij zegt dat het zo mak-
kelijker is, dan doe ik het op die manier.’ Ik 
herinner me dat het gezin in een geweldig 
huis woonde. Het ademde echt de sfeer van 
de swinging sixties. Aan alle muren hingen 
schilderijen, er waren overal bloemen. De 
man was volgens mij cultureel attaché bij 
de ambassade.
K.B./D.P.: Heb je de lokale kunstscene in 
Santiago wat kunnen leren kennen?
M.M.: Nee, mijn ouders spraken daar nooit 
over. Ik herinner me alleen dat mijn kunst-
leraar op school onder de indruk was van 
wie mijn vader was, en dat was alles. Ik deed 
in die tijd niets liever dan een tiener te zijn 
en rond te hangen met mijn vrienden.
K.B./D.P.: Werkte je vader in Santiago? 
Schilderde hij er?
M.M.: Ja. Hij had er een atelier en maakte 
tal van schilderijen.
K.B./D.P.: Gaf  hij er ook les?
M.M.: Nee, het was gewoon een residentie. 
Voor we vertrokken, werd een tentoonstel-
ling van zijn werk georganiseerd. Op de ope-
ning waren er tal van studenten die zijn 
werk fantastisch vonden en hem vroegen 
waarom hij niet had laten weten dat hij in 
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Santiago te gast was. Ik herinner me dat hij 
zijn schouders ophaalde en zei: ‘Ik heb het 
nochtans aan iedereen verteld, wat hadden 
jullie nog meer verwacht?’
K.B./D.P.: Wat gebeurde er toen jij en je familie 
opnieuw naar Los Angeles verhuisden?
M.M.: Ik kon toen eender welke richting uit-
gaan, maar ik begon opnieuw een jaar lager 
omdat mijn moeder zich zorgen maakte 
over de Vietnamoorlog; als ik dat niet had 
gedaan, dan was ik allicht onder de wapens 
gekomen. Ik zou immers naar alle waar-
schijnlijkheid niet binnen geraakt zijn in 
een universiteit – daar had ik simpelweg het 
verstand niet voor – en had dus geen stu-
dentenuitstel kunnen krijgen. Daarom ging 
ik opnieuw naar Pacific Palisades, waar ik 
een hele groep nieuwe vrienden leerde ken-
nen en – kort gezegd – werd wie ik nu ben.
K.B./D.P.: Wat voor dingen deed je samen met 
je vrienden?
M.M.: Drugs waren toen enorm in trek, en 
mijn vrienden experimenteerden met can-
nabis, psilocybine en lsd. Zelf  nam ik niets, 
maar ik inspireerde hen wel. Binnen de 
groep speelde ik altijd de rol van kunste-
naar. Ik praatte over rare dingen en dat von-
den ze leuk. Ik maakte ook ritjes met hen. 
Als tiener deed ik dus al mijn eerste perfor-
mances!
K.B./D.P.: Performances? Beschouwde je die 
ritjes als kunst?
M.M.: Ik wist niet of  het kunst was. Ik orga-
niseerde zogenaamde ‘tours’, reed mensen 
rond met de auto. Ik liet hen bijvoorbeeld 
kennismaken met het spitsuur. We reden de 
snelweg op, niet om ergens naartoe te gaan, 
maar gewoon om te ervaren hoe het is om 
vast te zitten in het verkeer, samengepakt in 
conserveblikken. Daarnaast reden we ook 
naar de luchthaven, waar we naar de vlieg-
tuigen keken die overvlogen. Soms vervoer-
den we mensen geblinddoekt naar specifie-
ke plekken in L.A., waar we hen dan van 
hun blinddoek verlosten. Ik herinner me 
ook dat we naar filmsets reden. Je kon des-
tijds naar Warner Brothers gaan en zomaar 
een filmset oprijden. Ongelofelijk dat die 
open waren voor het publiek. Je parkeerde je 
auto, stapte uit en bevond je midden op de 

set van Hello, Dolly!. We voelden ons als 
aliens. Op een bepaald moment dacht ik 
plots bij mezelf: ‘Op zo’n vreemde plek leven 
we dus, kijk maar eens goed rond.’ Dat was 
de ervaring die ik wou overbrengen met die 
‘tours’, en het is nog steeds de drijfveer van 
veel van mijn werk: een nieuw licht werpen 
op alledaagse ideeën of  beelden, waardoor 
ze getransformeerd worden en je kan zien 
hoe eigenaardig ze eigenlijk zijn.
K.B./D.P.: Ging het bij die ‘tours’ steeds om 
collectieve ervaringen? 
M.M.: Meestal wel, maar ik herinner me ook 
individuele momenten. Tijdens een van onze 
trips lag ik op het strand te kijken naar de 
sterren; plots overviel me het gevoel dat de 
hemel mijn gezicht aanraakte. Dat was een 
erg krachtige ervaring. Ik dacht: hier ben ik, 
ik ben in Los Angeles, op het strand bij de 
luchthaven. Mijn vrienden wandelen langs 
het water, in het maanlicht. Het is donker. 
Mijn ouders wonen 6 kilometer hiervan-
daan. Hun namen zijn Lee en Luchita 
Mullican, en ook mijn jongste broer woont 
bij ons. Samen wonen we op Mason Road 
nummer 370. Ik ervoer zo’n grote afstand 
tot alles dat het leek alsof  ik vanuit een ander 
universum in deze wereld was beland.
K.B./D.P.: En er waren geen drugs mee 
gemoeid?
M.M.: Nee, ik had helemaal niets genomen, 
het was gewoon een hersenkronkel. Iets 
anders wat ik toen deed, was dat ik mijn 
vrienden om me heen verzamelde en in 
mijn handen klapte: ‘één, twee, drie’ en ik 
klapte. Twee maanden later herhaalde ik 
dat ritueel op een andere plaats. Ik deed dit 
anderhalf  jaar lang, steeds met dezelfde 
mensen.
K.B./D.P.: Dat klinkt als een oefening in ver-
schil en herhaling.
M.M.: Voor mij ging het over tijdreizen. 
‘Kijk eens waar we nu zijn beland’: dat gevoel 
van verwondering wilde ik oproepen. Ik 
‘klapte’ in San Francisco, in Los Angeles in 
de zoo, op de pier, in de woestijn. Het ging 
erom die verschillende activiteiten samen te 
ballen zodat ze, door de herhaling, één acti-
viteit zouden worden. Het was de bedoeling 
om de tijd te verdichten tot één gebeurtenis.

K.B./D.P.: Bevonden zich in jouw klas of  in het 
gezelschap dat jou tijdens je ritjes vergezelde 
mensen die kunstenaar wilden worden?
M.M.: Laurie Pincus werd kunstenares. 
Sommigen werden muzikant. Ikzelf  wist 
omstreeks die tijd zeker dat ik kunstenaar 
wilde worden. Het werd iets serieus. Ik 
begon ook met mijn aantekenboeken.
K.B./D.P.: Je schreef  toen al in notitieboeken?
M.M.: Ja. Ik tekende er bijvoorbeeld in, of  ik 
maakte notities over wat ik de afgelopen dag 
had meegemaakt. Toen ik in het laatste jaar 
van het middelbaar zat, leerde ik conceptual 
art, earth art en body art kennen. Ik begreep 
die dingen redelijk snel. Ik herinner me dat 
ik naar het strand ging en zand uitgroef  om 
strepen in de grond te trekken, die een 
sculptuur vormden. Daar maakte ik foto’s 
van, à la Michael Heizer. Ik zorgde ervoor 
dat het er een beetje rotsachtig uitzag en 
dacht dan: ‘Er is niemand aan de westkust 
die dit nu doet!’ 
K.B./D.P.: Maar misschien wel aan de oost-
kust?
M.M.: Aan de oostkust wel, ja [lacht], maar 
aan de westkust was ik vast de enige. Ik 
dacht: ‘Man, jij bent met iets interessants 
bezig.’
K.B./D.P.: Hoe kwam je ertoe om de term 
‘earth art’ te gebruiken?
M.M.: Ik kende het werk van Jasper Johns, 
Roy Lichtenstein en Andy Warhol al voor ik 
naar Chili verhuisde. Ik verzamelde ook 
boeken over die kunstenaars. Het lag dus 
voor de hand dat ik op een gegeven moment 
verder zou kijken en geïnteresseerd zou 
raken in andere kunststromingen. Ik 
bezocht ook enkele fantastische tentoon-
stellingen, onder meer van Frank Stella. 
Verder herinner ik me een carrièredag die 
tijdens de laatste dagen van mijn middelba-
re schooltijd plaatsvond, en waar mensen 
over de grote wereld kwamen praten. Er was 
ook een kunstcriticus bij die ons een boek 
met kopies toonde – het ging om het beken-
de Xerox book, met bijdragen van Robert 
Barry, Joseph Kosuth, Douglas Huebler, 
Lawrence Weiner, Sol LeWitt, Robert Morris 
en Carl Andre. Hij had dat boek meege-
bracht omdat het net uit was en gebruikte 
het om het over conceptuele kunst te heb-
ben. Ik was meteen mee. Wat later ontdekte 
ik Avalanche magazine in een lokale super-
markt – vraag me niet hoe dat tijdschrift 
daar terecht was gekomen. Op de cover van 
het eerste nummer dat ik te zien kreeg, 
stond Vito Acconci. Het eerste wat ik deed 
toen ik uiteindelijk naar CalArts ging, was 
zeefdrukken maken van mijn earth-artfo-
to’s. Fluxuskunstenares Alison Knowles 
leidde het grafisch atelier. Ik blies de foto’s 
van het zand op tot grote prints, die ik 
ophing in de cafetaria. Ik zat misschien drie 
maanden op school, en aan de muur van de 
cafetaria hingen er al grote werken van mij. 
Dat was nog voor ik les kreeg van John 
Baldessari. Toen ik begon op CalArts zat hij 
in Europa. Pas toen hij terugkeerde, kwam 
ik bij hem terecht.

4.

K.B./D.P.: Waarom koos je voor een opleiding 
aan CalArts?
M.M.: Toen ik nog in het middelbaar zat, 
hoorde ik van een kunstacademie die door 
Disney was opgericht. Er werd verteld dat 
het een geweldige academie was en dat ze 
enkel naar je portfolio keken, en dus niet 
naar je punten of  je score voor de SAT’s, de 
testen die je aan het einde van het middel-
baar moet afleggen. Je moest alleen je port-
folio voorleggen en op basis daarvan liet 
men je toe of  niet. Ik besloot me kandidaat 
te stellen.
K.B./D.P.: Deed je dat omwille van een speci-
fieke docent?
M.M.: Nee, ik wist niets over de docenten. Ik 
was dolgelukkig toen ik vernam dat ik toe-
gelaten was. Het was de enige school waar 
ik een aanvraag had ingediend, en in feite 
ook de enige waar ik kans maakte om toege-
laten te worden. Met mijn rampzalige pun-
ten – ik zat bij de laatste tien van de klas – 
had ik op geen enkele universiteit terecht 
gekund. Op het einde van mijn humanoria 
won ik wel een wedstrijd. Alle middelbare 
scholen in Los Angeles konden één kunste-
naar voordragen, en ik won voor het hele 
schooldistrict.
K.B./D.P.: Met wat voor soort werk?
M.M.: Tekeningen die eruitzagen als werk 
van Sol LeWitt, conceptuele, minimalisti-
sche tekeningen. Ze waren erg mooi.

K.B./D.P.: Zaten die tekeningen in je portfolio?
M.M.: Natuurlijk.
K.B./D.P.: Waar bestond je portfolio nog uit?
M.M.: Ik presenteerde mijn notitieboeken. 
Het interessantste was een boek waarin ik erg 
snel te werk was gegaan, in navolging van 
Claes Oldenburg. Ik schreef  en tekende het 
hele boek op één dag vol. Ik had een balpente-
kening van een potlood gemaakt, en een pot-
loodtekening van een balpen, dat soort din-
gen. Ik presenteerde enorm veel werk. 
K.B./D.P.: Zagen je vader en moeder je portfolio?
M.M.: Ja, natuurlijk.
K.B./D.P.: En gaven ze feedback?
M.M.: Dat moet wel, maar ik herinner het 
me niet. Ik was onafhankelijk en trok me 
echt niets van hen aan. Ik deed gewoon wat 
ik wilde doen. Ik was al twintig! Sommige 
jongeren studeerden op die leeftijd al af  van 
de universiteit. Ik moest er nog aan begin-
nen, maar ik was er meer dan klaar voor. 
Mijn ouders steunden me wel door dik en 
dun. Op een gegeven moment had mijn 
vader begrepen dat ik geen schilder zou 
worden of  geen adept van de ‘schone kun-
sten’ in de betekenis die hij daaraan gaf. 
Toen we daarover praatten, zei hij dat hij 
hetzelfde zou hebben gedaan mocht hij in 
mijn schoenen hebben gestaan.
K.B./D.P.: Moest je alleen een portfolio voorleg-
gen of  was er ook een toelatingsgesprek? 
M.M.: Er was geen gesprek, nee, of  toch niet 
voor zover ik me kan herinneren.
K.B./D.P.: Wist je wie er in de jury zat?
M.M.: Nee. Enerzijds had ik een goede kans 
om toegelaten te worden omdat ze allemaal 
mijn vader kenden. Anderzijds is het niet 
omdat je de zoon van een kunstenaar bent 
en met een hoop werk afkomt, dat ze zomaar 
ja zeggen. Ze wilden niemand toelaten die 
meteen zou afvallen, maar zochten studen-
ten die in staat waren om te overleven. Ze 
gingen ervan uit dat het voor iedereen 
zwaar zou zijn.
K.B./D.P.: Gaven de leden van de toelatings-
commissie feedback op je portfolio?
M.M.: Niets. Niemand zei er iets over.
K.B./D.P.: Maar ze zeiden wel dat je toegelaten 
was?
M.M.: Ja, dat was alles wat ik te horen kreeg. 
Er waren geen voorwaarden. Ik vertrok 
vroeg naar CalArts, twee weken voor de les-
sen begonnen, om sculpturen te maken. 
Voor een van de eerste werken die ik maak-
te, gebruikte ik afplakband. In essentie ver-
schilde CalArts niet van een masterpro-
gramma. Er waren geen tekenlessen en je 
leerde er niet hoe je moest schilderen. Je 
moest vooral deel worden van een groep, 
wat erop neerkwam dat je ofwel terecht 
kwam bij Allan Kaprow, ofwel in het grafi-
sche atelier, ofwel een van John Baldessari’s 
studenten werd.
K.B./D.P.: Je leerde geen technische vaardighe-
den. Je werd op dat vlak niet geholpen?
M.M.: Alleen als je dat wou. Als je wou leren 
lassen, dan kon je daarvoor in de laswerk-
plaats terecht. Ik ging zelf  naar het grafisch 
atelier, waar ik zoals gezegd werkte bij 
Alison Knowles. Toen ik er zat, was het gra-
fisch atelier een ruimte met twee verdiepin-
gen, met rondom repeteerruimtes voor de 
muzikanten. Het idee was dat er een mix 
tussen de kunsten zou ontstaan en dat daar 
nieuwe ideeën uit zouden voortkomen; wij 
zouden in de ban raken van zangers, trom-
pettisten en pianisten terwijl we onze beel-
den maakten, en zij zouden op hun beurt 
geïnspireerd worden door ons werk. Dat 
was althans het idee, maar de werkelijkheid 
zag er anders uit. De muzikanten kloegen 
over de verschrikkelijke geuren die uit het 
atelier opstegen, terwijl wij alleen maar 
geschreeuw en slecht pianospel hoorden. 
Niemand was graag op die plek. De theorie 
en de praktijk lagen mijlenver uit elkaar. 
Maar ik ben wel degelijk in contact geko-
men met componisten en muzikanten.
K.B./D.P.: Hoe gebeurde dat dan?
M.M.: Een van de klassen waarin ik zat, 
bestond voor de helft uit componisten en 
voor de andere helft uit beeldend kunste-
naars. Samen deden we performances. De 
docent was een componist die Harold Budd 
heette en zijn mededocent was Wolfgang 
Stoerchle. Een van de eerste dingen die ik in 
die klas deed, was een performance waarin 
ik een stuk hout, een spoorwegstaaf, vast-
hield en zei: ‘Ik demonstreer de zwaarte-
kracht.’ Na een tijdje hield iedereen het voor 
bekeken. Ze lieten me alleen achter in de 
ruimte. Welke soort school geeft je de kans 
om op je eentje, zonder publiek, een uur lang 
een spoorwegstaaf  vast te houden? Uit zoiets 
bizars moeten wel dingen voortkomen.

Matt Mullican

Untitled, 1982, posters
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K.B./D.P.: Kan je iets vertellen over de rol die 
John Baldessari speelde als docent?
M.M.: Hij arriveerde in het tweede semester 
van het eerste jaar en gaf  een cursus die 
‘Post Studio Art’ heette, wat erop neerkwam 
dat we ons buiten de grenzen van het atelier 
begaven en verder probeerden te denken 
dan schilder- of  beeldhouwkunst, en de 
kunst op een meer conceptuele wijze tracht-
ten te benaderen. Hij was werkelijk een fan-
tastisch docent. Hij werkte samen met ons 
en maakte zijn eigen video’s in dezelfde 
ruimte. En hij nam wat de leerlingen dach-
ten echt serieus. Vooral dat laatste maakte 
van hem zo’n geweldige professor.
K.B./D.P.: Je vertelde ons al over de zeefdrukken 
die je maakte in het grafisch atelier en de perfor-
mances in Harold Budds klas. Wat deed je nog 
in het eerste jaar?
M.M.: Ik maakte constructies met tape in de 
gangen van CalArts. De eerste kunstenaar 
in CalArts die me vroeg wat ik van plan 
was, was de schilder Ross Bleckner. Ik herin-
ner me dat ik zijn werken voor de eerste keer 
zag door de ramen van het atelier. Het 
waren zwarte schilderijen die met tape aan 
de muur hingen. Ik dacht dat de tape deel 
uitmaakte van zijn werk en hield erg veel 
van dat idee.
K.B./D.P.: Hoe zou je je betrokkenheid tijdens 
dat eerste jaar omschrijven?
M.M.: Ik werkte de hele tijd! Ik zat voortdu-
rend in de klas en absorbeerde zoveel moge-
lijk informatie. Ik was geobsedeerd. Ik wou 
een bekende en belangrijke kunstenaar 
worden. Dat wilden we trouwens allemaal. 
Als je niet gewaardeerd wou worden om 
wat je deed, dan moest je er simpelweg niet 
zitten. De competitie nam soms belachelijke 
vormen aan en de mensen waren verschrik-
kelijk hard. David Salle was meedogenloos 
op het wreedaardige af. James Welling was 
dan weer ongelofelijk intelligent. Ik herin-
ner me dat ik Jim [James] Welling en Dede 
Bazyk op de eerste dag in de gang ontmoet-
te. Hij liep er blootvoets rond, met een klei-
ne, gebreide muts. Hij was de enige kunste-
naar die me echt imponeerde. Ik dacht dat 
hij een genie was.
K.B./D.P.: Leefde je nog bij je ouders thuis toen 
je lessen begon te volgen aan CalArts?
M.M.: Nee, ik had een appartement op de 
campus. Mijn kamergenoot speelde de tabla, 
een Indisch slaginstrument. Hij had zich 
ingeschreven in CalArts omdat Ravi 
Shankar er les gaf. Het was gewoon ongelo-
felijk wie daar allemaal zat! Nam June Paik, 
Emmett Williams en alle mensen van 
Fluxus, Allan Kaprow, Simone Forti. Er 
gebeurden ook veel alternatieve dingen op 
school. Zo was er een bioscoop die The Bijou 
heette. Ik ging er elke dag naartoe om gratis 
films te zien. Ik zag er Renoirs La Règle du jeu 
en was er gewoon ondersteboven van. 
Verder ging ik ook naar EST, een soort zelf-
hulpgroep zonder specifieke religieuze over-
tuiging, waar over de wereld gepraat werd 
vanuit het perspectief  van de oosterse filoso-
fie. Het was iets waar veel mensen op CalArts 
aan meededen. Ikzelf  deed het een jaar lang. 
Daar ontmoette ik Allan McCollum. Ook 
James Welling en David Salle gingen naar de 
EST-samenkomsten. EST heeft volgens mij 
een aanzienlijk invloed op me gehad.
K.B./D.P.: Waarom besliste je om ernaartoe te 
gaan?
M.M.: Omdat ik een jonge snaak was en 
iedereen het deed. Mensen vertelden me dat 
het hun leven had veranderd en dus wilde ik 
het ook proberen. Ik heb dit trouwens nog 
nooit aan iemand verteld, omdat ik me toch 
wel een beetje schaamde dat ik aan zoiets 
heb deelgenomen.
K.B./D.P.: Welk werk heb je nog gemaakt?
M.M.: Op een gegeven moment zorgde ik 
ervoor dat er licht was in ons klaslokaal.
K.B./D.P.: Wat bedoel je?
M.M.: Er waren geen ramen in onze klas. 
Het was net een bunker. Op een dag bracht 
ik een spiegel mee, die ik een vrouw in de 
handen stopte. Zij stuurde het licht dat door 
een deur viel in de richting van de gang. 
Daar stond dan iemand die het om de hoek 
naar een andere gang kaatste, waar een 
derde persoon had postgevat die het licht in 
onze klas bracht. Zo zorgde ik ervoor dat er 
toch zonlicht was in een klas waar de zon 
nog nooit had geschenen. Ik wou het werk 
documenteren, maar ik kon enkel een klein 
boomblaadje verbranden omdat het zon-
licht niet sterk genoeg was om papier te 
doen smeulen. Dat was het eerste werk dat 
John Baldessari opviel en interessant vond. 
Op een ander moment ‘bespeelde’ ik het 
gebouw: ik nam een buis en sloeg om de 

twee meter op de muur terwijl ik heel het 
gebouw rondging. Iedereen was erbij terwijl 
we door het gebouw wandelden.
K.B./D.P.: Wie moedigde je aan om dat soort 
acties te ondernemen.
M.M.: Niemand.
K.B./D.P.: Je deed het gewoon.
M.M.: Inderdaad. Ik was een kunstenaar. 
Niemand van ons moest worden geprikkeld 
om iets te ondernemen. We waren onafhan-
kelijk. Je moest met je eigen ideeën afkomen. 
Er waren geen opdrachten, maar we kregen 
wel erudiete commentaar van onze docenten.
K.B./D.P.: Wat gebeurde er op het einde van het 
eerste jaar? Hoe besliste men of  je kon blijven of  
niet?
M.M.: Dat deden ze niet! Als iemand niets 
uitstak, dan betekende dat hoogstwaar-
schijnlijk dat hij of  zij er toch weg wou. Zo 
iemand werd gewoon uitgesloten. Zoals ik 
al zei, het ging er keihard aan toe. Als je het 
niet goed deed, waren het vooral je 
medeleerlingen – en dus niet de docenten – 
die het je extra moeilijk maakten. Het ver-
baasde me wel dat ik altijd op goede voet 
bleef  staan met de groep, want toen ik mid-
delbare school liep vond ik mezelf  een suf-
ferd. Het goede aan CalArts was vooral dat 
het een echte gemeenschap was – en nog 
steeds is; vele van mijn klasgenoten zijn nog 
steeds vrienden.
K.B./D.P.: Je moest dus geen eindwerk maken 
op het einde van het eerste jaar?
M.M.: Nee.
K.B./D.P.: Wat gebeurde er in je tweede jaar?
M.M.: Ik was met een hoop zaken tegelijk 
bezig en maakte erg uiteenlopend werk. Op 
een gegeven moment vroeg ik toestemming 
om een tentoonstelling te maken in A402, 
de tentoonstellingsruimte van CalArts. Ik 
herinner me de dag van de opbouw nog 
levendig. Bruce Nauman kwam naar de 
school om over zijn werk te praten en ik was 
te nerveus om aan hem te vragen of  hij 
naar mijn tentoonstelling wou komen kij-
ken. Ik was zelfs zo zenuwachtig dat ik hem 
uiteindelijk niet eens zag spreken. Hij was 
nochtans mijn favoriete kunstenaar.
K.B./D.P.: Wat toonde je in A402?
M.M.: In feite presenteerde ik een overzicht 
van alle werken die ik tot dan toe had 
gemaakt. Ik herinner me dat ik naar het 
meest verlaten hoekje van de school trok 
om mijn werk uit te spreiden. Ik wou echt 
niet dat iemand opmerkingen maakte over 
waar ik mee bezig was. Toen ik op een gege-
ven moment merkte dat Robin Mitchell, een 
schilderes die ik kende, de trap opkwam, 
probeerde ik alles zo snel mogelijk bij elkaar 
te grabbelen. Uiteindelijk zag ze het werk 
toch, en ze reageerde zeker niet negatief. 
Het was wel duidelijk dat ik een plek wou 
om mijn werk te tonen. De tentoonstelling 
in A402 was eigenlijk de eerste soloten-
toonstelling die ik zelf  organiseerde – een 
ongelooflijk belangrijk moment. Ik toonde 
er in totaal 55 werken.
K.B./D.P.: Dat is erg veel voor een tweedejaars-
student.
M.M.: Ja, ik werkte hard. We werkten eigen-
lijk allemaal hard. Wat ik op dat moment 
deed, vertoonde nog geen echte samen-
hang. Ik toonde gewoon een reeks werken.
K.B./D.P.: Wanneer veranderde dat?
M.M.: Tijdens het tweede jaar begon ik heel 
wat werk te maken rond licht. Ik maakte 
foto’s van lampen. Ik was geïnteresseerd in 
het verschil tussen rechtstreeks licht en 
gereflecteerd licht. Belangrijk aan die wer-
ken was dat ik voor de eerste keer verschil-
lende manieren uittestte om één onderwerp 
uit te diepen. Tot dan toe had ik gewoon een 
beetje van alles gedaan. Ik bedacht gewoon 
interessante ideeën die ik presenteerde als 
kunst, terwijl ik met mijn werken over licht 
volgens mij voor de eerste keer echt iets 
trachtte te doorgronden. Dat was een groot 
verschil.
K.B./D.P.: Wat stond er in die werken op het 
spel?
M.M.: Iets zeer belangrijks! Wanneer ik 
naar jullie kijk, dan zie ik niet jullie. Wat ik 
zie, is het licht dat op jullie weerkaatst. Dat 
licht wordt dus ‘jullie’, maar in feite zijn jul-
lie het niet. Wat ik doe als ik zo denk, is in 
feite meer afstand tussen mij en jullie inbou-
wen. Ik verander jullie in ‘fenomenen’. 
Jullie zijn niet langer wezens, maar beelden 
waarop ik allerlei betekenissen kan projec-
teren.
K.B./D.P.: Wat was het belangrijkste dat er 
gebeurde in je derde jaar in CalArts?
M.M.: De belangrijkste gebeurtenis was 
allicht de uitwisseling met Cooper Union in 
New York in de herfst van 1973. Ik nam 

mijn intrek in het appartement van een ver-
zamelaar van mijn vaders schilderijen – een 
erg mooi appartement op de hoek van East 
76 Street en Lexington Avenue. Terwijl ik 
foto’s maakte van het appartement, werd ik 
bevangen door hetzelfde gevoel dat ik had 
toen ik tijdens mijn tienerjaren op de lucht-
haven of  het strand van L.A. was. Ik voelde 
me vreemd en bedacht dat mijn kunst mis-
schien over die gewaarwording zou kunnen 
gaan. Niet veel later maakte ik de werken 
met de pop en het kadaver, de Birth to Death 
List en de eerste stick figures. Toen ik het idee 
voor de stick figures kreeg, werd ik mij er 
plots van bewust dat mijn levensproject 
vaste vormen begon aan te nemen. Ik dacht: 
‘Mijn carrière ligt vast, ik heb mijn plaats 
gevonden.’ Het was een echte openbaring. 
Al die werken maakte ik in die woonkamer 
in New York. Ik zat er met Laurie Pincus, 
een van mijn vrienden van de middelbare 
school. Niet veel later zag ik een tentoon-
stelling van Christian Boltanski in 
Sonnabend Gallery. Hij stelde er meubilair 
uit een appartement tentoon achter een zij-
den koord. Toen besefte ik nog meer dat ik 
een duidelijke keuze moest maken. Ik wist 
dat ik dat wou doen, dat mijn werk over dat 
gevoel moest gaan – het gevoel dat uit 
Boltanski’s werk sprak. Het werd voor mij 
het enige dat er, naast datgene wat je het 
gewone leven kan noemen, toe deed.
K.B./D.P.: Met wie studeerde je aan Cooper 
Union?
M.M.: Jonas Mekas gaf  er les. Hij was de 
slechtste docent van wie ik ooit les heb 
gehad: een fantastische filmmaker, maar 
een verschrikkelijke leraar. Ik sloot er 
vriendschap met Troy Brauntuch. Verder 
trok ik op met Helene Winer en Jack 
Goldstein, die ik in CalArts had ontmoet en 
die reeds naar New York verhuisd waren, en 
met Janelle Reiring, Michael Harvey en nog 
enkele andere mensen. Voor de meesten 
onder ons was het de eerste keer dat we in 
New York waren. Het was een prachtige tijd 
– ik mag wel zeggen dat ik vanaf  dat 
moment verliefd ben geworden op die stad. 
Ik was er slechts één semester, maar de 
omgeving was fantastisch. Tegen kerstmis 
was ik terug in CalArts. Vanaf  dat moment 
had ik geen appartement meer op de cam-
pus. Baldessari gaf  me vaak een lift naar 
school, of  ik reed mee met James Welling en 
David Salle, die een studio deelden in Venice.
K.B./D.P.: Tegen het einde van 1973 had je je 
eerste solotentoonstelling bij Project Inc. in 

Boston. Kun je ons iets vertellen over Project 
Inc. en wat jij er getoond hebt?
M.M.: Het tentoonstellingsprogramma 
stond onder leiding van Paul McMahon. Hij 
huurde Project Inc. één avond per maand – 
Project Inc. was een gemeenschapscentrum 
voor kunst. Ik hing mijn tentoonstelling op 
aan twee thema’s. Een eerste deel ging over 
licht, over rechtstreeks licht en gereflecteerd 
licht. Een tweede deel van de tentoonstel-
ling ging over de stick figures en het imagi-
naire universum dat ze representeren. Ik 
hield er ook een lezing. Een jaar later nam ik 
nog deel aan een groepstentoonstelling in 
Project Inc., samen met Paul McMahon, 
Robert C. Morgan, James Welling en David 
Salle. Maar toen was ik al afgestudeerd aan 
CalArts.
K.B./D.P.: Hoe had je Paul McMahon ontmoet?
M.M.: Ik leerde hem kennen toen hij nog 
studeerde in Pomona. Hij was op dat 
moment assistent van Helene Winer, die 
een galerie had waar mijn vrienden en ik 
destijds een tentoonstelling van Chris 
Burden bezochten. David Salle, Jim Welling 
en ik raakten bevriend met Paul. Toen we 
afstudeerden, ging hij terug naar Boston en 
begon hij met zijn tentoonstellingsprogram-
ma in Project Inc. Het was daar dat David, 
Jim en ikzelf  onze eerste solotentoonstellin-
gen hadden. Maar hij organiseerde ook ten-
toonstellingen van Dan Graham, Michael 
Asher, Lawrence Weiner… Elke tentoonstel-
ling duurde slechts één avond. Je bouwde 
op, mensen kwamen naar de opening, en na 
afloop werd alles afgebroken. Nadien, in 
1975, verhuisde Paul naar New York, waar 
hij assistent-directeur werd van Helene 
Winer, die toen Artists Space leidde.
K.B./D.P.: Welke momenten op CalArts 
beschouw je vandaag nog steeds als beslissend 
voor jouw ontwikkeling?
M.M.: Zonder twijfel de tentoonstelling in 
A402 en de uitwisseling met Cooper Union. 
Daarnaast zijn ook de twee lezingen die ik er 
gaf  belangrijk voor me geweest. De eerste 
ging over Amerikaanse trompe-l’oeil-
schilderkunst, de tweede over William 
Turner. Turner fascineerde me omdat hij al 
zo vroeg abstracte schilderijen had gemaakt 
en geobsedeerd was door licht. Verder her-
inner ik me ook de eerste keer dat ik de Birth 
to Death List voorlas. Het was in de klas, en 
je kon een speld horen vallen. Echt waar! 
Het was een belangrijk moment. In wezen 
geeft dat werk aan dat het een erg bizarre 
gedachte is dat iets zou moeten bestaan. Er 
is niets dat zou moeten bestaan, besefte ik. 
Dat was voor mij een spectaculair inzicht.
K.B./D.P.: Heb je na afloop van je derde en laat-
ste jaar op CalArts een eindwerk gemaakt? 
M.M.: Ja, ik maakte een tentoonstelling – 
omdat ik dat wou, want het was niet ver-
plicht. Ik had in elk geval alles gedaan wat 
nodig was om af  te studeren. De vraag was 
enkel of  je geslaagd was of  niet. Punten 
werden niet gegeven. 
K.B./D.P.: Wat deed je nadat je was afgestu-
deerd aan CalArts?
M.M.: Ik verhuisde meteen naar New York.
K.B./D.P.: Hoe verdiende je je geld aan het 
begin van je carrière?
M.M.: Ik leefde erg zuinig en werkte voor de 
boekenwinkel Barnes & Noble, waarvoor ik 
elke morgen posters voor boeken ontwierp. 
Het was mijn favoriete ‘echte’ job. Ik heb 
nooit als assistent voor een andere kunste-
naar gewerkt. 
K.B./D.P.: Je bent een kunstenaar voor wie ‘het 
begin’ op zich een belangrijk thema is.
M.M.: Ja, dat klopt. Mijn werk gaat over de 
big bang en de dood. Wat is het begin en het 
einde van mijn ervaring? Toen ik comics ver-
zamelde, was ik altijd geïnteresseerd in aan-
vangsmomenten: wanneer werd Superman 
wie hij is, hoe kwamen Spiderman en de 
Fantastic Four aan hun superkrachten? 
Maar ook de dood is een belangrijk thema in 
mijn werk. De dood is alomtegenwoordig, in 
het kadaver, de dode stick figures en de over-
leden strippersonages. Al mijn vloerwerken 
in steen zijn in feite monumenten. De men-
sen die die werken maken, ontwerpen trou-
wens ook graven. Het woord ‘dood’ komt 
ontelbare keren voor in mijn werk.

Transcriptie: Liz Marsden
Redactie in het Engels: Jim O’Driscoll
Vertaling uit het Engels: Koen Sels

Dit interview is mede mogelijk gemaakt door de 
Edmond Hustinx Stichting, Maastricht. Met 
dank aan Ryan Good (studio Matt Mullican) 
voor het beeldmateriaal.

Matt Mullican

Doll and Dead Man, 1974

Matt Mullican

Matt Mullican, Untitled (Stick Figure [His Needs]), 1974
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Ouverture – As if it Could – Works and Documents from the Herbert Foundation
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              Call for applications for PhDArts,  
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice. 
After being admitted, visual artists and designers can participate in this programme. 
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students 
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for 
application 1 October 2013 and 1 April 2014.

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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FERNAND DELIGNY

Heb je omgang met mensenkinderen in 
scholen, tehuizen of  vakantiekampen, dan 
ben je vertrouwd met het uitschot in de dop, 
net zoals de boer vertrouwd is met de door 
hem vervloekte distel, het raaigras of  de 
bolderik. Stel je even voor dat je, als een rare 
boer, een akker had ingezaaid met raaigras, 
distels, bolderik en klaprozen. Je zou met 
evenveel spanning uitzien naar het opko-
mende groen, als wanneer je zat te wachten 
op het kiemen van je graan. Maak echter 
nog geen haast met het aanvegen van je 
graanzolder, houd je oogsttouwen nog niet 
klaar. De oogst, als er van oogst al sprake is, 
komt straks wel, of  later, ofwel nooit. Met dit 
verschil dat uitschot in de dop toch nog 
altijd mensenzaad is.

Nu we het erover eens zijn dat je raaigras, 
distels, klaprozen en bolderik zal telen, 
reken dan maar dat de boeren, zelfbewust 
op hun klompen, naar jouw akker zullen 
komen kijken en zeggen: ‘Zie de bolderik, 
het raaigras, de klaprozen en distels die 
onze akkers verpesten, ze worden hier beter 
verzorgd dan eender welk graan.’ Gun je je 
medemens wat plezier op jouw kosten, ant-
woord dan, de ogen ten hemel geslagen en 
de handpalmen naar boven gekeerd: ‘Jawel, 
en ik verwacht een mooie oogst.’ Maar we 
blijven het erover eens dat uitschot in de dop 
toch nog altijd mensenzaad is. Zo niet, dan 
zou je wel even gek zijn als je lijkt.

De ene schreeuwt en slaat wild om zich 
heen, bestookt je met plannen en klachten; 
de ander slaapt een droomloze slaap. Je 
denkt bij jezelf: ‘Dat wordt een makkie; de 
slaapkop maak ik wakker en de druktema-
ker breng ik tot bedaren.’ En dat lukt je niet 
omdat het niet kán, omdat de plant al in de 
zaadkorrel zit en de zaadkorrel al plant is. 
Vind voor de druktemaker een taak waarin 
hij zijn opwinding nuttig kan aanwenden, 
en leer de slaapkop om al slapend te werken. 
Op die manier zal je niet zo sterk zijn als 
Onze Lieve Heer, maar je zal toch je best 
hebben gedaan.

En vertrouw alsjeblieft niet op de kracht van 
woorden. Hoorde je ooit een boer tot zijn 
bieten spreken, een tuinder tot zijn slakrop-
pen, een wijnboer tot zijn druiven? Zij doen 
wat ze kunnen opdat het zou groeien, en 
nemen nauwgezet de jaargetijden in acht. 
Dan heb ik het niet over regen of  zonne-
schijn, maar over het tijdsverloop dat nodig 
is om de zaken te laten geschieden. 
Brommen ze van ‘Het loopt fout’, dan is er 
niks meer aan te doen. Zeg je: ‘Ja, maar 
mensenkinderen hebben oren.’ Dan zal ik je 
antwoorden: ‘Helaas wel… als dat gat niet 
bestond, dan konden volwassenen er hun 
dwaasheden niet in lozen.’

Je denkt bij jezelf: ‘Ze hebben gestolen, ze 
zijn thuis weggelopen en hebben rondge-
dwaald: zwervend als wolven, vals als roof-
dieren… Laat ik voor alle zekerheid een hoge 
borst opzetten, de kaken opeenklemmen en 
kijken als een dierentemmer…’ En ze blijken 
slaafs, kruiperig, gedienstig en gehoorzaam. 
Ze bieden je – iets anders hebben ze immers 
niet – hun handen, hun glimlach en hun 
oren. Je denkt: ‘Ik heb hun harten veroverd.’ 
De twee speldenprikken in je fietsbanden, 
die krijg je er gratis bij om het geschenk 
compleet te maken, de zelfopoffering die ze 
vast ontoereikend achtten.

Stoot hen af  die zichzelf  komen aanbieden; 
loop niet achter diegenen aan die zich van je 
afkeren en ga na wie je overhoudt. Is het er 
maar een, begin dan bij die ene.

Ben je te streng? Dan stoppen ze zich weg. 
Ben je niet streng genoeg? Dan belet je hen 
niet om kwaad te doen. Laat je dus niet in 
met strengheid.

Je denkt: ‘Opgelet! Het gaat hier om een 
strijd. Eén wilskracht, de mijne, tegen hon-
derd vijandige wilskrachten, die van hen.’ 
En je bereidt je voor en spant je in en verdoet 
je tijd: zij hébben immers helemaal geen 
wilskracht. Wat jij moet doen is het voor-
touw nemen en sleuren, ze naar een doel 
toe sleuren. Zet je schrap, want de last is 
zwaar en de weg glibberig. Terwijl jij zo druk 
bezig bent ze richting licht en zon te trek-
ken, gaan zij intussen peren pikken bij de 
buren. Dus moet je achter hen gaan staan 
om ze in de gaten te houden. Omdat nie-
mand nu nog de weg wijst, stuiven ze uit-
een. En jij keert huiswaarts, vol weerzin 
tegen je nieuwe herdersvak.

H. werd ter wereld gebracht door zijn moe-
der, opgevoed door zijn tante, dan door een 
nicht, vervolgens in een boerderij geplaatst, 
weer opgevangen door zijn grootouders, en 
nu komt hij, recht uit de gevangenis, bij jou 
terecht. En jij geeft de samenleving de 
schuld? Wanneer je eenmaal H. zal hebben 
leren kennen, dan zal je overlopen van 
begrip voor de moeder, de tante, de nicht, de 
boer, de grootvader én de gevangenisdirec-
teur. Waarmee de samenleving nog niet ver-
ontschuldigd is.

Pechvogeltjes? Kom nou. Laat de liefdadig-
heidskampioenen maar zwelgen in hun 
overgevoeligheid. Ga jij intussen gewoon 
door met je werk.

Alle verleidingstrucs zijn hen bekend, van 
de hand op de schouder tot de welgemikte 
trap, over de preek, oog in oog, met inge-
houden stem. Nu je weet hoeveel indruk dat 
alles op hen heeft gemaakt, kan je beter iets 
anders uitproberen.

Je moet weten wat je wil. Wil je je bij hen 
geliefd maken, breng dan snoep mee. Maar 
de dag dat je met lege handen komt, zullen 
ze je uitschelden voor gore smeerlap. Wil je 
je werk doen, breng hen dan een touw om te 

trekken, hout om te klieven, zakken om te 
dragen. De liefde komt dan later wel, en je 
beloning is daar niet in gelegen. 

Kom je met zakken vol speelgoed, dan heb-
ben ze daar binnen het uur brandhout van 
gemaakt. Kom je met een hoofd vol plan-
nen, dan zijn die na drie dagen oud nieuws. 
Denk erom: de dagen tellen vierentwintig 
uren, de weken zeven dagen, de maanden 
vier weken en de jaren twaalf  maanden. Na 
diegenen die zich voortaan kunnen bezig-
houden, komen er weer anderen die de 
smaak van de verveling te pakken hebben. 
Het huwelijk, dat is liefde en ook tweemaal 
per dag de afwas. Ik zeg dit niet om je te ont-
moedigen, maar opdat je zuinig zou 
omspringen met je moed. 

Kouwelijk en zonder hoop, wat je je voor-
stelt bij een uitdovend ras: geduldig en 
berustend rond een vuurtje geschaard dat 
nu en dan nog een bloedrode gloed werpt op 
hun ingevallen wangen, een vonk slaat in 
hun starre blik. Als jij niet ingrijpt, dan zal 
geen van hen de benen strekken om die bos 
dode takken op het smeulende levensvuur 
te leggen; als jij niet ingrijpt, dan zal geen 
van hen opstaan om de gloeiende houtskool 
aan te blazen.

Immer winter. Heb je ooit een kind zien 
leven? Als een zomerzon die zo gul warmte 
en licht verspreidt, dat ze de zee blij maakt 
en de bossen in vuur en vlam zet. Zij zijn 
koud, grijs en treurig, en leven zij al eens op, 
dan blijkt het niet meer dan een koortsaan-
val te zijn geweest.

Je zal ze leren herkennen: welke door een 
vrouw zijn grootgebracht en welke door 
oude mensen, welke in een weeshuis zijn 
opgegroeid en welke op straat.

Het regent. Ze komen schuilen in de zaal, 
bleek, met opeengeklemde tanden, een klei-

ne mensheid die haar ondergang tegemoet-
ziet, wanhopig vanwege die heel oude geur 
van ellende die van hen opstijgt. 

Wil je ze snel leren kennen, dan moet je ze 
laten spelen. Wil je ze leren leven, leg dan de 
boeken weg. Laat ze spelen. Wil je dat ze de 
smaak van de arbeid te pakken krijgen, bind 
ze dan niet vast aan de werkbank. Laat ze 
spelen. Wil je je werk doen, laat ze dan spe-
len, spelen, spelen.

Ben je onderwijzer, laat je dan maar gauw 
omscholen. Je gelooft in de doelmatigheid 
van opgedreunde zedenlessen en onder-
richt is naar jouw mening essentieel. Kom 
je met me samenwerken, dan mag jij de 
geschoolden hebben; de ongeletterden houd 
ik voor mezelf. Is eenmaal de tijd van oog-
sten gekomen, dan spreken we elkaar nog 
wel. Onderricht is een werktuig – toegege-
ven: een prachtig werktuig, onmisbaar 
zelfs, als je dat zo wil stellen. Maar onze 
belangstelling gaat nu eenmaal uit naar de 
gebruiker.*

Wees niet te veeleisend. Ze hebben peren 
gepikt om ervan te smullen. Ze hadden ook 
zomaar voor de lol de takken kunnen afbre-
ken. Op de staalkaart van gemene streken 
ogen diegene die echt wat opbrengen, toch 
nog net iets fraaier.

Met dwang kom je nergens. Hoogstens zal je 
ze kunnen dwingen stil te zitten en te zwij-
gen, en is dat eenmaal gelukt, waar sta je 
dan?

Snijd je de tong af  die heeft gelogen, hak je 
de hand af  die heeft gestolen, dan heers je 
na enige dagen over een volkje van stom-
men en éénhandigen.

Geef  je vandaag een klap om de oren, dan 
zal je morgen, aangezien die klap niets zal 
hebben uitgehaald, een vuistslag moeten 
uitdelen, overmorgen een slag van de knup-
pel en daarna zal je een folterkamer moeten 
inrichten. Denk je dat ik overdrijf? Hoeveel 
heropvoedingsgestichten waren er niet 
voorzien van isoleercellen met zo weinig 
mogelijk comfort, waar het gestrafte kind 
zonder eten werd opgesloten. Zolang de 
lastpost daarin zat, liet die het personeel 
met rust, in afwachting van de dood. Of  van 
het toppunt van sociale aanpassing.

Kun je zingen, ter plekke een piratenverhaal 
verzinnen, op je handen lopen, dierenkre-
ten nabootsen, met een stuk houtskool op 
de muren tekenen? Dan zal je gezag hebben.

In de grootste drukte blijf  jij, een en al glim-
lach, de kalmte zelve. Is iedereen heel rustig, 
dan ben jij de wind.

Geef  hen altijd het gevoel dat ze kunnen kie-
zen, want zonder dat gevoel is geen goede 
wil mogelijk.

Het ergste wat je hen kan aandoen, is iets 
beloven en je belofte niet nakomen. Het zal 
je trouwens zuur opbreken, en dat zal je ver-
diende loon zijn.

Waar zijn die knappe, ruwe criminelen, die 
anarchisten met hun donkere blik en hun 
gloeiende lijven vol littekens? Jij krijgt te 
maken met kruiperige schrokkers, die in 
katzwijm vallen wanneer men ze een prikje 
geeft. 

Stel: je geeft een wegloper een briefje van 
honderd frank en stuurt hem naar het sta-
tion om een treinkaartje te kopen. Hij komt 
buiten adem terug aangelopen met het wis-
selgeld. ‘Heb ik hem niet keurig heropge-
voed?’ Drie dagen later kruipt je proefkonijn 

Uitschot in de dop

‘Graine de crapule’, omslag van de oorspronkelijke uitgave uit 1945
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’s nachts door een raam en verdwijnt voor 
een tijdje. Ik hoop dat je zal zeggen: ‘knap 
gedaan’. En dat je voortaan je proeven zal 
uitvoeren op witte muizen.

Je denkt dat de wereld in twee grote groepen 
uiteenvalt: de deugdelijken en de deugnie-
ten. Zij zien het anders: zij die betrapt wer-
den en de straffelozen. 

Heb je enig benul van sociale rekenkunde, 
dan staan dertig kinderen in een slaapzaal 
voor jou gelijk aan tienmaal drie vrienden, 
of  driemaal tien vrienden, of  vijftienmaal 
twee vrienden. Helaas, hier is dertig gelijk 
aan dertig. Dertig schrale eenlingen, lots-
verbonden en afgunstig.

Een incident… één manier om het te voorko-
men. Duizend manieren om het goed te pra-
ten.

Speel jij voor politieman, dan spelen zij voor 
boef.

Speel jij voor God de Vader, dan spelen zij 
voor duivel.

Speel jij voor cipier, dan spelen zij voor 
gevangene.

Ben jij jezelf, dan zitten zij met een pro-
bleem.

Het ene oog op hen gericht, het andere ten 
hemel. De eerste dagen zal je van dat scheel-
kijken wel wat hoofdpijn krijgen.

Jij kent hem als een lamlendige slaapkop, 
maar zag je hoe behendig en snel hij in die 
drukke bakkerszaak dat taartje gapte? Hij 
leeft. Er is nog hoop.

Toen H. met al zijn goede eigenschappen bij 
jou aanbelandde, toen dacht je: ‘Wat komt 
die hier in godsnaam doen?’ Nu je hem beter 
kent, denk je: ‘Wat moet er daarbuiten ooit 
van hem worden?’ 

Hij is een echte smeerlap; hij komt uit de 
gevangenis, gedeukt en nijdig; zijn dossier is 
rijk aan wijdlopige rapporten en recidive. 
Des te beter, de klus is al voor de helft 
geklaard. In de bergen is het makkelijker 
klimmen dan dalen.

Bij aankomst toont C. zich beleefd, voorko-
mend en oprecht; hij is een acteur. Je zal 
hem moeten leren zichzelf  te zijn. En uitein-
delijk, mettertijd, een ander te worden.

T., die vroeger tegen schenen trapte, tim-
mert nu met zijn vuisten vol in het gezicht. 
Een hele stap voorwaarts.

L. komt uit de gevangenis, wegens diefstal 
van een konijn dat hij met zijn grootmoeder 
heeft gedeeld. Wees het gerecht dankbaar; 
men had je immers ook de grootmoeder 
kunnen sturen.  

Ik heb er eentje gekend die met zoveel verbe-
tenheid speelde dat hij er wel eens bij flauw-
viel. Hij had de moed niet zich in te houden. 
Diezelfde was het die een hakbijl naar zijn 
moeder wierp toen ze hem veertig cent wei-
gerde. Toen hij, eenmaal ‘verbeterd’, weer 
buiten stond, heeft hij het zusje willen ver-
krachten dat hij zo lang had moeten mis-
sen. 

Beurtelings gul en gierig, dapper en angstig, 
kleingeestig en onbaatzuchtig: die is alleen 
zichzelf  wanneer hij slaapt.

R. heeft al begrepen dat het leven niet voor 
hem is, en met zijn handen op zijn knieën 
kijkt hij toe hoe de tijd wegtikt.

Vergeet nooit na te kijken of  hij die weigert 
te lopen, toch geen spijker in zijn schoen 
heeft.

Je laat ze tegen een muur staan: je trekt een 
streep enkele millimeters boven ieders 
hoofd. Je wacht tot ze groeien. Een werk van 
lange adem.

Wees vooral aanwezig wanneer je er niet 
bent.

Gaan ze aardbeien pikken, plant dan aard-
beien op hun speelplein.

Tot alles in staat? Aan jou dat ‘alles’.

Je leert hun liederen over de schoonheid 
van de wereld. Maar met hun neergeslagen 
ogen zoeken zij… naar een verdwaalde 
peuk.

Je leert hun spelletjes uit je jonge jaren, en 
ze lijken niet in te zien dat die fijner zijn dan 
andere.

Ze zijn met z’n veertig. Je vraagt: ‘Wie wil er 
spelen?’ Vijfentwintig steken hun hand op. 
Je neemt ze allemaal mee naar het speel-
plein. En het zijn de vijftien anderen die spe-
len.

Kijk wie er in de speelzaal aan de kant blij-
ven staan, gestrand als klunzen in een cake-
walk op de kermis. Die zullen in het leven 
moeilijk hun plaats vinden.

Er werden vier boterhammen gestolen. Snel 
onderzoek. M. is de dief. Men brengt hem 
naar je toe. ‘Ik zal het niet meer doen, 
Meneer, nooit meer… ik zweer het.’ Hij ziet 
bleek van ontreddering, huilt en wringt zijn 
handen, maakt zich verwijten, en was hij 
niet zo zwak, dan haalde hij zijn borst open. 
Je schudt het hoofd, vol aandacht voor deze 
tweestrijd tussen erfelijke aanleg en ontlui-
kende goede wil. Hij geeft je drie van tranen 
doorweekte boterhammen: je bent ont-
roerd. De vierde, die droog is gebleven, eet 
hij straks wel lekker op, ergens waar nie-
mand hem kan zien, op jouw gezondheid.

Bedenk, vóór je je boos maakt, waar jijzelf  
op hun leeftijd zoal toe in staat was. 

Je denkt: ‘Ik neem de plaats in van hun 
vader en moeder.’ Wat evenwel nog geen 
reden is om je dagelijks te bezatten.

Wees op je hoede: wie zich toont, doet dat 
omdat hij graag wil opvallen, en zich dus 
wil verbergen.

Wanneer alles goed loopt, dan is het de 
hoogste tijd om iets nieuws te ondernemen.

Vanavond zijn ze vreemden voor jou en voor 
elkaar; er hangt een grauwe sfeer: klonters 
in een vieze soep; alles is mislukt. En je gaat 
de nacht in met een bezwaard gemoed, je 
bent hen grondig beu. De volgende ochtend 
tref  je ze kraakvers en smakelijk als een 
geslaagd gebak.

Wat een voortdurende zorg, wat een verba-
zende behendigheid, welke steeds volgehou-
den aandacht om het minste werk te vermij-
den! Alsof  men een elektriciteitscentrale 
zou inzetten voor de aandrijving van een 
sigarettenrookmachine. 

Zitten ze uitgebreid te geeuwen terwijl jij 
een verhaal vertelt, vat dat dan, indien 
mogelijk, op als een teken van vertrouwen. 

Het komt er niet op aan hen te laten wen-
nen aan een volwassene, aan jou, ze moe-
ten eraan gewoon raken te leven als ieder-
een.

Leer hun geen hout te zagen als je zelf  nog 
geen zaag kan vasthouden; leer hun niet te 

zingen als je zelf  niet graag zingt; stel je niet 
tot taak hun te leren leven als jij niet van het 
leven houdt.

Wees voorzichtig met padvinderij. De voor-
beelden die je hun aanreikt mogen er voor 
hen niet uitzien als een vlinder in de ogen 
van een pad.

Zeg hun niet: ‘Zie je mij soms…?’ Misschien 
ben je wel een voorbeeldige volwassene… 
Maar een voorbeeldig kind ben je zeker niet 
meer. Is er echter moed nodig, dan zal jij 
daar genoeg van moeten hebben voor der-
tig; moet er logisch geredeneerd worden, 
dan zal jij dat moeten kunnen voor vijftig; 
moet er gelachen worden, dan zal jij genoeg 
vrolijkheid in huis moeten hebben voor 
honderd kleine lustelozen.

Draagt elke padvinder een riddertje in zijn 
hart, in het hunne sluimert een arbeidertje.

Spreekt men je aan over jouw toewijding, 
dan hoop ik dat je verbaasd zal opkijken. Zo 
niet, zoek dan ander werk.

Als er eentje te vaak huilt, laat hem dan de 
zaal dweilen. Krijg je medelijden, zoek dan 
ander werk.

Laat je er niet toe verleiden te zeggen: ‘Ach 
Jan, heb jij dat gedaan… dat doet me veel 
verdriet.’ Is het niet waar, dan zal Jan dat 
gauw genoeg merken. En is het wél waar, 
dan bestaat de kans dat de vergrijpen elkaar 
steeds sneller zullen opvolgen, al was het 
maar om jou verdriet te kunnen doen. Want 
dat is nu net een genoegen dat Jan heeft 
moeten missen sinds hij van zijn ouders is 
gescheiden.

Buig je je te ver naar hen over, dan sta je pre-
cies in de juiste houding om een trap onder 
je kont te krijgen. 

Er was eens een opvoeder die veel van hen 
hield, erg veel, zo veel dat ze van hem één 
grote zakdoek hebben gemaakt.

Wil je dat zij zichzelf  zijn, en uiteraard wil je 
dat, meng je dan ongewapend en ongepant-
serd onder hen, zonder straffen of  belonin-
gen. Word je aangevallen, beoefen desnoods 
jiujitsu, wat niets anders is dan mensenken-
nis met een gebruiksaanwijzing. Ik bedoel 
het figuurlijk: het mag onder geen beding zo 
zijn dat ze op je kop gaan zitten. Gebeurt dat 
toch, zoek dan ander werk: dan ben je wel-
licht te klein van gestalte, of  misschien heb 
je platvoeten of  een lelijke smoel. 

Sta je jezelf  niet toe hen te straffen, dan zal 
dat je dwingen hen bezig te houden.

Na verbale incontinentie is straf  het gelief-
koosde wapen der kinderverbeteraars. En 
het treurigste is nog dat die slechte grote-
mensengewoonten bij de kinderen in de 
smaak vallen.

Hou jezelf  voor dat de opvoeding pas zal 
beginnen wanneer de lucht helemaal zal 
zijn gezuiverd van iedere ‘sanctionerende’ 
smet. En misschien zullen de kinderen nog 
het moeilijkst te ontsmetten zijn.

Hun slechte eigenschappen zijn als haar-
tjes: hoe vaker je ze scheert, hoe hardnekki-
ger de stoppels.

Een gewoonte laat zich wegkrabben; een 
slechte eigenschap kan worden uitgevlakt; 
zorg dat je geen gaten maakt in het papier.

Denk niet dat je in hen van die wonderlijke 
zwakheden zal aantreffen waar men in een 
psychologisch museum mee zou kunnen 
uitpakken. De zwakheden waar jij karren-
vrachten van zal oogsten, daar liggen de 

straten mee geplaveid. Als je ermee genoe-
gen neemt ze keurig in een broeikas te labe-
len en maandelijks af  te stoffen, dan gaan ze 
woekeren en uitgroeien tot echte monsters, 
waarna bezoekers versteld zullen staan van 
jouw collectie afwijkende exemplaren. 

Laten we misdadigers verzorgen en tering-
lijders straffen. De eersten zullen zeldzamer 
worden en de laatsten steeds talrijker.

Deze is koppig, opstandig en lui. Hij loopt 
weg. ‘Des te beter: er was toch niks mee aan 
te vangen; een vogel voor de kat.’ Twee jaar 
later komt hij je opzoeken, behoorlijk 
gekleed, in het bezit van een goeie job en een 
fiets die hij zelf  heeft bijeengespaard. Voel je 
niet beledigd. Het leven heeft nu eenmaal 
veel meer ervaring dan jij.

Lucht en maak schoon: boosaardigheid is 
een microbe die goed gedijt in het donker, in 
wanorde en vuiligheid. Water, vuur, lucht 
en licht: daar doe je in ons vak wonderen 
mee.

Geloof  niet in wonderen. Vandaag schijnt 
de zon; de lucht is blauw en er waait een 
frisse wind. Ze spelen. Je hoort hun vrolijke 
kreten, je ziet hen elkaar achternazitten, 
uitzwermen en weer als vrienden samen-
troepen, eindelijk voel je dat ze vol vertrou-
wen en openhartig zijn. Je klapt in je han-
den bij wijze van applaus om dat eindelijk 
weergevonden vertrouwen, en ook om hen 
bij je te roepen. Een viertal blijkt weggelo-
pen. Een bewijs dat de zon niet dezelfde uit-
werking heeft op jou als op hen. 

Laat hen zingen, lachen en dansen; laat ze 
rennen, zweten, springen. Al het overige is 
een kwestie van bezinning en organisatie.

Bemoei je niet met hun ‘interne keuken’ 
zonder je stevig vast te houden aan de lad-
der waarlangs je bent afgedaald. Je zou er 
anders wel eens kunnen blijven steken als in 
een diepe put.

Jan heeft Pauls boterham afgepakt. Dus zal 
Paul een boterham van Jan krijgen. Jawel, 
maar dan zal Jan aan Maurits het suiker-
klontje moeten teruggeven dat Karel hem 
had aangeboden in ruil voor een pen die 
Hendrik van Lode had afgetroggeld, die ze 
van Marcel had gekregen in ruil voor een 
trap in zijn knie en duistere dreigementen, 
terwijl diezelfde Marcel van Paul vier knik-
kers had gejat, die deze had geleend van Jan. 
De waarheid ligt op de bodem van die put, 
maar het koord waarmee je haar moet opta-
kelen is zo lang, zo lang, dat wanneer de 
waarheid ter hoogte van de putrand zal zijn 
geraakt, jij véél te ver zal staan om ook maar 
de haarkleur ervan te kunnen onderschei-
den. 

Je zal merken dat bepaalde rechters beslis-
singen nemen zoals juweliers een trouw-
ring verkopen. De ene neemt de maat van 
het vergrijp zoals de ander de maat neemt 
van een vinger. Wat daarna komt, kan bei-
den gestolen worden.

Het gerecht. Of: wanneer het abstracte de 
gedaante aanneemt van een griffier.

Zitten ze opgesloten, dan kan je niet méér 
voor hen doen dan het oudje dat gras raapt 
voor de konijnen die niet uit hun hok 
mogen, en hun wat verse kruiden voert: een 
leuk verhaal, plannen, stapliederen… Maar 
smakelijk vlees wordt het toch nooit.

Kweek je forellen in vuil water, dan zullen ze 
naar modder smaken. Kweek je kikkers in 
helder water, dan zullen ze smaken als forel.

Een kasteel bouwen. Slavenarbeid of  heer-
lijk spel. Het ligt er maar aan hoe je het aan-
pakt.



De Witte Raaf  – 163 / mei – juni 2013 9

Epileptoïdisch, depressief, hypomanisch… 
Dat zijn zorgen voor de dokter. Jouw refrein 
moet zijn: ‘Welk spelletje zullen we doen?’

T. is bruut en koppig. Vijl niet te snel zijn 
klauwen af. Misschien zijn die wel zijn enige 
troef.

P. is een leugenaar, H. is brutaal, Z. is plaag-
ziek. En F., die is helemaal niks: wat zullen 
we met hem aanvangen?

Er zijn bruikbare gebreken en minder bruik-
bare.

Een neus voor je menselijke zwakheden, ze 
ruiken die van ver zoals hyena’s een kreng, 
klaar om ervan te smullen.

Spraken ze geen holle woorden, dan was jij 
allang dood, je ogen uitgestoken, je tong 
blauw uitgeslagen en je ingewanden over-
geleverd aan de vliegen (te oordelen naar 
wat ze uitkramen wanneer ze boos zijn). 
Spraken ze geen holle woorden, dan waren 
zij moedig, vrolijk en eerlijk, toegewijd en 
bewust van hun onwaardigheid (te oorde-
len naar wat ze jou vertellen). Jij bent nog 
steeds niet dood en zij zijn nog steeds een 
beetje uitschot.

Tracht er vooral niet achter te komen wat ze 
onderling over jou vertellen. Hebben ze zin 
om aan de slag te gaan wanneer ze jou zien 
aankomen? Daarin schuilt jouw taak.

Omdat ze vuil en zwart zijn, denk je mis-
schien dat het eropaan komt hun een flinke 
wasbeurt te geven waar zij zuiver en moedig 
uit te voorschijn zullen komen. Leg borstels, 
zeep, water, wind en zon alvast klaar. Dag 
na dag zal je hun vervolgens gewoon maken 
om zich zelf  te wassen. 

‘De verdorvenheid staat op hun gezicht te 
lezen… Kijk nu toch eens wat een achter-
bakse houding…’ Kies de kwaadste van je 
groep, trek hem burgerkleren aan, stap met 
hem in een tweedeklascoupé en praat tegen 
hem als was hij je zoon. Spreekt niemand je 
aan van: ‘Wat heeft u toch een flinke jon-
gen…’, dan zal dat zijn omdat jouw kop niet 
uitnodigt tot een gesprek.

Diegene die kan zweten, zal zich wel uit de 
slag trekken. Wat met diegene die zo aardig 
glimlacht? Schopt die het ooit tot hoer?

Sommigen staan aan de rand van de recht-
schapenheid, zoals een pas herstelde zieke 
aan de rand van het open veld: z’n kamer 
ruikt naar de ziekte, maar het is er lekker 
warm.

Rondom een immense tuin, waar kinderen 
speelden in het hoge gras en het geheimzin-
nige kreupelhout, plaatste iemand een 
afsluiting. Het kind dat die als eerste in de 
gaten kreeg, riep de anderen, die hun spel 
staakten en tussen de spijlen door kwamen 
staren naar een buitenwereld die hen tevo-
ren koud liet. Alle, voortaan onbereikbare, 
geheimen en genietingen verhuisden naar 
de naburige tuin. Met andere woorden: 
schep geen ‘verboden terrein’, of  je kudde 
zal zich daarheen haasten en de nieuwe 
omheining zal hen niet tegenhouden. 

Onhandig in het spel, als uilen bij daglicht. 
Haatdragend, zeurderig, vals spelend, 
bekrompen en zuinig op hun adem. 
Overigens de beste zonen ter wereld. Het 
liefst zitten ze te pruimen en tussen hun 
voeten te spuwen…

Kijk uit met kant-en-klare oplossingen: een 
petroleumlamp kun je niet op het elektrici-
teitsnet aansluiten.

Zijn ze vergiftigd door vijftien levensjaren in 
een walgelijke omgeving? Hebben ze niet 

het minste gevoel voor wat gezond, recht-
schapen en menselijk is? Jouw werk bestaat 
er net in, hen in staat te stellen datgene op te 
nemen waar zij afkerig van zijn, hun aan te 
bieden wat zij nodig hebben en verfoeien: 
dagelijkse inspanning, ordentelijke spelle-
tjes, helder licht, fris water en flinke, vrolijke 
porren in de ribben van echte vrienden.

Je zal leren dat behendig stelen ook voor de 
domste is weggelegd.

Oester, karper, rund, hyena en paard zal je 
onder hen herkennen. Zou jij je boos maken 
op een oester?

Spaar je woede voor wanneer je alleen bent 
en zet ze zorgvuldig om in energie.

De ouders. Vijftien jaar en negen maanden 
hebben ze erover gedaan om hun zoon te 
maken tot wie hij is, en nu verlangen ze van 
jou dat jij er op drie weken tijd een model-
kind van maakt.

Wanneer de enkelingen die je zal hebben 
‘verbeterd’, eenmaal buiten, wangedrag 
vertonen, dan zal je denken dat het de ánde-
ren zijn die heropvoeding behoeven. En dat 
is niet eens zo slecht gedacht. Een taak 
waaraan anderen dan jij, en die nochtans 
goden waren, bijna hebben verzaakt. 

Hou ze in leven. Als leven voor hen gelijk-
staat met stelen, pesten, afbreken, zoek dan 
gewoonweg voor die werkwoorden lijdende 
of  meewerkende voorwerpen die hun 
kracht onmerkbaar zullen ombuigen in de 
richting van eerbare en nuttige daden. 

Raadseltje. De eerste lettergreep is gehoor-
zaam. De tweede lettergreep is gehoorzaam. 
De derde lettergreep is gehoorzaam. De vier-
de lettergreep is verdorven. Samen vormen 
ze: een fraaie boevenbende.

Hij is bang voor honden. Hij heeft een hekel 
aan regen. Hij houdt niet van wind. Hij 
heeft het altijd koud en maakt zich zorgen 
wanneer de maaltijd vijf  minuten later 
klaar is. ’t Is een zwervertje.

Moge je sympathie voor diegenen onder hen 
die op jou gelijken, jou niet beletten ook 
begrip te hebben voor de anderen.

Je bent geld verloren. T. vindt twee frank en 
pikt die in. V. vindt vijf  frank en brengt ze 
terug. En toch zeg ik je dat V. jou nog heel 
veel last zal bezorgen. 

Beeld je niet in dat diegene die steelt van de 
een om aan de anderen te geven, bijna rijp is 
voor de ‘buitenwereld’. Laat je je in met 
esthetiek en zuivere moraal, dan ben je een 
gevaarlijke egoïst en doe je je werk niet.

Dat zij mogen zijn ‘zoals iedereen’ – en God 
weet hoe lelijk de wereld is – ziedaar, ziedaar 
jouw ideaal.

Ze zullen je verbazen: alles bij elkaar zijn ze 
nauwer verwant met Pasteur dan met de 
oester.

Laat ze niet los alvorens ze, uit de sfeer die jij 
hebt geschapen, al het goede hebben getrok-
ken dat er voor hen te rapen viel. Maar van 
zodra ze er te zeer op hun gemak zijn, moet 
je ze zo gauw mogelijk wegsturen. Om ande-
ren een voorbeeld te kunnen stellen, loop je 
het gevaar een van de mooiste vruchten 
van je oogst te laten rotten.

Bij wijze van troost: mocht je slagen, dan 
zou je sterker zijn dan de dwaasheid.

Er was eens een ezel, reeds enkele jaren vol-
wassen en schoolmeester van beroep, die de 

jonge lammetjes vaak sloeg omdat hun 
oren niet snel genoeg groeiden. Naast hem 
leerde een oude geranium jonge korenbloe-
men hoe ze moesten blozen. Met soortgelij-
ke inzet leerde een oude merel jonge uiltjes 
de knepen van de zangkunst. En dit herop-
voedingscentrum was beroemd over de hele 
wereld omwille van zijn uitstekende metho-
den, zij het niet omwille van de bevredigen-
de resultaten.

Er was eens een kinderhart, bevolkt met 
goede bedoelingen, levend, discreet en een 
beetje vormeloos, als een kaboutervolk in 
een oud bos. Daar kwam een volwassene 
langs, die met een stentorstem raadgevin-
gen en zedenlessen begon op te dreunen. 
Amper hadden de kaboutertjes zo luid hun 
namen horen brallen, of  ze waren al dood 
van de schrik. Volwassenen, wees minder 
luidruchtig. 

Wees voorbereid op de grote vermoeidheid 
die je op een zekere avond zal overvallen, 
het verlangen je neus te snuiten zoals de 
paarden dat doen en ’m te smeren richting 
horizon, naar het land der gezonde, edele en 
evenwichtige, weldoorvoede en zonge-
bruinde kinderen. De volgende ochtend 
begin je wel een uurtje vroeger bij wijze van 
verontschuldiging.

Een koe wierp een kalf  met vijf  poten. 
Telkens wanneer de boer langs de stal 
kwam, gaf  hij vier of  vijf  stokslagen op de 
extra poot. De boerin wilde het kalf  naar 
catechese sturen om het te leren dat zo’n 
overtollige poot een laakbare zwakheid is. 
De oudste dochter troonde haar vriendin-
nen mee naar huis, die het uitproestten of  
vol afkeer de andere kant opkeken. Ja-ha, zó 
zijn onze manieren… in menig opvoedings-
gesticht!

Zijn vader bracht al acht jaar in de gevange-
nis door; zijn moeder twee jaar in het zie-
kenhuis en nóg verwacht die kleine lastpost 
dat de maatschappij voor hem zorgt.

Misschien zouden kinderen beter worden 
toevertrouwd aan tot opvoeder gebombar-
deerde oud-gevangenen, dan aan sommige 
goedmenende ‘zielen’. Want terwijl de eer-
sten hun afkerig kunnen maken van de 
ondeugd, zorgen de anderen ervoor dat ze 
een afkeer krijgen van rechtschapenheid.

Ze leven met zijn negenen in twee kamers. 
De vader is altijd ziek en de moeder is altijd 
in verwachting van weer een nieuw broer-
tje. De oudste wordt gearresteerd wegens 
bedelarij. Hij wordt onder jouw hoede 
geplaatst. Jij leest hem de les. Misschien kan 
je ook de vader een paar suède handschoe-
nen cadeau doen en de moeder een ivoren 
manicurestel.

Er was eens een sardientje dat niet zwem-
men kon. Het werd ingeblikt, stevig geklemd 
tussen twee andere vissen. Men was zelfs zo 
attent om er wat olie bij te doen. Wat was 
het sardientje gelukkig! Drie jaren gingen 
voorbij. Het blik werd opengetrokken. Maar 
nooit probeerde iemand het visje nog te 
leren zwemmen. Het ging hier immers om 
een sardine en niet om een jeugddelinquent.

Een natie die sloppenwijken duldt, open rio-
len, overbevolkte klassen, en het aandurft 
jeugddelinquenten te tuchtigen, doet me 
denken aan de ouwe zuipster die week in 
week uit haar koters onderkotste, en op een 
zondag, quasi verstrooid, de jongste een 
draai om z’n oren verkocht omdat die op z’n 
schortje had gekwijld.

Je hebt erfelijke tbc, erfelijke alcoholversla-
ving en je hebt erfelijke armoede.

Drie draden zouden met elkaar moeten wor-
den verweven: die van het individuele, van 
het familiale, van het sociale. Maar de fami-
liale is wat verrot, de sociale zit vol knopen. 
Men weeft dan maar met de individuele 
alleen. En men verbaast er zich dan over dat 

er slechts een dameswerkje uit voortkomt, 
gekunsteld en broos. 

Sommigen die dit vak, ons vak, beoefenen, 
vertrouwen op God; anderen geloven in 
mensen.

Wanneer je dertig jaar van je leven zal heb-
ben zitten schaven aan subtiele psycho-
pediatrische, medisch-pedagogische, psy-
choanalo-pedotechnische methoden, dan 
zal je, eenmaal de pensioenleeftijd bereikt, 
een flinke lading dynamiet halen en discreet 
enkele huizenblokken gaan opblazen in een 
krottenwijk. En in één seconde zal je meer 
werk hebben verzet dan in die dertig jaar.

Krijg je voor zo’n peulenschil al een afkeer 
van ons vak, ga dan niet met ons scheep, 
want onze brandstof  is de dagelijkse misluk-
king, onze zeilen staan bol van gegrinnik en 
we moeten hard werken voor een vangst 
van enkele hele kleine harinkjes, terwijl we 
toch op walvisvaart waren vertrokken.

Het is een kindervak, een apostelenvak, 
werk als dat van een bankwerker, of  beter 
nog, een strijkster. Een samenleving van 
onverschillige volwassenen heeft als een 
inerte massa op de kinderen gewogen, en de 
druk heeft, zowel lichamelijk als geestelijk, 
hardnekkige kreuken achtergelaten.

Vertaling uit het Frans: Catherine 
Robberechts

Noot van de uitgever (Éditions L’Arachnéen)

 *  Uit respect voor de onderwijzers besloot Deligny dit 
aforisme te schrappen uit de heruitgave van Graine 
de crapule door Éditions du Scarabée in 1960. 
Uitgeverij Dunod (1998) heeft die versie 
overgenomen. Het ontbrekende aforisme werd door 
ons teruggeplaatst. 

Bovenstaande tekst is een vertaling van de 
tekst Graine de crapule (1945), zoals opge-
nomen in het boek Fernand Deligny. Oeuvres, 
Édition établie et présentée par  Sandra 
Alvarez de Toledo, Paris, Éditions L’Arachnéen, 
2007. 

Het copyright van deze tekst berust bij 
Éditions DUNOD, rue Laromiguière 5, 75005 
Paris (01/40.46.35.50; www.dunod.com).
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HILDE VAN PELT

Het boek tussen de boeken

In de gemeentelijke bibliotheek van Sint-
Katelijne-Waver moet ergens een vreemd 
boek staan. Het heeft een witte cover. 
Binnenin vind je lege kolommen. Het boek 
is niet opgenomen in de catalogus van de 
bibliotheek en daardoor moeilijk terug te 
vinden. Het heeft geen vaste plaats. Het reist 
van het ene rek naar het andere, altijd maar 
verder. Om het op te sporen moet je de 
bibliotheek systematisch uitkammen. Maar 
het staat er nog steeds – zo werd mij onlangs 
bevestigd.
 Sinds ik er voor het eerst van hoorde, 
houdt dat boek me voortdurend bezig; ik 
vraag me af  hoe ik het moet begrijpen, 
waarom het daar staat. Het intrigeert me 
dat het aan elke systematiek ontsnapt – en 
daarmee elke ordening minacht – en via 
zijn verplaatsingen een eigengereide reis 
dwars door het systeem maakt, zonder ooit 
een eigen plek te vinden. Als boek tussen 
andere boeken valt het niet op, stoort het 
niet. Het kan rustig verder verhuizen, zon-
der dat iemand het opmerkt.
 Ondertussen ben ik in gesprek geraakt 
met de persoon die het boek daar geplaatst 
heeft. Ik weet nu ook dat het een uitnodi-
ging bevat om in de lege kolommen te note-
ren waar je het toevallig gevonden hebt, dat 
wil zeggen, tussen welke twee andere boe-
ken. Zo spreekt het over wat het feitelijk is. 
Een tautologie zonder verdere uitleg. Een 
boek tussen twee andere boeken.
 Anderzijds gaat het relaties aan met orde-
ningssystemen, met publiek en personeel, 
met lezers, met andere boeken, met litera-
tuur, fictie en non-fictie. Door zijn trage 
beweeglijkheid, die het normale functione-
ren van de bibliotheek doorkruist, weerspie-
gelt het van binnenuit wat we met woorden 
alleen van buitenaf  zouden kunnen formu-
leren. Het draait de wereld om: geen denken 
over, geen metaspreken, maar een spreken 
van binnenuit.
 The Library Book heet het boek en het gaat 
om een werk van de jonge kunstenaar 
Sarah Hendrickx, een van mijn studenten. 
Het is trouwens niet de enige kwestie waar-
van de betekenis mij grotendeels ontsnapt. 
Er is immers zoveel werk van studenten dat 
niet te grijpen valt.

Onwetendheid

Onderwijs of  kunstonderwijs en onwetend-
heid. Geen onwetendheid van studenten, 
maar van docenten. Ook geen geveinsde 
onwetendheid, zoals bij Socrates indertijd, 
om zijn leerlingen uit te dagen, maar een 
feitelijk niet-weten.
 Echte onwetendheid en vooral de omgang 
hiermee kan als een volwaardig pedago-
gisch principe gebruikt worden om tot ken-
nis te komen. Het is een methode die we 
kunnen vergelijken met de psychoanalyti-
sche praktijk, waarin zowel analyst als ana-
lysant ‘niet weten’. Deze onwetendheid is 
fundamenteel. In het essay Psychoanalysis 
and Education. Teaching Terminable and 
Interminable gaat Shoshana Felman1 uit 
van de freudiaanse gedachte dat iets aanle-
ren niet mogelijk is. Kennis kan niet overge-
dragen worden omdat geen van beide par-
tijen (analyst noch analysant, lesgever noch 
student) kennis heeft. Kennis moet gezocht 
worden, en meer nog: ze moet toegestaan, 
toegelaten worden. Het onderzoeksterrein 
van de psychoanalyse, met name het onbe-
wuste, is immers ‘een weten dat het weten 
dat men weet niet kan verdragen’2, aldus 
Lacan. Naar analogie met de psychoanalyse 
moet ook de docent de weerstand tegen het 
weten trachten op te heffen. Er moet een 
dwang gecreëerd worden om te weten. 
Bovendien kan men stellen dat het hier om 
een zoeken naar kennis gaat, dat nooit tot 
een volledige kennis kan leiden.
 Hier raken we aan de fundamentele 
onvolledigheid van kennis, zoals die ook in 
de kritiek op het Verlichtingsdenken gefor-
muleerd werd. Totale kennis is niet bereik-
baar, ook niet in de toekomst; het is een visie 
die zelfs in de positieve wetenschappen 
erkend wordt.3 Onwetendheid moet niet 

gezien worden als het tegendeel van kennis, 
het is er de radicale mogelijkheidsvoorwaar-
de van. Onwetendheid maakt deel uit van 
de structuur van kennis.
 De psychoanalyse stelt dat onwetendheid 
geen passieve staat is, maar een actieve wei-
gering van informatie of  een passionele 
weerstand ten opzichte van kennis, een ver-
langen om niet te weten. Zij laat dit niet-
weten zelf  instructief  worden. Analoog 
hiermee is onderwijzen geen overdracht 
van kennis, maar bestaat het uit het creëren 
van een conditie die het mogelijk maakt te 
leren; een overwinnen van weerstand om te 
weten. Dit weten is geen kennis op basis van 
interpretaties van de werkelijkheid, maar 
een kennis, een vaardigheid om die inter-
pretaties zelf  te maken. Het is een vorm van 
analytisch vermogen dat niet via voorge-
kauwde systemen kan aangeleerd worden, 
maar dat bereikt wordt door het te doen. 
Kennis, niet als overdraagbare substantie, 
maar als structurele dynamiek.

Jacôtot, de onwetende meester

Wat betekent dit voor een onderwijssitua-
tie? De docent kan geen meester zijn van 
kennis. Kennis kan alleen gezocht worden 
in de culturele productie van boeken, kunst-
werken, gebouwen, voorstellingen, klan-
ken. Studenten zoeken zo naar een weten in 
het eigen atelierwerk en in de kunstproduc-
tie van anderen. De docent begeleidt dit zoe-
ken, zoals de analyst de analysant begeleidt.  
Hierbij speelt de omgang met onwetendheid 
een cruciale rol: de attitude van de meester/
docent tegenover het niet-weten leidt stu-
denten in hun omgang met de eigen onwe-
tendheid. Docenten dienen als modellen 
voor de omgang met de niet-kennis – model-
len van eindeloos zoeken naar weten en 
naar betekenis. Hierin schemert de figuur 
door van de maître ignorant, de onwetende 
schoolmeester (zoals Jacques Rancière hem 
beschreef  4) naar het model van de 19de-
eeuwse meester Jacotôt, de meester die geen 
uitleg gaf  en zijn studenten zelf  liet zoeken. 
Uitleg geven is voor Jacotôt, alias Rancière, 
immers niet meer dan beweren ‘ik ben slim en 
jij bent dom’. Het stelt een hiërarchie in die 
voor de zoektocht van de student eerder een 
belemmering vormt. Daarom laat de maître 
ignorant zijn eigen kennis thuis en dwingt 
zijn studenten zich te emanciperen via een 
gemeenschappelijke bron, in het geval van 
Jacotôt een boek. De onwetende meester 
gebruikt zijn wil/autoriteit als dwangmiddel 
om de studenten te doen leren. Deze dwang 
maakt een vrije relatie mogelijk tussen de 
intelligentie van de student en die van de 
meester, via het gemeenschappelijke weten 
van het boek. Een situatie die vergelijkbaar is 
met die van de analytische talking cure waar-
in de dwingende afspraak gemaakt wordt 
om te spreken en te blijven spreken.

Spreken

Zowel voor Freud als voor Rancière is het 
spreken cruciaal bij het leren. Spreken is dé 
manier van leren. Hierbij wijkt doeltreffend-
heid voor performatieve doelgerichtheid. 
Het spreken heeft immers geen vooropge-
stelde finaliteit. Het heeft wel een centrum: 
de zogenaamde bron van kennis, het onbe-
wuste voor de analyst, het boek voor Jacotôt, 
het cultuurproduct en het eigen werk voor 
de student in de kunstschool. Rond deze 
bron komen docenten en studenten samen. 
Het discours zou moeten draaien rond deze 
kunstvormen en niet omgekeerd. (Kunst 
mag geen illustratie zijn van een dergelijk 
discours.) Het is de kunstproductie die een 
uitwisseling van ideeën teweegbrengt en 
leert denken. Zij vormt het centrum van het 
onderwijs. Zij is de aanleiding tot communi-
catie en dialoog waaruit – en, in dit geval, 
niet waarover – men iets kan leren.
 Wat er in dit spreken gebeurt, is dan niet 
een abstraheren of  een uitleggen. Het is een 
ontbinden en weer verbinden van woorden 
en dingen en plaatsen, een ontknopen en 
weer aan elkaar knopen waarbij de grenzen 
van de academische territoria genegeerd 
worden. Het is een reizen zonder vaste 
bestemming. En dan denk ik weer aan 
Sarahs boek.

De gulle meester

De ideale leraar hierbij bestaat niet: ‘goed 
genoeg’ is de leraar die, zoals de analyst, de 
eigen verlangens thuislaat, zodat deze niet 
uitgespeeld worden tegen die van de student 
of, zoals de maître ignorant, degene die de 
eigen ideologieën thuislaat om aandachtig 
te kunnen luisteren, te laten spreken, te 
doen spreken en mee te spreken; degene die 
bovendien het eigen kennen als object van 
het spreken durft op het spel te zetten. Dit 
vraagt een generositeit die het eigen gelijk 
laat varen om, samen met studenten, actief  
te zoeken naar betekenissen en oplossingen. 
We moeten dan wel de 19de-eeuwse illusie 
van kunst als product van één geniaal indi-
vidu laten varen en plaatsmaken voor kunst 
als samenspraak, samen denken en samen 
werken. Zo een anti-individualisme druist 
natuurlijk in tegen onze eigenwaan en 
tegen het idee-fixe dat studenten hun werk 
zelfstandig en alleen moeten maken. Het 
vraagt bovendien de gulheid van docenten 
om hun ‘eigen’ intelligentie en creativiteit te 
delen.
 Leren is in deze context niet alleen een 
taak voor studenten; het wordt evenzeer 
een taak voor docenten: leren als onderwijs-
opdracht, als attitude en als model dat stu-
denten kunnen navolgen; leren via het kri-
tisch ondervragen van kunst en van het 
denken over kunst, als kunstenaar en/of  als 
wetenschapper; en leren via het voortdu-
rend in vraag stellen van de zogenaamde 
zekerheden die het denken binnensijpelen.
 Een in vraag stellen. Is het dat wat Sarahs 
boek mij vertelt?

Kritische intimiteit

De vraag is hier of  we met deze kritische 
reflectie niet terug de klassieke meester bin-
nenhalen, de meester die van bovenaf  
spreekt. Of  is er een alternatief  om daaraan 
te ontsnappen? Is een kritisch denken moge-
lijk, dat vraagtekens plaatst van binnenuit, 
zoals de psychoanalyse dat doet of  Jacotôt 
betrachtte? Hier kan het principe van kriti-
sche intimiteit van Gayatri Spivak5 een 
model zijn: kritische intimiteit als methodo-
logisch alternatief  voor de klassieke kriti-
sche distantie die objectiviteit moet garande-
ren in de wetenschappen; een attitude die 
subjectieve betrokkenheid opzoekt in kennis 
en die ‘samen denken’ vooropstelt – zelfs in 
pedagogische relaties tussen docenten en 
studenten, waar studenten van docenten 
leren en docenten van studenten; een atti-
tude die ook de grenzen van de wetenschap-
pelijke en culturele disciplines durft te over-
schrijden om het vormelijke, het inhoudelijke 
en de context als een geheel te blijven zien. 
Experimenten hiermee door cultuurweten-
schappers6 tonen alvast een manier van 
werken waarin kunst en cultuur de samen-
hang behouden die ze dikwijls verliezen in 
een strikt academische analyse.

Zo een subjectief  interpreteren kan een pro-
ductief  werkproces op gang brengen, dat 
bijzonder verwant is met het maken van 
kunst: kritische intimiteit dus niet alleen als 
methodologie in het zoeken naar kennis en 
in de pedagogische aanpak, maar ook in de 
kunstpraktijk – als antwoord op de kritische 
afstand die de modernistische kunstenaar 
nam om de wereld vanuit een niet-partici-
perende positie, van buitenaf  te kunnen 
beschouwen. Kunst wordt hier een sociaal 
engagement, een praktijk die infiltreert in 
een maatschappelijke omgeving, die daar 
ageert en de wereld toont van binnenuit.
 Een tonen van binnenuit, zoals Sarahs 
boek dat probeert?

Masters?

Vanuit deze standpunten is het moeilijk om 
nog over meesterschap te spreken, omdat 
deze term een voortdurende controle veron-
derstelt. Zo komt de titel ‘master’ in het 
gedrang. Die term valt trouwens moeilijk te 
verenigen met een hedendaags kunstenaar-
schap. Waarover moet een kunstenaar 
immers meester zijn? Zeker na alle kritiek 
die de kunst sinds de jaren 60 formuleerde 
op dit denken, is deze term bijzonder irrele-
vant geworden, zowel voor studenten als 
voor docenten. In plaats van te streven naar 
een controlerend en wetend meesterschap, 
kunnen we beter het niet-weten productief  
maken. Dit besef  doet ons telkens opnieuw 
zoeken naar betekenis, terwijl elke invulling 
van dit verlangen het meester-zijn in vraag 
stelt. Dit betekent dan wel dat wij, de zoge-
naamde ‘meesters’ van de zogenaamde 
‘masters’, veroordeeld zijn tot een levens-
lang leren. Wat wel een fijn lot is.

Noten

1 Shoshana Felman, Psychoanalysis and Education. 
Teaching Terminable and Interminable, in  
Yale French Studies, nr. 63, 1982, pp. 21-44.

2 Jacques Lacan, seminarie van 19 februari 1974 
(onuitgegeven).

3 Denk aan de Gödelstellingen in verband met de 
principiële onvolledigheid van de wiskunde,  
zie o.a.: Diderik Batens, Kurt Gödel en de 
wetenschappelijke zekerheid, in: Jos Kint (red.), 
Nieuwe visies in de wetenschap, Leuven, Acco, 
1989, pp. 43-66.

4 Jacques Rancière, Le Maître Ignorant. Cinq leçons 
sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard, 
1987.

5 Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of  
Postcolonial Reason: Toward a History of  the 
Vanishing Present, Cambridge (MA), Harvard 
University Press, 1999. Mieke Bal herwerkte 
dit concept van Spivak in haar boek Travelling 
Concepts in the Humanities. A Rough Guide, 
Toronto, University of  Toronto Press, 2002,  
pp. 286-323. 

6 Behalve aan de Amsterdam School of  Cultural 
Analysis (Universiteit van Amsterdam) ook in 
het Centre for Cultural Analysis, Theory and 
History (University of  Leeds).

Masters?

Sarah Hendrickx

The Library Book, 2012
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MARCEL RENÉ MARBURGER

In 1991 publiceerde Vilém Flusser een 
essay onder de titel Esthetische opvoeding.1 
Deze tekst kwam voort uit zijn deelname 
aan een bijeenkomst in München over het 
thema Esthetische vorming in een technisch-
mediale tijd. In Esthetische opvoeding schetst 
de mediafilosoof  de kunsthogeschool van de 
toekomst, die hij als ‘onderbouw van de cul-
tuur’ begrijpt.2 Het onderwijs in die hoge-
school moet beschikbare methoden over-
dragen en nieuwsoortige methoden 
ontwikkelen ‘waarmee uit opgeslagen 
informatie nieuwe informatie kan worden 
gemaakt’.3 Flusser denkt daarbij niet aan 
het aanreiken van technieken waarmee 
kunstwerken kunnen worden gecreëerd, 
maar aan een theoretische discussie over 
het verschijnsel van de creativiteit zelf: ‘De 
school moeten we niet langer als een plaats 
voor informatieoverdracht beschouwen, 
maar als een plaats voor systeemanalyse en 
systeemsynthese.’4 De kunstenaars van de 
toekomst definieert hij als ‘systeemsynthe-
tici’, die zich moeten concentreren op het 
‘manipuleren van kunstmatige intelligen-
ties’.5 Hoe komt Flusser tot die visie?
 Zijn argumentatie begint met een verwij-
zing naar de klassieke indeling van de idea-
len in het ware, het goede en het schone. Die 
heeft geleid tot de opsplitsing van de diverse 
wetenschappelijke disciplines. Tussen de 
daarvoor bevoegde hogescholen en facultei-
ten – technische, juridische, economische 
en artistieke – kan door de alsmaar ‘meer 
gesofisticeerde codes’ geen uitwisseling 
meer plaatsvinden: het is immers onmoge-
lijk om van ‘de ene codegroep in een andere 
te vertalen’.6 Doordat het onze cultuur ont-
breekt aan ‘communicatie tussen haar sub-
culturen’, is ze uit elkaar aan het vallen.7 
Het is maar zeer de vraag of  de inspannin-
gen om die opsplitsing op te heffen kans op 
slagen hebben, aangezien de noodzakelijke 
vertaling van het ene codesysteem in het 
andere tot een ‘vervlakking’ van de discipli-
nes leidt.8 De alom geproclameerde interdis-
ciplinariteit brengt dan ook geen productie-
vere uitwisseling tussen de diverse 
weten schappen met zich mee: ze zorgt er 
alleen maar voor dat de diverse onderzoeks-
disciplines worden gemarginaliseerd.
 Nog een ander probleem is volgens Flusser 
dat de som van de beschikbare informatie 
voortdurend toeneemt. Sinds de Renaissance 
heeft de informatie zich – zoals Flusser het 
in een college ooit onderhoudend heeft 
geformuleerd – ‘zoals de konijntjes verme-
nigvuldigd’, zodat het ‘gewoonweg onno-
zel’ is om nog als solitaire auteur bedrijvig te 
willen zijn.9 Door de overvloed aan infor-
matie kan men onmogelijk nog de gehele 
cultuur overschouwen en in dat geheel nog 
de idealistische trits van het goede, ware en 
schone honoreren. Wie zich afkeert van de 
alsmaar voortschrijdende en niet meer 
communiceerbare specialisering van de 
diverse wetenschapsdomeinen, zit op een 
dwaalspoor. Universele geleerden en uni-
versele kunstenaars lijken in onze tijd 
onmogelijk geworden. Wetenschappers en 
kunstenaars worden niet meer in staat 
geacht om de verantwoordelijkheid op zich 
te nemen op essentiële vragen een antwoord 
te bieden. Ook voor Flusser is de op geniale 
wijze uit zichzelf  scheppende auteur dood. 
Welke opdracht heeft de kunst dan, en hoe 
zijn kunsthogescholen nog te verantwoor-
den?
 Een uitweg uit de ingewikkelde situatie 
vindt Flusser in de vaststelling dat het hele-
maal niet absoluut noodzakelijk is dat je elk 
bestanddeel van een systeem kent om het 
als een systeem te kunnen behandelen. 
Iemand hoeft niet elk stukje culturele infor-
matie in zijn geheugen te kunnen oproepen 
om competent te zijn voor de hele cultuur: 
‘Om een systeem te kunnen hanteren, is het 
niet nodig om alle elementen ervan te ken-
nen. Er bestaat een hele discipline, de cyber-
netica, die zich bezighoudt met het hante-
ren van complexe systemen die niet tot in de 
details doorgrond kunnen worden.’10 Voor 
het individu gaat het er niet meer om zo veel 
mogelijk informatie te verwerken en op te 

vragen: het gaat erom de beschikbare massa 
informatie efficiënt te organiseren. Met de 
cybernetica verwijst Flusser naar het 
opslag- en organisatievermogen van com-
puters. Informatie moet niet door de herse-
nen worden opgeslagen, maar door compu-
ters. Zoals hij elders schrijft, moeten alle 
automatiseerbare processen worden over-
genomen door machines.11 Dat biedt de 
mens de kans om zich te concentreren op 
het wezenlijke – het voortbrengen van wat 
nieuw en onwaarschijnlijk is. Creativiteit 
moet dan ook worden gelijkgesteld met de 
onwaarschijnlijke – want niet te voorspel-
len – recombinatie van beschikbare infor-
matie. Creatief  zijn betekent verbindingen 
tot stand brengen die door middel van geau-
tomatiseerde processen niet gerealiseerd 
kunnen worden. Iemand is competent voor 
de cultuur als hij of  zij geleerd heeft machi-
nale geheugens te manipuleren, ‘en dan 
niet alleen om ze met nieuwe informatie te 
voeden en de opgeslagen informatie op te 
roepen, maar vooral om de opgeslagen 
informatie te koppelen’.12

 De opdracht van de kunsthogescholen 
ligt er dan ook niet in om specialisten voort 
te brengen – bijvoorbeeld voor schilder-
kunst, grafiek of  beeldhouwkunst – maar 
wel om generalisten op te leiden die in staat 
zijn om met de toenemende informatievloed 
om te gaan. Dat verandert de betekenis van 
kunst fundamenteel. Artistieke arbeid is 
dan geen doel op zichzelf  meer, geen l’art 
pour l’art, maar krijgt meer omvattende 
taken toebedeeld. Zo begrepen heeft kunst 
een invloed op alle maatschappelijke domei-
nen – ze is net zo goed verantwoordelijk 
voor wetenschap en ethiek als voor estheti-
ca, dus in gelijke mate voor het schone, het 
ware en het goede. Deze visie kan natuurlijk 
niet zonder gevolgen blijven voor het onder-
wijs aan kunsthogescholen. In een nog niet 
gepubliceerd essay met de eenvoudige titel 
Hogescholen stelt Flusser – daarin trouw aan 
zijn communicatiewetenschappelijke inslag 
– de doorslaggevende vraag: ‘Wil men in het 
geheugen van de ontvanger gegevens 
opslaan of  wil men in de ontvanger beslis-
singen provoceren?’13 Na wat tot nu toe 
werd gezegd, ligt het antwoord voor de 
hand. Het opslaan van gegevens moet wor-
den overgelaten aan cybernetische machi-
nes, terwijl studenten moet worden bijge-
bracht hoe ze kritisch en transformerend 
kunnen ingrijpen in de gegevensverzame-

lingen. Hoe onderwijs je die beslissingscom-
petenties?
 In tal van teksten, maar vooral in zijn 
boek Kommunikologie, maakt Flusser een 
onderscheid tussen discursieve en dialogi-
sche communicatiestructuren.14 In discur-
sieve vormen van communicatie wordt 
informatie zo onvervalst mogelijk doorgege-
ven, terwijl dialogen de functie hebben om 
nieuwsoortige informatie voort te brengen. 
Kunsthogescholen hebben de opdracht om 
creativiteit te bevorderen en moeten vol-
gens deze visie dus dialogisch worden geor-
ganiseerd. Dat sluit onderwijsmodellen uit 
waarin specialistische kennis eenzijdig 
wordt doorgegeven van de docent naar de 
student. In de plaats daarvan moeten niet-
hiërarchische organisatievormen komen, 
waarin alle leden van een hogeschool – los 
van hun formele rol als docent of  student – 
in gelijke mate bij het genereren van theore-
tische of  praktische uitingen betrokken zijn. 
Kritisch denken ontstaat waar verantwoor-
delijkheid wordt gedeeld.
 Als docent aan een kunsthogeschool 
komen dan niet meer de mensen in aanmer-
king die door hun opleiding hebben bewe-
zen dat ze bestaande kennis kunnen ver-
werven en doorgeven, maar mensen die 
bereid zijn om een gelijkberechtigde dialoog 
aan te gaan. Hogeschooldocenten moeten 
zich niet meer profileren met hun successen 
– academische of  andere geloofsbrieven – 
maar met de spelcompetentie die hun wordt 
toegeschreven. Die competentie onder-
scheidt zich vooral door het vermogen in te 
spelen op nieuwe en niet te voorspellen situ-
aties, en daarbij permanent de eigen status 
quo in vraag te stellen. In die visie zijn 
kunsthogescholen geen instellingen meer 
voor de transfer van gecanoniseerde kennis 
en beproefde vormgevingstechnieken: het 
zijn ongestructureerde laboratoria – plaat-
sen voor het onvoorwaardelijke en dialogi-
sche experiment.
 Zulke plaatsen zijn kunsthogescholen nu 
al, zo proclameren ze steeds weer, al maken 
ze die aanspraken niet waar. Misschien 
lopen hun goedbedoelde intenties spaak 
door de rol die kunstenaars doorgaans 
wordt toegeschreven: de romantische voor-
stelling van het genie dat uit het niets gran-
dioze werken schept, louter en alleen dank-
zij de goddelijke inspiratie, lijkt hen nog 
altijd als een ongeneeslijke ziekte aan te kle-
ven. Tegelijkertijd wordt even fel van kun-

stenaars verwacht dat ze kunnen functio-
neren in de maatschappij – en in de regel 
betekent dat in de wereld van de arbeid. Er 
wordt dus verwacht dat hun geniale of  aan-
geleerde vaardigheden toepasbaar zijn. 
Daarom is het goed mogelijk dat het door 
Flusser voorgestelde studium generale, 
waarin geen vakkennis en gespecialiseerde 
vaardigheden worden onderwezen, maar 
methoden om informatie te verwerken, zich 
niet doorzet. Alvast op het eerste gezicht 
ontbreekt het deze opleiding immers aan de 
nodige mercantiele bruikbaarheid of  aan 
een ander aantoonbaar nut. Wie zo’n oplei-
ding heeft afgesloten, lijkt al even overbodig 
als een antieke filosoof. Mochten Flussers 
ideeën over een esthetische opvoeding toch 
ooit worden gerealiseerd, dan zou dat de rol-
len en de opdrachten die aan de kunst wor-
den toegeschreven fundamenteel verande-
ren. Het zou een leven na de dood van de 
auteur kunnen betekenen.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens
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Creativiteit, informatie en de dood van de auteur
Vilém Flusser over de toekomst van de kunsthogescholen

Vilém Flusser (rechts) tijdens de discussie ‘Für eine Philosophie der Fotografie’, 8 december 1983, Fachhochschule Bielefeld, foto: Ulrich Mertens
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‘Men vergeet dat onderwijs een precaire relatie is  
tussen student en docent’

Gesprek met Wouter Davidts over zijn docentschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam

DANIËL VAN DER POEL

Daniël van der Poel: Hoe heb je het onderwijs 
als student aan de Universiteit Gent ervaren?
Wouter Davidts: Mijn studententijd was een 
periode met een hoge graad van zelfred-
zaamheid. Toen ik in 1992 architectuur 
ging studeren, bestond de opleiding aan de 
ingenieursfaculteit net een paar jaar en 
waren er nog veel losse eindjes. Maar als 
studenten klaagden wij niet wanneer vak-
beschrijvingen onduidelijk waren of  pro-
gramma’s gedurende het jaar veranderden; 
we namen de gelegenheid te baat om onze 
zin te doen en allerlei zaken uit te proberen. 
Onduidelijkheden zagen wij niet als gebre-
ken, maar als vrijheden. We grepen ze aan 
om de opdrachten voor onszelf  interessant 
te maken – wat er in mijn geval meestal op 
neerkwam dat ik er beeldende kunst bij 
betrok. Ik denk trouwens dat de docenten 
ons min of  meer bewust aan ons lot overlie-
ten. Tot op vandaag neem ik die situatie als 
uitgangspunt. Ik weiger bijvoorbeeld om in 
het eerste college een volledig omlijnd les-
programma te presenteren, laat staan al 
mee te delen wat het examen zal inhouden. 
D.v.d.P.: Na je studie promoveerde je aan de 
Universiteit Gent. Vervolgens werkte je daar vijf  
jaar als postdoc en daarnaast verrichtte je onder-
zoek aan onder meer het Londense Goldsmiths 
College en het Henry Moore Institute in Leeds. 
In 2009 trad je aan als hoogleraar Kunst-
geschiedenis aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Welke verschillen ervoer je tussen 
het onderwijs aan de VU en de opleiding die je 
zelf  aan de Universiteit Gent had genoten? 
W.D.: Toen ik in Nederland begon, duurde 
het enige tijd voordat ik begreep hoe stu-
denten er een studietraject aflegden. Ze wer-
ken het curriculum vaak in hun eigen 
tempo af, zonder veel externe druk. In Gent 
was het de gewoonte dat een student zich 
inschreef  voor een compleet studiejaar en 
alle bijhorende vakken in twaalf  maanden 
afrondde. Het kon zelfs gebeuren dat je her-
examens kreeg of  in extremis een heel jaar 
moest overdoen, omdat je één of  meerdere 
vakken niet haalde. De docenten hadden de 
verantwoordelijkheid om te bepalen wat je 
redelijkerwijs binnen een bepaalde periode 
kon verwerken. Als student werd er van je 
verwacht dat je die leerstof  binnen de gezet-
te termijn tot je nam. Dat was moeilijk, 
maar vanuit een later beroepsperspectief  
erg waardevol. De aanpak is op dit vlak ech-
ter drastisch veranderd.
D.v.d.P.: Hoe verklaar je die verandering?
W.D.: In de loop der jaren is de organisatie 
van het onderwijs steeds meer in handen 
gekomen van de administratie. Academici 
hebben dat aanvankelijk toegejuicht omdat 
het hun werklast verlaagde, maar gaande-
weg werd het gehele onderwijs onderwor-
pen aan een bureaucratisch systeem van 
regels, afspraken, studieadviezen, handlei-
dingen enzovoorts. Tegenwoordig krijgen 
studenten op de eerste dag van hun oplei-
ding urenlang uitleg over klachtenregelin-
gen, het opvragen van cijfers en andere 
organisatorische zaken. Op een zeker 
moment kwam ik zelfs een handleiding voor 
een studiehandleiding tegen. Wanneer je 
studenten op die manier blijft aanspreken, 
dan verliezen zij het besef  dat het onderwijs 
in essentie vertrekt van een precaire relatie 
tussen student en docent, die vorm krijgt tij-
dens de colleges.
D.v.d.P.: Heeft de Bolognaverklaring daar een 
rol in gespeeld?
W.D.: De Bolognaverklaring biedt een ant-
woord op de vraag hoe je binnen het hoger 
onderwijs in Europa uitwisseling mogelijk 
kunt maken. Dat is een positief  uitgangs-
punt; het is goed dat er nu meer mogelijkhe-
den tot uitwisseling zijn. Er is echter een 
zeer bureaucratisch systeem ontstaan dat 
op allerlei niveaus de plaats heeft ingeno-
men van wat voorheen via menselijke con-
tacten en afspraken verliep. Het studiepun-
tensysteem bijvoorbeeld, dat voortkwam uit 
de Bolognaverklaring, heeft van de student 
een soort cliënt gemaakt die zelf  bepaalt 

hoe hij of  zij een opleiding samenstelt en 
doorloopt. Ik heb het meegemaakt dat stu-
denten papers indienden voor vakken die ze 
twee jaar voordien hadden gevolgd of  dat ze 
twee jaar niets van zich lieten horen om dan 
plots een scriptie in te leveren. Het gekke is 
dat ik op zulke momenten niet bleek te 
beschikken over formele middelen waarmee 
ik hen duidelijk kon maken dat de redelijke 
termijn voor het inleveren van die stukken 
ruimschoots was overschreden.
D.v.d.P.: Heeft de instroom van studenten wel 
eens problemen opgeleverd, bijvoorbeeld omdat 
ze onvoldoende kennis bezaten?
W.D.: Een gebrek aan voorkennis kun je 
meestal oplossen door lees- en kijkwerk op te 
dragen. Veel lastiger is het wanneer een 
masterstudent voorheen heel schools is aan-
gesproken. Dat is binnen een jaar bijna niet 
te overkomen. Ik vind het overigens te ver-
kiezen dat studenten binnen een opleiding – 
en liefst op dezelfde dag – te maken krijgen 
met docenten die op zeer diverse manieren 
omgaan met het materiaal. Zulke interne 
verschillen worden door sommigen als pro-
blematisch of  zelfs als inconsequent gezien, 
maar volgens mij is het heel leerzaam.
D.v.d.P.: Is de formalisering van het onderwijs 
prominenter in Nederland dan in België?
W.D.: Mijn indruk is dat de formalisering 
van het onderwijs in heel Europa en de 
Verenigde Staten toeneemt. Om vanuit mijn 
eigen ervaring te spreken… ik ben nu twee 
maanden gastdocent aan de Universiteit 
Gent. Doordat mijn aantreden van recente 
datum is, klopt de beschrijving van mijn 
vak in de studiegids nog niet met de nieuwe 
invulling die ik eraan geef. Daar heb ik de 
studenten in het eerste college op gewezen; 
maar na twee weken is een student naar de 
ombudsman gestapt om zijn zorgen te uiten 
over de discrepantie tussen de beschrijving 
en de feitelijke inhoud van het vak, zonder 
mij hierover persoonlijk aan te spreken. Ik 
vind het vreemd dat zaken die in principe 
onderdeel zijn van een onderhandeling tus-
sen student en docent nu meteen via de 
administratieve weg worden benaderd. De 
vraag is wie voor die ontwikkeling verant-
woordelijk is. Je kunt boos worden op de stu-
denten – en ik heb na dit incident een colle-
ge aan studeerethiek gewijd – maar ik denk 
dat deze manier van handelen vooral voort-
komt uit de manier waarop ze worden aan-
gesproken.
D.v.d.P.: Hoe vind je dat studenten dan wel 
moeten worden aangesproken en hoe doe je dat 
in het huidige onderwijsklimaat?
W.D.: Laat me nog een voorbeeld geven. 
Enige tijd geleden voerde het Nederlandse 
kabinet-Rutte I een inmiddels gewijzigde 
regeling in tegen het langstuderen. Ik vond 
het in principe goed dat er iets werd gedaan 
tegen onnodig lang studeren, maar de 
beleidsmakers interpreteerden de situatie 
uitsluitend in financiële en politionele ter-
men. Dat resulteerde in een regeling die 
docenten hun verantwoordelijkheid ontzeg-
de. Wanneer er bij problematisch studiege-
drag automatisch een boete wordt uitge-
deeld, word je als docent buitenspel gezet. 
Kort na de invoering van de regeling heb ik 
bij het begin van een college aan de Vrije 
Universiteit aan mijn studenten verteld dat 
ik die regeling verfoei omdat ze studenten 
aanspreekt als potentiële delinquenten. Ik 
heb ze uitgelegd dat een vak draait om 
samenwerking en dat ik verwachtte dat 
iedereen aan het einde van het semester het 
examen zou doen. Uiteindelijk heeft ook 
bijna iedereen dat gedaan. Sommigen heb-
ben het niet gehaald, maar in ieder geval zijn 
ze op een volwassen manier aangesproken.
D.v.d.P.: Onlangs verscheen een rapport dat kri-
tisch is over de kwaliteit van het onderwijs aan 
de Vrije Universiteit. De problemen zouden 
voortkomen uit een eenzijdige nadruk op expan-
sie en een gebrek aan contact tussen het univer-
siteitsbestuur en de werkvloer. Kort na het ver-
schijnen van het rapport trad de rector 
magnificus af. Zelf  nam je vorig jaar afscheid 
als hoogleraar. Hoe ervoer jij de contacten tus-
sen de verschillende lagen van de universiteit?
W.D.: Kort voor mijn vertrek hebben we met 

de voltallige Opleidingscommissie van de 
afdeling Kunst & Cultuur, waarvan ik twee 
jaar lang voorzitter was, een brief  geschre-
ven aan de onderwijsdirecteur, de decaan 
en het afdelingshoofd. Die brief  was een 
opsomming van knelpunten op het vlak 
van onderwijs waar we in die twee jaar mee 
waren geconfronteerd. Van het toenmalig 
afdelingshoofd ontving ik een officiële brief  
terug met de mededeling dat er kennis was 
genomen van de inhoud van onze brief, 
maar dat het verder een zaak was voor de 
onderwijsdirectie. Deze vreemde combina-
tie van bestuurlijke afstandelijkheid ten 
opzichte van het onderwijs en het delegeren 
van verantwoordelijkheid kwam ik gedu-
rende mijn aanstelling voortdurend tegen 
en heeft me telkens erg verbaasd. Als ik 
terugkijk op de ontwikkelingen aan de Vrije 
Universiteit, dan zijn de nu veelbesproken 
problemen bij het college van bestuur dui-
delijk. De verantwoordelijkheid die de afde-
lingshoofden en decanen dragen, komt ech-
ter onvoldoende aan bod. Hebben zij wel 
voldoende gestreden voor de eer en de inte-
griteit van hun respectievelijke vakgebie-
den? Het is te makkelijk om als hoogleraar 
of  afdelingshoofd te wijzen naar het facul-
teitsbestuur, als faculteitsbestuur naar het 
college van bestuur, en als college van 
bestuur naar Den Haag. Degenen die 
bestuurlijke verantwoordelijkheid hadden, 
ook de academici onder hen, verscholen 
zich daar vaak achter. Ze vulden hun man-
daat in als een plichtpleging in plaats van de 
kans te grijpen om het instituut mede vorm 
te geven en te handhaven. De neiging tot 
persoonlijk zelfbehoud in de middenlaag 
van de universiteit was voor mij een belang-
rijke reden om mijn ontslag in te dienen.
D.v.d.P.: Kun je een concreet voorbeeld geven 
van de gevolgen van dergelijk zelfbehoud?
W.D.: Op een zeker moment kregen we als 
stafleden de opdracht na te denken over 
nieuwe studierichtingen die veel studenten 
zouden trekken. Eigenlijk ging het daarbij in 
eerste instantie over het financieel behoud 
van de universiteit. Het risico van consu-
mentenlogica in het onderwijs is dat de 
nadruk komt te liggen op fashionable studies 
ten koste van klassieke, traditionele oplei-
dingen. Het is belangrijk dat men blijft 
nadenken over de manier waarop een studie 
in het heden staat, maar niet vanuit een 
eenzijdig financieel perspectief. Ik geloof  ook 
niet dat een klassieke discipline als kunstge-
schiedenis tegenwoordig op dezelfde manier 
wordt onderwezen als veertig jaar geleden; 
zowel traditie als vernieuwing speelt daarin 
een rol. In reactie op die opdracht heb ik 
gezegd dat ik niet wil weten wat mensen wil-
len studeren, laat staan dat ik de keuze van 
mijn lesstof  in functie daarvan wil bepalen. 

Ik zie het zo: als je als docent wordt aange-
steld, dan ben je tegelijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor het onderwijs dat je de 
studenten aanbiedt. Dat neem ik erg serieus, 
maar beschouw ik tevens als een privilege. 
Ik wil echter wel zelf  kunnen bepalen wat 
mijn studenten te leren krijgen, om ze daar 
vervolgens zo goed mogelijk in bij te staan. 
Wanneer ze vragen hebben bij de selectie 
van het lesmateriaal, dan verwacht ik dat ze 
mij uitleggen waarom, zodat ik daar vervol-
gens op kan reageren. Zo krijg je een heel 
interessante uitwisseling, die veronderstelt 
dat je als docent volledig achter je onderwijs 
staat, maar die ook vereist dat je het relatieve 
karakter van je eigen keuzes en kennis durft 
te onderkennen. 
D.v.d.P.: Hoe kan een docent zonder functionele 
macht de situatie verbeteren?
W.D.: Het is belangrijk dat we als docenten 
beseffen dat we ons niet aan de regels moe-
ten houden. Er is bijvoorbeeld vastgelegd 
hoeveel woorden een student per week mag 
lezen. Natuurlijk moet je rekening houden 
met de studielast, maar je kunt je studenten 
best uitleggen dat ze een keer niet één maar 
twee boeken moeten lezen, omdat ze anders 
de week daarop geen goede discussie kun-
nen voeren over het betreffende onderwerp. 
Ze zullen dan mopperen, maar ook beseffen 
dat het gaat om hun ontwikkeling. Als we 
als docenten dat soort dingen niet meer 
durven, dan geven we uiteindelijk alle ver-
antwoordelijkheid weg.
D.v.d.P.: Keert jouw omgang met de regels zich 
wel eens tegen je? 
W.D.: Eén keer ging het glorieus mis. In het 
voorjaar van 2011 zaten mijn collega’s en 
ik ermee dat er op korte termijn van alles 
moest worden geregeld voor het volgende 
collegejaar: de beschrijvingen van de vak-
ken, de vakcodes, de opmaak van de studie-
gids et cetera. Nu hadden de werkcolleges 
eigenlijk allemaal dezelfde structuur. Ik 
stelde daarom voor om te breken met de 
regel dat elk vak een administratieve een-
heid is en al die colleges onder één vak met 
één eindverantwoordelijke en één vakcode 
onder te brengen. Die onconventionele aan-
pak zou een pak administratie schelen en 
bovendien hoefde niet alles op voorhand 
vast te liggen, zodat we gedurende het jaar 
interessante activiteiten konden inlassen. 
Mijn plan liep echter uit op een nachtmer-
rie. Het systeem was zo dwingend dat de 
docenten geen cijfers konden uitdelen voor 
hun onderdeel omdat er geen aparte vakco-
des waren. Uiteindelijk hebben we alsnog al 
die aparte vakken moeten aanmaken, wat 
al met al veel extra werk betekende. 
Tegenover mijn collega’s heb ik deemoedig 
moeten erkennen dat mijn voornemen 
naïef  was geweest.

Vrije Universiteit Amsterdam
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DANIËL VAN DER POEL

Daniël van der Poel: Hoe was de omgang met 
docenten tijdens je eigen studietijd?
Guido Goossens: In de jaren 80 en begin 
jaren 90 studeerde ik geschiedenis en filoso-
fie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Het was een traditionele opleiding, waarbij 
de sturende rol lag bij de docenten. Het 
onderwijs dat zij verzorgden kwam groten-
deels voort uit hun eigen onderzoek en 
publicaties. Er lag een sterke nadruk op 
hoorcolleges, met zestig tot honderd stu-
denten die opschreven wat de docent ver-
telde. Studenten tutoyeerden de docenten, 
maar er bestond toch een behoorlijke onder-
linge afstand.
D.v.d.P.: Je doceert nu zelf  cultuurwetenschap 
aan de Universiteit Maastricht. Hoe gaat dat in 
zijn werk?
G.G.: We geven zogenaamd probleemge-
stuurd onderwijs, een veel intensiever en 
beter onderwijsmodel dan dat waar ik als 
student mee te maken had. Het houdt in dat 
je als docent optreedt als begeleider en dat je 
taken bedenkt waar de studenten min of  
meer zelfstandig aan werken. Ze doen dat 
binnen groepen van maximaal vijftien per-
sonen. Over de gegeven onderwerpen voe-
ren we discussies waarin de studenten een 
actieve rol hebben, en als ze ergens op vast-
lopen, dan geef  ik een minicollege over het 
betreffende probleem. De kleinere omvang 
van de groepen betekent wel dat er meer 
docenten nodig zijn. Zo krijg ik voor het eer-
stejaarsvak Kunstbeschouwing assistentie 
van drie tutoren. Dat zijn niet altijd inhouds-
deskundigen; de situatie is er meer een van 
‘samen leren’.
D.v.d.P.: Krijg je altijd de middelen en de vrij-
heid die nodig zijn voor intensief, probleemge-
stuurd onderwijs?
G.G.: Het is voor mij vanzelfsprekend dat de 
onderwijsdirecteur mij voldoende tutoren 
toewijst en dat ik een lokaal heb met de juis-
te audiovisuele middelen, zodat ik zulk 
onderwijs kan geven. Het probleemge-
stuurd onderwijs hangt dan ook nauw 
samen met de onderwijsfilosofie waarop de 
universiteit sinds haar oprichting in 1976 
steunt. Daar was een flinke dosis idealisme 
mee gemoeid. Men wilde destijds echt een 
andere vorm van onderwijs op touw zetten, 
op basis van ideeën die waren ontstaan in 
het medisch onderwijs in Canada. Daar had 
men bedacht dat je aankomende artsen niet 
alleen moest volstoppen met boekenwijs-
heid, maar veel beter kon laten leren door ze 
een concrete casus voor te leggen en van 
daaruit te vertrekken. Het idee dat studen-
ten meer opsteken van een docent die een 
probleem voorlegt dat ze vervolgens zelf  
moeten uitpuzzelen, dan van iemand die 
voor een grote groep staat uit te leggen hoe 
het allemaal zit, is later ook toegepast in het 
geesteswetenschappelijk onderwijs aan de 
Universiteit Maastricht. Verder heb je als 
coördinator van een blok de vrijheid om de 
lesstof  vorm te geven, taken te bedenken en 
literatuur te kiezen. Daarbij moet je je wel 
kunnen verantwoorden en rekening hou-
den met vooropgestelde leerdoelen, zoals de 
Dublin descriptoren, de eindtermen voor 
bachelor- en masterstudies aan Europese 
universiteiten en hogescholen, die in 2004 
in Dublin werden vastgelegd. Zij moesten 
zorgen voor een helder onderscheid tussen 
bachelors en masters, en dienden het stre-
ven naar gelijkwaardigheid tussen alle 
Europese hogeschoolopleidingen te bevor-
deren, maar erg dwingend zijn ze niet. 
D.v.d.P.: Staat kleinschalig onderwijs onder 
druk in deze tijd van bezuinigingen?
G.G.: Het hoger onderwijs is aanmerkelijk 
grootschaliger geworden, mede omdat uni-
versiteiten worden afgerekend op studen-
tenaantallen. Sinds de Bolognaverklaring 
zijn de universiteiten steeds meer onderne-
mingen geworden die de student als een cli-
ent benaderen. De Universiteit Maastricht 
probeert vast te houden aan kleinschalig 
onderwijs, in wat kan worden gezien als een 
idealistische poging weerstand te bieden 
aan die ontwikkeling. Dit is uiteraard erg 
duur, terwijl er steeds minder geld gaat naar 
onderwijs, of  althans naar het eigenlijke 

lesgeven en wat daarvoor nodig is. Om kos-
ten te besparen heeft men geprobeerd het 
onderwijs efficiënter te maken, onder meer 
door het ‘urenschrijven’ in te voeren. 
Tegenwoordig word je als docent aangeno-
men voor een bepaald aantal uren. De 
besteding van deze uren moet per verrichte 
activiteit worden verantwoord. Als ik, om 
maar iets te noemen, een hoorcollege geef, 
dan mag ik hiervoor een aantal gewerkte 
uren opgeven. Hoeveel precies, dat wordt 
van bovenaf  bepaald. Zo stemt één hoorcol-
lege aan de Universiteit Maastricht overeen 
met acht tot tien uur, inclusief  de voorberei-
dingstijd en alles wat er verder bij komt kij-
ken. Voor de complete begeleiding van een 
bachelorscriptie staat acht uur. Het zal dui-
delijk zijn dat deze tijdsbudgetten erg krap 
bemeten zijn. Wil je een bachelorscriptie 
goed begeleiden, dan ben je in de regel veel 
meer uren kwijt. Daardoor sta je voortdu-
rend voor een afweging: wat weegt zwaar-
der, de kwaliteit van het onderwijs of  het 
urenquotum?
D.v.d.P.: Brengen zulke maatregelen de onder-
wijskwaliteit alsnog in gevaar? 
G.G.: De meeste van mijn collega’s vinden 
de onderwijskwaliteit belangrijker dan het 
urenquotum, maar dit betekent wel dat ze 
aanzienlijk meer uren draaien dan officieel 
is vastgelegd. Bovendien kent het systeem 
van het urenschrijven vreemde uitwassen. 
Zo staan er geen extra uren voor hertenta-
mens. Stel dat een student een onvoldoende 
krijgt voor een bachelorscriptie en moet 
herkansen. Dan moet je dit als docent zien 
op te lossen binnen de acht uur die voor de 
begeleiding van de scriptie staat. De verlei-
ding is in zo’n geval groot om de student 
dan maar een voldoende te geven – op dat 
punt ging het, vermoed ik, mis aan de 
Hogeschool Inholland – maar dan bega je 
fraude. Bovendien wil je als docent kwaliteit 
leveren door elke student het cijfer te geven 
dat hem of  haar toekomt. Een andere uit-
was van deze bureaucratisering zijn de 
strikte tijdslimieten. Zo moet een tentamen 
binnen vijftien werkdagen worden beoor-
deeld. Doe je dat niet, dan heb je een pro-
bleem. In het geval van een van mijn blok-
ken bestaat het tentamen uit drie papers. Er 
zijn 51 studenten in dit blok, wat betekent 
dat ik binnen vijftien werkdagen in totaal 
153 papers van elk 3.000 woorden moet 
hebben nagekeken. Het nieuwe blok is dan 
alweer begonnen en daar heb je als docent 
doordeweeks de handen aan vol. Het nakij-
ken en becommentariëren van de papers is 
dus iets wat je ernaast moet doen. 
D.v.d.P.: Je geeft ook les aan de Academie 
Beeldende Kunsten Maastricht. Hoe ziet het 
onderwijs er daar uit?
G.G.: De kunstacademie is kleinschaliger en 
minder bureaucratisch. Ik heb daar ook 
minder last van de problemen die ik zonet 
beschreef. Als docent cultuurgeschiedenis 
en -theorie ben ik vooral betrokken bij de 
bachelor Autonome Beeldende Kunst, die 
wordt gecoördineerd door Erik de Jong. Hij 
hanteert daarbij het model van de learning 
community. Dit model, waar ik zelf  achter 
sta, heeft twee belangrijke facetten. Het ene 
is dat studenten en docenten samen een 
gemeenschap vormen van in principe 
gelijkwaardige individuen. Het doel is niet 
de traditionele vorm van kennisoverdracht, 
met vaste vakken die op gezette tijden gedo-
ceerd worden, maar het creëren van situa-
ties waar zowel de student als de docent uit 
leert. Het onderwijs stopt dan ook niet op 
een bepaald moment, maar gaat door als je 
’s avonds gezamenlijk zit te eten. Het andere 
facet is dat je de studenten zoveel mogelijk 
invalshoeken moet aanbieden om ze alge-
mene bagage mee te geven. Het docenten-
team moet daarom zo breed mogelijk geori-
enteerd zijn. Er zijn kunstenaars met 
verschillende achtergronden, twee theore-
tici, een docent die zich richt op artistiek 
onderzoek, iemand die zich bezighoudt met 
creatief  ondernemerschap enzovoorts. Elk 
van hen vertegenwoordigt een positie bin-
nen de gemeenschap, waarbinnen allerlei 
dialogen kunnen ontstaan.
D.v.d.P.: Voor kunstenaars in opleiding lijkt het 
steeds belangrijker dat zij zich een academisch 
idioom eigen maken. Ook kunnen kunstenaars 

sinds enkele jaren promoveren aan de universi-
teit. Dreigt het onderscheid tussen de kunstaca-
demie en de universiteit te vervagen?
G.G.: In de eerste helft van de 20ste eeuw 
kwam de theorie er vaak bekaaid van af  op 
de kunstacademies, omdat men de nadruk 
legde op kunst als expressie. Sindsdien is het 
theorieonderwijs erg verbeterd. Het risico is 
echter dat men de kunstacademie gaat zien 
als een vooropleiding voor de universiteit en 
dat artistieke criteria worden vervangen 
door wetenschappelijke maatstaven. Je kunt 
je voorstellen dat men docenten van de uni-
versiteit gaat aanstellen om de mensen op de 
academie alvast de kneepjes van het vak bij 
te brengen. Die ontwikkeling kun je alleen 
voorkomen door steeds de kunstpraktijk en 
de vragen van academiestudenten als uit-
gangspunt te nemen. In Maastricht is het zo 
dat niet de theoretici maar de praktijkdocen-
ten leidend zijn, en dat vind ik goed.
D.v.d.P.: Benader je de studenten aan de kunst-
academie anders dan die aan de universiteit?
G.G.: Je hebt te maken met twee verschil-
lende praktijken: die van de kunstenaar en 
die van de filosoof. Bij het theorieonderwijs 
aan de kunstacademie moet de praktijk van 
de kunstenaar in opleiding centraal staan. 
Theorie is daar geen doel op zich, maar iets 
wat je de individuele student aanreikt ter 
ondersteuning van wat hij of  zij gaat doen. 
De nadruk ligt meer op algemene ontwikke-
ling: het aanbieden van een brede theoreti-
sche basis, gerelateerd aan het werk dat ze 
maken. Daarnaast leer ik ze zelfreflectie en 
verwondering. Kortom, ik probeer hen een 
attitude bij te brengen die hen in staat stelt 
zich te verhouden tot de wereld in het alge-
meen en zich te mengen in het vertoog over 
hedendaagse kunst. Daarbij houd ik reke-
ning met de verschillen tussen de studen-
ten; sommigen hebben veel op met theorie, 
anderen minder. Het zou bijvoorbeeld 
absurd zijn om een tekst van Thomas van 
Aquino over hoeveel engelen er op de punt 
van een naald passen te bespreken met een 
student die weinig interesse toont in theo-
rie. Op de universiteit is dat anders. Daar 
worden studenten opgeleid tot specialisten 
in een bepaalde wetenschappelijke discipli-
ne, in mijn geval de kunsttheorie, wat heel 
andere vaardigheden vereist. Met hen 
bespreek je juist wel zo’n tekst van Thomas.
D.v.d.P.: Verschilt alleen je benadering van de 
twee groepen of  verschillen zij ook werkelijk 
van elkaar?
G.G.: Ja, tijdens de colleges merk ik dat er 
grote onderlinge verschillen zijn. Er is een 
blok dat ik verzorg aan de universiteit, 
Kunsttheorie, dat een parallel heeft aan de 
academie. In de laatste weken kruisen de 
twee programma’s elkaar. De studenten van 
de universiteit leggen atelierbezoeken af  
aan de kunstacademie, praten daar met de 
academiestudenten en nemen deel aan het 
onderwijs. Omgekeerd komen de studenten 

van de kunstacademie naar de universiteit 
om daar aan te schuiven tijdens de reguliere 
colleges. Een paar weken geleden gaf  ik col-
lege aan zo’n gemengde groep. De universi-
taire studenten hadden de opgegeven tek-
sten gelezen en gingen die vervolgens 
helemaal uitpluizen, inclusief  de noten en 
verwijzingen. Zij zijn gewend om op die 
manier vanuit een tekst te vertrekken, maar 
de academiestudenten hadden op een zeker 
moment zoiets van: waar zijn jullie in gods-
naam mee bezig? Wat kan het mij schelen 
wat Hannah Arendt op die en die pagina in 
die en die voetnoot schrijft? Het gaat er toch 
om wat je zelf  van het onderwerp vindt?
D.v.d.P.: Wat leren studenten van zulke uitwis-
selingen?
G.G.: Ik denk dat het voor kunstacademie-
studenten erg belangrijk is dat ze mondig 
zijn, en kunnen schrijven en omgaan met 
teksten. Uiteraard moeten ze ook leren om 
te gaan met vertegenwoordigers van de 
andere praktijk, die van de filosoof. Want 
bedenk, mijn universiteitsstudenten van nu 
zijn de theoretici, curatoren en kunstcritici 
van de toekomst. Aldus beschouwd geeft de 
uitwisseling de aankomende kunstenaars 
een voorproefje van wat komen gaat. Ze 
ervaren hoe het is als iemand met een ande-
re achtergrond en vocabulaire je werk inter-
preteert. Voor universiteitsstudenten is het 
vaak een eye opener om in de ateliers rond te 
kijken. Zij zijn gewend vooral over papier te 
praten: als je ze vraagt een paper over Andy 
Warhol te schrijven, dan gaan ze naar de 
bibliotheek of  gebruiken ze Google om te 
lezen wat anderen over Warhol hebben 
geschreven. Maar ze hebben geen idee hoe 
het artistieke proces werkt. Daarom hebben 
we die uitwisseling ingebouwd, zodat ze de 
ateliers kunnen bezoeken van leeftijdgeno-
ten die Autonome Beeldende Kunst stude-
ren en met hen kunnen praten. Ik vraag ze 
uit te zoeken waar een van de kunstenaars 
in opleiding mee bezig is en om eens een 
werk en het maakproces ervan te beschrij-
ven. Universiteitsstudenten vinden dat vaak 
griezelig, omdat ze bij zulke ‘onbeschreven’ 
kunstenaars niet kunnen terugvallen op 
teksten. Uiteindelijk zien ze zulke confronta-
ties echter als een openbaring. Toen ik zelf  
studeerde, vonden dit soort uitwisselingen 
niet plaats: studenten konden vreemd 
genoeg een hele studie kunst- of  cultuurge-
schiedenis doorlopen zonder ooit een atelier 
van binnen te zien. Dat daar tegenwoordig 
ruimte aan wordt geboden in het onderwijs, 
is een grote vooruitgang. Het hoger onder-
wijs van nu is dan ook niet enkel kommer en 
kwel, al lijkt het modieus te zijn om dat te 
beweren. Door de schaalvergroting en de 
toegenomen bureaucratie krijgt vooral de 
universiteit trekjes van een leerfabriek, 
maar de manier van lesgeven en de stof  die 
wordt aangeboden zijn in verschillende 
opzichten beslist verbeterd.

Universiteit versus academie
Gesprek met Guido Goossens over lesgeven aan de universiteit en in het kunstonderwijs

Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Foto: Kim Zwarts
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Studenten van Sint-Lucas Beeldende Kunst 
Gent organiseerden op woensdagavond 13 
februari een debat over de academisering en 
integratie van Sint-Lucas Gent in de KU 
Leuven. Ze zochten naar antwoorden op 
vragen als ‘Is de integratie in de KU Leuven 
ongrondwettelijk?’, ‘Wie beslist over onze 
toekomst?’, ‘Hebben praktijkdocenten echt 
een doctoraat nodig?’ en ‘Wordt schrijven 
over kunst belangrijker dan het maken 
ervan?’ Als sprekers kozen ze voor André 
Oosterlinck, voorzitter van de Associatie KU 
Leuven; Dag Boutsen, departementshoofd 
van Sint-Lukas Architectuur (Brussel) en 
toekomstig decaan van de Faculteit 
Architectuur; Ann Laenen, decaan van de 
LUCA School of  Arts; Wouter Soudan, als 
docent typografie en grafisch design ver-
bonden aan MAD Faculty (Genk), tevens 
vertegenwoordiger van het personeel van 
deze instelling; en tot slot Jeroen Laureyns, 
docent aan Sint-Lucas Beeldende Kunst 
Gent en kunstcriticus. Koen Brams trad op 
als moderator.

De voorzitter van de Associatie

Voor André Oosterlinck zijn er slechts twee 
mogelijkheden voor de kunsthogescholen: 
ofwel treden zij toe tot het ‘academisch hoger 
onderwijs’, ofwel tot ‘het professioneel 
onderwijs’. Wat hem betreft horen de kunst-
hogescholen thuis in het academisch hoger 
onderwijs, en dat betekent, aldus Oosterlinck, 
dat zij automatisch deel worden van de uni-
versiteit. Ook LUCA School of  Arts – de bun-
deling van het Lemmensinstituut (Leuven), 
Narafi (Brussel), Sint-Lucasarchitectuur 
(Gent, Brussel), Sint-Lucas Beeldende Kunst 
(Gent) en Sint-Lukas Brussel (Brussel) – die 
nu nog een faculteit met ‘een bijzonder sta-
tuut’ is, wil de Associatie in de toekomst 
‘integreren’, net zoals ze dat al besliste voor 
de Faculteit Architectuur (waarvan Sint-
Lucasarchitectuur (Gent, Brussel) vanaf  
het najaar 2013 deel zal uitmaken).
 Waarom wil Oosterlinck dat zo graag? 
Omdat ‘de topuniversiteiten in de Verenigde 
Staten’ ook elk hun school of  art, school of  
architecture… hebben. Hij wil hen navolgen: 
‘Wij spiegelen ons aan topuniversiteiten.’ 
Hij noemt ze zijn ‘voorbeeld’; hij heeft het 
over ‘buitenlandse modellen’. Die uitmun-
tende, prestigieuze voorbeelden leren hem 
dat ‘de aanwezigheid van die kunstenaars’ 
voor ‘een enorme verrijking’ zorgen. Voorts 
heeft hij het over ‘een meerwaarde’ en ‘een 
win-winsituatie’. De kunstopleidingen zou-
den de multidisciplinariteit bevorderen: 
‘interactie’ komt er ‘automatisch’ tot stand. 
Maar die samenwerking is niet het uiteinde-
lijke doel van de integratie. De integratie 
moet er vooral voor zorgen dat zowel de 
Associatie als de verschillende vakgebieden 
die zij omvat een koppositie veroveren; zij 
moet van de KU Leuven een topuniversiteit 
maken.

André Oosterlinck beklemtoont terzelfder-
tijd de onafhankelijkheid van LUCA binnen 
wat hij het multicampusmodel noemt – een 
universiteit met campi in verschillende ste-
den. Hij garandeert de geïntegreerde kun-
stenfaculteit ‘voldoende zelfstandigheid’. 
Die autonomie betreft dan wel niet ‘de eco-
nomie en de boekhouding in de ondersteu-
nende diensten’, maar wel de ‘inhoud’. 
Tegelijkertijd merkt hij op dat het onderzoek 
tot de verantwoordelijkheid van de univer-
siteit hoort. Zij heeft immers ‘de grootste 
ervaring in wat onderzoek is’, in ‘onderzoek 
tout court’, in ‘onderzoeksmethodologieën’; 
en zij wordt ten slotte internationaal erkend 
als onderzoeksinstelling. Hijzelf  typeert 
onderzoek als ‘het verleggen van de grens 
van de kennis’. De uitbreiding van kennis is 
voor hem niet noodzakelijk een doel op zich. 
Hij pleit ervoor om wetenschappelijk onder-
zoek ten dienste te stellen van de economie: 
het kan Europese bedrijven immers helpen 
om te innoveren en zo hun competitiviteit te 
verhogen in een geglobaliseerde wereld.
 Wat de aan de kunstenfaculteit toegeken-
de vrijheid betreft, merkt Oosterlinck op dat 
zij kan kiezen uit de vele modellen die in de 
universiteit gebruikt worden. Zo stelt hij 
met betrekking tot het aantal doctoraten 
dat een faculteit moet voortbrengen: ‘u kan 
het model uitkiezen dat u het best past’, en 
hij voegt er nog aan toe: ‘…of  zelfs dat model 
aanpassen’. Oosterlinck presenteert zich-
zelf  voortdurend als handelend subject: 
‘Dat als we jullie integreren later in de uni-
versiteit […]’, en: ‘We gaan dat bekijken’, of  
nog: ‘Wij geven u die vrijheid.’ Tegelijk roept 
hij de kunsthogescholen op om zelf  initia-
tief  te nemen: ‘Neem de vrijheid!’, ‘Doe 
voorstellen!’ en: ‘Maar jullie moeten ze zelf  
wel invullen.’ De kritiek van zijn ‘harde 
tegenstanders’ noemt hij ‘leerrijk’: ‘Een 
applaus voor de twee heren.’1

De decanen 

De decanen benadrukken hun band met de 
universiteit. Dag Boutsen heeft er ‘part-
ners’, Ann Laenen heeft het over ‘de colle-
ga’s in Leuven’, ‘de collega’s-decanen’. 
Boutsen stoort zich aan de ‘wij-zijdiscussie’ 
of  het ‘wij-zijverhaal’ van de docenten. Ann 
Laenen beklemtoont de ‘openheid’ van haar 
gesprekspartners, die ze ‘nieuwsgierig’ 
noemt. Ze heeft het ook over ‘samen denken 
en oplossingen zoeken’, over ‘samenwer-
ken’, ‘er samen ons werk van maken’. 
Volgens haar is er geen sprake van enig ver-
schil in hiërarchie: ze staat ‘op gelijke voet’ 
met haar Leuvense gesprekspartners.
 Boutsen en Laenen praten met de KU 
Leuven. Onderwerp van gesprek is ‘de eigen-
heid’ van LUCA School of  Arts en de Faculteit 
Architectuur. Die eigenheid is blijkbaar iets 
waarover met de universiteit moet worden 
onderhandeld. Nu eens zouden de gesprek-
ken met de Leuvense universiteit gevoerd 
worden om de eigenheid ‘te bewaren’, dan 
weer om ze ‘te bewerkstelligen’. Dag Boutsen 
verbindt die ‘eigenheid’ met ‘mooie beelden 
waarin ons onderzoek zich zou kunnen pro-
fileren’, of  nog, met een ‘universiteit die ziet 
dat er inderdaad competenties zijn die min-
der ontwikkeld zijn bij hen’. Tegenover de 
‘technical rationality’ van de universiteit 
plaatst Boutsen de excellentie van zijn eigen 
faculteit: ‘explorative imagination’.
 Ann Laenen van haar kant, beschouwt de 
positie van LUCA als bijzondere faculteit 
slechts als een overgangsfase. Die periode 
vormt voor haar de ideale kans om de inte-
gratie goed voor te bereiden. De komende 
jaren bieden volgens haar ‘de mogelijkheid 
om […] een sterker hoger kunstonderwijs 
neer te zetten waarin we die eigenheid, die 
accenten kunnen leggen’. Ze heeft het onder 
meer over accenten op het gebied van onder-
zoek. Daarbij hanteert ze een klassieke opvat-
ting over onderzoek. Artistiek onderzoek 
komt voor haar neer op het ‘toepassen’ van 
‘het wetenschappelijk apparaat’ op de kunst-
praktijk. De wetenschappelijke methodieken 
zouden de ‘eigen praktijk een stuk verder 

brengen en dus ook de discipline waar je in 
werkt’. De artistieke praktijk zelf  lijkt voor 
haar niets met onderzoek te maken te heb-
ben. Dat blijkt onder meer uit haar voorstel 
om in haar faculteit naast ‘het traject van het 
doctoraat’ ‘een evenwaardig traject’ te intro-
duceren, namelijk dat ‘van de excellente 
kunstenaar’. Ze heeft het over ‘twee sporen 
die naast elkaar lopen’. Wat een excellente 
kunstenaar zou zijn, licht ze niet toe. Over de 
ideale kunstopleiding doet ze wél een uit-
spraak: ‘Als student zou je zelf  een mandje 
moeten kunnen samenstellen met vakken die 
je vormen tot de kunstenaar die je wil zijn.’

De docenten

De docenten stellen dat met de academise-
ring de kunstopleidingen hun zelfbeschik-
kingsrecht is ontnomen. Jeroen Laureyns 
betreurt de ondergeschikte positie waartoe 
de kunsthogescholen door de overheid wer-
den veroordeeld. Die wees hun immers de 
universiteit als helper toe; de universiteit 
moet de kunsthogescholen ondersteunen 
bij het wegwerken van een ‘tekort’, name-
lijk het gebrek aan reflectie. Hij heeft het 
over ‘een zeer paternalistische visie’. De 
universiteit, een gezaghebber; de kunstho-
gescholen kinderen of  pupillen, ‘hulpeloze 
slachtoffers’. Later drukt hij het nog sterker 
uit: de universiteit, ‘de meester’; de kunst-
opleiding, ‘de slaaf ’. Kortom, universiteit en 
kunsthogeschool staan in een ‘ongelijke 
hiërarchische verhouding tot elkaar’.
 Volgens Wouter Soudan is het echter niet 
de politiek die de relatie tussen kunsthoge-
school en universiteit bepaalt, maar de vroe-
gere rector van de KU Leuven en huidige 
voorzitter van de Associatie, André 
Oosterlinck zelf. Wordt hij immers niet 
voortdurend in het Vlaamse Parlement uit-
genodigd om zijn mening te geven? ‘U bent 
in 2002-2003 gehoord en nu bent u weer 
gehoord.’ De universiteit zou eenvoudigweg 
de macht gegrepen hebben. Zij treedt daar-
enboven niet alleen eigenmachtig op, ze 
werpt zich ook op als voogd van de kunstho-
gescholen, omdat ze er zelf  baat bij zou heb-
ben. Niet zozeer de transformatie van de 
kunsthogescholen wordt beoogd, dan wel 
die van de KU Leuven zelf. De academisering 
moet tot ‘schaalvergroting’ leiden: grotere 
universiteit, meer studenten, meer geld… 
Wouter Soudan: ‘ge zijt ons aan het rollen, 
ge zijt ons aan het annexeren’, of  nog: 
‘Leuven gaat in expansie’. De KU Leuven 
zou zich ontwikkeld hebben tot een ‘multi-
national’, want dat zou het ‘gedistribueerde 
campusmodel’ van André Oosterlinck in 
wezen zijn: een groot bedrijf  met een ‘cen-
tralistische structuur’, een bedrijf  met vele 
‘vestigingsplaatsen’, maar met ‘één hoofd-
zetel’. Hiertegenover pleit de docent voor 
‘lean startups die efficiënt kunnen inspelen 
op ontwikkelingen, die grote molochs 
omverwerpen’.
 Beide docenten stellen dat de incorporatie 
van hun hogeschool in de Associatie KU 
Leuven de opleidingen in hun hart raakt, de 
artistieke praktijk. Jeroen Laureyns: ‘We zien 
dus dat de academische praktijk in de plaats 
komt van de artistieke praktijk.’ Volgens 
Wouter Soudan is het doctoraat ‘dodelijk’ 
voor de kunstpraktijk. Deze kan binnen de 
universiteit enkel nog voortbestaan onder 
een valse gedaante: zo zien architecten zich 
verplicht om ‘het bouwen van huizen’ te 
‘vermommen als een soort onderzoek’ en 
‘strategieën’ te bedenken opdat die praktijk 
‘overeind zou kunnen blijven’.
 In tegenstelling tot de decanen, die vooral 
‘gelijkenissen’ zoeken, leggen Laureyns en 
Soudan de nadruk op de verschillen. 
Laureyns herinnert eraan dat de kunstoplei-
dingen ‘een heel andere traditie’ hebben en 
een ‘ander pedagogisch model’ hanteren: zij 
hebben altijd voor ‘kleinschaligheid’ geko-
zen. Ook Soudan plaatst tegenover de 
‘schaalvergroting’ of  het massaonderwijs 
van de universiteit ‘kwaliteitsonderwijs’ dat 
vraagt om ‘kleine groepen’ en ‘docenten die 
in het praktijkatelier met studenten kunnen 

bezig zijn’. Daarnaast zijn beiden ervan 
overtuigd dat de kunsten anders dienen te 
worden geëvalueerd. Laureyns stelt dat er 
‘geen meetlat voor de kunsten’ bestaat en hij 
verwijst naar Marcel Duchamps 3 stoppages 
étalon. Tegenover het belang van de ‘consen-
sus’ voor de wetenschap plaatst hij de nood-
zaak van de ‘dissidentie’ voor de kunst. 
Laureyns en Soudan wijzen tot slot op de 
fundamentele verschillen binnen de univer-
siteit: tussen de positieve en de humane 
wetenschappen, tussen het toegepaste en 
het fundamentele onderzoek. Zij zien met 
lede ogen aan hoe de denk-, voorstellings-, 
benaderings- en werkwijzen van de ene pool 
die van de andere dreigen te overheersen. 

Het (studenten)publiek

Vanuit de zaal komen niet minder dan acht 
interventies. Iemand maakt zich zorgen over 
de idee van de ‘meetbaarheid van de kun-
sten’ die het kunstonderwijs ‘blijft achtervol-
gen’. Zal er in de toekomst ruimte zijn voor 
kunstonderwijs ‘zonder outputmeting’? De 
veranderingsmoeheid slaat in het hoger 
kunstonderwijs toe, merkt een andere vraag-
steller op. Een student schilderkunst betwij-
felt of  het wel klopt – zoals André Oosterlinck 
en Ann Laenen bij hoog en laag beweren – 
dat het hoger kunstonderwijs als gelijkwaar-
dig met de universiteiten zal worden behan-
deld. Immers, ‘waarom moet ons curriculum 
dan zo grondig worden aangepast?’ Zijn 
ervaring is dat ‘wij minder kunnen produce-
ren en minder vooruitgang boeken door de 
vele vakken die tussen onze praktijkperiodes 
vallen’. Een student – tevens een van de 
medeorganisatoren van het debat – stelt vra-
gen over de naam van de kunstenfaculteit. 
Tijdens de introductie van Ann Laenen als 
decaan van LUCA School of  Arts werd ‘hard-
nekkig ontkend’ dat LUCA een ‘afkorting’ 
zou zijn. Nochtans heeft een zoekopdracht 
op het internet hem geleerd dat LUCA staat 
voor Leuven University College of  Arts. ‘Ik 
vraag mij af  waarom studenten betutteld 
worden of  misschien zelfs voorgelogen. Is het 
nu Leuven University College of  Arts?’ ‘Voor 
ons is LUCA een roepnaam’, aldus Ann 
Laenen. En nog: ‘Je kan daar een afkorting 
van maken maar wij gaan voor LUCA, school 
of  Arts. We gaan dat niet Leuven University 
College of  Arts noemen, neen, het is LUCA, 
school of  Arts.’ Tevens wil de student weten 
hoe de decaan tegen de integratie van LUCA 
in de universiteit aankijkt. Ann Laenen ant-
woordt: ‘We integreren nog niet. Wanneer 
we integreren, dat is politiek bepaald’. Het 
antwoord laat deze vraagsteller alvast op zijn 
honger: ‘Die aanstelling van u als decaan, of  
die discussie die wij hier nu voeren is toch 
met dat idee [het integreren] in het achter-
hoofd.‘ Nauwelijks later stelt Laenen: ‘We 
zijn een faculteit kunsten, we zijn een acade-
mische opleiding en we gaan zoveel mogelijk 
volgens het model… werken naar de integra-
tie. Zodat op het moment dat die integratie er 
is, dat je er staat, dat er niet nog eens een hele 
verandering moet gebeuren.’

Noot

 1  Op 25 maart deed Oosterlinck evenwel volgende 
uitspraak in Veto: ‘Die twee [Wouter Soudan en 
Jeroen Laureyns] lopen niet alleen naast hun 
schoenen, maar zweven erboven. Ze beschou-
wen zichzelf  als de grootste creatievelingen en 
vinden het een schande dat de universiteit hen 
moet academiseren. Ik zie ze al binnenwandelen 
bij onze toponderzoekers, die zij beweren te kun-
nen helpen meer creatief  te zijn.’

Met dank aan Katrien Van Haute voor het 
verzorgen van de transcriptie van het debat. 
De transcriptie van het debat vindt u op vol-
gende webpagina: http://www.dewereld 
morgen.be/sites/default/f i les/attach 
ments/2013/03/11/transcriptie_debat_
luca.pdf. Een video van het debat is te vin-
den op: http://www.youtube.com/watch? 
v=cEsAA70D6LU.

Een verslag van LUCA?, een debat over academisering  
en de integratie van Sint-Lucas Gent in de KU Leuven,  

13 februari 2013
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Croxhapox 
TVF art doc cinema
Alda Snopek, Christophe 
Lezaire, Ivan Adriaens, Fiona 
Mackay, Sofie Van der Linden, 
Wouter Feyaerts
  tot 09/06

TALIBAM! (NY) in concert 
  19/05 om 20:00u

CeCilia Jaime 
Gallery 
Rheum
An exhibition by  
Found Footage 
Marie Snauwaert & Lauren von 
Gogh, Michel De Meyer, Marina 
Herbst, Lisa Spilliaert, Gauthier 
Oushoorn en Brad Tinmouth
  tot 25/05

Deviatie
Alice De Mont
  Opening: 08/06 om 19:00u
  08/06 tot 08/07

Face to Face
Cecilia Jaime
  Opening: 20/07 om 19:00u
  20/07 tot 20/08

Galerie 
Jan Dhaese 
Please Share
Kristof Van Heeschvelde 
  tot 16/06

Dolores Bouckaert 
  23/06 tot 28/07 

Galerie 
fortlaan 17 
ONE of a kind
Jacques Charlier, Christoph De Boeck, 
Jan Willem Deiman, Stief Desmet, Gloria 
Friedmann, Manor Grunewald, Aernoudt 
Jacobs, Tom Kok, Joey Kötting, Christopher 
Le Brun, Lawrence Malstaf, Bruce McLean, 
Pieter Laurens Mol, Hermann Nitsch,  Eva 
Schlegel, Kiki Smith, Erica Svec, Günter 
Tuzina, Lotte Van den Audenaeren, Jan 
Verbruggen, Zachary Wollard
  tot 29/06

VOLTA9 – Basel
“One day she hears her voice 
calling her to the attic”
Manor Grunewald 
  10/06 tot 15/06
  www.voltashow.com 

Galerie
s. & h. De BuCk 
Boxes in a Box 
Karel Fonteyne 
  Opening: 03/05 om 20:00u 
  door Johan De Vos 
  (Recensent fotografie)
  tot 01/06

Secret Properties
Maureen Bachaus 
  Opening: 08/06 om 19:00u 
  door Willem elias
  (Decaan Faculteit psychologie
  en educatiewetenschappen VUB)
  08/06 tot 30/06 

Galerie 
tatJana pieters 
Double Solo
Audrey Cottin
  tot 19/05

Stellar Pleasure
Tamara Van San
  tot 19/05

Gasoline Around The Moon
Ricardo Brey 
  Opening: 26/05 om 15:00u
  26/05 tot 30/06

kristof De  
ClerCq Gallery 
Aangloeien
Ronald Noorman
  Opening: 18/05 om 15:00u 
  18/05 tot 30/06 

Brigitte Stahl
  Opening: 18/05 om 15:00u 
  18/05 tot 30/06

kiosk 
It seems economical to  
make use of a character 
already in play
Kelly Schacht
  tot 16/06 

I am the dog that was  
always here (loop)
Annika Eriksson
  tot 16/06 

Contemporary
art Gent

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25
09.225.10.81 
wo-za: 15:00u-18:00u 
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17
09.222.00.33 
wo-vr: 14:00u-18:00u 
za: 12:00u-18:00u
www.fortlaan17.com

croxHapox
Lucas Munichstraat 76-82
0471.44.13.62
do-zo: 14:00u-18:00u
www.croxhapox.org

Galerie tatjana pieterS
nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo-zo: 14:00u-18:00u
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kioSk
Louis pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di-vr: 14:00u-18:00u
za-zo: 11:00u-18:00u
www.kioskgallery.be

Galerie jan DHaeSe
Ajuinlei 15 B
0477.43.77.94 
do-za: 14:00u-18:00u
zo: 11:00u-14:00u
www.jandhaese.be

kriStoF De clercq Gallery
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
vr-zo: 15:00u-18:00u
www.kristofdeclercq.com

cecilia jaime Gallery
Kraanlei 55
09.225.75.32 / 0476.64.55.57
wo-za: 13:00u-18:00u
en op afspraak
www.ceciliajaime.com
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Malcolm Morley Recent Paintings

16 May – 15 June 

Robert Mapplethorpe Au Début

6 June – 20 July 

Thomas Houseago Like A Circle Around The Sun

27 June – 31 August 

+ Art Basel, 13 – 16 June, Hall 2.0 B18

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8 Rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles – t. +32 (0)2 639 67 30 – f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com – www.xavierhufkens.com – Open Tuesday to Saturday, 11 am to 6 pm

KNOKKE
G

A
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R
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StEphANE SImOENS  
cONtEmpORARy fINE ARt
– Julie Scheurweghs  
 tot 21/5

– Group Exhibition
Torben Giehler, Ross Hansen, Johan 
Nobell, Julie Scheurweghs, Berend Strik

 Juni–Juli

– Tony Matelli 
 2/8 tot 10/9

   

muLIER muLIER GALLERy
Werken van oa.: tadashi Kawamata, panamarenko, Art 
& Language, Barry flanagan, Josef Kosuth, Guy Van 
Bossche, Dennis Oppenheim, Bruce Nauman, Sol Lewitt, 
Joseph Beuys, Dan flavin, Robert mapplethorpe 

– A Greek Show
 Curated by Guy Van Bossche.
 Vanaf 8/6

   

pAtRIcK DE BROcK 
GALLERy
– Julian Opie
 18/5 tot 17/6

GEuKENS & DE VIL
 Zeedijk 735 
 0474/38.20.68 · 0475/39.83.99 
 za–zo 11–13u, 15–18u  
 (en vakantiedagen)
 www.geukensdevil.com

muLIER muLIER GALLERy
 De Wielingen 14 
 0475/44.70.75 · 0475/57.95.89 
 za–zo 10u30–12u30, 15–18u30 
 www.muliermuliergallery.com

pAtRIcK DE BROcK GALLERy
 Zeedijk 758
 050/62.13.09 
 vr–ma 14–18u 
 www.patrickdebrock.com

StEphANE SImOENS  
cONtEmpORARy fINE ARt
 Golvenstraat 7 
 050/67.75.90 
 www.stephanesimoens.com

mARuANI & NOIRhOmmE 
GALLERy
 Kunstlaan 90 
 0473/97.72.36
 www.maruani-noirhomme.com

mARuANI & NOIRhOmmE 
GALLERy
– New Paintings

Wendy White 
 tentoonstelling te Brussel (Regentschapstraat 17) 
 tot 31/5

– Group Exhibition
Lori Hersberger, Peter Halley, Ross 
Bleckner, Bettina Rheims, Shannon 
Finley, Sue Williams 

 1/5 tot 31/7 (Knokke)

– Totem
Lori Hersberger 

 1/8 tot 15/9 (Knokke)

– Opening of the new space
Kustlaan 90 

 1/8 (Knokke)

   

GEuKENS & DE VIL
– The Equirectangular Project
 Gideon Kiefer 
 tentoonstelling te Antwerpen (pourbusstraat 19)
 tot 8/6  

– Bert De Beul, Peter De Meyer,  
 Sophie Kuijken, Gideon Kiefer, 
 Sofie Muller
 Juli

 Augustus: contacteer de galerie voor meer info



Ondertussen
1 Nieuws
5 Wissels

7 Lezingen 
7 Beeldende kunst

16 Beeldende kunst – terugblik
17 Aanwinsten

18 Nieuwe publicaties
19 Tentoonstellingsagenda

23 Colofon 
23 English abstracts

nr. 163
mei – juni 2013

Nieuws
Former West: Documents, Constellations and Prospects. 
In maart liep in het Haus der Kulturen der Welt in Berlijn 
een week lang het ambitieuze programma Former West, 
met als ondertitel Documents, Constellations and Prospects. 
Former West is een internationaal onderzoeksproject dat in 
de periode 2008-2014 door BAK – basis voor actuele kunst 
(Utrecht) wordt gedragen. In het programma staan heden-
daagse kunst en theorie centraal. Er wordt gestreefd naar 
een kritische herinterpretatie van de kunstpraktijk na 
1989. In dit verband wordt ook het begrip ‘Westen’ ontleed. 
 Hoewel in de introductieronde een kritische noot bij de 
keuze van het jaar 1989 werd geplaatst, werd hierop nauwe-
lijks verder ingegaan. Initiator Maria Hlavajova reageerde 
met het onbevredigende tegenargument dat 1989 als raam-
werk was gekozen, bijna implicerend dat het geen zin meer 
had hieraan te tornen. Waarschijnlijk hing haar reactie 
samen met het feit dat de vorige edities van Former West op 
sociale en politieke verhoudingen na de Val van de Muur 
gericht waren. De vierde bijeenkomst wenste zich van deze 
historiciteit te ontdoen en concentreerde zich op de toekomst, 
hetgeen ook naar voren kwam in Hlavajova’s lezing, waarin 
ze onder meer refereerde aan Francis Fukayama’s The End of  
History. Daarom ging men ook slechts zijdelings in op de his-
torische achtergrond van de congreshal Haus der Kulturen 
der Welt: het gebouw werd door de Verenigde Staten in kader 
van het Interbau-programma in 1957 aan de stad Berlijn 
geschonken en gold van meet af  aan als een ‘Leuchtturm der 
Freiheit’ die de westerse waarden richting het oosten uitdroeg.
 Om de blik naar de toekomst te openen en de impasse van 
het heden te onderstrepen, moesten veel structuren tijdens 
de bijeenkomst wijken. Zo mocht het programma in Berlijn 
geen congres heten, want lezingen en workshops, met maar 
liefst 170 studenten uit alle windrichtingen, gingen hand in 
hand met performances, kunstinstallaties en een tentoon-
stelling – die ook geen tentoonstelling mocht heten. 
Hierdoor was er eerder sprake van een culturele manifesta-
tie, of  zoals Maria Hlavajova verklaarde, een stuk gereed-
schap, een ‘event of  knowledge’ dat het permanente streven 
naar een lineaire ontwikkeling in de kunstwereld zou kun-
nen doorbreken. Vijf  hoofdstukken zorgden alsnog voor de 
nodige structuur en braken het ijs voor de toekomst of  op 

z’n minst het heden: ‘Art and Production’; ‘Infrastructure’; 
‘Insurgent Cosmopolitanism’; ‘Dissident Knowledges’ en 
‘Learning Place’. De studenten van het hoofdstuk ‘Learning 
Place’ waren bepalend voor de frisse sfeer gedurende de 
week en toonden tevens het nodige engagement om het 
gebodene als gereedschap te gebruiken.
 Verder bruiste de week door interessante voordrachten 
van een aantal coryfeeën. Boris Groys hield een lezing over 

de rol van het internet binnen de kunstproductie. Zijn wel-
licht interessantste gedachtegang was dat kunstenaars (in 
de rol van bloggers) door het continue tonen en verspreiden 
op internet, musea tot ‘followers’ hebben gemaakt, die enkel 
nog randactiviteiten kunnen organiseren en bovenal toezien 
en volgen. Aansluitend kaartte de Berlijnse performancester 
Hito Steyerl met geweldige dramatiek de massaproductie in 
de kunst aan, waarvan ze een van de oorzaken zocht in de 

Lezing van Boris Groys tijdens ‘Former West: Documents, Constellations, Prospects. Art Production’, Berlijn. Foto: Marcus Lieberenz/bildbuehne.de

Mitch Epstein

Fondation Stichting
Av. Van Volxemlaan 304
B-1190 Bruxelles – Brussel
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78
www.fondationastichting.be

Exposition du 21 avril au 30 juin 2013
Tentoonstelling van 21 april tot en met 30 juni 2013

New York Arbor

Mitch Epstein, New York Arbor, American Elm, Central Park, New York, 2012   | © Black River Production Ltd, Courtesy Thomas Zander Gallery, Cologne

De witteraaf (2)- Fondation A_De witte raf  23/03/13  11:52  Page1
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06.04 – 23.06.2013
Spoorzone 013
Tilburg
NL
www.slowburn.nl

Phyllida Barlow GB

Diego Bianchi AR

Burkard Blümlein DE

Broersen & Lukács NL

Peter Buggenhout BE

Žilvinas Kempinas LT

Robert Kusmirowski PL

Thomas Léon FR

Jorge Macchi AR

Josiah McElheny US

Saskia Olde Wolbers NL

Tsang Kin-Wah CN

Tarek Zaki EG

fundamentfoundation

woe t/m zon
Hemelvaart en Pinkstermaandag
11.00 – 17.00

‘Zelden zo’n geslaagde combinatie van kunst, ruimte en tijd gezien.’ Volkskrant

Slow burn adv.witte raaf.indd   1 29-04-13   10:33
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doorgeslagen talentenjachten op televisie. De bevlogen marx-
istische theoreticus Franco Bifo Berardi pleitte in zijn poli-
tiek getinte voordracht om Europa vooral als eenheid te zien 
en samen te houden, en Homi Bhabha confronteerde in zijn 
lezing twee vormen van kosmopolitisme. Bij zo’n groot aan-
tal lezingen is de kwaliteit uiteraard niet gelijkmatig. Sommige 
betogen gingen helemaal de mist in door langdradigheid of  
eindeloos geciteer uit andermans werk.
 Naast het publieke programma kwamen 170 studenten 
iedere dag al om 9u ‘s ochtends bijeen voor Learning Place. 
Geformeerd in kleine groepen kregen zij verschillende 
opdrachten van ‘meester’ Boris Buden. De hoofdopdracht 
was om per groep een curriculum vitae te bedenken – een 
‘genre’ dat eveneens in de lijn van het vooruitgangsdenken 
sinds de 19de eeuw kan worden gezien – en in te dienen om 
een academische positie te bekomen aan de fictieve 
Akademie der Kulturen der Welt. Aan het einde van de 
week zou de beste inzending een geldprijs krijgen. Maar de 
paradoxale opdracht om een ideologische constructie aan 
de kaak te stellen en daar tegelijkertijd een competitie voor 
in het leven te roepen, stootte op verzet. De studenten staak-
ten. Eén inventief  groepje besloot om, in plaats van een cv, 
een vacature op te stellen voor dezelfde academische positie 
en verspreidde deze via het internet met Boris Buden als 
contactpersoon.
 Het lag in de lijn der verwachtingen dat de afsluitende dag 
met het publieke forum ‘Prospective Statements’ niet de 
gewenste samenvatting van de week of  blik op de toekomst 
zou zijn. Twaalf  mensen mochten in drie minuten uiteen-
zetten ‘What is to be done?’. Moderator Boris Buden besloot 
echter ad hoc er een andere draai aan te geven en ging de 
forumdeelnemers (onder meer Gerald Rauning, Suzana 
Milevska en Piotr Piotrowski) gehaast af, zodat niemand 
meer een kans maakte een coherent verhaal te houden 
noch een statement af  te leveren. Hierdoor miste het forum 
zijn doel volledig. Bij gebrek aan discussie viel het dan ook 
vroegtijdig uiteen. Allicht paste juist dit eindsignaal het 
beste bij het congres, dat door de ambitieuze diversiteit met 
veel losse eindjes te kampen had. Faby Bierhoff

p Former West: Documents, Constellations and Prospects vond 
plaats van 18 tot 24 maart 2013 in Haus der Kulturen der 
Welt, Berlijn. Organisatie: BAK – basis voor actuele kunst, 
Utrecht (www.bak-utrecht.nl).

Derde editie kunstmagazine YEAR. YEAR is een jaar-
lijks magazine dat wordt uitgegeven door Komplot en dat als 
een boektentoonstelling wil worden beschouwd. Vormelijk 
speelt het met de genres van de almanak, het programma-
boek, het dagboek, het pulptijdschrift. Het bevat meer dan 
85 bijdragen, opgedeeld in twaalf  secties genoemd naar 
Belgische discotheken. De vormgeving is in handen van 
Überknackig. Met de derde editie van het magazine gaat een 
tentoonstelling gepaard die tot 20 juni loopt in Komplot, Av. 
Van Volxemlaan 294, Brussel (www.kmplt.be).

Nieuwe Brussels Art Guide biedt overzicht van heden-
daagsekunstscene. De Stichting voor de Kunsten, bekend 
van haar jaarlijkse uitgave van de Culturele Gids van Brussel 
en de programmabrochure NECA, brengt een nieuwe publi-
catie uit die gewijd is aan de hedendaagsekunstscene van 
Brussel: de Brussels Art Guide. Brussel kent een steeds groei-
end aantal kunstenaars, kunstverzamelaars en galeries. De 
gids geeft voor het eerst een overzicht van alle projecten en 
locaties in de hoofdstad die verband houden met hedendaag-
se kunst. Naast een adressenboek, een index van kunste-
naars en een agenda van alle belangrijke evenementen 
gepland in 2013/2014, komen ook twaalf  persoonlijkhe-

den aan het woord die actief  zijn in de kunstensector (verza-
melaars, curatoren, uitgevers en artistiek directeurs) over 
hoe zij hedendaagse kunst in Brussel ervaren. Zij maken 
bovendien een selectie van 38 betekenisvolle projecten en 
locaties. De gids kost € 15. Meer info via info@neca.be.

Herbert Foundation opent expositieruimte. Eind juni 
opent de Herbert Foundation zijn expositieruimte met de 
collectietentoonstelling Ouverture – As if  it Could. De Herbert 
Foundation is een private stichting voor hedendaagse kunst 
te Gent die de verzameling en het archief  van Annick en 
Anton Herbert omvat. De collectie is opgebouwd rond de 
historische data 1968 en 1989 en bevat werk van onder 
meer Sol LeWitt, André Cadere, Marcel Broodthaers, Gilbert 
& George, Mario Merz, Dan Graham, Bruce Nauman, Jan 
Vercruysse, Martin Kippenberger en Mike Kelley. Meer info 
via www.herbertfoundation.org.

Galerie Xavier Hufkens opent nieuwe ruimte. Galerie 
Xavier Hufkens heeft op 16 april in de Sint-Jorisstraat 107 
in Brussel een tweede ruimte geopend. Daarmee wil de gale-
rie meer flexibiliteit in haar werking brengen. Naast het ten-
toonstellingsprogramma dat lang op voorhand vastligt, is 
er nu ruimte om verrassende exposities te organiseren op 
uiterst korte termijn. De nieuwe ruimte telt over twee ver-
diepingen in totaal driehonderd vierkante meter. Xavier 
Hufkens opende in 1987 zijn galerie in een pakhuis bij het 
Zuidstation. Vijf  jaar later verhuisde hij naar de huidige 
locatie, Sint- Jorisstraat 6-8. Hufkens programmeerde als 
eerste in België tentoonstellingen van kunstenaars als 
Antony Gormley, Felix Gonzalez-Torres en Rosemarie 
Trockel. De openingstentoonstelling in de nieuwe ruimte 
door Harold Ancart (°1980, de jongste van een dertigtal 
kunstenaars die de galerie vertegenwoordigt) loopt nog tot 
25 mei. (www.xavierhufkens.com)

The Collection: een nieuw Brussels initiatief. Het 
nieuwe initiatief  The Collection wil jaarlijks vier tentoon-
stellingen met belangrijke hedendaagse kunstenaars orga-
niseren in de industriële gebouwen van The Egg. De eerste 
editie loopt nog tot 25 mei en toont werk van de Duitse foto-
graaf  Thomas Weinberger (1964) en van de jonge Deense 
kunstenaar David Stjernholm (°1968). The Egg is een plat-
form dat de samenwerking tussen bedrijven, overheden en 
kunstenaars wil stimuleren. Meer info op www.flashing 
moose.com en www.eggbrussels.eu.

Robbrecht en Daem voeren Mies van der Rohe-
ontwerp uit in Krefeld. In Krefeld is een tijdelijk zomerpa-
viljoen gebouwd, gebaseerd op een ontwerp van Ludwig 

Mies van der Rohe uit 1930 voor een clubhuis bij een golf-
terrein. Christiane Lange, curator van ProjektMIK, nodigde 
Robbrecht en Daem architecten uit om op basis van de histo-
rische schetsen uit het Mies van der Rohe Archief  (MoMA) 
in New York een ‘objet d’architecture’ te ontwerpen. De tij-
delijke installatie zal te zien zijn van 26 mei tot 31 oktober op 
de plek waar het clubhuis ooit had moeten komen. In die 
periode zullen ook drie symposia plaatsvinden: op 2 juni 
over de omgang met de erfenis van Mies van der Rohe, op 14 
juli over de betekenis van authenticiteit en originaliteit in 
hedendaagse architectuur, en op 15 september over de bete-
kenis van het model in de architectuurpraktijk. Meer info via 
www.robbrechtendaem.com en www.projektmik.com.

CBK ’s-Hertogenbosch sluit de deuren. Het bestuur 
van het Centrum Beeldende Kunst ’s-Hertogenbosch heeft 
besloten de stichting op korte termijn op te heffen. Het CBK 
werd in 2006 opgericht om de condities op het vlak van de 
totstandkoming, presentatie en verkoop van professionele 
kunst in de regio te optimaliseren. In 2010 verzocht de 
gemeente om de focus te verleggen naar het formuleren van 
een visie en beheersvorm voor de ontwikkeling van de 
Willem II-sigarenfabriek tot een nieuwe kunstencluster. Het 
bestuur is nu van mening dat het onvoldoende is toegerust 
om deze zware taak uit te kunnen voeren. Momenteel wordt 
in overleg met de gemeente bekeken hoe de functies van het 
CBK in de toekomst gecontinueerd kunnen worden. (www.
cbks-hertogenbosch.nl)

Extra City Kunsthal verhuist naar Berchem. Op 1 april 
is Extra City Kunsthal verhuisd naar een nieuw pand aan de 
Eikelstraat 25 in Berchem (Antwerpen), waar vanaf  het 
najaar de werking wordt voortgezet. Het programma met 
tentoonstellingen hedendaagse kunst, geflankeerd door 
lezingen, debatten en screenings, zal worden uitgebreid met 
tijdelijke evenementen op het gebied van design, mode, 
muziek en performances. Met een café en een kleine cine-
mazaal wil Extra City Kunsthal ook een open huis voor de 
buurt zijn. Extra City Kunsthal werd opgericht in 2004 
door curator Wim Peeters in een voormalige graansilo in de 
Antwerpse haven. In 2006 volgde Anselm Franke hem op. 
Extra City Kunsthal verhuisde van de haven naar de 
Tulpstraat, Antwerpen-Noord, waar meer dan 70 tentoon-
stellingen en projecten over en met hedendaagse kunste-
naars liepen. In 2011 kwam huidig artistiek directeur 
Mihnea Mircan aan het hoofd van de instelling te staan. 
Vorig jaar wijdde Mircan de tentoonstellingenreeks Cross-
examinations aan kunst met een sociaal-politieke inslag. 
(www.extracity.org)

Tijdelijke kunstenaarsateliers geopend in Hasselt. In 
Hasselt hebben 32 kunstenaars en organisaties tijdelijk 
hun intrek genomen in een verlaten school in de 
Bonnefantenstraat in Hasselt. De school wordt eind 2013 
afgebroken om plaats te maken voor een uitbreiding van 
Z33. Deze tijdelijke atelierwerking is een project van de 
partners van Kunst in Limburg (Z33, CIAP, FLACC, MAD-
faculty) & de steden Hasselt en Genk. Deze steden kunnen 
hiermee het gebrek aan atelier- of  werkruimte alvast tijde-
lijk lenigen, in afwachting van een structureel atelierbeleid 
waar ze momenteel aan werken. (www.kunstinlimburg.be)

Eva Steynen heeft nieuwe projectruimte. Op zondag 
14 april ging EVA STEYNEN.DEVIATION(S) open, de nieu-
we projectruimte van curator, schrijver en filosoof  Eva 
Steynen. De ruimte is gevestigd op de gelijkvloerse verdie-
ping van een privéwoning in de Antwerpse Zurenborgwijk. 
DEVIATION(S) wil een plek voor onderzoek, samenwerking 
en presentatie zijn, onafhankelijk van de commerciële 

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 16-22 Museumstraat 25
2000 Antwerpen       03 248 19 21
www.bernaerts.be info@bernaerts.be

Veiling 13 Juni 18u

WOrKs On PaPer
“Département du Papier”

 
Zeldzame uitgaven, gezochte ephemera, getekende affiches, originele grafiek en tekeningen  

van o.a. M. Abramovic, C. Andre, J. Beuys, M. Broodthaers, J. Durham, D. Graham,  
J. Kounellis, B. Lohaus, Panamarenko, L. Tuymans, G. Vandenbranden.

 
expo  6-9 juni 10-18u
nocturne  donderdag 6 juni 18-21u 
Catalogus €15 of www.bernaerts.be

MARCEL BROODTHAERS (1924-1976) 
'Ein Eisenbahnüberfall' (1972). Zwart-wit offsetdruk.  
840 x 560 mm. Schatting € 4000/4500

zicht op een van de expositieruimtes van de Herbert Foundation
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Adriaan Verwée, Alexis en Helga Verpaele-Van De Velde, André Van 
Wassenhove, Andreas Brehmer, Ann Coupez, Annick De Roeck, ARPAÏS du 
bois, Bart Dierick, Bart en Louky Keijsers Koning, Bernard Ceyssens, Bettina 
von Hase, Boudewijn De Muynck, Carlo Mistiaen, Carole Vanderlinden, 
Caroline Vincart, Chris van der Burght, Christel Michiels, Christine Van 
Der Heyden, Christophe Lezaire, Colette Broeckaert, Daniela Verwilt, 
Dirk De Smet, Dirk De Wilde, Dirk Braeckman, Dirk Meuleman, Dirk 
Zoete, Edmond Santo, Eric De Smet, Erik Beernaert, félix, Filip Muysoms, 
Francoise Tuytens, Frans Buyse, Frederic Geurts, Frederik en Veerle 
Bogaert-Heirman, Frederik Vergaert, Gery De Smet, Gino Pecqueux, Guido 
De Bruyn, Hans en Annemie Bocxstael-Tweepenninckx, Hans Verhaegen, 
Hans Theys, Hartmut Liste, Heleen Van Haegenborgh, Heleen Van de 
Putte, Hendrik Vermeulen, Hilde Van Canneyt, Hillebrand van Kampen, 
Ilka Stevens, Inge Braeckman, Iris Manzanares, Jan Hermans, Jean-Marie 
Bytebier, Jens Brand, Jeroen Laureyns, Jeroen Wille, Jo De Puydt, Johan De 
Coker, Joost Surmont, Joost Colpaert, Joris Ghekiere, kabinet Morrens & 
De Boe, Karin Hanssen, Kobe Wens, Kris Latoir, Laura Van, Lies Taghon, 
Liesbeth van Hacht, Lieve D’hondt, Luc Barbier, Luc Coeckelberghs, Luc 
De Roeck, Luc Derycke, Lucia Penninckx, Marc De Blieck, Marc Soep, Marc 
Vanderleenen, Maria Degrève, Maria Wils en Gerda Van Herreweghen, 
Marie-Paule De Vil, Marlies Hamelynck, Martien Van Beeck, Michaël 
Borremans, Michel Couturier, Michel Van Grieken, Mieke Verschaeve, 
Mike Platt, Mil Ceulemans, Myriam Mestiaen, Nicolas Provost, Nicolas 
Leus, Oxana Taran, Patricia Rau, Patricia Smith, Paul De Braeckeleer, 
Paul Gees, Paul Lagring, Peter Morrens, Peter Bracke, Peter Van Gheluwe, 
Peter Vermeersch, Philippe Kempeneers, Philippe Van Cauteren, Pierre 
en Charlotte Debra, Piet Coessens, Pieter Van de Gender, Reinhard 
Doubrawa, Rens Oomens, Rik De Boe, Rik Hemmeryckx, Rinus Van de 
Velde, Robin Vermeersch, Roel Goussey, Rolf Quaghebeur, Ronald Soetaert, 
Rudi Bogaerts, Sarah Westphal, Servi van Grinsven, Sjoerd en Merlyn 
Paridaen, Stefan Paeleman, Steinar Hammerstad, Stephane Simoens, 
Stephanie Leblon, Stephanie Kail, Steve Michiels, Stijn Cole, Tamara 
Van San, Tanguy Eeckhout, Thomas Bogaert, Vincent D’Hondt, Vincent 
Geyskens, Vincent de Roder, Walter Ertvelt en Griet Garreyn, Werner 
Cuvelier, Werner Mannaers, Werner Ruts, Wim Waumans, Wouter Coolens

Johan De Wilde
19.05. - 07.07.13
Opening: 18.05.13 om 20u

VOORKAMER
H.Geeststraat 7, B-2500 Lier
www.voorkamer.be

&

ikwordt_adv_184x125_def.indd   1 15/04/13   08:44

BACHELOR 3
AFSTUDEERTENTOONSTELLING
ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2013 

OP CAMPUS CONGRES 
KERKSTRA AT 45, 2060 ANTWERPEN

VAN 14 TOT 18 UUR 
OPENING OP VRIJDAG 24 MEI VAN 18 TOT 22 UUR

WWW.SINTLUCASANTWERPEN.BE
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SLA_adv_DWR_1213.indd   3 26/04/13   12:43

zaterdag  
22 juni

14 uur vernissage/ 
procalamatie RHoK
Etterbeek
14 tot 18 uur tentoonstelling

16 uur vernissage/ 
proclamatie RHoK
Sint-Pieters-Woluwe. 
14 tot 18 uur tentoonstelling

zondag
23 juni

14 tot 18 uur doorlopend

tentoonstelling op RHoK 

Etterbeek en S-P-Woluwe

maandag
24 juni

18 tot 21 uur doorlopend

tentoonstelling op RHoK 

Etterbeek en S-P-Woluwe

rhok eindejaarstentoonstelling 2013

Animatiefilm

Beeldhouwkunst 

Edelsmeedkunst  

Fotografie  

Grafische vormgeving 

Kunstgeschiedenis 

Monumentale kunst  

Projectatelier  

Schilderkunst  

Tekenkunst 

Vrije grafiek 

 

Jeugdateliers 12-17 jarigen 

Kinderateliers 6-11 jarigen

RHoK 1040 Etterbeek
Edouard de Thibaultlaan 2

RHoK 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Kleine Kerkstraat 12

www.rhok-academie.be
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kunstmarkt en zonder restrictie van discipline. De focus ligt 
op in België residerende kunstenaars, maar ook kunste-
naars uit de buurlanden komen aan bod. Er wordt gestreefd 
naar drie à vier tentoonstellingen per jaar (EVA STEYNEN.
DEVIATION(S), Zurenborgstraat 28, Antwerpen, www.
deviations.evasteynen.be).

S.M.A.K. toont Die Walküre van Koen Theys. Op di 21 
mei om 20u30 programmeert het S.M.A.K. naar aanlei-
ding van de overzichtstentoonstelling van Koen Theys een 
integrale, cinematografische screening van Die Walküre 
(1989, Koen Theys in samenwerking met Frank Theys), 
met een inleiding door Hans Theys (freelance curator en 
criticus). De voorstelling vindt plaats in KASK-Cinema, 
Godshuizenlaan 4, Gent (www.smak.be).

Kunstenaarscollectief  6kmperuur10mdiep heeft 
eigen ruimte. Het Groningse kunstenaarscollectief  
6kmperuur10mdiep, dat begin 2011 is opgericht, heeft sinds 
enige tijd een eigen presentatieruimte, genaamd De Gang. Ze 
is gelegen aan de Bahler Boermalaan 6a in Paterswolde, net 
ten zuiden van Groningen. De locatie is te bezoeken op 20 
mei tijdens de Kunstroute die de Culturele Raad Eelde organi-
seert. Het collectief  6kmperuur10mdiep is opgericht door 
kunstenaars die werkzaam zijn in de drie noordelijke provin-
cies van Nederland, en binnen diverse hedendaagse kunst-
disciplines. (www.6kmperuur10mdiep.nl)

ERROR ONE opent vitrineproject in Antwerpen. In 
een vrijstaand pand, Museumstraat 42, heeft ERROR ONE 
op 25 april een nieuw tijdelijk platform voor jonge kunste-
naars geopend. De ruimte is enkel toegankelijk tijdens de 
openingsavond of  na afspraak, maar de tentoonstelling is 
als vitrineproject doorlopend te bezichtigen. Het initiatief  
opent met het werk van de jonge Antwerpse kunstenaar 
Maxime Christiaensen, die Guillaume Bijl uitnodigde voor 
een gezamenlijke presentatie. De tentoonstelling is nog tot 8 
juni te bezichtigen. (www.errorone.be)

A Prior Magazine wordt grotendeels onlinetijdschrift. 
Het kunsttijdschrift A Prior Magazine ontvangt sinds 1 janu-
ari, na een negatief  artistiek en zakelijk advies binnen het 
kunstendecreet, geen subsidies meer van de Vlaamse over-
heid. Het tijdschrift heeft intussen echter een scenario klaar 
om het voortbestaan te verzekeren. Het wordt opgenomen 
binnen het partnerschap L’Internationale, een transinstitu-
tionele organisatie die naast zes Europese musea (met onder 
meer M HKA en Van Abbemuseum) ook kunstenaarsarchie-
ven en onderwijsinstellingen omvat. Deze organisatie heeft 
van de Europese Unie 2,5 miljoen euro ontvangen voor een 
vijfjarig programma dat tot een ‘nieuw duurzaam langeter-
mijnmodel voor publieke musea in Europa’ moet leiden. 
Binnen dit kader zal A Prior Magazine zich concentreren op 
het project ‘Uses of  Art’, waarbij het tijdschrift zoals voor-
heen zich internationaal oriënteert en nauw zal samenwer-
ken met kunstenaars en schrijvers. Jaarlijks zal nog één 
gedrukte editie verschijnen. De eerste online-editie is gepland 
voor augustus. (www.aprior.org)

Paul Andriesse schenkt Stedelijk Museum zestig 
kunstwerken. Galeriehouder, verzamelaar en fotograaf  
Paul Andriesse schenkt aan het Stedelijk Museum werken 
van onder meer Jean-Marc Bustamante, René Daniëls, 
Charles en Ray Eames, Marlene Dumas, Joep van Lieshout, 
Jean Prouvé, Wilhelm Schürmann, Thomas Struth en 
James Welling. Een selectie uit de schenking is momenteel 
te zien in combinatie met werken uit de collectie en bruikle-
nen van Andriesse. De galeriehouder stelt dat de schenking 
‘gemotiveerd aansluit bij de collectie van het Stedelijk, 

zowel op het gebied van kunst als vormgeving’. Verder 
hoopt hij dat hij hiermee zijn passie voor hedendaagse 
kunst overbrengt op de bezoekers. Andriesse werd tot de 
schenking geïnspireerd door de benoeming van Ann 
Goldstein tot directeur en de heropening van het museum. 
(www.stedelijk.nl)

Stichting ICU2 presenteert een nieuw internationaal 
platform. Zone2Source is een nieuw internationaal plat-
form in Amsterdam dat kunstenaars uitnodigt om projec-
ten te ontwikkelen die alternatieve ervaringen en praktij-
ken ten aanzien van onze natuurlijke omgeving verbeelden. 
Zone2Source verbeeldt mogelijke werelden op het kruis-
punt van kunst, wetenschap, en natuur. In een serie 
LabPortals presenteert Zone2Source elke twee maanden 
kunstprojecten. Een programma van workshops, lezingen 
en discussies gaat dieper in op kwesties als duurzaamheid, 
energie, productie en consumptie, voedsel, natuurkundige 
en biologische fenomenen, ontwerp en architectuur, alter-
natieve economieën, zelforganisatie, leefomgevingen etc. 
Zone2Source is geïnspireerd op het specifieke karakter van 
het Amstelpark: het concept van het park als een manier 
om natuur te organiseren, en de wereldtentoonstelling (aan 
de Floriade van 1972 heeft het park zijn speciale paviljoens 
en tuinen te danken) als een platform voor innovatieve idee-
en. (www.zone2source.net)

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond neemt nieuwe 
start. Op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke 
Schauvliege keurde de Vlaamse Regering een conceptnota 
goed voor een hernieuwde werking van het Vlaams 
Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Een geactua-
liseerde missie en aangepaste opdrachten moeten de wer-
king van de Brakke Grond én de Vlaams-Nederlandse 
samenwerking op vlak van cultuur een nieuwe dynamiek 
geven. In grote lijnen zal de Brakke Grond de aanwezigheid 
van Vlaamse kunst en cultuur in het Nederlandse kunsten- 
en cultuuraanbod moeten ondersteunen en versterken, 
met de bedoeling een zo breed mogelijk publiek te bereiken. 
Meer concreet betekent het dat de toekomstige werking de 
locatie in Amsterdam moet overstijgen, en zelfs de 
Nederlandse landgrenzen. De instelling moet aan culturele 
diplomatie doen en nauw samenwerken met andere 
Vlaams-Nederlandse actoren. (www.brakkegrond.nl)

Fundatie Zwolle heropent. Museum De Fundatie is na 
een jaar van verbouwingen vanaf  1 juni opnieuw toegan-
kelijk voor het publiek. Op het dak van het oorspronkelijke 
museum, een neoclassicistisch gebouw uit 1843, werd een 
dubbele ellipsvormige constructie aangebracht, naar een 
ontwerp van Hubert-Jan Henket. De uitbreiding is bekleed 
met 55.000 wit-blauwe tegels en omvat bijna duizend vier-
kante meter tentoonstellingsruimte. De nieuwbouw komt 
tegemoet aan de vraag naar extra ruimte voor de combina-
tie van publiekstrekkers en specialistische tentoonstellin-
gen. De opening wordt gemarkeerd met drie tentoonstellin-
gen. The way I see it van Pieter Henket, Dans op de vulkaan 
– Kunst en leven in de Republiek van Weimar met werk van 
onder meer Käthe Kollwitz, George Grosz, Max Beckmann, 
Lovis Corinth en John Heartfield, en Dum Vivimus Vivamus 
van Jeroen Krabbé. Naast de drie wisselexposities wordt 
onder de titel Van Turner tot Appel het beste uit de eigen col-
lectie getoond vanaf  het midden van de 19de eeuw: inter-
nationale topstukken van William Turner, Vincent van 
Gogh, Edgar Degas, Piet Mondriaan, Francis Picabia, Gino 
Severini, Marino Marini, Karel Appel en vele anderen. Op de 
eerste dag is de entree gratis en zijn de openingstijden ver-
ruimd van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. (www.
museumdefundatie.nl)

HISK, KASK en S.M.A.K. lanceren samenwerkings-
project Het Paviljoen. Op 20 maart is in Gent Het 
Paviljoen geopend, een nieuw samenwerkingsproject tus-
sen het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK), de 
School of  Arts van de Hogeschool Gent (KASK) en het 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.). Het pro-
ject situeert zich in en rond het glazen paviljoen in de voor-
tuin van het gebouw Cloquet op de Bijlokesite. In de perstekst 
wordt Het Paviljoen omschreven als ‘een ontmoetings plek en 
laboratorium waar jonge posities in het hedendaagsekuns-
tenveld nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en bin-
nen een professionele omkadering werk presenteren’. 
Exhibition #1 (FORM): Forms Fell to Pieces met werk van 
Kato Six (°1986) en Aukje Koks (°1977) is de eerste ten-
toonstelling en maakt deel uit van een vijfdelige reeks die is 
samengesteld door de jonge Gentse curator Laura Herman. 
Het tentoonstellingsproject thematiseert de traditionele 
scheidingslijn tussen vorm en inhoud, ruimte en context. 
(www.paviljoen.org)

Maurice van Valen schenkt 26 werken aan Van Abbe-
museum. De Nederlandse verzamelaar Maurice van Valen 
heeft 26 werken geschonken aan het Van Abbemuseum. 
Het gaat om werk van Johan Lennarts (Eindhoven, 1932-
1991), van de vorig jaar overleden JCJ Vanderheyden 
(’s-Hertogenbosch, 1928-2012) en van Pieter Laurens Mol 
(Breda, 1946). Het museum heeft al enkele werken van 
deze kunstenaars in de collectie en toonde deze sinds de 
jaren 60 in diverse groeps- en solotentoonstellingen. De 
geschonken werken zorgen voor een mooie aanvulling van 
de collectie. Een selectie wordt van 8 juni tot en met 15 sep-
tember tentoongesteld in twee zalen op de begane grond 
van de nieuwbouw van het museum, in combinatie met 
andere werken van deze kunstenaars uit de collectie. (www.
vanabbemuseum.nl)

Oproep Sybren Hellinga Kunstprijs. Tot 1 juli kunnen 
kunstenaars deelnemen aan de Sybren Hellinga Kunstprijs. 
Voorwaarde is dat ze tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2013 zijn 
afgestudeerd aan een kunstacademie. Ook autodidacten die 
in deze periode zijn begonnen als professioneel kunstenaar 
zijn toegelaten. Kunstenaars moeten woon- en werkzaam 
zijn in Nederland. De jury bestaat uit Wendelien van 
Oldenborgh, Steven ten Thije en Jetske Verhoeven. Aan de 
prijs is onder meer een bedrag van € 3000 verbonden. 
Gelijktijdig organiseert Kunsthuis Syb in samenwerking 
met Tubelight een schrijfworkshop voor recensenten. Meer 
info www.kunsthuissyb.nl.

Wissels
Pieternel Fleskens wordt nieuwe programmadirec-
teur Marres Projects. Pieternel Fleskens volgt Brigitte 
Bloksma op als programmadirecteur Marres Projects. Zij 
was voorheen zakelijk coördinator bij Marres. Brigitte 
Bloksma startte in 2008 als programmadirecteur bij Marres 
Projects projecten als The Great Indoors, Out of  Storage en 
Landschap in Perspectief. Per 1 maart is Brigitte Bloksma 
aangesteld als Hoofd van Van Eyck Mirror/products and 
concepts bij de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 
Daarnaast heeft ze inmiddels haar eigen bedrijf  opgericht, 
ADD+. (www.marres.org)

ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER 
B-1000 BRUSSELS 

HARUN FAROCKI
SIDE BY SIDE

21.04.2013 — 30.06.2013

INFO@ARGOSARTS.ORG 
TEL +32 2 229 00 03 
WED-SUN 11.00-18.00

02.06.2013 — 30.06.2013

SARAH VANAGT 
& KATRIEN VERMEIRE
THE WAVE
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Veilingen te Keulen 

24 mei   fotografi e
24 mei  fotografi e uit de collectie Teutloff 
24 mei   hedendaagse kunst         
25 mei   moderne kunst
25 mei   Collectie Rau voor UNICEF, 
  1e deel: moderne kunst 

Günther Uecker. Feld. Tachtiger jaren. Acryl en draadnagels op canvas/hout, 120 x 120 cm
Günther Uecker. Schwarze Spirale. 1986. Draadnagels, gestrooide verf, schoolbord verf 
en grafi et op neteldoek op hout 90 x 90 x 4 cm. Veiling 24 mei

 Wolstraat 1    1000 Brussel   T  +32(0)2-514 05 86   brussel@lempertz.com 
Neumarkt 3   50667 Keulen   T  +49-221-92 57 29-32   contemporary@lempertz.com

DeWitteRaaf-May2013-Lempertz.indd   1DeWitteRaaf-May2013-Lempertz.indd   1 18.04.13   14:4818.04.13   14:48

Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz

THE BIG CHANGE
rEVOLUTIONS IN rUSSIAN 

PAINTING 1895-1917

DE GrOTE
VErAиDErIиG
rEVOLUTIES Iи DE rUSSISCHE 

SCHILDErKUNST 1895-1917

bOииEFANTEиMUSEUM MAASTrICHT 
12 MAArT-11 AUGUSTUS 2013

Painting (detail): Ilya Mashkov, Portrait of a boy in painted shirt, 1909 ©The State Russian Museum 2009

Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Nederland-Rusland jaar 2013 
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Lezingen
Adrian Piper bij Argos: On the Very Idea of  Artistic 
Research. Op 15 mei om 16u is de Amerikaanse conceptu-
ele kunstenares Adrian Piper (°1948) te gast bij Argos. In 
haar performances, video’s en installaties houdt ze zich 
hoofdzakelijk bezig met raciale en genderkwesties. Tegelijk is 
ze analytisch filosofe met grote interesse voor Kant en voor 
ethiek. Argos, Werfstraat 13, Brussel (www.argosarts.org).

Conferentie Architecture and the Interior. De architec-
tuurfaculteit van TU Delft organiseert op do 23 mei een inter-
nationale conferentie over publieke stedelijke binnenruimten 
en hoe de architectuur er in onze tijd en in de toekomst aan-
dacht aan kan of  moet besteden. Sprekers zijn Tony Fretton 
(TU Delft/ Tony Fretton architects), Christoph Grafe (Bergische 
Universität Wuppertal/ VAi), Peter St John (Caruso St John 
architects), Tom Avermaete (TU Delft), Mark Pimlott (TU 
Delft), Gennaro Postiglione (Politecnico di Milano), Jan 
Benthem (Benthem + Crouwel architecten) en Kersten Geers 
(OFFICE Kersten Geers David Van Severen). Meer info via 
www.tudelft-interior-architecture.nl/confe rence.

Nationale Graduate Conference voor MA studenten 
Moderne en Contemporaine Kunst. Op 24 mei vindt in 
Utrecht de nationale Graduate Conference voor MA studen-
ten Moderne en Contemporaine Kunst plaats. Getalenteerde 
studenten presenteren hier hun scriptieonderzoek. 
Aanmelden kan via info@onderzoekschoolkunstgeschie 
denis.nl.

De Pont – Berlinde De Bruyckere, Mark Manders. Op 
zo 2 juni om 14u toont De Pont een documentaire over 
Berlinde De Bruyckere in verband met haar presentatie op 
de Biënnale van Venetië. Op do 20 juni om 20u spreekt 
Rebecca Nelemans met Mark Manders, die Nederland dit 
jaar vertegenwoordigt op de Biënnale van Venetië. De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg. (www.depont.nl)

Architectuurlezing Bozar. In het kader van de architec-
tuurlezingen zijn op di 4 juni Shelley McNamara en Yvonne 
Farrell (Grafton Architects) te gast. (www.bozar.be)

Stroom Den Haag – United We. In het flankerend Stroom 
School Programma worden aspecten uit de tentoonstelling 
United We verder uitgediept. Op wo 5 juni is er het symposi-
um United We Live rond het gedachtegoed van de 
Nederlandse architect Frank van Klingeren. Op wo 12 en do 
13 juni onderzoekt het United We Organize getitelde sympo-
sium wat kunst en management met elkaar gemeen (kun-
nen) hebben. Onder de titel United We Learn staan er eind 
juni/begin juli nog twee avonden op het programma over 
het traditionele leren en alternatieve vormen van leren. 
(www.stroom.nl)

Arcamlezing. Jan de Vylder van het Vlaamse bureau de 
vylder vinck taillieu op di 11 juni, om 20u15 in De Brakke 
Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl). Inkom € 10.

Kunst op zondag in Gemeentemuseum. Op zo 26 mei 
spreekt kunsthistoricus Benno Hillebrand over Wassily 
Kandinsky en op zo 30 juni over Egon Schiele. Telkens om 
14u in Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, Den Haag 
(www.gemeentemuseum.nl). Entree € 5.

Beeldende kunst
Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa. 
Beeldende kunst. Afgaand op haar globale structuur lijkt 
Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa een voor-
zichtige tentoonstelling. Zo worden de verschillende disci-
plines die aan bod komen – schilderkunst, film, fotografie en 
architectuur & vormgeving – in aparte secties tentoonge-
steld. Conform aan een klassieke opvatting wordt boven-
dien de abstractie, getuige de titel van de tentoonstelling, als 
voorlopig hoogtepunt van het modernisme gepresenteerd. 
Maar de curatoren willen ook recht doen aan de contradic-
ties, complexiteit en veelvoudigheid van het modernisme, 
in ieder geval in België. In de inleiding van de catalogus stelt 
samensteller Johan De Smet dat het modernisme ‘als een 
veelvoud moet worden beschouwd en dus per definitie een 
meervoudige invulling moet krijgen’. 
 De tentoonstelling begint met drie zalen gewijd aan kop-
lopers van het modernisme. De selectie uit hun oeuvre 

beslaat telkens slechts een korte periode: Jules Schmalzigaug 
(1912-1915), Georges Vantongerloo (1917-1921) en 
Marthe Donas (1917-1921). Het is merkwaardig dat men 
juist deze kunstenaars selecteerde. Alle drie zijn ze immers 
buitenbeentjes die lange periodes in het buitenland door-
brachten en daardoor nauwelijks betrokken waren bij de 
modernistische scene in België. Jules Schmalzigaug is 
Brusselaar van origine, maar bracht het grootste deel van 
zijn leven door in steden als Parijs, Venetië en Den Haag; 
Georges Vantongerloo woonde in Nederland en was lid van 
De Stijl; Marthe Donas werd in Antwerpen geboren, maar 
werd opgeleid in Ierland en was actief  in Parijs.
 Hoe moeten we de keuze voor deze drie modernisten 
begrijpen? Weliswaar wordt duidelijk dat deze kunstenaars 
een wezenlijk aandeel hadden in het Europese modernisme: 
Schmalzigaug speelde een rol in het futurisme, Vantongerloo 
in De Stijl, en Donas werkte samen met Archipenko. Hun 
invloed op het modernisme in België was echter relatief  
beperkt. De Belgische kunstenaars die door het modernis-
me van De Stijl beïnvloed waren (Huib Hoste, Jozef  Peeters 
en Jos Léonard) ondergingen die invloed bovendien niet 
rechtstreeks via Vantongerloo. Enigszins misleidend is ook 
de erg beperkte keuze uit het oeuvre van deze kunstenaars. 
Schmalzigaug, die zich in 1917 in Den Haag van het leven 
benam, kan echt als voorloper en trendsetter begrepen wor-
den, maar de werken die Vantongerloo maakte toen hij con-
tact had met De Stijl zijn zeker op te vatten als vroeg werk, 
zelfs jeugdwerk, dat nog erg schatplichtig is aan Theo van 
Doesburg. Het eigenzinnige modernisme van Vantongerloo 
komt pas later echt tot bloei. Van Marthe Donas zijn de eer-
ste werken te zien waarmee ze zich een plaats wist te verove-
ren in het Europese modernisme. De pioniers worden dus 
alledrie vanuit een totaal verschillende invalshoek voor het 
voetlicht gebracht. Wat is dan de logica achter deze enfilade 
van drie zalen? 
 De ‘veelvoudigheid’ van het modernisme wordt vervol-
gens vertaald in een reeks zalen die volgens diverse thema’s 
zijn opgedeeld, op hun beurt gekoppeld aan een periodise-
ring: ‘Figuratie Defiguratie (1917-1922)’, ’Menselijke 
figuur, landschap en stad (1917-1922)’, ‘Literatuur, 
muziek en podiumkunsten (1917-1930)’, ‘Rigide 
Abstractie (1921-1925)’, ‘Dada in België (1917-1925)’… 
Een groot deel van de themazalen wordt gedomineerd door 
een of  twee figuren. Zo voeren Jozef  Peeters en Karel Maes 
de hoofdtoon in de themazaal over ‘Rigide abstractie (1912-
1925)’, is Victor Servranckx duidelijk het uitgangspunt 
voor de themazaal over ‘Vrije abstractie (1922-1930)’, en is 
de themazaal ‘Dada in België (1917-1925)’ in feite een 
hommage aan de collages van Paul Joostens. Soms zorgt 
deze opstelling voor gemengde gevoelens. De collages van 
Paul Joostens, bijvoorbeeld, vormen op zich een mooie pre-

sentatie, die zijn inventieve verwerking van Kurt Schwitters 
en Francis Picabia aantoont, maar behoren onmiskenbaar 
in de hoek van de avant-garde en vallen niet te plaatsen bin-
nen het begrip van modernisme dat elders in de tentoon-
stelling wordt gehanteerd.
 De indeling van de zalen in thema’s kan een uitstekende 
manier zijn om aan te tonen dat het modernisme geen 
enkelvoudig begrip is. Tegelijk suggereren de themazalen 
dat er binnen het Belgische modernisme enkele duidelijk af  
te bakenen thema’s en periodes te onderscheiden zijn. De 
curatoren hebben daarbij de neiging om de verschillende 
thema’s zeer formeel te benaderen. Dat leidt al eens tot pro-
blemen. Het bij elkaar brengen van Servranckx’ Opus 2 
(1927), Marc Eemans’ Abstracte compositie (1924) en 
Auguste Mambours Abstracte Compositie (1925) lijkt bij-
voorbeeld te zeer gestoeld op toevallige vormelijke gelijke-
nissen, zonder dat er sprake is van een historische relatie 
tussen de ontwikkeling van de respectievelijke vocabularia. 
Een zeer flagrant voorbeeld van hetzelfde euvel is het naast 
elkaar plaatsen van Felix De Boecks Abstracte compositie met 
kubus (1919) en Moholy-Nagy’s E IV (1922). Ook hier is 
sprake van formele overeenkomsten, maar de combinatie 
doet geen recht aan het feit dat beide kunstenaars hun vor-
mentaal vanuit een heel andere achtergrond ontwikkelden.
 De expositie Modernisme: Belgische abstracte kunst en 
Europa is een unieke gelegenheid om een heel aantal schil-
ders van het Belgische modernisme samen te zien, met 
onverwachte uitschieters zoals Marthe Donas en Paul 
Joostens. Ze doet een verdienstelijke poging om een nieuwe 
visie op het Belgische modernisme en de abstractie te ont-
wikkelen, een visie die vertrekt vanuit de veelvormigheid en 
complexiteit van het fenomeen, maar slaagt daar slechts 
ten dele in. Het is verfrissend dat de tentoonstelling zoveel 
aandacht besteedt aan de formele verschijningswijze van 
de werken, maar de toetsing van deze esthetische en for-
mele aspecten aan de historische relaties tussen kunste-
naars had ongetwijfeld een overtuigender resultaat opgele-
verd. Bram Ieven

Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa. 
De fotografie. De tentoonstelling Modernisme. Belgische 
abstracte kunst en Europa wijdt twee zalen aan de modernis-
tische fotografie in België. Er wordt werk van 29 fotografen 
getoond, van wie de meesten minstens een deel van hun 
carrière werkzaam zijn geweest in België. Vaak zijn er 
slechts één of  twee beelden per fotograaf, sommige fotogra-
fen keren vaker terug, zoals Willy Kessels bijvoorbeeld. In de 
ontwikkeling van het modernisme biedt de tentoonstelling 
geen inzicht. Net zoals in de delen gewijd aan de andere 
kunsten is het modernisme er plots, als een meteoriet die 
inslaat. Het ‘is’ er gewoon, een evidente praktijk die zich 

Installatiezicht ‘Modernisme. Belgische abstracte kunst en Europa’, Museum voor Schone Kunsten, Gent. Foto: Michel Burez
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zonder meer vestigt en even spontaan weer verdwijnt. En 
net zoals het modernisme de Belgische schilderkunst vanuit 
het buitenland bereikt (ze wordt in de tentoonstelling niet 
als een interne ontwikkeling neergezet), wordt ook de 
moderne Belgische fotografie opgevoerd als een afspiegeling 
van wat elders gebeurt. Zo zou het Europees fotografisch 
modernisme de Belgische fotografie via twee wegen beïn-
vloed hebben: ten eerste via het tijdschrift Variétés, tussen 
1928 en 1930 uitgegeven door P.G. van Hecke, en ten twee-
de via drie fototentoonstellingen, een in de Brusselse galerie 
L’Époque (1928) en twee in het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten (1932 en 1933). Aan het tijdschrift wordt 
relatief  veel aandacht besteed (verschillende exemplaren 
liggen uitgestald in kijkkasten), maar de tentoonstellingen 
zijn nauwelijks gedocumenteerd in de expo: er is slechts één 
opname van Willy Kessels die naar een van die tentoonstel-
lingen verwijst.
 Dat laatste beeld ligt niet in een kijkkast, maar hangt aan 
de muur. Ook al wordt het enigszins afgescheiden van de 
andere beelden gepresenteerd, zodat het een ander statuut 
krijgt, toch verschijnt het hier vooral als een voorbeeld van 
modernistische fotografie (en dus niet als een louter docu-
ment). Maar wat is er dan zo modern aan dit beeld? Is het 
modern omdat de fotograaf  als modern kan worden gecata-
logiseerd? Het onderwerp is in ieder geval niet nieuw of  
modern (tentoonstellingen werden wel vaker gefotogra-
feerd). De vragen die de presentatie van dit beeld oproepen, 
wijzen door naar een fundamenteler probleem van de sce-
nografie. De manier waarop de beelden naast elkaar wor-
den geplaatst, vertelt ons niets over de inzichten van de 
curatoren omtrent de relatie tussen ‘het modernisme’ en de 
Belgische fotografie uit het interbellum. De loutere neven-
schikking van beelden opent geen enkel perspectief  op het 
bijeengebrachte materiaal: ze hangen daar roerloos en 
stom naast elkaar.
 Wel laat de selectie van de beelden vermoeden dat het 
modernisme hier op voorspelbare wijze verbonden wordt 
met ofwel formele inventiviteit, ofwel het exploreren van 
nieuwe onderwerpen (vooral stedelijk van aard). In het eer-
ste geval is de fotograaf  modernist omdat hij ongeziene en 
onverwachte standpunten inneemt, omdat hij speelt met de 
fotografische techniek (fotogram, solarisatie, dubbel-
druk…), omdat hij nieuwe beelden genereert aan de hand 
van bestaande beelden (montage en collage). In het andere 
geval is hij modernist omdat hij zijn camera richt op 
‘typisch’ moderne fenomenen (snelheid, hoogbouw) of  
omdat hij oog heeft voor de visuele verrassingen die de stad 
de flaneur aanbiedt (weerspiegelingen, rusteloze passan-
ten). Uiteindelijk wordt het fotografisch modernisme zo 
gereduceerd tot een lijstje van makkelijk hanteerbare crite-
ria. Het predicaat ‘modernisme’ wordt dan eenvoudigweg 
toegekend als er enkele stilistische kenmerken en/of  welbe-
paalde motiefkeuzes aanwezig zijn (een checklist).
 Het is pas in het fotografische luik dat de dubbelzinnig-
heid van de titel van de tentoonstelling in het oog springt. 
Waar het deel over de plastische kunsten het modernisme 
laat samenvallen met abstractie, verlaat het fotoluik deze 
interpretatie van de titel. In plaats van zich te concentreren 
op de fotografische productie waar de zucht naar abstra-
hering zich het meest laat gelden – fotogrammen, solarisa-
ties, montages enzovoort – wordt hier ook veel ‘realistisch’ 
beeldmateriaal getoond (de representatie van de moderne 
stad, de moderne architectuur etcetera). Op zich is dat een 
verdedigbare keuze, maar de verhouding tussen abstractie 
en realisme is complexer dan deze presentatie laat vermoe-
den. Binnen de moderne fotografie wordt realisme juist 
gezien als een formele strategie om uit de abstraherende 
tendens van het picturalisme te breken (en dus niet, zoals de 
curator in de catalogus beweert, als iets dat wezenlijk ver-
bonden is met de indexicale relatie die fotografie onder-
houdt met haar onderwerp). Het is juist een inzicht van het 
modernisme dat het fotografisch realisme een beeldeffect is, 
gegenereerd door het inzetten van specifieke formele strate-
gieën, en het dus niet fataal voortvloeit uit het fotografisch 
procedé zelf.
 Het probleem van deze presentatie kan toegelicht worden 
aan de hand van één enkel beeld. Het gaat om een foto van 
Jozef  Emiel Borrenbergen (1884-1966) uit 1927/1929, 

gemaakt vanaf  de Eiffeltoren, een bekend motief  in de 
moderne fotografie. De fotograaf  bevindt zich op de toren 
en kijkt naar beneden, een mild aangezet vogelperspectief  
(hij bevindt zich niet heel ver boven de grond). Het beeld 
hier presenteren, betekent het interpreteren als een moder-
nistisch beeld, want uiteindelijk komen hier twee modernis-
tische topoi samen: de Eifeltoren en een ‘verrassend’ vogel-
perspectief. Toch lijkt zo’n lezing eerder voorbarig: het beeld 
breekt niet met de heersende picturale sensibiliteit uit de 
vooroorlogse periode, maar kan hoogstens als een verbre-
ding en verdieping ervan begrepen worden (vergelijkbaar 
met de manier waarop Paul Strand in 1915 het Amerikaanse 
picturalisme moderniseerde).
 Meestal wordt dit beeld (of  worden soortgelijke beelden 
van vergelijkbare fotografen) dan ook gebruikt om de speci-
fieke situatie van het Belgisch modernisme aan te kaarten. 
Het zou hier dan gaan om een tam modernisme dat zich 
eerder schoorvoetend doorzette. Maar de vraag blijft waar-
om men deze tegenstelling tussen een zwak en sterk moder-
nisme wenst aan te scherpen, terwijl in de praktijk blijkt dat 
deze scheiding er niet of  nauwelijks toe deed (zelfs Willy 
Kessels is uiteindelijk een makke modernist). In die zin 
opent dit beeld de mogelijkheid van een andere, werkelijk 
vernieuwende lectuur van het modernisme. Een lectuur die 
het modernisme niet reduceert tot de avant-garde, het niet 
leest als een radicale breuk met de traditie, maar juist als 
een (kritische) voortzetting ervan. Een inclusief  modernis-
me dus dat niet bruuskeert, maar dat subtiel de grenzen 
verlegt van wat er binnen het picturale idioom mogelijk 
was. Steven Humblet

Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa. 
Architectuur & vormgeving. De tentoonstelling Modernisme. 
Belgische abstracte kunst en Europa in het Gentse MSK sluit af  
met een zaal gewijd aan ‘architectuur en vormgeving’. Op 
het eerste zicht toont de langgerekte tentoonstellingsruimte 
wat men van dit onderwerp kan verwachten. Hoewel de 
inhoudelijke opbouw van de ‘afdeling architectuur’ – zoals 
ze in de catalogus wordt genoemd – in de zaal zelf  niet expli-
ciet wordt toegelicht, maakt de tentoonstellingsfolder dui-

delijk dat er drie subthema’s zijn. Het eerste thema, ‘De 
tuinwijkgedachte’, wordt geïllustreerd met onder meer het 
gekende huisvestingsproject ‘La Cité Moderne’ van Victor 
Bourgeois en ‘Klein Rusland’ van Huib Hoste en Louis Van 
der Swaelmen. Het tweede thema, ‘Naar een ornamentloze 
bouwkunst’, gaat in op de ontwikkelingen op het vlak van 
het woningontwerp uit de jaren 20 en vroege jaren 30 en 
toont hoe architectuur, plastische kunsten en vormgeving 
elkaar binnen deze context ontmoetten. We zien onder 
meer woning- en meubelontwerpen van Louis-Herman De 
Koninck, Gaston Eysselinck en Huib Hoste, een interieur-
ontwerp van Marcel-Louis Baugniet, behangpapier van 
Victor Servranckx, een thee- en koffieservies van Georges 
Vantongerloo. Het derde thema (‘De stad van de toekomst’) 
belicht een aantal ambitieuze projecten voor de moderne 
stad, waaronder de plannen van Le Corbusier voor de 
Antwerpse Linkeroever en het stedenbouwkundig plan van 
Victor Bourgeois voor de Brusselse Noordwijk. Het tentoon-
gestelde materiaal is rijk en gevarieerd, en dat wordt door de 
opstelling zelf  onderlijnd. Tekeningen en foto’s hangen aan 
de muur – ingekaderde originelen op een andere hoogte 
dan de rechtstreeks op de muur gekleefde reproducties. 
Contemporaine tijdschriften en boeken, meubelen en klei-
nere voorwerpen zijn ondergebracht in een lang houten 
volume in het midden van de zaal dat voorzien is van vitri-
nes en ruimtes voor open opstellingen. Alles bij elkaar 
brengt de zaal een dankbaar overzicht van een grotendeels 
gekend beeld van modernisme en architectuur in België.
 Toch lijkt hier en daar een van de tentoongestelde stuk-
ken tot een alternatief  perspectief  aan te zetten. Zo is een 
van de eerste originele stukken die je te zien krijgt een intri-
gerende potloodtekening van de Nederlandse architect J. L. 
Mathieu Lauweriks. Het gaat, zo vertelt het onderschrift, 
om een ontwerp voor het interieur van de Duitse afdeling op 
de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913. De tekening zelf  
is abstract en moeilijk te interpreteren, maar alles wijst erop 
dat ze in eerste instantie de brug dient te maken met een 
van de belangrijkste aanleidingen en uitgangspunten van 
de hele modernismetentoonstelling en van diverse andere 
evenementen in de stad: het honderdjarige jubileum van de 
Gentse wereldtentoonstelling van 1913. Een passage in de 
catalogustekst van architectuurhistoricus en curator van 
de afdeling architectuur Marc Dubois schept wat meer dui-
delijkheid, niet zozeer over het ontwerp van Lauweriks zelf  
(daarvoor kunnen we beter terecht in het recent uitgegeven 
boek Gent 1913. Op het breukvlak van de moderniteit), maar 
over de verwijzing in de architectuurzaal naar het Duitse 
paviljoen. Hij stelt dat 1913 als een beginpunt kan worden 
gezien voor het verhaal over het modernisme in de architec-
tuur in België, niet alleen omwille van de bekende lezingen-
reeks van Berlage in Brussel, maar ook omwille van de 
Duitse afdeling op de wereldtentoonstelling in Gent. Er was 
in die afdeling, zo legt Dubois uit, immers werk te zien van 
onder meer Behrens, Gropius, Van de Velde en Lauweriks, 
en er werd uitgebreid aandacht besteed aan stedenbouw en 
aan de tuinwijkgedachte. Dit perspectief  – de betekenis van 
wereldtentoonstellingen als katalysatoren in de ontwikke-
ling van de modernistische architectuur in België – is veel-
belovend, maar wordt niet uitgewerkt tot een thematische 
lijn of  zwaartepunt in de afdeling architectuur. De tekening 
van Lauweriks roept dan ook meer vragen op dan dat ze 
antwoorden geeft.
 Een ander perspectief  dat de afdeling architectuur uitge-
breider aankaart, zij het ook op het tweede plan, is de ver-
wantschap tussen de kunsten. Deze kwestie komt aan bod 
bij het thema ‘Naar een ornamentloze bouwkunst’ en 
vormde wellicht ook de aanleiding om de zaal de titel ‘archi-
tectuur en vormgeving’ mee te geven. Maar de verwant-
schap tussen de kunsten duikt ook op in de andere delen 
van de architectuurafdeling. Het opmerkelijke ‘project voor 
een brug’ van kunstenaar Georges Vantongerloo, gepresen-
teerd aan de hand van een maquette, een perspectiefteke-
ning en een technische tekening, hoort thuis bij ‘De stad 
van de toekomst’ en is, samen met het reeds genoemde kof-
fie- en theeservies, een mooie aanvulling op zijn beeldend 
werk dat in andere zalen van de modernismetentoonstel-
ling is te zien. De vele fotografische afbeeldingen en de diver-
se tentoongestelde publicaties onderlijnen bovendien het 
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Jozef  Emiel Borrenbergen (1884-1966) 

Eiffeltoren, 1927/1929, opgenomen in ‘Modernisme. Belgische abstracte 
kunst en Europa’, Museum voor Schone Kunsten, Gent 
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Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10–22u
www.platform57.nl

• system 
Hans Wilschut
Met zijn nieuwste site-specific  
fotowerk System as Second Skin op  
de buitengevel van het gebouw.
 vanaf 01/05

• Speciale Hans Wilschut 
	 filmavond 
i.s.m. Filmhuis Den Haag en  
Theater Dakota
 13/06 om 19u30

  

stroom
Den Haag
Hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85 
wo–zo 12–17u
www.stroom.nl

• united We
Frank van Klingeren, Potential Estate, 
Conditional Design, Itay Ohaly,
gerlach en koop, Pratchaya 
Phinthong (op uitnodiging van gerlach 
en koop) en Ante Timmermans.
 tot 14/07

Galerie maurits 
vaN de laar
Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12–18u 
laatste zo/maand 13–17u
www.mauritsvandelaar.nl

• Drawing Cabinet
Philip Akkerman, Martin Assig, 
Frank Van den Broeck, Seekee 
Chung, Robine Clignett, Robbie 
Cornelissen, Karin van Dam, Marcel 
van Eeden, Diederik Gerlach, Tobias 
Gerber, Christie van der Haak, 
Elise Hageman, Jim Holyoak, Nour-
Eddine Jarram, Natasja van Kampen, 
Pascale Kaparis, Stan Klamer, 
Rens Krikhaar, Heidi Linck, Dieter 
Mammel, Marjolijn van der Meij, 
Jos de l’Orme, Erik Pape, Helene 
Penninga, Ed Pien, Sebastiaan 
Schlicher, Elmar Trenkwalder, Ronald 
Versloot, Justin Wijers, Eric Winarto, 
Dirk Zoete, Thijs Zweers.
 tot 26/05

• Rens Krikhaar 
Solo tentoonstelling 
Preview 31/04 tijdens HOOGTIJ #33  
van 19u   –23u (www.hoogtij.net)
 02/06 tot 30/06

  

GemaK
Paviljoensgracht 20–24 
+31 (0)70/363.89.68 
di–vr 12–17u za 13–17u
www.gemak.org

• New pott revisited 
Mischa Kuball
 tot 01/06 

• Spheres 
ArtScience (KABK-students): 
Daniel Berio, Bonne Knibbe, Mischa 
Daams, Momoko Noguchi, Andre 
Cavalheiro, Sarvenaz Mostofey, 
Virginie Dubois, Panagiotis Tomaras
 17/05 tot 18/05 

• Kustweek Zuid Holland 
Gastevenement van de Provincie  
Zuid-Holland (www.kustweek.nl)
 23/05 tot 02/06 

• anthropogenic 
 coastal mapping 
Satellietgroep-presentatie over 
kustgemeenschappen
 31/05

• neugier 
Obbe Tiddens
 31/05 tot 15/06

  

West
groenewegje 136
+31 (0)70/392.53.59 
wo–za 12–18u (of op afspraak)
www.west–denhaag.nl

• Faraway So Close!
Arin Rungjang
 tot 25/05

• Sculpturen en video’s
Leopold Kessler
 31/05 tot 30/06

1646
Boekhorststraat 125
do–za 13–17u
www.1646.nl

• By Daylight
Nicole O’Niel
 26/04 tot 25/05

• Screening Dafna Maimon 
 31/05

• What enters 
Olga Balema 
 14/06 tot 13/07

  

liviNGstoNe 
Gallery
anna Paulownastraat 70 a/B
+31 (0)70/360.94.28
wo–za 12–17u
laatste zo/maand (of op afspraak)
www.livingstonegallery.nl

• Scratching the Surface
Raquel Maulwurf 

• Point of View. Photographs
Jan Dibbets

•	Preview KunstRaI
 30/06

• KunstRaI amsterdam 
 15/05 tot 20/05

 

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86 
do–zo 13–17u
nestruimte.nl

• abstract Myths
Kasper Akhøj, Martijn Hendriks,  
Rob Johannesma, Anna Ostoya, 
Maarten Overdijk, Dieuwke Spaans, 
Roy Villevoye 
Curator: Hans den Hartog Jager
 19/05 tot 14/07

  

WaNder
Is a new cross-disciplinary residency 
program in The Hague that fosters 
an innovative interplay between the 
thinking and development process 
of art professionals by focussing 
on research and exchange of 
knowledge.
De Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86
www.go–wander.org
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belang van de fotografie voor de ontwikkeling en de beeld-
vorming van de moderne architectuur – iets wat Dubois 
terecht aanstipt in zijn catalogustekst. Op internationaal 
vlak is de relatie tussen architectuur en nieuwe media de 
voorbije decennia herhaaldelijk aangekaart, in het bijzon-
der door architectuurtheoretica Beatriz Colomina. Maar 
ondertussen zijn ook andere uitdagende inzichten over 
modernistische architectuur en (toegepaste) kunsten gefor-
muleerd, zoals recent nog door architectuurhistorica Alina 
Payne in haar boek From ornament to object. Genealogies of  
architectural modernism (2012). Payne betoogt daar dat er 
een verband bestaat tussen het verdwijnen van het orna-
ment in de architectuur en de toenemende interesse van 
architecten voor (de vormgeving van) gebruiksvoorwerpen. 
In de afdeling architectuur van het MSK of  de catalogus 
komen dergelijke nieuwe of  alternatieve inzichten echter 
nauwelijks aan bod. De nadruk ligt op een introducerend 
beeldverhaal van wat we onder architectuur en modernis-
me in België kunnen verstaan. Fredie Floré

p Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa (1912-
1930), tot 30 juni in het Museum voor Schone Kunsten, 
Citadelpark, 9000 Gent (09/240.07.00, www.mskgent.be).

Up Close & Personal. Cultuurcentrum Mechelen. Na 
Katerina Gregos’ ambitieuze tentoonstelling Newtopia over 
mensenrechten, loopt in het Cultuurcentrum Mechelen 
een heel wat bescheidener groepstentoonstelling met als 
titel Up Close & Personal. De expo is het resultaat van een 
‘persoonlijke’ ontmoeting en hechte samenwerking tussen 
zes kunstenaars. Twee jaar geleden besloten kunstenaar 
Herman Van Ingelgem en programmator Koen Leemans 
om een tentoonstelling te maken met generatiegenoten die 
een gelijkaardige omgang met installatiekunst vertonen. 
Dat leidde tot een expo die, naast werk van Van Ingelgem 
zelf, bijdragen omvat van Stefaan Dheedene, Leon Vranken, 
Koenraad Dedobbeleer, Kristof  Van Gestel en (de wat later 
uitgenodigde) Ben Meewis.
 Bij het betreden van de tentoonstellingsruimte vallen de 
ruimtelijke ingrepen in de architectuur en het interieur van 
het cultuurcentrum haast niet op. Zo heeft Stefaan Dheedene 
zich ertoe beperkt de houten plankenvloer van de eerste 
ruimte te bekleden met een grijs tapijt met zwarte arcerin-
gen, een bijdrage die je als ruimtelijke ingreep, maar even-
goed als een vorm van interieurinrichting kan bekijken. Aan 
de wanden zijn eikenhouten leuningen bevestigd. Enkel het 
feit dat de leuning over de deuropeningen doorloopt, doet 
vermoeden dat het om een artistieke ingreep gaat: een werk 
van Leon Vranken. Ook Koenraad Dedobbeleer en Ben 

Meewis gebruiken de taal van het interieur. Zo hebben ze de 
deuren en deurlijsten in de zalen respectievelijk in een vuil-
roze en donkerbruin geschilderd, en van nieuwe groene 
klinken voorzien. Voorts haalden zij de radiatoren en airco-
installaties uit hun nissen en zetten ze de lijsten van die ont-
mantelde, gapende muurholtes in een groene kleur. 
Dedobbeleer en Meewis zoeken net die plekken op die het 
minst om aandacht vragen. Tegelijk biedt hun bijdrage 
inzage in wat achter de wanden schuilgaat – in de ‘anato-
mie’ van de ruimte.
 In de twee uiterste zalen wordt daarentegen werk getoond 
dat zich midden in de ruimte posteert. Er staan wit geschil-

derde, geblokte sculpturen van Herman Van Ingelgem 
opgesteld, die in tegenstelling tot de meeste ingrepen in de 
tentoonstelling zich wél duidelijk manifesteren in de ruim-
te. Anderzijds sluiten ze dan weer prima aan bij de (traditio-
neel) witte wanden van deze hedendaagsekunstruimte… en 
bij nader inzien zijn ze zelfs nog intiemer met die ruimte ver-
bonden: de vormen blijken namelijk afgietsels op oorspron-
kelijke schaal te zijn van de negatieve ruimte in de doorgan-
gen tussen de ruimtes in het Cultuurcentrum. 
 Zo schept de tentoonstelling contrasten tussen (discrete) 
ingrepen op de architectuur en sculpturaal werk, zonder 
dat de relatie met de ruimte doorbroken wordt. Toch bevat 
de tentoonstelling nog een kleine ruimte met een totaal 
ander karakter. Na onder Vrankens leuning gekropen te 
zijn, betreden we een kamer waarin talloze objecten worden 
getoond: stukken meubilair, twee kachels die strategisch 
voor de verwarming geplaatst zijn, een emmer met een 
koord, een plastic draagzakje met kleurkaart, uitgefreesde 
vormen verstrooid over de vloer, ondefinieerbare houten 
objecten (of  zijn het sculpturen?) op wieltjes, een in plastic 
gewikkelde ladder, gestapelde tapijten met ingeweven cita-
ten – het zijn stuk voor stuk merkwaardige voorwerpen die 
in hun verwijzing naar eenvoudige huiselijkheid openstaan 
voor meerdere interpretaties. De objecten lijken in elkaar 
over te lopen, maar hebben tegelijk een eigen cachet. De 
ruimte doet denken aan een volgestouwde garage of  berg-
ruimte, maar wederom niet helemaal: zo suggereren ette-
lijke verdubbelingen (twee kachelvormen, twee tafels, twee 
stoelen van verschillende grootte…) dat achter dit vreemde 
samentroepen alsnog een zekere wetmatigheid schuilgaat.
 De manier waarop deze kunstenaars aan de slag gaan 
met objecten die tot de gewone orde der dingen lijken te 
horen, doet denken aan het grote belang dat de Franse 
schrijver Georges Perec hechtte aan het banale, het gewo-
ne, aan datgene wat zich op de achtergrond bevindt – het 
‘infra-ordinaire’ zoals hij het zelf  noemde. Perec maakte er 
een punt van om datgene te onderzoeken wat vanwege zijn 
banaliteit niet opgemerkt wordt. In zijn magnum opus La 
Vie, un Mode D’emploi legt hij een willekeurig moment vast 
in een appartementsgebouw in Parijs om vanuit dat ene 
bevroren beeld allerlei narratieve verwikkelingen te spin-
nen. De bezoekersgids van de tentoonstelling is op een ver-
gelijkbare manier geconcipieerd. In plaats van een beschou-
wende tekst, die de betekenis van de dingen al op voorhand 
zou gijzelen, opteerden de kunstenaars voor een gedetail-
leerde beschrijving van wat er in de ruimte te zien is, opge-
maakt door een lokale deurwaarder. Op die manier laten de 
kunstenaars de vormelijke objecten en ingrepen zelf  aan 
het woord en wordt een terugkeer naar de wereld die ons 
omringt mogelijk gemaakt. Of  zoals Susan Sontag in 
Against Interpretation schreef: ‘The world, our world, is 
depleted, impoverished enough. Away with all duplicates of  
it, until we again experience more immediately what we 
have.’  Laura Herman

p Up Close & Personal loopt tot 16 juni in de expozalen van 
het Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 
2800 Mechelen (015/29.40.00; www.cultuurcentrum-
mechelen.be). Als publicatie bij de tentoonstelling ver-
scheen een nieuwe Nederlandse vertaling van Le Plaisir du 
Texte van Roland Barthes.

Leen Voet, Sint-Rita, Netwerk, Aalst. Jezus Arbeider, 
Sint-Rita, Sint-Alena, Sint-Bartholomeus en Sint-Pius X. 
Vijf  verschillende heiligen, vijf  verschillende kerken uit de 
jaren 60 en 70, vijf  verschillende interieurs. De Brusselse 
kunstenares Leen Voet brengt ze samen in één ruimte en in 
één verblindende installatie. Vijf  doeken zijn op evenveel 
grote, wit geschilderde houten ezels genageld die verspreid 
in de ‘studio’ van Netwerk staan opgesteld. Elk doek is 
beschilderd met een interieurbeeld van een van de kerken 
waarin felle kleuren als kanariegeel, fuchsia rose en fluores-
cerend groen elkaar overstemmen. De kleurenexplosie 
straalt door de beglaasde wand van de studio heen tot in de 
belendende gang. De vloer van de studio is duivengrijs 
geschilderd, maar de drie zijwanden dopen de plek in een 
pauselijk gele gloed.
 Reeds in 2003, met het werk 1890, vervaardigde Voet 
gemanipuleerde beeltenissen van een volksinterieur – ze 
kreeg er de prijs Jonge Belgische Schilderkunst, prijs Langui 
voor. De dia’s die ze voor deze installatie nam – close-ups 
van muurschilderingen, van het stucwerk aan het plafond 
of  een detail van een wasrek waar de kleren van de bewo-
ners hangen te drogen – waren met verschillende techni-
sche methodes gemanipuleerd. Ze werden gespiegeld, in 
negatief  omgezet, of  er was aan de kleurbalans gemorreld. 

‘project voor een brug’ van Georges Vantongerloo, gepresenteerd aan de hand van een maquette, een perspectieftekening en een technische tekening, 
installatiezicht ‘Modernisme. Belgische abstracte kunst en Europa’, Museum voor Schone Kunsten, Gent. Foto: Michel Burez

installatiezicht ‘Up Close & Personal’, Cultuurcentrum Mechelen.  
Foto: Stefaan Dheedene

installatiezicht ‘Up Close & Personal’, Cultuurcentrum Mechelen.  
Foto: Stefaan Dheedene
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Twee versies werden telkens samen op overhoeks geplaatste 
schermen geprojecteerd.
 Ook voor Sint-Rita herleidt Leen Voet de interieurzichten 
tot vlakke composities. Haar beelden zijn opgebouwd uit 
fauvistisch aandoende, strak afgelijnde kleurvelden zoals de 
glasramen van een kerk. Toch blijven de interieurs als dus-
danig herkenbaar. Architectonische elementen als ramen, 
deuren, arcades, opstapjes en dakspanten, alsook de aanwe-
zigheid van religieuze symbolen als het kruisbeeld, het icoon 
of  het orgel bieden de toeschouwer voldoende houvast om 
de context te identificeren. Hoewel vloeren en tapijten hier 
en daar van de doeken dreigen te glijden – een reminiscentie 
aan de gebrekkige perspectieven in laat middel eeuwse schil-
derkunst? – blijft de architecturale verschijningsvorm van 
de ruimtes herkenbaar.
 De klassieke ruimtelijke hiërarchie die dergelijke interi-
eurs kenmerkt, wordt echter volkomen uitgevlakt. De kun-
stenares slaagt erin een andere compositorische rangorde 
te introduceren. Een plant, verluchtingsrooster of  luidspre-
ker krijgt plots hetzelfde statuut als een kaars of  het altaar. 
Door de surrealistische kleurkeuzes verdwijnt daarenboven 
elke vorm van waarheidsgetrouwe lichtwerking die aan 
architectuur diepte en massa kan verlenen. Raamvlakken 
zijn roze, kapitelen blauw en rood, het orgel is groen en de 
kaarsen – die nooit branden – zijn op één doek zelfs zwart. 
De interieurs van Voet zijn bijgevolg verworden tot blinde 
kamers, kleurrijke atmosferen zonder gewicht.
 De materialiteit van het werk zit niet in wat afgebeeld 
wordt, maar in de dragers waarop de interieurs zijn aange-
bracht. Het ruwe canvas komt tevoorschijn aan de rafelran-
den van de doeken. Die zijn niet op een klassiek raamwerk 
‘strakgespannen’, maar werden eenvoudigweg aan de hou-
ten structuur van de ezels gespijkerd. In het eenvormige 
keurslijf  van de installatie – dezelfde dragers, dezelfde afme-
tingen, dezelfde beeldtaal en hetzelfde kleurgebruik – lossen 
de vijf  onderscheiden identiteiten van de interieurs bijna 
volledig op. Dat elke ezel toch een licht andere vorm heeft, is 
bijna een ironische knipoog van de kunstenares, die in haar 
werk de impact van de representatiemethode en het alea-
toire karakter van de reproductie thematiseert. Het hoeft 
dan ook niet te verwonderen dat geen van de ruimtes zoals 
Leen Voet ze heeft afgebeeld in gebruik zijn. Ze lijkt vooral 
gefascineerd door het kerkelijke interieur als kader voor dis-
play, getuige de talrijke podia, staanders, kaders en sokkels 
die op de schilderwerken staan afgebeeld.
 Ook in het totaalbeeld van de installatie blijven de staan-
ders nadrukkelijk aanwezig. De doeken zijn zo in de ruimte 
opgesteld dat ze vrijwel onmogelijk als alleenstaand werk 
bekeken kunnen worden. De achtergrond van de geel 
geschilderde wanden dringt zich door de strategische oriën-
tatie van de werken aan de toeschouwer op. Het resultaat is 
een voortdurende collisie van de vele hevige kleuren, bin-
nen elk doek, tussen de doeken onderling en tussen de doe-
ken en de geel geschilderde wanden van de ruimte. Er spruit 
een onrust uit voort, die maar moeilijk met de ascese van 
een gebedsruimte in overeenstemming te brengen valt. 
Sint-Rita knuffelt haar aanschouwers dood met een even 
veelkleurige als verstikkende horror vacui. Birgit Cleppe

p Leen Voet, Sint-Rita, tot 16 juni in Netwerk / centrum voor 
hedendaagse kunst, Houtkaai z/n, 9300 Aalst (053/70.97.73; 
www.netwerk-art.be). 

Moments on Moments. Tot eind mei kan je in het M HKA 
naar Moments on Moments gaan kijken, een ‘uitgezuiverde’ 
– of  beter gezegd: geamputeerde – versie van Moments: A 
History of  Performance in 10 Acts dat vorig jaar liep in ZKM/
Centrum voor Kunst en Media in het Duitse Karlsruhe. Deze 
manifestatie presenteerde zichzelf  als een expositie slash dis-
cussieforum slash onderzoeksplek en werd gecureerd door 
de Franse topchoreograaf  Boris Charmatz, Sigrid Gareis en 
Georg Schöllhammer. Moments wilde nadenken over strate-
gieën om de temporele dynamiek van performancekunst te 
vertalen naar de ruimtelijke context van een museum. Hoe 
documenteer je een medium dat het bij uitstek moet hebben 
van zijn ‘durationele’ liveness? Wat impliceert de transloca-
tie van een levendige voorstelling naar een statische muse-
umsetting waarin elke bezoeker zijn eigen tijd bepaalt? Boris 
Charmatz houdt zich al langer met deze problematiek van 
medialisering, archivering en appropriatie bezig. In 2009 
zette hij hiervoor zelfs een nieuw instituut op poten. Zijn 
Musée de la Danse in Rennes experimenteert met nieuwe 
tentoonstellingsformats die even beweeglijk zijn als dans 
zelf  en een centrale plek geven aan de performer als levend 
archief. In Moments werd deze ontologische vraagstelling 
getoetst aan een paar cases van vrouwelijke performance- 
en danspioniers uit de jaren 60 en 70, onder wie Marina 
Abramovic, Simone Forti, Anna Halprin, Yvonne Rainer, 

Lynn Hershman Leeson, Channa Horwitz, Adrian Piper, 
Sanja Ivekovic en Reinhild Hoffmann. Het M HKA behield 
enkel de videoregistraties van een aantal repetities, recon-
structies en originele performances van deze grandes dames, 
evenals een paar omkaderende gesprekken tussen hen en de 
curatoren. En net de dynamische kwaliteit van de oorspron-
kelijke expo lijkt daardoor enigszins verdwenen.
 De verschillende kunstenaars uit deze manifestatie 
mogen dan wel bij benadering tijdgenoten zijn, hun oeuvres 
blijken ontzettend divers. De feministische impuls van Lynn 
Hershman Leeson (1941) – die vanuit haar alter ego 
Roberta Breitmore jarenlang het dagelijkse leven ‘infiltreer-
de’ – staat in schril contrast met de genderloze, neutrale 
lichamen die zo kenmerkend zijn voor Yvonne Rainer en 
Trisha Browns Early Works. De documentaire Inner 
Landscapes (1979) toont dan weer hoe danspedagoge Anna 
Halprin (1920) met haar spirituele ‘gemeenschapsdansen’ 
een tegenwicht wilde bieden voor de tendens naar abstrac-
tie binnen de toenmalige kunstscene. De reden voor deze 
uitsluitend vrouwelijke selectie wordt door de curatoren 
niet geëxpliciteerd, maar voor veel performancekunste-
naars was de representatie van de vrouw een belangrijk 
strijdpunt. Opererend in een door mannen gedomineerde 
kunstwereld, zijn hun sporen bovendien vaak moeilijker te 
traceren en net daardoor gefundenes Fressen voor een expo 
als Moments. 
 Marina Abramovic is het canonieke voorbeeld van een 
kunstenares die haar lichaam als instrument inzet om de 
mannelijke blik te bevragen. Op een wandgrote close-up 
zien we haar venijnig de haren kammen terwijl ze verbeten 
‘Art must be beautiful, artist must be beautiful’ prevelt. Bijna 
vier decennia na de originele uitvoering van deze gelijkna-
mige performance komt de agressie van Abramović’ eenvou-
dige handeling – en de schoonheidsdwang die ze ermee aan 
de kaak stelt – nog steeds even hard binnen. De temporele 
kloof  lijkt de realiteitswaarde en noodzakelijkheid van haar 
performance merkwaardig genoeg te versterken. Ook al 
gaat er bij de recuperatie van performances in een museum-
context onvermijdelijk heel wat van hun oorspronkelijke 
kracht verloren – de specifieke condities van het hier en nu, 
de duur en de brutale aanslag op een vaak onwetend publiek 
– het is net de mogelijkheid om ze telkens vanuit een nieuw 
licht te herdenken en te ervaren die de geest van de perfor-
mance art levendig houdt en ze tot meer maakt dan louter 
een ‘event’. Nadat de tijd haar werk heeft gedaan en de sub-
versie ons niet langer verblindt, lijkt het volledige potentieel 
van dit soort acties pas zichtbaar te worden en kunnen we 
de openingen in kaart brengen die ze in het beleven en den-
ken over kunst hebben geslagen. Tegelijk wordt duidelijk dat 
documentering altijd een proces van selectie is, niet alleen 
met betrekking tot wat ze van het artistieke project overle-
vert, maar ook met betrekking tot de actoren. Het museum 
is bij uitstek de plek waar de canon wordt bepaald.
 Het contrast tussen de duur van de verschillende werken 
en de mogelijkheid om als bezoeker je eigen parcours en 
‘kijktijd’ te bepalen, vraagt hier om nieuwe receptiestrate-
gieën waarbij je moet onderhandelen tussen tijd en ruimte. 
Soms gaat dat vlot, andere keren bijna ondraaglijk moei-
zaam. De horizontale performances die stuk voor stuk om 
een temporeel engagement vragen, worden namelijk naast 
elkaar geplaatst als verticale ‘kunstwerken’ die je net dwin-
gen om je in de ruimte te verplaatsen. Doordat Moments on 
Moments enkel het videomateriaal uit de oorspronkelijke 
expo heeft overgehouden en geen andere documentatievor-
men naast het bewegend beeld verkent, zoals re-enactments 
en schriftelijke visualisatie, ontstaat de indruk dat de ver-
taalslag van scène/publieke ruimte naar het museum een-
voudig, dan wel eenduidig gemaakt kan worden. Dat is 
natuurlijk allerminst zo. Alleen een combinatie van formats 
die haar eigen ontoereikendheid ten volle erkent, kan inspe-
len op het verlies, maar evenzeer op de rijkdom die de trans-
positie van performancekunst naar het museum inhoudt.
 In het M HKA verliest het methodologische vraagstuk uit 
Moments dus tot op zekere hoogte zijn inzet en creatieve 
potentieel, evenals zijn dialogische karakter, waarbij kun-
stenaars en toeschouwers het verleden benaderen in een 
steeds uitdijende keten van terug- en vooruitblikken, van 
herinneringen, interpretaties en reacties. Ongewild beoor-
deel je Moments on Moments in die zin eerder op het ‘wat’ – 
een prikkelende introductie op performance art die het even-
wel nooit beoogde te zijn – dan op het ‘hoe’. De expo brengt 
het theater dan wel binnen in het museum, ze presenteert 
eigenlijk op passieve wijze een archief  dat aan de specifieke 
condities van het performatieve medium onvoldoende recht 
kan doen. Bewegend beeld betekent immers nog geen bewe-
gende tentoonstelling.  Charlotte De Somviele

p  Moments on Moments, tot 22 mei in het M HKA, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/260.99.99; www.
muhka.be). 

Fotografie uit het Midden-Oosten. Hedendaagse foto-
grafie uit het Midden-Oosten is zowel in het Victoria & 
Albert Museum in Londen als in het FotoMuseum van 
Antwerpen onderwerp van een tentoonstelling. Beide 
instellingen plaatsen hun expo expliciet in het verlengde 
van de Arabische Lente, maar slechts één tentoonstelling 
toont ook werkelijk beelden van de revolutie.
 De tentoonstelling in Londen kiest resoluut voor jonge 
(kunst)fotografen. Alhoewel ze in het Midden-Oosten gebo-
ren zijn, studeerden ze meestal in westerse kunstinstellin-
gen en hebben ze momenteel Parijs, Londen, New York als 
woon- en werkplaats. Hun beelden laten zich vaak lezen als 
culturele rebussen, gevuld met verwijzingen naar maat-

Leen Voet

installatiezicht ‘Sint-Rita’, Netwerk, Aalst

Lynn Hershman

Lynn to Roberta (Constructing Roberta), 1978, 5’43”, 1978, 
ZKM | Videocollectie, filmstill 

Marina Abramovic

Freeing The Memory, 1976, 15'19", ZKM | Videocollectie, filmstill 
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schappelijke gebruiken en codes die voor een westers 
publiek moeilijk te ontcijferen zijn en dus uitgelegd moeten 
worden. Bij elk beeld hangt dan ook een korte, verklarende 
tekst. Wie die teksten leest, merkt echter al snel dat ze de 
beelden inwisselbaar maken, en als een pamflet wegzetten. 
Volgens de teksten dragen de beelden een eenduidige bood-
schap uit, verduidelijken ze een kritisch standpunt, stellen 
ze een onoorbare praktijk aan de kaak, distantiëren ze zich 
van oosterse gewoonten en westerse gemeenplaatsen over 
die oosterse gewoonten, enzovoort. Tekst én beeld overstij-
gen echter zelden het gemakzuchtige cliché. Een voorbeeld: 
in zijn reeks Party bleekt de Iraanse fotograaf  Amirali 
Ghasemi (°1980) de ontblote armen, halzen en gezichten 
van feestvierende jongelui uit. Deze ingreep, zo lezen we in 
de tekst, zou moeten worden begrepen als een kritische her-
haling van de censuur die buitenlandse tijdschriften in Iran 
te beurt valt. Maar wat we eigenlijk te zien krijgen, is niet 
meer dan een letterlijke toepassing van diezelfde brutale 
censuur. Resultaat: geen complex, gelaagd, wel een simplis-
tisch, moraliserend (spiegel)beeld. 
 Kiest het V&A voor een statische opsomming van fotogra-
fische posities uit (maar toch vooral over) het Midden-
Oosten, het FotoMuseum Antwerpen vervangt de klassieke 
kunsthistorische lectuur door een meer sociologische bena-
dering, waarbij vooral gekeken wordt naar de rol die foto-
grafie als medium speelt. De tentoonstelling bevat niet 
alleen actueel, maar ook historisch fotomateriaal (een groot 
deel ervan is gewijd aan een archief  van Kadhafi) en pre-
senteert naast foto’s ook enkele (korte) digitale video’s en 
zelfs een videoregistratie van een tv-uitzending (een opna-
me van een openbare executie uitgezonden door de Libische 
staatstelevisie). De geselecteerde beelden zijn afkomstig uit 
Syrië, Tunesië, Libië en Egypte, en zijn soms gemaakt door 
professionele fotografen, maar even vaak ook niet. Sommige 
foto’s zijn eerder documentair van aard, andere getuigen 
dan weer van een reportageachtige aanpak, nog andere zijn 
het werk van kunstenaars-fotografen, het soort foto’s dat 
we in het V&A konden aantreffen (één fotograaf, de 
Egyptische Nermine Hammam, duikt in beide expo’s op).
 Een tentoonstelling maken met materiaal dat zo nauw 
verbonden is met de actualiteit, is nooit evident. Men ver-
wacht zowel een presentatie van iets dat zich ‘nu’ voordoet 
(en dus nog steeds het onbestemde van het avontuur in zich 
draagt), als een reflectie over het getoonde beeldmateriaal 
(wat een zekere afstand in de tijd vooronderstelt). Toch 
slaagt de curator erin deze uiteenlopende verwachtingen 
met elkaar te verzoenen, door de aandacht vooral te richten 
op de manier waarop de beelden gedistribueerd en/of  
gebruikt worden. Vandaar zoveel nadruk op de rol van 
nieuwe digitale media (YouTube en Facebook), of  van bur-
gerinitiatieven als Mosireen (een mediacollectief  uit Caïro) 
of  Uprising of  Women in the Arab World (een Facebook-
campagne ter verdediging van vrouwenrechten). Telkens 
gaat het om de vraag hoe deze beelden ter plaatse ingezet 
worden, wat ze ginds bewerkstelligen, welk maatschappe-
lijk effect ze sorteren. Tegelijkertijd verhult de tentoonstel-
ling niet dat er een grote afstand blijft bestaan tussen wat 
wij hier in deze beelden zien (of  denken te zien) en hoe ze 
daar ervaren worden. Hier, in tegenstelling tot in Londen, 
geen beelden met een evidente boodschap, of  beelden die de 
drempel tussen ‘hier’ en ‘daar’ willen slechten, wel foto’s die 
een tastend, zoekend, bevreemd kijken oproepen, beelden 
dus waarvan de betekenis nog niet is vastgelegd. 
 Er is veel en uitermate divers beeldmateriaal te zien, er 
worden verschillende thema’s aangesneden, en soms dreigt 
de tentoonstelling te bezwijken onder haar steile ambities. 
Toch blijft ze alsnog overeind, omdat ze nergens de pretentie 
heeft om deze diversiteit dwingend te organiseren. Er wordt 
eerder een veld van mogelijke vragen en benaderingen 
geopend, dan wel een sluitend betoog ontwikkeld. Deze 
openheid manifesteert zich heel concreet in de presentatie 
van het historisch archief  van het Kadhafibewind. Het gaat 
hier om beelden die door Human Rights Watch gered zijn 
van de teloorgang. Het zijn verweesde beelden, aangetrof-
fen in kapotgeschoten kantoren van de Libische inlichtin-
gendienst: ze hebben geen duidelijk aanwijsbare maker, 

hun uiteindelijke functie of  bestemming, zelfs de opdracht 
die eraan voorafging, blijft opaak. We kijken blind naar deze 
beelden, maar daarom nog niet zonder enige vooringeno-
menheid. Door de chronologische presentatie neigen we 
ertoe ze te lezen als het verhaal (opkomst, hoogtepunt en 
val) van het regime, maar dan wel verteld vanuit het stand-
punt van de machthebbers. Op een bepaald moment echter 
wordt de kijker door een korte commentaar bij een van de 
beelden gewezen op wat op het eerste gezicht een pietluttig 
detail is: de schoenen van Kadhafi (en dan meer bepaald zijn 
hakken). In die kleine, terloopse opmerking zit een heel pro-
gramma verborgen. De lectuur van de foto’s als manipula-
tieve beelden wordt hier even opgeschort om een andere 
mogelijke manier van kijken te installeren, een blik die het 
beeld niet al meteen wegzet in een voorgeprogrammeerde 
categorie (als propaganda bijvoorbeeld), maar het integen-
deel bekijkt als ‘beeld’, dat wil zeggen als een autonoom 
object dat een eigen (en complex) verhaal vertelt. Door 
voortdurend in te zetten op deze kleine verschuivingen in 
het kijken naar fotografische beelden slaagt de tentoonstel-
ling erin de bezoeker uit zijn ingesleten kijkpatronen te lich-
ten en hem zo te confronteren met de onvermoede rijkdom 
van dit in schijn zo povere materiaal. Steven Humblet

p Light from the Middle-East: New Photography liep tot 7 
april in het Victoria & Albert Museum in Londen. Power! 
Photos! Freedom! loopt nog tot 9 juni in het FotoMuseum 
Antwerpen, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen (03/242.93.00; 
www.fotomuseum.be).

Keith Edmier in Haarlem. De eerste overzichtstentoon-
stelling van de Amerikaanse kunstenaar Keith Edmier 
(1967) in Nederland bestaat uit twee delen. In de voorma-
lige vleeshal van Haarlem zijn sculpturen te zien die te 
maken hebben met het verleden van de kunstenaar, terwijl 
op de bovenverdieping de zogeheten botanische beelden bij-
een zijn gebracht. Beide categorieën hebben op het eerste 
zicht weinig gemeen. Toch vertellen ze gelijksoortige verha-
len, over geboorte en dood, over de cycli van het leven en de 
loop van de geschiedenis. Vaak markeren ze momenten 
waarop de persoonlijke levenswandel het pad van de 
wereldhistorie kruist.
 De sculpturen in de benedenzaal staan in twee rijen opge-
steld langs een imaginaire tijdslijn. Die begint bij Edmiers 
beide grootvaders, elk geëerd met een standbeeld in de vorm 
van een grafmonument (Emil Dobbelstein and Henry J. Drope, 
1944, 2000). De twee dienden tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in het Amerikaanse leger en zijn afgebeeld zoals zij er 
in 1944 moeten hebben uitgezien, als twintigers in militair 
uniform. De kunstenaar heeft foto’s gebruikt voor de model-
lering van de gelaatstrekken, maar ook een scan van zijn 
eigen gezicht. Zo identificeert hij zich letterlijk met zijn 
voorvaderen en haalt hij hun oorlogsverleden dichterbij.
 Het volgende moment in de genetische geschiedenis is het 
beeld van de hoogzwangere moeder (Beverly Edmier, 1967, 
1998). De sculptuur is fel realistisch en onnatuurlijk tege-
lijk. Door de bolle buik van transparant kunsthars vangen 
we een glimp op van de beeldhouwer als foetus. Het is een 
bizar visioen van de vooravond van de geboorte, de defini-
tieve breuk van de meest natuurlijke eenheid die tussen 
twee mensen kan bestaan. De moeder draagt hetzelfde roze 
pakje als Jacqueline Kennedy toen haar man werd ver-
moord, een gebeurtenis die haar op slag tot een soort moe-
der des vaderlands maakte, een icoon van nationale rouw. 
Zo worden leven en dood verwarrend dicht bijeengebracht.
 Andere personen kruisen het levenspad van de kunste-
naar, zoals zijn jeugdliefje Jill (Jill Peters, 1997). Ze heeft het 
wilde kapsel van Farah Fawcett, de jongensdroom uit de tele-
visieserie Charlie’s Angels. Kalverliefde en seksidool zijn hier 
verenigd in een maagdelijk witte spookverschijning. Vlakbij 
hangt een foto van Fawcett en Edmier. De afstand tussen bei-
den is zo klein als mogelijk. De fascinatie van de kunstenaar 
voor zijn muze lijkt op de obsessie van een stalker.
 Door te graven in zijn verleden schetst Edmier tegelijk een 
beeld van de angsten en verlangens van zijn generatie, die 
gedurende de jaren 70 van de vorige eeuw opgroeide in de 
Amerikaanse buitenwijken. De kunstenaar ziet om in 
bewondering: naar zijn jeugdheld Evel Knievel bijvoorbeeld, 
de stuntman voor wie hij een monument opricht in kitsche-
rige Las Vegasstijl (Evel Knievel, American Daredevil, 1996); 
naar John Lennon, wiens tragische dood hij herdenkt via de 
getuigenissen van diens arts (Morning, 2004). Het zijn beel-
den van een tijdperk, beheerst door de massamedia. Ze 
tonen hoe de wereldgeschiedenis als bij bliksemslag het per-
soonlijke leven binnendringt. Evengoed zijn het spiegels van 
de Amerikaanse psyche, doortrokken van prestatiedrang, 
idolatrie en geweld.
 Voor hij zich waagde aan het kunstenaarschap werkte 
Edmier als rekwisietenmaker in de filmindustrie en had hij 
een baantje in een tandheelkundig laboratorium waar hij 
protheses fabriceerde. Zijn vaardigheid in het gebruik van 
rubber, siliconen en acrylhars ligt aan de basis van zijn 
exquise bloemsculpturen, die nauwkeurig zijn afgegoten 
van natuurlijke exemplaren. Edmiers bloemen en planten 
staan voor iets groots. Zij zijn getuigen van de wereldge-
schiedenis, ingewijden in de loop der gebeurtenissen. Sterker 
nog, als organische instrumenten van de natuurlijke voort-
planting bewaren zij de geheimen van het leven zelf.
 Neem de palmvarens in Cycas Orogeny (2004), de oudste 
zaaddragende plant op aarde. Een mannelijk en een vrou-
welijk exemplaar verrijzen uit een bodem van vulkanisch 
gesteente, waarin de afdrukken van verre voorgangers, 
lang geleden omspoeld door een zee van lava, nog zichtbaar 
zijn. Het zijn een soort levende fossielen. Een andere grote 

plantensculptuur die naar brute regeneratie verwijst, is 
Victoria Regia (first blossom) (1998). We zien de enorme bla-
deren van de waterlelie van onderen, alsof  wij ons onder 
water bevinden. De plant bloeit slechts twee etmalen per 
jaar. De sterk geurende bloem is de eerste nacht wit, de 
tweede roze, sterft dan af  en zinkt naar de bodem. Edmiers 
majestueuze sculptuur toont ons de geparfumeerde schoon-
heid van de dood.
 De recente werken in de laatste zaal van de tentoonstel-
ling zijn geïnspireerd op de 17de-eeuwse tulpenmanie, 
waarvan Haarlem het epicentrum was. De Admiraal, de 
Semper Augustus en andere bijzondere specimen zijn zorg-
vuldig geboetseerd in acryl naar tekeningen uit het 
Tulpenboek dat zich bevindt in de collectie van het Frans 
Halsmuseum, en hier te zien is in digitale reproductie. Dat 
de vlammende patronen die de bloemen zo kostbaar maak-
ten feitelijk het gevolg waren van een infectieziekte, sluit 
perfect aan op Edmiers interesse voor de verstrengeling van 
bloei en verval. Het klinkt plat, een Amerikaan die tulpen 
maakt voor een show in Holland, maar de presentatie is 
subtiel. De bloemen staan in aardewerken vazen, vervaar-
digd door Koninklijke Tichelaar in Makkum, die versierd 
zijn met een stier en een ossenkop. De decoraties verbinden 
de Haarlemse vleeshal met de Union Stock Yards, de slacht-
huizen waar Edmiers familie ooit de kost verdiende. De 
vleesverwerkende industrie van Chicago is inmiddels ter 
ziele, net zoals de Haarlemse speculatie in tulpenbollen als 
een zeepbel uiteen is gespat. Wat blijft is de verwondering 
over het feit dat alles wat verdwijnt vroeg of  laat weer terug-
keert.  Dominic van den Boogerd

p Keith Edmier tot 26 mei 2013 in De Hallen, Grote Markt 
16, Haarlem (023/511.57.75; www.dehallen.nl).

Letzte Bilder – Von Manet zu Kippenberger, Frankfurt. 
Kort voor hij in 1987 stierf  aan de complicaties bij een gal-
blaasoperatie maakte de Amerikaanse popartkunstenaar 
Andy Warhol (1928-1987) een serie werken gebaseerd op 
reproducties van Leonardo da Vinci’s Het Laatste Avondmaal. 
Hoewel de enorme zeefdrukken conform Warhols visie op 
kunst weinig diepgang vertonen, en naast Christus en de 
apostelen verwijzingen naar Camel sigaretten en andere 
reclames bevatten, lijkt de thematiek van het naderende 
einde niet toevallig gekozen. Of  toch wel?
 Het grote doek is een van de werken die door conservator 
Esther Schlicht zijn uitgekozen voor een tentoonstelling 
over de laatste werken van 14 grote westerse kunstenaars 
in de Schirn Kunsthalle in Frankfurt. Op de tentoonstelling 
zijn deze werken verdeeld over 7 ‘poëtische thema’s’, met 
steeds een presentatie van twee kunstenaars wier late werk 
een dialoog met elkaar aangaan. De eerste zaal is bijvoor-
beeld gewijd aan het thema ‘doorwerken tot het einde’. Hier 
zijn late bloemstillevens van Eduard Manet (1832-1883) te 
zien, die op zijn 50ste stierf  aan de gevolgen van syfilis, 
tegenover de grote geabstraheerde schilderijen die Claude 
Monet (1840-1926) in zijn weelderige tuin in Giverny 
maakte toen hij al hoogbejaard was en last had van staar. In 
beide gevallen is het opmerkelijk hoe levendig de werken 
zijn die werden gemaakt in het aangezicht van de dood.
 Doorgaans werken de combinaties in Letzte Bilder prikke-
lend, zoals in de zaal waarin late schilderijen van Georgia 
O’Keeffe (1887-1986) tegenover een serie polaroids van de 
fotograaf  Walker Evans (1903-1975) zijn geplaatst. Evans 
was verzwakt door een maagoperatie, maar kon door de 
lichte Polaroid SX-70 camera, die hij in 1973 aanschafte, 
toch nog werken en maakte een aantal opmerkelijke kleu-
renfoto’s van het Amerikaanse landschap: inzoomend op 
details als bewegwijzering, reclameborden of  verlaten hou-
ten schuurtjes. O’Keeffe schilderde haar zogenaamde Sky 
above clouds-schilderijen nadat ze in de jaren 50 en 60 een 
aantal Trans-Atlantische vliegreizen had gemaakt. In eer-
ste instantie doen de schilderijen vrij decoratief  en plat aan, 
maar wanneer ze vanaf  de zijkant worden bekeken, doemt 
er ineens een ronde zon op of  een donzige wolkenstructuur. 
Deze serie vormde het laatste vernieuwende werk dat 
O’Keeffe maakte voordat ze door een ernstige oogaandoe-
ning niet meer kon schilderen. Het echte, laatste werk, zijn 
enkele kleine aquarellen die ze maakte toen ze bijna blind 
was, en waarmee ze terugkeerde naar het werk waarmee 
haar loopbaan was begonnen. 

Nicolas Righetti 

Een bache van Bachar al-Assad van 5x5 meter opgehangen aan een  
leegstaand gebouw, Damascus, 2007

Keith Edmier

Victoria Regia (second night bloom), 1998, particuliere verzameling, 
Nederland. Courtesy de kunstenaar en Petzel, New York
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Andere combinaties op de tentoonstelling zijn lastiger. De 
confrontatie van Willem de Kooning en Henri Matisse onder 
de noemer ‘opnieuw beginnen in ouderdom’ roept vragen 
op. De Kooning begon niet zozeer opnieuw, maar kreeg 
Alzheimer en moest daardoor geassisteerd worden bij het 
schilderen. Over de schilderijen die hij in de jaren 80 maakte 
is hevig gediscussieerd; zijn dit nog autonome werken van de 
abstract-expressionistische schilder of  gaat het om verzwak-
te versies van zijn eerdere werk? De schilderijen maken een 
krachteloze indruk, alsof  de schilder eraan begon en het 
toen opeens niet meer wist. Matisse daarentegen, is alom 
geprezen om zijn late werk, al was ook hij door ziekte 
gedwongen om een andere techniek te hanteren. Hij maakte 
de enorme collages van knipsels deels vanuit zijn rolstoel.
 De makers van de tentoonstelling hebben geprobeerd om 
op een lichtvoetige manier diverse kanten van het fascine-
rende fenomeen van het laatste werk en de zogenaamde 
Altersstil te presenteren. Uiteraard ontbreken de Black 
Paintings van Ad Reinhardt (1913-1967) niet, schilderijen 
waarin hij het einde van de abstracte schilderkunst onder-
zocht, of, zoals hij zelf  zei: ‘I’m merely making the last 
painting which anyone can make.’ Zijn doeken krijgen het 
gezelschap van Bas Jan Aders In Search of  the Miraculous 
(1975), een project dat eigenlijk uit drie delen zou bestaan, 
maar dat voortijdig stopte tijdens de realisatie van het twee-
de deel. Ader, die zijn eigen lichaam gebruikte in perfor-
mances, films en fotoseries, vertrok vanuit Cape Cod naar 
Europa in een kleine zeilboot, maar raakte vermist op zee. 
Het is de vraag of  de kunstenaar het risico van zijn eigen 
dood bewust heeft genomen. Op de tentoonstelling hangt 
de foto die zijn vrouw van hem maakte bij het vertrek; kan 
dit gelden als een ‘laatste werk’?
 Uit de tentoonstelling wordt duidelijk dat er verschillende 
categorieën Letzte Bilder zijn. Laatste werken die bij de dood 
van de kunstenaar worden gevonden in het atelier, al dan 
niet voltooid, met Mondriaans Victory Boogie Woogie (1943-
1944) als een van de meest fascinerende voorbeelden – 
jammer genoeg, maar begrijpelijk vanwege de fragiele toe-
stand, ontbreekt dit werk. Een andere categorie is laat werk 
dat sterk verschilt van eerder werk omdat de kunstenaar 
fysieke of  andere beperkingen heeft; in de tentoonstelling 
worden wat dit betreft werken van Alexej von Jawlensky en 
Stan Brakhage getoond, maar De Kooning en Matisse kun-
nen hier evenzogoed bij worden ingedeeld. Er is laat werk 
waarin kunstenaars nieuwe wegen inslaan, maar – en dit 
wordt niet uitvoerig belicht – er zijn ook veel kunstenaars 
waarbij het late werk eigenlijk een achteruitgang inhoudt, 
zoals bij Giorgio de Chirico (1888-1978) wiens late werk 
tegenover dat van Warhol hangt. Van Warhol wordt overi-
gens gezegd dat zijn werk na de aanslag die Valerie Solanis 
op hem pleegde ook niet meer was wat het geweest was.
 Letzte Bilder biedt een mooie introductie op het thema, 
maar de tentoonstelling blijft wat aan de oppervlakte. De 
keuze voor de kunstenaars bijvoorbeeld, lijkt wat arbitrair. 
Er zijn tal van andere boeiende voorbeelden te bedenken. 
Waarom hangt er tegenover Martin Kippenbergers (1953-
1997) portretten van Jaqueline (Paintings Pablo Couldn’t 
Paint Anymore, 1996) bijvoorbeeld geen laat zelfportret van 
Picasso? Ook is er weinig aandacht besteed aan de cultus 
rondom het laatste werk, en aan de fascinatie bij het publiek 

voor het begin en het einde van een kunstenaarsloopbaan. 
Het is bovendien opmerkelijk dat een deel van de kunste-
naars doorgaat met hun beeldend werk tot op zeer hoge 
leeftijd, alsof  een kunstenaar nooit met pensioen gaat. Het 
bevestigt de mythe dat het werk een roeping is, het creatieve 
proces een innerlijke drang waaraan de kunstenaar moet 
beantwoorden, ook als lijf  of  geest het laten afweten.

De tentoonstelling maakt zo meteen benieuwd naar het 
boek dat Carel Blotkamp, emeritus hoogleraar moderne 
kunst van de Vrije Universiteit te Amsterdam, aan het 
schrijven is over The End. Blotkamp wil de mythologie rond-
om ‘het laatste werk’ ontrafelen en juist inzoomen op de 
receptie en beeldvorming van beroemde en minder bekende 
laatste werken. In de catalogus wordt er wel verwezen naar 
literatuur over het late werk van grote meesters van onder 
anderen Sandro Zanetti, Albert Erich Brinckmann en 
Edward Said, maar het onderwerp smaakt naar meer. 
Hoewel de Altersstil Blotkamp al langer bezig houdt – hij 
schreef  er in 2000 een stuk over in De Witte Raaf  – is het nu 
wellicht het uitgelezen moment om er dieper op in te gaan. 
Blotkamp loopt tegen de 70. Bestaat er eigenlijk zoiets als 
een Altersstil van kunsthistorici? Sandra Kisters

p Letzte Bilder – Von Manet zu Kippenberger, tot 2 juni in de 
Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, 60311 Frankfurt 
(069/29 98 82-0; www.schirn-kunsthalle.de).

Hilma af  Klint: Pionier van abstractie. In de canonieke 
kunstgeschiedenis wordt de vroegtwintigste-eeuwse 
abstracte kunst vooralsnog gedomineerd door mannen, de 
zogenaamde ‘abstracte pioniers’ zoals Piet Mondriaan, 
Wassily Kandinsky, of  František Kupka. Het Moderna 
Museet te Stockholm wijdt nu een grote overzichtstentoon-
stelling aan een kunstenares en tijdgenoot van Mondriaan 
et al: Hilma af  Klint (1862-1944). 
 Zoals de titel, Hilma af  Klint: Pioneer of  Abstraction, duide-
lijk maakt, positioneert de tentoonstelling Hilma af  Klint 
als directe concurrent van de andere ‘abstracte pioniers’. Er 
wordt benadrukt dat haar eerste abstracte schilderijen 
dateren van 1906, ruim voor Kandinsky’s eerste abstracte 
werk, en tevens dat de formaten van veel van haar vroege 
abstracte werken indrukwekkend zijn in vergelijking met 
tijdgenoten. Een van Af  Klints meest kenmerkende series 
bijvoorbeeld, bekend als ‘De Tien Grootsten’, kent formaten 
van ca. 320 bij ca. 235 cm. De grote werken hebben in de 
tentoonstelling de nodige ruimte gekregen en komen goed 
tot hun recht. Bij binnenkomst wordt de bezoeker direct 
met deze toonzettende serie geconfronteerd. Ook andere 
werken hebben veel plaats gekregen en het is te hopen dat 
deze opzet gehandhaafd kan worden in Berlijn en Malaga. 
Vanaf  1906 werkte Af  Klint nagenoeg uitsluitend in series, 
die alle een vorm van spirituele evolutie of  ontwikkeling tot 
thema hebben. Het feit dat hier verschillende series in hun 
volledigheid getoond worden, maakt van deze tentoonstel-
ling een unieke kans om haar seriële werkwijze te door-
gronden – zoals de progressie van vormen en kleuren van 
eenheid naar veelheid of  andersom.
 Hilma af  Klint had een klassieke schildersopleiding geno-
ten, en enkele werken laten haar vaardigheid in vooral 
landschappen en botanische tekeningen zien. Deze dienen 
in de tentoonstelling hoofdzakelijk ter illustratie van de 
grote breuk in stijl, kleurgebruik, en keuze van materiaal en 
formaat. Deze breuk zou zich situeren in 1905, toen Af  
Klint, naar eigen zeggen gedurende een spiritualistische 
seance, van hogerhand een opdracht kreeg voor de zoge-
noemde ‘schilderijen voor de tempel’. Af  Klint maakte al 

Ad Reinhardt

Abstract Painting, 1960-66, Whitney Museum of  Art (aangekocht met 
fondsen van de Lauder Foundation), Leonard & Evelyn Lauder Fund.  

© VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Bas Jan Ader

Portret, 1975. Foto: Mary Sue Ader-Andersen © In samenwerking met 
Bas Jan Ader Estate, Mary Sue Ader-Andersen en Patrick Painter Editions
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sinds 1896 deel uit van de spiritualistische groep ‘De Vijf ’, 
die sessies automatisch schrijven en tekenen organiseerde. 
Een nauwkeurige bestudering van de automatische teke-
ningen van ‘De Vijf ’ en Af  Klint zelf  toont echter dat zij al 
geruime tijd actieve pogingen ondernam om zich los te 
maken van de traditionele schildertechnieken en -stijlen, en 
dat een deel van haar latere abstracte vormen bovendien 
hun oorsprong vinden in haar automatische werk. Hoewel 
kenmerkend, is de stijlbreuk dus beduidend minder plots 
dan wordt gesuggereerd.
 Het is de vraag hoe vruchtbaar het is Af  Klint als verge-
ten (of  verdrongen) ‘abstracte pionier’ neer te zetten. Het 
idee dat Kandinsky en de zijnen de abstracte kunst ‘uitge-
vonden’ zouden hebben is al geruime tijd achterhaald en zo 
ook het label ‘abstracte pionier’. De kwestie op welke wijze 
de term ‘abstract’ gebruikt kan worden in relatie tot Af  
Klints werk wordt bovendien nauwelijks aangeroerd. 
Ondanks de abstractie van de vormen in vele series, kan in 
een aantal gevallen van een vorm van representatie wor-
den gesproken, zeker als men de werken beziet binnen de 
lange traditie van illustratie in de westerse esoterie. Af  Klint 
verdiepte zich in het spiritualisme en de theosofie, die beide 
hun eigen visuele cultuur kenden, waarin door middel van 
spirit photography en afbeeldingen van aura’s en gedachte-
vormen naar representatie van het onzichtbare gezocht 
werd. De gelijkenis tussen sommige vormen in het werk van 
Af  Klint, en occulte illustraties en kunst uit de tijd is onmis-
kenbaar. Ook Af  Klint streefde naar een weergave van hoge-
re spirituele waarheden. Daarbij liet zij de figuratie hoege-
naamd niet achter zich; sommige werken incorporeren 
duidelijk figuratieve elementen, zoals vogels en 
Christusfiguren. In 1915 schilderde zij een uitgebreide figu-
ratieve serie van religieuze figuren die verzonken zijn in 
contemplatie – het feit dat deze serie noch in de tentoonstel-
ling, noch in de catalogus is opgenomen, versterkt de 
indruk dat men haar per se als een abstract kunstenaar wil 
neerzetten, voor wie (occulte) spiritualiteit niet meer is dan 
een initiële bron van inspiratie. Die keuze is te betreuren, 
want Af  Klints werken kunnen zich makkelijk met vele 
20ste-eeuwse meesterwerken meten. De unieke stijl, de 
obsessie voor seriële vormen en de spirituele agenda maken 
ze alleen maar fascinerender.
 De tentoonstelling is zonder meer een lust voor het oog, 
niet in het minst vanwege Af  Klints bijzondere en aantrek-
kelijke kleurgebruik. Het is bovendien een unicum om 
zoveel werken (ruim 200) überhaupt te kunnen zien. Na 
1905 exposeerde Af  Klint niet meer, en haar complete 
(meer dan 1000 werken tellende) en aan haar neef  nagela-
ten oeuvre was voor vele tientallen jaren aan het publieke 
oog onttrokken. De kunstwereld kreeg pas op The Spiritual in 
Art (Los Angeles/Chicago/Den Haag, 1986) voor het eerst 
een werk te zien. Sindsdien zijn er sporadisch werken uitge-
leend. Deze overzichtstentoonstelling is de eerste stap in de 

publieke ontsluiting van het oeuvre van Af  Klint dat – onder 
meer omdat er geen werken van haar op de markt zijn – nog 
steeds vrij onbekend is. Tessel M. Bauduin

p De tentoonstelling loopt tot 26 mei in Moderna Museet te 
Stockholm. Ze zal later dit jaar te zien zijn in Berlijn 
(Hamburger Bahnhof  – Museum für Gegenwart, van 15 
juni tot 6 oktober 2013) en in Malaga (Museo Picasso 
Málaga, van 21 oktober 2013 tot 9 februari 2014).

Beeldende kunst – terugblik
All-in-One. Thomas Bayrle in WIELS. Zelden zagen de 
tentoonstellingszalen van WIELS er zo opgeruimd uit. De 
Duitse popartkunstenaar Thomas Bayrle heeft er een expo-
sitie neergezet met een oeuvre dat dermate coherent is, dat 
het griezelig wordt. De honderden minilogo’s van La vache 
qui rit (1967/2013) kleuren de centrale, vrijstaande wand 
hemelsblauw. Slechts twee sculpturen staan vrij in de ruim-
te opgesteld: de reuzetheekop Tassentasse (1969-96) en het 
mensenhoog conservenblik Glücksee-dose (1969-96). Ze 
bestaan uit kleinere theekopjes en conservenblikken, die in 
perfecte slagorde op elkaar zijn gestapeld. Op de muren 
rondom hangen netjes ingekaderde zeefdrukken met kleur-
rijke figuren op gezette afstanden van elkaar. Het werk van 
Bayrle is helder, leesbaar, voorspelbaar bijna; in die mate 
dat je haast zou denken dat het ongecompliceerd is.
 Op de achterzijde van de vrijstaande wand hangen drie 
machinaal aangedreven houtsculpturen die elke dertig 
minuten even in beweging worden gezet. In Mao und die 
Gymnasiasten (1964) worden honderden houten figuurtjes 
op en neer gekanteld waardoor ze als een hologram afwis-
selend het gezicht van Mao en een grote gele ster doen ver-
schijnen. Daarnaast lichten de dames van de sculptuur 
AJAX (1965) collectief  hun rok op en brengt een menigte 
nazi’s in Nürnberger Orgie (1966) een mechanische 
Hitlergroet. Bayrle zet Mao, Hitler en het wasmiddel Ajax 
op één lijn en zoekt daarmee expliciet de parallellen op tus-
sen kapitalistische massaproductie en de propaganda van 
totalitaire regimes. Het zijn kritische bedenkingen van een 
Duitse kunstenaar bij de ontwikkelingen die zich in die peri-
ode voltrekken aan beide kanten van het IJzeren Gordijn.
 De wrange verhouding tussen het particuliere en het col-
lectieve zet zich verder door in de lange reeks ironische zeef-
drukken van zogenaamde ‘super-images’ waarvan het 
totaalbeeld ontstaat door een herhaling van kleinere motie-
ven. Bij Die Milk-Brothers fangen die Kuh (1969) is een leger 
cowboys met lasso zo opgesteld dat ze als geheel samensmel-
ten tot het beeld van een koe. In Agnelli im Fiat-Dschungel 
(graue version) (1971) schemert het gezicht van de Fiat-baas 
Giovanni Agnelli door in de afgebeelde batterij fabrieksarbei-
ders met autodeur in de hand. Het portret Stalin (1970) 
blijkt dan weer een herhaling van ‘s mans eigen borstelsnor.
 Voor de super-images van Bayrle wordt het basismotief  
waarmee het hoofdbeeld wordt opgebouwd zo verwrongen 
en gemanipuleerd tot het volledig ten dienste staat van het 
geheel. Om het hoofd van de vrouw in Christel von der Post 
Office (1970) diepte te geven worden de telefoons uitgerekt 
of  samengedrongen zodat ze het 3D-effect van het beeld 
mee ondersteunen. Bayrle, in oorsprong zelf  grafisch vorm-
gever, bedient zich van de grafiek van reclameaffiches en 
legt er meteen het manipulatieve van bloot. La vache qui rit 
is geen lachende koe. We moeten haar in een oogopslag her-
kennen, maar het is niet de bedoeling dat we daarbij aan 
een lachende koe denken. Beelden worden eindeloos her-
haald, tot de oorspronkelijke, individuele betekenis van het 
beeld zelf  volledig verdampt en enkel de associatie met het 
consumptieartikel overeind blijft. Deze uitholling van bete-
kenis wordt op de spits gedreven in Die 100 Grossen (1979), 
waarin Bayrle de draak steekt met de marketing van de 
kunstindustrie. In een tabel worden honderd schilders alfa-
betisch opgesomd, samen met hun land van herkomst, stijl 
en kostprijs. In de laatste kolom wordt de rangorde vermeld. 
Door onregelmatigheden in de horizontale lijnen van de 
tabel is de informatie in de kolommen nog amper leesbaar. 
Wat rest is de wervende titel van het werk en de tekening 
van een figuur met schildersezel die tussen de regels door in 
beeld verschijnt.
 In de tweede zaal van de tentoonstelling, die strikt thema-
tisch is opgebouwd, introduceert Bayrle wederom een paral-
lel. De link tussen het christendom en de auto-industrie lijkt 
in eerste instantie wat gechargeerd. De individuele cel die de 
auto is, dankt haar vrijheid en bestaansrecht enkel aan een 
collectief  en gesloten systeem dat de wetmatigheden van de 
publieke ruimte en de grenzen van de private ruimte opdringt. 

Bayrle propt beelden van auto’s en autosnelwegen in het 
keurslijf  van herkenbare religieuze symbolen, zoals de tien-
tallen foto’s van mercedessen die samen het beeld van 
Madonna Mercedes (1989) moeten genereren. Een patchwork 
van filmpjes met voorbijrazende auto’s omspant het lichaam 
van een gekruisigde Christus voor het werk Autobahnkreuz 
(2006). De verrassende wijze waarop Bayrle het alledaagse 
de degens laat kruisen met de grote verhalen, genereert een 
rijkdom aan associaties: van massacultuur over iconografie 
tot vooruitgangsdenken en vergankelijkheid.
 De obsessie van de kunstenaar voor de verhouding tussen 
allesomvattende superstructuren en de basismotieven 
waaruit ze zijn opgebouwd, wortelt naar eigen zeggen in 
zijn verleden als wever. Individuele draden die samen patro-
nen en structuren kunnen vormen, ziet hij als metafoor 
voor de samenleving. Deze wordt op de derde verdieping 
volledig uitgekleed tot abstracte assemblages van vervloch-
ten infrastructuren. Zo produceerde Bayrle, die in 2005 een 
tijdlang in China verbleef, een reeks muurreliëfs. Op een 
houten vlechtstructuur van horizontale en verticale ban-
den, die naar de economische en infrastructurele expansie-
drang van het land verwijzen, zijn beelden uit propaganda-
tijdschriften afgedrukt. Meest opmerkelijk in die reeks is het 
werk Tibet, Langer Marsch (2005/2006) waarbij Bayrle een 
foto van de lange mars van Mao in Tibet op het weefwerk 
heeft aangebracht. Een reeks maquettes en sculpturen van 
achtbanen zoals Loop 1 (2008), Achterbahn (2008) en voor-
al Conveyor (8er) (2008) verbeelden de hedendaagse metro-
pool als een zuiver gemechaniseerd landschap.
 Het werk van Bayrle straalt tot dusver iets mechanisch en 
afgemeten uit, en in de achterste zaal van de derde verdie-
ping vallen de maskers af. Centraal staan twee recente wer-
ken die afgelopen zomer op dOCUMENTA 13 te zien waren: 
twee motoren, van hun behuizing ontdaan en op een sokkel 
geplaatst. Rosaire (2012) en Prega per noi (2012) pompen 
het geluid van arbeidende machines door de ruimte. Een 
reeks documenten aan de muur onthult de totstandkoming 
van werken die elders in de tentoonstelling te zien zijn. 
Vanaf  de jaren 80 gebruikt de kunstenaar weliswaar de 
computer om werk te produceren, de vele opeengestapelde 
procedés die aan de voltooiing van een werk voorafgaan 
maken het in hoge mate terug analoog. Foto’s en prints op 
latex worden gekopieerd, vergroot, gespiegeld, vervormd, 
verknipt en opnieuw samengesteld. De mantra’s die de 
machines eindeloos blijven herhalen laden het geheel op tot 
een sacraal atelierbezoek.
 De laatste zaal, op de vierde verdieping, doet in veel 
opzichten aan als een achterafje. Opnieuw sieren super-
images de wanden. Hier zijn ze echter als behangpapier over 
de volledige oppervlakte van de muren aangebracht. In de 

installatiezichten ‘Thomas Bayrle: All- in- One’, WIELS Centrum voor 
hedendaagse kunst, 2013. Foto’s: Sven Laurent (let me shoot for you).

Hilma af  Klint

Seven-Pointed Star, No. 2, 
Group V, The WUS/Seven-Pointed Star Series, 1908. 

© Stiftelsen Hilma af  Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
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reeks Feuer im Weizen (1970) staat een haag mannen en 
vrouwen die de kleren uitspelen. In ander werk klitten ze 
aaneen tot lichamen in de meest expliciete seksuele houdin-
gen, bijvoorbeeld bij M-Formation (1970). Bayrle maakte de 
werken tijdens de jaren 60 en 70, in de context van de sek-
suele bevrijding, maar de manier waarop hij de meest intie-
me handelingen omtovert tot een provocatief  pamflet, laat 
vermoeden dat het ook hier om meer dan ongecompliceerde 
bevrijdingsdrang gaat. Birgit Cleppe 

p Thomas Bayrle, All-in-One, liep tot 12 mei in WIELS – 
Centrum voor hedendaagse kunst, Van Volxemlaan 354, 
1190 Brussel (02/340.00.53; www.wiels.org).

Vaast Colson bij Maes & Matthys Gallery, Bornem. De 
Maes & Matthys Gallery verliet na tien jaar het Antwerpse 
Zuid, naar eigen zeggen om zich tijdelijk te distantiëren van 
het uitgeholde en almaar meer beursgerichte galeriewezen. 
In Bornem (her)opende ze met huiskunstenaar Vaast 
Colson, en die keuze had niet beter kunnen zijn. Colson is 
immers een kunstenaar die tegen de economisering van de 
kunstsector ingaat. Dat werd meteen bij binnenkomst geïl-
lustreerd door het werk Display (2013), een residu van een 
performance waarin Colson met het openen van 100 cham-
pagneflessen de crisis vierde. Hij verzamelde de 60 overge-
bleven kurken en hing ze, wel nog apart te koop, aan een 
‘schilderij’ – eigenlijk een soort pancarte waarop de kunste-
naar staat afgebeeld terwijl hij een grote stapel champagne-
dozen versjouwt, waarachter zijn gelaat verscholen zit. Het 
werk kan beschouwd worden als een soort verkoopstand 
voor een exclusieve editie op 60 exemplaren, in dit geval 
dan champagnekurken. Aan elke kurk hangen ook enkele 
in zilverpapier verpakte muntjes, die de waarde van elk 
exemplaar van de editie aangeven. Bij nader inzien blijkt dat 
de eerste exemplaren van de editie van minder muntjes 
voorzien zijn dan de laatste, wat suggereert dat ze (symbo-
lisch) minder waard zijn – terwijl bij exclusieve edities door-
gaans het omgekeerde geldt en net de eerste exemplaren het 
meest gegeerd worden. Op die manier neemt Colson de ver-
koopbaarheid van het kunstwerk alsook noties van waarde 
en exclusiviteit op de hak.
 Display is niet het enige werk in de tentoonstelling dat uit 
performances voortkomt en uit restanten ervan is opge-
bouwd. De champagneflessen van de eerder genoemde actie 
werden verwerkt in Celebration Arch (2011). Dingbat (2013) 
is een residu van een performance die Colson hield tijdens 
zijn eerste tentoonstelling in Maes & Matthys Gallery in 
2001. De kunstenaar bouwde een immense, houten instal-
latie waarin hij als een echte vleermuis ondersteboven kon 
hangen, om in die houding het dier te schilderen dat hij 
nabootste. Daarbij werd de kunstenaar onder vuur geno-
men door een confetticanon, dat op het moment van het 
‘schot’ zijn vage (negatieve) silhouet op de met lijm bestre-
ken muur tekende. Het werk in de galerie bestaat uit een 
houten plaat met een ovale uitsnede waarachter een foto 
van de met confetti bestrooide ruimte zichtbaar wordt, met 
het schilderij van de vleermuis op de grond. Het uitgesne-
den stuk van de plaat leunt daarnaast tegen de muur. Twee 
handvaten laten toe om het te gebruiken als een ‘deksel’, 
om de voorstelling (het beeld dat van de performance over-
blijft) af  te dekken. Oorspronkelijk diende het deksel om de 
opening in een houten wand af  te sluiten die toegang gaf  
tot de performanceruimte.
 De tentoonstelling bevat niet alleen werken die op perfor-
mances teruggaan. Sommige werken bieden op hun beurt 
plaats aan een gebeurtenis, waar meestal de toeschouwer 
een rol in speelt. De participatie van de toeschouwer is 
namelijk een andere strategie waarmee Colson de status 
van het kunstwerk als verhandelbaar object countert. 
Wishing Well (2011) – een emmer met water en ‘geluks-
muntjes’ – is een eenvoudig werk dat door iedereen thuis 
gereconstrueerd kan worden door muntjes in een emmer te 
gooien. Bij het werk hoort een gehandtekende gebruiksaan-
wijzing, dat dankzij de handtekening meteen ook als certifi-
caat fungeert, en dat door Colson gratis wordt weggegeven. 
Op die manier stelt Colson meteen ook de mythische figuur 
van de kunstenaar in vraag.
 In een aantal werken verbindt Colson de relativering van 
het kunstenaarschap en de gedachte van participatie met 
een kunsteducatieve setting. Een emblematisch werk is hier 
Triomfkaarttafel-booth (2013). Dit hokje, met daarin een 
kaarttafel en vier stoelen, is volledig bekleed met tekeningen 
van Colson. Op de kaarttafel ligt een door de kunstenaar 
getekende versie van het reguliere kaartspel, ingekleurd 
door kinderen – wie wil kan er zwarte piet mee spelen. De 
installatie nodigt uit tot samenzijn in een leerrijke, haast 

naïef  kinderlijke omgeving. De Triomfkaarten, Cardgame edi-
tion (2013) zijn te koop voor een schappelijke prijs, waarmee 
Colson zijn democratiserende en kunsteducatieve bedoelin-
gen nogmaals in de verf  zet.  Laurence Scherz 

p Vaast Colson, New Sculptural Works & Edition by Vaast 
Colson Foundation, 24 maart – 28 april 2013, Maes & 
Matthys Gallery, Sint-Amandsesteenweg 181,  2880 
Bornem (0478/485.031; www.maesmatthys.be).

Marien Schouten bij Galerie Paul Andriesse, 
Amsterdam. Er zijn slangensoorten die hun kaken extreem 
wijd kunnen openen, waardoor ze met gemak een prooi 
naar binnen kunnen werken die vele malen groter is dan 
hun eigen lichaam. Deze gedachte wordt onwillekeurig 
opgeroepen zodra de bezoeker de galerie binnentreedt en 
direct oog in oog staat met een monumentale keramieken 
sculptuur van Marien Schouten, een soort drakenkop. Een 
groot stalen hek deelt de ruimte in tweeën en scheidt de 
sculptuur van de bezoeker, wat een bijna ondraaglijke span-
ning teweegbrengt. Het hek, een werk uit 1991, en de kera-
mieken kop uit 2013 zijn op zichzelf  al erg sterke kunstwer-
ken. Gezamenlijk zorgen ze voor een krachtig openingsbeeld.
  De combinatie van oud en nieuw werk vormt een interes-
sante rode draad door de tentoonstelling. Het oeuvre van 
Schouten beweegt zich van abstracte schilderkunst in de 

jaren 80 via driedimensionaal werk begin jaren 90 naar 
architecturale interventies en van daaruit rond 2000 naar 
keramiek, waarbij figuratie zijlings een intrede doet. De ten-
toonstelling bij Galerie Paul Andriesse – de laatste in het 
pand aan de Westerstraat – omvat al deze periodes.
  Met zeer dwingende interventies in de architectuur 
neemt Schouten bezit van de galerieruimte. Door middel 
van het hek en een twintig meter lange sokkel confronteert 
hij de bezoeker met de manier waarop deze zich door de 
ruimte beweegt en de kunstwerken beschouwt. Zo is het 
schilderij waaraan de tentoonstelling zijn naam ontleent, 
Gewonde Leeuw (1989), achter een grote wand van rood 
bruut glas geplaatst dat de perceptie ervan sterk beïnvloedt 
(Untitled/Wand, 2010). Om het schilderij goed te kunnen 
bekijken wordt men gedwongen plaats te nemen in de smal-
le ruimte tussen het schilderij en de glaswand, waardoor 
afstand nemen geen optie is.
  Uit de manier waarop werk uit wel vier decennia een har-
monieuze eenheid vormt, blijkt de consistentie van Schoutens 
oeuvre. Het zwaartepunt van de tentoonstelling ligt bij de 
keramiek, een medium dat de kunstenaar zich volledig mees-
ter heeft gemaakt. De glans van het glazuur zorgt voor een 
grote aantrekkingskracht; je wordt verleid het van heel 
dichtbij tot je te nemen. Gelukkig is de eerder genoemde slan-
genkop via een omweg om het stalen hek heen te bereiken. 
Het beeld, dat honderden kilo’s weegt, heeft acht dagen ach-
tereen in de oven moeten staan. Hoewel dit proces groten-
deels oncontroleerbaar is, lijkt het alsof  ieder barstje, iedere 
bel en iedere lacune in het glazuuroppervlak er met opzet is 
geplaatst en de kunstenaar niets aan het toeval heeft overge-
laten. Als een alchemist lijkt hij het proces tot in de details te 
beheersen. De indringende groene kleur van het glazuur doet 
denken aan donker jade en het diepste van oerwouden.
  Voor de recentere keramieken sculpturen gebruikt 
Schouten een wit glazuur, dat door druppels, barsten, en 
olieachtige iriserende glans evenzeer fascineert. Toch haalt 
dit witte glazuur het niet bij het groene, en ook is de meer 
abstracte vormentaal van het nieuwste werk minder pak-
kend dan die van de serie koppen. Vanuit een soort oerangst 
wekken deze beelden eerst de associatie op met de wijd 
opengesperde slangenkop. Op het tweede gezicht bevatten 
de sculpturen naast organische ook industriële en architec-
tonische elementen, en vormen ze een intrigerende mix tus-
sen een schedel, een pagode, een Mexicaans godenmasker 
en een verbrandingsmotor.
  Ook interessant zijn de studies voor Groene Kamer/Slang 
(2001), de ruimtevullende installatie die zich bevindt in 
museum De Pont in Tilburg. Dit sleutelwerk uit Schoutens 
oeuvre markeert de transitie van architectuur naar kera-
misch werk. De keramieken modellen hiervoor, een soort 
maquettes, dateren van 2001, maar waren nog niet eerder 
te zien. Bij een van de modellen ontbreekt de uitgang, wat 
net als het stalen hek en de rode glaswand een sterk claus-
trofobisch gevoel oproept.
 De tentoonstelling werkt op verschillende niveaus en 
nodigt uit om na te denken over materialiteit, perceptie en 
de invloed van de ruimte op kunstwerken. Hierdoor wordt 
het bezoek een totaalervaring. Voor een jonge generatie 
kunstliefhebbers- en historici biedt ze een mooie introductie 
in Schoutens omvangrijke oeuvre, terwijl ze bijdraagt aan 
de waardering van het medium keramiek. Het stalen hek 
ten slotte verdient een iconische status. Het is te hopen dat 
de tentoonstelling aanleiding vormt voor het Stedelijk 
Museum om hun eigen hek van Schouten vlug weer eens 
uit het depot te halen. Marian Cousijn

p  Marien Schouten, Gewonde Leeuw / Wounded Lion, 23 
maart – 27 april 2013, Galerie Paul Andriesse, Westerstraat 
187, 1015 MA Amsterdam (020/623.62.37; www.paul 
andriesse.nl).

Aanwinsten
Cobra Museum koopt piepschuimen figuur van Karel Appel 
aan. Het Cobra Museum voor Moderne kunst heeft tijdens 
een veiling bij Christie’s uit de collectie van Piet en Ida 
Sanders een piepschuimen figuur van Karel Appel aange-
kocht. Het titelloze werk uit 1967 was door Appel persoon-
lijk aan Piet en Ida Sanders gegeven toen ze Appel bezoch-
ten in zijn pas aangekochte kasteel in Frankrijk. De teksten 
op de achterkant van het werk getuigen van de persoonlijke 
relatie tussen de kunstenaar, zijn toenmalige vrouw en het 
verzamelaarsechtpaar. In het Cobra Museum zal de sculp-
tuur zijn plek op zaal delen met onder meer Staande figuur 
uit 1947. (www.cobra-museum.nl)

Vaast Colson  

Dingbat, 2013 

Marien Schouten

zicht op ‘Gewonde Leeuw / Wounded Lion’, tentoonstelling bij  
Galerie Paul Andriesse, Amsterdam. Foto: Peter Cox

www.ateliersbaztille.nl
In Ateliers BaZtille kun je terecht voor beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie,  

grafische vormgeving, (interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.

Vaast Colson  

Wishing Well, 2011 
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Anoniem eerste helft 21ste eeuw
408 blz – 25 € isbn 978 90 7920 220 1
uitgeverij het bAlAnseer crox-boek nr 17

Nieuwe publicaties
• J. Brouws / W. Burton / H. Zschiegner (red.).  

Various Small Books: Referencing Various Small Books by 
Ed Ruscha. London: MIT Press, 2013. 288 blz.  
ISBN 978-0-262-01877-7
De kunstenaarsboeken van Ed Ruscha uit de jaren 60 en 70 zijn 
iconisch en blijven intrigeren, ook voor een jonge generatie 
kunstenaars. Dit heeft ondertussen geleid tot de publicatie van 
tientallen kunstenaarsboeken die de stijl van Ed Ruscha imiteren. 
Dit nieuwe boek presenteert meer dan honderd van deze 
afgeleide kunstenaarsboeken, telkens uitvoerig afgebeeld en 
geannoteerd. Het vroegste boekje uit de lijst (afgezien van een 
toevallige Japanse voorloper uit 1954) is Burning Small Fires van 
Bruce Nauman uit 1968. Hierin documenteert Nauman de 
verbranding van een van Ruscha’s boekjes (Various Small Fires 
and Milk). Het overgrote deel van de hier gepresenteerde 
kunstenaarsboeken verscheen echter na 2000. Soms zijn het 
zuivere appropriations, maar er wordt ook gespeeld met de 
karakteristieke titels en typografie van Ruscha. Sommige 
kunstenaars vervangen Ruscha’s neutrale, urbane onderwerpen 
(tankstations, zwembaden, parkings…) door meer geladen 
beeldreeksen over pornobedrijfjes, militaire basissen… Andere 
kunstenaars pakken het wat luchtiger aan en tonen vogelnesten, 
winkelkarretjes of  ongebakken koekjes. Enkele kunstenaars 
fotograferen de oorspronkelijke locaties opnieuw, vijftig jaar later, 
of  plukken beelden van het internet via Google Earth. Elke 
kunstenaar heeft wel een nieuwe twist. Deze vrolijke compilatie 
toont hoe een subgenre ontstaat en zich ontwikkelt. Maar het 
besef  dat deze kunstenaarsboeken bijna zeker ten prooi vallen 
aan de vluchtigheid van een rage bederft de pret.

• Kristien Daem. N.8 – Ferrari 250 GTO – 1964. 
[Brussel]: Gevaert Editions, 2012. 24 blz. 12 afb.  
ISBN 978-2-930619-03-3

Enkele jaren geleden vond Kristien Daem een miniatuurbouwdoos 
op schaal 1:43 van de Ferrari 250 GTO. Deze sportauto is een 
klassieker uit de Ferraristal (zo zingt Iggy Pop over de ‘GTO’ in zijn 
bekende song Lust for Life). Ferrari assembleerde amper  
39 exemplaren, tussen 1962 en 1964. Het schaalmodel kwam 
ongeveer gelijktijdig op de markt. In plaats van de onderdelen te 
lijmen, besloot Kristien Daem om ze te fotograferen en de beelden 
te ‘monteren’ in een boekje. Ze plaatste de deeltjes van het 
autootje een voor een op een lichtbak, en maakte er opnames van 
met een technische camera. Hierdoor zijn de objecten schaduw-
loos en de foto’s loepzuiver. De elf  afbeeldingen werden vervolgens 
op schaal 1:1 gereproduceerd. Maar dat is niet alles: de bladzijden 
met afbeeldingen wisselen af  met glanzende, Ferrari-rode 
bladzijden. De pieterige onderdelen van de modelauto verdrinken 
net niet in de weerschijn van de typische carrosseriekleur. Deze 
verrassende interactie drijft ook het ritme van de pagina’s op. De 
montage van het autootje volgt niet de logica van de bouwdoos, 
maar van de specifieke ruimte en sequens van de codex. 

• Kristien Daem. James T. Kirk. Selected Works. [Brussel]: 
Kristien Daem, 2013. 12 blz. 8 afb. 
Zopas publiceerde Kristien Daem een tweede boekje dat een 
variant is van N.8 – Ferrari 250 GTO – 1964. Ditmaal fotogra-
feerde ze de zeven onderdelen uit een bouwdoos van de figuur 
Captain James T. Kirk, het hoofdpersonage uit de sciencefiction-
televisieserie Star Trek. De spierwitte onderdelen dienen te 
worden geschilderd door de knutselgrage koper. Kristien Daem 
fotografeerde ze elk afzonderlijk voor een achtergrond met 
kleurgradatie. Een lichtbron linksboven zorgt voor een subtiele 
schaduw. Met deze typische jaren 80-setting imiteerde ze de 
packshot op het deksel van de bouwdoos. In het zwart-witboekje 
zijn de zeven foto’s op de rechterpagina’s afgedrukt, de linkerpa-
gina’s bleven stralend wit. Het boekje toont een aangenaam spel 
van witte en grijze tonen. Toch is het eenduidiger dan N.8 – 
Ferrari 250 GTO – 1964 en daar kan de ironische ondertitel 
Selected Works nauwelijks aan verhelpen. 

• Craig Dworkin. No Medium. London: The MIT Press, 
2013. 224 blz. ISBN 978-0-262-01870-8
Van de Amerikaanse dichter en theoreticus Craig Dworkin 
verscheen zopas het boek No Medium. Het bevat zeven essays die 

handelen over het expliciet gebruik van wit, stilte en blanco 
pagina’s in de kunst, muziek en literatuur van de laatste honderd 
jaar. Voor alle duidelijkheid: dit boek gaat niet over monochrome 
schilderkunst, waarbij verf  aangebracht wordt op een drager, 
maar over kunstwerken waarbij de dragers (doek, papier, lp, cd, 
filmpellicule) ongemoeid worden gelaten. Afhankelijk van de 
context en de periode waarin deze ‘witte’ kunstwerken versche-
nen, kunnen ze anders gelezen en geïnterpreteerd worden. Zo 
kan het ‘wit’ staan voor een nihilistische weigering (dada), het 
niet-zijn (Sartre), een tekort (Lacan), leegte, afwezigheid… Maar 
het kan ook een uiting zijn van protest of  humor. Een opmerke-
lijk vroeg voorbeeld zijn de elf  blanco pagina’s in het 
Amerikaanse poëzietijdschrift Little Review van september 1916, 
aangebracht door de uitgeefster Margaret Anderson. Het 
bekendste voorbeeld is 4’33” (1952) van John Cage waarbij een 
pianist een 4 minuten en 33 seconden lange stilte aanhoudt. De 
notoire kunsthistoricus Clement Greenberg schreef  in de jaren 
50 dat moderne kunst (en monochromie in het bijzonder) het 
medium zelf  als onderwerp heeft. Craig Dworkin gaat een stap 
verder. Hij stelt in zijn nieuw boek dat het kunstwerk met een 
blanco drager het medium aantast en inwisselbaar maakt. Het 
medium is enkel nog een vorm van paratekst die noodzakelijk is 
om een geconceptualiseerd kunstwerk te duiden. Elk van de 
zeven essays behandelt een onderdeel van deze stelling. De 
besproken kunstwerken zijn vooral van Amerikaanse oorsprong, 
terwijl de auteur zijn filosofische mosterd haalt bij de Franse 
structuralisten. Tegelijk is hij zich goed bewust van een dosis 
‘patafysica in deze kunstwerken. Het boek eindigt met een 
hoofdstuk onder de titel Further Listening. Het bevat een uitvoerig 
geannoteerde discografie van meer dan zestig lp’s en cd’s. Voor 
liefhebbers van hardcore modernisme en moderne kunst biedt 
deze bundel nieuwe inzichten en vormt hij een dankbaar 
werkinstrument. De Andy Warhol Foundation zorgde voor de 
financiering.

• herman de vries. infinity in finity. Rennes: Editions 
Incertain Sens, 2013. 20 blz. 1 afb. ISBN 978-2-
914291-60-6. Audioversie: www.incertain-sens.org
De kunstenaar herman de vries (°1931) was een vertegenwoordi-
ger van de Nederlandse Nul-beweging. Van 1958 tot 1966 
gebruikte hij voor zijn schilderijen bijna uitsluitend witte verf. Ook 
zijn kunstenaarsboek wit (1962), waarvan onlangs een vierde 
druk verscheen, bestond enkel uit blanke pagina’s. Ondertussen is 
de Nul-beweging geschiedenis, maar herman de vries, die van 
opleiding botanicus is, bleef  niet stilzitten. Hij liet zich vanaf  de 
jaren 70 inspireren door de natuur en oosterse religie. In zijn 
recente kunstenaarsboek infinity in finity is te zien hoe deze krasse 
tachtiger consequent vasthoudt aan dat idioom. Het boekje opent 
met een kleurfoto van de zee. Midden in het weidse beeld zien we 
hoe de kleine, naakte figuur van herman de vries naar het water 
stapt. De zestien pagina’s die daarop volgen zijn aflopend bedrukt 
met tekst die enkel bestaat uit een herhaling van de woorden 
‘infinity’ en ‘in finity’. Door de afwezigheid van een bladspiegel 
verkrijgt het tekstbeeld de weidsheid die ook de kleurfoto 
kenmerkt. Maar de inhoudelijke clou is te vinden in de spatie 
tussen de woorden ‘in’ en ‘finity’, die telkens open en dicht klapt. 
Die witte flikkering functioneert als een sein dat de oneindigheid 
poogt te vatten. De flikkerende spaties zijn ritmische stiltes waarin 
de oneindigheid opduikt. Het boekje is geniet en in een kartonnen 
kaft met flappen gewikkeld, wat overdreven is voor deze 
eenvoudige publicatie. Het werk is auditief  te beleven op de 
website www.incertain-sens.org. Het werd ingesproken door Cees 
de Boer, herman de vries en Katharina Winterhalter. 

• Jeff  Khonsary (red.). 4,492,040 (1969-74). 
Vancouver: New Documents, 2012. 358 kaarten, 
ISBN 978-1927354001

Tussen 1969 en 1974 organiseerde Lucy Lippard vier tentoon-
stellingen die als titel een getal meekregen: 557,087 (Seattle), 
955,000 (Vancouver), 2,972,453 (Buenos Aires) en c.7,500 
(Valencia, California). De getallen staan voor het aantal inwoners 
van de steden waar de tentoonstellingen plaatsvonden. Lucy 
Lippard presenteerde vooral jonge minimalisten en conceptuelen, 
maar ook kunstenaars uit de zogenaamde Land Art of  Earth Art. 
Zowat alle belangrijke kunstenaars uit deze stromingen 
participeerden. De catalogi bij deze tentoonstellingen bestonden 
telkens uit een stapeltje steekkaarten verpakt in een envelop. Elke 

kunstenaar kreeg één steekkaart ter beschikking om zijn of  haar 
werk te presenteren of  te documenteren. Zelf  zegt Lucy Lippard 
hierover: ‘The cards could be randomly shuffled, rearranged by 
preference, or discarded in bits en pieces… The card catalogues were 
sort of  a collaborative collage with the artists – not glued down, but 
flexible, changing, openended, unpredictable.’ De destijds spotgoed-
kope catalogi ($3,-!) zijn nu, veertig jaar later, dure verzamelob-
jecten geworden. De authentieke inhoud, het historisch belang 
en de zeldzaamheid van de card catalogues zijn wellicht de 
belangrijkste argumenten geweest voor deze facsimile uitgave, 
die vormelijk wel behoorlijk afwijkt van het origineel. De vier 
catalogi zijn verzameld tot één stapel steekkaarten, verpakt in 
grijs inpakpapier, en kregen de titel 4,492,040 mee, wat de 
optelsom is van de respectievelijke titels. Inhoudelijk is het pakket 
aangevuld met een korte nabeschouwing van Lucy Lippard. 
Daarin vertelt ze enkele petites histoires en vraagt ze zich af  hoe 
het komt dat deze card catalogues na veertig jaar nog steeds 
aantrekkelijk zijn. Ze vermoedt enige nostalgie, maar beseft ook 
dat de DIY-benadering (die overigens gepaard ging met de steun 
van grote kunstinstellingen) veel jonge kunstenaars aanspreekt. 
Ze besluit: ‘Forty-odd years later, in such a changed aesthetic and 
political context, something in the cards remains relevant.’

• Petra Stegmann (red.). ‘The Lunatics are on the Loose’. 
European Fluxus Festivals 1962-1977. Potsdam: Down 
With Art!, 2012. 592 blz. ISBN 978-3-9815579-0-9

Fluxuskunstenaars wilden het gat tussen kunst en leven dichten. 
Hiertoe organiseerden ze onder andere concerten waarbij 
provocatie, experiment, toeval en publieksparticipatie belangrijke 
aandachtspunten waren. Niettegenstaande George Maciunas 
(1931-1978) Fluxus oprichtte in New York (1962) hadden de 
concerten vooral plaats in Europa. Deze publicatie documenteert 
voor het eerst 32 Europese concerten waarvan er vier in 
Nederland plaatsvonden. Van elk concert worden zowel de 
voorbereidingen, de programmering als de uitvoering gedetail-
leerd beschreven. Ook de internationale netwerken worden 
telkens blootgelegd. Bekende kunstenaars die op de podia te zien 
waren, zijn onder anderen Eric Andersen, Wolf  Vostell, Robert 
Filliou, George Brecht, Nam June Paik, Willem de Ridder, Ben 
Patterson en Ben Vautier. Deze kunstenaars voerden niet alleen 
eigen werk uit, maar vertolkten ook partituren van John Cage, 
György Ligeti, Allan Kaprow, Terry Riley en vele anderen. Soms 
was het publiek geamuseerd, maar af  en toe ontaardden de 
provocaties in vechtpartijen waarbij de politie moest optreden. De 
titel van deze publicatie The Lunatics are on the Loose (‘De gekken 
zijn uitgebroken’) is afkomstig van een verontwaardigde 
toeschouwer die deze commentaar in 1962 kriskras over een 
Fluxusstraataffiche schreef. Sabine Hoffmann, de vormgeefster 
van het boek, heeft een poging gedaan om deze publicatie te 
ontwerpen in de stijl van Fluxus. Ze liet de 592 bladzijden in de 
linkermarge perforeren en met een zwart touw samenbinden, 
waardoor het boekblok losjes aan elkaar hangt. Drie pagina’s 
errata en een oproep van de uitgever tot nieuwe getuigenissen 
zijn eveneens met een touwtje bevestigd. Deze alternatieve 
binding geeft het boekobject een nonchalant, experimenteel 
karakter. De teksten zijn gezet in een schreefloos, vet lettertype, 
maar door de grote interlinie blijft het toch aangenaam lezen. De 
vele voetnoten en illustraties zijn telkens na de teksten geplaatst, 
waardoor de lezer veel bladerwerk heeft. Dat veroorzaakt irritatie. 
Na de lectuur is het boek helemaal ‘doorleefd’, zij het wellicht 
onvoldoende om de goedkeuring te krijgen van George Maciunas. 
Het is zelden een goed idee om een kunstboek te publiceren in de 
stijl van het behandelde artistieke onderwerp. Dergelijke 
publicaties vervallen snel tot namaak, camp of  nostalgie. Maar 
inhoudelijk bevat deze publicatie voldoende pertinente informa-
tie om onmisbaar te zijn in een goed gedocumenteerde 
Fluxusbibliotheek.

Samenstelling: Marc Goethals
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op 
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-zo 14-18u
❑ Leen Voet [tot 16/6] 
❑ Gábor Osz [tot 16/6]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Seismology of The Times’ – Herman 
Van Ingelgem, Andrew Webb, Filip 
Francis, Marie Cloquet, Luc Deleu, Dirk 
Zoete, Martin Assig… [16/5 tot 30/6]

Artists space LOCUS SOLUS
Pourbusstraat 14 – 0610128996 
vr-za 14-18u
❑ ‘1960 – 1980. Don’t forget’ – Mark 
Brusse [tot 25/5] ❑ ‘Réchauffe’ – 
Miguel-Ángel Cárdenas [tot 25/5]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘Unity in the Depth’ – Ida Barbarigo 
[tot 30/6]

Bedrijvencentrum Concentra
Katwilgweg 2 – 03 210 05 97 
open tijdens kantooruren
❑ Luc Dondeyne [tot 30/6]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘How small? How vast? How 
architecture grows’ – Junya Ishigami [tot 
16/6] ❑ ‘Invisible needs of life. Yuriage 
town renaissance’ – Architectenbureau 
SHSH [tot 16/6]

Error One
Museumstraat 42 – 0472 261 970 
Zichtbaar van buiten / Open na afspraak
❑ ‘Error #20’ – Maxime Christiaensen 
– Guillaume Bijl [tot 8/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-za 13-18u zo 13-15u (en op afspraak)
❑ ‘White Matters’ – Marie Julia 
Bollansée [tot 9/6]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Camera Exotica. Selectie uit de 
collectie FoMu’ [tot 9/6] ❑ ‘Power! 
Photos! Freedom! De Arabische Lente. 
Fotografie als politiek gereedschap?’ 
– Issa Touma, Nicolas Righetti, Florian 
Göttke, Hrair Sarkissian, Joachim Ben 
Yakoub… [tot 9/6] ❑ ‘Wilder Mann’ 
– Charles Fréger [tot 9/6] ❑ ‘Everything 
In the Studio (Destroyed)’ – Sara 
Cwynar [tot 16/5]

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68 
0475/39.83.99 
do-za 14-18u
❑ ‘The Equirectangular Project’ – 
Gideon Kiefer [tot 8/6]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Avant-garde’ – Piene, 
Arman, Fontana, Van Hoeydonck, 
Leblanc… [tot 1/9]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u
❑ ‘Glory Hole. De tentoonstellingsruimte 
omgebouwd tot darkroom’ – Elmgreen & 
Dragset, Gelitin, Robert Gober, Fabrice 
Hybert, Zoë Leonard, Auguste Rodin, 
Wolfgang Tillmans… [19/5 tot 30/6]

Lokaal 01 – Antwerpen
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66 
vr-za 13-18u
❑ Adrien Tirtiaux [7/6 tot 22/6]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Optimundus’ – Jos de Gruyter & 
Harald Thys [tot 19/5] 
❑ ‘Vrielynck Collectie #3. Telepathic 
Space – The Telepathic Motion Picture of 
The Lost Tribes’ – David Blair [7/6 tot 
8/9] ❑ ‘Collectie XXXIII. Het karakter 
van een collectie’ [7/6 tot 22/9]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
maart: 10-17u, april: 10-19u, mei: 10-20u
❑ ‘1+1=33’ – Vic Gentils en Rezsö 
Berczeller [tot 1/9] ❑ ‘Mijn kleine 
paradijs. Groepstentoonstelling 
samengesteld in overleg met Hans Op de 
Beeck’ [26/5 tot 15/9]

Museum Rockoxhuis
Keizerstraat 10-12 – 03 201 92 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Gulden Cabinet. Collectie KMSKA 
& Rockoxhuis’ – Rogier Van der Weyden, 
Hans Memling, Jan Van Eyck, Peter Paul 
Rubens, Antoon Van Dyck [tot 1/1/2017]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier  
[tot 1/1/2016]

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Handschoenmarkt – 03/231.30.33 
ma-vr 10-17u za 10-15u 18-21u zo 13-16u
❑ ‘Reünie, van Quinten Metsijs tot Peter 
Paul Rubens. Meesterwerken uit het 
Koninklijk Museum terug in de 
Kathedraal’ [tot 31/12/2017]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Interference’ – Els Nouwen [tot 8/6]

Sint-Lucas Antwerpen – Karel de 
Grote-Hogeschool
Campus Congres – 03/223.69.70 
❑ ‘Bachelor 3. Afstudeertentoonstelling’ 
[25/5 tot 26/5]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #5: Private colloquies on a 
public sculpture’ – Ilaria Lupo [tot 22/9]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Gelitin [16/5 tot 29/6]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘Een groep’ – Paul Gees, Jo De Smedt, 
Norman Dilworth, Mario De Brabandere, 
Walter Swennen… [tot 23/6]

Borgloon

Gasthuiskapel
Graethempoort 3 bis – 012 673 600 
❑ Camiel Van Breedam [tot 30/6]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 /
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation between Siegfried Van 
Malderen (anthropometrische studies) 
and Jules Debruycker (mensen van bij 
ons – gens de chez nous)’ [tot 2/6]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66 
do-zo 14-18u
❑ ‘Crisp new designs’ – Johan Lingier 
[25/5 tot 23/6]

Hallen Belfort
Markt 7 – 050.44.30.40 
13-18u
❑ ‘Horizon 4. (One) Hope Map’ – 
ABBAS, Mounir Fatmi, Hassan Darsi, 
Emilio Lopez Menchero, Raeda 
Saadeh… [tot 27/5]

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
avenudejette.blogspot.com
❑ Mater, Deraedt & Fliervoet [tot 15/6]

Albert Baronian
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ ‘Stand-in’ – Sam Falls, Ry Rocklen, 
Amanda Ross-Ho, Asha Schechter, Sean 
Kennedy [17/5 tot 13/7]

Aliceday
Dageraadstraat 60 – 0486 361 542 
di-za 14-18u
❑ ‘Smokin’ O.P.S’’ – Gauthier Leroy  
[tot 20/5]

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ ‘Last Family’ – Peter Peri [tot 25/5]  
❑ Katja Strunz [tot 25/5] ❑ Gregor 
Hildebrandt [6/6 tot 27/7]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Side by Side’ – Harun Farocki [tot 
30/6] ❑ ‘In Remembrance of Times Past’ 
– Marie André, Marta Bergman, Peter 
Krüger & Gerrit Messiaen [tot 19/5]  
❑ ‘The Wave’ – Sarah Vanagt & Katrien 
Vermeire [2/6 tot 30/6]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘A host in a bottle. Outsider art from 
Poland’ [tot 26/5] ❑ ‘Summer Collection 
and Meeting with Postman Cheval: The 
Ideal Palace’ [12/6 tot 8/9]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02 735 95 15 
ma-vr 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Les Indestructibles’ – Alex Angi–
Kicco, Renzo Nucara, Carlo Rizzetti, 
Omar Ronda, William Sweetlove, Marco 
Veronese [16/5 tot 28/6]

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.77 
Ma-zo 10-18
❑ ‘Brunfaut’s Progressive Architecture’ 
– Maxime Brunfaut (1909-2003) [tot 9/6]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘Make-up’ – Antonia Baehr, Isabell 
Spengler, Renate Lorenz, Sabine Ercklentz, 
Antonija Livingstone… [tot 25/5]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Obsession of the Demiurge. 
Selected Works 1993-2012’ – Neo Rauch 
[tot 19/5] ❑ ‘Changing States: 
Contemporary Irish Art & Francis 
Bacon’s Studio’ [tot 19/5] ❑ ‘Maniac 
Shadows: installation’ – Chantal 
Akerman [tot 26/5] ❑ ‘The Monography 
Series Award / Bozar – Nikon’ – [tot 
30/6] ❑ Giorgio Morandi (1890-1964) 
[7/6 tot 22/9] ❑ ‘Orlando’ – Valérie 
Mannaerts [7/6 tot 22/9] ❑ ‘bOb Van 
Reeth: architect’ [13/6 tot 8/9]  
❑ ‘Michelangelo Antonioni. Il maestro 

del cinema moderno’ [22/6 tot 8/9]  
❑ ‘One Million Years’ – On Kawara [26/6 
tot 14/7] ❑ ‘Young Belgian Art Prize’ 
– Félicia Atkinson, Jean-Baptiste 
Bernadet, Céline Butaye, Shelly Nadashi, 
Fabrice Pichat, Jasper Rigole, Helmut 
Stallaerts, Adrien Tirtiaux, Philippe Van 
Wolputte [26/6 tot 15/9]

CAB – Contemporary Art Center
Borrensstraat 32 – 02 644.34.32 
do-za 14-18u
❑ ‘The Fold. Absence, Disappearance And 
Loss Of Memory In the works of 12 
Iranian Artists’ [tot 15/6]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘L’Origine des choses. Verzameling van 
het Centre national des arts plastiques de 
Paris’ – Pierre Bismuth, Nicolas 
Schöffer, Edith Dekyndt, Bruce Nauman, 
Alexandre Singh… [tot 9/6]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Le Corbusier and Photography. 
Construire l’image’ [tot 6/10]  
❑ ‘Le Corbusier’s personal postcard 
collection’ [tot 6/10]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ ‘Raoul & Ik. Een tentoonstelling 
samengesteld door het NICC’ – Luc 
Tuymans, Koen van den Broek, Jan Van 
Imschoot, Roger Raveel [tot 2/6]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘New York Arbor’ – Mitch Epstein [tot 
30/6]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Michael Venezia [tot 29/6]  
❑ Koen van den Broek [tot 29/6]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Statements’ – Ian Wilson [tot 15/6]  
❑ ‘Terugblik. 1950–1970’ – Marian 
Zijlstra [29/6 tot 27/7]

Galerie Van Der Mieden
Aalststraat 10 
wo-za 14-18u
❑ ‘Noyade Sèche’ – Arpaïs Du Bois [tot 15/6]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 12-17u, zo 14-19u
❑ ‘Protean Trajectories’ – Marc Van 
Elburg [tot 19/5] ❑ Camille Lavaud [9/6 
tot 7/7]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘The Edge of Abstraction’ – Shila 
Khatami, Dirk Krecker, Roman Liška, 
David Ostrowski, Bas Van Den Hurk 
[25/5 tot 29/6]

iMAL (interactive Media Art 
Laboratory)
Koolmijnenkaai 30 – 02/410 30 93 
di-za 11-17u
❑ ‘Group exhibition: Overtoon’ – 
Aernoudt Jacobs, Christoph De Boeck, 
Jeroen Uyttendaele, Jeroen Vandesande 
[tot 19/5]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘YEAR exhibition’ – Steinar Haga 
Kristensen, Jurgen Ots, Philippe Van 
Wolputte, Zin Taylor, David Evrard, Filip 
Gilissen… [tot 20/6]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘De keuze van de conservatoren 4: 
Expressionisme en uitdrukking’ – 
Constant Permeke, Frits Van den Berghe, 
Gustave De Smet, James Ensor, Rik 
Wouters, Jakob Smits… [tot 31/8]  
❑ ‘Kandinsky & Russia’ [tot 30/6]  
❑ ‘Realisme van ‘levende kunst’ tot ‘vrije 
kunst’’ – Gustave Courbet [tot 11/8]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘Six Possibilities for a Sculpture. 
Curated by Zoë Gray’ – Caroline 
Achaintre, Hedwig Houben, Emmanuelle 
Lainé, Robert Orchardson, Jennifer Tee 
[tot 29/6]

La Verrière
Waterloolaan 50 – 02/511.20.62 
ma-za 11-18u
❑ ‘Thought, and gesture. The artistic 
legacy of Marcel Duchamp, artisan’ – 
Marcel Duchamp, Hans-Peter Feldmann, 
Francisco Tropa, Irene Kopelman, Ann 
Veronica Janssens, Corey McCorkle,… 
[tot 13/7]

Maruani & Noirhomme Brussels
Rue de la Régence 17 – 02 512 50 10 
❑ ‘New paintings’ – Wendy White  
[tot 31/5]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘The Instant’ – José María Sicilia 
[17/5 tot 20/6]

Middlemarch
Chaussée de Waterloo 550 – 0486 344 730 
❑ ‘Space Whole Karaoke’ – Parker Ito, 
Larissa Lockshin, Landon Metz, David 
Ostrowski, Kyle Thurman… [tot 25/5]

Musea van het Verre Oosten
Van Praetlaan 44 – 02/268.16.08 
di-vr 9u30-17u, za-zo 10-17u
❑’ Hokusai. Zichten op de Fujiberg en 
andere landschappen’ [tot 9/6]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Alberto Magnelli. Pionier van de 
abstractie’ [tot 26/5] ❑ ‘Openbare 
bekentenis’ – Vincent Solheid [tot 26/5] 
❑ ‘Like but unlike’ – Pauline M’Barek 
[tot 26/5] ❑ ‘Chat Noir. Kunst en 
vermaak in de Belle Époque’ [27/6 tot 
15/9] ❑ Mig Quinet [27/6 tot 15/9]

The Egg
Barastraat 175 – 04 91340897 
ma-vr 10-18u (en op afspraak)
❑ ‘The Collection nr 1’ – Thomas 
Weinberger / David Stjernholm [tot 21/5]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
1ste za/maand 14-17u
❑ ‘Sympathy for the Devil’ – James Lee 
Byars, Wim Delvoye, Bruce Nauman, 
Jenny Holzer, Barbara Kruger…  
[tot 30/11] ❑ ‘The Feast of Trimalchio 
(2009)’ – AES+F [tot 30/11]

Vertigo Art
Hoogstraat 271 
za-zo 11-18u (of op afspraak)
❑ ‘Berlin- Brüssel, van cijfers en letters’ 
– Bettina Küsel – Philippe Leblanc [tot 
30/6]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 11-21u
❑ ‘Tetrachromat’ – Tauba Auerbach [tot 
2/6] ❑ ‘Film as Sculpture’ – Rosa Barba, 
Ulla von Brandenburg, Rachel Harrison, 
Žilvinas Kempinas, Bojan Šarcevic… 
[7/6 tot 18/8] ❑ Jef Geys / Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian [7/6 tot 
15/9] ❑ ‘ReSiDuE’ – Theo Cowley, 
Svenja Deininger, Hotel Charleroi, Wobbe 
Micha… [22/6 tot 1/9]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Recent Paintings’ – Malcolm Morley 
[16/5 tot 15/6] ❑ ‘Au Début’ – Robert 
Mapplethorpe [6/6 tot 20/7] 
❑ ‘Like A Circle Around The Sun’ – 
Thomas Houseago [27/6 tot 31/8]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ ‘The end of the beans’ – Harold Ancart 
[tot 25/5]

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 
0472458149 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Zwart en Wit’ – Ingrid Ledent, Anne 
Dykmans, Félix Hannaert, Philippe 
Dubit, Patricia Kinard, Dominiq Fournal 
[16/5 tot 29/6]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
wo-zo 12-18u
❑ ‘The Allochtoon’ – Charif Benhelima 
[tot 26/5]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Charleroi’ – Jens Olof Lasthein [18/5 
tot 22/9] ❑ ‘L’Envers du décor’ – 
Frédéric Pauwels [18/5 tot 22/9] 
❑ ‘Les études de Monsieur Gaspar’ 
– Charles Gaspar (1871-1950) [18/5 tot 
22/9] ❑ ‘Nikon Press Photo Awards 
2012’ [18/5 tot 22/9]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ Ben Snauwaert [tot 25/8] 
❑ ‘Omzien’ – Ingrid Castelein, Karel 
Dierickx, Marc Maet, Thé van Bergen, 
Philippe Vandenberg, Fik van Gestel, 
Philip Van Isacker [tot 25/8]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ Art & Language [tot 16/6] 
❑ Willy De Sauter [tot 16/6] ❑ ‘Collectie 
Charles Vandenhove’ [30/6 tot 13/10]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Felix De Boeck: De 
vaste collectie – 9 jaar interactie’ – Felix 
De Boeck, Gaston De Mey, Vaast Colson, 
Leen Voet, Ief Spincemaille, Renato 
Nicolodi… [tot 25/10]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘ikob Collection. Bildungsroman einer 
Sammlung. Die 0-20 Jahre’ – Joachim 
Bandau, Guillaume Bijl, Ton Slits, Lili 
Dujourie, Jonathan Meese… [tot 26/5]

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30 
di-zo 10-18u
❑ ‘Authors’ – Sam Dillemans [tot 16/6]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘40 jaar André Van Schuylenbergh’ [tot 
16/6]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Rheum An exhibition by Foundfootage.
be’ – Gauthier Oushoorn, Marie 
Snauwaert & Lauren von Gogh, Michel 
De Meyer, Marina Herbst, Lisa Spilliaert, 
Brad Tinmouth [tot 25/5] ❑ ‘Deviatie’ 
– Alice De Mont [8/6 tot 8/7]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Alda Snopek/Christophe Lezaire/Ivan 
Adriaens/Fiona Mackay/Sofie Van der 
Linden/Wouter Feyaerts/TVF art doc 
cinema [tot 9/6]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘De collectie Alonso. Van art nouveau 
tot Studio Glass Movement’ [tot 31/12] 
❑ ‘Architecten en zilver’ [tot 9/6] 
❑ ‘D.E.S.I.G.N. Van A(alto) tot Z(ieta)’ 
[tot 9/6]

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 09.222.00.33 
wo-vr 14-18u za 12-18u
❑ ‘One of a kind’ – Manor Grunewald, 
Christoph De Boeck, Lotte Van den 
Audenaeren, Hermann Nitsch, Kiki 
Smith, Aernoudt Jacobs… [tot 29/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Please Share’ – Kristof Van 
Heeschvelde [tot 16/6] 
❑ Dolores Bouckaert [23/6 tot 28/7]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Boxes in a Box’ – Karel Fonteyne [tot 
1/6] ❑ ‘Secret properties’ – Maureen 
Bachaus [8/6 tot 30/6]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Double Solo’ – Audrey Cottin [tot 
19/5] ❑ ‘Stellar Pleasure’ – Tamara Van 
San [tot 19/5] ❑ ‘Gasoline Around the 
Moon’ – Ricardo Brey [26/5 tot 30/6]

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a 
09 269 67 60 
vr-ma 14-20u
❑ ‘Hisk Open Studios 2013’ [24/5 tot 27/5]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘I am the dog that was always here 
(loop)’ – Annika Eriksson [tot 16/6] 
❑ ‘It seems economical to make use of a 
character already in play’ – Kelly Schacht 
[tot 16/6]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Brigitte Stahl [18/5 tot 30/6] 
❑ ‘Aangloeien’ – Ronald Noorman [18/5 
tot 30/6]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Nerveuze vrouwen. Twee eeuwen 
vrouwen en hun psychiaters’ – Diane 
Arbus, Yayoi Kusama, Tracey Emin, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Barbara 
Krüger, Louise Bourgeois… [tot 26/5] 
❑ ‘Niet Miss’ – Jimmy Kets [tot 26/5]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules 
Schmalzigaug, Henri De Braekeleer, 
George Grosz… [tot 1/7/2017] 
❑ ‘Belgisch Modernisme. De Belgische 
abstracte kunst en Europa (1912-1930)’ 
[tot 30/6]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Ensemblematic’ – Marcel 
Broodthaers, Bruce Nauman, Joseph 
Beuys, Thomas Schütte, Leo Copers, 
François Morellet, Michaël Borremans… 
[tot 2/6] ❑ ‘Home-made Victories’ – 
Koen Theys [tot 18/8] ❑ Tove Storch [tot 
2/6]

Gistel

PAK / Platform voor Actuele Kunsten
Dullaertweg 80 – 0495 144 332 
za 10-12, zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Something about Secrets’ – Maarten 
Vanden Abeele, Thom Puckey, Franziz 
Denyz, Danielle Luinge [tot 30/6]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Silent Conversation’ – Maen Florin 
[tot 23/6] ❑ ‘Entre deux’ – Pierre Claus 
en Modi [tot 23/6] ❑ ‘Kraanvogels 
badend in het moeras’ – Jasper De Pagie 
/ Jan Op de Beeck [tot 23/6]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Faktura 2013’ – Fik van Gestel, 
Marthe Wéry, Vincent Geyskens, Michiel 
Ceulers, Wannes Lecompte… [tot 16/6]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ ‘Werken op papier en canvas’ – Bart 
Deglin [18/5 tot 23/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Space Odyssey 2.0’ – Nelly Ben 
Hayoun, Vincent Fournier, Frederik De 

Wilde, Semiconductor, Angelo 
Vermeulen… [tot 19/5] ❑ ‘Out of Space. 
Toonmoment MAD-Faculty en fotografie/
video ESA Saint Luc de Tournai’ [tot 
19/5] ❑ ‘Design Beyond Production’ – 
Cohen Van Balen, Tal Erez, Tobias Revell, 
Jeremy Hutchison, Harun Farocki [tot 
18/8] ❑ ‘The Suspension of Disbelief’ – 
Sarah & Charles [30/6 tot 13/10]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ Akihisa Hirata [tot 18/8] 
❑ ‘An other exhibition about promotion 
and advertising material’ – Stefan 
Sagmeister [tot 18/8]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘I Love You Mummy I Hate You’ – 
Maria Marshall [tot 2/6] ❑ Bernd 
Lohaus (1940-2010) [23/6 tot 6/10]

Knokke

Cultuurcentrum Scharpoord
Meerlaan 32 – 050.63.04.30 
dagelijks 10-19u
❑ ‘Internationaal Fotofestival 
Knokke-Heist’ – Guido Guidi, Annette 
Kelm, Andrea Geyer, Ana Torfs, Peter 
Finnemore… [tot 9/6]

Mulier Mulier Gallery
De Wielingen 14 – 0475/44.70.75 – 
0475/57.95.89 
za-zo 10u30-12u30 15-18u30
❑ ‘A Greek Show. Curated by Guy Van 
Bossche’ [vanaf 8/6]

Patrick De Brock Gallery
zeedijk 758 – 050/62.13.09 
vr-ma 14-18u
❑ Julian Opie [18/5 tot 17/6]

Stephane Simoens contemporary 
fine art
Golvenstraat 7 – 050.67 75 90 
❑ ‘A Clean Break’ – Julie Scheurweghs 
[tot 21/5]

Kortrijk

Paardenstallen Broelmuseum
Kapucijnenstraat 10 
di-do 14-18u zo 11-18u
❑ Athos Burez en Titus Simoens [tot 22/5]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Circle of Dreams. Estampes et 
courts-métrages’ – David Lynch [tot 19/5] 
❑ ‘Hélio… gravures – impressions de 
l’Atelier de gravure, Moutier’ [7/6 tot 8/9]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ Geert Goiris [tot 19/5] ❑ ‘Kinemacolor’ 
– Saskia Olde Wolbers [tot 26/5] ❑ ‘De 
renaissance in prent’ – Hieronymus Cock 
(1517/8-1570) [tot 9/6] ❑ ‘Architectuur 
in context’ [tot 2/6] ❑ ‘thank you silence’ 
– Ugo Rondinone [27/6 tot 6/10] ❑ Ilse 
D’Hollander (Sint-Niklaas, 1968-1997) 
[27/6 tot 20/10]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 – 04.223.19.60 
ma-za 13-18u
❑ ‘Supersonic Youth. Actuele fotografie 
uit België’ – Jonathan Jacques, Thomas 
Sweertvaegher, BGDC, David Widart, 
Julie Calbert… [tot 29/6]

MADmusée
Parc d’Avroy, s/n – 04 222 32 95 
ma-vr 10-17u za 14-17u
❑ ‘plus que trop’ – Stefanie Becker, 
Adelaida Cue Bär, Karl-Heinz Maukel, 
Anja Scheffler-Rehse [18/5 tot 7/9]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 – 03 800 05 55 
di-zo 10-12u 13u-17u
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel, Jan 
Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke… [tot 31/12/2017]

Voorkamer
Heilige Geeststraat 7 – 0499 38 25 31 
di, vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Ik wordt’ – Johan De Wilde [18/5 tot 
7/7]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Tekeningen en objecten (en enkele 
schilderijen)’ – Roger Raveel [tot 2/6] 
❑ ‘Roger Raveel 1921-2013’ [tot 2/6]

Mechelen

Boekhandel De Zondvloed
Onze-Lieve-Vrouwestraat 70 
015 64 03 79 
ma-wo 10-18u, do 10-21u, vr-za 10-19u, 
1ste zo/maand 13-18u
❑ ‘EXT. INT.’ – Hou Chien Cheng [tot 
2/6]

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Up Close and Personal’ – Koenraad 
Dedobbeleer, Stefaan Dheedene, Ben 
Meewis, Kristof Van Gestel, Herman Van 
Ingelgem, Leon Vranken [tot 16/6]
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De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Layer on layer’ – Stefan Annerel [tot 
19/5]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ Nikita Kadan [tot 19/5]

Stedelijk Museum Schepenhuis
Steenweg 1 – 015/21.16.02 
di-zo 10-17u
❑ ‘Rik Wouters. Hoogtepunten’ [tot 
31/12/2017]

Oostende

Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 – 059 80 51 18 
wo-ma 10-12u 14-17u (di gesloten)
❑ ‘De bode van Ensor. August van Yper’ 
[tot 30/9]

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – Ensor, Spilliaert, 
Vantongerloo, De Keyser, Swennen, 
Dujourie… [tot 18/2/2014] 
❑ ‘Joe Scanlan deel II. Truffle finds Pig’ 
[tot 31/8] ❑ Léon Spilliaert [tot 22/10] 
❑ Philip Aguirre y Otegui [tot 20/5] 
❑ ‘Het sterrenalfabet van E.L.T. Mesens’ 
– Edouard Léon Théodore Mesens 
(1903-1971) [6/7 tot 17/11]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
woe-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Vibrat’ – Sergey Bratkov [26/5 tot 7/7] 
❑ ‘Soft Cockney’ – Enrique Marty [26/5 
tot 7/7] ❑ ‘Die neuen Sterblichen’ – 
Tatjana Gerhard [26/5 tot 7/7]

Oudenburg

Romeins Archeologisch Museum
Marktstraat 25 – 059-56 84 00 
di-za 10-12u30 / 13u30-17u30, zo 
14-17u30
❑ Chris Vanderschaeghe [25/5 tot 28/7]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
weekend, feestdagen of op reservatie 11-18u
❑ ‘Celui qui n’a rien dit / Die ene daar 
die nooit wat zei’ – MarieAnge [tot 2/6] 
❑ Eugeen Van Mieghem [16/6 tot 1/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ Michel Boulanger [tot 28/7]

Tielt

Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 – 051/42 82 20 
ma-zo 14-17u
❑ ‘The Brave Tin Soldier’ – Lieven 
Decabooter [tot 9/6]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
di-vr 14-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Weg van Vlaanderen. Hedendaagse 
Vlaamse landschappen. Over het einde 
van het lyrische landschap in Vlaanderen’ 
– Emile Claus, Renaat Braem, Jef 
Cornelis, Raoul De Keyser, Thomas 
Struth, Wim Delvoye, Jan Kempenaers… 
[18/5 tot 25/8]

Veurne

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Karel Dierickx [26/5 tot 29/9]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-18u
❑ Michael E. Smith [tot 23/6] 
❑ ‘Phénotype’ – Ilka Helmig [30/6 tot 1/9] 
❑ ‘out there’ – Bea Otto [14/7 tot 29/9]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 49 (0) 72 21 / 
3 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Fictions’ – Roberto Matta 
(1911–2002) [tot 2/6] ❑ ‘Emil Nolde. 
Die Pracht der Farben’ [15/6 tot 13/10]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Here She Comes Now’ – Elizabeth 
Peyton [tot 23/6]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
1/4-30/9: di-vr 11-18u za-zo 10-18u 
1/10-31/3: 11-17u
❑ ‘SUPER visions – Drawing and being’ 
– David Shrigley, Matthias Böhler and 
Christian Orendt, who do joint projects, 
Heiner Franzen, Petrit Halilaj and Eva 
von Platen [tot 30/6] ❑ ‘Achtung Kunst! 
Posters made by artists’ – Joseph Beuys, 
Joseph Fassbender, HAP Grieshaber, Horst 
Janssen, Nam June Paik… [tot 30/9]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Kultur:Stadt’ [tot 26/5] ❑ ‘Urban 
Voice’ – Ludger Brümmer [tot 26/5] 
❑ ‘Poesiefestival berlin 2013: Der 
Poesie ein Haus / Wozu Poesie? Eine 
europäische Polyphonie. Ausgestellt.’ 
[7/6 tot 15/6] ❑ ‘Re.act.feminism #2. 
A performing archive’ [21/6 tot 18/8] 
❑ Rolf Szymanski [28/6 tot 3/11]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-19u
❑ ‘Archivfenster. Benjamin in Berlin’ [tot 
30/6] ❑ ‘Mut zur Wut. Internationaler 
Plakatwettbewerb’ [tot 31/7] ❑ ‘Nothing 
to declare? Weltkarten der Kunst nach 
‘89’ – Halil Altındere, Pieter Hugo, 
Christian Jankowski, Rasheed Araeen… 
[tot 26/5] ❑’ Meditationen der Freiheit. 
Ausgewählte Papierarbeiten des 
iranischen Künstlers und Politikers Mir 
Hossein Mousavi’ [7/6 tot 23/6]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘The Bauhaus Collection. Classic 
Modern Originals’ [tot 31/12] ❑ 
‘On–Type: Texts on Typography’ [tot 5/8]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Art in Berlin, 1933–1938. Berated, 
Banned and Burned’ – Max Beckmann, 
Otto Dix, Raoul Hausmann, Hannah 
Höch… [tot 12/8] ❑ ‘The New Berlin. 
Public buildings and embassies since 
1990’ [tot 30/9] ❑ ‘Painting, Sculpture, 
Film’ – K.H. Hödicke [tot 27/5] 
❑ ‘Fred Thieler Prize for Painting 2013’ 
– Sergej Jensen [tot 17/6] ❑ ‘Vattenfall 
Contemporary 2013’ – Katja Strunz [tot 
2/9] ❑ ‘Chamber Music (Vestibule)’ – Ari 
Benjamin Meyers [tot 28/4/2014] 
❑ ‘Photography 2008–2013’ – Tobias 
Zielony [21/6 tot 30/9]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ Bouchra Khalili [tot 19/5] 
❑ ‘Tamasha’ – N S Harsha [tot 31/7]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Robert Rauschenberg and 9 Evenings: 
Theatre & Engineering (New York, 
October 1966)’ [tot 30/6] ❑ ‘Lautlos’ 
– Rolf Julius (1939-2011)/Nina Canell 
[tot 23/6] ❑ ‘Secret Universe IV’ – 
George Widener [tot 16/6] 
❑ ‘The Collections’ [tot 31/8] ❑ ‘Sehr 
Gut. Very Good’ – Martin Kippenberger 
[tot 18/8] ❑ ‘Weiße Bilder’ – Martin 
Kippenberger [tot 18/8] ❑ ‘Body 
Pressure. Sculpture since the 1960s’ – 
Bruce Nauman, Hans-Peter Feldmann, 
Paul McCarthy, Berlinde de Bruyckere, 
Gilbert and George, Franz Erhard 
Walther… [25/5 tot 31/1/2014] 
❑ ‘A Pioneer of Abstraction’ – Hilma af 
Klint (1862-1944) [15/6 tot 6/10]

Kupferstichkabinett
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 42 42 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘System and Sensuality. The Collection 
of the Ernst Schering Foundation: 
Contem por ary Drawing from Tom 
Chamberlain to Jorinde Voigt’ – William 
Engelen, Nadine Fecht, Linda Karshan, 
Bernhard Leitner, Carsten Nicolai… [tot 4/8]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u do 12-21u
❑ ‘Relaunch’ [tot 25/8] 
❑ ‘498 Formationen der Körper. Eine 
Untersuchung über die gesellschaftlichen 
Funktion von Tanz und Choreografie’ [tot 
30/6] ❑ ‘Reparatur. 5 Akte’ – Kader 
Attia [26/5 tot 25/8]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘From Beckmann to Warhol. 20th- and 
21st-century art. The Bayer Collection’ 
[tot 9/6] ❑ ‘Cosmos of Colour’ – 
Johannes Itten & Paul Klee [tot 29/7] 
❑ ‘The Picture Chamber of Bruno Schulz. 
Mobile Installation by Benjamin Geissler’ 
[tot 26/5] ❑ ‘Kapoor in Berlin’ [18/5 tot 
24/11] ❑ ‘Paintings 1958–2010’ – Horst 
Antes [14/6 tot 16/9]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘World without Men’ – Helmut Newton 
[tot 13/10] ❑ ‘Portraits’ – François-
Marie Banier [tot 13/10] ❑ ‘The Naked 
Truth and More Besides. Nude 
Photography around 1900’ [tot 25/8]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Divided Heaven. 1945-1968. The 
Collection’ [tot 8/9] ❑ ‘In the White 
Light. Sculptures from the 
Friedrichswerdersche Kirche’ [tot 28/7] 
❑ ‘KP Brehmer und die Grafik des 
Kapitalistischen Realismus’ – KP 
Brehmer, KH Hödicke, Konrad Lueg, 
Sigmar Polke, Gerhard Richter, Wolf 
Vostell… [tot 14/7]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Suicide’ – Valérie Favre [8/6 tot 28/7]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘Schönheit und Geheimnis. Der 
deutsche Symbolismus’ [tot 7/7]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Anna Virnich [tot 24/11]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘On the Trails of the Iroquois’ [tot 4/8] 
❑ ‘Atlas 2013. Art Students Display 
Their Works. 21st Federal Competition’ 
[tot 2/6] ❑ ‘Echoraum IX. Auflauf der 
Fassaden’ [17/5 tot 6/10] ❑ ‘Kleopatra. 
Die ewige Diva’ [28/6 tot 6/10]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ Andreas Schmitten [tot 19/5] 
❑ ‘First Showing! New Donations and 
Acquisitions for the Prints and Drawings 
Collection’ – Anna Amadio, Jan Albers, 
Thomas Rentmeister, Daniel Roth, Jan 
Wawrzyniak… [tot 9/6] ❑ ‘Heimsuchung. 
Uncanny Spaces in Contemporary Art’ 
– Reynold Reynolds & Patrick Jolley, 
Johannes Gehrke, Christian Haake… [tot 
25/8]

Dortmund

Dortmunder U – Zentrum für Kunst 
und Kreativität
Leonie-Reygers-Terrasse 
(0)231.50-24723 
di,wo 11-18u do-vr 11-20u za-zo 11-18u
❑ ‘His Master’s Voice: On Voice and 
Language’ – William S. Burroughs & 
Anthony Balch , Bruce Nauman, Katarina 
Zdjelar, Artur Zmijewski, Richard Serra 
with Nancy Holt… [tot 7/7]

Dresden

Albertinum – Sculpture Collection and 
New Masters Gallery
Tzschirnerplatz 2 – 03 51/49 14 2000 
ma-vr 8-20u za-zo 9-18u
❑ ‘Divided/Undivided – Art in Germany 
1945 to 2010’ [tot 25/8] ❑ ‘In the shade 
of absence’ – Johannes Wald [tot 20/5] 
❑ ‘Constable, Delacroix, Friedrich, Goya. 
Die Erschütterung der Sinne. Curated by 
Luc Tuymans and Prof. Dr. Ulrich 
Bischoff’ – Paul Cézanne, Adolph 
Menzel, Édouard Manet, Mark Rothko, 
Gerhard Richter… [tot 14/7]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u do 12-22u zo 11-18u
❑ Tony Cragg [tot 25/8] ❑ Karin Sander 
[tot 23/6] ❑ ‘Up Close . A Contactual 
Experience’ [tot 25/8] ❑ ‘Frauen – Liebe 
und Leben. Sammlung Klöcker’ – Alberto 
Giacometti, Nancy Spero, Gerhard 
Richter, Sigmar Polke, Rosemarie 
Trockel… [tot 3/9]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘London Pictures’ – Gilbert & George 
[tot 30/6] ❑ ‘Rhine driftwood line’ [tot 
6/1/2014] ❑ ‘Akademos: Eberhard 
Havekost’ [12/7 tot 20/10]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Sculpture at the Düsseldorf Art 
Academy. From 1945 to the Present’ 
– Harald Klingelhöller, Imi Knoebel, Isa 
Genzken, Rosemarie Trockel… [tot 28/7]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo /
maand: 10-22u
❑ Wolfgang Tillmans [tot 7/7] 
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [22/6 tot 7/9]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘The Secret Life of Things’ – Hans-
Peter Feldmann, Sofia Hultén, Bettina 
Buck, Monika Stricker, Haegue Yang, 
Romuald Hazoumè [tot 6/7]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘One Third White. Contemporary 
interest in black and white’ – Marsha 
Cottrell, Jan Paul Evers, David Heitz, 
Andrey Klassen, Imi Knoebel, Martin 
Pfeifle, Thomas Struth, Thomas Ruff [tot 
20/5] ❑ ‘Avante Brasil’ – Tatiana Blass, 
Marcelo Cidade, Jonathan De Andrade, 
Paulo Nazareth, Marcius Galan, Mauricio 
Ianês, Pablo Lobato, Matheus Rocha 
Pitta [14/6 tot 8/9]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Hal cyon days’ – Micha el Kun ze [tot 
30/6] ❑ ‘A Vo id’ – Hen ri Chopin, Guy de 
Co in tet, Ch an na Hor witz [16/5 tot 30/6]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Prints by Pablo Picasso’ [tot 30/6] 
❑ ‘Academy. Collection. Lambert Krahe 
(1712–1790)’ [tot 4/8] ❑ ‘Spot on: 
Marcel Duchamp: Boîte en valise’ [tot 
11/8] ❑ ‘Spot on: Graphite drawings’ 
– Otto Piene [tot 11/8] ❑ ‘Lückger Glass 
Collection’ [tot 11/8] ❑ ‘From Fantasy to 
Sobriety. Figurative Art from the Kemp 
Collection’ [tot 11/8] ❑ ‘Living with art. 
Reiner Ruthenbeck as documentary 
photographer’ [tot 11/8] ❑ ‘Paintings 
and Drawings’ – Konrad Klapheck [tot 
4/8]

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘The Child, the City and the Art’ – Aldo 
van Eyck, Nils Norman, Yto Barrada [tot 
15/9]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘The collection of non-European art in 
juxtaposition with Modernity and 
Present’ [tot 3/11] ❑ ‘Seeing in Drawing’ 
– Sebastian Rug [tot 1/9] ❑ ‘The Title Is 
Continued in the Picture. Film posters by 
Hans Hillmann’ [tot 1/9] ❑ ‘Made in 
Germany’ – Leonard Freed [tot 1/9] 
❑ ‘Just What Is Not Is Possible. Painting 
in space’ – Franz Ackermann, Karla 
Black, Simon Dybbroe Møller, Niele 
Toroni… [8/6 tot 28/7]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u / 
Bahnwärterhaus: di-vr 15-20u 
za-zo 11-18u
❑ ‘Werkschau’ – Manfred Kuttner [tot 
30/6]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Vereinzelt Schauer – Formen von 
Wetter’ – Klaus Weber, Gerhard Lang, 
John Woodman, Spencer Finch, Flo 
Maak… [tot 19/5] ❑ ‘Powerlessness, a 
Situation. Democracia, Revolutie & 
Polizey’ [13/6 tot 4/8]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘The Krazy House’ – Rineke Dijkstra 
[tot 26/5] ❑ ‘Safe Frame’ – Danica Dakic 
[tot 29/9] ❑ ‘Wo ist mein Achter?’ – 
Franz West [29/6 tot 13/10] ❑ ‘Walls to 
Talk to’ – Jewyo Rhii [5/7 tot 1/9]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ John Knight [tot 30/6]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Last works. The very last phase of 
creativity. From Manet to Kippenberger’ 
– Henri Matisse, Alexej von Jawlensky, 
Francis Picabia, Andy Warhol, Willem de 
Kooning, Ad Reinhardt… [tot 2/6] 
❑ ‘Glam! The Performance of Style’ 
[14/6 tot 22/9] ❑ Philip-Lorca diCorcia 
[20/6 tot 8/9]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘TOP 13’ [17/5 tot 7/7]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Encounters’ – Alberto Giacometti [tot 
20/5] ❑ ‘Rodtschenko. A New Era’ – 
Alexander Rodchenko (1891–1956) [8/6 
tot 15/9]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ Hans-Peter Feldmann [tot 2/6] 
❑ William S. Burroughs (1914−1997) 
[tot 18/8] ❑ Harry Callahan 
(1912−1999) [tot 9/6] ❑ ‘Crossing the 
Elbe’ – Anthony McCall [tot 22/3/2014] 
❑ Maria Lassnig [21/6 tot 8/9]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘15 years of the Gallery of 
Contemporary Art’ [tot 23/6] ❑ ‘A Life 
for Hamburg. Oscar Troplowitz’ [tot 30/6] 
❑ ‘Giacometti. The Playing Fields’ [tot 
19/5] ❑ ‘Fail Better. Moving Images’ – 
Vito Acconci, Bas Jan Ader, Bruce 
Nauman, Christoph Schlingensief, Gillian 
Wearing… [tot 11/8] ❑ Franz Erhard 
Walther [tot 23/6] ❑ ‘Angels’ – Paul 
Klee [tot 7/7] ❑ ‘From the Bauhaus to 
the Mediterranean’ – Jean Leppien [16/6 
tot 22/9] ❑ Jochen Lempert [22/6 tot 
29/9] ❑ ‘Prints 1970-2013’ – Richard 
Long [14/7 tot 20/10]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ Nader Ahriman [tot 30/6] 
❑ John Bock [tot 30/6]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz 
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Die Bücher. 1968-2012’ – Boris 
Mikhailov [tot 20/5] ❑ ‘Postcards from 
Europe’ – Eva Leitolf [tot 4/8] 
❑ Bernd Koberling [tot 20/8] 
❑ ‘Pure Chance. The unforeseeable from 
Marcel Duchamp to Gerhard Richter’ 
– Hans Arp, Max Ernst, Arman, Jackson 
Pollock, John Cage… [15/5 tot 15/9] 
❑ ‘Schwitters in Britain’ [2/6 tot 25/8]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Visions. An atmosphere of change’ – 
Franz Ackermann, Francis Alÿs, Michaël 
Borremans, Matt Mullican, Jorinde 
Voigt… [25/5 tot 8/9]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Continental Drift. Conceptual Art in 
Canada: The 1960s and 70s. Part I’ [tot 
23/6] ❑ ‘Continental Drift. Conceptual 
Art in Canada: The 1960s and 70s. Part 
II’ [28/6 tot 8/9]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘AppArtAward 2012. Highlights’ [tot 
7/7] ❑ ‘Babel World’ – Du Zhenjun [tot 
4/8] ❑ ‘Move on Asia. Video Art in Asia 
2002 to 2012’ [tot 4/8] 
❑ ‘Machinevision. Field Research in the 
Spaces of Imaging Technologies’ [tot 
19/5] ❑ ‘The Wishful Matrix 
(You&Me-isms Part 2)’ – Boris 
Petrovsky [tot 30/9] ❑ ‘Gemeine 
Wahrheiten’ – Werner Büttner [tot 22/9] 
❑ ‘Generosity. Donations and Loans to 
the ZKM Collection’ [tot 12/1/2014] 
❑ ‘Cross-border. Contemporary Female 
Artists from the Arabian Mediterranean 
Region’ [tot 8/9] ❑ ‘Total 

Accomplishment’ – Matthew Day Jackson 
[18/5 tot 10/11] ❑ ‘The Algorithm of 
Manfred Mohr. 1963−now’ [8/6 tot 1/9] 
❑ ‘Beat Generation / Allen Ginsberg’ 
[15/6 tot 1/9] ❑ ‘ZKM_Gameplay’ [21/6 
tot 30/6] ❑ ‘Cryptologicum. 
Understanding cryptography’ [21/6 tot 
30/6] ❑ ‘FM-Scenario: Race with 
Reality’ – Eran Schaerf [22/6 tot 4/8] 
❑ ‘Holography in Art and in Imaging 
Techniques’ [6/7 tot 12/1/2014]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Prints 1972’ – Richard Long [tot 
30/6] ❑ ‘The Present Order is the 
Disorder of the Future’ – Birgit Brenner, 
Lutz Dammbeck, Atelier van Lieshout, 
Artur Zmijewski… [13/7 tot 15/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ Stefan Müller [tot 2/6]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60 
di-zo 11-17u 1ste do/maand 11-22u
❑ ‘Ein Museum im Glück: Meisterwerke 
aus der Sammlung der Overstolzen-
gesellschaft’ [18/5 tot 29/9] 
❑ ‘Der schöne Schein. Deutsche 
Fayencekunst’ [15/6 tot 29/9]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Modernist Masterpieces. The 
Haubrich Collection at Museum Ludwig’ 
[tot 31/8] ❑ ‘Elbe, November, and Other 
Works’ – Gerhard Richter [tot 8/9] 
❑ ‘The Americans’ – Saul Steinberg [tot 
23/6] ❑ ‘In every dream home a 
heartache’ – Phil Collins [tot 21/7] 
❑ ‘Wolfgang-Hahn-Preis 2013’ – Andrea 
Fraser [tot 21/7] ❑ Kathryn Andrews 
[25/5 tot 25/8] ❑ Jo Baer [25/5 tot 25/8]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Lichtspiele. Wie Film und Fotografie 
Tanz sehen. Eine Ausstellung des 
Deutschen Tanzarchivs Köln im 
Tanzmuseum’ [tot 18/8] 
❑ ‘Ages. Portraits vom Älterwerden’ – 
Roman Opalka, Roni Horn, Thomas 
Struth, Rineke Dijkstra, Friedl Kubelka… 
[tot 18/7]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Diplomat from Venice. 
Tintoretto’s Portrait of Paolo Tiepolo’ 
[tot 15/9] ❑ ‘Titian and Tintoretto in 
Prints. Art and Profit’ [tot 28/7] 
❑ ‘Face Value. An Unusual Dialogue 
between Painting and Photography’ – 
Wilhelm Leibl & August Sander [17/5 tot 
11/8]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Light on the horizon’ – Peter 
Angermann [tot 1/9] 
❑ ‘Less is still more’ – Michael 
Craig-Martin [tot 1/9] 
❑ ‘Mies van der Rohe – 1:1 Modell 
Golfclubhaus’ – Robbrecht en Daem 
architecten [26/5 tot 31/10]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Homey. Werke von 1981 bis 2013’ – 
Thomas Grünfeld [26/5 tot 8/9]

Lingen

Kunstverein Lingen Kunsthalle
Kaiserstraße 10a – 0591 59995 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u, 1ste do/
maand 10-20u
❑ ‘Southafternoon’ – Rebecca Morris 
[18/5 tot 28/7]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Lonelyfingers – Konversationsstücke. 
Fundstücke aus Künstlerateliers. Die 
Geschichten, von denen ihr nichts geahnt 
habt’ – Diango Hernández, Anne 
Pöhlmann, Rita McBride, Jarosław 
Flicinski, Jessica Gispert… [tot 2/6] 
❑ ‘Ein ahnungsloser Traum vom Park. 
Phase 2: Eine Ausstellung im 
öffentlichen Raum des Abteibergs’ [26/5 
tot 21/7]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
wo-zo 10-18u di 10-20u
❑ ‘Brueghel. Paintings by Jan Brueghel 
the Elder’ [tot 16/6]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Art commission: To the Public – from 
the friends of Haus der Kunst’ – Haegue 
Yang [tot 22/9] 
❑ ‘Rise and Fall of Apartheid: 
Photography and the Bureaucracy of 
Everyday Life’ [tot 26/5] ❑ ‘If the Color 
Changes’ – Mel Bochner [tot 23/6] 
❑ ‘So Much I Want to Say: From 
Annemiek to Mother Courage. Goetz 
Collection’ – Chantal Akerman, Mona 
Hatoum, Rosemarie Trockel, Ryan 
Trecartin… [tot 12/1/2014] 
❑ ‘World[k] in Progress?’ – Joëlle 
Tuerlinckx [9/6 tot 29/9]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Nordic Art. The Modern Breakthrough 
1860-1920’ [30/5 tot 6/10]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Retrospective 1992-2012’ – Gillian 
Wearing [tot 7/7] ❑ ‘Bücher und Bilder’ 
– Ed Ruscha [tot 31/12]

Pinakothek der Moderne /  
Neue Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Elementary Painting’ – Jerry Zeniuk 
[tot 20/5] ❑ ‘To Rome. The landscape 
painter Johann Christian Reinhart 
(1761-1847)’ [tot 26/5] ❑ ‘Changing 
Perspectives’ – Degas – picasso / Gauguin 
– Nolde / Monet – Macke [tot 31/8]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u za 11-16u
❑ Roni Horn [tot 31/8]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60  
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ ‘Die Kulisse explodiert. Architekt und 
Theatervisionär’ – Frederick J. Kiesler 
[tot 23/6] ❑ Martin Brand [tot 7/7] 
❑ Anna Barriball [4/7 tot 6/10]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Artworks from the Artists of 
Kunsthaus Kannen’ – Robert Burda, 
Helmut Feder, Franz Huestedde, August 
Vibert, Karl Bergenthal [tot 26/5] 
❑ ‘Werke aus der Sammlung des 
Kunsthauses’ – Karl Cornelius, 
Hans-Jürgen Fränzer, Fritz Tobergte, 
Josef König, Bruno Ophaus… [2/6 tot 
22/9]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Time Traps’ – Heike Baranowsky [tot 
16/6]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Erste Sequenzen, 1964’ – Attila 
Kovács [tot 20/5] ❑ ‘Helen Britton. The 
Things I see …’ [tot 16/6] ❑ ‘Good 
Vibrations’ – Mary Heilmann [tot 23/6] 
❑ ‘Experimentelles Bauen. Projekte der 
letzten 10 Jahre. Matthias Loebermann 
& Institut für Architektur und Städtebau 
/ Hochschule Biberach’ [tot 16/6] ❑ ‘Diet 
Sayler. Die Realität der Poesie’ [tot 
21/7] ❑ ‘Was ist unbezahlbar?’ [17/5 tot 
9/6] ❑ ‘Richard Lindner’ [21/6 tot 22/9]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Die Vervielfältigung des Humors’ – 
Sigmar Polke [tot 30/6] ❑ ‘Ausgangs-
punkt’ – Fiona Tan [5/7 tot 27/10]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ Peles Empire [tot 9/6] ❑ ‘Das Innere 
der Natur’ – Fritz Winter [tot 7/7] 
❑ ‘Cube. Sparda Art Award’ [tot 22/9] 
❑ ‘Stankowski Foundation. Photographs 
from the Archive’ [22/6 tot 27/10]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Op+Pop. Experimente amerikanischer 
Künstler ab 1960’ [tot 16/6] 
❑ ‘Der Pringsheim-Fries’ – Hans Thoma 
(1839-1924) [tot 28/7] ❑ ‘Edvard 
Munch in Stuttgart’ – Edvard Munch 
(1863-1944) [5/7 tot 6/10]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘On Dithering. Motives of Suspension, 
Suture and Digression’ – Joseph Vogl, 
Anna Oppermann, Andreas Schulze, 
Robert Barry, Jean-Marie Straub / 
Danièle Huillet… [25/5 tot 4/8]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – (0)70 71 96 91 0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Skulptur, Fotografie, Film’ – Santiago 
Sierra [tot 16/6] ❑ ‘Für immer und ewig’ 
– Birgit Brenner [29/6 tot 25/8]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u do 10-20u zo 11-18u
❑ ‘The Arabian Monument’ – Oliver 
Hartung [tot 23/6]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u di 11-20u
❑ ‘In the Flow of Time. Photographs 
from Asia 1980-2010’ – Steve McCurry 
[tot 16/6] ❑ ‘Moved’ – Christian 
Boltanski [tot 21/7]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202/563-6571 
di-zo 11-18u
❑ ‘Archipel’ – Tatjana Valsang [tot 30/6]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-wo 11-18u, do-vr 11-20u, 
za-zo 10-18u
❑ ‘Sammlung: Himmel auf Erden. 20. 
und 21. Jahrhundert’ [tot 1/9]
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Frankrijk
Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-zo 14-18u
❑ ‘En suspension. Ouvres de Marc 
Camille Chaimowicz et de la collection 
du Frac des Pays de la Loire’ [tot 1/9]

Cassel

Musée de Flandre
26 Grand Place – 0359 73 45 60 
di-za 10-12u30/14-18u zo 10-18u
❑ ‘De pracht van het maniërisme in 
Vlaanderen’ [tot 29/9]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ Phillip King [tot 16/6] ❑ Dadamaino 
(1930-2004) [tot 29/9] ❑ Robert Barry 
[tot 16/6] ❑ ‘Enseigner comme des 
adolescents. Lili Reynaud Dewar’ [tot 16/6]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ Pietro Roccasalva [vanaf 9/6]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-vr 11-18u za 10-20u zo 10-18u
❑ ‹Écho d’échos: Vues plongeantes, 
Travail in situ’ – Daniel Buren [tot 
31/10] ❑ ‘Dessins muraux de 1968 à 
2007’ – Sol LeWitt [tot 12/8] 
❑ ‘Sol LeWitt collectionneur. Un artiste 
et ses artistes’ [tot 18/8] ❑ ‘Vues d’en 
haut’ [17/5 tot 17/10] ❑ ‘Beat Generation 
/ Allen Ginsberg’ [31/5 tot 9/9]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou  
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 17/6] ❑ ‘Musée national 
d’art moderne. Accrochage de la 
collection permanente (de 1905 à 1960)’ 
[tot 26/8] ❑ ‘Musée national d’art 
moderne, Collections contemporaines 
(des années 1960 à nos jours)’ [tot 
17/10] ❑ ‘Fruits de la passion, Société 
des Amis du Mnam. Dix ans du Projet 
pour l’Art Contemporain’ [tot 2/9] 
❑ Eileen Gray [tot 20/5] ❑ ‘Du dessin à 
la sculpture’ – Alina Szapocznikow 
(1926-1973) [tot 20/5] ❑ ‘Colllection du 
Centre Georges Pompidou, Mnam/Cci’ – 
Jesús Rafael Soto (1923-2005) [tot 
20/5] ❑ ‘Ex situ’ [tot 16/6] 
❑ Albert Serra [tot 26/10] ❑ Mike 
Kelley (1954-2012) [tot 2/8] 
❑ ‘L’image dans la sculpture’ – Navid 
Nuur, Nina Beier, Simon Denny, Yorgos 
Sapountzis [tot 5/8] ❑ Simon Hantaï 
[22/5 tot 2/9] ❑ Geneviève Asse [26/6 
tot 9/9] ❑ Dove Allouche [26/6 tot 9/9]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ Ron Mueck [tot 29/9]

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ ‘Anatol Echo’ – Matthias Bitzer [tot 
25/5] ❑ James Turrell [1/6 tot 27/7]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill  
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ ‘Dynamo. Un siècle de lumière et de 
mouvement dans l’art 1913-2013’ [tot 22/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ Lorna Simpson [28/5 tot 1/9] 
❑ ‘Phantom Home’ – Ahlam Shibli [28/5 
tot 1/9] ❑ ‘Une exposition – un 
événement. Suite pour exposition(s) et 
publication(s), troisième mouvement. 
Satellite 6. Une proposition de Mathieu 
Copeland’ – Mieko Shiomi, Maria 
Eichhorn, Tim Etchells [28/5 tot 1/9]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘A Preface’ [6/6 tot 28/7]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘The Political Line’ – Keith Haring 
(1958–1990) [tot 18/8] ❑ ‘Apartés 
2013’ – Leonor Antunes, Julien Prévieux, 
Marie Voignier, Leonor Antunes, Julien 
Prévieux, Marie Voignier… [18/5 tot 
16/10] ❑ ‘Go Mo Ni Ma Da’ – Danh Vo 
[24/5 tot 18/8]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘L’ange du bizarre. Le romantisme noir 
de Goya à Max Ernst’ [tot 9/6] 
❑ ‘Une passion française. La collection 
Marlene et Spencer Hays’ [tot 18/8] ❑ 
‘L’amazone de la sculpture’ – Félicie de 
Fauveau (1801- 1886) [11/6 tot 15/9]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘I Macchiaioli (1850-1877). Des 
impressionnistes italiens?’ [tot 22/7]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘David d’Angers (1788-1856). Dessins 
des musées d’Angers’ [tot 20/5] 
❑ ‘Le Mexique au Louvre, chefs-d’oeuvre 
de la Nouvelle Espagne XVIIe et XVIIIe 
siècles’ [tot 3/6] ❑ ‘De l’Allemagne, 
1800-1939. De Friedrich à Beckmann’ 
[tot 24/6] ❑ ‘Giotto e compagni’ [tot 
15/7] ❑ ‘L’art du contour. Le dessin dans 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Tí’ – Koos Breukel & Roy Villevoye 
[tot 19/6] ❑ ‘Best Before End’ – Stephen 
Gill [17/5 tot 14/7] ❑ ‘Look At Me And 
Tell Me If You Have Known Me Before’ 
– Monica Nouwens [17/5 tot 14/7]

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 – 020.620.47.58 
wo-za 13-18u
❑ ‘Rock Paper Scissors. Werk op en van 
papier’ – Erik Andriesse, Ger van Elk, 
Fransje Killaars, P. Struycken, Joe 
Scanlan, Pieterjan Ginckels, Rachel 
Adams, Yonatan Vinitsky [18/5 tot 30/6]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ ‘The Secret Life of Cities’ – Gabriel 
Lester [tot 1/6] 
❑ Pere Llobera [8/6 tot 13/7]

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34 – 020 7855146 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘It’s not a house, it’s a home!’ – Coen 
Vunderink [25/5 tot 29/6]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 3207036 
wo-za 12-18u
❑ ‘Permanent Marker. Paintings, 
photographs, installation’ – Anthony 
Goicolea [tot 1/6] 
❑ Woody van Amen [7/6 tot 13/7]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ Elvire Bonduelle [tot 22/5] 
❑ ‘Matthew’s Secret 2005-2008’ – 
Matthew Lutz-Kinoy [25/5 tot 7/7] 
❑ ‘Dit en Dat en Dat’ – John M Armleder, 
Olivier Mosset, Marijke van Warmerdam, 
Lily van der Stokker, Klaas 
Kloosterboer… [9/7 tot 31/7]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Peter de Grote, een bevlogen tsaar’ 
[tot 13/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Power / Prix Pictet 2012’ – Robert 
Adams, Guy Tillim, Luc Delahaye, Joel 
Sternfeld, Jacqueline Hassink… [tot 16/6]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘In het Kunstkabinet: Pollock en 
Krasner’ [tot 16/6] ❑ ‘Beestenboel. 
Dieren in de kunst’ [tot 1/9] 
❑ ‘Provenance Unknown. An Imaginary 
Family Portrait’ – Tonie van Marle [tot 
7/7] ❑ Philip Mechanicus (1936-2005) 
[24/5 tot 27/10]

Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a – 020 463.69.04 
wo-za 13-18u
❑ ‘Making abstract paintings’ – Tim 

Braden [8/6 tot 20/7] ❑ ‘Festival of 
Choices. Sandberg MFA. Curated by 
Krist Gruijthuijsen’ [4/7 tot 7/7]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-17u
❑ Larry Bell and Sarah Crowner [tot 
22/6] ❑ ‘Meet Marlow Moss, an insert by 
Marlow Moss’ [18/5 tot 22/6]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400 
ma-zo 10-17u
❑ ‘Rembrandts portret van Eleazar 
Swalmius’ [tot 31/12/2015] 
❑ ‘Metamorfosen’ – Peter Vos [8/6 tot 
6/10]

New Art Space Amsterdam (NASA)
Arie Biemondstraat 111  
020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ ‘Yours in Solidarity / Reading 
Anarchism’ – Nicoline van Harskamp [tot 
19/5] ❑ ‘Pink Moon. Organising 
Principles. The Statement Series’ – Jan 
van der Ploeg [9/6 tot 11/8]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b 
020 3318311 
do-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Gods Narrators’ – Christiaan 
Bastiaans [tot 6/6]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Zebedee Jones [18/5 tot 22/6]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di-zo 11-17u do 11-22u vr-zo 10-18u
❑ ‘Something They Have To Live With’ 
– Lucy McKenzie [tot 22/9] ❑ ‘Paul 
Andriesse – Addition’ – René Daniels, 
Marlene Dumas, Charles & Ray Eames, 
Thomas Struth… [tot 1/9] ❑ 
‘Communitas’ – Aernout Mik [tot 25/8] 
❑ ‘In the Land of the Giants’ – Jo Baer 
[16/5 tot 1/9]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Jubileumtentoonstelling in 
gerenoveerd Van Gogh Museum:  
Van Gogh aan het werk’ [tot 12/1/2014]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘72 Privileges […..]’ – Joseph Semah 
[tot 1/6] ❑ ‘Summer Exhibition: 
groupshow with artists of the gallery’ 
[15/6 tot 13/7]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
do-zo 12-17u (of op afspraak)
❑ ‘Ghost Forest.’ – Francisco Lopez 
[19/5 tot 14/7] ❑ ‘Hydrogeny’ – Dmitry 
Gelfand – Evelina Domnitch [19/5 tot 
14/7] ❑ ‘The Incredible Shrinking Man’ 
– Arne Hendriks [19/5 tot 14/7]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘Conceptual Photography’ – Laurence 
Aëgerter, Dieter Appelt, John Baldessari, 
John Coplans, John Hilliard, Katrin 
Korfmann, Uwe Laysiepen [tot 22/6]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Schilderijen’ – Barend Blankert, 
Frank Lenferink en Harry van der Woud 
[tot 18/5] ❑ ‘Groepstentoonstelling met 
kunstenars van de galerie’ [23/5 tot 
30/6]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Right to the City’ – Jonathas de 
Andrade, Abraham Cruzvillegas, Alfredo 
Márquez, Leticia El Halli Obeid, Oscar 
Abraham Pabón, Wilfredo Prieto, 
Laercio Redondo [tot 23/6]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 
020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘Play of appearances’ – Melanie 
Bosboom [18/5 tot 29/6] 
❑ Ton Zwerver – Harm Hajonides [6/7 
tot 31/8]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘Bourgeois Leftovers. de Appel 
Curatorial Programme’ – Edgar 
Fernhout, Albert Servaes, Jacob 
Dooyewaard, Jan Sluijters, Ruth 
Buchanan, Marlene Dumas, Chris Evans, 
Gabriel Lester… [tot 16/6]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59 
dagelijks 13-18u
❑ ‘Off – spring 2013. Curated by 
Francesco Stocchi’ [22/5 tot 2/6]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
ma-vr 10-17u za-zo 13-18u
❑ ‘Citybooks. Stadsportretten’ – 
Christian Binder, Sander Buyck, Kakha 
Kakhiani, Frosina Stojkovska… [tot 2/6] 
❑ ‘ITs Festival Amsterdam, Neu/Now 
Festival’ [22/6 tot 26/6]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94 
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste zo/maand 
14-17u
❑ Olve Sande [tot 18/5] 
❑ Evi Vingerling [tot 18/5] 
❑ Ksenia Galiaeva [25/5 tot 29/6]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-18u
❑ ‘Tegen het licht’ – Johan van der 
Keuken [tot 9/6] 
❑ ‘Fellini – The Exhibition’ [30/6 tot 
22/9]

l’Égypte ancienne’ [tot 22/7] ❑ ‘Année 1, 
le paradis sur terre’ – Michelangelo 
Pistoletto [tot 2/9]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
10-19u30 ma,vr 10-22u
❑ ‘Chagall. Entre guerre et paix’ [tot 21/7]

Musée National Jean-Jacques Henner
43, avenue de Villiers – 01 47 63 42 73 
wo-ma 11-18u
❑ ‘Sensualité et spiritualité. À la 
recherche de l’absolu’ – Jean-Jacques 
Henner (1829-1905) / Gustave Moreau, 
Paul Baudry, Théodule Ribot, Eugène 
Carrière, Alphonse Legros… [tot 17/6]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
di-zo 10-17u45
❑ ‘Rodin, Flesh and Marble’ [tot 1/9] 
❑ ‘Entre Nature et Sculpture’ – Erik 
Samakh [18/5 tot 29/9]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Nouvelles impressions de Raymond 
Roussel’ – Man Ray, Salvador Dalí, Jules 
Verne, Marcel Duchamp, Revue Locus 
Solus, Jean Tinguely, Rodney Graham, 
Mike Kelley… [tot 20/5] ❑ ‘Soleil froid’ 
– Raymond Roussel, François Curlet, 
Joachim Koester, Evariste Richer… [tot 
20/5] ❑ ‘Nouvelles Vagues 53 expositions 
dans tout Paris et au Palais de Tokyo’ 
[21/6 tot 9/9]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-16u20
❑ ‘Tate St Ives Summer 2013’ – Barbara 
Hepworth, Patrick Heron, Marlow Moss, 
Linder, Allen Ruppersberg, R.H. 
Quaytman, Gareth Jones, Nick Relph 
[18/5 tot 29/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘The Institute of Endless Possibilities’ 
– Robert Filliou [tot 23/6] ❑ ‘From Wall 
to Floor’ – Keir Smith [tot 23/6] 
❑ ‘Alberto Giacometti: Tête de femme 
(Flora Mayo) (c. 1927)’ [15/5 tot 18/8]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘’DLA Piper Series: This is Sculpture’’ 
[tot 30/6] ❑ ‘Chagall: Modern Master’ 
– Marc Chagall (1887–1985) [8/6 tot 
6/10] ❑ ‘Hangmen of England’ – Moyra 
Davey [8/6 tot 6/10]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘The Bride and the Bachelors: 
Duchamp with Cage, Cunningham, 
Rauschenberg and Johns. Mise en scène 
by Philippe Parreno’ [tot 9/6] 
❑ ‘Dancing around Duchamp’ [tot 9/6] 
❑ ‘The Surgeon and the Photographer’ 
– Geoffrey Farmer [tot 28/7]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Same old, same old. A multi-sensory 
installation’ – Blue Firth [tot 26/5] 
❑’ From the Shadows. The Prints of 
Sydney Lee RA’ [tot 26/5] ❑ ‘Modern 
American Life’ – George Bellows 
(1882-1925) [tot 9/6] ❑ ‘Articulations’ 
– John Robertson [tot 19/6] ❑ ‘Sir Hugh 
Casson PRA: Making Friends’ [31/5 tot 
22/9] ❑ ‘Summer Exhibition 2013’ [10/6 
tot 18/8] ❑ ‘Mexico. A Revolution in Art, 
1910-1940’ [6/7 tot 29/9]

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 
10-18u
❑ ‘Gaiety is the most outstanding feature 
of the Soviet Union’ [tot 9/6] ❑ ‘New 
Order: British Art Today’ [tot 29/9]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ ‘Looking at 
the View’ – J.M.W. Turner, John Hill, 
John Brett, William Hodges, Patrick 
Caulfield, Lucian Freud, Paul Graham… 
[tot 2/6] ❑ ‘Keith Arnatt: Sausages and 
Food’ [tot 11/8] ❑ ‘Basic Design’ – Roy 
Ascott, Richard Hamilton, Tom Hudson, 
Victor Pasmore, Harry Thubron… [tot 
31/8] ❑ ‘The Image of the British 
School: Portraits of artists c.1740–1917’ 
[tot 30/9] ❑ ‘Constable’s Cornfield: A 
Specimen of Genuine English Scenery?’ 
[tot 30/9] ❑ Gary Hume [5/6 tot 1/9] 
❑ Patrick Caulfield [5/6 tot 1/9]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Lichtenstein: A Retrospective’ [tot 
27/5] ❑ ‘Ruins in Reverse’ – Rä di 
Martino, Pablo Hare, José Carlos 
Martinat, Haroon Mirza, Eliana Otta, 
Amalia Pica [tot 24/6] ❑ Saloua Raouda 
Choucair [tot 20/10] ❑ Ellen Gallagher 
[tot 1/9] ❑ ‘Museum of Contemporary 
African Art’ – Meschac Gaba [3/7 tot 
22/9] ❑ Ibrahim El-Salahi [3/7 tot 22/9]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Becoming Picasso: Paris 1901’ [tot 
26/5] ❑ ‘Picasso, Matisse and Maillol. 
The female Model’ [tot 26/5] 
❑ ‘Illuminating Objects. German 
Miniature Picture Bibles’ [tot 22/7] 
❑ ‘Collecting Gauguin: Samuel Courtauld 
in the ‘20s’ [20/6 tot 8/9]

The Showroom
63 Penfold Street – 020 7724 4300 
wo-zo 12-18u
❑ ‘The Body in Crisis’ – Falke Pisano 
[tot 15/6]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Transformation and Revelation: 
Gormley to Gaga. UK design for 
performance 2007–2011’ [tot 30/9] 
❑ ‘A History of Photography’ – Eugène 
Atget, Henri Cartier-Bresson, Man Ray, 
Alfred Stieglitz, Irving Penn, Bernd and 
Hilla Becher [tot 31/1/2014] 
❑ ‘Collecting Abroad for the V&A 
1851-1914’ [tot 26/5] ❑ ‘Chromazone: 
colour in contemporary architecture’ [tot 
21/7] ❑ ‘Research on Paintings: technical 
art history and connoisseurship’ [tot 22/9] 
❑ ‘The Art of Seeing Nature: The Oil 
Sketches’ – John Constable (1776-1837) 
[tot 22/9] ❑’ Treasures of the Royal 
Courts’ [tot 14/7] ❑ ‘David Bowie is’ [tot 
11/8] ❑ ‘Making It Up: Photographic 
Fictions’ – Julia Margaret Cameron, 
Clementina Lady Hawarden, Oscar Gustav 
Rejlander, Gregory Crewdson, Duane 
Michals, Cindy Sherman… [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Building Memories: The 
Art of Remembering’ [31/5 tot 24/2/2014] 
❑ ‘Sky Arts Ignition: Memory Palace’ 
[18/6 tot 20/10]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street  
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘The Bloomberg Commission: Spazio 
di Luce’ – Giuseppe Penone [tot 11/8] 
❑ ‘Black Eyes and Lemonade: Curating 
Popular Art’ [tot 30/9] ❑ ‘Childrens Art 
Commission: Simon & Tom Bloor: Loose 
Parts’ [tot 9/6] ❑ ‘Collection Sandretto 
Re Rebaudengo: A Love Meal’ – Tobias 
Rehberger, Felix Gonzalez-Torres, 
Damian Ortega, Cerith Wyn-Evans, 
Pawel Althamer… [tot 9/6] ❑ Gert & 
Uwe Tobias [tot 14/6] ❑ Karl Blossfeldt 
(1865–1932) [tot 14/6] ❑ ‘Artists Film 
International’ – Neha Choksi, Kaia 
Hugin, Alix Pearlstein [tot 23/6]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
ma,wo,vr 11-19u do 11-20u za-zo 
11-18u
❑ ‘Altars of Madness’ – Matthew Barney, 
Elodie Lesourd, Gregory Jacobsen, Mark 
Titchner, Gee Vaucher… [18/5 tot 15/9]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3  
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘Dieu est un fumeur de havanes. 
Collection Mudam’ [tot 16/6] ❑ ‘Flugplatz 
Welt / World Airport’ – Thomas 
Hirschhorn [tot 26/5] ❑ ‘Collection 
Mudam: Art orienté Objet.’ – Katinka 
Bock [tot 28/7] ❑ ‘L’Image papillon’ 
– John Stezaker, Tris Vonna-Michell, 
Helen Mirra, Jochen Lempert… [tot 8/9] 
❑ ‘Actus Tragicus’ – Folkert de Jong [tot 
8/9] ❑ ‘Poppy. Trails of Afghan Heroin’ 
– Robert Knoth / Antoinette de Jong [tot 
2/6] ❑ Andres Lutz et Anders Guggisberg 
[6/7 tot 19/1/2014] ❑ Thea Djordjadze 
[6/7 tot 19/1/2014]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Het Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ Marina Visic [25/5 tot 14/7] 
❑ ‘Stadsgezichten en kerkinterieurs. 
Saenredam in Den Bosch’ – Pieter 
Saenredam (1597-1665) [25/5 tot 21/7] 
❑ ‘The Moonlight Garden. 30 jaar 
schilderen’ – Marc Mulders [25/5 tot 
21/9]

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘Framed by Ted Noten’ – Damien Hirst, 
Wim Delvoye, Marina Abramovic, Francis 
Bacon, Otto Künzli, Wim Wenders… 
[25/5 tot 8/9]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-zo 12-17u
❑ ‘People can only deal with the fantasy 
when they are ready for it. De Paviljoens 
2001-2012’ – Yael Davids, Job 
Koelewijn, Barbara Visser, Meschac 
Gaba, Germaine Kruip, Suchan Kinoshita, 
Gabriel Lester, Bik Van der Pol… [tot 
30/6]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Tower with Nine Flags’ – Iris Frerichs 
[tot 1/9] ❑ ‘Painters of Russian Life’ 
– Dubossarsky & Vinogradov [tot 25/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Visioen vs. Confrontatie’ [tot 25/8]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Spontaniteit als gekozen weg’ – 
Constant, Asger Jorn, Lucebert, Christian 
Dotremont… [tot 26/5] 
❑ ‘Snake’ – Michael Tedja [tot 26/5] 
❑ ‘Armando vs Armando’ [tot 2/6]

Stadhouderskade 86, Amsterdam

de-ateliers.nl
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Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Ruimte voor realiteit’ – Charley 
Toorop, Pyke Koch, Edgar Fernhout, 
Reinier Lucassen, Ad Gerritsen, Marlene 
Dumas… [tot 1/11] ❑ ‘Female Power’ 
– Nancy Spero, Niki de St Phalle, 
Pinaree Sanpitak, Miwa Yanagi, Louise 
Bourgeois… [tot 20/5] ❑ ‘Zonder titel 
(loskomen)’ – Cindy Moorman [tot 9/6] 
❑ ‘De Kamers van Piet Paris’ [tot 4/8] 
❑ Alicia Framis [8/6 tot 29/9] 
❑ Louise te Poele [15/6 tot 22/9]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Noordnet Plus’ – Bouke Groen, Isabella 
Werkhoven, Wim Bosch, Michael Karr [16/6 
tot 6/7] ❑ ‘Bruggen en Kunstwerken. 
Kunstenaars en vormgevers ontwerpen twee 
stadsbruggen voor Assen’ [16/6 tot 6/7]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘P.A.M. sober & lonely’ – Sober and 
Lonely Institute for Contemporary Art 
(SLICA) [15/5 tot 28/5]

Breda

Lokaal 01 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28 
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ ‘Once more unto the breach, dear 
friends, once more. Final Show!’ [tot 23/6]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 – www.enter1646.com 
do-za 13-17u
❑ ‘By Daylight’ – Nicole O’Niel [tot 
25/5] ❑ ‘What Enters’ – Olga Balema 
[14/6 tot 13/7]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Ja Natuurlijk. Hoe kunst de wereld 
redt’ [tot 1/9]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Drawing Cabinet’ – Elmar 
Trenkwalder, Dirk Zoete, Martin Assig, 
Robbie Cornelissen, Diederik Gerlach… 
[tot 26/5] ❑ ‘Schilderijen, tekeningen. 
Solotentoonstelling’ – Rens Krikhaar 
[2/6 tot 30/6]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ Nel Linssen, Toon Teeken [tot 22/5]  
❑ ‘Beelden en werken op papier’ – Piet 
Tuytel [tot 19/6] ❑ ‘Schilderijen, werken 
op papier en keramische beelden’ – 
Hamid el Kanbouhi [tot 19/6]  
❑ Uwe Poth, Lucassen [26/5 tot 3/8]  
❑ ‘Viewmasters. 
Fotografietentoonstelling’ [22/6 tot 24/8]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Ja Natuurlijk. Hoe kunst de wereld 
redt’ – Francis Alÿs, Jimmie Durham, 
Olafur Eliasson, Fischli & Weiss, 
Tinkebell, Superflex… [tot 1/9]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
di-vr 12-17u za 13-17u
❑ ‘New Pott Revisited’ – Mischa Kuball 
[tot 1/6] ❑ ‘Spheres. ArtScience 
(KABK-students)’ [17/5 tot 18/5]  
❑ ‘Kustweek Zuid Holland. 
Gastevenement van de Provincie 
Zuid-Holland’ [23/5 tot 2/6] ❑ ‘Neugier’ 
– Obbe Tiddens [31/5 tot 15/6]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mondriaan en de Stijl’ [tot 1/1/2014] 
❑ ‘Meesters uit het Mauritshuis. Zes 
eeuwen kunst onder een dak’ [tot 
14/6/2014] ❑ ‘Ontdek het moderne’ [tot 
1/1/2014] ❑ ‘Een impressionist en de 
fotografie’ – Gustave Caillebotte 
(1848-1894) [tot 20/5] ❑ ‘Grafisch werk 
1989-2012’ – Luc Tuymans [tot 2/6]  
❑ ‘Ja natuurlijk. Hoe kunst de wereld 
redt’ [tot 1/9] ❑ Martin Gerwers [tot 
18/8] ❑ ‘Edith als muze’ – Puck Verkade 
[tot 14/7] ❑ ‘Grensverleggend. Werken 
uit de Collectie Bert Kreuk’ – 
Christopher Wool, Willem de Kooning, 
Damien Hirst, Luc Tuymans, Klara Liden, 
Danh Vo… [8/6 tot 29/9]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u laatste zo/maand (of op 
afspraak)
❑ ‘Preview KunstRAI Amsterdam (15-20 
may 2013)’ [tot 30/6] ❑ ‘Scratching the 
Surface’ – Raquel Maulwurf [tot 30/6]  
❑ ‘Point of View. Photographs’ – Jan 
Dibbets [tot 30/6]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘Abstract Myths’ – Kasper Akhøj, 
Martijn Hendriks, Rob Johannesma, 
Anna Ostoya, Maarten Overdijk, Dieuwke 
Spaans, Roy Villevoye [19/5 tot 14/7]

platform57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57 
06 48 49 64 27 
ma-za 10-22u
❑ ‘System’ – Hans Wilschut [tot 30/6]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘United We. Een project over 
collectieve vormen van werken, denken, 
organiseren en leven’ – gerlach en koop, 
Itay Ohaly, Ante Timmermans, Frank van 
Klingeren… [tot 14/7]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Faraway So Close!’ – Arin Rungjang 
[tot 25/5] ❑ ‘Sculpturen en video’s’ 
– Leopold Kessler [31/5 tot 30/6]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
wo-zo 10-18u
❑ ‘DordtYart 2013’ – Pieterjan Ginckels, 
Observatorium, Dré Wapenaar, Roland 
Schimmel, Soundsystem… [tot 6/10]

Eindhoven

MU
Emmasingel 20 – 040.296.16.63 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Do It. Wat zou er gebeuren als we een 
tentoonstelling beginnen die nooit 
eindigt? Hans Ulrich Obrist en 
Independent Curators’ [17/5 tot 28/7] 
❑ ‘Small Gestures’ – Krystian Truth 
Czaplicki, Cayetano Ferrer, Navid Nuur, 
Lizan Freijsen, Strijbos & van Rijswijk… 
[19/5 tot 21/7]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Open Eye Policy’ – Sheela Gowda [tot 
26/5] ❑ ‘Pejë, Kosovo, 1998’ – Erzen 
Shkololli [tot 23/6] 
❑ ‘Schenking Maurice van Valen’ – Johan 
Lennarts, Pieter Laurens Mol, JCJ 
Vanderheyden… [8/6 tot 15/9] 
❑ ‘Encounters’ – Manon de Boer [8/6 tot 
15/9] ❑ ‘Black or White’ – Robert 
Crumb, Ton Smits, William Kentridge, 
Susan Coe, Phil Mulloy… [8/6 tot 17/11] 
❑ ‘Pull Focus’ – Mark Lewis [15/6 tot 
13/10]

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 
053/435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘Twente Biennale: Identifying Europe’ 
– Christoph Schlingensief, Topotek 
Architects, Gert Jan Kocken, Atelier van 
Lieshout, Ronald Ophuis, Hans Citroen… 
[23/5 tot 9/6]

Twenthe Biënnale
Rijksmuseum Twenthe – Balengebouw – 
Museum TwentseWelle – Concordia 
21rozendaal – TETEM kunstruimte 
– AKI – ArtEZ 
2013.twentebiennale.nl
❑ ‘Internationale topkunst & Nederlands 
talent’ [23/5 tot 9/6]

Groningen

Academie Minerva
Praediniussingel 59 – 050 595 1206 
www.academieminerva.nl
❑ ‘Out of Side. Frank Mohr International 
Masters Final Graduation Show 2013’ 
[6/7 tot 11/7]

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Draken en lange Lijzen. Chinees 
Porselein uit de collectie’ [tot 1/9] 
❑ ‘Collectie Veendorp’ [tot 19/1/2014] 
❑ ‘Vrouwen van de Revolutie. Rusland 
1907-1934’ – Nina Gülicher, Karoline 
Hille, Irina Pronina, Ada Raev, Carla 
Schweitzer, Reinhard Spieler [tot 18/8] 
❑ ‘Capita Selecta’ – Jake & Dinos 
Chapman, Marga Weimans, Andy Warhol, 
Marc Quinn, Anselm Kiefer… [tot 22/9] 
❑ ‘Fuck Off 2. Curated by Ai Weiwei, 
Feng Boyi, Mark Wilson’ [26/5 tot 
17/11] 
❑ ‘Donatie Henk van Os aan het 
Groninger Museum’ – Wobbe Alkema, 
Jan Altink, Henri de Wolf, Jannes de 
Vries, Fie Werkman, Olga Wiese, Jo van 
Dijk, Martin Tissing [1/6 tot 15/9]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘The voice and the chorus. Russische 
videokunst’ [tot 26/5] 
❑ Keith Edmier [tot 26/5] 
❑ ‘In het voetspoor van Frans Hals. 
Portretkunst in Nederland, 1913-2013’ 
– Isaac Israels, Carel Willink, Paul 
Citroen, Jan Toorop, Jan Sluijters, Rineke 
Dijkstra, Marlene Dumas… [8/6 tot 
25/8]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Frans Hals. Oog in oog met 
Rembrandt, Rubens en Titiaan’ [tot 28/7]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘De Romantische Ziel. Schilderijen uit 
Rusland en Nederland’ [tot 26/5/2014] 
❑ ‘Onbekende vroege tekeningen’ – Andy 
Warhol [1/6 tot 1/9]

Heerlen

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200 
ma-vr 9-17u
❑ ‘Face Value. Portretten uit de collectie’ 
– Jeroen Elsen, Ad Gerritsen, Fons 
Haagmans, Erik van Lieshout, Jenny 
Lindblom, Marjolein Rothman, Maurice 
Thomassen, Roy Villevoye [tot 1/9]

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘Passie’ – Aad de Haas [tot 26/5] 
❑ ‘Cauchy Horizons’ – Martine Stig [tot 
4/8]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
ma-okt: di-zo 11-17u / nov-feb: do-zo 
11-17u
❑ ‘Dolce Vita’ – Hieron Pessers 
(1939–2004) [tot 25/8]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘CoBrA tot Dumas. Collectie De 
Heus-Zomer’ – Constant, René Daniëls, 
Lucebert, Daan van Golden, Ger van 
Elk… [tot 20/5] ❑ ‘Hollands 
impressionisme’ [31/5 tot 25/8] 
❑ ‘De Singer Prijs 2013’ – Caspar 
Berger [2/6 tot 7/7]

Leiden

Galerie LUMC
Leids Universitair Medisch centrum/
Albinusdreef 2 – 071 526 31 78 
8-20u
❑ ‘Waar ken ik u van?’ – Marie Aly, Hans 
Broek, Erzsébet Baerveldt, Andrew 
Gilbert, Bernard Heesen, Michelle 
McKeown, Hidenori Mitsue [tot 23/6]

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Collectie Museum De Lakenhal’ – 
Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn, 
Jan Steen, Theo van Doesburg, Jan 
Wolkers, Erwin Olaf… [tot 31/12] 
❑ ‘Preparations (2009)’ – Roy Villevoye 
[tot 31/12] ❑ ‘Wereldschatten! Van 
Cicero tot Erwin Olaf. 425 jaar 
Universiteitsbibliotheek Leiden’ [tot 30/6]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Storage Telling. Extra-Ordinary. 
Fotografie en nieuwe media uit de 
collectie’ – Pawel Althamer, Nam June 
Paik, Roman Signer, Roy Villevoye… [tot 
20/5] ❑ ‘Storage Telling: 17de en 18de 
eeuwse grafiek van Rubens en De 
Lairesse naast moderne grafiek van Luc 
Tuymans en Peter Doig’ [tot 31/10] 
❑ ‘De hele familie Craeyvanger. 
17de-eeuwse portretten’ [tot 1/9] 
❑ ‘De Grote Verandering. Revoluties in 
de Russische schilderkunst 1895-1917’ 
[tot 11/8] ❑ ‘Rhythmic Excercises. 
Heden daagse Russische Kunst’ [7/6 tot 15/9] 

Hedah
St. Nicolaasstraat 7 – 043.351.01.75 
za-ma 18-19-20 mei 11-18u / vr-zo 
24-25-26 mei 13-17u / vr-zo 31 mei – 
1-2 juni 13-17u
❑ ‘Talks, Workshops and Exhibition’ – 
Haseeb Ahmed & Daniel Baird / Marc 
Matter, Jeff Weber, Adrien Lucca [tot 5/6]

Marres – Centrum voor Contemporaine 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-19u
❑ ‘The Collector Tradition. A selection 
from the collection of Seth Siegelaub/ 
Center for Social Research on Old 
Textiles’ – Willem Oorebeek, Lucy Skaer, 
Christopher Williams [tot 19/5]

Sphinxpark
Binnenstad Maastricht – 043.350.30.20 
❑ ‘Landschap in Perspectief: Sphinxpark, 
een tijdelijk park in de binnenstad 
(REcentre, NAiM/Bureau Europa en 
Marres Projects)’ [tot 31/12]

The Ridder
Oeverwal 3 – (0) 6 305 64 035 
wo-za 11-18u (en op afspraak)
❑ ‘The Cassini Cruise III’ – Sofia Hultén, 
Suchan Kinoshita, Dan Graham, Joris Van 
de Moortel, LA Raeven… [tot 31/12]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘The Shroom Project’ – Annie Ratti 
[tot 23/6] ❑ ‘You Export Reality to 
Where It Is You Get Your Money From’ 
– Koenraad Dedobbeleer [tot 23/6]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-zo 10-17u
❑ ‘Uit de plooi. De 18de eeuw in 
beweging’ [tot 26/5] ❑ ‘Photography 
Extended’ [15/6 tot 27/10]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
31/12] ❑ ‘Van geheimzinnige 
schoonheid. Een vergeten kunstenaar’ 
– Piet Meiners (1857-1903) [tot 20/5] 
❑ Henk Wildschut [tot 28/5] ❑ ‘It’s a 
god awfull small affair’ – Sema Bekirovic 
[2/6 tot 3/11]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘10 Topstukken – 1001 Verhalen’ [tot 
1/9] ❑ ‘Vincent is back deel II: Land van 
het licht’ [tot 22/9] ❑ ‘Ensemble’ – Ad 
Dekkers, Gerhard von Graevenitz, 
Ellsworth Kelly, François Morellet, Jan 
Schoonhoven, Jesús Rafael Soto [tot 
30/6] ❑ ‘Top 75. Vijfenzeventig jaar 
Kröller-Müller Museum’ [13/7 tot 17/11]

Roermond

Bonnefanten Roermond
ECI Cultuurfabriek – ECI 13 
0475 – 317171 
ma-zo 11-19u do-vr 11-20u
❑ ‘In-Discipline. Atelier van Lieshout’s 
Bonnefantopia’ – Atelier van Lieshout, 
Michiel Ceulers, Priscila Fernandes, Ives 
Maes, Tanja Ritterbex, Andreas 
Schmitten [tot 23/6]

Rotterdam

AVL Mundo/Atelier Van Lieshout
Keileweg 18 – 010 244 09 71 
avlmundo.org
❑ ‘Territory’ – Itziar Okariz, Philippe 
Meste, Erik van Lieshout, Kevin van 
Braak, Atelier Van Lieshout [8/6 tot 29/9]

Galerie Mirta Demare
Bergsingel 176 b – 010.281.02.66 
wo-za 13-18u
❑ ‘Veldwerk’ – Puck Willaarts [tot 9/6] 
❑ ‘Schilderijen’ – Merel van Engelen 
[16/6 tot 21/7]

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Beyond Tradition’ – Folkert de Jong, 
Paul de Reus, Saskia Olde Wolbers, Maria 
Roosen, Rinus van de Velde… [tot 14/7]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Grenzeloos gedogen’ – Jan Montyn 
[tot 26/5] ❑ ‘Ready-Set-GO!’ – 
Ephameron & Ruwedata [tot 20/5] 
❑ ‘Like Pastoe. 100 jaar vernieuwing in 
vormgeving’ [tot 2/6] ❑ ‘Shady moments’ 
– Schilte & Portielje [tot 2/6]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ ‘Children’ – Jeff Wall [tot 
31/12] ❑ ‘Tobit en Anna. De discussie 
omtrent ‘de nieuwe Rembrandt’’ [tot 
31/12] ❑ ‘De Collectie Vormgeving’ [tot 
31/12] ❑ ‘Goya’s Verschrikkingen van de 
oorlog’ [tot 21/7] ❑ ‘Domestic strangers’ 
– Tanja Smeets [tot 1/9] ❑ ‘Soft City’ 
– Pushwagner [tot 26/5] ❑ ‘Everthing is 
Local, Landscape Part 1’ – Christophe 
Coppens [tot 26/5] ❑ ‘Hand Made. Lang 
leve het ambacht’ [tot 20/5] ❑ ‘Renilde 
Hammacher – Een grote, stimulerende 
en stuwende kracht’ [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Design Column #4 – De Cirkel Is 
Rond’ [tot 9/6] ❑ ‘25 jaar Stadscollectie 
Rotterdam’ [8/6 tot 1/9] ❑ ‘Sensory 
Spaces’ – Oscar Tuazon [8/6 tot 29/9]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Schatkamer. Hoogtepunten uit de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis’ 
[tot 10/9/2017] ❑ ‘Stad van Nederland. 
Voel wat de stad met je doet’ [tot 1/7/2016]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 31/12/2016] ❑ ‘From Holland With 
Love. Liefde in beeld en liefde voor het 
beeld’ – Ed van der Elsken, Paul Kooiker, 
Bertien van Manen, Julika Rudelius, 
Martine Stig… [tot 20/5] 
❑ ‘Wolken studies. De wetenschappelijke 
blik op de hemel’ [tot 26/5] 
❑ ‘Robert Doisneau. Meesterlijk 
straatfotograaf’ [1/6 tot 1/9] 
❑ ‘Waar of niet waar? Act I & Act II’ 
– Véronique Bourgoin [1/6 tot 1/9]

Onderzeebootloods
Heijplaatstraat 23 – 010.441.94.00 
di-zo 12-20u
❑ ‘XXXL Painting’ – Klaas Kloosterboer 
– Chris Martin – Jim Shaw [8/6 tot 29/9]

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘Open hof houden. De troonswisseling 
en het werk van de kunstenaars’ – 
Amparo Sard, Bea Emsbach, Regula 
Maria Müller, Sibylle Prinzessin von 
Preußen, Yvonne van de Griendt [tot 
16/6] ❑ ‘Ladekastproject’ – Nan Groot 
Antink, Mai van Oers, Caroline van der 
Vegt, Leni van den Berge, Katarina 
Rudebeck, Fatima Barznge… [tot 16/6]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 – 010/433.20.22 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘Omin: Onskruid. All Girls Street Art 
Collective’ [30/5 tot 2/6]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Rotterdam 2040’ – Gyz La Rivière 
[18/5 tot 16/6] ❑ ‘Piet Zwart Institute 
Graduation Shows’ [28/6 tot 18/8] 
❑ ‘TENT Academy Awards 2013’ [12/7 
tot 18/8]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Humans. A project by Alexandre 
Singh’ [tot 30/9] ❑ ‘Moderation(s). A 
project by Heman Chong’ – A Constructed 
World, Nadim Abbas, Oscar van den 
Boogaard, Gabriel Lester, Bik van der 
Pol, Eszter Salamon, Koki Tanaka… [tot 
10/8/2014]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘65 jaar CoBrA. Vrijheid en Vitaliteit’ 
[tot 1/9] ❑ ‘Collectiepresentatie Oorlog 
(video)’ [tot 1/9] ❑ ‘De Volkskrant 
Beeldende Kunst Prijs 2013’ – Zoro 
Feigl, Esther de Graaf, Saskia Noor van 
Imhoff, Chaim van Luit, Femmy Otten 
[tot 16/6] ❑ ‘Mythe en Magie’ – Jan 
Nieuwenhuijs [tot 1/9] 
❑ Evi Vingerling [tot 1/9] ❑ Ronald de 
Bloeme, Daan van Golden, JCJ 
Vanderheyden [29/6 tot 12/1/2014]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Your Letters. Pinturas Aeropostales 
1986-2012’ – Eugenio Dittborn [26/5 tot 
1/9]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do/maand 11-20u (niet 
in juli-aug)
❑ ‘Two Younger Women Come In And 
Pull Out A Table’ – Katharina Grosse [tot 
9/6] ❑ ‘Luilekkerlandschap’ – Korrie 
Besems [18/5 tot 14/7] 
❑ ‘Kunstpodium T. 5 jaar Leerling/
Meester project’ [8/6 tot 22/9]

Slowburn
Spoorzone 013 – Ingang via NS-Plein 3 
013 545 7573 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Slowburn. An index of possibilities’ 
– Diego Bianchi, Saskia Olde Wolbers, 
Jorge Macchi, Zilvinas Kempinas, 
Phyllida Barlow, Peter Buggenhout… 
[tot 23/6]

Utrecht

Casco/Casco Storefront
Nieuwekade 213-215 / Voorstraat 88 
030.231.99.95 
❑ ‘Japan Syndrome – Utrecht Version’ 
– Tadasu Takamine [tot 6/7]
Voorstraat 88 – 030.231.99.95 

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie. 
Kunst en vormgeving 1915-1930’ [tot 
11/5/2014] ❑ ‘Dit is het Centraal 
Museum! Topstukken uit vijf collecties’ 
[tot 1/9/2015] ❑ ‘Archeologen aan het 
werk. De collectie van het Provinciaal 
Utrechts Genootschap’ [tot 31/12] 
❑ ‘Maria Elisabeth Houtzager. 
Spraakmakend directrice’ [tot 25/8] 
❑ ‘Prooff Stand. Werk- en 
woonlandschap van Studio Makkink & 
Bey’ [tot 25/5/2014] ❑ ‘In Vredesnaam. 
De Vrede van Utrecht 1713’ [tot 22/9]

Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 – 030/231.38.35 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Goddelijke inspiratie. Russische 
ikonen ontmoeten westerse kunst’ [tot 
4/8]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Collectie Manders. Naar eenvoud en 
verstilling’ – Walter Leblanc, Piet 
Ouborg, herman de vries, Jan 
Schoonhoven, Marthe Wéry… [tot 20/5] 
❑ ‘Collectie Marianne van der Heijden 
(1922-1998)’ [tot 20/5] ❑ ‘Nieuw, 
nieuwer, nieuwst [1]. Aanwinsten en 
schenkingen van 2010-2013’ [2/6 tot 
3/11] ❑ ‘Van Bommel Van Dam Prijs 
2013’ [2/6 tot 1/9]

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Stellingname. Water, Land en 
Innoverend Erfgoed’ – Marjolijn 
Boterenbrood, Bram Vreven, PeerGrouP 
(Henry Alles & Elles Kiers), Bram 
Esser… [tot 23/6]

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 07 24 
do-zo: 11-17u
❑ ‘Far from the Madding Crowd’ – 
Suchan Kinoshita, Thierry de Cordier, 
Marlene Dumas, Job Koelewijn… [tot 
14/7]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
woe-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Henriette & Richard Roland Holst. 
Het boek van de Buissche Heide’ [tot 
3/11] ❑ ‘Heringa/Van Kalsbeek & corso 
Zundert’ [tot 2/9]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
ma-okt: di-zo 11-17u / 
nov-feb: do-zo 11-17u
❑ ‘Dum Vivimus Vivamus’ – Jeroen 
Krabbé [1/6 tot 17/11] ❑ ‘The way I see 
it’ – Pieter Henket [1/6 tot 17/11] 
❑ ‘Dans op de Vulkaan. Kunst en leven in 
de Republiek van Weimar’ [1/6 tot 15/9]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Cut! Video art from the collection’ – 
Teresa Hubbard / Alexander Birchler, 
Daniela Keiser, Pipilotti Rist… [18/5 tot 
11/8] ❑ Karin Lehmann [18/5 tot 18/8] 
❑ ‘Rhythm in it. On rhythm in 
contemporary art’ – Ferdinand Hodler, 
Paul Klee, Jean Tinguely, Bruce Conner, 
Robert Morris, Rodney Graham, Sofia 
Hultén… [18/5 tot 11/8]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Ferdinand Hodler (1853–1918) [tot 
26/5] ❑ Max Ernst (1891–1976) [26/5 
tot 8/9] ❑ Maurizio Cattelan [8/6 tot 
6/10]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘The Value of Absence’ – Adrian Melis 
[tot 26/5] ❑ ‘Journal’ – Sirah Foighel 
Brutmann and Eitan Efrat [tot 2/6] 
❑ ‘Stories, Myths, Ironies, and Other 
Songs: Conceived, Directed, Edited, and 
Produced by M. Auder’ – Michel Auder 
[9/6 tot 25/8] ❑ ‘Pavilionesque’ – 
Paulina Olowska [13/6 tot 1/9]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘The Picassos Are Here! A 
Retrospective from Basel Collections’ 
[tot 21/7] ❑ ‘Drawings’ – Otto 
Meyer-Amden (1885-1933) [tot 7/7] 
❑ ‘Los Angeles Apartments’ – Ed Ruscha 
[8/6 tot 29/9]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2013. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 2013 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on July 15th, 2013.
Please send your information before
June 15th, 2013 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Some End of Things’ – Michaela 
Eichwald, David Hammons, Judith Hopf, 
Fabian Marti, Ariane Müller, Jewyo Rhii, 
Nora Schultz, Anicka Yi [25/5 tot 15/9]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ Tom Holmes [tot 26/5] 
❑ Ericka Beckman [7/6 tot 4/8]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Best of the Collection’ [tot 8/9] 
❑ ‘Real Stories’ – Hannes Schmid [tot 
21/7] ❑ ‘AC-Stipendium Präsentation’ 
[tot 2/6] ❑ ‘Myths and Mysteries. 
Symbolism and Swiss Artists’ [tot 18/8] 
❑ ‘The Butterflies’ Ball and the Dogs’ 
Party. Ernst Kreidolf and the Animals’ 
[21/6 tot 29/9]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Klee and Jawlensky. An artist 
friendship’ [tot 26/5] ❑ ‘Preciosities and 
Rarities by Paul Klee’ [24/5 tot 11/8] 
❑ ‘Satire – Irony – Grotesque’ – Daumier, 
Ensor, Feininger, Klee, Kubin [7/6 tot 
6/10]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Neunzehnhundertsiebzig. Material, 
Orte, Denkprozesse’ [tot 17/11] 
❑ ‘Container’ – Jorge Macchi [tot 16/6]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Concrete. Architecture and 
Photography’ [tot 20/5] 
❑ Lewis Hine [8/6 tot 25/8] 
❑ ‘This Infinite World. Set 10 aus der 
Sammlung des Fotomuseum Winterthur 
– Jubiläumsausstellung 2’ [8/6 tot 
9/2/2014]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘100 Jahre Galerieverein. Freunde des 
Kunstmuseums Winterthur’ [tot 28/7] 
❑ Giuseppe Penone [tot 11/8]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Estranged Paradise. Works 
1993–2012’ – Yang Fudong [tot 26/5] 
❑ ‘A Portrait, a Story, and an Ending’ 
– Alejandro Cesarco [tot 26/5] 
❑ Cameron Jamie [9/6 tot 18/8]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Black Forest. In dialogue with 
drawings by Rudolf von Laban’ – Kelly 
Nipper [tot 16/6] ❑ ‘Venus. The 
donation’ – Carl Burckhardt (1878–
1923) [tot 4/8] ❑ ‘Display of 
contemporary art and photography’ – 
Christiane Baumgartner, Haris 
Epaminonda, Thomas Flechtner, Annette 
Kelm, Helen Mirra, Cécile Wick [tot 
14/7] ❑ ‘Valkyries over Zurich. 150 
Years of Wagner performances in Zurich’ 
[24/5 tot 18/8] ❑ ‘The Hubert Looser 
Collection’ [7/6 tot 8/9] ❑ ‘Precious 
Moments’ – Félix Vallotton [5/7 tot 15/9]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Collection on Display’ – John 
Armleder, Stefan Burger, Valentin 
Carron, Edward Krasinski, Manfred 
Pernice [tot 18/8] ❑ ‘Let’s Make the 
Water Turn Black’ – Geoffrey Farmer 
[23/5 tot 18/8]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69 
di-zo 10-17u
❑’ Mucha Manga Mystery . Alphonse 
Mucha’s Pioneering Graphic Art’ [tot 
14/7]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘It Truly Pays: The Crime Film’ [tot 
2/6] ❑ ‘A Double Life’ – René Burri [5/6 
tot 13/10] ❑ ‘Souvenir’ – Martin Parr 
[12/7 tot 5/1/2014]
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Personalia
Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstel-
ler van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandesti-
ne in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/De 
Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).
Wouter Davidts woont en werkt in Antwerpen. Hij is 
Hoofd Vrije Kunsten aan Sint Lucas University College of  
Art and Design, Antwerpen. Hij is als gastdocent verbonden 
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent, en de 
afdeling Woordkunst van het Conservatorium Antwerpen. 
Hij is auteur van Bouwen voor de kunst? (Gent, A&S/books, 
2006), alsook samensteller van The Fall of  the Studio 
(Amsterdam, Valiz, 2009), CRACK: Koen van den Broek 
(Amsterdam, Valiz, 2010) en Luc Deleu – T.O.P. office: Orban 
Space (Amsterdam, Valiz, 2012). Hij was curator van 
Abstract USA 1958-1968. In the Galleries in het Rijks-
museum Twenthe in Enschede (2010) en Orban Space: Luc 
Deleu – T.O.P. office in Stroom, Den Haag (2012).
Fernand Deligny (1913-1996) Frans pedagoog. Zijn 
denken over pedagogie ontwikkelde zich vanuit de omgang 
met kinderen die zich deels ‘buiten’ de maatschappij bevin-
den (psychiatrische patiënten, jonge delinquenten, autisti-
sche kinderen). 
Guido Goossens Filosoof  en historicus. Verbonden aan de 
Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maat-
schappij wetenschappen, en Hedah, Centrum voor Heden-
daagse Kunst, Maastricht. Publicaties: monografieën over 
Hans Jürgen Syberberg (Amsterdam, Amsterdam Univer-
sity Press, 2004) en Aldo Rossi (Maastricht, Bonnefanten-
museum, 2007). guido.goossens@xs4all.nl
Marcel René Marburger Studeerde kunstgeschiedenis, 
Duitse literatuur en filosofie aan de Universität zu Köln. Hij 
promoveerde met een proefschrift over de theoretische rele-
vantie van kunst in de geschriften van Vilém Flusser. Hij 
was wetenschappelijk assistent aan de Kunsthochschule 
für Medien (Keulen), curator bij de Simultanhalle (Keulen), 
assistent-docent aan de Hochschule für Bildende Künste 
(Dresden), assistent-docent en onderzoeker aan de 
Universität der Künste (Berlijn) en wetenschappelijk assis-
tent aan de Universität Potsdam. Van 2007 tot 2010 was 
hij wetenschappelijk toezichthouder van het _Vilém_
Flusser_Archive. Sinds 2005 is hij coredacteur van de 
International Flusser Lectures.
Matt Mullican Beeldend kunstenaar. Woont en werkt in 
New York en verblijft momenteel in Berlijn. Zijn werk wordt 
in België vertegenwoordigd door de Galerie Micheline 
Szwajcer, Verlatstrat 14, 2000 Antwerpen (03/237.11.27; 
www.gms.be).
Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties (samen met Koen 
Brams): The clandestine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van 
Eyck Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 
2009); Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, 
DuMont, 2011).
Daniël van der Poel Kunsthistoricus. Doet onderzoek 
naar de invloed van computertechnologie op de beeldende 
kunst, met bijzondere aandacht voor veranderingen in de 
representatie, beleving en betekenis van ruimte.
Eveline Vanfraussen Zij was verbonden aan het departe-
ment Literatuurwetenschap van de K.U.Leuven, waar ze 
meewerkte aan projecten over volksverbonden en regionale 
literatuur. In 2001 promoveerde ze op het proefschrift Uit 
schemerleven in den hellen dag getreden. Een discursieve lectuur 
van het tijdschrift DeVlag (1936-1944). Tegenwoordig werkt 
ze occasioneel freelance als onderzoeker, auteur en redacteur.
Hilde Van Pelt Kunsthistorica, onderzoeker en docente 
(master- en master-na-masterprogramma) aan Sint Lucas 
Antwerpen.

Permanente partners

Advisory Board

Dr. Andrew Leach (Griffith University)
Dr. Jan van Adrichem
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität  
 Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen) 

Submissions to De Witte Raaf  may be written in Dutch, English, 
French or German and sent to Dirk Pültau (dirk@dewitteraaf.be)  
for consideration. Articles are subject to a process of  peer review;  
the final decision to proceed to publication rests with the Editor.  
All texts are published in Dutch.

Koen Brams & Dirk Pültau – Art & youth. Conversation with Matt 
Mullican
This is an in-depth interview with artist Matt Mullican on the work 
of  his youth and on his apprenticeship at the California Institute 
of  the Arts (CalArts). The interview ends in 1973 to coincide with 
the artist’s move from the West Coast to New York.
Matt Mullican (°1951) – Art and youth – Lee Mullican (1919-1998) 
– Luchita Hurtado (°1920) – California Institute of  the Arts (CalArts)

Fernand Deligny – Ruffian in the making
First published by the French pedagogue Fernand Deligny in 1945, 
this text is a collection of  aphoristic thoughts in which Deligny 
reflects on the impossibility of  education and on the (impossible) 
pedagogical relation between the educator and the subject of  
education (i.e. the child).
Pedagogics – Theory of  education – Fernand Deligny (1913-1996)

Hilde Van Pelt – Masters? 
A short essay offering a critical reflection on the ‘master position’ 
in the context of  art education. The author argues for a form of  
art education that counteracts the concept of  a ‘knowing master’ 
and advocates an attitude in which an attitude of  ‘not-knowing’ is 
made productive.
Art education – psychoanalysis

Marcel René Marburger – Creativity, information and the death of  
the author. Vilém Flusser on the future of  art high schools
In this short essay the author clarifies Vilém Flusser’s view on 
art education. Flusser argues for a broader function of  artists as 
thinkers, who make unexpected links between existing units of  
information. He also proposes a type of  art education based on a 
dialogical model in which both teachers and students are part of  
the same learning community. 
Vilém Flusser – art education

Daniël van der Poel – ‘One forgets that teaching is about a pre-
carious relation between professor and student’. Conversation 
with Wouter Davidts on his lectureship at the VU University 
(Amsterdam)
In this interview Wouter Davidts looks back on his lectureship at 
the VU Amsterdam, where he worked from 2009 to 2012, the year 
he resigned. He cites one of  the reasons for his dismissal was the 
increasing penetration of  corporate logics into the university.
Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) – education in art 
history 

Daniël van der Poel – University versus art academy. Conversation 
with Guido Goossens on teaching at the university and in art acad-
emies
Guido Goossens teaches at both the University Maastricht and the 
Academie Beeldende Kunsten, Maastricht. In this conversation 
with Daniël van der Poel he reflects on the differences between 
both forms of  education.
Academie Beeldende Kunsten Maastricht – University Maastricht 
– art historical education – art education

Eveline Vanfraussen (summary) – A debate on academisation and 
the integration of  the Arts High School Sint-Lucas (Ghent) into 
the KU Leuven 
This is a summary of  a debate held on 13 February 2013 at the Arts 
High School Sint-Lucas, Ghent. The theme of  the discussion was 
the academisation and the integration of  the art schools, which 
now form part of  the Association KU Leuven, into the university 
proper. Participants in the debate were André Oosterlinck 
(president of  the K.U.Leuven Association), Ann Laenen (dean of  
the Faculty of  the Arts LUCA), Dag Boutsen (dean of  the Faculty 
of  Architecture), Wouter Soudan (professor of  typografy and 
grafic design, MAD Faculty, Genk/Hasselt) and Jeroen Laureyns 
(professor Sint-Lucas Beeldende Kunst, Ghent). The discussion 
was moderated by Koen Brams (free-lance researcher). 
LUCA – Sint-Lucas Beeldende Kunst (Art School, Ghent) – 
Hogeschool Sint-Lukas (Art School, Brussels) – academisation of  
art education in Flanders



De Witte Raaf  – 163 / mei – juni 2013 Ondertussen 24

Art Affairs
Veemkade 354   
06-21.28.14.28
do–vr–za: 11–17u
  (en op afspraak) 
www.artaffairs.net

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 
020.753.09.64 
do–za: 11–18u
www.ch-artspace.com

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A  
020.530.49.94 
di–vr: 11–18u / za: 13–18u  
  (1ste zo/maand: 14–17u) 
www.edbprojects.com

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47  
020.620.47.58
wo–za: 13–18u 
www.de-expeditie.com

Galerie Fons Welters 
Bloemstraat 140  
020.423.30.46 
di–za: 13–18u
www.fonswelters.nl

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34
020.785.51.46 
wo–za: 12–18u
  (en op afspraak)
www.gabrielrolt.com
  
Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a  
020.463.69.04 
wo–za: 13–18u
www.juliettejongma.com

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282  
020.320.70.36 
wo–za: 12–18u
www.ronmandos.nl

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19 
di–za: 13–17u30
www.galerievangelder.com

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07 
wo–za: 12–18u
  (en op afspraak)
www.baarsprojects.com

JuliEttE
Jongma
amstErdam
Art Basel, 
Hong Kong Discoveries
donna Huddleston 
and nina Yuen
 23/05 tot 26/05

Making abstract paintings
tim Braden
 08/06 tot 20/07 

Festival of Choices
Sandberg MFA
Curated by Krist gruijthuijsen
 04/07 tot 07/07

galEriE  Van gEldEr
Matthew’s Secret 2005-2008 
matthew lutz-Kinoy
 OPEninG 25/05, 17:00-19:00
 25/05 tot 07/07

Dit en Dat en Dat 
John m armleder, ansuya 
Blom, Elvire Bonduelle, 
nicolas Chardon, sylvie 
Fleury, Kristján gudmundsson, 
sigurdur gudmundsson, Klaas 
Kloosterboer, WJm Kok, Jaap 
Kroneman, gijs van lenthe, 
matthew lutz-Kinoy, olivier 
mosset, steven Parrino, Henk 
Peeters, myne søe-Pedersen, 
runa thorkellsdottir, steel 
stillman, lily van der stokker, 
Helgi thorsson, ola Vasiljeva, 
marijke van Warmerdam, 
louwrien Wijers
 09/07 tot 31/07
 01/08 tot 31/08: enkel op 
 afspraak

galEriE 
gaBriEl rolt
It’s not a house, it’s a home!
Coen Vunderink
 OPEninG 25/05, 17:00-19:30
 26/05 tot 29/06

C&H art
sPaCE
Play of appearances
melanie Bosboom
 OPEninG: 18/05, 15:00-19:00
 18/05 tot 29/06

ton Zwerver and Harm Hajonides
 OPEninG: 06/07, 15:00-19:00
 06/07 tot 31/08

galEriE   ron mandos
Permanent Marker 
Paintings, photographs, 
installation
anthony goicolea
 OPEninG 03/05, 17.00-19.00
 tot 01/06

Woody van amen
 OPEninG 07/06, 17.00-19.00
 07/06 – 13/7 

Best of Graduates 2013
galerie ron mandos’ selection 
of the most promising of this 
year’s graduates from the dutch 
academies
 OPEninG 27/07, 17.00-19.00
 27/07 tot 31/08

EllEn dE 
BruiJnE
ProJECts
 in EDBPROjEcts
Evi Vingerling
 tot 18/05

Ksenia galiaeva
 25/05 tot 29/06

 in EDB/DOLOREs
olve sande
 13/04 tot 18/05

Festival of Choices
Sandberg MFA
Curated by Krist gruijthuijsen
 04/07 tot 07/07

galEriE
Fons 
WEltErs
The Secret Life of Cities
gabriel lester
 tot 01/06

Pere llobera
 08/06 tot 13/07

galEriE 
dE ExPEditiE
Rock Paper Scissors werk op 
en van papier
Erik andriesse, ger van Elk, 
Fransje Killaars, P. struycken, 
Joe scanlan, Pieterjan ginckels, 
rachel adams, Yonatan Vinitsky
 18/05 tot 30/06

art aFFairs  

Conceptual Photography
laurence aëgerter, dieter appelt, 
John Baldessari, John Coplans, 
John Hilliard, Katrin Korfmann, 
uwe laysiepen
 tot 22/06

WillEm 
Baars
ProJECts 
72 Privileges […]
Joseph semah
 tot 01/06

Summer Exhibition: groupshow 
with artists of the gallery
 15/06 tot 13/07


