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Artistieke arbeid (2): 
de werkplek
Om vat te krijgen op het fenomeen 
van de artistieke arbeid kunnen 
we ons afvragen waar die arbeid 
plaatsvindt. Wat is de werkplek van 
de kunstenaar? Hoe is die werkplek 
gestructureerd? In de korte tekst van 
Sergio Bologna waarmee dit nummer 
opent, kaart de Italiaanse socioloog 
de moeilijkheid aan om de heden-
daagse vormen van – ‘creatieve’, ‘im-
materiële’ – arbeid in beeld te bren-
gen. Bologna’s tekst prikkelde ons 
om contre gré aan Marc Goethals te 
vragen een aantal kunstenaars te 
fotograferen terwijl ze ‘aan het werk 
zijn’. Waar blijken deze kunstenaars 
te werken? Een aantal onder hen 
treffen we aan zittend aan een tafel 
of  voor een computer. Eén kunste-
naar beweegt zich door een kantoor-
ruimte en geeft aanwijzingen aan 
een ploeg medewerkers die voor een 
computer hebben plaatsgenomen. 
Een andere kunstenaar snijdt iets uit 
piepschuim, of  is hij wat anders aan 
het doen? Nog een andere kunste-
naar blijkt in een auto te zitten – je 
vraagt je af  wat hij daar doet en wat 
die plek met kunst te maken heeft. 
De uitleg die Goethals bij de foto’s 
verschaft blijkt allerminst overbodig 
– wat Sergio Bologna alsnog gelijk 
lijkt te geven.
 Ook in het gesprek dat Koen 
Brams & Dirk Pültau voerden met 
Joëlle Tuerlinckx staat de ongrijp-
baarheid van de artistieke arbeid 
centraal. Arbeid en kunst hebben 
voor haar ontegensprekelijk met 
elkaar te maken en Tuerlinckx be-
denkt uiteenlopende strategieën 
om de kwestie van de artistieke 
arbeid in haar werk aan de orde te 
stellen, maar die artistieke ‘arbeids-
investering’ valt nooit eenduidig 
aan het kunstwerk af  te lezen – in 
zoverre zelfs dat het meest arbeids-
intensieve werk er doorgaans het 
minst ‘arbeidsintensief ’ uitziet (en 
omgekeerd). Tuerlinckx verbindt 
haar reflectie over artistieke arbeid 
tevens met de vraag naar het statuut 
van het kunstwerk als handels-
waar en naar de verhouding tussen 
arbeidsinvestering en geldelijke 
omzet. Hoe kan je artistiek werk 
in geld uitdrukken? Hoe kan dat 
werk maatschappelijk gevaloriseerd 
worden en hoe kan je dus leven van 
je artistiek werk? Een andere kun-
stenaar, Antoine Wiertz, heeft die 
kwestie opgelost door de vraag sim-
pelweg naast zich neer te leggen, te 
weigeren zijn kunst te verkopen, en 
niet voor de markt maar uitsluitend 
voor de Mensheid en de Geschiede-
nis te werken. Bart Verschaffel doet 
het verhaal en schetst de gevolgen 
voor de plek waar hij werkt: die plek 
– het atelier – valt namelijk samen 
met die van het Museum. Het werk 
van Wiertz is van in den beginne ge-
dacht voor het Atelier-Museum dat 
thans het Musée Wiertz is geworden. 
Tot slot bevat dit nummer ook een 
bespreking door Merel van Tilburg 
van twee essaybundels die handelen 
over de werkplaats/het atelier van 
de kunstenaar.

Dit nummer werd gerealiseerd in 
samenwerking met Koen Brams
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Gedaan met films 
over callcenters

Hebt u in de bioscoop ooit 
films over makelaars in 
onroerend goed gezien? 
Waarschijnlijk niet: de 
postfordistische arbeid is 
niet fotogeniek.

SERGIO BOLOGNA

Bekijk het beeld van een mijnwerker, gueule 
noire, lamp op het voorhoofd, van een 
arbeidster aan de lopende band, van om het 
even welke arbeider in de metaalsector: het 
vertelt u meteen iets, het verwijst u dadelijk 
naar een plaats en een tijd, het wekt in u 
herinneringen op aan maatschappelijke 
dynamiek, aan collectieve gedragingen. De 
beelden van de arbeidersklasse uit de tijd 
van het fordisme spreken voor zichzelf, ze 
hebben in de loop der jaren zoveel betekenis 
en communicatiekracht verworven dat ze 

dragers zijn geworden van waarden, cultu-
ren, geschiedenis. Bekijk het beeld van een 
man of  een vrouw voor een computer. Dat 
is een arbeidssituatie, of  niet soms? Maar 
het heeft niet dezelfde communicatieve 
kracht. Het zou zelfs geen arbeidssituatie 
kunnen zijn, het zou kunnen gaan om 
iemand die chat, naar een familielid schrijft, 
patience speelt, een bestelling doet. De 
hedendaagse arbeid, wat hij ook moge zijn, 
heeft zijn beeldend vermogen verloren, is 
ondoorzichtig of  zelfs onzichtbaar gewor-
den, ook als je hem fotografeert en er een 
onderschrift bijzet, ook als je er mondelinge 
uitleg bij verstrekt, hij heeft aan epiek, 
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geschiedenis, betekenis ingeboet. Een mooie 
uitdaging voor een cineast, een fotograaf. 
Tenminste voor degenen die niet geïnteres-
seerd zijn in de uitbeelding van de arbeid in 
zijn algemeenheid, maar van de hoofdar-
beid, de intellectuele arbeid, die van de ken-
niswerker, de onze kortom, die van de wes-
terse middenklasse, van de tertiaire 
maatschappijen. Met andere woorden: de 
ware essentie van de arbeid in het tijdperk 
van het postfordisme. Maar slechts weini-
gen hebben hier belangstelling voor. In de 
zeldzame gevallen waarin ze het probleem 
van de arbeid aanpakken, kiezen de mees-
ten het zekere voor het onzekere, verwijde-

ren ze zich liever niet te ver van de schema’s 
uit het verleden, van de reeks arbeid-uitbui-
ting-proletariaat, en die vinden ze gemak-
kelijk in de handenarbeid die door immi-
granten wordt verricht. En dus filmen en 
fotograferen ze lustig immigranten: 
Chinezen, Afrikanen, Zuid-Amerikanen, 
Oekraïners, Kaukasiërs – fotogenieke, 
‘karakteristieke’ koppen, situaties, contex-
ten, gezichten die nog voor zichzelf  spreken. 
Ofwel callcenters.
 Ik ben echt blij dat ik heb mogen meewer-
ken aan een documentaire over de arbeid 
vandaag, waarin geen callcenters voorko-
men: de enige volmaakt fordistische organi-

satie in de tijd van het postfordisme en des-
ondanks heel populair bij degenen die 
beweren begrepen te hebben hoe de arbeid 
vandaag veranderd is, en die er in werkelijk-
heid geen mallemoer van snappen.
 We leven in een kenniseconomie, dat her-
haalt men ons uitentreuren, die precies, zoals 
wel gezegd wordt, ‘tekens, symbolen, verbeel-
dingswerelden, dromen, spelen, abstracte vor-
men, onstoffelijke goederen produceert – met 
weinig gebruikswaarde maar een hoge emoti-
onele, evocatieve en gevoelsintensiteit’. We 
leven in een maatschappij waarin de enter-
tainmentsector alleen al meer arbeids-
plaatsen creëert dan de auto-industrie.

Is het mogelijk dat niemand geïnteresseerd 
is in het filmen van de werknemers in deze 
bijzondere industrie, winners of  losers, ein-
zelgängers of  groepswerkers, geroutineer-
den of  onervarenen, uitgebuiten of  uitbui-
ters, enthousiastelingen of  onverschilligen? 
De reden van dit gebrek aan belangstelling 
is toch toevallig niet de geringe beeldende 
kracht, het weinig fotogenieke van deze 
menigte? Een makelaar in onroerend goed, 
gefilmd in zijn zwarte doodgraverskostuum, 
een donkere bril, kilo’s gel op zijn haar, die 
voor een deur op zijn klant staat te wachten, 
wekt die iemands belangstelling? Liever een 
mooi Afrikaans jongetje met een van hon-
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ger opgezwollen buikje, beentjes als lucifers, 
zijn ogen wijd opengesperd en vliegen rond 
zijn halfopen mond. Híj is wel degelijk signi-
ficant, wat stelt die andere voor mij voor?
 Mogelijk is de reden van de desinteresse 
voor de postfordistische arbeid het geringe 
fotogenieke karakter ervan en dus de 
beperkte verhandelbaarheid van het beeld 
ervan. In werkelijkheid meen ik dat de die-
pere reden een andere is, namelijk de gerin-
ge politieke kracht van deze menigte, de 
onmacht om zichzelf  op politiek vlak voor te 
stellen als een collectief  geheel met homo-
gene kenmerken, met een eigen identiteit, 
de onmacht om zichzelf  een stem in het 

kapittel te geven, de volgzaamheid en de 
onverschilligheid waarmee ze zich ‘creatie-
ve klasse’, ‘kenniswerkers’ en andere klets-
koek laat noemen. Maar dan wordt de uit-
daging – voor wie zin heeft in zoiets – nog 
boeiender: de manier vinden om een menigte 
visueel uit te beelden die geen menigte is, 
een massa die geen massa is, maar een ver-
zameling individuen, die fundamenteel zon-
der identiteit is, sterker nog: waarvan de 
collectieve niet-identiteit het ware kenmerk 
lijkt. Of  is ook dat flauwekul? Laten we stap 
voor stap te werk gaan.

Vertaling uit het Italiaans: Frans Denissen

Bovenstaande tekst is de vertaling van het 
artikel Basta film sui call center. Avete mai 
visto al cinema storie di agenti immobiliari? 
Probabilmente no, il lavoro postfordista non è 
fotogenico die op 10 oktober 2008 verscheen 
in de Italiaanse krant Il Manifesto (www.
ilmanifesto.it).

pagina 1
 – Honoré d’O tijdens het bewerken van 

piepschuim.

pagina 2
 – Sven Augustijnen (l) bekijkt met enkele 

producenten en een monteur (r) de eerste 
shoots van zijn nieuwe film.

 – Manon de Boer verwerkt beelden.

pagina 3
 – Wim Delvoye bespreekt een werktekening met 

enkele medewerkers.
 – Sinds 2005 heeft Nico Dockx een project 

lopen in samenwerking met de Antwerpse 
kunstenaar Marc Luyten, waarbij ze 
wegwerpcamera’s uitwisselen telkens nadat ze 
er één foto mee genomen hebben. Hier heeft 
Nico Dockx net de chauffeur gefotografeerd.

Foto’s en toelichting: Marc Goethals
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Kunstenares Lieve Van Stappen brengt met de tentoonstelling ‘Moving Archives’ confronterende 
of intieme artistieke creaties en installaties. Alles houdt verband met het thema vondelingen, 
wezen, moederschap, dood en leven, verlies en rouw, van vroeger tot nu. Een emotionele tocht.

Moving Archives
vondelingen

T E N T O O N S T E L L I N G
2 8 / 11/ 0 9  ›  2 9/ 0 8 / 10
memling in sint-jan - hospitaalmuseum

mariastraat 38, brugge

meer info: Dijver 12, 8000 Brugge ¬ +32 50 44 87 11
¬ musea@brugge.be ¬ www.museabrugge.be
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

I. Kunst als ‘arbeid’ in sociale zin 
(1997-1999)

Het Witte Moment (1997)

Koen Brams/Dirk Pültau: Vanaf  welk 
moment ben jij je kunstpraktijk als een vorm 
van arbeid gaan beschouwen? Kan je iets zeggen 
over dat moment?
Joëlle Tuerlinckx: Dat situeert zich ergens in 
1997. In dat jaar werd ik namelijk door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
gevraagd om een permanent kunstwerk te 
realiseren op de tiende verdieping van het 
Graaf  de Ferrarisgebouw in Brussel. In dat 
verband drong zich een aanpassing van 
mijn sociaal statuut op. Ik moest namelijk 
freelancer worden om die opdracht te kun-
nen uitvoeren. Daardoor werd het echter 
ook makkelijker om mij ‘kunstenaar’ te noe-
men. Als mensen mij sindsdien naar mijn 
beroep vroegen, zei ik dat ik ‘freelancer’ was, 
en meer in het bijzonder: ‘kunstenaar’. Als 
ik betaald wilde worden, moest ik een factuur 
maken. In zekere zin werd ook het zetten 
van een handtekening vanaf  dat moment 
een echt thema. Men vroeg namelijk om een 
handtekening. Zet ik mijn hand tekening als 
kunstenaar op dat document? In de kunst 
blijk je telkens weer verstrikt te raken in 
een spel van rolverwisseling, een al dan niet 
gewilde wirwar van regels, afspraken en 
gebeitelde voorschriften. Je probeert je aan 
allerlei maatschappelijke geplogenheden te 
conformeren en soms weet je niet meer of  je 
door documenten te tekenen met een voor 
de gelegenheid verzonnen handtekening 
een namaakkunstwerk hebt gemaakt of  een 
echte factuur. Dat is verwarrend. Het con-
fronteert je op de meest directe manier met 
de prijs die je moet betalen om te kunnen 
omgaan met de realiteit: echt en namaak lij-
ken immers dooreen te lopen. Je betaalt een 
hoge prijs voor één moment, dat moment 
van een handtekening, een moment dat ons 
de indruk geeft dat arbeid en sociabiliteit 
plots een belangrijke rol spelen.
K.B./D.P.: Had je toen – in 1997 – voor het 
eerst het idee dat je werk een vorm van ‘arbeid’ 
was in de maatschappelijke zin van het woord?
J.T.: Ja. Het intrigeerde me om de kunst 
vanuit een economisch perspectief  te bekij-
ken, de ‘Grote Kunst’ als niet meer dan een 
‘aanzienlijk werk’ te beschouwen, en het 
‘kunst’-werk als doodgewone koopwaar. Ik 
wilde weten hoe je die koopwaar kon laten 
circuleren en in geld omzetten. Ik vroeg mij 
ook af  hoe arbeid zich in de kunst manifes-
teerde, welke tastbare bewijzen er bestonden 
van de werkzaamheden in de kunst of, als je 
wilt, van kunst als arbeid… Of  om de vraag 
anders te stellen: kon ik voortaan leven van 
mijn kunst? Die vraag bracht mij ertoe om 

op hetzelfde ogenblik en bij wijze van expe-
riment radicaal te stoppen met lesgeven in 
het kunstonderwijs – wat ik twaalf  jaar vol-
hield. Ik deed dat precies om te kijken hoe 
ik aan een oeuvre kon werken… Ik bedoel: 
ik wilde zien of  ik kunstwerken tot stand 
kon brengen waarvan ik kon leven, en meer 
nog, of  ik kon bewijzen dat dit mogelijk was.
K.B./D.P.: Heeft je opdrachtwerk voor de 
Vlaamse Gemeenschap jouw opvatting over 
kunst als arbeid beïnvloed? 
J.T.: Nee, niet echt. Er is althans geen direct 
verband. Zoals altijd wanneer ik een werk 
maak, stelde ik me destijds de vraag die 
zich automatisch opdringt als je een object 
als een handelsartikel concipieert: hoe kan 
je dit object weer in de productiesector 
inschakelen? Bij mijn eerste solotentoon-
stelling in Witte de With (Rotterdam) had 
ik al een notitie gemaakt over een touw, 
een rood touw op een roze tafel. Ik schreef  
dat dat touw geen naam had in de gewone 
werkelijkheid – iets in die trant. Het feit 
dat het touw geen naam draagt, was op 
zich de enige en afdoende reden om van 
een kunstwerk te kunnen spreken: als dat 
touw naamloos is, als het touw en de tafel 
geen naam hebben, dan hebben ze immers 
geen functie. Dat maakt van het touw op de 
tafel iets nieuws, ook al zijn de elementen 
waaruit het bestaat ontleend aan de werke-
lijkheid. Het gaat deel uitmaken van de 
unieke groep objecten die we omschrijven 
met termen als werkstuk, kunstwerk, artis-
tieke arbeid… Het Witte Moment op de tiende 
verdieping van dat gebouw van de Vlaamse 
Gemeenschap vertrok van dezelfde gedachte: 
het ging erom een ruimte te creëren – die 
ruimte werd trouwens al in de kelder aan-
gekondigd – die geen enkele functie heeft. 
K.B./D.P.: Hoe keek je tegen dat gebouw aan, 
het Graaf  de Ferrarisgebouw?
J.T.: Ik werd vooral getroffen door wat ik 
het architectonische schandaal van dat 
gebouw noemde: vóór de decoratieve aan-
kleding en de opdeling in kantooreenheden 
baadden die verdiepingen namelijk in een 
prachtig licht en boden ze vrij uitzicht op 
Brussel. Tijdens mijn werkbezoeken zag ik 
hoe die vrije ruimte gaandeweg in stukjes 
werd opgeknipt. Het beton werd boven-
dien bekleed met een enorme hoeveelheid 
marmer en synthetische materialen. In 
die ruimten kon volgens mij alleen maar 
een deprimerend werk worden gemaakt. 
Ik besloot toen om een deel van de archi-
tectuur te bedekken met een wit, ultrawit 
pigment. Die geste vertrok van een kritiek 
op de architectuur. Ze mondde uit in een 
structuur die niets anders was dan de nega-
tie van de architectuur. Het Witte Moment 
noemde ik dat. Je weet niet wat je met Het 
Witte Moment aan moet, je weet niet wat het 
is, het komt niet vertrouwd voor en lijkt op 
niets wat functioneel of  zelfs maar decora-
tief  kan worden genoemd. Aan de andere 
kant kwam ik, tijdens mijn werkbezoeken 
als freelancer, iedere keer weer terecht 
tussen al die andere bouwarbeiders, met-
selaars, elektriciens… Op het eerste zicht 
onderscheidde Het Witte Moment zich van 
zijn omgeving door een extreem abstractie-
niveau – de vergelijking met de omgeving 
was inderdaad de enige manier om het 
te definiëren. Welnu, via die vergelijking 
begon mijn werk plots minder ‘onvast’ te 
lijken: de voorwaarde om van kunst te kun-
nen spreken was vervuld en tegelijk werd 
aan die kunst een plaats toegekend.

Eerste galerietentoonstelling: Exhibition 
View (eind 1997) bij Stella Lohaus

K.B./D.P.: Toen je Het Witte Moment maakte, 
in 1997, had je geen galerie, klopt dat?
J.T.: Het was een onduidelijke periode, om 
eerlijk te zijn. Ik zat… tussen twee galeries 
in. Ik had een hechte band met Marie-Puck 
Broodthaers en daardoor hoorde ik strikt 
genomen bij haar galerie, de Galerie des 
Beaux-Arts. Marie-Puck betekende erg veel 
voor me, we waren bijna familie, we gingen 
vriendschappelijk met elkaar om. Dat was 
haar kracht, want het zorgde ervoor dat 
de meeste tentoonstellingen erg geslaagd 
waren. Als galerie verkocht ze natuur-
lijk kunst… maar of  ze voor mij – in mijn 
nieuwe situatie als zelfstandige – de rol van 
galerie houdster vervulde waaraan je als 

kunstenaar behoefte hebt? Daar ben ik niet 
zo zeker van. Het leek me niet slecht om ook 
elders een kijkje te nemen…
K.B./D.P.: Heeft Marie-Puck Broodthaers dan 
geen werk van jou verkocht?
J.T.: Ze heeft wel iets verkocht, ja… Het 
begon een beetje te lopen in die tijd – het 
Museum Dhondt-Dhaenens heeft bijvoor-
beeld iets van mij aangeschaft. Mijn werk is 
trouwens altijd meer erkend door openbare 
instituties – waar ik absoluut niet tegen 
ben, je blijft binnen het publieke veld – en 
duidelijk minder door privéverzamelaars, 
die volgens mij niet zo goed weten wat er te 
koop is en nog veel minder hoe ze iets kun-
nen kopen en waarom ze dat zouden doen. 
Herman Daled was een uitzondering, hij 
was erg snel mee… de anderen begrepen 
niet dat het om ‘werk’ ging en – wellicht om 
dezelfde reden – nog minder dat het om ‘een 
werk’ ging – een kunstwerk. Laat staan dat 
je het kon kopen.
K.B./D.P.: Je hebt eerder gesteld dat je besluit 
om ‘arbeidster/kunstenares’ te worden – met 
andere woorden een kunstenares die verkoopbare 
werken maakt – verband hield met je debuut bij 
de galerie van Stella Lohaus…
J.T.: Dat klopt. Het feit dat ik zelfstandige 
werd, heeft tijdens mijn beginperiode bij de 
galerie van Stella Lohaus een heel grote rol 
gespeeld. Mijn eerste tentoonstellingen bij 
Stella draaiden helemaal rond het thema 
van het verkopen. In mijn eerste tentoon-
stelling in de galerie werd dat thema zelfs 
letterlijk ‘tentoongesteld’. Er was namelijk 
schijnbaar niets te koop. De zaal was leeg, er 
ging een flitslampje aan en uit, maar zon-
der dat er een foto werd genomen. Er was 
zelfs geen toestel dat foto’s kon nemen. Op 
het eerste gezicht was er behalve een groot 
zwart (niet verkocht en onverkoopbaar) 
gordijn op de achtergrond niets dat kon 
worden aangeschaft, behalve de uitnodi-
ging, maar die had bijna iedereen al. Dus 
bleef  die stapel beschikbare uitnodigingen 
op de vensterbank uitgestald liggen: een 
dik pak vergrote ansichtkaarten met op de 
achter kant de tekst ‘EXHIBITION VIEW’. 
Stella Lohaus heeft geen zaken gedaan met 
die eerste tentoonstelling.
K.B./D.P.: Wat was voor jou de betekenis van 
het flitslicht?
J.T.: Het toestel nam geen foto’s, maar was 
wel actief, het flitste, alsof  er iets uitzonder-
lijks moest worden vastgelegd, alsof  er een 
bijzondere gebeurtenis in beeld moest wor-
den gebracht. Je kunt daar zeker een reactie 
in zien op de gestandaardiseerde consump-
tie van kunstwerken, vooral via de kunst-
tijdschriften, de magazines. Dat probleem 
speelde in mijn achterhoofd en wilde ik the-
matiseren via de ‘onfotografeerbare’ aard 
van mijn eigen werk. Ik heb het dus over de 
weerstand tegenover het beeld, de argwaan 
jegens het beeld. Exhibition View probeerde 
een antwoord te formuleren op de vraag 
van de ‘beeldwording’ van het kunstwerk 
en in die zin kan je zeggen dat mijn eerste 
tentoon stelling bij Stella Lohaus de kwestie 

van het verkopen aan de orde stelde. Tot 
mijn grote verbazing werd de flitslamp – of  
beter gezegd, het resultaat dat zij produceer-
de, de Flash Vision – enkele jaren later alsnog 
verkocht; opnieuw een bewijs dat de arbeid 
die in de kunst wordt geleverd en het denk-
proces dat in het werk vervat is niet nood-
zakelijk samenlopen met de receptie van het 
werk, van het kunstwerk. Het bewijst tevens 
dat het werk – het kunstwerk – niet als de 
vrucht van arbeid wordt gelezen, dat men 
niet afgaat op de inspanning die geleverd 
wordt of  de tijd dat eraan gewerkt is, maar 
dat vooral de tijdsduur belangrijk is. En tijds-
duur kan je niet meten. Ze is onmetelijk, ze 
komt mettertijd tot stand.

Het sociaal statuut van de kunstenaar. 
Aansluiting (1998) bij het NICC (Nieuw 
Internationaal Cultureel Centrum)

K.B./D.P.: Achter het initiatief  om kunste-
naars opdrachten te geven in de gebouwen van 
de Vlaamse Gemeenschap ging een bepaalde 
redenering schuil, namelijk dat op die manier 
steun kon worden verleend aan kunstenaars. 
Was jij je daarvan bewust?
J.T.: Je moet weten dat dit mijn eerste erva-
ring was met het realiseren van een publiek 
werk in een dergelijke situatie… Ik heb geen 
spijt dat ik Het Witte Moment heb gemaakt, 
alleen het gebrek aan betrokkenheid 
betreur ik. Ik had het gevoel dat ik onder 
druk werd gezet om méér te laten zien, om 
méér te geven, en daarbij heb ik mij nooit 
echt op mijn gemak gevoeld.
K.B./D.P.: Er is ook een verband met de vroege 
geschiedenis van het NICC. Op het moment dat 
het NICC werd opgericht, waren er heel wat kun-
stenaars die kloegen dat de kunstenaar aan zijn lot 
werd overgelaten, dat er geen structuren waren, 
dat er geen sociaal statuut was, niets. Voor veel 
kunstenaars was dat een reden om zich aan te 
sluiten bij het NICC en ten strijde te trekken. Op 
een van de eerste avonden van de bezetting van 
het ICC – die tot het ontstaan van het NICC heeft 
geleid – ventileerde Anne-Mie Van Kerckhoven de 
genoemde klachten op het tv-journaal. De reactie 
van Bart De Baere, de rechter hand van Wivina 
Demeester die het kunst integratieproject had 
geïnitieerd, luidde: wat jullie zeggen klopt niet, 
want jullie zijn gevraagd om in die gebouwen 
werken te realiseren. Wij doen dus wel degelijk 
iets voor de kunstenaars.
J.T.: Dat kan met terugwerkende kracht 
een nieuwe betekenis geven aan Het Witte 
Moment, want als ik jullie goed begrijp, dan 
was het Ferraris-project er ook op gericht 
iets ‘wit te wassen’… Het hele gebouw diende 
als één grote symbolische witwasoperatie! 
Hoe dan ook, ik sta nog altijd achter wat ik 
destijds al schreef: het was de gruwelijkste 
ervaring die ik als kunstenaar heb meege-
maakt. Wat wij ook uitstaken, elk op onze 
eigen verdieping, het werd minachtend beke-
ken door de ambtenaren. Ze waren immers 
niet voorbereid om ontvankelijk te zijn voor 
kunst. We hielden ons staande, elk op onze 
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verdieping – Richard Venlet en Koen Theys 
zaten enkele verdiepingen lager. We voelden 
ons in de gaten gehouden als dieren in een 
kooi… dat we bekeken werden had zeker niets 
met nieuwsgierigheid te maken. We werden 
gewoon veroordeeld. Als dat als een geschenk 
bedoeld was… dan zou ik het een vergiftigd 
geschenk noemen! Nee, de vraag die het 
NICC en Anne-Mie stelden, was veel funda-
menteler. Het ging niet om een aalmoes, 
maar om het sociaal statuut van de kun-
stenaar. Er was in die tijd geen enkele vorm 
van erkenning en zelfs op ministerieel niveau 
heerste een schrijnend gebrek aan kennis 
van wat het kunstenaarschap inhoudt. Ik 
herinner me dat Guillaume Bijl en ik in naam 
van het NICC op het ministerie zijn gaan uit-
leggen hoe wij werkten, hoe we onze dagen 
doorbrachten. We hebben ze alles moeten 
uitleggen, ze hadden er geen flauw benul 
van… Rond dezelfde tijd is er een wetsont-
werp van Laurette Onkelinx aangenomen, 
dat het voor werkloze kunstenaars mogelijk 
maakte om straffeloos te werken van zes uur 
’s avonds tot middernacht, of  tot zes uur ’s 
morgens. Voordien mocht dat namelijk niet. 
Het ontbreken van een sociaal statuut stelde 
kunstenaars voor enorme problemen. Die 
kwestie moest dringend een oplossing krijgen 
en met die opdrachten in de gebouwen van 
de Vlaamse overheid – Graaf  de Ferraris en 
Hendrik Conscience – kwam je op dat vlak 
nergens. Dat project had trouwens niets met 
steun te maken, het ging hooguit om een 
vorm van erkenning. In plaats van steun zou 
je zelfs eerder van een experiment kunnen 
spreken, uitgevoerd door een tiental kunste-
naars, verspreid over evenveel verdiepingen. 
Het NICC, dat zich voor talrijke zaken inzette, 
bestond niet uit 9 à 10 kunstenaars. In het 
NICC hebben alle kunstenaars de krachten 
gebundeld. Het NICC, dat waren wij: iedereen 
die zich kunstenaar noemde, die het wilde 
zijn of  ervan droomde om het te worden. Zelf  
begon ik mijn werk stilaan publiek te maken. 
Ik had net mijn papieren als zelfstandige op 
zak en was erg tevreden dat ik bij het NICC 
werd uitgenodigd om te protesteren tegen de 
gang van zaken, tegen de recuperatie van de 
generositeit en het grenzeloze engagement 
van de kunstenaar.
K.B./D.P.: Dat was de reden om je bij het NICC 
aan te sluiten?
J.T.: Wel, aanvankelijk niet echt. In het begin 
was het allemaal niet zo serieus bedoeld. Ik 

vond het gewoon prachtig andere kunste-
naars te spreken, meer niet. Voor mij was 
het een gelegenheid om kunstenaars uit 
Antwerpen te ontmoeten, met collega’s 
samen te zijn en te discussiëren over een 
aantal onderwerpen. Wat de sociale proble-
men van de kunstenaar betreft, had ik niet 
het gevoel dat ik veel kon bijdragen, maar ik 
voelde me wel betrokken bij de Werkgroep 
Tentoonstellingen. Door in die werkgroep 
mee te draaien kwam ik erachter dat ik toch 
al een zekere ervaring had opgebouwd in 
de enkele jaren dat ik tentoonstelde, vooral 
omdat ik door mijn kritische instelling 
geregeld in de problemen kwam. Ik denk 
nu in de eerste plaats aan mijn eerste ten-
toonstelling in het Louisiana (Humlebaek, 
Denemarken): NowHere (1996). Die ten-
toonstelling was echt historisch omdat ze 
de era aankondigde van het star curatorial 
system, dat sindsdien de hele kunstwereld 
regeert, omdat ze het tijdperk inluidde waarin 
foto’s van curatoren de voorpagina’s van 
kranten en kunsttijdschriften halen. Onder 
de naam van de curator, die met de maand 
en met het jaar groter werd afgedrukt, 
stonden de namen vermeld van zijn ploeg, 
de kunstenaars. De namen van die laatsten 
kwamen doorgaans niet eens meer op de 
uitnodigingen voor.

II. De tentoonstelling Les Occasions du 
travail (Werkomstandigheden) (NICC, 
1999)

K.B./D.P.: Je was niet eens zolang lid van het 
NICC of  je kreeg al de opdracht om de tentoon-
stelling Les Occasions du travail (1999-
2000) op te zetten. Hoe is dat gegaan?
J.T.: In het NICC heb ik mij vooral rond 
het thema van het nieuwe curatorial sys-
tem geëngageerd en dus sprak het vanzelf  
dat ik lid zou worden van de Werkgroep 
Tentoonstellingen, die onder leiding stond 
van Luc Tuymans. Op een gegeven moment 
vroeg Luc: ‘Wie heeft hier in de zaal een 
voorstel? Joëlle, jij misschien?’ ‘Ja, ik zou 
graag een tentoonstelling organiseren over 
de arbeidsomstandigheden van de kun-
stenaar.’ ‘Andere voorstellen? Niets? Goed, 
geen andere voorstellen. Goed, je mag de 
tentoonstelling maken.’ Zo is het min of  
meer gegaan. Vaak was het een kwestie van 
wie het laatste woord had en het gewichtig-
ste gezicht trok.
K.B./D.P.: Je hebt de tentoonstelling samen met 
Ria Pacquée en Kate Mayne opgezet. Hoe is die 
samenwerking tot stand gekomen? 
J.T.: Ik verbaasde mij enorm over het grote 
aantal mannen bij het NICC. We arriveer-
den uit Brussel en kwamen in een rokerige 
zaal waarin bijna geen vrouw te bespeuren 
was… Ik moest denken aan dat schilderij 
van Rembrandt met een groepje notabelen 
rond een tafel waar een tapijt overheen ligt. 
Bestuurders… Zo noemden wij ze trouwens: 
‘de Antwerpse heren’. Ze zagen er gedistin-
geerd uit en hun gedrag maakte indruk op 
ons, Brusselaars. Wij letten minder dan zij op 
onze kleding en gedroegen ons ook anders. 
Hun georganiseerdheid overdonderde ons. 
Toch konden we elkaar waarderen. Op het 
einde van de vergadering volgde misschien 
het prettigste – dat hoorde ook bij het NICC, 
zeer ernstige naast niet-ernstige zaken, onze 

samenkomsten, de nachten, in de cafés. 
Mettertijd ondervonden we dat het NICC ook 
een plek was van fraai gekrakeel, het gekra-
keel van al die heren onder elkaar. Maar om 
terug te komen op Les Occasions du travail en 
onze samenwerking: behalve Anne-Mie Van 
Kerckhoven en Ria Pacquée waren er dus 
weinig vrouwen. Ik kende Ria trouwens niet 
– waarmee ik maar wil zeggen hoe belangrijk 
de ontmoeting met al die kunstenaars was. 
Als kunstenaar ben je meestal nogal op je 
eentje bezig; ieder van ons wordt in beslag 
genomen door zijn eigen wereld. Het sprak 
eigenlijk bijna vanzelf  dat Ria en ik zouden 
samenwerken om dat tentoonstellings-
project op poten zetten. Vanaf  dat moment 
moesten we veel op- en afreizen tussen 
Antwerpen en Brussel. Onze vriendschap 
dateert dan ook uit de tijd van de voorberei-
ding van Les Occasions du travail.
K.B./D.P.: Waren er naast de vraagtekens die je 
plaatste bij het curatorial system nog andere 
redenen om het thema van de arbeidsomstan-
digheden naar voren te schuiven?
J.T.: Nee, de kwestie van het curatorial sys-
tem verontrustte mij het meest. Dat thema 
houdt mij vandaag nog altijd bezig. Het is 
zelfs affectief  beladen. Uiteindelijk mondde 
het thema van de arbeidsomstandigheden 
van de kunstenaar uit in de titel Les 
Occasions du travail, wat slaat op arbeid die 
te grabbel wordt gegooid – ik heb het dan 
over de honorering, het geld dat je ervoor 
krijgt. Meestal haalden we ons de grootste 
moeilijkheden op de hals als we ons inzet-
ten voor een honorarium. Naar aanleiding 
van Zoersel 96 heb ik bijvoorbeeld, mede 
namens een aantal andere deelnemers, 
onder anderen Richard Venlet, Marthe 
Wéry en Guy Mees, geprotesteerd tegen het 
feit dat de kunstenaars niet werden betaald… 
De curator, Menno Meewis, neemt mij dat 
vijftien jaar na dato nog altijd kwalijk.
K.B./D.P.: De generatie vóór jullie had die kwestie 
toch opgelost. Daniel Buren bijvoorbeeld werd 
altijd betaald voor zijn werk. Hij maakte een 
contract op en zei: als u wilt dat ik dit maak, 
dan kost dat u zoveel; als u het verkoopt, betaalt 
u me zoveel. Vanwaar die achteruitgang?
J.T.: Het NICC heeft de mentaliteit en de 
praktijk radicaal veranderd. Nu durven 
de kunstenaars hun mond open te doen. 
Buren heeft volgens mij de terreur van het 
curatoren systeem niet gekend. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat wat voor Buren gold, 
niet opging voor alle anderen van zijn gene-
ratie. Maar Buren heeft zijn systeem kunnen 
opleggen, dat is een feit. Het hoort bij de stiel 
van een kunstenaar om zijn systeem op te 
leggen, hoe afmattend dat ook mag wezen. 
Op dat punt is de strijd nog niet gestreden 
voor het NICC. Daar moet op blijven worden 
gehamerd. Dat was eigenlijk de hoofdreden 
van mijn betrokkenheid bij het NICC, al mijn 
ideeën gingen die kant op: uiting geven aan 
mijn ongerustheid over de draagwijdte van 
het vigerende curatorensysteem. In die zin 
kan je niet zeggen dat ik mijn programma bij 
het NICC volledig gerealiseerd heb. Ik wilde 
de werkomstandigheden van de kunstenaar 
observeren, uitzoeken wat onze condities en 
onze behoeften zijn, of  er eigenlijk wel nood 
is aan curatoren, wat de verhouding is tussen 
kunst en werkelijkheid, tussen kunstenaar 
en publiek, hoe de curator ingrijpt in die 
realiteit… En uiteraard wilde ik vervolgens 
andere tentoonstellingen voorstellen, en 

daarbij bijvoorbeeld de verhoudingen op zijn 
kop zetten door op mijn beurt de coryfeeën 
van het curatorensysteem uit te nodigen.
K.B./D.P.: Hoe is de keuze van de uitgenodigde 
kunstenaars bij Les Occasions du travail tot 
stand gekomen? 
J.T.: Ria had het over Frank Castelyns. Ik 
kende hem niet, of  hooguit van horen zeg-
gen, via Ann Veronica Janssens en Michel 
François. Ik stelde op mijn beurt andere 
namen voor. Maar de voorstellen kwamen 
niet alleen van Ria en mij. Kate Mayne was 
op dat moment secretaresse van de artis-
tieke commissie van het NICC. Ze kwam uit 
New York en had contact met een organi-
satie aldaar die interviews met kunstenaars 
publiceerde. Een van onze belangrijkste 
doelstellingen was om het woord weer 
aan de kunstenaar te geven. We bediscus-
sieerden de voorstellen met verschillende 
personen. Het was een open proces. Dat 
was toch waar het NICC over ging: een  
verzameling individuen die vruchteloos 
probeerden om het over van alles en nog 
wat eens te worden. Andere factoren, zoals 
het nijpende geldtekort, leidden soms tot 
paradoxale situaties. Het was aanvankelijk 
niet de bedoeling vrienden uit te nodigen, 
maar omdat er geen middelen waren – voor 
vliegtickets bijvoorbeeld was er absoluut 
geen geld – kwam de Belgische vrienden-
kring wel weer in beeld. 
K.B./D.P.: Kan je de tentoonstelling beschrijven? 
Hoe was ze opgebouwd?
J.T.: Ze volgde de structuur van het gebouw 
en liep van de delen met het beste zicht en het 
meeste licht, tot de meest verborgen zones in 
de kelder. Die donkerste zones waren toe-
bedeeld aan de minder bekende, de meest 
verdrongen praktijken. Het thema van het 
geld was bijvoorbeeld op de donkerste plekjes 
van de kelder weggestopt. De ruimte was dus 
volgens inhoudelijke en niet volgens esthe-
tische criteria ingedeeld. Mijn eigen manier 
om met de ruimte om te gaan, en mijn eigen 
principes, heb ik bewust niet laten mee-
spelen. In de kelder werd het obsessionele 
van een aantal kunstenaarspraktijken naar 
voren gebracht. Een van die kunstenaars 
was Frank Castelyns, met zijn dagelijkse 
oogst van allerhande materiaal, dat hij in 
loodsen opslaat. In de context van ‘de (werk)
omstandigheden’ is dat een zinvolle bezig-
heid, een bezigheid die tekens oplevert, en 
die – bij gebrek aan alternatief? – onder de 
noemer kunst valt. Wat Frank Castelyns doet 
valt niet te recupereren. Er is niets aan te 
vangen met zijn opeenhopingen, en daar-
door is ook niemand in hem geïnteresseerd. 
Maar het intrigerende is dat zijn activiteit 
van een ongelooflijke inzet getuigt en dat hij 
er kennelijk zonder ophouden mee doorgaat. 
Ik vond het belangrijk om te tonen dat ook 
een dergelijke activiteit als artistieke praktijk 
relevant kan zijn. Ik was geïnteresseerd in de 
vraag hoe je dat soort werk kan presenteren. 
Ook Christoph Fink was erbij, met zijn reis-
aantekeningen. Christoph is elke dag bezig 
met het archiveren van wolken, in alle ernst. 
Ook dat materiaal kan je op geen enkele 
manier recupereren. Het is een geduldig 
studie werk dat beslist zinvol is, ook al kan je 
dat op het eerste gezicht moeilijk aantonen. 
De eerste zaal op de bovenverdieping was 
gewijd aan de agenda’s. Dat vond ik een van 
de boeiendste delen van de tentoonstelling, ik 
heb nog steeds zin om die zaal en dat thema 
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verder uit te spitten. Hebben kunstenaars 
een agenda? Hoe ziet die eruit? Je zou daarbij 
vragen aan bod kunnen brengen over tijd-
gebruik, over de procedures en methodes die 
worden toegepast. Door toevallige ontmoe-
tingen waren ook Walter Swennen en Filip 
Francis van de partij. Bij hen lag het accent 
op de onderlinge vergelijking van de twee 
schilderspraktijken. En wat bleek? Er bestond 
een sterke samenhang tussen agenda, per-
soon en oeuvre.
K.B./D.P.: En jouw agenda, was die er ook?
J.T.: Ik heb geen agenda. Ik koop wel agen-
da’s maar gebruik ze niet, ze eindigen als 
vervalsingen, ze worden vitrinemateriaal. 
Ik beschik over lijsten, blaadjes, allemaal 
losse documenten. Mijn enige agenda is 
leeg. Maand na maand wordt hij bloot-
gesteld aan de lucht. Ik heb hem onlangs 
tentoongesteld in een vitrine in de Reina 
Sofia in Madrid. Mijn agenda volgt eerder 
het verloop van de tentoonstellingen – op 
de opengeslagen bladzijden staan enkel de 
namen van de maanden waarin de tentoon-
stelling plaatsvindt: november, december. In 
die zin is hij vrij praktisch en levert hij een 
echte tijdsbesparing op; hij hoeft maar eens 
per maand te worden aangevuld! Mettertijd 
worden er nieuwe sporen aan toegevoegd 
en raken de bladzijden gevuld. Zonder dat je 
het merkt gaat het wit over in geel. Als die 
agenda niet wordt tentoongesteld, ligt hij 
altijd ergens open bij mij thuis.
K.B./D.P.: Wat was er nog meer, behalve de zaal 
met de agenda’s?
J.T.: Eerst kwam de inkomzaal. Die had de 
vorm van een grote vitrine ter hoogte van 
het trottoir, waar je vanaf  de straat op uit-
keek. Maar de inkom bleek niet goed te func-
tioneren, wat vervelend was omdat we net 
de kwestie van het sociaal statuut aan de 
orde wilde stellen. Het was de bedoeling dat 
de mensen op straat zich uitgenodigd zou-
den voelen, dat hun nieuwsgierigheid zou 
gewekt worden en dat ze zouden binnen-
komen. De burgerlijke waarden mochten 
geen wig drijven tussen kunstenaar en 
samenleving, tussen de wereld van de kunst 
en die van de straat. We wilden dat het sociale 
leven en de kunst in elkaar zouden vloeien. 
We zochten naar manieren om informatie 
te verschaffen, om onze zichtbaarheid te 
verhogen en beter begrepen te worden; de 
vitrine moest in het teken van de toegan-
kelijkheid staan. Uiteindelijk hebben we 

terwille van de voorbijganger, de man van 
de straat, een overheadprojector geplaatst 
die over de hele vitrine teksten projecteerde 
van auteurs, schrijvers en kunstenaars die 
over hun werkomstandigheden praatten en 
over de noodzakelijke rituelen die bij hun 
kunstpraktijk komen kijken. In de eerste 
nieuwsbrief  van het NICC, die was opge-
steld ter gelegenheid van Les Occasions du 
travail, had ik in dat verband een oproep 
gedaan om dergelijke teksten in te sturen. 
Maar er wachtte ons een bittere teleurstel-
ling: we ontvingen bijna niets. Corinne 
Bertrand heeft ons wel enorm geholpen met 
het zoeken naar literatuur. Ik herinner mij 
een tekst over een dichter die zijn kanarie 
moest voederen vooraleer hij aan de slag 
kon; ook andere kunstenaars vertelden 
over de omwegen die ze nodig hadden om 
tot schrijven of  tot schilderen te komen… 
Ik heb me altijd sterk aangesproken gevoeld 
door dat soort condities, door het schijnbaar 
inefficiënte gebruik van de tijd, door al die 
arbeidsomstandigheden die je zo moeilijk 
kunt kwantificeren, die je niet kan uitdruk-
ken in termen van geld of  van mankracht. 
A NUMBER OF DAYS LEADS SOMETIME TO 
NOTHING noteerde Orla Barry op een van 
de blaadjes in haar notebooks, die waren ten-
toongesteld in de zaal van de agenda’s…
K.B./D.P.: Had jij niet de affiche gemaakt voor 
Les Occasions du travail?
J.T.: Ja, dat klopt. De affiche was een A0 die 
eveneens zichtbaar was vanaf  de straat. Ze 
toonde het sleutelbeeld van de expositie. We 
hadden een enscenering bedacht met in de 
hoofdrol Emilio Lopez Menchero, voor de 
gelegenheid uitgedost als een kunstenaar 
uit het fin de siècle, die ligt te dommelen – 
cliché’s en mythen werken altijd met vertra-
ging. Hij bevindt zich in een atelier en het 
boek Legend, Myth, and Magic in the Image 
of  the Artist van Otto Kurz en Ernst Kris ligt 
opengeslagen op zijn borst. Dat affichebeeld 
roept de hele problematiek van de tentoon-
stelling op: op welke manier is artistieke 
arbeid zichtbaar, met welke tekens wordt 
artistieke arbeid gearticuleerd en hoe keren 
die tekens terug in diverse kunstenaarsprak-
tijken? Er wordt vaak gezegd: jullie kunste-
naars hebben veel tijd te verliezen, we zien 
jullie in het café zitten. Dat klopt absoluut: 
wij hébben veel tijd te verliezen, zoveel tijd 
zelfs dat onze werkdagen uiteindelijk tjokvol 
blijken te zitten. Op het bovenste deel van de 

affiche kon je het woord Full lezen, afge-
drukt op een transportkist. De afbeelding 
was op zich ook full met tekens, cliché’s, 
mythes en legenden. Emilio droeg trouwens 
een kleine werkmanshoed en een overall. 
De scène is opgenomen in mijn atelier. Het 
bedenken van die scène was waarschijnlijk 
mijn enige bijdrage aan de tentoonstelling. 
Eigenlijk was dat project gekkenwerk; er 
was zo weinig geld dat er voor mij zelfs geen 
exemplaar van de affiche overschoot. In 
totaal waren er drie exemplaren om de ten-
toonstelling aan te kondigen. Enkelen van 
ons gingen ze geregeld verhangen; de exem-
plaren circuleerden tussen het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel, het Museum 
voor Moderne en Hedendaagse Kunst van 
Luik en het MuHKA in Antwerpen. Een van 
de drie hangt nu ingelijst bij Ulrike Lindmayr 
– zij kon de affiche wel appreciëren – de twee 
andere zijn verdwenen. Daarnaast circu-
leerde datzelfde beeld ook op een zuiniger 
postzegelformaat. Daarvan heb ik er nog 
enkele. Ik heb ook een exemplaar van het 
programma bewaard – het exemplaar dat 
ikzelf  heb ontvangen. Het is helemaal in 
zwart-wit gedrukt, dat was goedkoper.
K.B./D.P.: Kan je voorbeelden geven van wer-
ken die de arbeidsomstandigheden van kunste-
naars in beeld brengen?
J.T.: Ik herinner me een film van de regis-
seur Alain Cavalier: hij vertelt hoe hij zijn 
tafel schoonmaakt voor hij begint te wer-
ken, en dat hij een heel eigen manier heeft 
om een sinaasappel te schillen voordat hij 
aan de slag gaat. We hadden ook de musi-
cus Douglas Quin uitgenodigd voor een 
gesprek. Hij werkte aan een tamelijk ecolo-
gisch getint soundscapeproject.
K.B./D.P.: Waarom hadden jullie hem uitgeno-
digd?
J.T.: Elke genodigde stond symbool voor 
een bepaald aspect van het thema en in dit 
geval wilden we een vrij extreme invulling 
van de arbeidomstandigheden laten zien. 
Douglas Quin moest soms urenlang wach-
ten en herhaaldelijk opnieuw de tropische 
jungle intrekken om de juiste vogelgeluiden 
te pakken te krijgen.
K.B./D.P.: Is dat wat je vooral interesseerde: de 
totale wanverhouding tussen de arbeidsinves-
tering en het resultaat in de kunst?
J.T.: Ja, een wanverhouding in de zin van: 
irrationeel, niet in te schatten, buiten de 
perken. We zouden eigenlijk die film van 
Jean-Luc Godard nog een keer moeten zien 
waarin hij geparkeerd staat op de vlucht-
strook langs de snelweg en de hemel filmt, die 
baadt in een schitterend zonlicht. Hij moet 
zich verantwoorden tegenover de politie en 
argumenteert: ja maar, het is een nood geval, 
licht is altijd een kwestie van noodgevallen. 
Uiteraard kunnen de gezagdragers geen 
vrede nemen met die verklaring…
K.B./D.P.: Er waren in de tentoonstelling ook 
veel video’s te zien waarin het dagelijks werk 
van de kunstenaars in beeld werd gebracht.
J.T.: Ja, ik herinner me bijvoorbeeld dat er in 
de laatste zaal een videofilm werd vertoond 
die was gemaakt in samenwerking met Koen 

Theys, zo’n film waarvan de enscenering 
ergens tussen werkelijkheid en fantasie in 
zweeft. Koen is aan het woord, hij is steeds in 
close-up te zien, maar tegelijk zwerft er in het 
beeld een fles wijn op een tafelhoek. In de ten-
toonstelling werden systematisch clichés aan 
bod gebracht – hier de tafel en de fles wijn, 
wat metonymisch staat voor de kunstenaar 
die op café zit. De film is ontzettend grappig. 
Mijn vragen, die allemaal over financiële pro-
blemen gaan, zijn bij de montage opzettelijk 
weggeknipt. Wat overblijft, is een monoloog 
van Koen die een uur lang aan het woord is 
over zijn financiële problemen. Hij kan daar 
heel goed over spreken. Eigenlijk is kunst en 
arbeid een kwestie die ons petje te boven gaat: 
als je hem bezig hoort, begrijp je heel goed 
dat het onmogelijk is om de gevolgen in te 
schatten van de beslissing om in de kunst 
aan de slag te gaan. Koen was in die periode 
bezig met het gieten van liters rubber, hij goot 
en modelleerde objecten met een gewicht 
van enkele tonnen – totaal niet te transpor-
teren – en hij ging daar zover in dat hij op 
een punt kwam dat hij die grote rubberen 
dingen onmogelijk nog kon bewaren… en ten 
slotte een deel ervan wilde wegschenken aan 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(S.M.A.K.) in Gent. Jan Hoet accepteerde de 
gift. Koen was er dus van verlost… maar hij 
zat wel zonder geld. Je beseft onmiddellijk 
dat je te maken hebt met een onbaatzuchtig 
kunstenaar als je Koen Theys hoort. Hij haalt 
alles uit zijn tonnen rubber wat eruit te halen 
valt en gaat daar zover in dat hij desnoods 
alles moet wegschenken. Tegelijk maakt dat 
verhaal je opstandig. Het roept immers ook 
de vraag op of  je als kunstenaar eigenlijk wel 
betaald wordt voor je werk. Heb je je geld wel 
gekregen? Als kunstenaar denk je zo vaak: dit 
klopt toch niet, ik ben zes keer heen en weer 
gereisd, ze hebben me niet eens gevraagd of  
ik iets nodig had, ze hebben me niet eens iets 
te eten aangeboden. Dat gevoel van uitbui-
ting hebben kunstenaars best vaak. Dat is 
ook een cruciale kwestie die het NICC aan de 
orde heeft gesteld. 
K.B./D.P.: De nieuwsbrief  van het NICC 
stond volledig in het teken van Les Occasions 
de travail.
J.T.: Ja, er was bijvoorbeeld een bladzijde die 
was samengesteld door Ria en die bestond 
uit een lijst woorden die met arbeid te maken 
hadden. De nieuwsbrief  omvatte ook een 
aantal passages uit boeken. De onder-
streepte stukken in die passages waren 
geselecteerd om op de vitrine bij de ingang 
te worden geprojecteerd. In feite kan je ook 
hier spreken van mijn persoonlijke inbreng, 
want het ging om passages die ik zelf  had 
geselecteerd. Enkele citaten kwamen uit 
de geschriften van Alberto Giacometti, die 
om te overleven bloemen en vazen moest 
schilderen… Ik had ook fragmenten geëx-
cerpeerd uit razend interessante bladzijden 
over de buitensporige hoeveelheid tijd die 
hij nodig had om zijn werk te realiseren en 
die soms totaal niet te voorzien bleek.
K.B./D.P.: Wie heeft er nog aan die nieuwsbrief  
meegewerkt?

Joëlle Tuerlinckx

Les Occasions du travail, affiche op postzegelformaat voor brede verspreiding, archiefmateriaal Joëlle Tuerlinckx

Joëlle Tuerlinckx

Fragment uit De Witte Raaf  nr. 129, september 2007,  
Foto: agenda van Joëlle Tuerlinckx, ‘maand maart’



De Witte Raaf  – 144 / maart – april 2010 8

J.T.: Op het moment dat hij gemaakt moest 
worden, gaf  niemand thuis. Het waren 
steeds dezelfden die aan de nieuwsbrief  
werkten, onder anderen Guillaume Bijl en 
ikzelf. We hebben hem ‘s nachts ten huize 
van Alexandra Dementieva in elkaar gesto-
ken. We deden alles zelf, van de grafische 
vormgeving tot de vertaling, van het correc-
tiewerk tot de redactie. De inleiding was een 
brief  van Christoph Fink, destijds voorzitter 
van het NICC. Elke nieuwsbrief  begon met 
een woordje van de voorzitter. Christoph 
droeg een heel mooie brief  bij.
K.B./D.P.: En wie heeft de omslag ontworpen?
J.T.: Sven’t Jolle. Toen die omslag klaar was, 
stak er opeens protest op. Dat was typisch 
voor het NICC: die eeuwige discussies, al die 
problemen, die kunstenaars die het voort-
durend oneens zijn. Een aantal mensen 
vond dat zo’n omslag niet door de beugel 
kon: veel te marxistisch of  te rood. En dat 
idee van het proletariaat… dat klopte volgens 
hen langs geen kanten. We moesten daar 
iets op verzinnen, want we konden toch 
geen kunstenaar censureren. We dachten: 
misschien moeten we alle informatie door 
elkaar gooien… Diep in de nacht, en na een 
flink aantal telefonische adviezen uit Luik, 

Gent, Brugge en Antwerpen te hebben inge-
wacht, was er een lappendeken van lukraak 
gekozen beelden tot stand gekomen: een 
engel uit een kunstboek, een afbeelding uit 
een wetenschappelijk werk… Het was een 
amalgaam van parasitaire interrupties. 
Een van de beelden was de rode omslag 
van Sven, die op het nippertje werd gered… 
maar er zaten ook enkele documenten over 
de tentoonstelling tussen. Of  liever: over 
wat de tentoonstelling beloofde te worden, 
want de nieuwsbrief  kwam eerder tot stand 
dan de tentoonstelling.
K.B./D.P.: Hoe werd de tentoonstelling uitein-
delijk ontvangen in het NICC?
J.T.: Om eerlijk te zijn: de reacties waren 
van die aard dat ik overwoog om afscheid 
te nemen van het NICC. Het was een eerste 
teleurstelling. Ik verwachtte dat de andere 
commissie, die zich bezighield met het soci-
aal statuut, op de tentoonstelling zou inspe-
len. Wellicht was dat naïef, want tot mijn 
grote verbazing kwam er geen enkele reactie 
van hun kant. Ze zijn niet eens komen kij-
ken. Ik begreep er niets van. Ik vond dat 
Les Occasions du travail prachtige stof  tot 
reflectie leverde voor de sociale commissie. 
Klaarblijkelijk bestond er een echte twee-
deling in het NICC. In de sociale commissie 
heerste het idee dat wij gearriveerde kunste-
naars waren; ze zagen ons als museumkun-
stenaars die verzot waren op witte muren. 
Ik herinner me dat een van de leden van de 
‘sociale’ groep zei: ‘Ja, maar jij bent een witte 
muurkunstenaar!’ Ik zei: ‘Dat klopt, dat geef  
ik toe, ik houd van witte muren, ze prikkelen 
me om aan de slag te gaan.’

III. Over werk en de enscenering van 
werk in de kunst

Kunst in het sociale veld. Uitbuiting en 
honorering van de kunstenaar

K.B./D.P.: Hoe zie jij de plaats (van het werk) 
van de kunstenaar binnen het sociale of  
publieke veld?
J.T.: Om vat te krijgen op dat probleem heb ik 
meermaals schema’s en grafieken gemaakt 
die gebaseerd zijn op de verzamelingenleer 
van de moderne wiskunde. Op die manier 
probeer ik te bepalen hoe en waar ik de 
kunst in de samenleving zou kunnen plaat-
sen. Een tijdje geleden kreeg ik een opdracht 
voor een publiek kunstwerk, een monument 
in een Frans stadje dat hulde moet brengen 
aan de voormalige mijnbouw in dat stadje 
– een opdracht die mij dus confronteerde 
met de positie van de kunst tegenover de 
verschillende sociale en publieke velden. 
In het schema dat ik in functie van dit pro-
ject maakte, nam de sierteelt een bijzondere 
plaats in, naast de architectuur, de steden-
bouwkunde, de cultuur en de beeldende 
kunst. Ik moest voor elk domein een sym-
bolische vorm vinden: de architectuur werd 
simpelweg voorgesteld door een vierkant, de 
sierteelt door een cirkel. De vormen waren 
steeds afgeleid van de producten die geacht 
worden het betreffende veld te representeren. 

Maar om op jullie vraag te antwoorden: ik 
kwam tot de conclusie dat de plastische 
kunst niet in één unieke vorm kan worden 
gevat, dat zij fractaler en instabieler van 
aard is: ze maakt geen deel uit van, maar is 
wel verbonden met de architectuur, de sier-
teelt en de stedenbouw. In het voornoemde 
schema heb ik de beeldende kunst ook een 
ronde vorm gegeven, maar groter, fijner en 
poreuzer dan die van de sierteelt. De plas-
tische kunst kan als het ware imploderen, 
exploderen en circuleren, zich van de ene 
naar de andere sociale praktijk verplaatsen. 
Voor de weergave van de sociale vormen 
deed ik een beroep op alle middelen die de 
computer aanreikt: cirkels, vierkanten, stip-
pellijnen… Maar hoe moest ik de cultuur 
aanduiden? Hoe moest ik haar benoemen? 
Ik kon gebruik maken van de tekstballon  
– die van het stripverhaal, op zich al een 
cultureel teken, wat je van een cirkel niet 
kan zeggen. De tekstballon was het perfecte 
middel om weer te geven hoe de cultuur zich 
inlaat met het benoemen van dingen, hoe de 
cultuur namen toebedeelt, hoe zij de behoefte 
heeft om te zeggen dat ze zaken benoemt, 
dat ze cultuur is, dat ze een object en arte-
fact is dat deel uitmaakt van de gevestigde 
werkelijkheid, wereldwonderen inbegrepen. 
Tot slot zijn er nog de zwarte puntjes in het 
schema, die de grenzen van het vermogen 
tot inmenging van de cultuur aanduiden; 
elk van die puntjes staat voor wat ik heb 
aangeduid als het onbekende meesterwerk: 
het anonieme kunstwerk, dat zich overal 
kan bevinden, dat alle denkbare stijlen kan 
vertegenwoordigen, dat misschien publiek, 
misschien sociaal van aard is, maar waar de 
cultuur geen woorden voor heeft, dat niet 
met de cultuur vermengd wordt of  erdoor 
geabsorbeerd wordt. Het nieuwe schema 
is helemaal bedacht vanuit die ontplofte 
kosmologie van de zwarte puntjes van het 
‘onbekende meesterwerk’. In elk geval staat 
de plastische kunst nooit buiten de bestaan-
de structuren. Ook mijn andere schema’s 
gaan terug op een kunstopvatting die vanuit 
het sociale vertrekt. Of  de beeldende kunst 
wordt voorgesteld als een punt of  als een bol-
letje, in elk geval is zij steeds gesitueerd in de 
samenleving, nooit erbuiten.
K.B./D.P.: Is die plaats van de kunst in relatie 
tot het sociale volgens jou stabiel of  is ze in ont-
wikkeling?
J.T.: Die plaats verandert in elk geval naar-
gelang de methodes evolueren om kunst 
te maken en te exposeren. Dat wil zeggen: 
ze bevindt zich onder de tekstballon van de 
cultuur, maar ze wordt aangestuurd door 
nieuwe tentoonstellingsmodellen, door de 
expansie van de curatoriële structuren, 
door de aanwas van biënnales, triënnales, 
quadriënnales, die eerder in verband staat 
met de economische ontwikkeling van de 
steden dan met de evolutie van de kunsten. 
De kwestie van het werk en de honorering 
van het werk begint te spelen van zodra je 
als kunstenaar niet meer in eigen naam 
wordt betaald voor je bijdrage aan de maat-
schappij en voor je bereidheid als auteur 
om je werk publiek te maken. Vanaf  het 
moment dat de kunstenaar via een derde 
in de structuur wordt meegezogen en geïn-
tegreerd, gaat hij bepaalde eisen ventileren 
die hij lijkt te delen met een werknemer  
– ook al is hijzelf  geen werknemer. 
K.B./D.P.: Het gaat om uitbuiting?
J.T.: Precies, daar gaat het om. In naam van 
een gift die tot principe is verheven, wordt 
de kunstenaar uitgebuit. Want het feno-
meen kunst is onlosmakelijk verbonden 
met schenken, met geven. Die gift doet zich 
zowel voor bij het ontstaan van het werk – de 
kunstenaar is het aan zichzelf  verplicht zijn 
gaven te tonen – als in het scheppingsproces 
zelf  – want om een werk te kunnen voort-
brengen, moet de kunstenaar gedreven wor-
den door een roeping gebaseerd op vinding-
rijkheid en genialiteit, terwijl het levenswerk 
van hem eist dat hij zich als persoon volledig 
geeft. Ook aan de kant van de ontvangst van 
de kunst regeert de schenking, het weggeven 
van het kunstwerk: de gift van de kunstenaar, 
de schenking van een privéverzameling, de 
stichting… Er is dus aan twee kanten sprake 
van uitbuiting. Er wordt dubbel geprofiteerd 
van het systeem en dat in naam van de prin-
cipes die eraan ten grondslag liggen. Het is 
natuurlijk niet doenbaar om kunstenaars te 
honoreren op basis van het aantal werkuren. 
De tentoonstelling Les Occasions de travail 
heeft dat trouwens aangetoond. Maar wat ze 
vreemd genoeg óók liet zien, is dat men in het 
verweer komt als het kunstwerk afglijdt naar 
het culturele domein om daar gerecupereerd 

te worden, in het belang van een of  andere 
zaak die het verstand te boven gaat. Hoe gro-
ter het absorptievermogen van de cultuur, 
hoe meer pijn en opstandigheid dat opwekt. 
Als je jezelf  hoort zeggen dat ‘onze carrière 
op het spel staat’, dat exposeren een vorm 
van publiciteit is, als je merkt dat bepaalde 
ontwikkelingen worden verrechtvaardigd in 
naam van het welzijn van de kunstenaar…
K.B./D.P.: Soms worden kunstenaars niet 
betaald, soms is het honorarium te laag, soms 
worden exorbitante bedragen betaald voor 
kunstwerken. Hoe zie jij het verband tussen 
kunst en geld?
J.T.: Volgens mij kan je dat verband liefdevol 
samenvatten in de onscheidbare trits van 
de drie A’s: Art, Argent en Amour, oftewel 
kunst, geld en liefde. De drie aspecten han-
gen op een vanzelfsprekende manier samen 
en tegelijk hebben ze vaak een oneigen-
lijke, imaginaire of  zelfs magische bijklank. 
Zo koestert men altijd de illusie dat kun-
stenaars veel geld verdienen als ze kunst 
maken, vooral dan als het om kunstwerken 
in de openbare ruimte gaat. Dat blijkt vaak 
niet te kloppen. Ik weet niet hoe het komt, 
maar om de een of  andere reden besteed je 
enorm veel geld aan het maken van kunst. 
De verbanden in de trits Art-Argent-Amour 
zijn zo ambivalent dat je die kwestie moei-
lijk kan ontwarren. De kunst – ditmaal 
als koopwaar – vervult dus ook een socio-
politieke rol doordat ze artikelen maakt die 
onvervangbaar zijn, en dan vooral omdat 
dit onrust zaait. Voor een galeriehouder als 
Stella Lohaus is het erg lastig om criteria te 
vinden voor de honorering van een kunst-
werk, zeker in mijn geval. Bij mij klopt niets 
van de prijzen. In mijn atelier worden bij-
voorbeeld bepaalde objecten, beelden en 
papieren aan de zon blootgesteld, zodat ze 
door het zonlicht kunnen transformeren, 
wat desnoods jaren in beslag kan nemen. 
Als iemand zo’n kunstwerk wil hebben, 
welke prijs moet hij dan betalen voor het 
werk dat door de tijd is verricht? Hoe kan 
je een kunstwerk verkopen als de tijd het 
werk heeft gedaan? Sinds de moderniteit is 
nieuwheid een belangrijk criterium om de 
commerciële waarde van het kunstwerk te 
bepalen. Daarnaast blijft ook de omvang 
van het kunstwerk een belangrijk criterium. 
De schilderkunst wordt nog altijd per meter 
verkocht. Wat doe je dan met die oranje stof  
die ik toonde in Witte de With (Rotterdam) 
en die ik later in Wenen onder de titel Magic 
tissu heb tentoongesteld? Je kan die lap 
opvouwen en tonen in een vitrine, maar je 
kan hem ook op volle lengte – over twintig 
meter – in de ruimte uitleggen. Zo’n kunst-
werk zet ook vraagtekens bij de traditionele 
criteria van grootte of  werktijd als het om 
de prijs van een kunstwerk gaat.
K.B./D.P.: In het geval van de aluminium bolle-
tjes in glazen potten, die in 1994 te zien waren 
op de begane grond van Witte de With, schom-
melden de prijzen met de dagprijs van het goud…
J.T.: Dat klopt. Als je het principe van de 
bepaling van de goudprijs op die alumi-
nium bolletjes met hun minieme gewicht 
toepaste, volgens een bepaalde coëfficient, 
dan bleek dat die drijvende bolletjes in gla-
zen potten een totaal verschillende waarde 
kregen. Bij dat werk kon ik de transformatie 
van het kunstwerk in geld voor mijn ogen 
zien gebeuren. Die aspecten van het werk en 
zijn verloning hielden mij enorm bezig. 

congé annuel, jaarlijks verlof
archiefmateriaal Joëlle Tuerlinckx

diagram – archiefmateriaal voor MUSÉE DE LA 
MÉMOIRE propriété universelle ®, Cransac (F)
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Commerce des boules et boulettes aluminium,  
origineel tentoonstellingsmateriaal en vitrine 

‘pas d’histoire pas d’histoire’ (‘No story no history’), 
Witte de With, Rotterdam, 1994
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K.B./D.P.: In andere interviews heb je reeds 
verteld over al die jaren die je met weinig of  geen 
resultaat in je atelier hebt doorgebracht. Wat is 
werk als je geen resultaten boekt? Kan je dat wel 
werk noemen?
J.T.: Ik vind van wel. In die tijd bestond de fax 
en e-mail nog niet, en telefoon had ik niet. 
Het gekke is dat ik toen misschien wel har-
der heb gewerkt dan ooit in mijn leven. In 
essentie was het werken wat ik deed, maar 
het rendement en het resultaat ontbraken.

Materieel en immaterieel werk

K.B./D.P.: Je heb voor De Witte Raaf ooit een 
kunstenaarspagina gemaakt. Je stond erop om 
eraan te werken in ons toenmalig lokaal in 
Gent, waar ook de krant werd vormgegeven. 
Het was oudejaarsavond en je werkte langer 
door dan wij. We zagen de vermoeidheid in je 
ogen van al dat werk, de onvoorstelbare uitput-
ting die gepaard ging met het maken van een 
bijna onzichtbaar kunstwerk dat uit minuscule 
kleurvlekjes bestond.
J.T.: Ja, daar raken jullie aan een absurd 
gegeven dat mijn verstand soms een beetje 
te bovengaat. Ik heb vaak de indruk dat ik in 
wezen niets aan het doen ben, dat mijn werk 
niets voorstelt, dat het nergens over gaat, dat 
mijn vierhonderd vierkante meter archief  zo 
de kachel in kan omdat het toch ‘niets’ is wat 
erin zit. Maar uiteindelijk blijkt dat het mij 
enorm bezighoudt om dat niets te maken. Het 
kost flink wat tijd om via metaforen of  zelfs 
tautologieën een omgang te ontwikkelen met 
dat werk. En flink veel ruimte ook. Dat doet 
me denken aan een van mijn laatste films die 
ik, vergezeld van Christoph Fink, draaide in 
een vliegtuig. Zakenlui deden een dutje of  
lazen de krant, terwijl Christoph almaar zat 
te werken. Een vliegreis is voor hem een gele-
genheid om verschrikkelijk hard te werken. 
Twee zakenlui leken met een mengsel van 
nieuwsgierigheid en onzekerheid bij elkaar 
te informeren of  de ander snapte wat die 
intense schrijfactiviteit precies inhield: ‘Wat 
zit die kerel daar te doen?’ ‘Ik weet het niet.’ 
‘Maar kijk eens goed, wat schrijft hij?’ ‘Hij 
houdt maar niet op met schrijven en toch is 
er niks te zien…’
K.B./D.P.: Wat interesseert jou het meest op 
het vlak van de arbeid van je werk?
J.T.: De poëtische kant. Op een dag moest 
ik beslissen of  ik door wilde gaan met mijn 
archief. Breid ik het uit of  kieper ik de hele 
zaak in de vuilnisbak? Ik besliste om ermee 
door te gaan. Mijn archiefdozen worden 
nu op maat gemaakt. Op een ervan staat 
Werk-woord. Ik vermoed dat die doos mijn 
belangstelling voor een en ander het best 
illustreert. Er zitten opbergmappen in, katten - 
belletjes, etiketten, aanplakbiljetten, pak-
ketjes van tentoonstellingen… van dat alles 
probeer ik resten te bewaren. Het welspre-
kende werk van de tentoonstelling, zoals 
dat aan het licht komt in deze woorden, dat 
noem ik poëzie. Poëzie is datgene wat het 
werk overstijgt, wat ontsnapt aan de wil om 
te maken. Zelfs in etiketten, cijfers en getal-
len vind je het poëtische terug. Voor mij vol-
staat het dat iemand een cijfer op een doosje 
of  op een blad schrijft, om in verwarring te 
worden gebracht, om te worden ontroerd. 
Ik weet niet hoe dat komt. 
K.B./D.P.: Wat in je oeuvre roept het meest de 
gedachte aan arbeid op?
J.T.: Ik vermoed het archiveren. Alle pape-
rassen die bij mij thuis liggen, maken deel 
uit van de roze verzameling. Daarentegen 
omvat de witte collectie, die van Documenta 
11, alles wat in de computer zit. De witte col-
lectie is het onzichtbare deel van het werk, 
het roze ‘BOOK’ is het tastbare. Ik denk 
dat de idee van arbeid nog het best door 
die massa documenten, schetsen, projec-
ten en werkmateriaal wordt geïllustreerd. 
Ze worden bewaard op transparanten, een 
materiaal dat aansluit bij de werking van 
de tijd, of  bij de voorstelling van tijdsduur. 
In het ‘boek met transparanten’ vind je 
elementen terug die te maken hebben met 
Les Occasions du travail: de schetsen voor de 
poster, maar ook de boeken waaruit frag-
menten geprojecteerd werden op het ven-
ster bij de ingang. Je wordt duizelig als je die 
transparante opeenhoping van materialen 
ziet. Die ervaring vormt eigenlijk de voor-
naamste bestaansreden van al dat werk in 
die doos. Het vele werk is maar een alibi, je 
kunt niet zonder dat werk als je dat gevoel 
van duizeligheid tegenover de oneindigheid 
der dingen wilt bereiken.
K.B./D.P.: Je lijkt gefascineerd door de ‘ware’ 
arbeid, in de materiële zin van het woord…

J.T.: Ja. Ik ben best wel gefascineerd door 
arbeid, ook de pragmatische kant ervan. 
Ik ben geïnteresseerd in de werkende 
mens, in de beweging die met het werken 
gepaard gaat. Dat soort zaken leg ik graag 
op film vast. Ik zie liever mensen die wer-
ken dan mensen die op het strand liggen 
of  met vakantie zijn. Ik geef  toe dat ik me 
aangetrokken voel door al wat met arbeid 
te maken heeft. Maar dat arbeid intrin-
siek verbonden is met kunst, betekent niet 
dat het kunstwerk wordt bepaald door het 
werk dat je erin steekt. Het kunstzinnige 
van een kunstwerk hangt niet af  van de 
inspanning die geleverd wordt. De begrip-
pen kunst en arbeid kruisen elkaar, zeker 
in mijn eigen werk – maar om te begrijpen 
hoe dat gebeurt, moet je hun ondeelbare 
relatie ontwarren. Het kunstwerk berust 
op een soort alchemistisch proces, waarbij 
een totale transformatie plaatsvindt, in het 
uiterste geval zelfs een transformatie van 
niet-werk in werk. Ik heb trouwens ook nog 
steekkaarten. Ook die hebben te maken met 
jullie vraag naar de enscenering van arbeid. 
Je zou kunnen zeggen dat ik daar een beetje 
in de buurt kom van de praktijk van Hanne 
Darboven. In haar werk kan je van een totale 
enscenering spreken. Volgens mij heeft zij 
haar vader geïmiteerd, die een fabriek had. 
Bij beiden ging het erom iets op te tekenen 
of  in te vullen.
K.B./D.P.: Darbovens werk gaat ook over de tijd…
J.T.: …en laat het fenomeen arbeid zien. 
De absurditeit ervan. Ik begrijp de achter-
grond van haar werk, ik snap waarover het 
gaat en hoe ze daar stap voor stap toe geko-
men is. Dat gaat vast terug tot haar jeugd. 
Uiteindelijk imiteren we toch allemaal onze 
vaders. We maken allemaal valse steek-
kaarten. Dat gebeurt ontzettend vaak. Mijn 
dochter deed het ook. Ik had dozen vol met 
valse steekkaarten en het kon niet anders 
of  zij moest valse versies van die valse steek-
kaarten maken. Ook de valse agenda’s 
waarover ik sprak, kan je hiermee in ver-
band brengen. Ze staan vol punten, ze zitten 
vol confetti. Ik heb ze weleens geëxposeerd 
als metafoor voor de invulling en verdrij-
ving van tijd.

K.B./D.P.: Zou je de handtekening op je eerste 
factuur als zelfstandige kunstenaar, die je in het 
begin van het interview noemde, in dezelfde con-
text kunnen situeren?
J.T.: Ja, want toen ik die eerste echte factuur 
tekende, zoals gezegd een heel gewichtig 
moment, besloot ik om niet mijn handte-
kening als kunstenaar te gebruiken. Ik heb 
een handtekening bedacht… hoe moet ik het 
noemen: die van een zakenman, een zelfstan-
dige, zoiets. Ik heb dus twee handtekeningen: 
die van kunstenaar en die van zelfstandige.
K.B./D.P.: Die kwestie van je dubbele handte-
kening, is dat een spel met de vraag of  je al dan 
niet deel uitmaakt van de arbeidsmarkt?
J.T.: Ja, en dat spel is zeer betekenisvol. 
Walter Swennen zei me op een dag: ‘Soms 
neem ik een koffertje mee als ik naar mijn 
atelier ga, en dat helpt… ik ga dan naar 
mijn werk.’ Ik moet bekennen dat ik om 
dezelfde reden graag een factuur opstel, en 
dat ik soms ook met een koffertje naar mijn 
atelier ga, of  een schort aantrek om te wer-
ken, als het ware om aansluiting te vinden 
bij het utilitaire.
K.B./D.P.: Jouw manier van werken is soms 
extreem en je hebt ook een manier ontwikkeld 
om die extremiteit te tonen. Houdt dat verband 
met de onmogelijkheid om het werk in de kunst 
te betalen uitgaand van het aantal werkuren?
J.T.: Een goede vraag. Dat vraag ik mezelf  
namelijk ook af. Ik ben geneigd ja te ant-
woorden. Bij mij neemt dat extreme aspect 
de vorm aan van een enscenering – een 
enscenering bij wijze van alibi. Daarbij pas 
ik meestal de strategie van de tautologie toe: 
ik probeer het werk letterlijk op te vatten en 
maak de inspanning daartoe op een extreme 
wijze zichtbaar. Mijn films over werk (Notes 
films) zijn daar een voorbeeld van. Op mijn 
expositie in het Drawing Center in New 
York heb ik dat aspect benadrukt door te 
focussen op het woord ARBEID in een van 
de vitrines waarin de originelen van de films 
lagen. Om maar te zeggen hoe belangrijk ik 
die vraag vind – hoe die vraag bij wijze van 
spreken op me inwerkt! In die films funge-
ren de werkgeluiden – computers, telefoons, 
flarden van gesprekken… – als achtergrond 
voor het weefsel van puntenformaties en 

voor de geluiden van het vilt, het krabben, 
het aanraken van het papier. De punten 
maken deel uit van de plastische woorden-
schat van de moderniteit – punt, vorm, 
figuur enzovoort – maar hier spelen ze nog 
een meer specifieke rol; ze vormen de mini-
male deeltjes van de verbinding die mogelijk 
is tussen de twee werelden van de arbeid: die 
van het ‘normale’ leven en die van het daar-
aan gerelateerde leven van de kunst…
K.B./D.P.: Je hebt het over de enscenering van 
arbeid… Eigenlijk geef  je daarmee aan dat het 
geleverde werk nooit rechtstreeks in het kunst-
werk kan worden uitgedrukt.
J.T.: Dat is de reden waarom ik niet geïnte-
resseerd ben in kunstenaars die hun arbeid 
willen affirmeren in hun kunst. Volgens 
mij heeft de geleverde arbeid niet echt iets 
met kunst te maken. Die kunstenaars koes-
teren de illusie dat er tussen arbeidsinves-
tering en resultaat een evenredig verband 
bestaat. Ik vind dat een echt probleem. 
Dat misverstand wordt door de televisie in 
stand gehouden. Ik herinner me een Franse 
journalist die me vroeg of  ik niet een beetje 
wilde werken voor de camera. Ik zat op dat 
moment tegen de muur en ik zei dat ik al 
bezig was met werken! ‘Ja, maar pak eens 
een hamer beet, sla eens!’ Ik dacht: zo zit 
het dus, men wil een duidelijk signaal dat er 
gewerkt wordt, men wil een acroniem voor 
werk… een snoeimes of  een hamer. Terwijl 
het meeste werk in de kunst onzichtbaar, 
ongrijpbaar, oncontroleerbaar is.
K.B./D.P.: Je zou kunnen zeggen dat je werk 
altijd gekenmerkt wordt door een onevenwicht. 
Of  er is oneindig lang aan gewerkt, of  er is 
bijna niet aan gewerkt. Zo heb je in Visionair 
België (2005), de tentoonstelling van Harald 
Szeemann, maar één werk bijgedragen. Met een 
hamer heb je een dikke spijker in de muur gesla-
gen, en dat was alles.
J.T.: Ja, behalve dat er een plakletter aan die 
spijker hing, een hemelsblauwe R die er ‘de 
spijker van de Revolutie’ van maakte. De 
uitdrukking ‘de spijker van de Revolutie’ 
was van Szeemann. Tijdens het gesprek dat 
ik met hem voerde, had ik ze opgeschreven. 
Ik nam mij voor dat ik mijn bijdrage tot 
die tentoonstelling tot een minimum zou 
beperken. Het liefst wilde ik alleen maar een 
spijker in de muur slaan… die spijker dus. 
Ik weet eigenlijk nooit wat ik het liefst doe: 
niets doen of  werken.
K.B./D.P.: Als we jou willen spreken, blijkt 
iedere keer dat je nauwelijks tijd hebt. Het 
lijkt voor jou erg moeilijk om ‘tijd te maken’. 
Misschien is dat een cliché dat geldt voor kun-
stenaars in het algemeen: er is amper verschil 
tussen vrije tijd en werk; het werk is echt overal 
en slorpt alle tijd op.
J.T.: Ja, dat klopt. De tijd heeft iets monster-
lijks. Ik moet denken aan dat prehistorische 
schepsel en dat kleine meisje op een schilde-
rij van Uccello. Ze doet haar uiterste best om 
de baas te spelen over dat dier. Iemand heeft 
me dat schilderij ooit laten zien en vond 
dat het deed denken aan de toestand die 
je in mijn atelier aantreft… Stel je voor dat 
je nooit dat bordje op je deur kunt hangen 
dat ik ooit in een kantoorboekhandel heb 
gekocht: ‘WEGENS VAKANTIE GESLOTEN’.
K.B./D.P.: Je hébt dat bordje ooit aan de deur 
van je atelier gehangen, lang geleden, naar aan-
leiding van een rondgang langs de kunstenaar-
sateliers van Sint-Gillis. Dat heb je in een vorig 
gesprek verteld.
J.T.: Jullie hebben gelijk. Het was als grap 
bedoeld – maar na een paar dagen bleek 
het bordje gestolen. Dat is het beste bewijs 
dat het niet evident is om zo’n bordje aan je 
deur te hangen.
K.B./D.P.: Maar als vakantie voor jou niet 
bestaat, dan toch ook arbeid niet?
J.T.: Ik wil even zeggen dat we nog niet uit-
gepraat zijn over die onafgebroken arbeid 
van mij. Eigenlijk verlies ik vrij veel tijd, denk 
ik. Dat wijst er nogmaals op dat kunst niet 
noodzakelijk iets met arbeid te maken heeft.
K.B./D.P.: Voortdurend je tijd verliezen is een 
activiteit en die activiteit levert uiteindelijk een 
gift op die kunstwerk wordt genoemd…
J.T.: Ik blijf  ervan overtuigd dat de kunst, net 
als de arbeid en het leven, wordt beheerst 
door ‘verlies’. Op verschillende vlakken. Het 
verlies van energie inbegrepen. Zeker ook 
het verlies van geld. En de gift begint met te 
leren verliezen.

Transcriptie: Camille Barbesetti
Redactie in het Frans: Laurine Tuerlinckx
Vertaling uit het Frans: Reintje Ghoos & Jan 
Pieter van der Sterre

Joëlle Tuerlinckx

insert in De Witte Raaf, januari 1994, opgenomen in  
‘Context K#2 Kritische teksten over hedendaagse kunst’, CIAP, Hasselt, 2005

Joëlle Tuerlinckx

insert in De Witte Raaf, januari 1994, opgenomen in ‘this book LIKE A BOOK’,  
collectie B.O.O.K. vol.0, SDZ, Gent, 1999
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BART VERSCHAFFEL

L’honneur nourrit les arts, et la Muse demande
Le theatre du peuple, et la faveur des Roys
  Joachim Du Bellay, Les Regrets, VII.

A dr. du jardin, sur une petite colline, on remarque 
une construction moderne en briques, en forme 
de ruine artificielle. C’est le Musée Wiertz 
(fermé en 1866 par suite de la mort de Mr 
Wiertz), habitation et atelier du peintre de ce 
nom, construit, en vertu de certains engage-
ments pris par l’artiste, aux frais du gouverne-
ment. L’atelier renferme une série de tableaux 
(dont plusieurs sont peints sur les murs); entre 
autres le triomphe du Christ, les Anges déchus 
précipités, le dernier canon, le combat autour 
du corps de Patrocle, les visions d’un supplicié, 
un suicide, en outre quelques trompe-l’oeil, le 
réveil d’un homme enterré vif, etc.; produits 
d’un grand esprit, qui tient autant de Rubens et 
de Michel-Ange que de Callot ou de Hoffmann; 
en partie aussi des aberrations fantastiques 
d’un génie. L’atelier est visible tous les jours de 
midi à 4 h.; entrée 50 cent.; texte explicatif, 
également 50 centimes.
  Karl Baedeker, Belgique et Hollande: manuel du 

voyageur, 4e ed., Koblenz, Baedeker, 1866,  
pp. 78-79.

De Belgische schilder Antoine Wiertz, gebo-
ren te Dinant op 22 februari 1806, stierf  in 
de vroege avond van 18 juni 1865 in zijn 
woning-met-atelier in Elsene, Brussel.  
De begrafenisplechtigheid op 21 juni was 
een gebeurtenis. De oud-voorzitter van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
voorzitter van de Cercle Artistique Mr. 
Vervoort, de schilder Gallait, de beeld houwer 
en directeur van de Academie Eugène 
Simonis, en ‘homme de lettres’ Charles 
Potvin fungeerden als ‘slippendragers’. In de 
tuin van het atelier werden grafredes uitge-
sproken door de burgemeester van Dinant, 
door Potvin, en door de journalist Louis 
Labarre. Na deze dienst werd het lijk gebal-
semd, en op 25 juni werd de kist definitief  
gesloten in bijzijn van de ministers Alphonse 
van den Peereboom en Charles Rogier, en 
drie artsen. Het hart van Wiertz was op dat 
moment reeds verwijderd en in een loden 
kistje geplaatst. Op 27 juni werd het hart van 
de kunstenaar, in aanwezigheid van dezelfde 
ministers en een uitgebreid gezelschap, 
waaronder Gallait, Henri Leys en de foto-
graaf  Edmond Fierlants, overgedragen aan 

kunstenaars en notabelen uit Wiertz’ 
geboorteplaats met de woorden ‘Voici le 
coeur d’Antoine Wiertz’, en per trein naar 
Dinant gebracht. Daar werd het hart op een 
monument in de vorm van een antieke sar-
cofaag geplaatst, en onder tromgeroffel en 
kanonschoten door de straten, versierd met 
bloemen, langs zijn geboortehuis naar het 
stadhuis gedragen. Daar is het, na het 
opnieuw uitspreken van lijkredes, bijgezet. 
Een jaar na Wiertz’ dood werd zijn atelier in 
Brussel opengesteld als museum. Zijn Oeuvres 
littéraires en zijn artistiek oeuvre, gefotogra-
feerd door Fierlants, werden met staatssteun 
gepubliceerd.1 Wiertz kreeg later monumen-
ten in Brussel en in Dinant, en in de beide 
steden werd een straat naar hem genoemd. 
Wiertz was dus een gerenommeerd en offi-
cieel erkend artiest.
 De carrière van Wiertz, zoon van een 
volksvrouw en een ex-soldaat uit het leger 
van Napoleon, nadien gendarme van de 
Nederlandse Rijkswacht, begint in 1820, 
wanneer een beschermer de veertienjarige 
jongen naar de Academie van Antwerpen 
stuurt. Wiertz studeert er bij Willem 
Herreyns en bij Mathieu Van Bree, met wie 
hij verbonden zal blijven. In 1828 dingt hij 
een eerste keer mee naar de Prix de Rome, 
vergeefs, maar hij verkrijgt met zijn inzen-
ding wel een beurs waarmee hij een paar 
jaar in Parijs kan verblijven. Hij vertrekt 
naar Parijs onder het Nederlandse regime 
en komt terug in het onafhankelijke België.  
In 1832 wint hij de Prix de Rome. De prijs is 
prestigieus en de jonge Wiertz wordt, voor 
hij via Parijs naar Rome vertrekt, in Dinant 
officieel gehuldigd. In 1833 vertrekt hij dan 
via Parijs naar Italië, met het geld en de 
introducties tot het netwerk van de 
Antwerpse Academie op zak, en komt in 
1834 aan in Rome. Uit zijn brieven uit 
Rome aan zijn zeer bezorgde moeder en 
familie, en aan Van Bree, valt op te maken 
dat Wiertz zich in Rome goed integreert en 
er zich thuis voelt.2 Hij wordt zelfs aanvaard 
als lid van de Academia di San Luca. Toch 
lijkt hij er, alles bij elkaar genomen, weinig 
productief. Nagenoeg al zijn aandacht en 
energie gaat naar het maken van één reus-
achtig schilderij: Het Gevecht van de Grieken 
en Trojanen om het lijk van Patroclos. Begin 
1838 is Wiertz met zijn Patroclos terug in 
Antwerpen waar het, volgens de regels, 
eerst aan de leden van de Academie en dan 
aan het publiek getoond wordt. Het schilderij  
wordt er goed ontvangen en besproken, 
gaat even naar Luik, maar Wiertz wil het zo 

weinig mogelijk tonen: zijn doel is niet 
België, maar Parijs. Hij wil zijn Patroclos pre-
senteren op het Salon van 1838, maar daar 
komt het door de weersomstandigheden te 
laat aan, en Wiertz krijgt geen toestemming 
om voor het Louvre een tent op te zetten om 
het te tonen. Op het volgende Salon, waar 
Wiertz het indient met enkele kleinere wer-
ken, wordt het schilderij hoog en slecht 
zichtbaar opgehangen, en wordt het slecht 
ontvangen. Eduard Thierry schrijft in Le 
Messager dat met de Patroclos ‘Le pas du 
sublime au ridicule a été complètement 
franchi’. Wiertz is furieus. De werken uit 
Parijs worden dan op de driejaarlijkse 
Expositie in Brussel getoond, en worden 
daar wel goed ontvangen. Zo begint Wiertz’ 
levenslange afkeer van Parijs, en zijn kruis-
tocht tegen de critici en de ‘feuilletonisten’. 

‘Petites choses pour les petites gens’

De inzet van ‘het geval Wiertz’ is de plaats 
en rol van de kunst in de nieuwe, burgerlijke  
samenleving en staat. Voor wie werkt de 
kunstenaar? De traditionele opdrachtgevers 
van de ‘hoge kunst’ – adel en kerk – zijn zo 
goed als weggevallen, en de nieuwe verbur-
gerlijkte politieke regimes, zoals in België, 
weten onmiddellijk na de onafhankelijkheid 
nog niet goed wat ze met de officiële of  
gemeenschapskunst aan moeten. In de aca-
demies leeft de esthetiek en de genrehiërar-
chie van het Ancien Régime nog voort, ter-
wijl de beroepskunstenaars ondertussen 
afhankelijk zijn van de markt van anonieme 
burgerlijke kopers. Binnen deze nieuwe 
constellatie zijn publiekstentoonstellingen 
zoals de ‘Salons’ belangrijk: ze zijn de ‘eta-
lage’ waar de kunstenaars zich presenteren. 
De ‘Salons’ zijn de plaats waar de werken en 
de kunstenaars besproken en bekritiseerd 
worden, en waar de reputaties van schilders 
dus gemaakt en getoetst worden, en hun 
marktwaarde wordt bepaald. Op die manier 
wordt de kunstenaar afhankelijk van de 
smaak van het publiek, en vanzelfsprekend 
blijkt die smaak zich te oriënteren op de 
reputatie van de kunstenaars. Het succes 
van een kunstenaar wordt in belangrijke 
mate bepaald door wat over hem gezegd en 
geschreven wordt. Wiertz heeft van bij het 
begin van zijn carrière voor het grote gebaar 
en het grote formaat gekozen. Het nieuwe 
burgerlijke kunstpubliek is echter, geheel in 
de lijn van haar eigen klassegeschiedenis, 
niet bijzonder geïnteresseerd in reusachtige 

formaten en klassieke heroïek, maar veeleer 
in intieme familieportretten, landelijke 
landschappen, bloemstukken, en al dan 
niet gehistoriseerde genretaferelen. De 
meeste 19de-eeuwse schilders specialiseren 
zich daarom in één of  een paar van die kleine 
genres, gaan daarbinnen variëren, en ont-
wikkelen een ‘eigen product’. De ontvangst 
van de Patroclos is in Wiertz’ ogen exempla-
risch voor wat er gebeurt wanneer de kunst 
niet getoetst wordt aan haar eigen glorierijk 
verleden, en niet omwille van haarzelf  
beoefend wordt, maar ten prooi valt aan het 
burgerlijke koperspubliek en aan de 
kranten critici, die de kunst de smaak van de 
kleine burger opdringen. ‘notre peinture 
moderne a tout ce qu’il faut pour plaire à la 
foule ignorante. […] Depuis nos peintres 
d’histoire jusqu’à nos peintres de cabarets, 
tous travaillent pour la foule. Notre pein-
ture moderne peut à bon droit porter  
ce titre: Peinture bourgeoise.’ (OL, p. 84)  
‘Ne faites donc rien pour cette foule ingra-
te’; ‘Faites tout pour l’art!’ (OL, p. 90) ; ‘foule 
stupide, de quelle fange sortez-vous?’ (OL,  
p. 94). Wiertz beslist om zelf  zuiver voor de 
eer en voor de Mensheid kunst te maken…
 De ‘oplossing’ waarmee Wiertz zijn artis-
tieke onafhankelijkheid verwerft, is zijn 
beslissing om zijn werk niet te verkopen. 
L’Espoir meldt, reeds begin 1841, dat Wiertz 
zijn werk niet meer wil verkopen: ‘il en fera 
un plus noble usage, un usage qui sera 
fécond en résultats bienfaisants ‘pour sa 
patrie’.’ Wiertz zal busteportretten schilderen  
om aan de kost te komen: ‘des portraits pour 
la soupe’, zonder artistieke waarde, werken 
die Wiertz niet signeert. Daarnaast werkt 
hij ‘pour la gloire’ aan zijn artistiek oeuvre, 
opgedragen aan de Mensheid (of  het 
Vaderland). De plaats waar dit collectief  
bezit thuishoort, is, vanzelfsprekend, het 
Museum. Geconfronteerd met het tweekop-
pige monster van de markt en de mode kiest 
Wiertz er dus niet voor om zich terug te 
trekken in de intieme ruimte van het atelier, 
en daar voor zichzelf  kunst te maken die 
zich dan rondom hem opstapelt. De kern 
van zijn artistieke strategie is de Idee van het 
Museum. In plaats van erop te speculeren 
dat van de werken in zijn atelier er een paar 
via de markt in een publieke verzameling of  
Museum belanden, of  dat zijn huis en ate-
lier postuum gemusealiseerd worden tot 
kunstenaarshuis, bezet Wiertz het Museum 
van bij het begin. Hij kiest het Museum als 
atelier. Hij schildert vervolgens een oeuvre 
dat geheel geconcipieerd is als de inhoud 

‘M. Wiertz se créa un musée’
Kunst en politiek in het ‘geval’ Antoine Wiertz (1806-1865) 

Antoine Wiertz 

Zelfportret op 18-jarige leeftijd (ca. 1824)

Antoine Wiertz 

Zelfportret in atelierkleding (ca. 1855)

Antoine Wiertz 

Zelfportret op rijpe leeftijd (ca. 1855-60)
(tekst op de muur: ‘La critique en matière de peinture est-elle possible’)
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van een Museum, en de Idee van Museum 
volledig invult. Wiertz’ concept van ‘artis-
tiek oeuvre’ verschilt daarmee totaal van 
dat van zijn vakgenoten. Een vroege 
beschermer schrijft aan Wiertz, reeds in 
1837, dat hij twee vooraanstaande perso-
nen over hem sprak: ‘J’ai fortement surpris 
ces monsieurs en leur apprenant que vous 
exposierez un jour une statue et des tableaux 
dans tous les genres; il leur en faudra ma 
bonne foi pour le croire.’ (PW aan AW,  
17 juni 1838). Deze opmerking formuleert 
zeer betekenisvol het ‘project’ Wiertz. 
Wiertz wil zich niet, zoals de anderen, spe-
cialiseren binnen een genre en daarbinnen 
een eigen ‘product’ ontwikkelen, waaraan 
men reputatie en succes dankt – men is 
dieren schilder, landschapschilder, genre-
schilder, of  men schildert romantische his-
torietaferelen, zoals Verbroeckhoven, 
Ferdinand De Braekeleer, Leys, Gallait. 
Wiertz wil zich niet, zoals nagenoeg alle 
moderne kunstenaars, losmaken uit de 
geschiedenis en ‘zijn eigen ding doen’ of, 
zoals Wiertz zelf  laatdunkend zegt: ‘een 
‘eigen genre’ scheppen’. ‘Ne faut-il pas 
aussi, pour être soi, se créer un genre? Déjà, 
nous avons plusieurs genres d’invention 
nouvelle. Nous avons le genre simple, le 
genre grotesque, le genre cocasse, le genre 
bizarre, le genre bête…’ (OL, p. 96). Wiertz 
wil een ‘universeel’ artiest zijn: hij wil uit-
munten in alle disciplines, en het bewijs van 
uitmuntendheid is dat hij, helemaal op zijn 
ééntje, een heel Museum vult.
 Het oeuvre van Wiertz is dan ook, geheel 
consequent, erg breed: het bestaat niet 
enkel uit de kolossale werken waarmee hij 
de meeste bekendheid heeft verworven: 
naast de antieke en religieuze historie-
schilderkunst maakt hij én stillevens én 
trompe-l’oeils én klassieke naakten én 
kabinetstukken én moraliserende genre-
stukken én karikaturen én idyllen én klas-
sieke allegorieën én sculpturen… Tegelijk 
is de productie van Wiertz qua omvang 
opvallend beperkt. Dat valt goed te begrijpen:  
elk werk dient immers als bewijsstuk. En 
het dient nergens toe om van bewijsstuk-
ken vele variaties te maken, die zich dan in 
het atelier ophopen: enkele meester-

werken, die de uitmuntendheid van de 
meester binnen elk specifiek genre bewij-
zen, kunnen volstaan…
 Wiertz blijft werken binnen zijn eigen 
Museum en bewijst er zijn eigen gelijk, 
maar keert zich daarbij niet stoïcijns af  van 
de markt en de wereld. Zijn Museum ver-
schaft hem wel een superieure positie. Deze 
berust op het feit dat men voor kunst die 
‘aangekomen’ is in het Museum niet meer 
kan kiezen, of  tenminste: dat die keuze 
geen ‘verschil’ meer maakt. Men kan 
natuurlijk zelf  nog min of  meer van Rubens 
of  Jordaens of  Poussin houden, maar dat 
blijft toch niets dan een futiel smaakoordeel 
en een kleine mening: Rubens is immers 
‘binnen’, en daar kunnen de smaakoorde-
len van alle burgers en de meningen van 
alle krantenschrijvers nu niets meer aan 
veranderen. Zelfs onze instemming en 
bewondering doen er niet meer toe. Door 
zijn werk onmiddellijk in het Museum zelf  
te maken, is Wiertz’ oeuvre evenzo direct 
‘binnen’. Het stelt zich van bij het begin 
buiten/boven de ‘meningen’ – en dit zeer 
daadwerkelijk, tot vandaag, en allicht voor 
zolang het Wiertzmuseum er staat, zonder 
dat iemand nog voor Wiertz hoeft te ‘kiezen’. 
 Maar het wil tegelijk wel dat erover (voor 
of  tegen) gesproken wordt. Zijn Museum is 
tegelijk het podium van waarop Wiertz 
bijna pathologisch de aandacht zoekt van 
het Publiek. Vanuit zijn Museum valt hij 
het burgerlijke publiek en de kunstkritiek 
gedurig aan. Zijn weigering om zijn werk te 
verkopen is geen louter persoonlijke 
gedragslijn: de weigering is een ‘publieke 
geste’ geadresseerd aan de Opinie. In de 
keuze om voor Niemand (de facto: voor de 
Staat) te werken mag Wiertz dan wel een 
oplossing gevonden hebben die hem artis-
tiek ouderwets onafhankelijk maakt van de 
smaak en modegrillen van de burgerlijke 
‘kopers’, tegelijk is zijn kunst, anders en 
veel ‘(post)moderner’ dan al zijn 19de-
eeuwse collega-kunstenaars, een spektakel 
op zoek naar ‘kijkers’. Kijkers, in tegenstel-
ling tot kopers, kiezen echter niet: ze zijn 
geïnteresseerd, ze bezoeken. Wiertz wil geen 
‘kopers’, maar vult zijn museum wel met 
kunst die het ‘Grote publiek’ gezien wil  

hebben. En het ‘Grote publiek’ wil het 
gezien hebben omdat erover gesproken 
wordt. Zo de Patroclos: er is niemand die dat 
schilderij graag ziet en wil hebben. Maar 
iedereen vindt wel dat het thuishoort in 
een Museum. En iedereen gaat ernaar kij-
ken als naar een spektakelstuk, zoals naar 
een fabrieksbrand.

Le Musée Wiertz

Het Museumproject krijgt zijn definitieve 
vorm in de bouw van een Atelier-Temple-
Musée, het huidige Wiertzmuseum, in 
1851. Maar het project structureert de 
ganse carrière van Wiertz vanaf  zijn terug-
keer uit Rome. Mogelijk heeft hij het ‘model’ 
meegebracht uit Rome: onder meer Bertel 
Thorvaldsen, die Wiertz gekend heeft, hield 
daar een immens atelier dat tegelijk fun-
geerde als tentoonstellingsruimte en bezoe-
kersruimte. In elk geval heeft Wiertz, na het 
debacle met de Patroclos in Parijs, de unzeit-
gemässe ambitie van de kolossale historie-
schilderkunst niet opgegeven. Hij wil 
opnieuw een kolossaal werk maken, waar-
voor er gegarandeerd opnieuw geen kopers 
waren, en waarvoor hij bij de staat moest 
aankloppen om een atelier te krijgen en het 
werk te bekostigen. In zijn officiële vraag 
naar een atelier in 1838 aan Barthélémy  
De Theux, de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken3, verraadt hij reeds 
zijn finale ambitie om voor zichzelf  een 
museum te bouwen: ‘Une toile de 80 pieds 
serait le champ immense où je voudrais trai-
ter le sujet que j’ai conçu. Un atelier, d’une 
dimension conforme à mon plan, devrait 
être bâti exprès, si l’on ne trouvait un local 
convenable à cet usage. Les frais qu’exigerait 
une telle entreprise, un artiste sans fortune 
ne peut les supporter. Le gouvernement, s’il 
a foi dans mon projet, pourra devenir pro-
priétaire de ce tableau, au prix des frais 
qu’entraînera l’exécution. Je renonce for-
mellement à un salaire quelconque.’ (LL-EB,  
p. 225) Als enige ‘compensatie’ vraagt 
Wiertz dat zijn werk ‘voor altijd’ naast de 
Kruisafneming van Rubens in de kathe-
draal van Antwerpen zou hangen! Wiertz 

kiest en krijgt, na wat tegensputteren van 
de stad Luik, de voormalige kerk Saint-
André ter beschikking. Die keuze is echter, 
welbeschouwd, niet neutraal: de kerk is 
immers niet een leegstaande ruimte waar 
Wiertz in alle rust zijn Révolte de l’Enfer con-
tre le Ciel kan schilderen: het is de locatie die 
het stadsbestuur gekozen heeft voor haar 
toekomstig Museum, en reeds gebruikt als 
voorlopige opslagplaats. Wiertz wringt zich 
dus welbewust een museum binnen. En hij 
tracht zijn werk direct ook aan de Staat te 
slijten – dat wil zeggen: in het museum te 
incorporeren. ‘Sur le point d’informer le 
public que l’immense tableau dont j’ai eu 
l’honneur de vous entretenir deviendra la 
propriété de celui qui se chargera des frais 
d’exécution, je prends la liberté, avant tout, 
d’offrir cette toile au gouvernement’  
(AW aan De Theux, 5 oktober 1840). 
Wiertz krijgt wel zijn subsidie, maar de 
Staat koopt het werk toch niet aan, zodat 
Wiertz over het schilderij blijft beschikken. 
Interessant is verder wel dat, reeds van bij 
het eerste grote werk na de Patroclos, 
Wiertz’ museum pro ject gekoppeld is aan 
een verlangen naar ‘mediatisering’. Het 
meesterwerk, bestemd voor de eeuwigheid, 
begint als een ‘evenement’. Wiertz voorzag 
de Révolte te onthullen in een schouwburg: 
‘Il rêvait l’alliance des arts et a essayé plu-
sieurs fois d’exposer ses tableaux au 
théâtre’ (OL, p. 520). Het zou gehangen 
worden ‘dans le fond de la scène’ en ont-
huld worden met een muzikale ouverture 
‘inspirée par le sujet’ (LL-EB, p. 143). Het 
experiment mislukte echter omdat men de 
belichting van het glimmende olieverf-
schilderij niet onder controle kreeg.
 In augustus 1841 moet Wiertz de kerk 
van Saint-André ontruimen. In 1842 kan 
hij, opnieuw door politieke protectie, zijn 
Révolte tonen in de kerk van de Augustijnen 
in Brussel. Na de dood van zijn moeder in 
1844 beslist Wiertz om definitief  naar 
Brussel te verhuizen. Daar herhaalt zich het-
zelfde scenario. Om kolossale werken te 
maken heeft hij een immens atelier nodig. 
Hij krijgt daarvoor in 1846 de beschikking 
over een hal in de Ateliers du Renard, bij het 
zuidstation. Hij richt er een fabriekshal in 

Antoine Wiertz

De Grieken en Trojanen vechten om het lijk van Patroclos, 1845
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met zijn werken, en schildert er een Fuite en 
Égypte en een nieuw kolosaal werk, Le triomphe 
du Christ, bestemd voor het Brusselse Salon 
van 1848. Opnieuw is het onmogelijke for-
maat het middel om de verhoudingen om te 
keren: de Salonbezoekers moeten om zijn 
inzending te zien naar zijn Atelier komen, 
dat museaal is ingericht, maar waar naast Le 
Triomphe du Christ verder enkel werken van 
Wiertz zelf  te zien zijn, waaronder de tweede 
versie van de Patroclos, Le Christ au Tombeau, 
L’Éducation de la Vierge, les deux Jeunes filles, 
en enkele ‘études de femme’. De Triomphe 
wordt bijzonder enthousiast ontvangen.4 
Wiertz smeedt het ijzer terwijl het heet is en 
gebruikt zijn succes om zijn museumproject 
te realiseren in Elsene. Hij richt daartoe in 
1850 een vraag aan minister van 
Binnenlandse Zaken en tevens regerings-
leider Charles Rogier: ‘La dimension de mes 
ouvrages, la ferme résolution de les conser-
ver, de désir d’en créer de nouveaux sur des 
proportions colossales, tout me fait sentir la 
nécessité de construire un atelier vaste, com-
mode et bien éclairé. Ma fortune ne me per-
met point de faire construire un édifice. La 
vente d’un tableau pourrait peut-être m’en 
faciliter les moyens; les propositions mêmes 
de quelques spéculateurs officieux m’en don-
neraient aussi la possibilité; mais toutes ces 
ressources, peu d’accord avec mes principes, 
m’ont fait prendre la résolution de m’adresser 
au gouvernement. En conséquence, 
Monsieur, je voudrais faire don à l’Etat de 
tous mes tableaux de grande dimension, s’il 
voulait bien consentir à pourvoir aux frais 
nécessaires à la construction d’un atelier.’ 
(OL, p. 447) Wiertz stelt twee condities: ten 
eerste moet, na zijn dood, het complex ‘dont 
les dimensions prêteraient aux formes 
monumentales’ eigendom worden van de 
overheid en gebruikt worden als museum of  
tentoonstellingsruimte, en ten tweede moe-
ten zijn schilderijen ‘pendant ma vie et après 
ma mort, rester invariablement fixés aux 
murs de l’atelier’. (OL, p. 447) Minister 
Rogier maakt op deze basis inderdaad een 
contract op. De bouw van het Atelier, op een 
heuvel in het toen nog bijna verlaten 
Leopoldskwartier – de huidige Europese Wijk 
– begint onmiddellijk. Het complex bestaat 
uit een eenvoudige hoge open hal in bak-
steen, 35 meter lang, 15 meter breed en 15 
meter hoog, met bovenlicht, en daarbij een 
woning en een tuin die later – in ruil voor 
méér schilderijen – nog wordt uitgebreid. Na 
Wiertz’ dood, nog voor de Staat het atelier 
openstelt als museum, wordt naast de hal 
een enfilade van kamers toegevoegd. 
Opmerkelijk is de buitenarchitectuur: langs 
de tuinzijde, die men goed ziet wanneer men 
de heuvel nadert, zijn enkele Dorische zuilen 
nagebouwd, voorzien van een stuk archi-
traaf, waardoor het gebouw, overgroeid met 
klimop, er uitziet als de tempel van Paestum 
in ruïne. Rondom liggen trommels van zui-
len verspreid. De tuin zou de geografie van 
Europa moeten verbeelden. In zijn laatste 
jaren heeft Wiertz nog het plan om zijn 
Museum verder uit de breiden met drie 
immense zalen, waarvan een voor sculptu-
ren, en de andere voor een cyclus wandschil-
deringen over de geschiedenis van de mens-
heid en ten slotte, Michelangelo achterna, 
een voorstelling van het Einde der Tijden…
 Vanaf  1851 is het Museum-Atelier 
Wiertz’ leef- en werkterrein. Dat betekent 
vooreerst dat geen enkel werk het atelier 
nog verlaat en het museum de enige plaats 
is waar men werk van Wiertz kan gaan 
bekijken. ‘Dès lors, il n’exposa plus ail-
leurs’ (OL, p. 452). Op de affiches van de 
liefdadigheidsconcerten die Wiertz orga-
niseert wordt de locatie steevast ‘Le Musée 
Wier tz’ en niet ‘L’Atelier Wier tz’ 
genoemd.5 Elk nieuw werk van Wiertz 
wordt als een gebeurtenis aangekondigd 
in de kranten en geeft een reden om het 
Museum (opnieuw) te bezoeken. Zo bij-
voorbeeld in 1852: ‘On lit  dans 
L’Emancipation: ‘Dans l’atelier que Wiertz 
s’est fait construire au Quartier-Léopold 
sont exposées depuis quelque temps quatre 
compositions nouvelles de cet artiste. Ce 
sont: Une seconde après la mort, ou Les gran-
des choses de notre monde, vues de cinq cent 
mille kilomètres de distance; Le danger d’une 
inhumation précipitée, épisode de l’époque du 
choléra; Un Suicide, et, enfin, Les forges de 
Vulcain. […] Amateurs des arts ou simples 
curieux, profanes ou adeptes, tous vont 
voir ces tableaux.’ 6 L’atelier de M. Wiertz 
est tous les jours ouvert au visite pendant 
une grande partie de là journée.’  
En L’Emancipation waarschuwt de nieuws-

gierigen, die misschien hopen de kunste-
naar aan het werk te zien en binnen te kij-
ken in zijn intimiteit: ‘Aux heures 
d’exposition, M. Wiertz s’abstient d’y 
paraître.’ Men bezoekt dus niet een Atelier, 
maar een Museum, dat ook zo uitgebaat 
wordt, met vaste openingsuren en 50 cen-
tiemen toegangsgeld. In 1856 meldt de 
Algemene Kunst & Letterbode: ‘Tijdens de 
vijfentwintigjarige gedachtenisfeesten der 
troonsbeklimming van koning Leopold I is 
te Brussel het atelier van den bekenden 
schilder Wierts voor het publiek openge-
steld geweest. Het heeft daar, onder meer 
andere merkwaardigheden, die even sterk 
voor het groote talent als voor de grillige 
fantasie van dien kunstenaar pleiten, de 
eerste beginselen kunnen zien van eene 
kunstschepping, welker kolossale afmetin-
gen niet van gewonen aard zijn. Het geldt 
namelijk eene schilderij van niet minder 
dan 150 vierkante voeten oppervlakte en 
voorstellende eene apotheose van wijlen 
de koningin Louise Maria.’ 7 Enzoverder.
 In zijn eigen Museum heeft Wiertz de 
enscenering van zijn werk helemaal in de 
hand, en kan hij de inrichting en decoratie 
van de ruimte tot in de details aanpassen 
aan het beoogde effect. Zo bijvoorbeeld heeft 

hij voor een aantal van zijn fait divers- stukken 
speciale kabinetten gebouwd: de bezoeker 
moet naar Le danger d’une inhumation préci-
pitée kijken door een kijkgat in een wand, 
waardoor de aanblik van de levend begra-
vene in de grafkelder een wel heel realistisch 
karakter krijgt; voor Faim, Folie et Crime, het 
tafereel van een vrouw die, waanzinnig 
geworden van de honger haar eigen baby 
kookt, en voor La liseuse des romans, een voy-
euristische blik op een naakte vrouw die 
romans krijgt aangereikt door de duivel-
achter-de-spiegel, zijn gelijkaardige kijk-
installaties gebouwd. In een hoek van het 
atelier schildert Wiertz een duttende sup-
poost in trompe-l’œil, achter een deur met 
entrée interdite botst de toeschouwer op een 
schaars geklede dame, elders krijgt hij/zij 
plots zijn/haar gezicht te zien gespiegeld 
bovenop een harlekijnspak.
 Reeds tijdens het leven van de schilder 
was het Musée Wiertz een der bezienswaar-
digheden van Brussel en een vast onderdeel 
van een mondain bezoek aan de hoofdstad. 
In 1866 werd het opgenomen in de 
Baedeker, en van dan af  kwam een stroom 
van vooral Engelse, Amerikaanse, Duitse en 
Noord-Europese toeristen langs, en dit tot 
aan het eind van 19de eeuw.

Le Tribunal des Peintres

Wiertz zag zijn Museum als de arena waar 
hij zich kon meten met de kunstgeschiede-
nis. Over de waarde van kunst wordt 
immers beslist door vergelijking met de 
groten, en niet door de meningen van de 
bourgeoisie. Hij droomt ervan in zijn 
Museum te kunnen duelleren met Rubens, 
Michelangelo, Rafaël, maar behelpt zich, 
gezien zijn herhaalde officiële vraag om 
werk van Rubens ter beschikking te krijgen 
vergeefs blijft, met prenten van de grote 
meesters, die hij ter vergelijking tussen zijn 
eigen werken hangt. Wiertz ontwikkelt 
tegelijk, zijn carrière lang, een intense acti-
viteit als publicist en polemist, om de wil-
lekeur en irrelevantie van de kunstkritiek 
aan te tonen. Zo wreekt hij zich in 1840 op 
het Parijse Salon door, samen met een 
werk van hemzelf, een geleend authentiek 
werk van Rubens, dat hij met getuigen 
erbij als ‘Wiertz’ gesigneerd had, naar het 
Salon te sturen, waar de beide werken 
geweigerd worden. Parijs wijst dus Rubens 
af… Eveneens in 1840 schrijft Wiertz een 
prijsvraag uit ‘De l’influence pernicieuse 
du journalisme sur les arts et les lettres’ 
met zijn Patroclos als prijs. Tussen 1842 en 

Buitenzicht van  het Musée Wiertz in de Leopoldswijk te Brussel, ‘Paestum à Bruxelles’, in: L’Illustration, 3 april 1852

Binnenzicht van het Musée Wiertz; postkaart, ca. 1895
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1851 publiceert hij zelf  verslagen van 
enkele Belgische Salons, waarin hij na een 
aantal algemene beschouwingen vooral 
tegengestelde meningen van de feuilleto-
nisten naast elkaar plaatst, om zo te bewij-
zen dat die elkaar gedurig tegenspreken. Zo 
verschijnen zijn verslagen van de Salons 
van Antwerpen van 1842 en 1851 onder 
de respectievelijke titels Les feuilletonistes 
démolis par eux-mêmes (OL, p. 43) en La criti-
que en matière de peinture est-elle possible? 
Wiertz zag zijn Museum ook als het strijd-
perk waar hij voorgoed zou afrekenen met 
deze oude vijand. In de inleiding van zijn 
Salon van 1842 geeft Wiertz aan welke 
functie hij zijn Museum toedicht. Hij doet 
er een ‘Appel à la critique’: ‘Un vaste local 
vient d’être construit dans le quartier 
Léopold, moins pour y abriter quelques 
mauvaises toiles que pour y ouvrir un 
champ immense à la discussion en matière 
de peinture. Une tribune sera élevée au 
milieu de la salle. La critique aux cent voix 
pourra s’y débattre à l’aise. Les peintres 
seront invités à y apporter leurs oeuvres, et 
les censeurs à discuter sur les défauts de 
ces oeuvres. […] Ici, plus de mode, de capri-
ce, d’opinion individuelle: la loi sur le beau 
sera là pour condamner ou absoudre.’ (OL, 
p. 233) Wiertz installeert een Tribunal des 
Peintres: ‘Toute critique, blottie dans le 
coin obscur d’un journal, enseignant la 
science à l’aide de phrases ambigues, de 
traits satiriques et de personnalités, je la 
défie de comparaître devant le tribunal des 
peintres.’ (OL, p. 236)
 Uit de documenten blijkt dat Wiertz in 
zijn Museum daadwerkelijk een soort van 
spreekgestoelte heeft gebouwd om over zijn 
kunst te debatteren. In La Nation van 26 
oktober 1851 wordt een antwoord gepubli-
ceerd van Wiertz op een bespreking in 
L’Indépendance van zijn ‘Revue’ van het 
Salon: ‘Allez, monsieur, du courage! Venez 
donc me dire à moi-même ce que vous avez 

envie de m’apprendre… J’ai eu l’audace de 
placer à côté de mon tableau des gravures 
d’après les oeuvres de Raphael, Rubens et 
Michel-Ange, afin que, à l’aide du parallèle, 
on saisisse facilement tous les défauts… 
Savez-vous bien, Monsieur, que c’est une 
terrible chose que d’argumenter sur le beau 
en peinture? Tenez, le jeune homme inexpé-
rimenté qui s’aventure dans cet infernal 
labyrinthe, est semblable à une pauvre peti-
te mouche prise dans les fils inextricables 
d’une affreuse araignée. Le guêpier est tel, 
monsieur, qu’il peut tout à son aise englou-
tir quarante mille feuilletonistes, sans que 
cela paraisse.’ In La Nation van 2 oktober 
1852 verschijnt de aankondiging: ‘Parallèle 
entre les tableaux de M Wiertz et les oeuvres 
de Raphael et de Rubens: Discussion publi-
que ouverte aux critiques tous les jours, de 
10 à 5 heures, dans l’atelier de M. Wiertz, 
quartier Léopold.’ (OL, p. 454) En La 
Civilisation. Journal des améliorations pacifi-
ques van 17 oktober 1852 neemt een 
bericht over van L’Emancipation: ‘Parallèle 
entre les tableaux de M. Wiertz et les oeu-
vres de Raphaël et de Rubens. Discussion 
publique ouverte aux critiques, tous les 
jours, de 10 à 12 heures, dans l’atelier de 
Wiertz, où cinq nouveaux tableaux sont 
exposés: Une inhumation précipitée, Une 
seconde après la mort. Un Suicide, La forge de 
Vulcane, Des nymphes et satyre.’ (OL, p. 453). 
Wiertz tekent op de muur achter het spreek-
gestoelte met houtskool effectief  een enor-
me spin in haar web, op de loer om de nieti-
ge feuilletonisten te vangen. Er ligt in het 
Museum ook een gastenboek waarin de 
bezoekers hun commentaren kunnen note-
ren – die Wiertz naderhand dan weer zelf  
van ironische commentaren voorziet.
 Wiertz was zelf  een criticus met een zeer 
pathetische en warrige geest. Reeds in een 
bespreking van Wiertz’ inzending voor het 
Salon van 1848 had Louis Van Roy, na een 
korte éloge van de Triomphe du Christ, in een 

paar bladzijden genadeloos alle interne 
tegenspraken in de kunstopvattingen van 
Wiertz blootgelegd: ‘Rien n’est plus sédui-
sant que le paradoxe, — nous le voulons 
bien, — mais il faut savoir s’en préserver 
quand on traite des questions sérieuses, 
comme le sont les questions d’Art.  
Ce penchant pour le paradoxe auquel beau-
coup d’hommes d’esprit ont sacrifié, a plus 
d’une fois mis M. Wiertz en contradiction 
avec lui-même.’ 8 Maar het was er Wiertz 
natuurlijk niet om te doen van goed te denken. 
Het ging hem om het ‘gevecht’ zelf, en om het 
schouwspel. Op een van zijn ‘rijpe’ zelfpor-
tretten beeldde Wiertz zichzelf  af  in vecht-
houding, met vuistdikke penselen als wapens 
in de hand, terwijl hij opkijkt naar de vraag 
‘La critique en matière de peinture est-elle 
possible?’ Wiertz stelde de vraag met zijn 
reputatie en zijn eigen, reeds gemusealiseerd 
(en dus geconsacreerd) oeuvre in de rug.

Wiertz’ verhaal lijkt op het eerste gezicht 
een hopeloos gedateerde successtory. Hij is 
een van die 19de-eeuwse romantische kun-
stenaars die in hun tijd bekend en gevierd 
waren, maar terecht verschrompeld zijn tot 
een curiosum. Binnen de ‘moderne’ 
geschiedenis van de kunst heeft een aantal 
auteurs getracht om Wiertz enigszins te 
herwaarderen. Men kan, met Broodthaers, 
de museumlogica van het ‘project Wiertz’ 
artistiek-ironisch affirmeren als aberrant en 
als curiosum: ‘D’un point de vue artistique 
actuel, considérons ce musée bizarre 
comme un lieu où l’inflation théorique est 
évidente, digne certainement d’être conser-
vé et pouvant servir encore de modèle criti-
que.’ Soms wordt getracht Wiertz te ‘redden’ 
door een deel van het oeuvre te isoleren en 
ergens in te passen.9 Zo worden regelmatig 
enkele van de zwart-romantisch-erotische 
werken in een traditie van Belgische fantas-
tiek geplaatst, en is Wiertz gepresenteerd als 
een protosurrealist.10 (Hij werd reeds in de 
19de eeuw met Poe vergeleken.) Een derde 
strategie isoleert vroege werkjes en schet-
sen, vooral uit zijn Romeinse periode, en 
stelt dat daar blijkt dat Wiertz toch een 
echte schilder was, zelfs een soort vroege 
impressionist.11 Noch het ‘actualiseren’ 
van Wiertz, noch het esthetisch cultiveren 
van zijn exotisme is interessant. De vraag is 
niet hoe we Wiertz toch nog een plaats kunnen 
geven binnen de (moderne) kunst. De vraag is te 
begrijpen hoe het mogelijk is dat een kunstenaar 
en een oeuvre, waarover men zich reeds in zijn 
eigen tijd een scherp kritisch oordeel had 
gevormd, toch een dergelijke officiële erkenning 
en steun kon verwerven. Hoe het oeuvre, dat 
in zekere zin uitzonderlijk was, toch breed 
geaccepteerd werd. En hoe het komt dat 
Wiertz een interessant ‘geval’ blijft, terwijl 
zijn werk artistiek weinig voorstelt.

Het dossier Wiertz

Het antwoord op deze vragen ligt, zoals te 
verwachten, buiten de kunstgeschiedenis, 
in de manier waarop de kunst en de kunste-
naar maatschappelijk functioneren. Een 
begin van een antwoord is te vinden in de 
microgeschiedenis van de kritische receptie 
van Wiertz en in de lotgevallen van zijn 
archief. Zowel de bekendheid van Wiertz tij-
dens zijn leven, als het beeld van de man en 
zijn werk, zijn immers vervaardigd door 
slechts enkele mensen, die allen tot zijn 
intieme kring behoorden, net voor en 
onmiddellijk na zijn dood. Dat beeld van 
Wiertz is sindsdien en tot vandaag nauwe-
lijks aangepast. Dokter Louis Watteau heeft 
in 1861 – dus nog bij leven van Wiertz – een 
Catalogue raisonné du Musée Wiertz précédé 
d’une biographie du peintre uitgegeven. Het 
biografisch deel is een gezwollen autobio-
grafie van Wiertz in de derde persoon, het 
catalogusdeel geeft uitgebreide uitleg bij de 
werken in het Museum. Het boek is heruit-
gegeven in 1865, aangevuld met onder 
meer het verslag van het sterven van 
Wiertz. Watteau werd later, na Hendrik 
Conscience, de tweede conservator sine cure 
van het Wiertz-Museum. Louis Labarre, 
journalist en literator, heeft in 1866 Antoine 
Wiertz. Etude biographique avec les lettres de 
l’artiste uitgegeven. En in 1869 zijn de 
Oeuvres Littéraires van Wiertz verschenen, 
uitgegeven door Charles Potvin. Potvin, 
eveneens journalist en ‘homme de lettres’ 
was de ‘exécutant-testamentaire’ van 
Wiertz. Hij beheerde dus de nalatenschap 
én de papieren van Wiertz. Potvin voegde 
aan de Oeuvres Littéraires een uitgebreid en 

zeer belangrijk deel van honderd bladzijden 
toe uit dit archief, met ‘Notes biographiques’ 
of  een ‘analyse d’une série de documents  
authentiques relatifs à l’histoire de la vie et 
des traveaux de l’artiste’, bestaande uit citaten 
uit brieven en documenten. Potvin heeft 
eveneens de zeer uitgebreide verzameling 
‘Papiers Wiertz’ geordend, laten inbinden, 
en in 1878 geschonken aan de Koninklijke 
Academie. Potvin werd zelf  in 1878 door de 
liberale regering aangesteld als conservator 
van het Museum na Watteau. Hij heeft na de 
dood van Wiertz ook een dossier ter beschik-
king gesteld van enkele belangrijke Europese 
cultuurtijdschriften: de vele stukken die toen 
zijn verschenen, waaronder het zeer sub-
stantiële en opgemerkte artikel van Emile de 
Lavaleye in de Revue des Deux-Mondes gaan 
dus terug op een documentatie bezorgd door 
Potvin.12 Nagenoeg al wat over Wiertz 
bekend en geschreven is, gaat terug op deze 
drie boeken die al zeer vroeg en in de tijd-
spanne van enkele jaren gepubliceerd zijn. 
Het beeld van Wiertz is dus in belangrijke 
mate bepaald door de manier waarop Potvin 
het archief  ‘voorbereid’ heeft.
 Het valt snel op dat geen van de auteurs 
die over Wiertz geschreven hebben voor–
namelijk in kunst geïnteresseerd waren.  
Het zijn eerst en vooral journalisten en let-
terkundigen, en later in de 19de en 20ste 
eeuw de opeenvolgende conservatoren van 
het Wiertzmuseum. De eerste groep behoor-
de tot de intieme kennissenkring van 
Wiertz, waarin – opvallend – nauwelijks of  
geen kunstenaars te bekennen waren. Zijn 
kring bestond geheel uit ‘intellectuelen’ die, 
zo blijkt vervolgens, politiek actief  of  poli-
tiek zeer geëngageerd waren en tot het radi-
caal-revolutionaire en/of  liberale kamp 
behoorden. Bovendien bleken ze elkaar 
goed te kennen en botsten ze op elkaar aan 
het sterfbed van Wiertz. Op het moment dat 
ze hun boeken publiceerden, liepen ze 
elkaar in de weg.

18 juni 1865

In de sterfkamer van Wiertz waren, volgens 
de getuigenissen van Watteau en Labarre, 
zijzelf  aanwezig, met enkele verwanten van 
Wiertz uit Dinant, en Mme Sebert. De dok-
ter schrijft dat Wiertz gestorven is in zijn 
armen, ‘sa tête était appuyée sur mon bras 
et sur celui de madame Sebert, une femme 
au coeur d’or qui le soignait avec moi.’ 13 
Mme Sebert heeft Wiertz de ogen gesloten. 
We mogen aannemen dat wie bij het doods-
bed stond, ook tot de intimiteit van Wiertz 
behoorde. Potvin vermeldt in zijn biogra-
fisch overzicht dat, toen Wiertz in 1846 
naar Brussel kwam, ‘Une dame, artiste elle-
même, et qui devait lui montrer un grand 
dévouement, tiendra sa maison et ne le 
quittera plus’, en hij vermeldt in een voet-
noot: ‘Cette dame a compris le devoir de 
s’effacer devant une tombe illustre. Nous lui 
laisserons cette position discrète, tout à fait 
en rapport avec les voeux de l’artiste.’ (OL, 
p. 441) In zijn inleiding tot het biografisch 
dossier schrijft Potvin over ‘trois personnes 
qui, dans les dix dernières années de sa vie, 
ont vécu le plus dans son intimité’. 
Hieronder rekent hij duidelijk ook zichzelf. 
Potvin werd door Wiertz aan de vooravond 
van zijn sterven als testamentuitvoerder 
aangewezen, maar was zelf  niet aan het 
doodsbed. Een van de drie ‘intimi’ spreekt in 
een verklaring over ‘le cours des huit années 
pendant lesquelles j’ai vécu dans sa comp-
lète intimité’ (OL, pp. 389-390). Het is 
onwaarschijnlijk dat Mme Sebert de ‘artieste’ 
was ‘qui tiendra sa maison’, maar het is niet 
uit te sluiten dat ze de ‘intima van de laatste 
acht jaar’ was. En ook wanneer dit niet het 
geval is, wijst haar aanwezigheid toch op 
een vertrouwenspositie. Verrassend is dat 
deze vrouw, die zo terloops, maar op een 
belangrijk moment verschijnt in de Wiertz-
biografie, goed bekend blijkt binnen een 
heel andere context: de vroege geschiedenis 
van de Franse links-radicale politieke oppo-
sitie.14 Julienne Sebert was namelijk een 
zeer nauwe medestander en medewerker 
van de legendarische radicale politieke agi-
tator Auguste Blanqui, leider van de aanval 
op het Parijse stadhuis van 1839, theore-
ticus van de ‘revolutionaire dictatuur’ en 
inspirator en president-elect van de 
Commune-opstand van 1870. En snel blijkt 
dat ook dr. Watteau, die in de Wiertz-studie 
enkel bekend is als biograaf  en dokter, elders 
ook bekend is als ‘à coup sur l’homme le 
plus remarquable, avec Gustave Tridon, de 
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l’entourage immédiat d’Auguste Blanqui’ 
en als een van zijn voornaamste medestan-
ders en vertrouwenspersonen.15 Wiertz 
heeft dus, alvast gedurende de laatste jaren 
van zijn leven, in zeer revolutionair gezel-
schap verkeerd, en is gestorven in de armen 
van Blanquisten…

Julienne Sebert, Louis Watteau, 
Auguste Blanqui

Julienne Sebert (gehuwd Frémaux; Lille, 
1826 (?) – Parijs, 1882) was een medestan-
der van Blanqui. Ze werd met vele andere 
‘proscrits’ verbannen en kwam in 1851 naar 
Brussel. ‘Elle habita une maison de la 
Grand’Place, la maison même où Victor 
Hugo a écrit, dans une modeste chambre, 
Napoléon-le-Petit. Elle y tenait un petit débit 
de tabac et cigares à l’enseigne du Petit 
Gavroche. C’est chez elle, dit de Saint-Féréol, 
que se réunissaient les purs du socialisme.’ 
[16] Sebert – ‘femme d’une exaltation qui 
tient du délire…’ 17 – was in 1861 terug in 
Frankrijk, waar ze samen met Blanqui 
terechtstond voor lidmaatschap van een 
geheime vereniging en voor twee jaar de cel 
inging. Blanqui kreeg vier jaar. Zij keerde in 
1863 terug naar Brussel. En daar sloot ze, op 
18 juni 1865, Wiertz de ogen…
 Julienne Sebert was zonder twijfel een 
oude bekende van dokter Watteau. Louis 
Watteau (1822-1912) was een ex-arts van 
het Franse leger, die zich in 1852 had 
gevestigd in Rijsel en daar opgepakt werd 
wegens het voorbereiden van een bezetting 
van de citadel van de stad, veroordeeld 
werd tot 3 jaar cel in 1854, en in de gevan-
genis in contact kwam met Blanqui – die 
zowat de helft van zijn leven gevangen 
heeft gezeten. Na zijn straf  week Watteau 
in 1857 uit naar Brussel, waar Sebert toen 
verbleef, en vestigde zich er als dokter. Hij 
kwam onder meer in contact met Charles 
Potvin, met de ULB-professor Eugène van 
Bemmel, met Charles De Coster – die hij 
later nog als secretaris voor Blanqui opzoe-
kingswerk liet doen – en zo allicht ook met 
Wiertz. Watteau duikt onder meer op in de 
correspondentie van Karl Marx, met brie-
ven naar diens Londense adres, onder 
meer over de gezondheid van Sebert – ook 
Marx moet Sebert dus in Brussel gekend 
hebben. En Watteau onderhield vanuit 
Brussel een uitgebreide correspondentie 
met Blanqui.
 Blanqui zelf  zocht een eerste keer zijn 
toevlucht in Brussel van augustus 1859 
tot juni 1860, waarna hij met Sebert terug 
naar Frankrijk ging en daar samen met 
haar in 1861 veroordeeld werd. Na vier 
jaar in de gevangenis van Sainte-Pélagie, 
waar zich de revolutionair-communistische 
‘partij’ vormde die later in het Quartier 
Latin de opstand van 1870 zou leiden, 
kwam Blanqui in 1865 terug naar Brussel, 
waar Watteau hem opving en onderdak 
gaf. In 1869 keerde Blanqui definitief  
terug naar Parijs. Het staat vast dat Wiertz 
en Blanqui elkaar in 1859-60 in Brussel 
gekend hebben. Blanqui informeert vanuit 
de gevangenis regelmatig naar Wiertz – ‘A 
propos de… Wiertz […] comment se portent 
tous mes anciens hôtes?’ (AB aan LW, 14 
oktober 1864), ‘Dites mille choses à Wiertz 
[…] Donnez-moi de leurs nouvelles, de 
Wiertz surtout…’ (AB aan LW, 9 januari 
1865). Het meest evidente bewijs van de 
directe contacten is evenwel een portret 
van Blanqui dat Wiertz geschilderd heeft.

De kwestie van het portret

De zaak van dit portret is een verhaal 
apart. Het bestaan ervan wordt zijdelings 
vermeld in de literatuur over Blanqui, 
maar helemaal nergens in de literatuur 
over Wiertz, en evenmin in de iconografie 
van Blanqui. Alhoewel het geen deel uit-
maakt van de collectie van het Wiertz-
museum, is het wel opgenomen in het 
unieke (?) exemplaar van de monumentale 
fotografische inventaris van het Musée 
Wiertz, die Fierlants ‘sous le patronage du 
Gouvernement Belge’ voltooid heeft in 
1867, en die bewaard wordt in de archie-
ven van de Koninklijke Academie. 
(Fierlants was reeds tijdens het leven van 
Wiertz begonnen met het fotograferen van 
het oeuvre.) Het portret is echter niet opge-
nomen in de handelseditie van de inventa-
ris die Fierlants in 1868 heeft uitgebracht. 
Het ontbreekt ook in het (breed verspreide) 

Album Musée Wiertz van ca. 1895, en 
evenzeer in het boek dat André Moerman 
van de KMSKB, de vorser die gedurende de 
laatste decennia het meest op Wiertz heeft 
gewerkt, bij Damase gepubliceerd heeft in 
1974. Zelfs de studie van Willy Koninckx 
over ‘Le portrait dans l’oeuvre d’Antoine 
Wiertz’ uit 1942, die zich voorneemt dit 
verwaarloosd deel van Wiertz’ oeuvre te 
herbekijken, vermeldt het portret in het 
geheel niet. Het blijkt trouwens zo goed als 
onmogelijk een behoorlijke afbeelding van 
het schilderij te vinden en te detecteren 
waar het zich nu bevindt. Het portret is 
geschilderd tussen november 1864 en 
begin februari 1865, allicht naar schetsen 
die Wiertz gemaakt had tijdens het verblijf  
van Blanqui, of  op basis van een foto. Het 
is dus een van de allerlaatste werken van 
Wiertz. Watteau schrijft aan Blanqui op 18 
oktober 1864 dat hij een schets heeft 
gezien, en op 18 februari 1865 dat hij de 
redacteurs van enkele kranten op een 
diner heeft uitgenodigd, ‘L’occasion est 
une visite dans l’atelier de Wiertz, pour y 
voir votre portrait qui est fini’. Watteau 
noemt het ‘peut-être la page la plus fière de 
Wiertz’, en belooft snel een foto te sturen. 
Blanqui, die het werk nog niet gezien heeft, 
maar allicht beschrijvingen heeft gehoord, 
is er echter niet gerust in: ‘Wiertz vient de 
faire une chose qui va soulever un grand 
scandale. J’en suis un peu inquiet. Les hon-
nêtes gens seront consternés. Que vont-ils 
dire? Que Wiertz est décidément l’homme 
le plus excentrique de la terre et qu’il a 
dépassé les dernières limites du monstru-
eux et de l’extravagant en matière 
d’originalité. Comment ferais-je pour excu-
ser les résultats funestes de son amitié pour 
nous? […] Vous ne doutez pas de la colère 
qu’elle provoquera, dans le parti rouge sur-
tout, et chez les libéraux et partout.’ (AB 
aan LW, 25 februari 1865) Blanqui ont-
vangt de foto op 3 april en is geheel ont-
steld. Het gaat niet om een busteportret 
zoals Wiertz ze ‘pour la soupe’ gewoonlijk 
schilderde, maar om een allegorisch por-
tret: het stelt Blanqui halflijfs voor, in 
gedachten verzonken, ruggelings leunend 
tegen zijn schrijftafel, terwijl de engel van 
de vrijheid hem een zwaard – allicht het 
‘Zwaard van de Actie’ – voorhoudt. 
Blanqui had blijkbaar een portret als 
slachtoffer verwacht, maar ziet ‘pas de 
trace de cette captivité sans fin’, integen-
deel: het slachtoffer is veranderd in een 
beul en in een dictator! ‘Terroriste! Homme 
de sang! Ce sera le cri général. […] Me voilà 
donc consacré par une grande oeuvre d’art 
dans le rôle que me donnent mes ennemis’ 
(AB aan LW, 3 april 1865). Blanqui is rade-
loos, weet niet wat Wiertz te schrijven, sug-

gereert Watteau om een derde persoon aan 
Wiertz te laten zeggen dat Blanqui hier 
toch als een ‘buveur du sang’ wordt voor-
gesteld, opdat Wiertz het portret zou willen 
herwerken. Hij wil alle foto’s van het werk 
vernietigd zien… ‘Voilà certainement une 
grave affaire, funeste, fatale et compliquée 
de la reconnaissance due justement à 
Wiertz…’ En hij eindigt jammerend: ‘J’ai 
toujours eu en horreur toute portraiture 
de ma personne. J’ai constamment refusé 
les artistes.’ Watteau tracht Blanqui met 
alle middelen en argumenten te kalmeren 
en ervan te overtuigen dat de bezoekers 
het werk wél zullen begrijpen (AB aan LW, 
5 en 8 april), maar gaat ermee akkoord de 
foto’s niet te verspreiden. Allicht is het 
schilderij toen effectief  ook uit het Museum 
verwijderd. Enkele maanden later, bij de 
dood van Wiertz, was het portret van 
Blanqui echter, samen met een portret van 
zijn vrouw, nog wel in de verzameling aan-
wezig. (AB aan LW, 22 juni 1865) Blanqui 
vreest dat zijn portret in het Museum 
terecht zal komen: ‘voilà le tableau en 
question qui risque d’aller au Musée!’ 
Watteau kan hem echter geruststellen met 
de mededeling dat de testamentuitvoerder 
Potvin publiek verklaard heeft dat bij het 
wetsbesluit dat de erflating van Wiertz aan 
de Staat regelt, is overeengekomen dat het 
portret moet worden vrijgegeven (LW aan 
AB, 13 febr 1866). Waarna het portret uit 
de circulatie verdwijnt.
 Uit een en ander blijkt wel duidelijk dat 
Wiertz, gedurende het laatste decennium 
van zijn leven, door zijn eigen keuze en sym-
pathieën, omringd was door Blanquisten. 
Het is toch betekenisvol dat niet Labarre of  
Potvin, maar dokter Watteau in 1861 de 
eerste uitgebreide oeuvrecatalogus publi-
ceert en ongetwijfeld op basis van vele 
gesprekken met Wiertz, schilderij na schil-
derij uitgebreid beschrijft en uitlegt. Wiertz 
heeft echter – zeer tactisch – niet Watteau 
of  een van diens medestanders, maar 
Charles Potvin in extremis aangeduid als 
testamentuitvoerder; Potvin die veel dichter 
stond bij het Belgische establishment en 
met Rogier en de regering zaken kon doen. 
Tot onbegrip en frustratie van Blanqui (zie 
brief  aan LW van 6 juli 1865), die Potvin in 
het geheel niet mocht: ‘Vous deviez bien 
vous défier de Potvin, d’après tous ses précé-
dents si peu en ligne droite. Ce n’est pas 
aujourd’hui que ses mauvaises dispositions 
vous étaient connues.’ (AB aan LW, 7 aug 
1865). Potvin, die de ‘officiële’ Wiertz-
biograaf  wordt, laat Wiertz sympathieën 
voor de buitenlandse politieke agitator en de 
revolutionaire zaak echter onvermeld, op 
het moment dat hijzelf, als biograaf, het 
‘laatste portret’ van Wiertz schetst…

Louis Labarre, Charles Potvin

Louis Labarre (1810-1892), die zijn biografie 
van Wiertz in 1867 publiceert, was een 
stadsgenoot en oude vriend van Wiertz. In 
de politieke en literaire geschiedenis van 
België is hij bekend als een politiek geënga-
geerd literator en journalist, die zijn carrière 
begon als satirisch journalist, en in 1839 de 
leiding nam van de Belgische editie van het 
satirisch blad Charivari. Hij liet zich eerst 
opmerken door een pamflet over de afzetting 
van De Stassart als gouverneur van 
Brabant, wat hem diens sympathie oplever-
de, en met een pamflet tegen het nieuwe 
Belgische regime, iets wat de vele betrokkenen 
allicht niet licht vergaten. In februari 1842 
werd in de Beursschouwburg zijn stuk Une 
Révolution pour rire opgevoerd. Labarre 
werkte in Parijs van 1842 tot 1847, en 
daarna in België als hoofdredacteur en 
medewerker van verschillende democratisch-
republikeinse kranten zoals La Tribune uit 
Luik en La Nation uit Brussel. La Nation 
kwam echter in 1854 in moeilijkheden, en 
Labarre werd er om onduidelijke redenen 
buitengezet in januari 1856, waarna het 
blad voortgezet werd als Le National. 
Relevant binnen deze context is wel dat ook 
Charles Potvin redacteur was van La Nation, 
en dat beiden samen in 1855 voor het hof  
van Assisen zijn verschenen wegens het 
beledigen van Napoleon III, een zaak waar-
voor ze vrijgesproken werden. Labarre 
stichtte nadat hij bij La Nation was buiten-
gezet een nieuw democratisch-republikeins 
blad, Le Drapeau, opnieuw met Potvin als 
medewerker. Opnieuw publiceerde hij een 
artikel waarin hij een aanslag op Napoleon 
III vergoelijkte. Dit bracht hem wederom 
voor de rechter en ditmaal volgde een ver-
oordeling tot dertien maanden effectief. 
Labarre was dus een bekend, zelfs berucht, 
publicist en commentator. De twee belang-
rijkste Wiertz-auteurs, Labarre en Potvin, 
kenden elkaar dus beroepshalve en hadden 
samen een geschiedenis. Uit hun Wiertz-
boeken blijkt echter dat hun relatie bij 
Wiertz’ dood reeds flink bekoeld was.
 Labarres boek bestaat uit een hoofddeel 
met beschouwingen en herinneringen, een 
pakket brieven, vooral van Wiertz aan 
Labarre, en de tekst van een artikel Les feuil-
letonistes van Labarre uit 1840. Het is dui-
delijk dat Labarre zijn boek heeft gepubli-
ceerd zonder overleg met, en zelfs tegen  
de zin in van testamentuitvoerder Potvin.  
In zijn biografisch dossier vermeldt Potvin  
– zonder Labarre te noemen – dat Wiertz 
uitdrukkelijk te kennen had gegeven dat 
zijn persoonlijke papieren en brieven na zijn 
dood verbrand moesten worden, en dus 
zeker niet gepubliceerd. Naar verluidt liet 
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Wiertz de laatste jaren van zijn leven zijn 
brieven zelfs door derden schrijven om geen 
‘autografen’ de wereld in de sturen. Labarre 
heeft dus wel brieven gepubliceerd. En dat 
was voor Potvin blijkbaar voldoende reden 
om Wiertz’ persoonlijke papieren niet te ver-
nietigen, meer nog, om ze evenzeer te publi-
ceren, niet in hun geheel, maar ‘gemon-
teerd’ tot ‘une analyse, la plus complète que 
possible, avec les dates exactes et les frag-
ments les plus importants’ (OL, p. 391), ten-
einde het eenzijdige en onnauwkeurige 
beeld, geschapen door de ‘wilde’ publicaties, 
te corrigeren. Het boek van Labarre is inder-
daad een snel geschreven rommeltje van 
bedenkingen en feitjes. Labarre verwerkt 
vooral zijn eigen herinneringen en de  
brieven die Wiertz hem gestuurd heeft. Zijn 
eigen brieven aan Wiertz, die in het 
Wiertzarchief  zitten, heeft hij niet kunnen 
gebruiken, laat staan het archief  als geheel. 
Labarres relaas betreft dan ook enkel de 
jaren waarin hij in nauw contact stond met 
Wiertz, van diens terugkeer uit Rome in 
1837 tot zijn eigen vertrek naar Parijs in 
1842, en de sterfscène. Gedurende de laatste 
twintig jaar van Wiertz’ leven hebben de 
beide mannen ongetwijfeld eerder spora-
disch contact gehad.
 Tussen 1837 en 1842 zijn Wiertz en 
Labarre echter zeer close. De brieven brengen 
hier elementen naar boven die de reserve 
van Potvin ten opzichte van Wiertz’ oude 
vriend mede kunnen verklaren. Labarre, 
een stadsgenoot uit Dinant, is een jonge 
journalist wanneer hij samen met een neef  
van Wiertz de kunstenaar bij diens terug-
keer uit Italië op 17 juni 1837 gaat begroeten 
in Antwerpen. Labarre heeft dan een zeer 
lovend artikel geschreven over de Patroclos, 
wat het begin is geweest van hun vriend-
schap. Labarre is met Wiertz mee naar 
Parijs gegaan voor de Salons, en verschaft 
Wiertz toegang tot de pers. Zo schrijft Wiertz 
aan Labarre ‘Je réclame de vous, pour 
l’Exposition prochaine, bon nombre 
d’articles où vous ne devez point ménager 

les hyperboles.’ (LL-EB, p. 214, 13 mei 
1839) Labarre wordt ook, op een bizarre 
manier, even de eigenaar van de Patroclos. 
Na de mislukte presentatie op het Salon in 
Parijs in 1839 weet Wiertz met zijn mees-
terwerk immers geen blijf, en in 1840 orga-
niseert hij het ‘Concours de Louvain’, een 
schrijfopdracht over ‘L’influence pernicieuse 
du journalisme sur les arts et sur les lettres’, 
met de Patroclos als prijs. (OL, p. 424) Wiertz 
denkt aan een jury met kunstenaars als 
Wapper s,  De Keyser,  Gallait  en 
Verboeckhoven, maar die bedanken alle-
maal voor de eer. Uiteindelijk zijn er zes 
inzendingen, en wint vriend Labarre de 
wedstrijd met zijn artikel Les Feuilletonistes. 
Labarre tracht vervolgens het schilderij aan 
de staat te verkopen. ‘Mr. Geefs attend que la 
chambre ait adopté le budget des travaux 
publics. Alors, il faut forcer le ministre à 
comprendre que Patrocle est digne du pre-
mier rang au Musée. Voilà où nous sommes. 
Je vous dirai ce qui arrivera plus tard’ (LL 
aan AW, aug 1841); ‘le baron De Stassart, 
qui m’aime beaucoup et qui admire 
Patrocle, est allé voir, à son tour, le ministre 
Nothomb, pour l’engager à faire 
l’acquisition de votre oeuvre.’ Minister 
Nothomb, toen minister van Openbare 
Werken, antwoordt dat hij wel wil, maar 
geen fondsen heeft, en doet Labarre een idee 
aan de hand: de Patroclos verloten onder 
1500 aandeelhouders die elk een aandeel/
lot van 10 franc kopen.18 Wiertz zou een 
lithografie maken zodat alle 1500 aandeel-
houders een prent krijgen. Labarre schrijft 
enthousiast dat zo zelfs ‘peut-être aussi le 
grand roi Léopold’ aandelen zal kopen.  
De petite histoire toont verder hoe Labarre 
geld tracht te maken van zijn prijs, maar 
vooral dat er voor Wiertz’ meesterwerk geen 
‘markt’ is: de Patroclos wordt – met slechts 
een deel van de aandelen verkocht – inder-
daad verloot, door de ongelukkige winnaar 
onmiddellijk geruild, nadien doorverkocht, 
uiteindelijk door de staat aangekocht, en 
behoort vandaag tot de collectie van het 

Musée de l’Art Wallon. (LL-EB, p. 237) 
(Wiertz heeft nadien, voor zijn Museum, een 
tweede, nog iets grotere versie geschilderd.)
 Uit de briefwisseling met Wiertz komen 
Labarres ‘pragmatische’ neigingen herhaal-
delijk naar voor. Hij doet allerlei voorstellen 
aan Wiertz om met portretten snel geld te 
verdienen, vraagt zelf  Wiertz herhaaldelijk 
om geld, informeert bijvoorbeeld of  Wiertz 
voor hun trip naar Parijs wel voldoende mid-
delen heeft enzovoort (LL aan AW, 17 jan 
1839). Wiertz heeft een absolute afkeer van 
Parijs, maar tegen zijn wens in wil Labarre 
er in 1841 toch gaan werken. Hij tracht zich 
te verantwoorden en geeft zich daarbij ook 
bloot: ‘nous sommes un peuple de melons, 
nous ne savons que boire du faro […] s’il faut 
vivre au milieu des imbéciles, c’est Paris que 
je choisisse pour cela…’ (LL aan AW, 27 nov 
1841); ‘Pour moi, je veux gagner de l’argent, 
avant l’autre chose.’ (LL aan AW, 8 augustus 
1847); ‘ce que je vais chercher à Paris, c’est 
une scène qui a un million de spectateurs, 
qui a l’univers pour spectateurs, et je ne 
trouve pas cela à Bruxelles’ (LL aan AW, s.d. 
1842). Ook Wiertz’ eerste kennismaking 
met Potvin blijkt via een geldprobleem van 
Labarre te lopen: op 22 september 1846 
schrijft Labarre vanuit Parijs aan Wiertz dat 
hij opnieuw financiële problemen heeft, en 
al 1000 francs geleend heeft ‘van een jonge 
man, Charles Potvin’, maar ondertussen 
reeds iemand heeft gevonden die hem de 
2000 francs wil lenen om zijn schulden en 
de lening van Potvin terug te betalen,  
‘op voorwaarde dat Wiertz een schilderij als 
borgstelling deponeert bij een solvabel per-
soon’. Labarre suggereert meteen dat hijzelf  
wel wil fungeren als ‘betrouwbaar persoon’ 
en het schilderij dus graag zelf  wil bijhou-
den… Blijkbaar heeft Wiertz Labarre gesug-
gereerd om toch maar terug naar Brussel te 
komen. Labarre schrijft op 1 november 
1848 dat hij wel wil, maar dan enkel wan-
neer Wiertz voor hem een job vindt waar-
mee hij onmiddellijk geld verdient, en hij 
meldt ook: ‘Je venais d’écrire à Potvin pour 

lui demander à m’obtenir de M. Rogier, 
ministre de l’intérieur, la commande d’un 
ouvrage’, waarin België verdedigd wordt 
tegen de stommiteiten van ‘la presse pari-
sienne’. Labarre komt inderdaad terug en 
begint zijn carrière als politiek commentator 
in La Nation, met Potvin als collega… Het is, 
gezien deze voorgeschiedenis, waarschijn-
lijk dat Potvin enige voorzichtigheid betracht 
zal hebben met betrekking tot Labarre. Maar 
hun beider relatie tot Wiertz, en de princi-
piële politieke gelijkgezindheid, hebben het 
hem allicht onmogelijk gemaakt om zich 
openlijk van Labarre te distantiëren.
 De figuur van Charles Potvin blijft op 
basis van het Wiertz-dossier veel moeilijker 
grijpbaar. Om te beginnen zijn zijn brieven 
aan Wiertz, indien die er geweest zijn, niet 
in het archief  bewaard. Bekend is dat Potvin 
vertoefde in hetzelfde links-liberale politieke 
milieu als Labarre, maar hij was veel beter 
geïntroduceerd, beleefder en gematigder.19 
Hij was lid van de gefuseerde loge ‘Les Vrais 
Amis de l’Union et du Progrès réunis’, de 
loge waarvan ook Charles Rogier lid was. 
Hij was tevens lid van ‘La Libre Pensée’, een 
nevenorganisatie van de Loge opgericht in 
1863 ter bevordering van de burgerlijke 
begrafenissen, die ook de begrafenis van 
Wiertz zou organiseren. Hij was de eerste 
directeur en, met onder anderen Emile de 
Laveleye, Charles Buls en Edmond Picard, 
stichter van de Revue de Belgique, de recht-
streekse voortzetting van de Revue 
Trimestrielle van Eugène Van Bemmel.  
Hij werd vanaf  1878, na Watteau, conser-
vator van het Wiertzmuseum. Blanqui heeft 
Potvin in 1859-60 in Brussel zeker ont-
moet, en Potvin kende Watteau. Maar enkele  
jaren later, in 1864, zijn de relaties duidelijk 
koel: Watteau schrijft in oktober 1864, in 
antwoord op een vraag van Blanqui: ‘Vous 
me demandez ce que devient Potvin, dans 
ce remue-ménage belge? Potvin évolutionne 
de plus en plus vers l’officiel. […] Le diable 
l’emporte!’(LW aan AB, oktober 1864). 
Duidelijk is dat Potvin de reputatie en erfe-
nis van Wiertz niet gekoppeld wou zien aan 
de herriestoker Labarre, én evenzeer Wiertz’ 
persoonlijke banden met en sympathieën 
voor het Blanquisme liever in de schaduw 
wou laten, om hem te verbinden met het 
Belgische vrijzinnige politieke milieu dat 
hem, alles bij elkaar genomen, toch zijn 
Museum had geschonken… Dit alles blijkt 
uit de manier waarop Potvin de informatie 
uit het archief  geselecteerd en verwerkt 
heeft, maar ook uit de manier waarop hij de 
‘Papiers Wiertz’ geordend heeft.

Pierre Wauters

De belangrijkste ingreep van Potvin is even-
wel het verdonkeremanen van de cruciale 
rol van een vroege vriend en politieke 
beschermer van Wiertz, Pierre Wauters. 
Pierre (Peter) Wauters (1796 – 1873) was 
Mechelaar. In het archief  bevinden zich 
tientallen brieven van Wauters en kladjes 
van brieven van Wiertz aan Wauters.  
De briefwisseling start onmiddellijk na 
Wiertz’ terugkeer uit Rome, maar ze kenden 
elkaar reeds langer. In een der eerste brie-
ven schrijft Wauters over zijn ‘désir de 
rénuer cette amitié qui prit naissance dans 
l’âge heureux de notre adolescence’ (PW 
aan AW, 23 september 1837). Het is moge-
lijk dat ze elkaar ontmoet hebben via de 
schilder Charles Wauters, een neef  van 
Wauters, die van 1829 tot 1833 aan de 
Antwerpse Academie studeerde.20 Pierre 
Wauters zou ook, via de ambassade, brieven 
naar Wiertz in Rome geschreven hebben 
(PW aan AW, 16 juli 1837). De aanspreking 
in de brieven gaat snel van ‘Monsieur 
Wiertz’ naar ‘Caro Antonio’, en de toon van 
de uitnodigingen, de frustratie over het uit-
blijven van een antwoord, en de vraag naar 
vriendschap en contact is soms moeilijk in 
te schatten. Het verkeer is in elk geval bij-
zonder hartelijk. Wauters wou onmiddellijk 
een werk van Wiertz verwerven (waarbij 
het onderwerp er niet toe deed, maar met 
‘une grandeur academique pour les figu-
res’), maar hij schrijft tegelijk dat ‘la chose 
la plus agréable après cela, sera sans doute 
le plaisir que j’aurai de vous prouver que je 
mérite une place distinguée dans votre ami-
tié.’ (PW aan AW, 3 juli 1837) Wauters wou 
duidelijk een persoonlijke band met Wiertz 
en zal daarvoor ook Labarre mee als vriend 
adopteren. In een cruciale passage in een 
van zijn brieven geeft Wauters aan hoe hij 
de relatie ziet en wat hij als vriendschaps-

Antoine Wiertz
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geschenk te bieden heeft: ‘Sans moi, j’ose le 
dire à vous seulement, le jeune Wauters en 
était encore à l’expectance, et le voilà 
entouré des commandes dans le monde des 
quelles il s’en trouve des familles illustres et 
des personnes hauts placés. Il faut à des 
talents comme le vôtre des gens qui les 
apprécient et aident de tous leurs moyens et 
crédits à leur procurer de l’éclat et de la 
renommée. […] je me prêtrai à vous éviter là 
où je pourrai des démarches qui pourraient 
vous coûter’ (PW aan AW, 20 mei 1838). 
Uit de briefwisseling blijkt dat de contacten 
tussen 1837 en de dood van Wiertz’ moeder 
in augustus 1844 zeer intens waren, en dat 
Wauters inderdaad gedaan heeft wat hij 
beloofd heeft. Het is Pierre Wauters die de 
basis gelegd heeft van Wiertz’ carrière als 
officieel geaccepteerd kunstenaar. Wiertz 
verbleef  dikwijls in Mechelen, ook samen 
met zijn moeder. (PW aan AW, 26 mei 
1838: ‘Mon foyer, ma table et un lit vous 
attendent.’) Wauters stuurde moeder 
Wiertz in Luik allerlei geschenken, liet 
Wiertz wijn bezorgen enzovoort. Hij bood 
Wiertz aan om in Mechelen te komen 
wonen. Hij zag op een bepaald moment een 
huwelijk mogelijk tussen Wiertz, die vage-
lijk verloofd was met de dochter van zijn 
huisbaas in Luik, en zijn eigen nicht 
Antoinette. Hij schetst de perspectieven: 
‘Ma maison et la majeure partie du mobilier 
qu’elle contient sont à vous du jour ou vous 
serez mon neveu’ (PW aan AW, 15 augustus 
1839), en Wiertz kan in Mechelen komen 
wonen, of  alles verkopen en in Luik blijven 
wonen, zoals hij wil. Uit alles blijkt dat 
Wauters inderdaad rechtstreekse toegang 
had zowel tot ‘des familles illustres’ als tot 
‘des personnes hauts placés’. Zo zorgt 
Wauters er om te beginnen voor dat Wiertz 
in Luik de ruimte en de middelen krijgt om 
La Révolte te maken: ‘M. le Baron De La 
Faille, administrateur des beaux arts pour la 
Belgique accompagné de mon ami 
Constantin Rodenbach, député à la cham-
bre de représentants, m’ont fait l’honneur 
de me rendre visite et de s’arrêter quelques 
moments chez moi où ils ont admirés deux 
ou trois jolies tableaux du jeune Wauters. 
Cette circonstance favorable à l’amitié n’a 
point été perdu pour mon cher Wiertz; j’ai 

en peu de mots et avec persuasion parlé de 
vos talents; raconté les honneurs que vous 
avez obtenus à Rome.’ (PW aan AW, 29 mei 
1838) Wauters kondigt aan dat Rodenbach 
en De la Faille samen of  apart in Luik op ate-
lierbezoek zullen komen, en Rodenbach is 
inderdaad gekomen. (PW aan AW, 17 juni 
1838: ‘Dès aujourd’hui je crois pouvoir 
assurer le triomphe au modeste Wiertz.’ Zie 
ook PW aan AW, 27 juni 1838.) In de papie-
ren bevinden zich ook brieven van 
Constantin Rodenbach die tussenkomt in 
het vinden van een atelier. Wauters brengt 
Wiertz verder onder de aandacht van  
leidende politici: ‘M. Nothomb, m’a dit  
Mr. Rodenbach, lui avait manifesté le désir 
de vous voir et de vous connaître. Cela me 
parait de bonne augure. Quant vous serez 
de rétour ici, je l’engagerai à vous présenter 
à ce ministre ainsi qu’à Monsieur Le Theux 
et De la Faille. Vous aurez, m’a dit Mr. 
Constantin, la commande d’un tableau’ 
(PW aan AW, 4 augustus 1839). In dezelfde 
brief  kondigt Wauters in bedekte termen de 
onderscheiding – ridder in de Leopoldsorde – 
aan die Wiertz in 1840 zal krijgen. En in een 
brief  van 6 juni 1840 schrijft hij: ‘Generaal 
De Warneffe zal met de koning over u spre-
ken.’ Enzovoort. Naast de hooggeplaatsten 
introduceert Wauters Wiertz bij potentiële 
klanten uit ‘les familles illustres’ die bij hem 
over de vloer komen: generaal en senator 
Daine21, het echtpaar Van de Wiele, de echt-
genotes Rodenbach, kolonel van 
Remoorten, rechter en ‘zoon van de minis-
ter’ Duviver, Mevrouw Dierxens…
 Verder treedt Wauters op als raadgever 
om Wiertz, die bijzonder trots was en de nei-
ging had aandacht en eerbetoon uit te lok-
ken om ze dan openlijk te kunnen weigeren, 
tegen zichzelf  te beschermen. Zo waar-
schuwt Wauters Wiertz dat hij niet een 
tweede keer verstek kan laten gaan op een 
afspraak bij de minister, en dat het gevaar-
lijk is een tweede keer de uitnodiging voor 
een soirée van de minister te weigeren (PW 
aan AW, 27 juli 1845). Wiertz mag zich niet 
permitteren om de goedbetaalde portret-
opdrachten van De la Faille te weigeren. 
Wauters bemiddelt ook om Wiertz’ werk 
internationaal te laten reizen: ‘J’ai engagé le 
jeune Rodenbach d’intéresser son père et 

son oncle à un projet de faire en voyage en 
Allemagne aux frais du gouvernement  
le grand tableaux dont vous allez vous occu-
per’ (PW aan AW, 12 juni 1842), en hij 
waarschuwt dat, wanneer de regering 
zoiets aanbiedt, Wiertz het aanbod moet 
aannemen: ‘Chevalier, si le gouvernement 
veut faire voir le tableau en pays étrangers, 
acceptez son offre.’ Verder waarschuwt hij 
Wiertz dat hij vriend Labarre in toom moet 
houden: ‘Dites à l’ami Louis que je lui consi-
dère de ne point écrire contre Rogier – je 
serai contrarié s’il le faisait car j’espère tou-
jours son retour aux affaires.’ (PW aan AW, 
s.d. eind 184X)
 De figuur van Pierre Wauters blijft myste-
rieus en moeilijk te plaatsen. Pierre (Petrus) 
is geboren op 24 juli 1796 te Mechelen – hij 
was dus tien jaar ouder dan Wiertz – als een 
van de dertien kinderen van de Mechelse 
handelaar (of  brouwer?) Franciscus 
Josephus Wauters. Hij wordt bij de volks-
telling van 1856 ‘propriétaire’ genoemd en 
stierf  als ‘célibataire’ in 1873.22 Het is 
moeilijk in te schatten waar zijn invloed op 
berust. Eén connectie is echter wel zeer dui-
delijk en was allicht zeer beslissend. 
Wauters’ naaste zus Regina (of  Reine) 
(1795-1874) was sinds 1818 gehuwd met 
Pierre (‘Pedro’) Jacques (Pieter Jacob) 
Rodenbach, dokter te Brugge. Dit echtpaar, 
en de facto vooral Regina, zijn goed bekend 
doordat zij in 1836 de ‘Rodenbach’-
brouwerij overgenomen en uitgebouwd 
hebben. Pierre stierf  in 1848. Hij was een 
van de vier broers Rodenbach, die allen 
avontuurlijk en politiek zeer actief  zijn 
geweest: Pierre, Ferdinand en Constantin 
zijn als officieren met Napoleon mee naar 
Rusland getrokken, ze zijn allen actief  
betrokken geweest bij de Belgische onaf-
hankelijkheidsstrijd, Alexander heeft geze-
teld in het Nationaal Congres en was burge-
meester en volksvertegenwoordiger, 
Constantijn was volksvertegenwoordiger 
enzovoort. Constantijn Rodenbach, zelf  
gehuwd met een brouwersdochter uit 
Brugge, die Wiertz’ zaak behartigd heeft, 
was dus de zwager van Wauters’ zus.
 Naast deze sterke ‘katholieke’ politieke 
connectie, berustte de invloed van Wauters, 
die, zo lijkt het, zelf  geen beroep of  functie 
heeft uitgeoefend, op zijn sociale kring en 
gastvrijheid. In een van zijn eerste brieven 
karakteriseert Wauters zijn ‘thuisbasis’:  
‘ce modeste asile est le rendez-vous hospita-
lier des hommes de mérite et de distinction 
de tous les rangs et tous les pays pour peu 
qu’ils me soient connus ou recommandés’, 
en hij nodigt Wiertz uit met: ‘venez chez un 
solitaire goûter la liberté sans contraintes et 
l’acceuil cordial que l’amitié vous menage.’ 
(PW aan AW, 4 juli 1837) Wauters leefde 
inderdaad alleen en ongehuwd – met Wiertz 
en de schilder Lambert Mathieu23 van 
Leuven heeft hij een genootschapje 
gevormd, waardoor ze elkaar als ‘Chevalier’ 
aanspraken, met de belofte nooit te huwen  
– maar leefde klaarblijkelijk wel libertijns. Uit 
zijdelingse persoonlijke opmerkingen valt 
op te maken dat zekere genoegens onplezie-
rige gevolgen gehad hebben: ‘j’ai à lutter 
contre des embarras ou de facheuses et 
impieuses circonstances m’ont placés […] ce 
malaise est gênant je l’avoue, pour oublier 
je bois et mange bien, demandez à Louis’ 
(PW aan AW, 12 juli 1842); ‘Depuis un 
mois je vis dans les fêtes pour finir comme 
j’ai commencé; mon mal ne saurait être un 
obstacle, il faut qu’il se résigne.’ (PW aan 
AW, 26 oktober 1841)
 We kunnen besluiten dat de interesse 
van Wauters voor Wiertz duidelijk per-
soonlijk was, maar dat zijn protectie ver-
liep langs politieke ‘connecties’. Wauters 
wou Wiertz goed introduceren, maar liep 
daarbij natuurlijk het voorspelbare gevaar 
van zichzelf  precies daardoor overbodig te 
maken. Dat is wat zich op een bepaald 
moment lijkt voor te doen, wanneer 
Charles Rogier zélf  persoonlijk contact 
zoekt: ‘Mr. Rogier veut absolument vous 
voir, il veut être votre protecteur, mr. 
Rodenbach m’assure vous l’avoir dit.’ En 
Wauters waarschuwt Wiertz onmiddellijk 
voor de twijfelachtige zekerheid die politie-
ke protectie biedt, in vergelijking met de 
onbaatzuchtige steun van vrienden en ver-
wanten… Het contact tussen beiden is echter  
toch verbroken of  afgestorven, waar-
schijnlijk doordat met de dood van 
Constantijn Rodenbach in 1846 Wauters’ 
belangrijkste ‘politieke connectie’ is weg-
gevallen, maar zeker ook omdat vanaf  het 
succes van Wiertz op het Salon van 1848 

de Brusselse entourage de ‘patronage’ van 
Wiertz heeft overgenomen.
 In zijn ‘biografisch dossier’ houdt Potvin 
Wauters systematisch buiten beeld. Hij 
citeert regelmatig uit de brieven en vermeldt 
de naam van Wauters in een voetnoot, 
maar laat hem in het verhaal maar even 
optreden, en dan nog naamloos en in een 
slecht daglicht. Potvin beschuldigt een ano-
nieme persoon van zich aan Wiertz op te 
dringen: ‘La même personne entre de plus 
en plus dans son intimité, s’attache à lui 
rendre de petites services, cherche tous les 
moyens de lui procurer des ressources et du 
succès: Wiertz ne cède point.’ (OL, pp. 434-
435) Hij beschuldigt er de man van zijn 
nicht aan Wiertz te willen verkopen, en er 
via allerlei machinaties in geslaagd te zijn 
Wiertz werk af  te troggelen, en zo een kleine 
‘Wiertz-collectie’ verworven te hebben.  
Een dergelijke verzameling gaat, post fac-
tum, in het licht van Wiertz’ gehele carriè-
re, natuurlijk in tegen Wiertz’ beslissing om 
zijn werk – op de portretten na – niet aan 
private verzamelaars te verkopen. Potvin zal 
evenmin geapprecieerd hebben dat Wauters 
enkele brieven aan Labarre gegeven heeft 
voor publicatie in zijn boek van 1866. En 
het is inderdaad zo dat Wauters van bij het 
begin en nadrukkelijk Wiertz om werk 
gevraagd heeft, en, op de familie in Dinant 
na, de enige bestaande Wiertz-collectie 
bezat. (De Patroclos heeft trouwens, voor hij 
verloot werd, ook een tijd in Mechelen in 
bewaring gelegen.) Maar Wauters’ vraag 
om werk en zijn manier om, via schetsen en 
enkele schilderijen in huis, kennissen op 
een jonge kunstenaar te attenderen of  
bestellingen te regelen, was toen een vol-
strekt normale en eerbare praktijk. Potvin 
heeft echter bij het ordenen van de ‘Papiers 
Wiertz’ alle brieven van Wauters waarin 
deze aan Wiertz iets vraagt of  voorstelt 
apart gelegd, de ‘sprekende’ passages met 
potlood onderlijnd, en het geheel ingebon-
den als een apart volume met als sprekende 
titel à charge: Les Tableaux de Malines.24  
Het dossier moet vooral bewijzen dat 
Wauters te kwader trouw was en zich 
wederrechtelijk werken heeft toegeëigend 
die eigenlijk in het Museum horen.

Une oeuvre populaire

‘Wij stellen thans de vraag: wat is het dan, 
wat in het Atelier van Wiertz een zo bijzon-
dere indruk maakt, en bestand is tegen de 
kritiek die van zijn werk eist wat hijzelf  in 
zijn vele pamfletten naar voor schuift als de 
enige maatstaf  die hem recht zou doen? 
Artistiek gezien bijna niets.’ 25 De analyse 
van het ‘geval Wiertz’ is reeds in 1874 voor-
treffelijk gemaakt, zonder kennis van het 
archief, uitsluitend op basis van bezoeken 
aan het Museum en de publicaties van 
Watteau, Labarre en Wiertz/Potvin, door 
Herman Grimm. Zijn vergeten essay  
Der Maler Wiertz, veruit het beste wat tot nu 
toe over Wiertz is geschreven, blijft geheel 
onvermeld in de (Franstalige) Wiertz-
bibliografieën. Grimm, die het Museum in 
1860 voor de eerste keer bezocht heeft, 
geeft onmiddellijk aan waar de relevantie 
van Wiertz ligt: ‘Ik ken geen enkele kunste-
naar wiens ontwikkeling zozeer bepaald is 
door de inwerking van krachten die de hui-
dige algemene omwentelingen beheer-
sen.’ 26 De ‘nieuwe omstandigheden’ zijn 
het wegvallen van het traditionele opdracht-
geverschap van de adellijke kunstliefheb-
bers, en aan de orde is Wiertz’ beslissing om 
uitsluitend voor de Roem – dat wil zeggen: 
voor niemand en tegelijk voor Iedereen – 
kunst te maken. Grimm ziet heel scherp dat 
precies deze keuze van Wiertz een staats-
kunstenaar heeft gemaakt. Om het even 
wat hij schildert, hij schildert ‘onwaarach-
tige’, officiële kunst. Na het overzicht van 
Wiertz’ werk en leven vraagt Grimm of  wij 
hier te maken hebben met ‘een natuurlijke, 
in volle vrijheid gekozen en gevolgde loop-
baan’ 27, en hij constateert dat Wiertz vanaf  
het begin van zijn studies tot zijn terugkeer 
uit Rome van subsidies geleefd heeft, en op 
dat moment ‘nog geen enkele stap op eigen 
benen gezet heeft’, wel zijn strijd tegen de 
‘Kollektivbegriffe’ Publiek en Ministerie 
aanvangt, maar ook nog, voor de rest van 
zijn carrière, bij al wat hij doet staatshulp 
krijgt: ‘Staatshulp van begin tot einde.’ 28

 Wiertz is het product van een politieke 
vergissing enerzijds en de algemene mecha-
nismen van het publiekssucces anderzijds. 
Het resultaat is minderwaardige kunst.  

Antoine Wiertz
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Het ‘geval Wiertz’ is een gevolg van de voor-
onderstelling van politici dat de smeerolie 
van voorspraak, goede ‘connecties’ en 
gedeeld lidmaatschap van bepaalde vereni-
gingen – zeker nuttig om de maatschappij te 
laten draaien en om zaken te doen – ook een 
goede manier is om kunstenaars te kiezen. 
De kunstenaars die men zelf  persoonlijk 
kent, of  de vrienden van de vrienden, zijn 
echter niet noodzakelijk goede kunstenaars. 
Deze vergissing heeft in dit geval, door de 
bijzondere omstandigheden, bijzondere 
proporties aangenomen. De omstandigheden 
waren bijzonder omdat het jonge België een 
paar jaar na de onafhankelijkheid nog niet 
goed wist wat met de kunst aan te vangen, 
en men zich blijkbaar enkel een ‘ontper-
soonlijkt’ opdrachtgeverschap van ‘klas-
sieke kunst’ – van ‘museumkunst’ – als 
‘publieke kunst’ kon inbeelden. Wiertz, die 
van bij het begin op hoge protectie kon reke-
nen, maakte geen kleinschalige ‘huiskunst’, 
maar kolossale uitvoeringen van Klassieke 
Kunst, kwam terug uit Rome, en leek dus 
‘geschikt’. Bovendien was Charles Rogier, 
die Wiertz reeds kende van zijn Prix de 
Rome in Antwerpen, toen hij in 1851 diens 
vraag naar een eigen museum moest 
behandelen, net de leider van een homo-
geen liberale regering. Hij had dus de ruim-
te en de vrijheid om, met zijn vrijzinnige 
vrienden mee, ‘een brug te ver’ te gaan. 
Toen vijftien jaar later de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat de 
erfenis en meteen het financiële plan voor 
de uitbreiding van het museum moesten 
aanvaarden, bleef  daarvoor in de Senaat 
maar een krappe meerderheid van vier 
stemmen over. Potvin vermeldt dit niet, 
Labarre met plezier. Maar toen was het 
natuurlijk al te laat.
 Grimm legt in zijn artikel ook de nadruk 
op een ander aspect, dat hij niet zelf  ver-
bindt met het voorgaande, maar dat er 
nauw mee samenhangt: de vulgariteit van 

Wiertz’ kunst. Grimm noemt Wiertz een 
‘arrangeur’, en schrijft in 1874 na de 
beschrijving van enkele van Wiertz’ ‘genre-
taferelen’, waaronder L’Annexion de la 
France à la Belgique ou le soufflet d’une dame 
belge (het schilderij van een vrouw die in 
huis belaagd wordt door een Franse soldaat, 
een pistool grijpt en hem door het hoofd 
schiet, dat Wiertz als beloning wou verloten 
onder de Belgische vrouwen die een zelf-
verdedigingsprogramma zouden volgen): 
‘Dergelijke scènes, schril theatraal opgevat, 
met een politieke boodschap erbovenop, 
moeten prikkelend gewerkt hebben, zoals zij 
dat vandaag trouwens nog steeds doen.’ 29 
Wiertz mikt onmiddellijk op het effect: ‘Deze 
schilderijen, gemaakt om te genieten met de 
laagste graad van kunstzinnige vorming, 
zijn ook het grofst geschilderd. Enkele daar-
van zijn zo opgesteld in het Atelier dat het 
afgrijslijke effect geheel uitgespeeld wordt.’ 
‘Wiertz is een agitator, voor wie de bevredi-
ging van zijn ambitie het enige doel vormt, 
en die instinctmatig heeft aangevoeld wat 
de mensen aangrijpt. Wiertz wil ontroe-
ren.’ 30 Een gelijkaardige analyse maakt ene 
Théodore de Vance, die in 1857 verslag doet 
van zijn bezoek aan het Museum: ‘Quand, 
après avoir parcouru ces gigantesques 
pages, on descend vers les toiles qui occu-
pent moins d’espace, on éprouve je ne sais 
quelle succession de sentiments étranges 
qui impriment au cerveau des vibrations 
pénibles et à l’âme des secousses violentes. 
Et, chose singulière, ces toiles qui semblaient 
reléguées au second plan et n’occuper 
qu’une position accessoire, finissent par 
tout envahir et absorber absolument 
l’attention. C’est qu’en effet on se croirait 
engagé dans l’un des cercles infernaux du 
Dante, dans la cité des pleurs, au milieu de 
la race des damnés. Vous avancez, et de 
nouveaux tourmentés se pressent autour de 
vous. On est tenté de se demander si, comme 
le saint André du poète Florentin, M. Wiertz 

a voulu se faire un gibet de sa propre mai-
son. Moi aussi, j’entendais pousser des 
gémissements, et je ne voyais personne qui 
les fit. […] Une sorte d’air mort vous enve-
loppe et vous entraîne vers deux espèces 
d’alcôves dont les étroites ouvertures sollici-
tent impérieusement votre curiosité. 
Derrière l’une se trouve inhumation préci-
pitée, c’est-à-dire un léthargique qui vient 
de soulever, dans une convulsion suprême, 
le couvercle de son cercueil, couché dans un 
caveau. Il est impossible d’oublier, quand on 
les a vus, cette face livide, verdâtre, épou-
vantée, et ce bras luttant contre une méprise 
de la mort, pour ressaisir un peu d’air, un 
peu de lumière du doux monde. Si 
l’enterrement des vivants était passé en 
habitude, cette scène de revenant aurait 
une sérieuse valeur sociale. En vérité, quand 
on s’est heurté à tout cela, on est frappé de 
stupeur; on souffre; la pensée s’arrête, on 
étouffe; les oreilles tintent et l’on croit 
entendre murmurer à la ronde le chant des 
sorcières de Macbeth: Le beau est horrible, 
l’horrible est beau!’ 31

 De onverwachte combinatie van hoog-
dravende en grootschalige retoriek, waar-
mee Wiertz zich in zijn carrière van officiële 
steun verzekerd heeft, met de kleinere, 
‘schokkende’ beelden van sociale faits divers 
en politieke allegorieën, die het ‘brede 
publiek’ naar zijn museum hebben gelokt, 
heeft een grond. De laatste groep werken, 
en meteen het grootste deel van wat Wiertz 
de laatste tien jaar van zijn leven heeft 
geschilderd, komt namelijk geheel tegemoet 
aan wat Blanqui van de kunst – de litera-
tuur – verwacht. ‘Je crois que c’est le moyen 
d’actions le plus sûr aujourd’hui sur les 
masses.’ (AB aan LW, 9 februari 1865)  
In zijn correspondentie met Watteau schrijft 
Blanqui: ‘Le roman athée, matérialiste et 
baigné de larmes exclusivement humaines 
serait une grande nouveauté et une grande 
conquête.’ En hij vraagt aan Watteau om 
dergelijke romans ‘à fibre attendrie, senti-
mentale, dramatique’ te leveren voor zijn 
krant (AB aan LW, 14 november 1864). 32 
‘Le roman est devenu la pâture de première 
nécessité pour le peuple. […] Sous cette 
forme, le populaire avale tout. Le raisonne-
ment l’ennuie; le fait vivant et agissant le 
conquiert. C’est le plus puissant véhicule de 
propagande.’ (AB aan LW, 6 februari 1865) 
Het standpunt is dus dat men het volk, dat 
verdrukt wordt, maar verder geen politiek 
verstand heeft en traag is, kan ‘meekrijgen’ 
middels aangrijpende sentimentele verha-
len waardoor het sympathie opvat voor de 
juiste namen en partijen. Watteau heeft 
inderdaad een tweetal van dergelijke senti-
mentele krantenromans geschreven, maar 
heeft, vooral, Wiertz’ werk in dit perspectief  
bekeken en gepromoot. De inleiding van 
Watteaus rondleiding in het Musée van 
Wiertz van 1861 – ongetwijfeld met diens 
medeweten en instemming gepubliceerd – 
focust inderdaad in het geheel niet op de 
‘kolossale’ werken die Wiertz de officieel-
politieke steun voor zijn Museum hebben 
bezorgd, maar op de voorstelling van ‘des 
faits vivants et agissants’ die het publiek 
naar het Museum hebben gelokt: schilderij-
en met de gedachten van het afgehakte 
hoofd één, twéé en drie seconden na  
de terechtstelling; de zelfverdediging van  
de Belgische vrouw tegen de verkrachter;  
de verwijten van de mensheid aan Napoleon 
in de hel enzovoort. Watteau verraadt, in 
zijn apologie, hoe Wiertz inderdaad doet 
wat de blanquistische revolutionaire visie 
van de kunst verwacht, en voorziet de keuze 
voor een populistische esthetiek van een 
politieke legitimatie. Wiertz is acceptabel 
voor een Blanquist, want hij is radicaal 
anti-burgerlijk, hij misprijst de burgerij, 
weigert rijk te worden en zijn werk te verko-
pen: hij weigert de ‘markt’. ‘L’Église, en fai-
sant l’art vassal du dogme, ouvrait au moins 
devant le peintre les larges portes de ses 
grandes cathédrales; la bourgeoisie, elle, 
ouvre la porte de ses petits salons pour les-
quels il lui faut de petits artistes, pour peindre 
de petits sujets, avec de petits sentiments, et 
tout cela, bien entendu, payé à petit prix. Le 
marchandage par sous et deniers, est entré 
au plein coeur du marché des arts. La com-
mande gouverne souverainement et l’idée 
et la forme; la commande elle-même est 
soumise à la mode. L’art s’émiette dans des 
exigences minuscules. La peinture est de 
plus en plus vouée à l’ornement. En général, 
la bourgeoisie se préoccupe des choses de 
l’art, non pour orner son esprit, mais son 
salon. […] Qu’elle soit d’or ou d’argent, 

royale ou boutiquière, laïque ou cléricale, 
l’entrave qui s’impose à l’art doit être brisée 
sans pitié. C’est en s’appuyant sur de sem-
blables principes que le peintre Wiertz a pu 
accomplir les grandes choses qu’il a faites.’ 
Maar vervolgens schildert Wiertz thema’s 
met een duidelijke les, met een aangrijpen-
de ‘politieke bijsluiter’: l’Enfant brûlé gaat 
over het tekort aan kindercrèches, Trois 
visions d’une tête coupée is een aanklacht 
tegen de doodstraf; L’Inhumation précipitée 
wijst een gevolg van cholera aan; Faim, folie 
et crime gaat over wat de armoede kan aan-
richten, Les Choses du présent devant les 
hommes de l’avenir doet geloven in de voor-
uitgang en het menselijke kunnen; Le der-
nier Canon is een pacifistisch manifest enzo-
voort. Elk beeld ‘grijpt aan’ en is ook 
opgezet om aan te grijpen. ‘En effet, si  
le tableau ne prend pas le public par les 
yeux et ne le force pas à s’arrêter, à analyser, 
le public passe sans que son esprit ait été 
seulement effleuré. En pareille occurrence 
et quel que soit le mérite de l’oeuvre, 
l’artiste reste ignoré.’ 33

 De eerste zwakte van deze politieke recu-
peratie van de kunst is een gevolg van de 
zwakte van de onderliggende politieke ana-
lyse. Friedrich Engels heeft na de Commune-
opstand Blanqui gekarakteriseerd als een 
politiek revolutionair en een sentimenteel 
socialist: als iemand die ‘meevoelt’ met het 
volk, maar geen theorie heeft en geen pro-
gramma.34 Het verontwaardigingssocialis-
me en het appelleren aan ‘human interest’ 
is misschien een middel om kranten te ver-
kopen of  kijkcijfers te verhogen, maar het 
levert geen politiek besef  op. Zeker heeft 
Blanqui zich vergist. Controverse en schan-
daal maken van de kunstenaar misschien 
een ‘publieke figuur’, maar van aangrijpen-
de en sentimentele beelden gaat helemaal 
geen mobiliserende kracht uit: ze trekken 
aandacht, ze trekken publiek.
 De tweede zwakte van deze kunst is dat ze 
gemakkelijk is. Het geval Wiertz is interes-
sant omdat het toont waar kunst waar nie-
mand moet voor kiezen toe leidt: tot kunst die 
Publiek nodig heeft. Wiertz maakt schilderijen 
die enerzijds werken als ‘bewijsstukken’ en 
aldus een status behalen nodig voor politieke 
steun. Anderzijds schildert hij gewoon ‘wat 
het publiek wil’. En dat is niet: wat het publiek 
denkt of  waar het akkoord mee gaat, maar: 
wat het wil zien. Wat Potvin formuleert als 
een tegenstelling, is in werkelijkheid een 
intiem verband: ‘Wiertz se créa un musée. 
[…] Le musée de cet homme, à qui l’on a tant 
reproché de faire de l’art gigantesque, de l’art 
inaccessible au vulgaire, est le plus fréquen-
té, le plus aimé de la foule, et devient de plus 
en plus une oeuvre populaire.’ (OL, p. 526) 
Wiertz heeft zijn Museum echter niet zomaar 
te danken aan politieke protectie van enkele 
hoge heren. Zij hadden zijn succes of  bekend-
heid nodig als excuus. Wiertz’ ‘weigering’ om 
te verkopen en zijn volgehouden vraag om 
staatssteun kon ingewilligd worden net 
omdat hij een ‘gemediatiseerde’ kunstenaar 
was. Zijn ‘vulgaire’, schokkende, gemakke-
lijke kunst is het complement van zijn 
‘officiële erkenning’.
 ‘Hebt gij te Brussel het atelier van Wiertz 
gezien? Verschrikkelijk, akelig, fantastisch, 
aardig! En dat gaatje waar ge door ziet, brrr! 
een man die, levend begraven, de deksel der 
kist tracht op te heffen! En die geguilloti-
neerde! En die moeder die haar kind braadt! 
En dat sleutelgat waar gij door ziet, en die 
surprise achter de Entree interdite! En die 
reusachtige akelige voorstellingen! En die 
hond, net of  ie heus leeft! Aardig, zonder-
ling, komiek. Ziedaar het oordeel over 
Wiertz, gelijk gij het te hooren komt van 
negen en negentig ten honderd der 
stoomende reizigersbent, die haar frank en 
haar verbazing aan de werkplaats van den 
zonderlingen man hebben ten beste gegeven. 
En dan nog die vreemde manieren en leef-
wijze; die ridderorde die hij in zijn zak 
draagt, en ik weet niet hoeveel andere 
bizarre anekdotes. Die roep van zonder-
lingheid maakt dan ook dat, wanneer gij 
het steile pad even voorbij den dierentuin 
zijt opgegaan en u voor het, rondom met 
klimmende planten begroeide, vierkante 
gebouw zonder zichtbaar dak bevindt, een 
gevoel u bekruipt alsof  ge op uw hoede 
moet zijn tegen allerlei tooverijen en 
attrappes. Den hond, die voor de deur lag, 
verdacht gij wellicht opgezet te zijn, en 
zelfs het bewegen van zijn ooren en oogen 
kon wel mechanisch zijn. Als gij aanklopt 
wapent gij u op een valluik of  op de plotse-
linge omhelzing van eene door de geopen-

Antoine Wiertz

De gezindheden volgens Christus, 1865
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de deur om uw hals vallende gedaante, in 
den trant van de ouderwetsche hermieten 
in sommige oude parken.’35

 Wanneer men vandaag, na honderdvijf-
tig jaar, het Wiertzmuseum bezoekt, en er 
de Patroclos of  de Triomf  van Christus ziet 
hangen, met eronder, rondomrond, die rare 
mengeling van oorlogstaferelen, pin-up-
achtige naakte vrouwen en verleidelijke 
duivels, gestrafte dictators, dramatische 
beelden van zelfmoorden, terechtstellingen, 
overvallen, heldhaftig verweer van belaagde 
vrouwen, pathetische oproepen tegen zin-
loos geweld, en sentimenteel familiegeluk, 
dan beseft men waar Wiertz voor staat. Dit 
is geen kunst, dit is een publiekskrant. De 
‘genres’ van Wiertz zijn de vaste rubrieken 
van de populaire kranten: verontwaardigde 
politieke commentaren, wat buitenlandse 
oorlog- en ellendeberichten, ongelukken en 
moorden, ‘gemengd nieuws’, moraliseren-
de societyroddel en softporno. De Grote 
Gevoelens: La Révolte des enfers contre le ciel; 
Le Dernier Canon; Les Choses du présent 
devant les hommes de l’avenir; De la Chair à 
canon au xix’ siècle; Humanité, en avant!; 
Mort pour la patrie; La Puissance humaine n’a 
point de limites; La Civilisation au xix’ siècle; 
l’Orgueil inspirant les grandes entreprises. De 
kleine drama’s: Inhumation précipitée; Une 
Seconde après la mort; Le Suicide Une 
Embuscade; l’Enfant brûlé; Le Soufflet d’une 
dame belge. Het familiegevoel: On se retrouve 
au ciel; En famille; Amour et Fidélité; Le 
Sommeil du premier-né; Pauvres Orphelins. 
Softporno: Jeune Fille se préparant au bain; 
Métamorphose d’une jeune fille; La Jeune Fille 
au bouton de rose; la Jeune Fille au rideau; la 
Belle Rosine. En tegelijk: Wiertz is 
Hollywood! Het Wiertz-Museum een buurt-
bioscoop! Zijn gigantische doeken hangen 
er als bioscoopschermen. De Triomf  van 
Christus is het eindbeeld van de sequel van 
The Ten Commandments. Voorzeker wou 
Wiertz filmmuziek bij zijn schilderijen! Het 
complement van de beslissing om ‘voor de 
roem’ te werken is dat Wiertz voor het Grote 
Publiek werkt, en dus: voor aandacht. De 
keerzijde van zijn anti-burgerlijke ‘staats-
kunst’ is (‘links’) populisme. Wiertz was 
waarlijk zijn tijd vooruit.

Coda

Wiertz heeft zijn hele leven geklaagd over 
zijn vage, chronische ziekte, die hij zelf  
omschreef  als ‘une lassitude perpétuelle’ en 
een ‘torture inimaginable’.36 Hij heeft een 
ziektedagboek bijgehouden, waarin hij van 
1849 tot 1865 dagelijks de symptomen van 
zijn ziekte heeft genoteerd. Enkele weken 
voor zijn dood schreef  hij in het kladje van 
een brief  zonder adres: ‘Cet infâme public, 
mon Dieu que je hais les hommes […] Oh, si 
je pouvais me cacher à moi-même, mourir, 
mourir dans un pays lointain.’ 37
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Antoine Wiertz

De vertrouwelijke boodschap, 1864

Dit artikel biedt een tussentijds verslag van 
een studie over Antoine Wiertz, gestart 
in 1994 voor het scenario van de BRTN-
film C’est moy que je peins. De Cordier/
Wiertz, gerealiseerd door Jef  Cornelis. 
Het is geschreven op basis van de gepubli-
ceerde bronnen en voornamelijk met het 
fonds Potvin-Wiertz dat bewaard wordt in 
de Koninklijke Belgische Academie voor 
Wetenschappen en Kunsten te Brussel.
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MEREL VAN TILBURG

In de jaren 60 pleitten kunstenaars als 
Daniel Buren, Robert Smithson en John 
Baldessari ervoor om het kunstenaarsate-
lier te verlaten of  zelfs af  te schaffen. De 
term ‘post studio’, of  ‘post-atelier’, maakt 
sinds een viertal decennia opgang in het 
kunstdiscours. Het is niet precies duidelijk 
wie de term in de jaren 60 als eerste gebruikte 
– John Baldessari noemt Carl Andre als 
mogelijke kandidaat. Hoe dan ook, in de 
jaren 70 was er in de Verenigde Staten alom 
sprake van post studio art. Deze term impli-
ceerde allereerst het ontstaan van een type 
kunstwerk dat niet in een (traditioneel) ate-
lier werd geproduceerd – en dat dientenge-
volge was gevrijwaard van de vele associa-
ties verbonden aan het traditionele 
atelierbeeld. Inmiddels echter wordt de term 
‘post-atelier’ in het Engelse taalgebied veel 
breder ingezet, en is er sprake van een alge-
mene ‘post-atelier-conditie’ in de heden-
daagse kunst, of  ook wel van een ‘post-
atelier-tijdperk’.1 Deze laatste twee termen 
lijken aan te geven dat er een complete ver-
schuiving heeft plaatsgevonden in het den-
ken over de verhoudingen tussen kunst en 
werk, tussen kunstproduct en productie-
proces, en tussen productieproces en werk-
plaats. Daarbij lijkt niet alleen het kunste-
naarsatelier, maar ook het polyvalente 
woord ‘werk’ in ‘kunstwerk’, onderworpen 
te worden aan een grondige heranalyse.
 Sinds de jaren 60 hebben het beeld en de 
rol van het atelier in de kunst ontwikkelingen 
doorgemaakt die niet los kunnen worden 
gezien van veranderende opvattingen over 
de inhoud van het begrip werk of  arbeid. 
Zoals bekend verschuift het zwaartepunt in 
de kunst met het einde van het modernisme 
van kunstobject naar proces, of, in zekere 
zin, van kunstwerk naar kunstwerk. Deze 
esthetische transformatie loopt parallel met 
de door Maurizio Lazzarato en Antonio 
Negri beschreven ontwikkeling in het post-
industriële tijdperk waarbij het dominante 
arbeidsmodel niet meer door ‘materiële’, 
maar door ‘immateriële arbeid’ wordt 
gekenmerkt.2 Indien het productie proces 
dat met een kunstwerk gepaard gaat zich 
laat spiegelen aan contemporaine arbeids-
omstandigheden, dan lijkt het voor de hand 
te liggen de veranderingen in het kunst-
begrip te toetsen aan het model van imma-
teriële arbeid, eerder dan aan een verouderd 
begrip van industriële arbeid.
 Maurizio Lazzarato’s ‘klassieke’ definitie 
situeert immateriële arbeid in de combina-
tie van verschillende types van arbeidsvaar-
digheden: intellectuele vaardigheden voor 
het produceren en overbrengen van een  
cultureel-informationele inhoud; manuele 
vaardigheden om creativiteit en verbeelding 
te verbinden met technisch werk en hand-
werk; en ondernemingsvaardigheden voor 
het onderhouden van sociale relaties en 
voor het structureren van het sociale 
samenwerkingsverband waarvan deze 
vaardigheden deel uitmaken. Immateriële 
arbeid wordt verder gekenmerkt door een 
collectief  productie proces en een situering 
in netwerken. Immateriële arbeid produ-
ceert geen consumptieartikelen, maar in de 
eerste plaats relaties.3 Indien het heden-
daagse kunstproductieproces zich ont-
vouwt volgens het gedifferentieerde model 
van ‘immateriële arbeid’ – en dat doet het 
veelal – dan staat het diametraal tegenover 
de arbeidsideologie van wat je, als spectraal 
tegenbeeld van ‘post-atelierkunst’, ‘atelier-
kunst’ zou kunnen noemen: het ideale 
‘atelier kunstwerk’ is juist het product van 
ongedeelde arbeid. De materiële verschij-
ningsvorm van dat product is van groot 
belang, en het oppervlak van het kunstwerk 
functioneert deels als een sporen dragend 
residu van het atelier gebonden productie-
proces; hiermee gaat vaak een beeld van de 
kunstenaar gepaard als een teruggetrokken 
masculien genie dat zich in de eenzaamheid 
van het atelier meet met de materie. Dit 
‘kunstideaal’ is een product van de negen-
tiende eeuw en beleefde zijn hoogtepunt tij-
dens het zogenaamde ‘high modernism’. De 
langere geschiedenis van het kunstenaars-
atelier sluit overigens de middeleeuwse bot-
tega in, een voor het kopend publiek toegan-

kelijke werkplaats waar de kunstenaar 
omringd was door leerlingen en waar het 
arbeidsproces zodoende een zeker mate van 
differentiatie en collectiviteit kende.
 De geschiedenis en het beeld van het kun-
stenaarsatelier worden beheerst door de 
ambivalente positie van de beeldende kun-
sten tussen handwerk (artes mechanicae) en 
intellectuele activiteit (artes liberales).4 Sinds 
de renaissance ontwikkelden kunstenaars 
strategieën om de beeldende kunst als ars 
liberalis te categoriseren, en het atelier speelt 
daarin een belangrijke rol. Het Engelse 
woord voor atelier, studio, verwijst direct 
naar de parallel tussen de werkplaats van de 
kunstenaar en de studeerkamer van de 
humanistische intellectueel (het is afgeleid 
van het Latijnse woord voor studie, studium), 
en poneert het atelier als de plek waar het 
kunstwerk intellectueel wordt geconci-
pieerd, alvorens manueel te worden uitge-
werkt. Het model van de kunstenaar als 
denker heeft in de geschiedenis van de kunst 
verschillende vormen aangenomen, en sluit 
vandaag bijvoorbeeld direct aan bij de ten-
dens om het werk van de kunstenaar te 
classificeren als ‘onderzoek’.
 Ondanks de vele continuïteiten die kun-
nen worden aangewezen, lijkt het er toch 
op dat de zogenaamde ‘post-atelier-conditie’ 
een aanzienlijke verandering van het kunst-
begrip signaleert. Om dit te verduidelijken, 
moet er een onderscheid worden gemaakt 
tussen enerzijds het historische moment 
van de ‘post-atelierkunst’, in de woorden 
van Baldessari ‘kunst die noch werkelijk 
schilderkunst, noch werkelijk beeldhouw-
kunst’ is5, en anderzijds het beeld en de ont-
wikkeling van de algehele ‘post-atelier-toe-
stand’ in de hedendaagse kunst sinds de 
jaren 60, in het bijzonder in relatie tot het 
begrip ‘immateriële arbeid’. Een beschrij-
ving die Mike Kelley geeft van de heersende 
ideologie in het kunstonderwijs aan het 
Californische Institute of  the Arts in Los 
Angeles in de jaren 70, kan hierbij verhel-
derend zijn:

‘De studie […] werd ‘Post Studio’ genoemd 
en daaraan lag zonder twijfel een evolutio-
naire aanname ten grondslag: kunst maken 
heeft zich voorbij de handenarbeid ontwik-
keld tot geestelijke arbeid. Dientengevolge 
had de hedendaagse kunststudent geen 
atelier nodig – meestal werd er schertsend 
gezegd dat een atelier welzeker noodzakelijk 
was, maar slechts zo groot, dat er een 
schrijfmachine in paste.’ 6

Het zou interessant zijn om te weten welke 
rol de schrijfmachine door de kunstopleiding 
precies kreeg toegewezen in het proces van 
kunstproductie. Maar afgezien daarvan, 
impliceert de door Kelley gesignaleerde ver-
schuiving van handenarbeid naar geestelijke 
arbeid in wat ‘post-atelierkunst’ werd 
genoemd, zeer duidelijk een voortzetting van 
de ambivalente positie van de beeldende 
kunst tussen hand en geest. De opheffing van 
het vraagstuk lijkt hier  te worden gezocht in 
een keuze voor het ene of  het andere. Lucy 
Lippard signaleerde al in de jaren 60 dat de 
radicale intellectualisering van de conceptu-
ele kunst het atelier terugvoerde naar zijn 
historisch gebruik als studeerkamer.7  
De conceptuele kunst – wellicht de meest 
radicale vorm van ‘post-atelierkunst’ – leidde 
zoals bekend tot de immaterialisatie van het 
kunstwerk als object.
 De immaterialisatie van het kunstwerk is 
echter niet hetzelfde als de immaterialisatie 
van arbeid, zoals begrepen in het concept 
‘immateriële arbeid’: in dit model spelen 
immers zowel manuele als intellectuele 
vaardigheden mee, naast een collectief  of  
gedeeld productieproces. Indien we het 
hedendaagse kunstproductieproces bezien 
in termen van immateriële arbeid, dan 
krijgt de benaming ‘post-atelier-conditie’ 
waarde als een beschrijving van de veran-
derde condities van ‘werk’. De term signa-
leert dan dat de tijd van het traditionele atelier 
voorbij is, aangezien dit type atelier werd 
gekarakteriseerd door een niet-gedifferen-
tieerd werkbegrip dat uitmondde in een spe-
cifiek soort kunstobject.
 Het lijkt er echter op dat de term ‘post-
atelier’ op dit moment een te beperkte bete-
kenis heeft, want natuurlijk heeft het atelier, 

begrepen als de plek waar kunst wordt 
gemaakt, inmiddels een pluriforme door-
start gemaakt. Interessanter is dan ook de 
vraag naar de nieuwe vormen die het atelier 
aanneemt. En dat is precies de vraag die 
centraal staat in twee recente publicaties 
over het kunstenaarsatelier.

Beide boeken resulteren uit symposia, en 
zijn dus banden die een aantal korte studies 
over verschillende kunstenaars of  thema’s 
samenbrengen. The Fall of  the Studio: Artists 
at Work bevat acht casestudy’s over de ver-
houding van het werk van een of  enkele 
kunstenaars tot het atelier. Centraal staan 
achtereenvolgens Mark Rothko; Robert 
Morris; Daniel Buren; Bruce Nauman; Eva 
Hesse;  Matthew Bar ney,  Mar tin 
Kippenberger, Jason Rhoades en Paul 
McCarthy; Olafur Eliasson; Jan de Cock. In 
plaats van de ‘val’ van het atelier (door 
Robert Smithson in 1968 verkondigd) als 
een gegeven te nemen, wensen Davidts en 
Paice de aannames ter discussie te stellen 
die ten grondslag liggen aan de populaire en 
wetenschappelijke ‘post-atelier-termi-
nologie’. Vandaar ook de ondertitel van het 
boek, Artists at Work: waar een kunstenaar 
aan het werk is, kan men spreken van een 
atelier. Toch staat het begrip ‘werk’ niet cen-
traal in deze bundel, het komt slechts impli-
ciet ter sprake. Het atelier wordt hier in de 
eerste plaats opgevoerd als een belangrijk 
figuur of  beeld, als een institutioneel con-
struct, en als een ‘kritisch thema’ in de 
naoorlogse kunst.
 De selectie van acht verschillende casussen 
wordt in de inleiding van het boek gepresen-
teerd als een ‘palet van significante posities 
en benaderingen’ van de verhouding tussen 
kunstenaar en atelier sinds de jaren 50. 
Waarom deze (en mogelijk nog andere) 
posities ‘significant’ zijn, wordt niet duide-

lijk beargumenteerd. Volgens de samenstel-
lers bespreken de artikelen ‘canonieke’ kun-
stenaars uit de twintigste eeuw en ‘actieve’ 
kunstenaars uit de eenentwintigste eeuw. 
Hierbij roept vooral de term ‘canoniek’ vele 
vragen op. De selectie biedt daarentegen wel 
een breed palet aan media, en ze leidt tot 
een gevarieerd historisch beeld van het kri-
tisch gebruik van het atelier in de kunst.
 Een drietal artikelen over kunstenaars 
actief  in de jaren 60 staat toe het historische 
moment van de ‘post-atelierkunst’ nader 
onder de loep te nemen en te nuanceren. In 
zijn artikel over Buren analyseert Wouter 
Davidts in detail de tekst Fonction de l’atelier 
(1971). Buren stelde dat het werken ‘in situ’ 
het verlaten van het atelier vereiste, en daar 
was een zeker idee van verlies aan verbon-
den. Dit onderscheidde hem van Robert 
Smithson, die het verlaten van het atelier 
propageerde als een bevrijding uit de 
dwangbuis van vakmanschap en creativiteit. 
Davidts toont hoe aan de cruciale stap van 
Buren een persoonlijke traumatische 
gewaarwording ten grondslag lag, namelijk 
dat de authentieke context van het kunst-
werk verloren gaat bij het verlaten van het 
atelier en het overhevelen naar een ten-
toonstellingsruimte. Burens wil om het per-
spectief  van de kunstenaar bij het tentoon-
stellen van het kunstwerk te behouden, 
dwong hem ertoe de ‘werkplaats’ over te 
hevelen naar de tentoonstellingslocatie. 
Uiteindelijk heeft Buren daarom het atelier 
niet werkelijk verlaten, maar biedt zijn 
praktijk een interessant model voor het 
‘draagbare’ atelier: Buren draagt zijn atelier 
altijd in zichzelf  mee. Daarmee verschilt zijn 
geval van vele andere kunstenaars die 
maatschappelijke redenen aangaven om 
het atelier achter zich te laten, en lijkt hij 
veeleer een voorloper te zijn geweest voor 
hedendaagse kunstenaars als Thomas 

De doorstart van het atelier

Piero Manzoni

Merde d’artiste, 1961
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Hirschhorn, voor wie het atelier vooral een 
mentale (werk)ruimte is.8

 Hoewel Robert Morris niets heeft geschre-
ven over het atelier, werd hij in Smithsons 
geschriften over de ‘val van het atelier’ in 
1968 genoemd als voorbeeld van een kun-
stenaar die geen slaaf  is van het atelier, 
noch van het ideaal van creativiteit, zoals 
dat zou zijn ontworpen door de ‘wetten van 
de cultuur’.9 Kim Paice bespreekt twee 
soorten werken van Robert Morris die gaan 
over de verplaatsing of  destructie van het 
atelier: Morris’ neo-dada-performances, die 
de muren van het atelier openbraken door 
het in scène te zetten in de publieke situatie 
van de performance; en het sculpturaal-
performatieve werk Continuous Project 
Altered Daily (1969), waarmee Morris 
trachtte de kunst weg te halen uit het 
domein van consumptieartikelen, van in 
een fabriek of  atelier geproduceerde objecten. 
Daarvoor in de plaats wilde hij een nieuw 
soort, proces-georiënteerd kunstwerk ont-
wikkelen, een ‘objectloos’, hoewel niet 
immaterieel, work-in-progress.
 Het werk van Eva Hesse bestaat uit in het 
atelier gemaakte unitaire draagbare objec-
ten, maar toch valt het onder de benaming 
‘post-atelierkunst’: het is duidelijk schilder-
kunst noch beeldhouwkunst, en de objecten 
veranderen wanneer ze in de tentoonstel-
lingsruimte belanden, in installaties die 
aldaar worden geanimeerd en gecomple-
teerd. Centraal in Kirsten Swensons artikel 
staat een fotoserie die Hesse waarschijnlijk 
in 1968 liet maken. Hesse poseert in haar 
atelier met enkele van haar kunstwerken. 
Het is een fysieke ontmoeting die het tactiel 
appel van haar werk benadrukt. De foto’s 
getuigen van de intieme band die de kunste-
naar wellicht voelde met haar ‘producten’ 
en staan in schril contrast met de steriele 
tentoonstellingsesthetiek van het minima-
lisme, dat een dergelijke verhouding tot de 
dingen ontzenuwde en zelfs ontkende. Het 
atelier functioneert hier als een privéruimte 
voor privé-interactie met het werk – en dus 
weer niet als ‘post-atelier’, een plek waar de 
buitenwereld is binnengedrongen.
 De ‘post-atelier-terminologie’ gaat uit van 
een atelierbeeld dat zou culmineren in het 
modernisme van de jaren 50. Binnen dit 
perspectief  is de bijdrage van Morgan 
Thomas over de rol van het atelier in het 
werk van Mark Rothko interessant. Zonder 
te ontkennen dat er sprake is van ‘atelier-
kunst’, toont Thomas hoe Rothko’s par-
cours de capaciteit van het atelier tot trans-
formatie (actief  en passief) onderschrijft, en 
hoe de aanwezigheid van het atelier in zijn 
schilderijen de grens tussen ‘binnen’ en 
‘buiten’ op scherp stelt, en daarmee een 
ambiguïteit van het begrip ‘plaats’ creëert.
 De bijdrage van Julia Gelshorn richt zich 
op de thematisering van het atelierbeeld in 
de kunst. Het traditionele atelierbeeld als 
locus van een mannelijke, mystiek-geniale 
vorm van creativiteit, wordt in de jaren 80 
en 90 geïroniseerd in het werk van Barney, 
McCarthy, Rhoades en Kippenberger. 
Gelshorn toont echter overtuigend aan dat 
deze subversie uiteindelijk niet leidt tot de 
afschaffing van het atelierbeeld: de mythische 
status en de coderingen van het atelier wor-
den weliswaar belachelijk gemaakt, maar 
blijven ook in deze vorm gewoon doorleven.
 De notie ‘werk’ komt het meest direct aan 
de orde in de bijdragen over Bruce Nauman 
en Olafur Eliasson. MaryJo Marks verbindt 
Naumans werk, onder andere Mapping the 
Studio, en zijn eerdere uitspraak dat kunst 
(alles) is wat een kunstenaar doet wanneer 
hij in het atelier is, met theorieën van 
Siegfried Kracauer over het verschil tussen 
radicale en alledaagse verveling, en met 
Maurice Blanchots studie over het alledaagse.9 
Philip Ursprung analyseert de werking van 
de ‘Studio Eliasson’. Volgens Eliasson gaat 
het in zijn semi-open, semi-collectieve 
atelier/’werkplaats’ niet om de productie 
van objecten, maar om het proces van ken-
nisproductie. Volgens Ursprung echter 
moet deze uitspraak vooral worden gezien 
in het licht van de zelfrepresentatie van de 
kunstenaar, die druk bezig is met populaire 
termen als ‘onderzoek’ en ‘experiment’. 
Vooral is het model van het vrije experiment 
onjuist, omdat Eliasson uiteindelijk optreedt 
als auteur van alles wat er in zijn atelier 
gebeurt. Ondanks de conclusie dat de Studio 
Eliasson een utopisch idealisme combineert 
met een zeer realistische economische 
benadering, lijkt Ursprungs fascinatie voor 
dit atelier bij te dragen tot een zekere ambi-
valentie in het artikel. Eliassons Berlijnse 

atelier-onderneming is nog steeds groeiende 
en wellicht ook daarom zijn hieromtrent 
moeilijk reeds eindconclusies te trekken.
 De bijdrage van Jon Wood over het atelier 
in het werk van Jan De Cock geeft allereerst 
een kort overzicht van het historische, deels 
literair-mythologisch beïnvloede ontstaan 
van het beeldhouwersatelier in de negen-
tiende eeuw, en grijpt daarmee verder terug 
in de geschiedenis dan de andere bijdragen. 
Vervolgens bespreekt Wood de relatie tussen 
De Cocks werk en de verhaallijnen, strate-
gieën en technieken die historisch verbon-
den zijn aan het atelier. Wood geeft een 
intelligente analyse van De Cocks Denkmäler 
als levensgrote modellen van het atelier in 
het museum. Hij formuleert een aantal 
vragen die de reconstructie van het atelier 
in het museum expliciteert: Waar is het 
atelier? Is het een ruimte met vier muren? 
Hoe is het toegankelijk voor buitenstaan-
ders? Wat gebeurt er met het atelier als de 
kunstenaar vertrekt of  sterft?
 Deze vragen geven een idee van de moei-
lijkheid waarmee een algemene studie over 
het hedendaagse kunstenaarsatelier zich 
zou geconfronteerd zien. Een algemene stu-
die met eventueel eenduidige antwoorden 
zou de hedendaagse kunstpraktijk al snel 
onrecht aandoen. Daarom is een verzame-
ling casestudy’s een voor de hand liggende 
aanpak. Een casestudy doet het particuliere 
per definitie uitkomen en ontloopt het 
gevaar de complexiteit van het onderwerp 
weg te generaliseren. Toch is het jammer 
dat in dit boek geen langere thematische of  
algemene studie over het atelier is opgeno-
men. Algemene theoretische conclusies 
dient de lezer grotendeels zelf  uit de casus-
sen te extrapoleren.
 Ook impliciet blijft het (vermoedelijke) 
belang voor vele auteurs van Caroline Jones’ 
publicatie Machine in the Studio: Constructing 
the Postwar American Artist uit 1996. Haar 
centrale kritische term ‘deskilling’, die het 
verlaten van traditionele verhoudingen en 
vaardigheden in de kunst aanduidt, duikt 
regelmatig op in de voorliggende bundel. 
Machine in the Sutdio was een van de eerste 
studies, en bovendien een zeldzaam uitge-
breide, over het kunstenaars atelier sinds de 
jaren 60. Er komen slechts drie – zeker ook 
‘canonieke’ – kunstenaars aan bod: Warhol, 
Smithson en Stella. Critici destijds betreur-
den zowel het amerika centrische beeld in het 
boek, als de afwezigheid van andere kunste-
naars. Aanvullingen op Jones’ studie zijn 
meer dan noodzakelijk, maar ook een kriti-
sche doorlichting van de door haar gehan-
teerde terminologie zou in een bundel als 
deze terug te vinden moeten zijn.

Dat het Angelsaksisch georiënteerde den-
ken over het kunstenaarsatelier hinder 
ondervindt van de ‘post-atelier-terminolo-
gie’, kunnen we wellicht concluderen na 
een vergelijking met de recente Duitse 
bundel Topos Atelier: Werkstatt und Wissens-
form. Daarin wordt deels geleund op een 
andere, Duitse, verzameling kritische con-
cepten. Het symposium dat voorafging aan 
deze publicatie, stelde de vraag naar de 
hedendaagse atelierconcepten vanuit de 
aanname van een veranderd kunst- en 
werkbegrip. Het werken met nieuwe tech-
nologieën en materialen impliceert de 
introductie van nieuwe kennisvormen in 
de kunst. Nieuwe kunstpraktijken op hun 
beurt vragen om niet-traditionele atelier-
vormen. Fabriek, laboratorium, museum 
en stad kunnen tot atelier worden, maar, 
zo preciseren de samenstellers, het atelier 
treedt ook op als reflexief  model, en kan 
dus verschijnen als werkplaats en/of  als 
‘wetensvorm’. De bijdragen in deze bundel 
bespreken het atelier consistent ofwel vanuit 
het eerste, ofwel vanuit het tweede voorge-
stelde perspectief  – en het vaakst vanuit 
het tweede. Onder de twaalf  bijdragen her-
kennen we er twee uit de bundel The Fall of  
the Studio, namelijk van Gelshorn en 
Ursprung – een samenloop die te maken 
heeft met het ‘heet van de naald’ publice-
ren van wetenschappelijk onderzoek, dat 
vaak in verschillende symposia wordt 
gepresenteerd. Aangezien dit symposium 
een samenwerking was tussen een univer-
siteit en een kunsthogeschool, zijn aan het 
eind van de bundel ook enkele bijdragen 
opgenomen die concreet de vraag stellen 
naar het belang van het kunstenaars-
atelier in kunstopleidingen. De praktijk 
van tijdelijke, gesponsorde atelierprogram-
ma’s in het buitenland wordt hier onder de 
loep genomen.

Algemene, thematische benaderingen wor-
den afgewisseld met casestudy’s, en meestal 
verbinden de artikelen in deze bundel de 
twee benaderingen. Bijna elk artikel is een 
toonbeeld van degelijk, geïnformeerd én 
spannend wetenschappelijk onderzoek. Het 
boek presenteert een breed beeld van kunst-
praktijken die ofwel het begrip ‘werk’ onder-
zoeken vanuit het idee van het atelier als 
‘werkplaats’, ofwel een verschuiving presen-
teren van het beeld van het atelier, als plaats 
waar maatschappelijke kennis op specifieke 
manier wordt omgezet in kunst. Er komt een 
groot aantal bekende en minder bekende 
kunstenaars aan bod, en hoewel het zwaarte-
punt ligt bij naoorlogse en vooral heden-
daagse kunst, worden er veelvuldig histori-
sche vergelijkingen gemaakt met werk en 
ideeën uit de negentiende en twintigste eeuw. 
Drie artikelen springen er met name uit: over 
Duchamp, Serra en Adéagbo.
 Herbert Molderings bespreekt Duchamps 
New Yorkse atelier uit 1917-18 als een 
waarnemingslaboratorium. De readymades 
waren volgens Molderings niet bedoeld als 
kunstobjecten, maar dienden voor 
Duchamp als private ‘testobjecten’, instru-
menten van een speculatief  artistiek den-
ken over de vierde dimensie. Molderings 
analyse van de hydra Duchamp (nu is hij 
weer een geniale, originele wetenschapper) 
is even doortimmerd als briljant.
 Dietmar Rübel bespreekt Richard Serra’s 
specifieke constructie van een atelierbeeld 
gelieerd aan zijn ‘gang naar de fabriek’, en 
de problematische notie van werk die ont-
staat op het snijvlak van industriële en 
immateriële arbeidsprocessen. 
  Veronika Schmidt-Linsenhoffs zeer ver-
helderende bijdrage over Georges Adéagbo 
maakt de westerse georiënteerdheid van de 
twee voorliggende bundels over het atelier 
pijnlijk duidelijk. Zich baserend op een etno-
grafische studie van de sociale en culturele 
rizoomachtige structuren in Adéagbo’s 
thuisstad Cotonou in Benin, ontmaskert 
Schmidt-Linsenhoff  moeiteloos de heersen-
de receptie van Adéagbo’s werk, waarin ver-
gelijkingen met Aby Warburgs atlas of  
André Bretons etnografische verzameling 
overheersen. Tegenover westerse begrippen-
kaders, herlokaliseert zij Adéagbo’s werk in 
de specifieke geografische context van de 
productieplaats van het werk. Een beter 
begrip van de plaats van het atelier blijkt hier 
van cruciaal belang voor het begrip van het 
werk – werk als proces én product.

Als er één ding duidelijk wordt uit de twee 
bundels, dan is het wel de pluriformiteit van 
het springlevende hedendaagse kunste-
naarsatelier. Het verlaten van het traditio-
nele kunstenaarsatelier is wellicht in de 
jaren 60 gepresenteerd als een reactie op 
een al te sterk overheersend atelierbeeld; in 
feite hangt het openbreken van het atelier 
samen met het veranderende werkbegrip in 
de kunst. In plaats van een opeenvolging 
van uniforme ateliervormen en -beelden, 
weerspiegelen de in deze twee bundels 
gepresenteerde atelierpraktijken de veelheid 
aan vormen die het hedendaagse kunste-
naarsatelier als werk- of  denkplaats, als 
model of  als beeld, kan aannemen, herne-
men, opeisen, appropriëren, expropriëren, 
postuleren én projecteren.

Noten

 1  De term ‘post studio condition’ lijkt zijn definitieve 
wetenschappelijke neerslag te hebben gekregen 
in Caroline A. Jones, Machine in the Studio: 
Constructing the Postwar American Artist, 
Chicago, University of  Chicago Press, 1996.

 2  Maurizio Lazzarato, Immateriële arbeid, in  
De Witte Raaf, jrg. 24, nr. 143, p. 2.

 3  Ibid.
 4  Zie ook Dario Gamboni, L’atelier, le laboratoire et  

la cuisine, in Osso bucco [Genève], nr 0, 2005, n. p.
 5  John Baldessari geciteerd in Coosje van 

Bruggen, John Baldessari, New York, Rizzoli, 
1990, p. 57. Het citaat is ook te vinden in  
The Fall of  the Studio: Artists at Work, p. 24.

 6  Mike Kelley, geciteerd in Topos Atelier: Werkstatt 
und Wissensform, p. 113. 

 7  Lucy R. Lippard en John Chandler, The 
Dematerialization of  Art, in Art International, 
vol. 12, nr. 2, februari 1968, pp. 31-36.

 8  ‘Voor mij is het atelier niet alleen een 
praktische plaats, verbonden aan werk, maar 
ook een mentale ruimte. Ik verblijf  ook in mijn 
atelier, zonder iets te doen, en ik denk ook aan 
mijn atelier, als ik ergens ander ben. Mijn 
atelier is vooral een ruimte in mijn hoofd.’ 

Thomas Hirschhorn, geciteerd in Topos Atelier: 
Werkstatt und Wissensform, p. 1.

 9  Robert Smithson, A Sedimentation of  the Mind: 
Earth Projects, in: Robert Smithson: The Collected 
Writings, Jack Flam (red.), Berkeley, University 
of  California Press, 1996, pp. 100-113. 
Geciteerd in The Fall of  the Studio: Artists  
at Work, p. 44.

The Fall of  the Studio: Artists at Work 
(Wouter Davidts & Kim Paice, red.) verscheen 
i n  2 0 0 9  b i j  Va l i z ,  A m s t e rd a m 
(020/676.41.44; www.valiz.nl). ISBN 978-
90-78088-29-5. Topos Atelier: Werkstatt 
und Wissensform (Michael Diers en Monika 
Wagner, red.) verscheen in 2010 bij Akademie 
Verlag, Berlijn (www.akademie-verlag.de). 
ISBN 978-30-50046-43-3
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Sergio Bologna – Please, no more films about call 
centres! About the representation of  postfordist 
labour

Sergio Bologna here deals with the difficulties of  repre-
senting forms of  ‘immaterial’ and ‘creative’ labour in the 
postfordist era. A series of  photographs by Marc Goethals 

accompanies his text, showing six contemporary artists in 
a ‘typical work situation’.

Koen Brams & Dirk Pültau – Art & Labour, a conver-
sation with Joëlle Tuerlinckx

This in-depth conversation with Joëlle Tuerlinckx reflects 
upon the often paradoxical relation between art and labour. 
Tuerlinckx connects this with such other issues as the com-
modity status of  the art object and the often absurd interac-
tions to be found operating between labour investment, the 
material properties of  the object and its price.

Bart Verschaffel – ‘M. Wiertz created himself  a 
museum’. Art & Politics in the case of  Antoine 
Wiertz

This essay conducts an extensive discussion on the Belgian 
painter Antoine Wiertz (1806-1865). Bart Verschaffel 
deals with the politically radical and revolutionary circles 
of  the painter and analyses Wiertz’s extraordinary suc-
cess as an official artist of  the Belgian establishment. His 
essay explains how Wiertz responded to the problems of  the 
modern conditions of  the art market through his simple 

refusal to work for the market. Refusing to sell his works, 
he instead chose to work directly and exclusively for History 
and Humanity. 

Merel van Tilburg – Reconsidering the Studio

This essay analyses two recent readers on the studio and 
on the artist’s workplace in the poststudio era: The Fall of  
the Studio: Artists at Work (edited by Wouter Davidts & Kim 
Paice, 2009, Amsterdam, Valiz) and Topos Atelier: Werkstatt 
und Wissensform (edited by Michael Diers en Monika 
Wagner, 2010, Berlin, Akademie Verlag).

Short author biographies may be found on P. 27.
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Nieuws
Subsidies Kunstcentrum Wiels geblokkeerd. De 
kunstwereld in België is geschokt door de dreiging die het 
Kunstcentrum Wiels in Brussel boven het hoofd hangt: het 
mislopen van een subsidie van 2,7 miljoen euro van Beliris, 
een door de federale overheid gefinancierde organisatie die 
de uitstraling van Brussel ter harte neemt. Hierdoor zou 
Wiels de rekeningen van de verbouwingen niet kunnen 
betalen en de deuren moeten sluiten. Wiels heeft onder 
meer een petitie gelanceerd om deze toestand aan te klagen:  
www.helpwiels.org. Opmerkelijk is evenwel dat vanuit 
Wiels en de kunstwereld over de juiste toedracht van de 
zaak niet duidelijk wordt gecommuniceerd. De reden waarom 
de Federale Overheidsdienst Financiën een negatief  advies 
heeft afgeleverd voor de betreffende subsidie is nochtans erg 
helder. Het rapport maakt bezwaar tegen de aanwezigheid 
van Sophie Le Clercq in de raad van bestuur van Wiels. Zij is 
immers ook voorzitster van de raad van bestuur van CIT 
Blaton, een van de drie bedrijven die de renovatie van Wiels 
uitvoerden. Dat zou kunnen wijzen op een belangenconflict. 
Het is die logica die sommigen in de kunstwereld enigszins 
lijkt te ontgaan. Zo stuurde het internationaal netwerk 
Comité Van Roosendaal (met instellingen als M HKA, het 
Van Abbemuseum, Appel arts centre, Museum Ludwig…) 
begin maart een brief  rond met deze opmerkelijke uit-
spraak: ‘We zien deze situatie als een politiek mankement, 
wat de redeneringen hierachter ook zijn, en zelfs als deze 
technisch gerechtvaardigd zijn.’ Er wordt met andere woor-
den bij de overheid een morele schuld gelegd, terwijl deze 
overheid er eigenlijk vooral blijk van geeft dat ze correct 
functioneert en dat ze de samenleving wil behoeden tegen 
misbruik van gemeenschapsgelden. Iedereen is het erover 
eens dat Wiels op artistiek vlak van bij de opening alle ver-
wachtingen heeft waargemaakt. Het kunstcentrum 
bekleedde binnen de kortste keren een cruciale plaats zowel 
in zijn lokale omgeving als op euregionale schaal. De slui-
ting ervan zou zonder meer een absurditeit zijn. Maar dat 
laatste geldt ook voor de beschuldigende houding van de 
kunstwereld tegenover de ‘politiek’. Iets meer zelfreflectie 
en -kritiek lijkt in deze op zijn plaats.  Dirk Mertens

From Dusk Till Dawn. Met het event From Dusk Till Dawn 
neemt If  I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of  Your 
Revolution de hele avond, nacht en ochtend van vrijdag 19 
op zaterdag 20 maart de Oudbouw van het Van 
Abbemuseum over. From Dusk Till Dawn heeft als thema 
Maskerade en omvat een tentoonstelling, een performance-
programma en een serie lezingen met twintig internatio-
naal bekende kunstenaars en denkers. Deze ‘interventie’ 
vormt de finale van het sinds 2008 lopend project Edition III –  
Masquerade, dat met diverse partners in Kopenhagen, 
Amsterdam, Bilbao en Dublin is georganiseerd en dat het 
individualisme in onze tijd als onderwerp heeft. From Dusk 
Till Dawn wil de bezoeker een totaal andere museumerva-
ring meegeven. De deelnemers zijn Ruth Buchanan, Yann 
Chateigné Tytelman, Keren Cytter, Yael Davids, Jon Mikel 
Euba, Olivier Foulon, Luca Frei, Aurélien Froment, Joachim 
Koester, Suchan Kinoshita, Lars Bang Larsen, Maria Pask, 
Peggy Phelan, Sarah Pierce, Jimmy Robert, Suely Rolnik en 
Stefanie Seibold. Via internet is het programma live te vol-
gen. Toegang 15 euro (inclusief  eten). Meer informatie en 
het actuele programma via www.ifIcantdance.org.

Sugary Photographs with Tricks, Poses and Effects – 
A Festival on Photography. Het Fotomuseum Antwerpen 
organiseert tot 4 april een festival met meer dan vijftig kun-
stenaars op acht verschillende locaties. De essentie en positie 
van de hedendaagse fotografie is het centrale onderwerp. 

Naast de tentoonstellingen zijn er ook artist talks, een sym-
posium en een filmprogramma. Meer info www.sugary 
photographs.com.

Limburg ontvangt Manifesta 9. De Europese Biënnale 
voor Hedendaagse Kunst Manifesta komt in 2012 naar 
België, meer bepaald naar Limburg. Manifesta is een reizen-
de Europese biënnale voor hedendaagse kunst en behoort 
samen met de biënnale van Venetië en de Documenta in 
Kassel tot de meest vooraanstaande kunstmanifestaties van 
Europa. In 2008 was de regio Trentino-Alto Adige in Italië 
aan de beurt, in 2010 strijkt Manifesta 8 neer in de regio 
Murcia in het zuiden van Spanje en in 2012 is het dus de 
beurt aan de Belgische provincie Limburg. Limburg had het 
initiatief  genomen om zich kandidaat te stellen als gast locatie 
voor Manifesta 9. Kunstencentrum Z33 in Hasselt speelde 
hierin een belangrijke rol. Z33 wil hedendaagse kunst in 
Limburg een plaats geven.

Nieuwe initiatieven voor kunstkritiek. In nogal wat 
instellingen in Vlaanderen en Nederland is er de laatste tijd 
een verhoogde belangstelling voor kunstkritiek vast te stellen. 
BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en media-
kunst) organiseert in april een masterclass kunstkritiek 
onder leiding van Anna Tilroe. Het initiatief  is gericht naar 
schrijvers en critici die reeds talent hebben bewezen. Zij 
schrijven tijdens deze cursus een stuk over de kunstbeurs 
artbrussels. Lokaal 01 nodigt een aantal jonge kunstcritici 
uit om de kunstenaars te volgen tijdens hun werkperiode in 
Lokaal 01_Antwerpen. De kunstcritici zullen een publiek 
gesprek organiseren met de kunstenaar. Uiteindelijk zal de 
residentie van de kunstcriticus resulteren in een tekst die 
een kritische kijk geeft op de presentatie van de kunstenaar. 
Door jonge kunstcritici de kans te geven om zich te tonen 
wil Lokaal 01 bijdragen aan de ondersteuning en ontwik-
keling van jonge beeldende kunstkritiek.

Vlaamse overheid lanceert pilootproject kunst en 
mobiliteit. Collectiemobiliteit is een manier om de zicht-
baarheid van het culturele erfgoed te vergroten. Het is een 
speerpunt in de beleidsnota van Vlaams minister van cul-
tuur Joke Schauvliege. Het nieuwe bruikleenproject Kunst 
en Mobiliteit moet de samenwerking en collectiemobiliteit 
stimuleren tussen grote en kleinere musea. Dit pilootproject 
dat kadert binnen het Europese actieplan inzake collectie-
mobiliteit, werd opgezet door de Vlaamse Kunstcollectie, 
het agentschap Kunsten en Erfgoed en het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Het 
KMSKA geeft kunstwerken in langdurige bruikleen aan 
kleinere erkende musea in Vlaanderen. Voorwaarde is dat 
de bruiklenen in een boeiende context terechtkomen en dat 
ze een meerwaarde betekenen voor de vaste collectie. 
Bovendien moet het museum goede bewaaromstandig-
heden kunnen garanderen. In aanmerking komen kunst-
werken die niet tot de kern- en studiecollectie van het 
KMSKA behoren. De collectie is te vinden via de websites 
www.kmska.be en www.vlaamsekunstcollectie.be. Bij posi-
tieve evaluatie wordt dit project mogelijk uitgebreid tot buiten-
landse musea en tot de collecties van de andere partner-
musea van de Vlaamse Kunstcollectie (MSK Gent en 
Groeningemuseum Brugge).

Geldelijke steun aan kunstinstellingen door 
BankGiro Loterij. Op 11 februari vond het jaarlijkse Goed 
Geld Gala van de BankGiro Loterij plaats. Het Kröller-Müller 
Museum ontving 1,1 miljoen euro ter ondersteuning van 
zijn aankoopbeleid. Het Armando Museum kreeg 1 miljoen 
euro dat zal worden gebruikt voor de heropbouw na de 
brand in 2007. Naar het Stedelijk Museum ging een bijdra-
ge van 500.000 euro. Het Stedelijk zal het geld aanwenden 

voor de presentatie en ontsluiting van de collectie moderne 
en hedendaagse kunst in het nieuwe museum. Museum 
Boijmans Van Beuningen ontving 400.000 euro voor het 
project Art Rocks, waarvoor het aan dertien Nederlandse 
bands en artiesten de opdracht zal geven om een lied te 
componeren bij een van de topstukken uit de collectie. 
Minister Plasterk onderstreepte tijdens het Gala dat de ‘bij-
drage van de BankGiro Loterij van cruciaal is belang voor 
het Nederlands Cultureel Erfgoed’. Met meer dan 800.000 
deelnemers en een afdracht van circa zestig miljoen euro 
aan 62 culturele instellingen, was 2009 een uitstekend jaar 
voor de BankGiro Loterij. In totaal 54 Nederlandse cultu-
rele organisaties ontvangen structurele steun, waaronder 
Museum Boijmans van Beuningen, het Bonnefanten-
museum, Museum de Fundatie en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Voor een volledig overzicht van de verdeling 
van de afdracht, kijk op www.bankgiroloterij.nl.

Depots Museum Boijmans Van Beuningen in slechte 
staat. Onlangs werd de collectie in het Antwerpse M hka 
geteisterd door wateroverlast. Deze dreiging hangt sinds 
enige tijd ook de waardevolle collectie van Museum 
Boijmans Van Beuningen, grotendeels eigendom van de 
gemeente Rotterdam, boven het hoofd. Wethouder Rik 
Grashoff  van Cultuur maakte op 6 februari bekend dat hij 
een nieuw depot noodzakelijk acht. De kwetsbare depots 
hebben nu reeds regelmatig te lijden van wateroverlast. Het 
college van B&W heeft 23 miljoen gereserveerd op de inves-
teringsplanning van het Cultuurprogramma voor de 
Binnenstad om binnen vijf  jaar een nieuw depot te realiseren. 
De eerste maatregelen zijn genomen voor de renovatie van 
de bestaande depotruimte en voor een voorbereidend 
onderzoek naar de realisatie van het nieuwe kunstdepot.

Voortzetting van H+F Fashion Award. Schrijver en ver-
zamelaar Han Nefkens gaat met H+F Fashion on the Edge 
een nieuwe samenwerking aan met Museum Boijmans Van 
Beuningen, waardoor het bestaan van H+F Fashion Award 
tot 2015 gegarandeerd is. De tweejaarlijkse H+F Fashion 
Award bekroont nieuw talent en werd dit jaar uitgereikt aan 
Charles LeDray. Verder behelst deze samenwerking opdrach-
ten en aankopen op het grensvlak van mode en kunst en een 
grote tentoonstelling. H+F Fashion on the Edge werd in 2005 
opgericht met als doelstelling vormgeving op het grensvlak 
van mode en kunst te stimuleren. Gedurende de samenwer-
king wordt 700.000 euro beschikbaar gesteld. Han Nefkens 
ging eerder onder de noemer H+F Mecenaat een vijfjarige 
samenwerking aan met Museum Boijmans Van Beuningen 
op het gebied van de beeldende kunst. Dit resulteerde tussen 
2004 en 2009 in opdrachten aan hedendaagse kunstenaars 
als Pipilotti Rist, Sylvie Zijlmans en Andro Wekua en aanko-
pen van onder meer Olafur Eliasson.

Uitreiking Vlaamse Cultuurprijzen. Op 1 februari wer-
den in De Kortrijkse Schouwburg de CultuurPrijzen 
Vlaanderen 2009 uitgereikt door Vlaams minister van 
Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Eric 
Antonis, die naam maakte als intendant van Antwerpen 
’93, kreeg de Prijs Algemene Culturele Verdienste. De Prijs 
Architectuur ging naar bOb Van Reeth, de Prijs Beeldende 
Kunst naar Berlinde De Bruyckere, de Prijs voor Film naar 
Episode 3 – Enjoy Poverty van Renzo Martens, de Prijs voor 
Kritiek en Essay naar David Van Reybrouck, de prijs 
Podiumkunsten naar theatermaker, performer en beeldend 
kunstenaar Benjamin Verdonck. Bij de categorie Muziek 
weigerde componist Luc Brewaeys de nominatie. Hij laakte 
onder meer het wedstrijdelement en de mediatisering van 
de prijzen. Hij deed een oproep voor duurzame ondersteu-
ning op basis van duidelijk omlijnde criteria. Meer info op 
www.cultuurprijzen.be.
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1133  FFeebb  --2288  MMaarrcchh
““FFoorr  tthhee  bblliinndd  mmaann  
iinn  tthhee  ddaarrkk  rroooomm  
llooookkiinngg  ffoorr  
tthhee  bbllaacckk  ccaatt  
tthhaatt  iissnn’’tt  tthheerree””
GROUP EXHIBITION*
curated by Anthony 
Huberman i.c.w. 
Ann Demeester

1177  AApprriill--66  JJuunnee
““II''mm  NNoott  HHeerree..  
AAnn  EExxhhiibbiittiioonn  
wwiitthhoouutt  FFrraanncciiss  AAllÿÿss””
GROUP EXHIBITION* 
(Opening 16 April, 6pm)
curated by ddee  AAppppeell
Curatorial Programme 
09/10

*in our new exhibition space:

de Appel Boys’ School 
Eerste Jacob van Campenstraat 59, 
1072 BD Amsterdam www.deappel.nl

ddee  AAppppeell
on the side:

1111  MMaarrcchh,,
77..3300ppmm

""FFrriieennddllyy
EEnneemmiieess"" FILM
SCREENING at 
de Ateliers 

1155  MMaarrcchh––JJuunnee
Otto Karvonen
““AAlliieenn  PPaallaaccee
BBiirrddhhoouussee
CCoolllleeccttiioonn””
PROJECT IN 
PUBLIC SPACE

3311  MMaarrcchh  
88––1100ppmm

““YYoouu  TTaallkkiinn''  
ttoo  MMee??  WWhhyy  aarree
AArrttiissttss  aanndd
CCuurraattoorrss  TTuurrnniinngg
ttoo  EEdduuccaattiioonn??””
BOOK LAUNCH
at VU University 

2244  &&  2255  AApprriill
““IInnssttiittuuttiioonnaall
AAttttiittuuddeess””CON -
FER ENCE i.c.w. 
M HKA & Witte de
With,at Beurs -
schouw burg
BrusselsA

Henry van de Velde Awards 2009. Op 19 januari 2010 
reikte Design Vlaanderen in het Vlaams Parlement voor de 
zestiende maal de Henry van de Velde Awards & Labels uit. 
De Henry van de Velde Award Loopbaan 2009 ging naar 
Martine Gyselbrecht (°1949). Gyselbrecht is gespeciali-
seerd in textiel voor interieurs. In haar hoogtechnologische 
weefsels combineert ze op opmerkelijke wijze een artistieke 
inzet met technische knowhow. In haar atelier realiseert ze 
op haar weefgetouwen experimentele stalen die nadien 
door geïnteresseerde binnen- en buitenlandse bedrijven 
worden geproduceerd. De Henry van de Velde Award Jong 
Talent 2009 ging naar Jorge Manilla Navarete (°1975) 
voor zijn juwelen. (www.designvlaanderen.be)

Galerie Waldburger. In november 2009 opende de Zwitser 
Patrick Waldburger in Brussel een nieuwe galerie voor 
hedendaagse kunst. De galerie wil jonge vernieuwende kun-
stenaars een platform bieden om in België hun werk te tonen. 
De openingstentoonstelling gaf  een algemeen beeld van het 
internationale programma van de galerie. Vervolgens zijn er 
solotentoonstellingen gepland om te focussen op de indivi-
duele kunstenaar. Tot 27 maart loopt er een meerdelige ten-
toonstelling van David Polzin. Galerie Waldburger, 
Waterloosesteenweg 4 (www.galeriewaldburger.com).

Haagse Beeldengalerij in gevaar. Volgens Stroom Den 
Haag loopt de Beeldengalerij van kunstenaar P. Struycken 
gevaar bij de herinrichting van de Grote Marktstraat. In het 
Voorlopig Ontwerp, dat op 11 februari in de Haagse gemeente-
raad werd besproken, was de Beeldengalerij niet opgeno-
men. In 1990 ontwikkelde Struycken een concept voor een 
galerij van beelden op een ovale granito sokkel, geplaatst 
om de 25 meter in het voetgangersgebied van het centrum 
van Den Haag. Veertig Nederlandse beeldhouwers 
lever(d)en een werk aan, waaronder Karel Appel, Jan 
Snoeck, Tom Claasen, Carel Visser en Auke de Vries.

C/R Forum stelt een Vlaams kwaliteitslabel voor con-
servatoren-restauratoren voor. De vzw C/R Forum, de 
Vlaamse beroepsvereniging voor conservatoren-restaura-
toren van cultureel erfgoed, stelt aan de Vlaamse overheid 
voor om een kwaliteitslabel toe te kennen aan conservatoren-
restauratoren van roerend en onroerend erfgoed die werk 
leveren dat aan gestelde normen beantwoordt. De vzw 
gelooft dat de Vlaamse overheid hiermee de conservator-
restaurateur kan belonen voor eerder verworven compe-
tenties door ervaring of  bijscholing. Maar ook zou het label 
de internationale uitstraling kunnen verhogen van het 
cultuur patrimoniumbeheer in Vlaanderen.

SMAX. Buitenlandatelier voor jonge curatoren. Het 
Fonds BKVB biedt onder de noemer SMAX een nieuw buiten-
landatelier aan voor jonge curatoren tot 35 jaar. Het werkt 
hiervoor samen met Schloss Ringenberg in Duitsland. Het 
Nederlands-Duits samenwerkingsproject biedt één 
Nederlandse en twee Duitse curatoren de gelegenheid om 
gedurende een jaar met een eigen budget een programma 
samen te stellen bij verschillende musea en kunstcentra in 
het grensgebied. Deadline voor aanmeldingen is 15 april 
2010. Meer info via www.fondsbkvb.nl.

Call for applications – Jan van Eyck Academie. 
Kunstenaars, designers en theoretici kunnen tot 15 april 
onderzoeks- en productievoorstellen indienen om onder-
zoeker te worden aan de Jan van Eyck Academie. Meer info 
www.janvaneyck.nl.

Call for Applications – Piet Zwart Institute – Master 
of  Fine Art. Het Fine Art Programme aan het Piet Zwart 

Instituut ziet hedendaagse kunst als ingebed in een ruimer 
veld van culturele, sociale en politieke praktijken. Het 
Masterprogramma (Engelstalig) duurt twee jaar en biedt 
een internationaal platform waar kunstenaars hun prak-
tijk kunnen ontwikkelen door studiowerk en dialoog met 
kunstenaars, curatoren en theoretici van diverse discipli-
nes. Komende deadlines vallen nog op 1 mei en 1 juli. Meer 
info www.pzi.wdka.nl.

Call for papers. In november organiseert het Lieven 
Gevaert onderzoekscentrum een internationale conferentie 
met als onderwerpen: Minor Photography en (Post)surrea-
lism: cases of  minor Photography. Tot 3 mei kunnen papers 
ingediend worden omtrent deze onderwerpen. Meer info 
www.lievengevaertcentre.be.

Wissels
Nieuwe directeurs FotoMuseum en ModeMuseum. 
De deputatie van de provincie Antwerpen benoemde nieu-
we directeurs voor het FotoMuseum en het ModeMuseum. 
Elviera Velghe zal over enkele maanden het FotoMuseum 
leiden. Zij is master in de Kunstwetenschappen en bouwde 
haar ervaring voornamelijk op in het Brugse Groeninge-
museum. Kaat Debo werd op 1 maart de nieuwe directeur 
van het ModeMuseum. Ze is germaniste en werkte vanaf  
2001 in het ModeMuseum als wetenschappelijk assistente 
tentoonstellingsbeleid, vanaf  2009 als waarnemend direc-
teur. Debo wil streven naar een vaste opstelling van de eigen 
collectie en stelt verder het onderzoek centraal en het 
nadenken over de positie van het museum in de 21ste eeuw. 
(www.fotomuseum.be en www.momu.be)

Jurgen Bey nieuwe directeur Sandberg Instituut. 
Jurgen Bey (Soest, 1965) wordt per 1 september de nieuwe 
directeur van het Sandberg Instituut in Amsterdam.  
Het Sandberg Instituut is onderdeel van de Gerrit Rietveld 
Academie en verzorgt drie masteropleidingen op het gebied 
van Beeldende Kunst en Vormgeving. Bey volgt Jos 
Houweling op die in juli 2010 met pensioen gaat.

Marije van de Vall volgt Nadine Bors op als nieuwe 
directeur Media Art Friesland. Na 10 jaar legt Nadine 
Bors haar functie van directeur en artistiek leider van de 
stichting Media Art Friesland neer. Bors heeft Media Art 
Friesland op de kaart gezet als kennisinstituut voor media-
kunst in Noord-Nederland, met een collectie van meer dan 
1500 mediakunstwerken en installaties, documentatie en 
representatie van ruim 500 kunstenaars. Bors wordt opge-
volgd door Marije van de Vall, de huidig zakelijk leider van 
Media Art Friesland.

Lezingen
HKU’s Studium Generale over schilderkunst, hackti-
vism en urbanism. De Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (HKU) organiseert haar vijfde reeks Studium 
Generale. Volgende lezingen staan op het programma: wo 
17 maart Steven de Vlaminck, Antropology of  world map-
ping; wo 24 maart Jeanne van Heeswijk, Citizen’s tales; wo 
31 maart Matthijs van de Port, Verhullende en onthullende 
esthetiek in de verbeelding van het sacrale; wo 7 april Bart 
Witte, The need for new strategies; wo 14 april Hans Wilschut, 
Lyric reflections on urbanism; wo 21 april Titus Nolte, Cinema 
5; wo 28 april Studentenlaboratorium, Zespak 6. De lezin-

gen zijn vrij toegankelijk en vinden telkens om 16u30 
plaats in het Auditorium (ruimte 2.03) van Faculteit 
Beeldende Kunst en Vormgeving, HKU, Ina-Boudier 
Bakkerlaan 50, Utrecht (www.hku.nl).

Tien jaar Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
Gent. In het teken van deze verjaardag staan nog twee 
voorjaarslezingen geprogrammeerd. Op zo 21 maart 
spreekt Norbert Poulain over de totaalwoning in het inter-
bellum. Op zo 18 april vraagt Jo Lefebure zich af  of  er een 
Gentse architectuur bestaat. De lezingen gaan telkens door 
om 10u30 in Hotel d’Hane Steenhuyse, Veldstraat 55, 
Gent. Reserveren noodzakelijk. Meer info www.gent.be.

Sugary Photographs With Tricks, Poses and Effect. 
In het kader van het fotografiefestival in Antwerpen gaat 
er op zo 21 maart van 13 tot 18u een symposium door 
met Chris Clarke als moderator en als sprekers Uschi 
Huber/Jörg Paul Janka van Photomagazine Ohio, curator 
Philipp Fürnkäs, kunstenaars Goran Galic/Gian-Reto 
Gredig, Jörg Sasse en Ohad Ben Shimon. Het symposium 
vindt plaats in het FotoMuseum. Op do 1 april om 20u zijn 
er in het NICC kunstenaarsgesprekken gepland met Geert 
Goiris, Bernd Kleinheisterkamp en Peter Miller. Meer info 
www.sugaryphotographs.com.

Collectievorming en aankoopbeleid in de kunsten- 
en erfgoedsector. Om het debat rond collectievorming 
en aankoopbeleid in de kunsten- en erfgoedsector aan te 
wakkeren, organiseren het agentschap voor Kunsten en 
Erfgoed, FARO en BAM een lezingenreeks met prominen-
ten van Vlaamse en buitenlandse kunstmusea. Op ma 22 
maart Paul Huvenne (Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen). Op ma 12 april Manuel Borja-Villel 
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), 
Christian Bernard (Musée d’Art Moderne et Contemporain, 
Genève), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven). 
Op ma 3 mei Robert Hoozee (Museum voor Schone Kunst 
Gent). Op ma 17 mei Phillip Van den Bossche (Kunst-
museum aan zee, Oostende). De lezingen vinden telkens 
plaats van 17 tot 19u, behalve de lezing van 12 april die 
om 14u begint. Ze gaan door in FARO, Priemstraat 51, 
1000 Brussel. Toegang gratis, inschrijven verplicht via 
www.faronet.be.

Lezingen Jan Van Eyck Academie. Op ma 22 maart om 
18u30 spreekt Oxana Timofeeva onder de titel Entre croyan-
ces théologico-politique et artistiques: politiques d’action collec-
tive. Op wo 24 maart om 18u is er een kunstenaarsgesprek 
met Imogen Stidworthy. Jan van Eyck Academie, 
Academieplein 1, 6211 KM Maastricht (www.janvaneyck.nl).

Lezingen in Z33. Op di 23 maart is Hrvoje Njiric te gast, 
stichter van het architectenbureau njiric+njiric arhitekti in 
Graz en Zagreb. Op di 30 maart wordt de reeks A-Z lezingen, 
omtrent design en architectuur, afgesloten door filosofe 
Ann Meskens. In opdracht van Design Platform Limburg 
schreef  zij een essay over vormgeving dat ze zal voordragen 
als eerste A-Z ‘state of  the art’ lezing. De lezingen gaan tel-
kens door om 20u in Design Platform Limburg, Zebrazaal, 
Zuivelmarkt 33, Hasselt. (www.z33.be)

Spring Blossom 2010. Artist’s Lectures at De Ateliers. 
In deze reeks zijn volgende kunstenaars nog te gast: Paul 
Sietsema op di 23 maart, Ulla Von Brandenburg op di 30 
maart, Caragh Thuring op di 6 april, Angela Bulloch op di 
13 april en Susan Philipsz op di 20 april. Lezingen gaan 
door om 17u in De Ateliers, Stadhouderskade 86, 
Amsterdam. Inkom 5 euro. Meer info www.de-ateliers.nl.
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oP bEzoEk
biJ Ensor

met o.a. Kandinsky, 
Nolde, Klee, Vuillard, 
Permeke, Spilliaert…

Romestraat 11 
8400 Oostende 
www.muzee.be

06.03, 10:00–17:00Symposium MTL/ Art & ProjectDe oorsprong van minimale en  conceptuele kunst in België en Nederland
06.03, 18:00–21:00Office for Contemporary Art, NorwayBoeklancering, Verksted #11: ‘Sol LeWitt’s Sentences on Conceptual Art: 

Manuscript and Draft Materials 1968–69’
23.04–25.04 PA/PER VIEW Art BookfairOpening: 22.04, 18:00

28.05–15.08
Rehabilitation

Een groepstentoonstelling met Leonor Antunes, Alexandra Leykauf, David Maljkovic, Manfred Pernice, Falke Pisano, Tobias Putrih, Pia Rönicke, Oscar Tuazon, Armando Andrade Tudela, 
Up (magazine: Koenraad 

Dedobbeleer and  
Kris Kimpe)

07.05–06.06 

Do/redo/undo

50 jaar performance 

art video’s

Van Volxemlaan 354
1190 Brussel
www.wiels.org
T +32 (0) 2 340 00 50
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Lezingen Vrije Kunsten departement Sint Lukas 
Brussel. Op wo 24 maart is Manon de Boer te gast, op do 
22 april Mariana Castillo Deball, telkens van 10 tot 12u. 
Sint Lukas Hogeschool Brussel, Groenstraat 162-184, 
1030 Schaarbeek.

Debatserie Framer Framed. De zesdelige debatserie 
Framer Framed bevraagt de westerse blik op niet-westerse 
kunst. Deel 5, De Gestuurde Blik, over museale presentaties, 
de constructie van de nationale identiteit en de historische 
canon, gaat door op wo 24 maart om 20u in Debatcentrum 
Tumult in Utrecht. Sprekers zijn Edwin Jacobs (Directeur 
Centraal Museum Utrecht), Macha Roesink (Directeur 
Museum De Paviljoens Almere) en Ad de Jong (Bijzonder 
hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis). Meer info op 
www.framerframed.nl.

BOZAR Architectuur. In BOZAR zijn op do 25 maart Office 
KGDVS en op do 1 april Traktor, Pierre Vanderstraeten, Denis 
Dujardin & Dag Boutsen te gast, telkens om 20u. Op di 18 mei 
om 19u houdt Laurent Ney een lezing. Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (www.bozar.be).

Auditorium 09/10. Op do 25 maart spreken Merkx + 
Girod architecten (NL) over hun recente werk. Op do 29 
april zijn Henning Larsen Architects (DK) te gast onder de 
titel Design, detail, duurzaamheid. De lezingen gaan telkens 
door om 20u in het STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven 
(www.stadenarchitectuur.be).

Duet for Cannibals. Kolonialisme en kannibalisme 
in film en beeldende kunst. In het discussieprogram-
ma Duet for Cannibals van Stichting Agentur omtrent 
kolonialisme en kannibalisme als vormen van culturele 
toe-eigening, gaat op wo 31 maart om 20u het derde deel 
door met naast het filmprogramma een lezing door Paulo 
Herkenhoff  onder de titel The Anthropophagic Experience. 
Op wo 28 april vindt het vierde en laatste deel plaats. Het 
programma wordt later bekendgemaakt via www.
agentur.nl en www.tropentheater.nl. Tropentheater, 
Linaeusstraat 2, Amsterdam.

Lezingen Piet Zwart Instituut. Onder de titel Keeping 
and Sharing Secrets staat een reeks door Jan Verwoert gepro-
grammeerd waarvan de eerste lezing doorgaat op do 8 
april. Ian Kiaer cureert een reeks onder de titel Models, 
Fragments, Aphorism met nog lezingen op ma 26 april door 
Robert Harbison en op wo 19 mei door Roger Cook. Op wo 
31 maart is er een lezing geprogrammeerd van Lili Reynaud 
Dewar. Alle lezingen starten om 19u30 en gaan door in 
Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy/
Rotterdam University, Mauritsstraat 36, NL-3012 CJ 
Rotterdam (www.pzi.wdka.nl).

Shapeshifters. De reeks Shapeshifters gaat op zoek naar 
de oorsprong van ons beeldend denken. Op vr 2 april is 
Hannah Higgins (US) te gast, auteur van Fluxus Experience 
(2002) en The Grid Book (2009), waarin ze de westerse cul-
tuurgeschiedenis beschrijft aan de hand van grids als de 
baksteen en het wereldwijde web. De lezing gaat door om 
20u in Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 
Brussel. Meer info www.shapeshifters.be.

NBKS/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 15 april 
spreekt Alex de Vries met Carolein Smit, op do 20 mei met 
Ingrid Simons. Het gesprek gaat telkens door van 20u tot 
21u30 in Auditorium De Pont, museum voor hedendaagse 
kunst, Wilhelminapark 1, Tilburg (www.nbks.nl en www.
depont.nl). Inkom 3 €.

Lokaal architectuurcentrum Den Helder. Op 16 april 
om 13u spreekt Hanneke Toes naar aanleiding van de 
Nationale tuinontwerpdag. Op wo 21 april om 20u spreekt 
Jeroen Geurst Willemsoord over het Herstructureren van de 
oude binnenstad. Inkom gratis, reserveren gewenst. Meer 
info op www.triade-denhelder.nl, www.projectdenollen.nl, 
www.woningstichtingdenhelder.nl en www.denhelder.nl.

De Cultuur van kunst in de openbare ruimte. In ver-
volg op het symposium De Cultuur van kunst in de openbare 
ruimte staat er nog een laatste satellietlezing geprogram-
meerd op ma 19 april om 18u door Thomas Hirschhorn 
(CH). Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent, Hogeschool voor 
Wetenschap en Kunst, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent 
(www.kunst.sintlucas.wenk.be)

Institutional Attitudes - Comité van Roosendaal. Op 
za 24 en zo 25 april loopt de tweedaagse onderzoeksconfe-
rentie Institutional Attitudes. Het is de eerste publieke acti-
viteit van Comité van Roosendaal, een netwerk van 
hedendaagse kunstinstellingen in de Benelux en omstre-
ken. Het congres vertrekt vanuit de notie dat de kunst-
instelling een ruimte is op het kruispunt van kunst en poli-
tiek, kunst en economie en kunst en maatschappij en stelt 
zich de vraag hoe de veranderende politieke en economi-
sche omstandigheden deze ontmoetingsplek tussen kunst 
en publiek beïnvloeden. Sprekers zijn onder meer Zdenka 
Badovinac, Bart de Baere, Miroslaw Balka, Bassam El 
Baroni, Ann Demeester, Alex Farquharson, Pascal Gielen, 
Ann Goldstein, Sofia Hernandez Chong Cuy, Marc Jacobs, 
Nataša Ilic, Marta Kuzma, Maurizio Lazzarato, Dieter 
Lesage, Julia Moritz, Dieter Roelstraete, Nicolaus 
Schafhausen, Simon Sheikh. Het congres gaat door in De 
Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28, Brussel. 
Meer info www.comitevanroosendaal.eu.

Beeldende kunst
Felix Gonzalez-Torres. Specific Objects without 
Specific Form (aflevering 1). Sinds curators steeds meer 
tentoonstellingsauteurs geworden zijn en kunstenaars 
steeds vaker hun oeuvre als meta-werk lijken te ontwikkelen, 
vormt de verhouding tussen kunstenaar en curator een 
interessante kwestie. Het probleem stelt zich in hoge mate 
bij een retrospectieve en het is in de overzichtstentoon-
stelling van Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) in Wiels 
zeker aan de orde. Enerzijds is er namelijk voor gekozen om 
het schijnbaar grijze tentoonstellingsformat van het retro-
spectief  te ruilen voor een experimentele aanpak, die de 
aandacht vestigt op de beslissingen van curators. Anderzijds 
is er het political-minimal oeuvre van Gonzalez-Torres, dat 
volledig gecomponeerd lijkt rond enkele thematieken en 
met slechts een beperkte set aan formele strategieën. Vooral 
in de postume receptie is dit oeuvre geïnterpreteerd als één 
allegorische meditatie over de sleutelkwesties in het leven 
van de in Cuba geboren Amerikaan, die enkele jaren na zijn 
vriend ook zelf  overleed aan de gevolgen van aids.
 Elena Filipovic cureerde een eerste versie van de retrospec-
tieve in Wiels. Vanaf  5 maart verschijnt Specific Objects 
without Specific Form in een tweede versie, met een wellicht 
andere selectie uit Gonzalez-Torres’ oeuvre en in een andere 
opstelling, verzorgd door de Berlijnse kunstenaar Danh Vo. 
(Wanneer de tentoonstelling later in Basel en Frankfurt te 
zien is, zal zich ook daar halverwege de tentoonstellings-
periode een dergelijke reshuffle voordoen, respectievelijk door 
Carol Bove en Tino Sehgal.) De keuze om te experimenteren 
met het format van de retrospectieve is ingegeven door de 

kunst van Gonzalez-Torres zelf: zijn werk tracht veelal de sta-
biliteit van een geautoriseerd kunstobject te relativeren, door 
toeschouwers, verzamelaars of  curators uit te nodigen tot 
participatie. Daarbij verandert het werk of  verdwijnt het 
zelfs. Het bekendste voorbeeld zijn Gonzalez-Torres’ stacks 
van vellen papier of  de velden snoepjes die door tentoonstel-
lingsbezoekers mogen worden meegepikt en die de organisa-
toren van de tentoonstelling al dan niet kunnen aanvullen. 
Filipovic’ relativering van haar curatorieel auteurschap door 
een kunstenaar uit te nodigen die haar eerdere keuzes kan 
wijzigen, spiegelt zich in dat opzicht aan Gonzalez-Torres’ 
relativering van zijn artistiek auteurschap. Die spiegeling 
zorgt meteen voor een gigantische paradox: Felix Gonzalez-
Torres wordt als ‘anti-autoritaire’ kunstenaar gepresenteerd, 
maar tegelijk legitimeert de curator haar eigen open tentoon-
stellingsconcept door te verwijzen naar de open scripts van 
de kunstenaar die ze zo als meta-autoriteit inroept.
 Versie 1 van Specific Objects without Specific Form is op zich 
een gedegen overzichtstentoonstelling binnen en buiten de 
tentoonstellingszalen van Wiels met een representatieve 
keuze uit Gonzalez-Torres’ oeuvre – de stapels, candy pieces, 
lichtsnoeren, kralengordijnen, portretten en billboards zijn 
alle vertegenwoordigd – en met een opstelling die zonder 
veel nadruk ontwikkelingen en thematische constanten in 
het werk naar voor haalt. De eerste tentoonstellingszaal is 
bijvoorbeeld gewijd aan het minder bekende vroege (en nog 
geautoriseerde) werk. ‘Untitled’ (1986) is een handgemaak-
te collage van krantenfoto’s op canvas, ‘Untitled’ (7 days of  
Bloodworks) (1988) een serie van potloodtekeningen op 
witte schilderijen die sterk aan Ryman doen denken. Er zijn 
ook kleine puzzels te zien, gemaakt van persoonlijke foto’s 
van de kunstenaar, zoals ‘Untitled’ (Madrid, 1971) (1987), 
dat een portretfoto van een kind combineert met een foto 
van een standbeeld – publiek en privaat zijn centrale begrip-
pen in Gonzalez-Torres’ werk en worden hier betrokken op 
de herinnering – of  ‘Untitled’ (Paris, 1989) (1989), waar-
voor een zwart-witfoto gebruikt werd van de schaduw van 
een over een reling leunend koppel. De ‘hand’ van de kun-

Felix Gonzalez-Torres

‘Untitled’ (America), 1994
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expo zéro, Musée de la danse/Le Garage, 
Rennes, september/September 2009

16.04.–17.04.2010
12–18 uur/hrs

een coproductie van/a co-production of
BAK, basis voor actuele kunst en/and 
Springdance, Utrecht
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stenaar en de materialiteit van het private leven zullen  
verdwijnen uit het latere werk, dat reproduceerbaar wordt 
en waarin enkel nog de woorden verwijzen naar Gonzalez-
Torres’ persoonlijke herinneringen en betekenissen. Vaak 
zijn die woorden tussen haakjes in de titels opgenomen, vol-
gend op het telkens hernomen ’Untitled’: de hoofdtitel 
stuurt de interpretatie niet, maar de officieuze neventitel 
bestaat vaak uit niet te traceren verwijzingen naar het per-
soonlijke leven van de kunstenaar. Die spanning lijkt een 
constante in het oeuvre van Felix Gonzalez-Torres dat er 
zijn politieke lading grotendeels aan ontleent.
 Een zaal op de derde verdieping verzamelt werken die uit 
duo’s of  ‘koppels’ bestaan. ‘Untitled’ (Orpheus, Twice) (1991) 
bestaat uit twee manshoge spiegels op een tiental centimeter 
van elkaar, verzonken in de pleisterlaag van de museum-
wand. ‘Untitled’ (Lover Boys) (1991) bestaat uit een hoop 
blauwwitte snoepjes waarvan het ‘ideale gewicht’ 161 kg is 
– het gewicht van twee personen – maar dat gewicht slinkt 
terwijl de tentoonstelling loopt. De ruimte wordt op een 
indrukwekkende manier doormidden gesneden door een 
gouden kralengordijn. Deze opstelling geldt als een goed 
voorbeeld van de vrijheid die Gonzalez-Torres inbouwt in de 
materialisatie van veel van zijn werken, een vrijheid waar 
curators noodgedwongen mee aan de slag moeten. De 
kralen gordijnen hebben bijvoorbeeld geen vaste afmetingen, 
maar de begeleidende certificaten schrijven voor dat ze over 
de volle breedte en hoogte van inkomruimtes opgehangen 
moeten worden, zodat bezoekers erdoor moeten stappen. 
Nog bepalender zijn de keuzes die bij de installatie van de 
candy pieces of  de lichtsnoeren gemaakt moeten worden. Hier 
verschijnt het net aangehaalde ‘Untitled’ (Lover Boys) als een 
berg snoepjes los in de ruimte, maar het had ook in de hoek 
van de zaal kunnen zijn opgesteld, zoals bij andere werken in 
de tentoonstelling is gebeurd, verwijzend naar de canonieke 
corner pieces van de minimal art.
 Louter visueel gesproken lijken de ruimtes van Wiels bij-
zonder geschikt om het werk van Gonzalez-Torres te tonen, 
hoewel de eerste zaal met het vroege werk een wat ijle indruk 
maakt en de werken elders misschien net wat te dicht bij 
elkaar staan opgesteld, waardoor ze niet steeds de afzonde-
ring vinden die hun formele poëzie tot zijn recht doet komen. 
Soms is de installatie wel buitengewoon geslaagd. In de lege 
graansilo aan de traphal is centraal het fragiele ‘Untitled’ 
(America) opgehangen: een lichtsnoer met zwak brandende 
gloeilampen die de betonnen huid van de silo goudbruin 
laten oplichten. Ook de afsluitende kleine zaal op de vierde 
verdieping is zeer overtuigend. Twee werken lijken er met de 
bestaande ruimte één monument te vormen, dat nog eens 
aantoont dat Gonzalez-Torres’ werk niet louter frivoliteit is. 
Op de vloer strekt zich op gelijke afstanden van de vier wan-
den een veld uit van snoepjes in zilverkleurige wikkels, 
‘Untitled’ (Placebo) uit 1991. Op de muren vormt ‘Untitled’ 
(1989-1995) het enige portretwerk in de tentoonstelling. 
Gonzalez-Torres’ portretten bestaan uit tekstfriezen in een 
vast lettertype, net onder de zoldering geschilderd, met com-
pilaties van gedateerde persoonlijke herinneringen van de 
geportretteerde en gebeurtenissen uit het publieke geheu-
gen. Het fries in deze ruimte betreft een zelfportret: New York 
City 1979  Pebbles and Biko 1985  Berlin Wall 1989  Ross 
1983 […] De aanpassingen die Gonzalez-Torres in 1995 aan 
dit werk maakte, waren zijn laatste artistieke daad. Het cliché 
van het laatste werk als afsluiter van de retrospectieve werd 
hier dus niet vermeden, maar als kenschetsend voor dit oeu-
vre gepresenteerd. Benieuwd welk oeuvre van Felix Gonzalez-
Torres Danh Vo zal laten zien. Maarten Liefooghe

p Felix Gonzalez-Torres. Specific Objects without Specific Form 
tot 25 april in Wiels, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel 
(02/340.00.50; www.wiels.org).

QUICKSCAN NL #01. Met Quickscan NL creëert het 
Nederlands Fotomuseum een nieuw instrument om de 
recentste ontwikkelingen en tendensen binnen de 
Nederlandse fotografie aan een breed publiek te tonen. De 
formule van een quadriënnale zou het museum moeten 
toelaten om de vinger aan de pols te houden, zonder daar-
om al snel in herhaling te vallen. De eerste exploratie van 
wat er momenteel zoal leeft in de hedendaagse nationale 
fotografie is in elk geval uitgemond in een prikkelend over-
zicht. Er broeit wat in de Nederlandse fotografie!
 De tentoonstelling zoekt bewust de marge op van de foto-
grafische praktijk. Ze wil een forum zijn voor de eigengerei-
de fotopraktijk die de consensus over wat fotografie is en 
kan in vraag stelt. Vandaar dat niet leeftijd als ultiem selectie-
criterium wordt gehanteerd – sommige fotografen zijn al 
meer dan een decennium aan het werk, anderen zijn dan 
weer pas afgestudeerd – maar wel de bereidheid van de foto-
graaf  om de bestaande referentiekaders uit te dagen. Er is 
dan ook weinig ‘klassiek’ fotografisch werk te bespeuren in 
de tentoonstelling: de geselecteerde fotografen tasten de 
technische grenzen af  van de fotografische praktijk, inte-
greren hun beelden in installaties en vermengen verschil-
lende presentatievormen (fotografische prints, dia’s, 
video…) op een uitdagende manier. Niet dat de ‘klassieke’ 
genres of  gevoeligheden waarmee de Nederlandse fotogra-
fie vaak geassocieerd wordt hier afwezig zijn, integendeel 
zelfs. Het portret en het (al dan niet stedelijk) landschap 
kunnen nog steeds op heel wat aandacht rekenen, maar in 
hun benadering van deze genres nemen deze fotografen 
vaak radicaal afstand van de documentaire traditie van 
hun voorgangers. (Een uitzondering hierop is het werk van 
Kim Bouvy. Haar stadslandschappen passen zowel qua the-
matiek – de desolaatheid van de Rotterdamse binnenstad – 
als qua formele behandeling – sobere, descriptieve zwart-
witbeelden in een klein formaat – binnen een gangbare 
documentaire werkwijze.)
 De tentoonstelling dient als een momentopname die de 
diversiteit van deze dwarse beeldpraktijken louter regis-
treert; ze grijpt niet naar een theoretische machinerie die de 
wildgroei ordent in mooi omschreven rubrieken. En toch is 
ze meer dan een pure opsomming van in zichzelf  besloten 
artistieke werelden. Voor de alerte toeschouwer zijn er wel 
degelijk enkele grote lijnen te bespeuren. Een van de meer 
opmerkelijke vaststellingen is bijvoorbeeld dat het fotoboek 
nog steeds een vitale plaats inneemt. Centraal in de tentoon-
stelling ligt een representatief  staal van de recente boekpro-
ductie op een tafel geëtaleerd. Het gaat niet om het fotoboek 
als een commercieel vehikel om beelden aan de massa te 
slijten, maar eerder om een reflexieve ruimte waarin volop 
geëxperimenteerd wordt met de mogelijke verhoudingen 
tussen tekst en beeld en tussen beelden onderling.
 Deze reflexieve benadering van fotografie keert ook terug 
in de doorgedreven belangstelling van de hier getoonde foto-
grafen voor de traditie en geschiedenis van hun medium. 
Soms neemt die aandacht heel concrete vormen aan, zoals in 
de talloze reeksen waarin een archief  een belangrijke rol 
speelt. Fotograferen verschijnt hier als een denken met (en 
soms tegen) het al aanwezige reservoir aan beelden. Enkele 
fotografen zetten dit archiefmateriaal in om bepaalde voor-
onderstellingen rond het fotografische beeld (zijn vermeende 
transparantie bijvoorbeeld) in vraag te stellen. De ‘remixes’ 
van Luuk Wilmering waarbij beelden en teksten uit NRC 
Handelsblad in nieuwe constellaties worden samengebracht 
of  de door Andrea Stultiens gemaakte scans van sterk gere-
toucheerde portretnegatieven uit vroegtwintigste-eeuwse 
fotostudio’s zijn daar voorbeelden van. Elders, zoals in de 
installatie van Petra Stavast, wordt een privaat archief  
gebruikt om de sociale gelaagdheid van het fotografische 
beeld naar voren te halen. In 2003 trof  Stavast in een verla-

ten huis in Italië de fotografische correspondentie aan tussen 
een naar de Verenigde Staten geëmigreerde Italiaan en zijn in 
Calabrië achtergebleven zus. Haar reconstructie van het 
archief  (in boekvorm en als installatie) maakt zichtbaar dat 
deze intieme en persoonlijke beelden niet enkel binnen de 
familiale kring een betekenis hebben, maar ook een ruimer 
maatschappelijk verhaal vertellen van immigratie, culturele 
ontworteling en assimilatie.
 Naast deze interesse voor de concrete beelden die de 
geschiedenis van de fotografie ons nalaat, wordt er verder 
ook gewerkt rond historische technieken en concepten. De 
gelaagde landschappen van Kim Boske gaan bijvoorbeeld 
na hoe tijd zichtbaar kan worden gemaakt in het stilstaande 
fotografische beeld. Katja Mater experimenteert dan weer 
met technieken die in de loop van de fotogeschiedenis om 
een of  andere reden in de vergetelheid zijn geraakt (vaak 
omdat ze niet het verhoopte resultaat opleverden). In het 
werk van het fotografenduo Wassink/Lundgren wordt er 
dan weer kritisch ingezet op een van die sleutelconcepten 
van de fototheorie: het beslissende moment. Beiden fotogra-
feren hetzelfde onderwerp op hetzelfde moment, maar van-
uit een licht ander standpunt, waardoor het ‘beslissende 
moment’ elke geldingskracht verliest. Ook Paulien Oltheten 
speelt met dit concept. Als een scherpzinnige observator 
noteert ze de microscopische details die haar tijdens haar 
wandelingen opvallen: de wind die zwierig in de jas van een 

 Paulien Oltheten

Hand langzaam langs de rand omhoog laten bewegen, 2009
© galerie Fons Welters
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05/09/2010 – 20/03/2011 
Beuys: Energy Plan
Drawings from the Museum Schloss Moyland

Starting April 2010, we will be preparing the permanent 
collection of the Museum Schloss Moyland for the new 
presentation in the autumn of 2011. 
The exhibition hall and park will remain open to visitors.

Museum Schloss Moyland
Bedburg-Hau / Kleve (Germany)
Tel. +49 (0) 2824 / 9510-60 
www.moyland.de

Landschaft ohne Horizont   
Landscape without Horizon
Near and far in contemporary photography

28/03 – 15/08/2010 
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voorbijwandelende man speelt, het synchrone ballet van 
twee mannen die wachten om over te steken, de herhaling 
van een trede in de scherpe snede van een jurk…
 Het prikkelende werk van Oltheten geeft meteen een 
goed beeld van de ‘nieuwe’ fotograaf  zoals die in deze ten-
toonstelling gestalte krijgt, en wat dit werk aan beloftes en 
problemen inhoudt. Zowel in haar onderwerpskeuze – de 
aandacht voor het alledaagse – als in haar presentatie her-
haalt ze strategieën die we ook elders aan het werk zien: zo 
mengt zij verschillende media speels door elkaar (getekende  
schetsen, foto’s en video), combineert ze snapshots met 
geënsceneerde beelden, jongleert ze met formaten en speldt 
ze beelden nonchalant aan de wand, waardoor ze elke 
artistieke ernst lijken te ontberen. Ze doet zoveel moeite om 
de lichte toets waarmee ze haar fotografisch onderwerp 
benadert in haar presentatie door te trekken dat juist hier-
door de installatie ontspoort: de charmante lichtzinnigheid 
van haar thema kantelt uiteindelijk in een irritante vrijblij-
vendheid. Ook in die zin is dit werk een perfecte illustratie 
van wat er in deze expo op het spel staat: het experimentele,  
zoekende (en soms mistastende) karakter ervan plaatst het 
in een vaak broze positie. Het is dan ook een moedige zet 
van het fotomuseum om dit ‘tere’ werk op deze manier te 
ondersteunen. Misschien kan de Vlaamse pendant van het 
museum hier inspiratie vinden om ook eens wat vaker de 
gebaande paden te verlaten? Steven Humblet

p QUICKSCAN NL #01. Fotografie nu loopt nog tot 24 mei in het 
Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 332, Rotterdam 
(010/203.04.05; www.nederlandsfotomuseum.nl). 

Voor een nieuwe wereld. Georges Vantongerloo en 
zijn omgeving van Piet Mondriaan tot Max Bill. Onder 
de fraaie titel Het heelal in de huiskamer was in 2002 in het 
Utrechtse Centraal Museum een impressie te zien van 
Vantongerloos werkkamer zoals hij die begin jaren 20 van 
de vorige eeuw in Menton had ingericht. De bedoeling was 
niet om een reconstructie te maken, maar om een indruk te 
geven van de leef- en werkomgeving van Georges 
Vantongerloo (1886-1965), de Belgische kunstenaar die 
vooral bekend werd via zijn relaties met De Stijl. In het sfeer-
vol ingerichte kamertje, met de geblokte meubels, het 
bureau en het theeservies zoals ze door de kunstenaar zelf  
waren ontworpen, kon je je op onnadrukkelijke wijze een 
beeld vormen van Vantongerloos poging om een mathe-
matische ordening van de kosmos over te brengen naar zijn 
kunstwerken. Het was een prettige manier om de bezoeker 
het milieu en de context te laten ervaren van waaruit de 
kunstenaar zijn ideeën vormde en zijn kunst gestalte gaf.
 Op de onlangs in het Gemeentemuseum Den Haag 
geopende overzichtsexpositie van Vantongerloo is van een 
dergelijke inventieve aanpak geen sprake, terwijl het museum 
juist in dit opzicht zoveel expertise in huis heeft. Er is ander-
zijds wel ontzettend veel meer werk van Vantongerloo te 
zien dan destijds in Utrecht. Heel veel stukken worden zelfs 
voor het eerst in Nederland getoond. Vantongerloo zou 
immers, zo ging het verhaal, testamentair bepaald hebben 
dat zijn kunst niet in Nederland mocht worden getoond. 
Welke status dat gerucht ook had, thans blijkt dat verbod 
door Benno Tempel en Hans Janssen, directeur en conser-
vator moderne kunst van het Gemeentemuseum Den Haag, 
te zijn omzeild. In samenwerking met directie en staf  van 
het Wilhelm Lehmbruckmuseum in Duisburg zijn ze erin 
geslaagd toegang te krijgen tot de verzamelingen en het 
archief  van de Zwitserse erven.
 Echt helemaal nieuw en spannend zijn vooral de archief-
stukken (brieven, notities en foto’s), zowel op de expositie 
als in het boek. Aan de tentoonstelling zijn ook werken van 

andere kunstenaars toegevoegd die Vantongerloo in zijn 
bezit had. Naast schilderijtjes van Van Doesburg zijn dat 
diverse werken op papier van Mondriaan, Van der Leck, 
Malevich en anderen. Die werken waren vermoedelijk 
bedoeld om te worden afgebeeld in Abstraction-Création, het 
tijdschrift dat Vantongerloo midden jaren 30 samenstelde, 
maar zeker is dat niet. Jammer genoeg wordt over de her-
komst van deze werken niets vermeld. 
 Het zicht op het werk van verwante kunstenaars is op de 
expositie verder verruimd met kunst uit enkele museum-
collecties. Uit het Wilhelm Lehmbruck Museum is een prach-
tige tafelmobile van Alexander Calder opgenomen en een 
interessante beschilderde houten sculptuur van de Belg 
Victor Servanckx, Opus I uit 1925. Goed gekozen zijn ook de 
reliëfs van César Domela uit de collectie van het 
Gemeentemuseum en de werken van Constant, onder andere 
diens Klein Labyr uit 1959, dat je hier opeens in een heel 
ander perspectief  ziet en dat dan ook vragen opwerpt naar de 
betekenis die Vantongerloo voor Constant heeft gehad.
 Het boek bij de expositie brengt weinig aan het licht dat 
al niet bekend was uit de publicaties De beginjaren van de 
Stijl en De vervolgjaren van de Stijl, of  uit Jan Ceuleers’ studie 
over Vantongerloo uit 2000, die helaas is uitverkocht. Wel 
zorgt Hans Janssen voor een levendige bijdrage over 
Vantongerloos persoonlijkheid. Hij stelt dat de grote zelf-
verzekerdheid en onafhankelijke opstelling van de kunste-
naar sterk medebepalend waren voor zijn uitgesproken 
artistieke keuzes. De meest opvallende koersverandering 
van Vantongerloo voltrok zich in 1917-18, toen hij in Den 
Haag werkte. De kunstenaar was na augustus 1914, de 
maand waarin hij als militair had meegevochten bij de ver-
dediging van Luik, als gedeeltelijk oorlogsinvalide naar 
Nederland uitgeweken. Daar zette hij zijn naturalistische 
beeldenproductie voort waarmee hij in de vooroorlogse 
jaren in België successen had geoogst. Tijdens een korte 
internering in de zomer van 1917 in Vluchtoord Nunspeet, 
een gebeurtenis die nog in nevelen gehuld is, verdiepte hij 
zich in het gedachtegoed van Spinoza en Ernest Hello. Hun 
ideeën vormden het fundament van zijn nieuwe kunst-
theorie, waarop hij zijn totaal andere, moderne en ver-
gaand geabstraheerde kunst ging baseren.
 Bij zijn eerste ontmoeting met Van Doesburg gaf  hij hem 
zijn schriftje waarin hij zijn theorie had uitgewerkt. Vooral 
Vantongerloos aanname (overgenomen van Hello) dat alles 
(het zichtbare en onzichtbare) manifest is door trillingen en 
dat alles dus ook altijd in beweging is, moet voor Van 
Doesburg een aangename bevestiging van zijn eigen over-
tuiging zijn geweest. Onder de indruk was hij (iets later) 
vooral van Vantongerloos bondige stelling dat leegte en 
volume samen de ruimte vormen. Van Doesburg publiceer-
de het eerste stuk van Vantongerloos tekst, maar liet de 
introductie weg. Het is een gemiste kans dat Janssen deze 
introductie in het boek niet meegeeft. Ook laat hij de vraag 
onbeantwoord waarom Vantongerloos teksten zo vlot wer-
den opgenomen in De Stijl terwijl van zijn beeldend werk 
pas tegen eind 1919 door Van Doesburg voor het eerst een 
foto werd afgedrukt.
 Met betrekking tot zijn ontwikkeling na zijn Stijlperiode, 
die hij omstreeks 1920 afsloot, richt Marion Bornscheuer 
zich in haar hoofdstuk op de plannen die Vantongerloo in de 
jaren 20 heeft ontwikkeld voor bijna futuristisch ogende 
vliegvelden en bruggen. Deze projecten dacht hij kennelijk 
geheel voor eigen rekening uit. Tekeningen en toelichtingen 
legde hij naderhand voor aan overheden zoals het gemeen-
tebestuur van Antwerpen. Verder dan mooie maquettes zijn 
Vantongerloos vooruitstrevende ideeën om ‘intercommu-
nistische steden en landen’ te vormen, zoals hij zijn idealis-
tische herstructurering noemde, niet gekomen. Op de expo-
sitie zijn enkele prachtige voorbeelden te zien.

Eerder toonde Ceuleers in zijn publicatie aan dat 
Vantongerloo in deze periode – net als Mondriaan – ‘potboi-
lers’ maakte om in zijn levensonderhoud te voorzien. Waar 
Mondriaan een clientèle wist te interesseren voor zijn 
bloemen aquarellen, had Vantongerloo met zijn naturalisti-
sche bustes of  portretten minder succes. Zijn fiere positie als 
modernistische beeldhouwer bleek een obstakel op deze 
commerciële piste. Het is hoe dan ook teken van een ambigue 
houding ten opzichte van het kunstenaarschap, waar de 
publicatie helaas geen aandacht aan besteedt.
 Belangwekkend zijn wel weer de studies van Francisca 
Vandepitte en Christoph Brockhaus die de ontwikkeling en 
invloed van Vantongerloos naturalistische en impressionis-
tische beelden uit zijn begintijd behandelen en het gebruik 
van foto’s bij het ontwerpen en verfijnen van zijn abstracte 
sculpturen. Vandepitte geeft daarbij, bijna terloops, ook een 
goed beeld van de kringen waarin Vantongerloo verkeerde 
en waarmee hij zich zodanig identificeerde dat hij vóór 
1916 eenvoudig geen oog had voor wat er in het modernis-
tische en avant-gardemilieu omging. Daardoor miste hij de 
expositie van de Italiaanse futuristen die in 1912 ook 
Brussel aandeed, evenals die van het fauvistische werk van 
zijn landgenoot Rik Wouters.
 Over de latere perioden in zijn ontwikkeling noem ik nog de 
bijdrage van Angela Thomas Schmid, die Vantongerloos acti-
viteiten bespreekt in het kader van de internationale kunste-
naarsvereniging Abstraction-Création in de jaren 1931-
1937. Hij was in 1929 van Menton naar Parijs vertrokken, 
waar hij de rest van zijn leven is gebleven. Daar nam hij van de 
genoemde vereniging verschillende bestuursfuncties op zich 
en was onder andere belast met het samenstellen van haar 
jaarboek (in tijdschriftvorm). Na de Tweede Wereldoorlog 
heeft Vantongerloo dergelijke ambities niet meer nagestreefd. 
Hij leefde eerder teruggetrokken, maar bleef  geïnspireerd door 
het kosmopolitische milieu van Parijs en de aanwezigheid van 
verwante kunstenaars – ook jonge – die de weg naar zijn ate-
lier wisten te vinden. Alied Ottevanger 

p Voor een nieuwe wereld. Georges Vantongerloo en zijn omge-
ving van Piet Mondriaan tot Max Bill was reeds te zien in het 
Wilhelm Lehmbruck Museum (Duisburg) en loopt thans tot 
16 mei 2010 in het Gemeentemuseum Den Haag, 
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag. Een deel reist 
naar Museum im Kulturspeicher Würzburg (21 augustus –  
9 oktober 2010). Gelijknamige catalogus (Nederlandse en 
Duitse versie): 292 p. € 44,50. ISBN 978-3-85881-721-1.

Georges Vantongerloo

Variatie op het ingeschreven en omgeschreven vierkant van een cirkel, 1929
© Collectie Angela Thomas Schmidt, Zumikon 



De Witte Raaf  – 144 / maart – april 2010 Ondertussen 10

ja
Johannes Schwartz

in het Cobra Museum
t o t  1 4  j u n i  -  c atalo g u s

w w w. vanzo e t en da al . n l

raaf1  09-03-2010  10:16  Pagina 2

Harteveltstraat 1
2586 el Den Haag
(070) 358 58 57
Dinsdag t/m zondag
11.00-17.00 uur
www.beeldenaanzee.nl

Mogelijk gemaakt door Vrienden,

Zakenvrienden, Sculpture Club en

Een woud van beelden
De collectie Simon Spierer
19.02-20.06.2010

Armitage Arp Avramidis
Bill Bourgeois Brancusi
Cárdenas Caro César
Croissant Ernst Fernagu
Fontana Giacometti
González Hepworth Kito
Lobo Masson Melotti

Moore Noguchi Pan Penalba
Perrot Peters Pomodoro
De Pury Reggiani Richier
Röhm Romeda Spoerri
Stankiewicz Takis Trubbiani
Turnbull Uecker Williams
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Deze studie met bijdragen van onderzoekers, specialisten en kun-
stenaars richt zich op iedereen die bezig is met de productie, 
distributie en uitgave van artistieke creaties. Tussen de 
kunstenaar en het publiek bevindt zich een hele keten van tus-
senpersonen die de kunstenaar in staat stellen zijn creaties te 
vervaardigen en te verspreiden. In dit werk wordt 
voor de eerste maal een stand van zaken van deze sector opge-
steld. De bedoeling daarvan is om zo een referentiekader 
creëren waar ook onderzoekers en wetenschappelijke instellingen 
zich op kunnen baseren voor de ontwikkeling van de 
artistieke sector. 

EEN NIEUW 

REFERENTIE-

WERK!

TE KOOP IN 
DE BOEKHANDEL EN 
VIA  WWW.SMARTBE.BE

Kunstenaars en 
hun tussenpersonen
BRUSSEL, SMARTBE EN LANNOO 
CAMPUS, 2010 - 447P -  29,95€

Lawrence Weiner. Dicht Bij. In 1971 reist Lawrence 
Weiner naar Oost-Duitsland. Vandaar verstuurt hij post-
kaarten met het opschrift BROKEN OFF naar vrienden en 
kennissen aan beide kanten van de Berlijnse Muur. De actie 
is slechts een van de vele vormen waarin het werk Broken 
Off wordt uitgevoerd. In eerste instantie bestaat het werk als 
een video die Weiner in 1971 in samenwerking met Gerry 
Schum maakt, waarna het onder meer als tekst op post-
kaarten of  luciferdoosjes verschijnt en als performance 
wordt gerealiseerd. Zoals steeds bij Lawrence Weiner zit de 
essentie van het werk in het taalkundige statement vervat 
(hier BROKEN OFF) en zijn de presentatie en de fysieke uit-
voering ervan secundair. Of  de in taal geponeerde actie ook 
werkelijk wordt uitgevoerd, hoe en door wie, is voor Weiner 
onbelangrijk. De kunstenaar laat ruimte voor interpretatie, 
transformatie en adaptatie door de beschouwer. Hij ontzegt 
het werk een absolute betekenis. Broken Off  kan in wezen 
dan ook op talloze manieren geïnterpreteerd en gemateria-
liseerd worden – van het afgebroken oor van een koffiekop 
tot een verbroken telefoonverbinding – al voorziet de imple-
mentatie in een gespleten Duitse context het werk provisoir 
van een politieke en sociale lading.
 Twintig jaar na de val van de Berlijnse Muur richt BAK, 
basis voor actuele kunst in Utrecht, het internationaal 
georiënteerde Former West op. Het langdurig onderzoeks-
project stelt zich tot doel na te gaan hoe kunst en cultuur 
zich sinds 1989 ontwikkeld hebben en hoe ze zich verhou-
den tot de politieke, economische en technologische veran-
deringen van de voorbije decennia. Maria Hlavajova, artistiek 
directeur van BAK en oprichtster van Former West, trad 
daarover het voorbije jaar in dialoog met Lawrence Weiner. 
In hun gesprekken hadden ze het over maatschappelijke 
vraagstukken als de westerse hegemonie, hoe die door-
broken kan worden en hoe daardoor andere relaties tot de 
wereld gesuggereerd kunnen worden. Het resultaat van 
deze gesprekken staat nu onder de noemer Dicht Bij ten-
toongesteld in BAK. In haar semantische ontkoppeling ver-
wijst Dicht Bij naar een situatie waarin dingen tegelijk 
dichtbij en afgesloten zijn, een paradox die Weiner hier aan 
de confrontatie tussen verschillende culturen ophangt.
 Voor de gelegenheid ontwierp Lawrence Weiner drie 
nieuwe werken, alsook een verrassende uitgave. In Op het op 
wordt een korte lijst van hiërarchische relaties gepresen-
teerd. Vertrekkend vanuit het quasi eenduidige OP HET OP/
ON THE UP ontwikkelt de relatie zich tot het ongemakkelij-
ke OP HET BENEDEN OP/ON THE BELOW UP. Alle referenties 
naar context, actie of  materiaal blijven uit; het werk ver-
wijst louter naar een positie. 
 Ten opzichte van een dergelijke abstractie toont Humpty 
Dumpty zich net verrassend expliciet. In vier schema’s 
wordt stelselmatig de confrontatie tussen een dominante en 
een ondergeschikte massa geschetst. De drie eerste sche-
ma’s illustreren aan de hand van tekst en tekeningen hoe de 
confrontatie leidt tot de creatie van een uniek composiet. In 
plaats van door de overheersende massa verdrukt te wor-
den, smelt de ondergeschikte massa er in het onderlinge 
contact mee samen. Het laatste schema refereert aan de 
figuur Humpty Dumpty, die in het gelijknamige kinderrijmpje 
van een muur valt en als een gebroken ei op de grond 
belandt, om te benadrukken dat beide massa’s op het 
moment van contact niet meer strikt van elkaar te onder-
scheiden zijn. De dominante massa zal uiteindelijk niet 
overheersen; de hiërarchische relatie wordt op het moment 
van de botsing simpelweg ondermijnd.
 In tegenstelling tot Op het op, waarin de hegemonie 
schijnbaar geaffirmeerd wordt, lijkt Humpty Dumpty elke 
hiërarchie af  te wijzen – een tegenstelling die ook in de 
vormgeving wordt weerspiegeld. Waar Op het op zich met 
het typische font naadloos inschrijft in Weiners strakke 

‘huisstijl’, heeft Humpty Dumpty de aanblik van een ruwe 
schets. De blauwe kaders die in Op het op de voorzetsels 
omsluiten staan in scherp contrast met de open cirkels 
rond de schema’s van Humpty Dumpty. Zelfs de ruimtelijke 
positie van de werken – elk aan één kant van de ruimte – 
lijkt ze lijnrecht tegenover elkaar te plaatsen; de ene als 
onveranderlijke autoriteit, de andere als ontwikkeling 
van pure potentie.
 De verhouding tussen beide werken is echter complexer 
van aard. In zijn relatie tot de beschouwer is het namelijk 
Op het op dat meer mogelijkheden toelaat. Hoewel het werk 
het bestaan van hiërarchische relaties lijkt te bevestigen, 
suggereren de taalkundige fricties in de statements, meer 
nog in het Engels dan in het Nederlands, de complexiteit 
van dergelijke relaties. In tegenstelling tot de, naar Weiners 
normen, uitgebreide beschrijving in Humpty Dumpty laat de 
abstractie van het statement tot een louter relationele 
waarde zoals OP HET OP of  BROKEN OFF een verregaande 
invulling toe door de beschouwer – een verleidelijke onge-
definieerdheid die ook het derde werk, Voortgebracht door de 
resonantie van een dissonantie, kenmerkt.
 Desalniettemin wordt ook de potentialiteit van Op het op 
bedreigd, en wel door de specifieke tentoonstellingscontext. 
De aandacht die in het discours rond de tentoonstelling aan 
het onderzoek van Former West en de sociaal-politieke situa-
tie wordt besteed, legt in zekere mate een hypotheek op het 
werk. Weiner schreef  weliswaar ook Broken Off  in een expli-
ciet politieke context in, maar dat deed hij slechts via een van 
de vele incarnaties van het werk. De politieke interpretatie 
vormde daardoor slechts een mogelijke, en niet de absolute, 
betekenis van het werk. In Dicht Bij worden de werken voor-
lopig echter alleen in een politiek betoog ingezet. Zolang 
alternatieve registers uitblijven, loopt het werk bijgevolg het 
gevaar in haar eigen discours ten onder te gaan. Het is daar-

om in eerste instantie aan de beschouwer om de ruimte op te 
eisen die het mogelijk maakt om de statements in eigen ter-
men te interpreteren, ongeacht of  het wereldmachten of  
sculpturale objecten betreft. Elise Noyez

p Dicht Bij van Lawrence Weiner loopt tot 28 maart in BAK 
Utrecht, Lange Nieuwstraat 4, 3512 PH Utrecht 
(030/231.61.25; www.bak-utrecht.nl).

For the blind man in the dark room looking for the 
black cat that isn’t there. Met deze lange titel opende De 
Appel het tentoonstellingsseizoen in haar nieuwe onderko-
men in de voormalige jongensschool aan de Jacob van 
Campenstraat in Amsterdam. Tot eind maart loopt er de 
expositie die de Amerikaanse curator Anthony Huberman 
in samenwerking met De Appeldirecteur Ann Demeester 
maakte. Het is een afwijkende tentoonstelling die niet hele-
maal voldoet aan de verwachtingen, wat voor de curator 
tamelijk desastreuze gevolgen kan hebben.
 De opzet voor de expositie is afkomstig van Huberman. Met 
de lange titel haalt hij een uitspraak van Charles Darwin aan, 
die het onvermogen wilde schetsen van de abstracte weten-
schapper die – en dit in tegenstelling tot de empirische onder-
zoeker die Darwin zelf  was – niet van concrete en waarneem-
bare gegevens uitging. Huberman wil hier nu vermijden om 
het kunstwerk als zichtbaar artefact te presenteren, als bron 
van kennis. De titel is bedoeld als metafoor voor de positie 
waarin hij het publiek wil brengen, vergelijkbaar met die van 
de wiskundige die datgene waarover hij nadenkt niet kan 
waarnemen. Hubermans streven is erop gericht kennis in 
twijfel te trekken. Hij wil ervaringen van het niet-kennen 
teweegbrengen en – in het verlengde hiervan en in zijn eigen 
woorden – de niet-kennis bij het publiek vergroten.

Lawrence Weiner

Dicht Bij, installatie overzicht, 2009
foto: Victor Nieuwenhuijs
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Witte de With, Centrum voor Heden-
daagse Kunst, presenteert het 
grootschalige project Morality. 
Morality is een samenstelling van 
onderling verbonden projecten, 
verdeeld in verschillende aktes. 
Het programma, dat doorloopt tot de 
herfst van 2010, behelst een reeks 
van groepstentoonstellingen, een 
webplatform, een filmprogramma, 
een performanceprogramma, een 
symposium, en een publicatie.

Voor meer informatie kijk op
www.wdw.nl 

 

BETWEEN YOU 
AND I

InterventIe 2:  
Wind door Isa Genzken 
20 feb – 16 mei 2010

 
Between You and I is een gezamenlijk 
project van SKOr en Witte de With dat 
plaats vindt tussen het najaar van 
2009 en het najaar van 2010. voor dit 
project krijgen vier internationale 
kunstenaars opdracht om een voorstel 
te doen voor een interventie aan de 
buitengevel van Witte de With, in de 
vorm van een kritische interface 
naar de stedelijke omgeving van de 
stad rotterdam.

Witte de With
Centrum voor hedendaagse kunst
Witte de Withstraat 50
3012 Br rotterdam
nederland 
t+31(0)104110144
info @ wdw.nl  www.wdw.nl
open di – zo, 11 – 18 uur

ACT IV: 
I COULD LIVE 
IN AFRICA

tentOOnStellInG
20 feb – 25 apr 2010

 
Deelnemende kunstenaars: Mirosl/aw 
Bal/ka, Krzysztof Bednarski, Miroslaw 
Filonik, Wiktor Gutt & Waldemar 
raniszewski, Jacques de Koning, 
Zbigniew libera, luxus, Wl/odzimierz 
Pawlak, Józef robakowski, Darek 
Skubiel & Zdzislaw Zinczuk, Marek 
Sobczyk, Jerzy truszkowski en vele 
anderen, vertegenwoordigd door 
archief-materiaal. 
 
 

ACT V: 
POWER ALONE

tentOOnStellInG
20 feb – 25 apr 2010

Deelnemende kunstenaars: Adel 
Abidin; Ziad Antar; Mark Boulos; 
Piero Golia; Jaebum Kim; Miki 
Kratsman; erik van lieshout; Goshka 
Macuga; randa Mirza;  Willem de rooij; 
Canan Şenol; Andreas Slominski; 
Corin Sworn; ron terada; luc tuymans.
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De Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam
May 19 — May 30 | Open daily 1 – 6 pm

www.de−ateliers.nl

offspring 2010 
Curator Suzanne Wallinga

Marie 
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Etienne 
Fouchet

Carl Johan 
Högberg

Axel 
Linderholm

Siobhan 
Tattan

Rory 
Pilgrim

Eileen 
Maxson

Raed 
Yassin

museum het domein  s ittard

Kapittelstraat 6 Postbus 230 nl-6130 ae Sittard t +31 46 4513460 f +31 46 4529111
info@hetdomein.nl www.hetdomein.nl Open: Tue–Sun 11.00–17.00 hrs

GuestRoom#10  
hisk, Gent – 23.01.10•11.04.10

Sarah Vanagt  
Pocket Cinema – 23.01.10•11.04.10



De Witte Raaf  – 144 / maart – april 2010 Ondertussen 13

Huberman lichtte in Amsterdam zijn ideeën over tentoon-
stellingsformats toe, in een lezing op de dag na de opening. 
Ervaringen met het maken van exposities deed hij op als 
medewerker bij het Sculpture Center en PS 1, beide in New 
York, en nadien ook als curator bij Palais de Tokyo in Parijs. 
Na zijn aanstelling in 2008 als chief  curator bij het 
Contemporary Art Museum in St. Louis ontwikkelde hij een 
meer structureel concept voor zijn exposities. Wat zijn ideeën 
precies behelzen, blijkt voor een deel uit wat hij met zijn 
exposities níet nastreeft. Huberman wil geen solo-overzichten 
aanbieden en evenmin groeps- of  thematentoonstellingen 
samenstellen. Zijn afkeer hiervan hangt samen met zijn 
weerzin tegen het uitleggen van kunst, waarbij vooral tekst-
borden hem tegen de borst stuiten. Ook verafschuwt hij de 
geforceerde wijze waarop kunst aan een bepaald thema 
wordt gekoppeld. Hij is voorstander van een snelle en flexi-
bele manier om kunst te tonen en van het samenwerken 
met kunstenaarscollectieven en non-profitkunstorganisaties, 
zoals in dit geval De Appel.
 Op het eerste gezicht lijken in De Appel Jongensschool de 
preferenties van Huberman te zijn gevolgd. Vestibule, gan-
gen, lokalen en bezemhokken zijn voor de expositie benut, 
de wanden zijn volgens zijn wens volkomen tekstloos 
gehouden. Het publiek wordt echter niet helemaal onvoor-
bereid de school ingestuurd. Buiten de onhandig grote cata-
logus die Huberman in samenwerking met Will Holder 
maakte, biedt De Appel iedere bezoeker een gratis boekje 
waarin (toch) tekst en uitleg over de werken is afgedrukt.
 Mede op grond van die informatie blijken de gepresen-
teerde kunstwerken diverse vragen over de betekenis en zin 
van leven en kunst te stellen. Tot de hoogtepunten behoren 
de humoristische werken van Fischli & Weiss. Als rat en 
panda leverden ze zich in The Right Way uit 1983 over aan 
een filmavontuur, en in hun Order and Cleanliness uit 2003-
09, brachten ze de mogelijkheden van hun levenswegen in 
kaart. Ook de nachtelijke tocht door het Metropolitan 
Museum die het duo Nashashibi/Skaer met behulp van een 
zaklantaarn filmde stemt tot nadenken, evenals de bizarre 
foto’s van de tot nu toe onbekende Bruno Munari (1907-
1998) die zichzelf  omstreeks 1950 vastlegde in de raarste 
houdingen in een kantelende fauteuil: Seeking Comfort.  
Van de keuzen die vermoedelijk door Demeester zijn 

gemaakt, verrasten Coal and Lace Trolley uit 1969, een vroeg 
werk van Ger van Elk, en het gefilmde, hilarische verslag 
van het Belgische duo Bryssinck en Peeters over een (mis-
lukt) kunstproject in Mexico.
 De keerzijde van de door De Appel geboden informatie is 
natuurlijk wel dat het onmogelijk is om het door Huberman 
beoogde resultaat te meten: het vergroten van de niet-kennis  
bij het publiek. En het blijft niet bij het vervallen van deze 
ene intentie. Ook de wijze waarop de expositie is samen-
gesteld stemt niet overeen met Hubermans oogmerken. De 
tentoonstelling lijkt namelijk toch verdacht veel als thema-
tentoonstelling in elkaar te zijn gezet. Voor het samenbren-
gen van de kunstwerken moet ook hier een concreet plan 
zijn gevolgd. Daarvoor blijkt zelfs een onderzoeksvoorstel te 
zijn ingediend dat door de Andy Warhol Foundation met 
een beurs (28.000 dollar) is gehonoreerd. Volgens het rap-
port bij de subsidietoekenning verplichtte Huberman zich 
daarbij om onderzoek te doen in archieven (onder andere in 
die van de wiskundige Kurt Gödel), in bibliotheken (naar 
vroege publicaties over rariteitenverzamelingen en wonder-
kamers), en om reizen te ondernemen naar New York en 
Europa waar overleg was gepland met kunstenaars, collega- 
curatoren en met wetenschappers buiten de kunsten.
 Hoewel de expositie op zich dus wel degelijk een en ander 
te bieden heeft, mede dankzij de selectie kunstwerken, heeft 
Huberman enkele van zijn belangrijkste intenties ondergra-
ven en geeft het subsidierapport pijnlijk duidelijk aan dat hij 
er niet in geslaagd is zijn ambitieuze plan waar te maken. 
Van de geplande locaties zijn bijvoorbeeld Berlijn, Parijs en 
België komen te vervallen. Misschien zijn die ingeruild voor 
Amsterdam en Lissabon? Je komt het niet aan de weet. 
Ernstiger lijkt me het achterwege laten van verklaringen 
voor het uitblijven van de in het rapport aangekondigde 
verslaglegging van zijn onderzoek en overleg. In plaats van 
de resultaten van de voorgenomen studies (naar Gödel 
blijkt helemaal geen onderzoek te zijn verricht) en gedach-
tewisselingen, is de al even genoemde grote catalogus uitge-
bracht. In dat onhandige boek dat het midden houdt tussen 
een strip- en kinderboek is wel een heel schrale verzameling 
van lukraak geplukte tekst- en beeldfragmenten over kennis 
en niet-kennis bijeengebracht. Het lijkt aannemelijk dat dit 
povere resultaat mede heeft bijgedragen aan het misnoegen 
van de directie van het Contemporary Art Museum in St. 
Louis, waar als consequentie thans zelfs het ontslag van 
Huberman wordt overwogen. Alied Ottevanger

p For the blind man in the dark room looking for the black cat 
that isn’t there was reeds te zien in het Contemporary Art 
Museum St. Louis (VS) en het ICA London, en loopt thans 
tot 28 maart 2010 in De Appel, Eerste Jacob Van 
Campenstraat 59, Amsterdam. In mei reist de tentoonstel-
ling naar Culturgest, Lissabon.

Sturtevant. The Razzle Dazzle of  Thinking. In het 
kader van de postmoderne opvattingen van de jaren 80 
experimenteerden talrijke kunstenaars met wat men 
gemeenzaam appropriation is gaan noemen, ofwel het zich 
toe-eigenen van andermans werk door het te fotograferen 
of  het na te maken. Aangezien originaliteit een modernis-
tische mythe is, verwijst elke afbeelding naar een andere 
afbeelding en is elk kunstwerk een kopie van een kopie.
 Kunstenaars als Sherrie Levine, Richard Prince en Mike 
Bidlo gebruiken deze strategieën om clichés te doorprik-
ken en aan te tonen dat deze zogenaamde originele kunst-
werken ook berusten op voorbeelden en conventies, die 
wat betreft ras, klasse, geslacht en seksuele geaardheid 
ideologisch bepaald zijn. Voorlopers van deze ‘toe-eige-
ning’ worden gezien in het werk van Marcel Duchamp, die 

de Mona Lisa baard en snor aantekende (LHCOQ, 1919), 
en Robert Rauschenberg, die een tekening van Willem de 
Kooning uitgomde (Erased De Kooning Drawing, 1953).
 Maar de oudste, meest consequente en merkwaardig 
genoeg minst gekende vertegenwoordiger van de appropria-
tion art is ongetwijfeld de Amerikaanse Elaine Sturtevant 
(Ohio, 1930) die sinds de jaren 60 kopieën maakte naar 
werk van onder anderen Marcel Duchamp, Jasper Johns, 
Frank Stella, Joseph Beuys en uiteraard Andy Warhol, van 
wie ze reeds in 1969 zijn Flowers in haar oeuvre opnam. In 
1972 maakte ze een remake van de film Empire. Op elke 
vraag die Warhol kreeg over het technische aspect van zijn 
werk antwoordde hij steevast dat hij daar niets van kende 
en ‘dat men dat beter aan Sturtevant kon vragen’. Op haar 
tachtigste krijgt ze eindelijk een belangrijke tentoonstelling 
in Parijs, waar ze al jaren woont.
 In tegenstelling tot de latere appropriation-kunstenaars is 
het er haar echter niet om te doen de notie van originaliteit 
te ontluisteren, maar integendeel om het origineel dat door 
zijn ‘roem’ verworden is tot een cliché, nieuw leven in te 
blazen. Haar werken beschouwt ze dan ook als originele 
creaties. De replica is voor haar een kritische oefening. Haar 
retrospectieve in Frankfurt (MMK, 2004) kreeg dan ook als 
titel The Brutal Truth. ‘Ik gebruik kopieën van kunstwerken 
als katalysator om de onderliggende betekenis van het origi-
nele werk te reveleren. De geldigheid en de waarachtigheid 
van deze onderliggende betekenis was verrassend. Maar 
ook beangstigend in de mogelijke consequenties ervan, 
namelijk dat de originaliteit van het werk wel eens zeer 
beperkt zou kunnen zijn.’

Elaine Sturtevant

House of  Horrors (Frankenstein), 2010

Hans Peter-Feldmann

One Pound Strawberries, 2004.  
© the artist and 303 Gallery, New York. 

(Photo by David Ulmer.)



De Witte Raaf  – 144 / maart – april 2010 Ondertussen 14

Jan van Eyck Academie

Post-Academic Institute
for Research and Production
Fine Art, Design, Theory

Academieplein 1
6211 km Maastricht
The Netherlands
t +31 (0)43 350 37 37

Events & Productions

For more information:
www.janvaneyck.nl
Subscription mailing list:
brief@janvaneyck.nl

15.04.10
DEADLINE

CALL FOR 
APPLICATIONS
FINE ART, DESIGN AND THEORY

THE JAN VAN EYCK ACADEMIE 
INVITES ARTISTS, DESIGNERS 
AND THEORETICIANS TO SUBMIT 
PROPOSALS FOR INDIVIDUAL OR 
COLLECTIVE RESEARCH PROJECTS 
FOR A ONE-YEAR, TWO-YEAR OR 
VARIABLE RESEARCH PERIOD IN THE 
DEPARTMENTS OF FINE ART, DESIGN 
AND THEORY

Tentoonstelling 
Emre Hüner 
18 april t/m  
6 juni 2010

Stroom Den Haag / Hogewal 1-9 / 2514 HA 
Den Haag / T. 070-3658985 / E. info@stroom.nl
www.stroom.nl / Open: wo t/m zo 12-17 uur

VANAF 
1 MAART 2010

 Op www.kunstinlimburg.be ontdek je 
kunst in Limburg online. Wat beweegt in 
kunst en hoe je het mee kunt beleven.   
 www.kunstinlimburg.be is een ont-
moetingsplaats voor iedereen die van 
kunst houdt, erover wil praten, erover 
geïnformeerd worden en ervan genieten. 
Met nieuws, portretten, reportages, 
foto’s en video.

een initiatief van de 
provincie Limburg

SP W/
 T,P&E

19.03. –  04.04.10
 ANTWERP
 A Festival on Photography

 SUGARY
 PHOTOGRAPHS
 WITH 
 TRICKS, POSES
 AND EFFECTS
 www.sugaryphotographs.com
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InstItutIonal attItudes
WIth Zdenka BadovInac, Bart de Baere, MIroslaW Balka, BassaM el BaronI, ann deMeester, alex 
Farquharson, Pascal GIelen, ann GoldsteIn, soFIa hernandeZ chonG cuy, Marc JacoBs, nataša 
IlIc, Marta kuZMa, MaurIZIo laZZarato, dIeter lesaGe, JulIa MorItZ, dIeter roelstraete, nIcolaus 
schaFhausen, sIMon sheIkh and others.

Institutional Attitudes is a two day research conference produced by de Appel, M HKA and Witte de With for the Comité van 
Roosendaal, in collaboration with de Buren, FARO and Research Group Arts in Society, with support from the European Cul-
tural Foundation, the Mondriaan Foundation and the Triodos Fund.

locatIon: de BeursschouWBurG, auGuste ortsstraat 20-28, Brussels
closInG recePtIon: WIels, av. van volxeMlaan 354, Brussels
ProGraM and reGIstratIon: WWW.coMItevanroosendaal.eu

Als introductie tot de tentoonstelling toont het museum bij 
de ingang onder de titel Elastic Tango (2010) een compilatie 
van Sturtevants belangrijkste videowerken, waar onder The 
Dark Threat of  Absence / Fragmented and Sliced (2002), een 
verwijzing naar The Painter van Paul McCarthy.
 De tentoonstelling begint met een gordijn van lampen dat 
verwijst naar het werk van Gonzalez-Torres, dat hier, ont-
daan van zijn zowel autobiografisch als fetisjistisch karak-
ter, wezenloos achterblijft. Verder zijn er een Beuys Fat Chair 
(1993) en de schilderijen Haring Untitled (1987) en Stella 
Union Pacific (1989).
 Indrukwekkend is de reconstructie van de installatie die 
Marcel Duchamp maakte voor de Première exposition inter-
nationale du surréalisme, een tentoonstelling die hij in 1938 
in Parijs organiseerde. Hiervoor hing hij boven een kolen-
vuur 1200 jutekolenzakken aan het plafond. Deze installatie,  
aangevuld met replica’s van zijn meest gekende ready-
mades of  objets-trouvés, waaronder het urinoir, de sneeuw-
schop en het fietswiel, roept wel degelijk vragen op over de 
pertinentie van dit werk heden ten dage, als men weet dat 
Marcel Duchamp al zijn gevonden voorwerpen verloren 
had en er pas in de jaren 60 replica’s op verschillende exem-
plaren van maakte, waardoor elk museum voor moderne 
kunst dat zichzelf  respecteerde zijn eigen Duchampkamer 
kon inrichten. In Parijs alleen al zijn er twee (Centre 
Pompidou en Fondation Maillol) en met deze van Sturtevant 
erbij is er nu tijdelijk nog een derde. 
 Naast pure reproductie maakt Sturtevant ook allusies 
op bekende werken van hedendaagse kunstenaars. Haar 
House of  Horrors (2010), dat ze speciaal voor deze ten-
toonstelling realiseerde, is een echt spookhuis waar men 
met een treintje door rijdt. Naast de verplichte geraam-
ten en spinnenwebben plaatst ze er ook beelden die 
rechtstreeks verwijzen naar onder andere het werk van 
Damien Hirst en Paul McCarthy. Uiteraard is dit allemaal 
erg tongue in cheeck en, waar de kitsch zichzelf  als kitsch 
en niet meer als conceptuele kunst presenteert (een 
simulacrum van kitsch is een non-sens), zelfs beter dan 
het origineel. Het grote verschil tussen Sturtevant en de 
latere ‘appropriationisten’ is dat zij niet de vorm van het 
kunstwerk imiteert om het een nieuwe (ideologische) 
betekenis te geven, maar ook de inhoud, of  het gebrek 
eraan. Hierdoor wordt haar werk alleen maar schrijnen-
der. In plaats van een voorloper van de appropriation art, 
zou ze ook wel eens een late volgeling van Greenberg 
kunnen zijn.  Lieven Van Den Abeele

p Sturtevant. The Razzle Dazzle of  Thinking loopt tot 25 april 
in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue 
du Président Wilson, 75116 Parijs (01/53.67.40.00;  
www.mam.paris.fr).

Esther Shalav-Gerz. Ton image me regarde!? Esther 
Shalev-Gerz ondervraagt en observeert mensen. Bij deze 
ontmoetingen luistert ze naar verhalen, herinneringen, 
opvattingen en ervaringen, die ze in haar werk tracht te 
actualiseren. Het individuele en het collectieve geheugen 
brengt ze in relatie tot de publieke ruimte met haar institu-
tionele politiek, haar geografische strategie of  haar histo-
risch geheugen. Hiermee ondervraagt ze naar eigen zeggen 
de traditionele notie van het portret in het algemeen en de 
politiek van de afbeelding in het bijzonder. Haar werk is 
steeds het resultaat van een ontmoeting met een ander. Dat 
hoeft niet altijd het ‘model’ te zijn. Ook haar medewerkers, 
het museumpersoneel of  de toeschouwer komen hiervoor 
in aanmerking.
 Haar werk is nauw verbonden met haar levensloop. Ze 
werd geboren in Vilnius (Litouwen) in 1948. Ze groeide op 
in Israël. Sinds 1984 woont ze in Parijs. De orale geschiedenis 
van de Jodenvervolging en de Holocaust, overgedragen via 
getuigenissen van overlevenden, bekleedt een belangrijke 
plaats in haar leven. In 1986 realiseerde ze samen met 
Jochen Gerz in Hamburg-Harburg een Monument tegen het 
fascisme. Het bestaat uit een met lood beklede pijler van 12 
meter hoog, waarop voorbijgangers met een scherp voor-
werp hun naam, boodschappen of  commentaren kunnen 
krassen. Wanneer het beschikbare oppervlak is volgeschre-
ven, zinkt deze peiler in de grond en komt er nieuwe ruimte 
voor deze directe vorm van meningsuiting ter beschikking. 
Sinds 1993 zit het monument volledig onder de grond en is, 
als een gedenkplaat, alleen nog het bovenste gedeelte van 
de pijler te zien.
 Ook meer recente werken verwijzen onomwonden naar 
de Holocaust: L’Instruction berlinoise (1998), waarbij ze het 
(Duitse) publiek het toneelstuk Die Ermittlung van Peter 
Weiss laat lezen, een tekst samengesteld uit woorden die tij-
dens het proces van Auschwitz door slachtoffers en beulen, 
getuigen en rechters werden uitgesproken; L’Aspect humain 
des choses (2004-2006) waarin ze onderzoek doet naar op 
het terrein van het concentratiekamp van Buchenwald 
gevonden voorwerpen; en Entre l’écoute et la parole: derniers 
témoins, Auschwitz 1945-2005, waarvoor ze ter gelegen-
heid van de zestigste verjaardag van de kampen zestig over-
levenden interviewde.
 Een verblijf  in Zweden leverde een paar werken op over de 
taal van de in Zweden levende Lappen, waarin het woord 
‘oorlog’ blijkbaar niet voorkomt, en een enquête bij vijfen-
dertig eerstegeneratie-immigranten, die vier vragen voor-
gelegd kregen over hun oude en hun nieuwe situatie. ‘Door 
hier te komen wonen, wat heeft u verloren? Wat heeft u 
gevonden? Wat heeft u gekregen? Wat heeft u gegeven?’  
In beide reeksen is de historische of  de sociologische insteek 
niet altijd bevorderlijk voor de plastische kwaliteiten van de 

werken en het esthetisch genoegen van de toeschouwer. 
Een probleem waar de kunstenaar zich blijkbaar duidelijk 
van bewust is.
 In haar beeldend werk reflecteert Esther Shalev-Gerz over 
de plaats en de vorm van rechtstreekse getuigenissen in de 
hedendaagse kunst. De techniek van het gefilmde inter-
view, die in de kunst van de laatste tien, vijftien jaar veelvul-
dig voorkomt, roept nieuwe vragen op met betrekking tot 
het onderscheid tussen realiteit en fictie, de directheid van 
het medium en de afstandelijke abstractie van de kunst, de 
rol van de kunstenaar en de functie van de kunst. Om op 
deze vragen een antwoord te vinden organiseert Esther 
Shalev-Gerz in het kader van haar tentoonstelling in de 
maand mei (de juiste data worden later bekendgemaakt) 
onder de titel La Puissance de la parole, naar de gelijknamige 
film van Jean-Luc Godard uit 1988, een colloquium over 
deze recente problematiek, waarbij de kunstenaar zich 
gelijktijdig vereenzelvigt met zowel de journalist als de his-

Esther Shalev-Gerz

D’eux, 2009
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TIM VAN LAERE GALLERY
Open Tuesday until Saturday 2 - 6 pm
Verlatstraat 23-25  2000 Antwerp Belgium
Tel +32 3 257 14 17   Fax +32 3 257 14 25
info@timvanlaeregallery.com   www.timvanlaeregallery.com

FARIS McREYNOLDS
11 March - 24 April 2010

NICOLAS PROVOST
29 April - 5 June 2010

Deze studie met bijdragen van onderzoekers, specialisten en kun-
stenaars richt zich op iedereen die bezig is met de productie, 
distributie en uitgave van artistieke creaties. Tussen de 
kunstenaar en het publiek bevindt zich een hele keten van tus-
senpersonen die de kunstenaar in staat stellen zijn creaties te 
vervaardigen en te verspreiden. In dit werk wordt 
voor de eerste maal een stand van zaken van deze sector opge-
steld. De bedoeling daarvan is om zo een referentiekader 
creëren waar ook onderzoekers en wetenschappelijke instellingen 
zich op kunnen baseren voor de ontwikkeling van de 
artistieke sector. 

EEN NIEUW 

REFERENTIE-

WERK!

TE KOOP IN 
DE BOEKHANDEL EN 
VIA  WWW.SMARTBE.BE

Kunstenaars en 
hun tussenpersonen
BRUSSEL, SMARTBE EN LANNOO 
CAMPUS, 2010 - 447P -  29,95€

toricus, de socioloog als de documentarist. Hierbij stelt 
Esther Shalev-Gerz zich expliciet de vraag naar ‘het artistiek 
gebruik van het woord als getuige’ en interesseert ze zich 
meer bepaald voor ‘het bijzondere moment waarbij de stem 
beeld wordt en het beeld zelf  een andere stem wordt’.
 Blijkbaar vormde deze ambitie het uitgangspunt voor 
D’eux, een installatie die ze speciaal voor het Jeu de Paume 
realiseerde. In een dubbele projectie vertellen de filosofen 
Rola Younes en Jacques Rancière over hun verhouding tot 
de wereld. De Libanese Rola Younes heeft het over haar pas-
sie voor talen (Jiddisch, Hebreeuws, Perzisch, Frans, Engels, 
Arabisch…). Jacques Rancière leest een passage voor uit zijn 
Le Spectateur emancipé, waarin hij de bestaande relaties tus-
sen kijken, doen en spreken op een nieuwe manier tracht te 
formuleren. Jammer genoeg mist dit werk een adequate 
vorm en blijft het steken in een theoretische intentie.
 Is het uitgangspunt van haar onderzoek bijzonder boei-
end en zijn de gekozen personages en hun persoonlijke ver-
halen zeker de moeite waard, dan is het protocol van haar 
werk meestal nogal omslachtig (personages worden gefilmd 
terwijl ze naar hun eigen getuigenissen luisteren, beeld en 
geluidsband worden van elkaar gescheiden, muren worden 
vol gehangen met transcripties van interviews…), waar-
door de essentie van het verhaal soms verloren gaat of  de 
pertinentie ervan wordt afgezwakt. Wat er van de tentoon-
stelling in onze herinnering overblijft zijn niet zozeer de ver-
halen, maar de beelden van deze mensen.
 In dit opzicht is een van de mooiste werken ongetwijfeld 
Sound Machine (2008). In een gerestaureerde en als museum 
ingerichte weeffabriek in het Zweedse Norrköping, confron-
teert ze vrouwen die er ooit gewerkt hebben en op dat moment 
zwanger waren met hun nu volwassen dochters. Aan moeder 
en dochter vraagt ze of  zij dezelfde herinnering hebben aan 
het ononderbroken geluid van deze weefgetouwen. Dit geluid 
is, door een geluidstechnicus en muzikant herwerkt, te beluis-
teren aan de ingang van de tentoonstelling. Maar indrukwek-
kend is vooral de zwijgzame reactie van deze in alle opzichten 
serene mensen die zich, dixit de kunstenaar, ‘dit geluid niet 
meer kunnen herinneren, maar wel het moment waarop het 
is opgehouden’.  Lieven Van Den Abeele

p Esther Shalav-Gerz. Ton image me regarde!? loopt tot 6 juni 
in Jeu de Paume, 1 Place de la Concorde, 75008 Parijs 
(01/47.03.12.50; www.jeudepaume.org).

Arshile Gorky: a retrospective. Drieënhalf  jaar na de 
grote overzichtstentoonstelling rond Wassily Kandinsky, 
organiseert Tate Modern nu een vergelijkbare retrospec-
tieve over een andere grootheid van de vroege twintigste 
eeuw: Arshile Gorky. Deze kunstenaar geniet wellicht 
een grotere bekendheid in de Verenigde Staten dan in 
Europa. Na zijn emigratie van Armenië naar de VS in 
1920, bouwde hij in New York zijn carrière op. Hij groeide 
mettertijd uit tot een sleutelfiguur in de ontwikkeling 
van de moderne Amerikaanse schilderkunst, maar 
maakte een eind aan zijn leven in 1948. Zijn overlijden 
komt amper een jaar voor de publieke doorbraak van het 
abstract expressionisme, een ontwikkeling waardoor 
Arshiles collega’s en vrienden (Pollock, de Kooning of  
Rothko), en de New Yorkse artistieke scene in het alge-
meen, plots het epicentrum van de moderne kunstwereld 
vormden. Dit maakte Gorky tot een soort founding father 
van de Amerikaanse artistieke onafhankelijkheid. Niet 
toevallig is de huidige retrospectieve opgezet door het 
Philadelphia Museum of  Art en reist ze na Londen verder 
naar het MOCA in Los Angeles.
 De expo in Tate Modern herinnert op verschillende pun-
ten aan de Kandinsky-tentoonstelling die hier enkele jaren 
geleden doorging. De meest opmerkelijke overeenkomst ligt 
in de formele elementen bij beide schilders, in de manier 
waarop ze geleidelijk een abstracte schilderstaal opbouwden. 
Gorky’s Woman with a Palette of  zijn serie Nighttime, Enigma 
& Nostalgia toont hoe hij figuratieve elementen vertaalt in 
een compositie van abstracte vlakken met een eigen kleur 
of  oppervlaktebehandeling. In zijn schilderijen van enkele 
jaren later vervliedt de kleur geleidelijk uit dit soort vlak-
ken. De doeken worden vaak opgevat als composities van 
impulsieve zwarte contouren en lijnen met hier en daar een 
kleurvlek in verdunde verf. Het is een formele evolutie die 
bij momenten dicht aanleunt bij wat hier enkele jaren gele-
den van Kandinsky getoond werd. In New York verdiepte 
Gorky zich uitgebreid in de werken van moderne Europese 
schilders die er getoond werden, en het is geen geheim dat 
deze voor hem een grote inspiratiebron waren. Hoewel hij 
de meeste van de Europese schilders nooit ontmoet had, 
verwees Gorky vaak naar Picasso en Kandinsky alsof  het 
goede kennissen betrof  en ontwikkelde hij een bijna obses-
sieve relatie met sommige van hun werken door bepaalde 
thema’s ervan verder uit te werken.
 Naast deze obsessieve dialoog met fictieve gesprekspart-
ners, ontwikkelde Gorky ook een vergelijkbare conversatie 
met zijn eigen afkomst en levensloop. Vaak nam hij een 
loopje met de waarheid. Hij beschouwde zijn levensverhaal 
als een soort vrije compositie waaraan hij naar eigen goed-
dunken dingen toevoegde, niet in de laatste plaats om zijn 
persoon interessanter te maken. Hij nam de naam Gorky 
aan met de suggestie dat hij familie was van de gelijknamige 
schrijver. Hij stelde dat hij tot de Parijse kunstscene had 
behoord, hoewel hij nooit zelfs maar in Europa was geweest. 
Hij verbeeldde in zijn schilderijen erg idyllisch aangezette 
taferelen uit zijn allesbehalve makkelijke jeugd. Een aantal 
zalen in de tentoonstelling is hieraan gewijd: Image in 
Khorkom, Garden in Sochi of  de opmerkelijk figuratieve serie 
schilderijen van Gorky en zijn moeder. Deze werken combi-
neren telkens de abstractie uit zijn fictieve dialogen met 
Europese schilders, met nostalgische elementen uit zijn al 
even virtuele herinneringen. Veel van deze werken namen 
jaren in beslag en werden telkens voorafgegaan door talloze 
studies om een uitgebalanceerd, maar uitgesproken senti-
menteel verhaal te creëren.
 Deze manie om te herwerken leidde ertoe dat hij zelfs 
tot zijn eigen schilderijen een fictionaliserende houding 
aannam, met een hoogtepunt in de serie Betrothal 
(‘Verloving’). Hij maakte deze werken in het jaar voor 

zijn overlijden, en baseerde zich op schilderijen en teke-
ningen van een jaar eerder die verloren waren gegaan in 
een atelierbrand. Hij schilderde uit zijn herinnering, niet 
langer naar een tekening, een foto of  een landschap zoals 
voordien. Het resultaat is een uitgekiende abstracte com-
positie van vrije vormen die zowat alle formele thema’s 
uit zijn eerdere werken samenbrengt.
 De opeenstapeling van al deze fictieve dialogen en relaties 
maakt Arshile Gorky: a retrospective tot een beladen tentoon-
stelling met talloze persoonlijke referenties, verhaallijnen 
en schijnmanoeuvres. Met 120 schilderijen, van Gorky’s 
vroege werk als jonge twintiger tot de schilderijen in de 
maanden voor zijn zelfmoord, is ze daarenboven erg uitge-
breid. De grote schaal en de gelaagdheid van de tentoonstel-
ling maken dat de informatie voor de bezoeker niet altijd 
even toegankelijk is. Zonder twijfel zijn er verhaallijnen of  
interessante formele referenties die aan de toeschouwer 
voorbijgaan. In de tentoonstelling van Kandinsky twee jaar 
geleden werd dat opgevangen door te focussen op de for-
mele evolutie in zijn werk uit een bepaalde periode van zijn 
leven. De curatoren van de Gorky-retrospectieve hebben 
daarentegen gekozen voor een uitgebreid overzicht zonder 
specifieke focus, alsof  ze ervan uitgegaan zijn dat Gorky’s 
kunsthistorische positie zowat zijn hele oeuvre interessant 
maakt. Dat is wellicht ook zo vanuit een Amerikaans per-
spectief, waar hij zoals gezegd een founding father is in de 
moderne nationale kunstgeschiedenis. Maar in een 
Europese context lijkt een deel van het tentoongestelde oeu-
vre eerder een interessante commentaar op de ontwikkelin-
gen die Kandinsky of  Picasso maakten, dan de ‘extraordinary 
contribution of  a seminal figure in Abstract Expressionism’ 
waar het persdossier het over heeft. De fundamentele ver-
schuivingen naar een grotere onafhankelijkheid en een los-
sere stijl (de elementen die zijn werk tot voorloper van het 
abstract expressionisme maken) komen pas laat in Gorky’s 
werk en in de tentoonstelling naar voor. Door meer te focus-
sen op de cruciale werken in die periode, ten koste van de 
eerdere ontwikkelingen, was Arshile Gorky: a retrospective 
wellicht een even memorabele ervaring geworden als de 
retrospectieve van Kandinsky. Dries Vande Velde

p Arshile Gorky: a retrospective loopt tot 3 mei 2010 in Tate 
Modern, 53 Bankside, London SE1 9TG (020/7887.8752; 
www.tate.org.uk).

Esther Shalev-Gerz

First Generation, 2004–2006

Arshile Gorky

Garden in Sochi, 1943
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Fotografie und Individuum. Voor zijn eerste fototentoon-
stelling grijpt het recent vernieuwde Folkwang Museum in 
Essen terug naar de eigen collectie. Aan de hand van 15 gese-
lecteerde fotografische oeuvres, strategisch geplukt uit de 
hele geschiedenis van de portretfotografie, wordt de rol die 
portretfotografie gespeeld heeft in de definitie en onttakeling 
van het begrip ‘individu’, nader onderzocht.
 De tentoonstelling is opgedeeld in vier kleine, overzich-
telijke zaaltjes. De eerste zaal behandelt de manier waar-
op een aantal fotografen de temporele dimensie van het 
individuele bestaan aan de orde stelt. Zo exploreert de 
Duitse fotograaf  August Sander in zijn reeks Menschen des 
20. Jahrhunderts hoe een heel tijdsgewricht zich in het 
lichaam (in de gewrichten en huidplooien) van de gepor-
tretteerde inschrijft, terwijl de meer intieme reeks van 
Hans-Peter Feldmann eerder scherpstelt op de biologische 
tijd. In 100 portretten – beginnend bij een pasgeboren 
baby en eindigend met een eeuweling – schetst hij het 
onontkoombare proces van veroudering dat ieder individu 
ondergaat. In beide reeksen worden de getoonde licha-
men generisch gelezen: elk individu vertegenwoordigt 
niet zichzelf  maar een bevolkingsgroep (Sander) of  één 
bepaalde leeftijd (Feldmann). Aandacht voor de plaats 
van het individu in de tijd voert weg van een dieper schouwen 
naar het unieke, individuele zelf  van de geportretteerde. 
Een nog radicalere oplossing van dit unieke zelf  door de 
blootstelling aan tijd wordt zichtbaar in de reeks zelf-
portretten van de Amerikaanse fotograaf  Ken Ohara. In 
één lange portretsessie van 24 uur waarin hij elke minuut 
een zelfportret maakt, zien we enkel nog een versplinterd, 
onstabiel zelfbeeld, een hopeloze verstrooiing van het ‘ik’ 
over 1440 beelden.
 Is het fotografische portret dan niet in staat de unieke 
kwaliteiten van het individu te vatten, het een podium te 
bieden voor zijn eclatante verschijning? Als we de beelden 
van Hugo Erfurth of  Otto Steinert mogen geloven, te zien 
in de tweede zaal, dan lijkt de portretfotografie daar wel 
degelijk toe in staat. Niet toevallig werken beide foto-
grafen tijdens periodes van grote sociale omwenteling 
(Erfurth rond de eeuwisseling, Steinert in de periode van 
de wederopbouw na WO II), periodes waarin de maat-
schappij haar hoop stelde op de kracht van het individu 
om zichzelf  te affirmeren. Alhoewel beide fotografen deze 
scheppende kracht van het individu huldigen, leggen ze 
toch duidelijk andere klemtonen: Erfurth zoekt het indivi-
duele eerder in de houding, terwijl Steinert de uniciteit 
van de gefotografeerde Nobelprijswinnaars eerder situ-
eert in hun krachtige gelaatstrekken.
 De twee hedendaagse fotografen (Thomas Ruff  en Edgar 
Hofs) die tegen deze historische voorbeelden worden uitge-
speeld, staan eerder sceptisch tegenover het vermogen van 
het portret om dit patente zelf  te laten oplichten. De reeks 
van Ruff  plaatst het portret in het verlengde van de identi-
teitsfoto (en reduceert het zo meteen tot de registratie van 
een niet meer dan oppervlakkige gelijkenis). De portretten 
van Hofs lijken steels genomen stadsopnames, maar zijn in 
feite doorwrochte ensceneringen. Net zoals bij Ruff  stelt de 
geënsceneerde authenticiteit van zijn straatportretten de 
vermeende transparantie van het fotografische beeld in 
vraag: eerder dan een eenvoudig doorgeefluik, blijkt het 
geconstrueerde beeld nu zelf  een obstakel te zijn dat elke 
simpele toegang tot het afgebeelde leven blokkeert.
 De portretsituatie installeert een ruimte vol met potentiële 
conflicten: die tussen model en fotograaf, tussen model en 
camera en tussen camera en fotograaf. Meer dan eens moet 
het portret bevochten worden op de dictatoriale wil van de 
fotograaf  én de onverschilligheid van de camera, het thema 
van de derde en vierde zaal. De reeks Selbstdarstellungen van 
Heinrich Riebesehl in de derde zaal vormt daar een perfecte 
illustratie van. In deze reeks geeft de fotograaf  het beslis-
singsproces uit handen en laat de geportretteerden (vaak 
een koppel of  twee vrienden) zelf  hun portret maken. Hij 
staat hen toe hun pose te controleren met behulp van een 
spiegel die naast de camera staat opgesteld en geeft hen een 
zelfontspanner in handen. Belangrijke beperking: ze mogen 
maar één enkel beeld maken, waardoor Riebesehls subjecti-
viteit bij de uiteindelijke presentatie van de beelden nog 
meer wordt ingeperkt. Het resultaat is een reeks innemende 

beelden van lichamen die zichzelf  aarzelend (en soms 
paniekerig) een houding proberen te geven. De afwezigheid 
van een fotograaf, bij wie ze bevestiging zouden kunnen 
vinden, zorgt dat ze enkel kunnen terugvallen op hun eigen 
verbeelding. Meteen transformeert de geïmproviseerde por-
tretstudio in een laboratorium waar er naarstig wordt 
gezocht naar een ‘juiste’ afstemming tussen het eigen zelf-
beeld, het sociaal aanvaarde (of  gewenste) zelfbeeld en het 
geprojecteerde ‘objectieve’ beeld dat de spiegel hen aan-
reikt. Een heikele evenwichtsoefening die vaak voor een 
hilarisch geschipper zorgt.
 In elke zaal wordt eenzelfde spanningsboog geschetst: 
van een overmoedig (naïef?) vertrouwen in de potentie van 
het fotografische portret om dat enigmatische en enigszins 
aanmatigend wezen dat zichzelf  een ‘individu’ noemt in 
beeld te kunnen brengen, naar een fundamenteel wantrou-
wen waarbij vooral de onvoorstelbaarheid van dat unieke 
zelf  wordt beklemtoond. In de tentoonstelling wordt dit 
kwijnend geloof  in het fotografische portret vooral gelezen 
als het resultaat van een relatief  recente ontwaarding van 
het begrip ‘individu’. Niet de gebruikte fotografische strate-
gie, maar de maatschappelijke context waarbinnen het 
fotografisch portret functioneert, bepaalt uiteindelijk hoe 
het beeld gelezen wordt. De reeks identiteitsfoto’s van 
Thomas Ruff  demonstreert de hedendaagse onttakeling 
van het individu wellicht het indringendst: hier verschijnt 
het geformatteerde individu, dat wil zeggen het individu dat 
niet langer een uniciteit mag opeisen die verder gaat dan 
een louter decoratieve opsmuk. Steven Humblet

p Fotografie und Individuum. Porträtkonzepte loopt nog tot 4 
april in het Folkwang Museum, Museumplatz 1, 45128 
Essen (201/8845.444; www.museum-folkwang.de).

The infinite innerspace. James Turrell in Kunst-
museum Wolfsburg. Per groep worden de bezoekers van 
Kunstmuseum Wolfsburg de lichtinstallatie Bridget’s Bardo 
van James Turrell binnengeleid. Over een steile, witte brug 
loopt men achter elkaar naar beneden een wonderbaarlijk 
gekleurde wereld in. Eenmaal beneden bevindt men zich in 
een grote, met paarsroze licht gevulde ruimte, waarvan de 
afmetingen zich in eerste instantie goed laten schatten. Er 
heerst stilte. Langzamerhand begint het licht te veranderen. 
De ruimte gaat over in warme tonen, roze en oranje, naar 
een steeds feller rood. Een transformatie vindt plaats voor de 
ogen van de beschouwer: de afmetingen van de ruimte, die 
even voordien nog konden worden geschat, worden ondui-
delijk – beetje bij beetje wordt de bezoeker van het kunst-
werk elke oriëntatie ontnomen.  Hij heeft de ogen wijd open, 
maar het zicht lijkt hem te vergaan.
 Wie zich in een lichtinstallatie van James Turrell (°1943) 
begeeft, krijgt al snel de ervaring tijdelijk met blindheid 
geslagen te zijn. Een vreemde paradox, aangezien wij enkel 
dankzij het licht kunnen zien. In Turrells installaties echter, 
beseft men dat het meest heldere licht het zicht net zo kan 
belemmeren als de diepste donkerte. In de ervaring die 
Turrell oproept met zijn installaties wordt deze ontoerei-
kendheid van het zicht echter al snel getransformeerd tot 
een nieuwe capaciteit: de mogelijkheid om ‘te voelen met de 
ogen’. ‘To feel with the eyes’, zoals James Turrell het uit-
drukt, betekent een omschakeling van het rationeel, den-
kende zien, naar een gevoelsmatig ‘aftasten’ van de ruimte 
door middel van de ogen. Doordat Turrell in eerste instantie 
de beschouwer van zijn werken het zicht ontneemt, wordt 
deze gedwongen om op een andere wijze te gaan ‘zien’. Van 
de perceptie van een vastomlijnde ruimte en de definieer-
bare kwaliteiten en kwantiteiten in die ruimte is geen sprake 
meer. De blik keert zich naar binnen en begint de ruimte 
waarin het lichaam zich bevindt te ‘voelen’. Het is deze 
grensmarkering van het redelijke zien naar het ziende voelen 
dat Turrell in het werk Bridget’s Bardo als nooit tevoren 
heeft weten te realiseren.
 Bridget’s Bardo is Turrells grootste begaanbare licht-
installatie ooit. Ze maakt onderdeel uit van de grote over-
zichtstentoonstelling van Turrells werk, The Wolfsburg 
Project, waarin Kunstmuseum Wolfsburg ook vele vroegere 
werken van de kunstenaar toont. Er is ook een gehele afde-
ling gewijd aan Turrells levenslange project Roden Crater, 
met een serie maquettes, bouwtekeningen en schetsen, als-
ook twee video’s waarin Turrell wordt geïnterviewd en hij 
een rondleiding geeft door de Roden Crater. Roden Crater is 
een niet actieve vulkaan in het noorden van de woestijn van 
Arizona, die Turrell in 1974 (met steun van de Dia Art 
Foundation) heeft gekocht en die hij sindsdien aan het 
ombouwen is tot een gigantische ‘lichtinstallatie’. Het is een 
geheel van ruimtes en gangen die in een bepaalde relatie 
staan tot de beweging van de zon, de maan, of  de sterren. 
Gedurende enkele momenten van de nacht of  de dag zijn in 
deze ruimtes de zonsopgang of  -ondergang, de maan of  de 
sterren op bijzondere wijze te ervaren.
 Met het Roden Crater-project raakt Turrell aan eeuwen-
oude thema’s als licht, ruimte en tijd. Door de samenvoe-
ging van kunst, architectuur en astronomie weet hij de per-
ceptie van bepaalde natuurfenomenen te versterken en te 
veranderen, waardoor hij de beschouwer bewust in een 
proces van waarneming leidt. ‘Roden Crater has knowledge 
in it and it does something with that knowledge. 
Environmental events occur; a space lights up. Something 
happens in there, for a moment, or for a time. It is an eye, 
something that is itself  perceiving. It is a piece that does not 
end. It is changed by the action of  the sun, the moon, the 
cloud cover, or what day of  what season that you’re there 
and it keeps changing. When you’re there, it has visions, 
qualities, and a universe of  possibilities’, aldus Turrell. 
Uiteindelijk zal de Roden Crater twintig ruimtes tellen, waarin 
de ervaring van verschillende bronnen van licht centraal 
staat. In de tentoonstelling The Wolfsburg Project zijn de 
maquettes van het project te bekijken. Het zijn kleine kunst-
werkjes op zich, door Turrell zelf  gemaakt. Bovendien wor-
den er interessante connecties gelegd met andere kunste-
naars, bijvoorbeeld door het tegelijkertijd tentoonstellen 
van enkele reproducties van de schetsen van Etienne-Louis 

Heinrich Riebesehl

o.T., uit de serie: Selbstdarstellungen, 1972
© VG Bild-Kunst, Bonn 2009
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Boullées Cenotaph pour Isaac Newton (uit 1784), alsook het 
werk Petrified Wood Circle (2000) van landartkunstenaar 
Richard Long. Deze confrontatie plaatst niet enkel Roden 
Crater in een ander licht, maar ook de architectuur en de 
ervaring van de lichtinstallatie Bridget’s Bardo.
 De gehele tentoonstelling toont op een overzichtelijke en 
diepgaande wijze verschillende connecties tussen de vroege 
en oudere werken van Turrell, met een duidelijke rode 
draad: de zintuiglijke perceptie en daaruit voortkomende 
ervaring van ruimte (en tijd). Het is in dit kader dat Turrell 
spreekt over het ‘waarnemen van de waarneming’: ‘As you 
plumb a space with vision, it is possible to ‘see yourself  see’. 
This seeing, this plumbing, imbues space with conscious-
ness. By how you decide to see it and where you are in rela-
tion to it, you create its reality. The piece can change as you 
move to it or within it. It can also change as the light source 
that enters it changes.’ Turrells werken zijn op die wijze 
altijd in een proces van bewustwording verwikkeld, waarin 
een ‘woordloos denken’ (Turrell) tot stand wordt gebracht 
– een denken dat op een andere wijze betekenis voortbrengt 
dan met woorden. De stille perceptie van de kracht van licht 
en kleur, ruimte en tijd is wat zijn werk betekenis geeft en 
een ervaring van een verbinding tussen de innerlijke en de 
uiterlijke ruimte mogelijk maakt. ‘I’m interested in the 
point where imaginative seeing and outside seeing meet, 
where it becomes difficult to differentiate between seeing 
from the inside and seeing from the outside’, aldus Turrell. 
Het is dit proces van de versmelting of  de ‘ontgrenzing’ 
(Turrell) van ruimte, dat op dit moment op unieke wijze in 
het Kunstmuseum Wolfsburg te ervaren is. Dezelfde erva-
ring van een ‘oneindige, innerlijke ruimte’ werd ooit door 
Rainer Maria Rilke beschreven: ‘Durch alle Wesen reicht 
der eine Raum: Weltinnenraum.’ Sajda van der Leeuw

p  James Turrell. The Wolfsburg Project tot 5 april in 
Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg 
(05361/26690; www.kunstmuseum-wolfsburg.de).

ifa-Galerie – connect: Kunstszene Vietnam. Als onder-
deel van het Duitse Ministerie voor Buitenlandse Zaken 
heeft de ifa-Galerie in Berlijn zich tot doel gesteld heden-
daagse kunst, architectuur en design uit onder meer Azië 
en het Midden-Oosten te tonen, om zo de culturele uitwisse-
ling met Duitsland te bevorderen. De nieuwe reeks tentoon-
stellingen die dit streven moet realiseren, kreeg dan ook de 
toepasselijke naam ‘connect’. Het is een poging regionale 
en lokale kunstontwikkelingen die tot op heden niet of  nau-
welijks door de internationale kunstwereld zijn opgemerkt 
aan het publiek te presenteren. 
 In de tentoonstelling connect: Vietnam zijn elf  kunstenaars 
vertegenwoordigd met werk dat belangrijke sociale en 
maatschappelijke thema’s in Vietnam voor het voetlicht 
brengt. De kunstenaars zijn afkomstig uit Hanoi of  Ho Chi 
Minhstad, respectievelijk in het noorden en in het zuiden 
van Vietnam gelegen. Nog tot het begin van de jaren 90 was 
het kunstonderwijs in deze steden gericht op het conventio-
nele vervaardigen van kunstwerken, dikwijls propagandis-
tisch van aard en met een grote sovjet- of  Franse invloed. De 
kunstproductie veranderde echter toen het economische 
systeem in Vietnam zich allengs van een centraal geleide 
economie tot een gemengde economie hervormde en zich 
zo voor het Westen opende. Niet alleen nam vanaf  dit 
moment het aantal westerse docenten aan Vietnamese 
kunstacademies toe, maar de Vietnamese kunstenaars 
werden zelf  ook mobieler en studeerden onder meer in 
Australië, de Verenigde Staten, Duitsland en Denemarken. 
De kennisneming van deze internationale, westerse kunst-
tendensen, en met name van de nieuwe media, bleef  niet 
zonder navolging. Behalve de jongste generatie kunste-
naars sloten ook de in de jaren 50 en 60 geboren kunste-
naars zich bij deze ontwikkelingen aan. Ondanks de wes-
terse verschijningsvorm concentreert de inhoud van de 
kunst zich specifiek op Vietnam. Het werk stelt de maat-
schappelijke verhoudingen en misstanden aan de kaak: de 
gevolgen van de Vietnamoorlog; de economische globalise-
ring; corruptie en het woning- en onderwijstekort in een 
land dat ondanks de economische crisis tot de snelst groei-
ende Aziatische economieën behoort.
 Zo is er in de etalage van de ifa-Galerie veel felgekleurd 
speelgoed en bonte wollen kinderkleding geplaatst. Een 
vluchtige passant zou wellicht kunnen denken dat de galerie 
een kinderboetiek is, maar bij nadere beschouwing blijken 
de spullen niet voor normale kinderen bestemd te zijn. Het 
gehaakte vestje heeft twee mutsen, het jurkje heeft twee 
kragen, de speelgoedfiguurtjes hebben twee bovenlichamen 
en hoofden en ook zijn twee spenen versmolten tot één. Het 
kunstwerk, dat uit een ontelbaar aantal verschillende mul-
tiples bestaat, stelt de omgang met de lichamelijke vermin-
kingen en deformaties van een groot deel van de Vietnamese 
bevolking centraal, die door de grootscheepse ontbladerings-
acties met het chemische middel Agent Orange in de jaren 
60 en 70 door het Amerikaanse leger zijn veroorzaakt. Het 
werk Damaged Gene (1998-2009) is van de hand van Dinh 
Q Lee (1968), die in de Verenigde Staten zijn opleiding 
genoot en in Ho Chin Minhstad werkt. In 1998 begon de 
kunstenaar een standje op een markt in Ho Chi Minhstad 
en verkocht handgemaakte kledingstukken voor misvormde 
babies met bijvoorbeeld twee hoofden. Als een soort kleding-
merk borduurde hij de namen van de fabrieken die dit che-
mische wapen produceerden op de kleding. Daarnaast ver-
kocht de kunstenaar plastic speelgoedfiguurtjes van 
Siamese tweelingen en T-shirts met statistieken van de hoe-
veelheid chemicaliën die in de oorlogsjaren op het land wer-
den gesproeid. Op deze manier probeert Dinh Q Lee het 
taboe te doorbreken dat op de omgang met de recente 
geschiedenis rust. De vele misgeboorten die in het land 
voorkomen en het zogenaamde ‘traumatoerisme’ dat door 
de Amerikanen volop in Vietnam wordt bedreven, staan 
hierbij in het middelpunt. Als straatverkoper van haast kit-
scherig aandoende producten bekritiseert hij tevens de hui-
dige markteconomie.
 Het werk van Nguyen Manh Hung (1976) duidt op een 
ander maatschappelijk probleem waarmee Vietnam te 
kampen heeft. Apartment-Block (2009) is een bijna drie 
meter hoog model van een flatgebouw. De wirwar van 
diverse bouwelementen en materialen geven een gezellige 

sfeer aan het wooncomplex. In de jaren 80 werden in 
Noord-Vietnam duizenden flatgebouwen met kleine eenge-
zinswoningen gebouwd. Ze waren het toonbeeld van de 
communistische nieuwe levensstandaard en het was een 
waar privilege hierin te mogen wonen. De eens attractieve 
woningen zijn echter sinds de hervormingen door het toe-
nemende bevolkingsaantal drastisch veranderd. De capaci-
teit van de huisvesting was niet op deze groeiende families 
berekend, waardoor de bewoners zich sinds twee decennia 
genoodzaakt voelen hun flat zelf  aan te passen. Diverse pro-
visorische oplossingen zijn gevonden om extra levensruimte 
te creëren; stalen kooien en houten constructies zijn als een 
soort balkons aan het gebouw bevestigd en fungeren als 
extra slaap- of  woonkamer. Op deze manier kan het beeld-
houwwerk als ode aan de improvisatietalenten van de 
Vietnamezen worden uitgelegd. Ondanks de bouwvallige, 
onderkomen indruk die de huisvesting op westerlingen ach-
terlaat, heeft het wonen in een dergelijke flat zeker voorde-
len, aldus de kunstenaar, zoals de grote sociale controle 
waardoor nauwelijks delicten plaatsvinden. Hij is zelf  in 
zo’n flat opgegroeid en neemt deze woningbouw bijna stee-
vast als vertrekpunt voor zijn werk.
 De tentoonstellingsmakers Barbara Barsch en Veronika 
Radulovic zijn erin geslaagd een compact en divers over-
zicht van de hedendaagse kunstontwikkelingen in Vietnam 
te verschaffen. De bijbehorende catalogus biedt behalve bij-
drages van de getoonde kunstenaars, informatie over de 
nieuwste kunsttendensen en behandelt bovendien de per-
formancescene die in de tentoonstelling niet aan bod komt.
  Faby Bierhoff

p connect: Kunstszene Vietnam loopt tot 5 april in de ifa-
Galerie, Linienstraße 139/140, 10115 Berlin 
(030/2844.9140; www.ifa.de).

Dinh Q. Le

Zerstörte Gene / Damaged Gene, 2009

Nguyen Minh Phuoc

Rote Etüde / Red Etude, 2009

James Turrell

o.T., uit de serie: Selbstdarstellungen, 1972
© & foto: Florian Holzherr
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28 maart – 2 mei 2010
Opening 27 maart, 17.00

Ruth Buchanan
‘Lying Freely’

23 april – 23 mei
Opening 23 april 

Ei Arakawa
‘Towards Another Summer’

Een doorlopend project tot oktober 2010
online platform: www.cascoprojects.org/gdr 

‘User’s Manual: 
The Grand Domestic  

Revolution’Casco 
Office for Art, Design and Theory

 

Nieuwekade 213–215
3511 RW Utrecht 
The Netherlands
T/F: +31 (0)30 231 9995
www.cascoprojects.org

Akademie der Künste – George Grosz, Korrekt und 
anarchisch. ‘Ach knallige Welt, du Lunapark, / Du seliges 
Abnormitätenkabinett. / Paß auf ! Hier kommt Grosz, / Der 
traurigste Mensch in Europa.’ (George Grosz, Gesang an die 
Welt, eerste uitgave november 1918). Met dit treffende 
gedicht opent de monografische overzichtstentoonstelling 
George Grosz, Korrekt und anarchisch in de Akademie der 
Künste te Berlijn. Het archief  van de academie herbergt 
een belangrijke verzameling met werk van George Grosz 
(1893-1959) dat voor het eerst samen is tentoongesteld. 
Ruim tweehonderd schetsboeken, tekeningen, grafiek-
mappen, tijdschriften, collages, foto’s en geschreven docu-
menten verschaffen een intiem inzicht in het leven en de 
persoonlijke werkwijze van deze maatschappelijk geënga-
geerde graficus. De verzameling behelst een aantal voor-
treffelijke tekeningen waaronder Friedrichstraße (1918), 
een straat die destijds het centrum voor prostitutie in de 
hoofdstad was. Het levendige straatbeeld bestaat uit een 
chaotische mengelmoes van militairen, cocottes, prostitu-
anten, werklozen, bedelaars. Ook de uithangborden aan de 
gevels kregen een prominente plaats.
 Pas in 1984 werden in de kelder van een woonhuis aan 
de Savignyplatz in Berlijn wijnkisten ontdekt met meer dan 
tweeduizend brieven, jeugdtekeningen en schetsen voor het 
portret van de schrijver Max Herrmann-Neisse. Deze 
nalaten schap werd ongeveer tien jaar later door de 
Akademie der Künste verworven. Grosz liet de werken bij 
zijn schoonouders achter toen hij in 1933 naar de Verenigde 
Staten emigreerde. De tentoonstellingsvormgeving haakt 
in op dit voorval. De schetsboeken waarop nauwkeurig de 
plaats en datum van ontstaan door de maker is geschreven, 
liggen in houten kistachtige vitrines die samen met de 
beperkte lichtsterkte van 50 lux het gevoel evoqueren dat 
men zich daadwerkelijk in de kelder bevindt. Andere wer-
ken zijn in rijen houten stellageachtige vitrines geplaatst en 
bieden een chronologisch overzicht van zijn oeuvre.
 In zijn jeugdjaren kopieerde Grosz dikwijls naar Wilhelm 
Busch en Ludwig Richter en maakte hij karakterschetsen 
van gasten die hij in het eethuis van zijn moeder had gade-
geslagen. Rond 1916, toen het dadaïsme vanuit Zürich 
naar Berlijn overwaaide, concentreerde Grosz zich samen 
met de bevriende kunstenaar John Heartfield op foto-
montages die volgens hem als belangrijkste middel voor de 
‘experimentelle Verdichtung der Wirklichkeit’ golden.  
De dadacollages en andere spottekeningen verschenen in 
tijdschriften als Der blutige Ernst, Die Pleite en Der Knüppel, 
waarin hoofdzakelijk uitbuiters, haviken en oorlogswoe-
keraars werden aangevallen.
 Het gevaar van de nationaalsocialisten erkende Grosz 
vroeg. Voor de novemberuitgave in 1923 van Die Pleite 
tekende hij een krijgshaftige, primitieve Siegfried Hitler met 
zwaard en berenvel met daaronder de tekst: ‘Ich schlage 
vor, daß die Leitung der Politik der deutschen Regierung ich 
übernehme. Der morgige Tag findet entweder in 
Deutschland eine nationale Regierung oder uns tot. Es gibt 
nur eins von beiden.’ Ook de bij Wieland Herzfelde (de broer 
van John Heartfield) tussen 1917-1928 uitgegeven grafiek-
mappen Gott mit uns, Ecce homo en Hintergrund worden in 
deze sectie getoond. De verzamelbanden leidden tot proces-
sen en geldboetes omdat ze als pornografisch, blasfemisch 
of  als belediging voor de staatsmacht werden uitgelegd. Zo 
vormde de lithografie Christus mit Gasmaske (1927) een 
steen des aanstoots.
 Vanwege zijn aanstelling aan The Arts Students League 
in New York, verliet Grosz samen met het gezin op 12 janu-
ari 1933 Duitsland, vlak voor de machtsovername door de 
nazi’s. In dit gedeelte van de expositie zijn interessante 
snapshots te zien die Grosz maakte bij aankomst in het land 
waarnaar hij sinds zijn jeugd verlangde. De ‘correctness’ 

deed echter bij aankomst in de Verenigde Staten ook zijn 
intrede: hij schilderde voortaan brave stillevens, naakten en 
landschappen. De beschilderde en beplakte postkaarten en 
collages stuurde hij enkel nog toe aan vrienden. Ze tonen 
weliswaar nog de sporen van zijn dadaverleden, maar zijn 
decoratiever, minder trefzeker en zonder politieke kritiek. In 
de jaren 50 greep Grosz nog eens terug naar de fotomontage. 
Frauenaffe im Triumph-Modell (1956), College-Girl (1958) en 
Der Tod in Venedig (1958) vertonen sterke overeenkomsten 
met de vroege Engelse popart en nemen de schoonheidsob-
sessie en het consumptiegedrag in de Verenigde Staten op 
de korrel. Zijn geringe erkenning mondde uit in een desil-
lusie en voerde hem in 1959 samen met zijn vrouw terug 
naar Berlijn, waar hij zes weken later onder aan de kelder-
trap van de Savignyplatz, een paar meter naast de verstopte 
kisten, dood werd aangetroffen.
 De curator Birgit Möckel voorzag de tentoonstelling rijke-
lijk van uitgebreide correspondenties, een filmdocumentaire 
en diverse foto’s van Grosz, waaronder portretten door Irving 
Penn en Arnold Newman. De tentoonstelling biedt een veel-
zijdig overzicht van het leven en werk van een anarchistische 
en correcte kunstenaar die Duitsland ten tijde van de 
Weimarrepubliek een spiegel voorhield, maar ver van huis 
zijn ‘kunstpeil’ niet hoog kon houden.  Faby Bierhoff

p George Grosz, Korrekt und anarchisch loopt tot 5 april in de 
Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin-Mitte 
(030/200.570; www.adk.de). De publicatie Georg Grosz 
montiert 1917-1958 bevat teksten van Klaus Staeck, Birgit 
Möckel en Wolfgang Trautwein. 

Beeldende kunst – terugblik
Beat Streuli. In de Brusselse galerie Erna Hécey was 
onlangs nieuw werk te zien van de in Brussel wonende en 
werkende fotograaf  Beat Streuli. Op het eerste gezicht is er 
weinig evolutie in het oeuvre te bespeuren: Streuli blijft in 
de stad opereren en wijzigt nauwelijks iets aan de ver-
trouwde werkwijze. Nog steeds is hij geïnteresseerd in de 
stedelijke dynamiek (en dus niet in de roerloze stelligheid 
van de stedelijke architectuur). Nog steeds werkt hij met 
een telelens waardoor hij het stedelijk gewoel vanop een 

respectabele (veilige?) afstand kan gadeslaan. Nog steeds 
opereert hij vanuit een verborgen positie. Wat verandert, is 
het onderwerp dat hij in het stedelijk landschap laat oplichten. 
Waar voorheen de voetganger centraal stond, zien we nu 
de chauffeur opduiken. Deze verschuiving van het wande-
lende lichaam naar het rijdende is echter minder brutaal 
dan op het eerste gezicht zou lijken. De chauffeur is net 
zo’n schijnbare aanwezigheid als de passanten in het oudere 
werk. De keuze om de camera te richten op het lichaam 
van de chauffeur tijdens een verkeersopstopping is hier 
wellicht niet vreemd aan. Op dat moment hangt dit lichaam 
ongemakkelijk opgespannen tussen het verlangen om zich 
(snel) te verplaatsen en het feitelijke immobilisme waartoe 
de file hem veroordeelt.
 In de gestremde dynamiek van dit geblokkeerde lichaam 
zien we een thema terugkeren dat ook zijn eerder werk 
typeert. Alhoewel in beweging (en dus actief) zijn de passan-
ten in de beelden van Streuli ook in een extreme mate stil en 
afwezig. Deze dubbelzinnigheid is niet alleen het gevolg van 
een visueel effect van de fotocamera die sowieso elke bewe-
ging platslaat, ze wordt nog versterkt door de onzichtbare 
positie van waaruit de fotograaf  opereert. Fotograaf  en 
gefoto grafeerde ontmoeten elkaar niet ‘echt’, net zoals de 
jager en zijn prooi elkaar nooit in de ogen kijken. Het gefoto-
grafeerde lichaam geeft zich nooit zonder meer prijs aan de 
jagende ogen van de fotograaf, integendeel zelfs. Het gladde, 
opake lichaam kaatst de spiedende blik van de jager-fotograaf  
steevast terug: nooit wordt het gevat, hoogstens beschreven. 
Tussen fotograaf  en onderwerp ontstaat er op geen enkel 
ogenblik een echte, zinvolle relatie. Het gecapteerde lichaam 
blijft in een ongemakkelijke suspense hangen. Hoewel 
opdringerig present in het grote formaat, krijgen we maar 
geen vat op zijn fluïde verschijning. Er is geen motivering 
voor zijn aanwezigheid in het beeld. Ook wij weten uiteinde-
lijk niet wie (of  wat) we zien.
 Het stelselmatige gebruik van de telelens onderstreept 
Streuli’s fascinatie voor oppervlakte: in de telelens wordt 
de ruimte samengedrukt tot een plat vlak. Deze technische 
keuze versterkt nog die herijking van de menselijke figuur 
tot een rudimentaire aanwezigheid, tot ‘iets’ dat wel zicht-
baar, maar niet invoelbaar is (het heeft letterlijk en figuur-
lijk geen diepgang). Diezelfde fascinatie voor de oppervlakte 
bleek ook uit de grote dubbelprojectie die opgesteld stond 
in de centrale ruimte van de galerie. Twee beeldenreeksen, 
naast elkaar geprojecteerd, vulden de immense muur van 
vloer tot plafond. De foto’s zijn gemaakt in New York en 
tonen vooral detailopnames: van passerende trucks, van de 
straatinfrastructuur, en af  en toe het opdoemende gelaat 
van een toevallige passant. De beelden volgen elkaar rela-
tief  snel op, soms versnelt het ritme en blijven beelden nog 
maar enkele seconden zichtbaar. Het centrale thema is de 
constante flux van geïsoleerde fragmenten die elke wande-
laar in New York in zijn gezicht geslingerd krijgt. Waar al 
deze verkeersdrukte ooit de uitdrukking was van een vitale 
stedelijke energie, loopt ze nu vast in een wezenloze opsom-
ming van ondoorgrondelijke oppervlakten. We zien een 
(blinde) muur van onleesbare details die obsceen oplichten, 
die zich brutaal aan onze verbouwereerde blik opdringen… 
Niet verwonderlijk dus dat de toeschouwer welhaast fysiek 
onwel wordt van zoveel nadrukkelijke (en tegelijkertijd 
onpeilbare) aanwezigheid. De stad verschijnt hier niet als 
een georganiseerd netwerk dat de beweging in ordentelijke 
banen leidt, maar als een chaotisch samenraapsel van voor-
tijlende brokstukken. Samen met de fotograaf  verliezen we 
onze greep op de stad. Steven Humblet

p Beat Streuli – New Works liep tot 13 maart in galerie Erna 
Hécey, Fabrieksstraat 1c, 1000 Brussel (02/502.00.24; 
www.ernahecey.com).

George Grosz

Christus mit Gasmaske, 1927
© VG Bild-Kunst, Bonn 2010

T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A 

NL - 1017  GD  Amsterdam

Jeroen Henneman
27.02 - 03.04.2010

Frank Van den Broeck
10.04 - 08.05.2010
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Expodium Orbits #1
Who’s afraid of Green, 

Grey, and Gold? 
New strategies for eco-planning.

Adrian Kondratowicz | Bram de 

Jong | MVRDV | NL Architects

12 maart t/m 11 april

De hedendaagse stedeling wil 

meer natuur in de stad. In de 

praktijk blijkt dit vaak niet 

haalbaar.

In deze tentoonstelling toont 

Expodium initiatieven van kun-

stenaars, designers en architec-

ten die stedelijke natuur en de 

rol van creatief denken daarin 

centraal stellen.   

Expodium Orbits

De Expodium Orbits zijn vier ten-

toonstellingen waarin onderwer-

pen worden uitgelicht die raken 

aan het hoofdthema van 2010. Zo 

geven de Orbits u en onze kun-

stenaars nieuwe visuele input en 

stof tot nadenken.

Tentoonstelling in het kader van 

het onderzoekstraject

Malleability Revisited: 

The need for new Strategies

Deelnemende kunstenaars:

Philippe Van Wolputte

Ruth Sacks

Francesca Grilli 

Sachi Miyachi

Julien Grossmann

Chris Meighan

Pilvi Takala

Website  

www.expodium.nl

Telefoon

030 261 97 96

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 

10.00  – 18.00 u

Entree 

gratis

Locatie

Krugerstraat 11, Utrecht

Architectuur en Vormgeving
Architectuur als noodzaak. Architecten vormen een 
beroepsgroep in doodsnood. Dat hadden we een paar jaar 
geleden toch niet kunnen bedenken, toen de wolkenkrabbers 
nog tot in de hemel groeiden en elke stad een icoongebouw 
van een sterarchitect moest hebben om mee te doen in de 
wereldeconomie. Nu is ruim een derde van de architecten 
werkloos en lijkt het glorietijdperk van de Nederlandse archi-
tectuur geëindigd. De architect zal zichzelf  opnieuw moeten 
uitvinden om nog van betekenis te kunnen zijn in de toe-
komst, want gewoon een mooi ding ontwerpen dat getuigt 
van bijzondere conceptuele denkkracht, waar de Nederlandse 
architecten bekend mee zijn geworden, werkt niet meer.
 Waar is het misgegaan? Het Nederlands Architectuur-
instituut (NAi) presenteert in de tentoonstelling met publicatie 
getiteld Architectuur als Noodzaak een analyse van het pro-
bleem. Directeur Ole Bouman schetste in een bijbehorende 
lezing op 18 februari een duister beeld van de toekomst met 
een samenstel van crises die dreigen op het gebied van voedsel, 
gezondheid, energie, ruimteverdeling, tijdsbesteding, sociale 
cohesie en economie. En dan liet hij vraagstukken als religie en 
migratie nog onvermeld. Na een half  uur was de zaal muisstil 
en waren er opmerkelijk veel gebogen hoofden te zien. Het 
maakt somber, het doemscenario treffend in een half  uur 
samengevat, geïllustreerd met grafiekjes, een paar treffende 
krantenknipsels en gruwelijke foto’s.
 De basis van die analyse ligt – behalve in het dagelijks lezen 
van de krant – in de manifestatie Maak ons land die het NAi 
een jaar geleden organiseerde. Bij Maak ons land werden ver-
tegenwoordigers van uiteenlopende groepen uitgedaagd om 
mee te denken over prangende ruimtelijke problemen als 
waterberging en mobiliteit. Een legitieme en verfrissende 
aanpak, die de glossy kant van de architectuur links liet lig-
gen en zich richtte op een wat op de achtergrond geraakte 
opvatting van architectuur als probleemoplossende of  zelfs 
activistische discipline die direct verbonden is met maat-
schappelijke problemen. Het is de houding van de vroege 
modernisten die met architectuur problemen van de onder-
klasse wilden oplossen. Zij ontwierpen gezonde woningen, 
zorgden voor licht, lucht en ruimte op de werkplek en voor 
mogelijkheden om op een gezonde manier te bewegen en 
elkaar te ontmoeten in de buurt. Het doet ook denken aan de 
heroïek van de wederopbouwjaren: architectuur en steden-
bouw als disciplines die de beschadigde sociale samenhang 
binnen de wijk konden herstellen en het land weer bewoon-
baar en productief  konden maken. Er is niets mis met de 
opvatting van architectuur als een vak dat in maatschappe-
lijk opzicht het verschil kan maken, al ligt het gevaar van bet-
weterigheid en paternalisme altijd op de loer.
 Maak ons land leek goed te werken, de manifestatie bracht 
opdrachtgevers, beleidsmakers, bewoners, ontwerpers en 
critici bij elkaar en leverde debat op. De tentoonstelling 
Architectuur als Noodzaak heeft dezelfde ‘handen uit de mou-
wen’-sfeer, zij laat zien dat architecten met lef  en visie 
mogelijke oplossingen zichtbaar en tastbaar kunnen 
maken. Maar de publicatie en het debat lijden af  en toe aan 
een overschatting van het vak van architect. Als de archi-
tectuurwereld aan de sterallures vasthoudt terwijl de opgave 
fundamenteel verandert, ontstaat een rare situatie. Het 
beeld van de architect als ‘zondaar’ die ‘voor een belangrijk 
deel in de opeenstapeling van crises de hand heeft gehad’, 
zoals Bouman dat in de inleiding van het boek schetst, is 
overdreven. Zelfs als je de term architectuur breed opvat. 
Natuurlijk kun je de diverse crises samenvatten in architec-
tuurfoto’s: hoofdkantoren van financiële instellingen, 
megastallen, winkelcentra, fastfoodrestaurants en rokende 
fabrieksschoorstenen. En ja, de bouw is een bedrijfstak die 

verschrikkelijk veel afval produceert. Maar architecten spe-
len niet de hoofdrol in de totstandkoming van die gebouwen 
of  in de afvalproductie, ze leveren er hoogstens blauwdruk-
ken voor. En bij een belangrijk deel van de gebouwen is nau-
welijks een architect betrokken. Bovendien kun je de crises 
ook samenvatten in een reeks portretten van zakenmensen, 
consumenten en politici, of  in een reeks foto’s van voertui-
gen. Het is maar welke bril je opzet.
 Het is overdreven om de architect als veroorzaker van al 
die crises neer te zetten en het is grotesk om dan vervolgens 
de architect ook nog eens als ‘verlosser’ te presenteren die 
de ‘opgave werkelijk kan aanpakken’. Denkt het NAi serieus 
dat de architect bij het oplossen van de crises de hoofdrol 
zou spelen? De verwijzing naar de Deltawerken als lichtend 
voorbeeld van daadkracht in crisistijd of  naar de droogleg-
ging van de Haarlemmermeer gaat niet op omdat het inge-
nieurs waren die hier de hand in hadden. Zelfs als je je die 
successen als architectuurinstituut zou willen toe-eigenen, 
bedenk dan dat de ingenieurs maar een bescheiden aandeel 
hadden in dat soort processen. Nee, de Haarlemmermeer is 
niet drooggelegd omdat een architect een goed idee had. 
Wat nederigheid zou de architectuurwereld sieren.
 De ontwerpen die op de tentoonstelling Architectuur als nood-
zaak te zien zijn, geven blijk van een meer reëel wereldbeeld, of  
van haalbare verbeelding misschien. Een paar voorbeelden.
 Het bureau 2012 Architecten ontwikkelde het concept 
van Superuse en publiceerde daar een paar jaar geleden een 
boek en een website over. In Enschede heeft 2012 dit idee in 
praktijk gebracht: het ontwerp van een villa werd gebaseerd 
op de beschikbaarheid van afval en restproducten. Een 
oogstkaart liet zien op welke plekken materialen beschik-
baar waren, want lange transporttijden zijn zo vervuilend 
dat de milieuwinst die wordt gemaakt door materialen te 
hergebruiken, weer teniet wordt gedaan. De architecten 
vonden onder andere een stalen paternosterlift die ze 
gebruikten voor de constructie van de villa en de gevel werd 
bekleed met het hout van een partij afgedankte kabelhas-
pels. De toepassing van deze gevonden materialen hebben 
geleid tot een eigen esthetiek, die niet onderdoet voor villa’s 
die met nieuwe materialen worden gemaakt.
 Een ander aardig voorbeeld is het werk van Studio Marco 
Vermeulen. Het bureau ziet de opgave zelf  als onderwerp 
van ontwerp. Want de problemen die zich voordoen krijgen 
vorm op verschillende schaalniveaus van het ruimtelijk 
ontwerp. De architect kan zich profileren als een van de des-
kundige gesprekspartners in een team van mensen met ver-
schillende visies op de ruimtelijke organisatie. Studio Marco 
Vermeulen maakte bijvoorbeeld in 2006 een ontwerp voor 
waterpleinen in Rotterdam, in samenwerking met een aan-
tal andere partijen. Bij extreme regenbuien, die in de toe-
komst vaker zullen voorkomen, kunnen dichtbebouwde 
steden het regenwater niet altijd adequaat afvoeren via de 
riolering of  het oppervlaktewater. De waterpleinen kunnen 
dan dienst doen als verzamelbassins vanwaaruit het water 
langzaam kan worden geïnfiltreerd in het grondwater of  op 
een later tijdstip kan worden afgevoerd via het riool. De plei-
nen zijn in de eerste plaats bedoeld voor het gebruik als 
openbare ruimte in droge toestand en de extra elementen, 
nodig om incidenteel als waterplein dienst te kunnen doen, 
worden integraal opgenomen in het pleinontwerp.
 Dit soort projecten getuigt van de vindingrijkheid en intel-
ligentie die je van een goed architectenbureau mag verwach-
ten. De toekomstige opgave van de architect zal ongetwijfeld 
nog meer komen te liggen in opgaven als verdichting van 
bestaande stedelijke gebieden, het samenbrengen van func-
ties en het hergebruik van materialen, gebouwen en energie, 
zoals Bouman ook stelde in zijn lezing. Architecten kunnen 
discussiestukken leveren voor de besluitvormers en opdracht-
gevers, en de ruimtelijke vertaling van de problematiek ver-

beelden. Dat doen veel architectenbureaus al: het NAi verza-
melde voor Architectuur als Noodzaak een reeks gevarieerde, 
sympathieke projecten uit recente jaren. 
 Maar laten we nu niet gaan doen alsof  architecten de red-
dende intellectuelen van de wereld zijn. Het siert het insti-
tuut niet als het in deze context verwijst naar de Messias of  
naar Le Corbusiers prachtige boekje Vers une Architecture. 
Architectuur als noodzaak gaat over andere zaken.
  Dorine van Hoogstraten

p  Architectuur als noodzaak loopt tot 16 mei in het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl).

Withoedenveem 8 [Gebouw Detroit]   NL-1019 HE Amsterdam   T +31 20 623 6237   E info@paulandriesse.nl   www.galeries.nl/andriesse 

Galerie Paul Andriesse

25 OR 30 YEARS GALLERY
GROEPSTENTOONSTELLING  FOTOGRAFIE

26 MAART – 7 MEI 2010

Architecture of  Consequence, sao paulo exhibition

Architecture of  Consequence, moskou exhibition
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28.03 – 08.05 
Stakes is High
Jakob Kolding

SMBA 

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 / NL - 1016 NN Amsterdam 
Tel 31 (0) 204220471 / www. smba . nl / mail@smba. nl   
Open: dinsdag t / m zondag 11 - 17 uur

Aanwinsten
Interieur Robert van ‘t Hoff. Museum Kröller-Müller 
heeft een kamer gekocht. Architect Robert van ‘t Hoff  
(1887-1979) ontwierp de kamer rond 1960 als werkruim-
te voor zichzelf. Toen het huis in 2004 werd gesloopt, 
schonk zijn dochter het sobere interieur van die ene kamer 
aan het museum. Daar zal het, gerestaureerd en wel, vanaf  
begin april te zien zijn op een tentoonstelling over Robert 
van ’t Hoff.
 Van ’t Hoff  is bekend door één huis uit 1915-1919: Villa 
Henny in Huis ter Heide, een dorpje bij Zeist. Dit huis wordt 
ook wel De Betonvilla genoemd. In 1917 kwam Van ’t Hoff  
in contact met Theo van Doesburg en werkte hij mee aan De 
Stijl. Hij woonde ook enige tijd op een zelf  ontworpen woon-
boot genaamd De Stijl die in de Loosdrechtse Plassen lag 
afgemeerd. Van ’t Hoff  was maatschappelijk betrokken en 
lid van de communistische partij. Hij stond als architect zelf  
op de steigers bij de bouw van Villa Henny, als ‘hoofdarbei-
der’ schouder aan schouder met de ‘handarbeiders’. Al bin-
nen een paar jaar ontstonden er meningsverschillen tussen 
Van ’t Hoff  en Van Doesburg, en hij brak met De Stijl. Niet 
lang daarna verhuisde hij naar Engeland, waar hij veel stu-
deerde en schreef  over een betere maatschappij. In 1927 
schreef  hij in een brief  dat hij na De Stijl niets meer had 
gebouwd. Hij ondertekende de brief  als ‘ex-architect’. Hij 
reisde door Europa en de Verenigde Staten om communes 
en utopische leefgemeenschappen te bekijken. Hij zag 
architectuur als een manier om vastgeroeste sociale ver-
houdingen in een nieuwe vorm te gieten.
 De heropbouw na de Tweede Wereldoorlog was voor Van 
’t Hoff  aanleiding om het architectenvak nog eens op te 
nemen. Voor het gehavende stadje Coventry maakte hij in 
1945 een ontwerp voor een experimentele wooncommune 
voor tweeduizend gezinnen. Het ontwerp wordt gezien als 
een eigentijdse vertaling van de ideeën van de vroegnegen-
tiende-eeuwse Ierse filosoof  William Thompson. Van ’t 
Hoffs commune is nooit gebouwd.
 In 1938 was Van ’t Hoff  verhuisd naar een woning in het 
zuid-Engelse plaatsje New Milton. Hij liet een studeerkamer 
tegen het huis bouwen waar hij zich kon wijden aan zijn 
sociaalutopische geschriften. Rond 1960 ontwierp hij een 
betimmering voor die bescheiden ruimte van ongeveer 2 bij 
3,5 meter. Hij vulde de ruimte met ingebouwde kasten en 

een bedbank. Een aparte kast was bedoeld voor het werk 
van Thompson. Van ’t Hoff  werkte er zittend op de rand van 
het bed, lag er te denken en sliep er. Er was ruimte voor een 
kleine tafel, een wastafel was ingebouwd. Het ontwerp was 
eenvoudig en puur, met gebroken witte wanden, houten 
betimmering en goudgekleurde details als de radiator en de 
deurklink. Het kan opgevat worden als een uitwerking van 
zijn onderzoek naar de minimaal benodigde privéruimte in 
een wooncommune.
 Het Kröller-Müller Museum heeft de betimmering aange-
grepen om in samenwerking met het Nederlands 
Architectuurinstituut een tentoonstelling samen te stellen 
over Van ’t Hoffs leven en werk. Gastconservator Dolf  
Broekhuizen onderzocht het bescheiden oeuvre en het 
gedachtegoed van de relatief  onbekende architect; in april 
komt de monografie uit.
 Het tonen van dit bescheiden interieur zal ongetwijfeld 
een intiem beeld opleveren van Van ‘t Hoffs leven. Het is een 
mooie manier om architectuur te presenteren: in het echt, 
één op één. Het Kröller-Müller Museum kiest er wel vaker 
voor het echte ding te laten zien: het paviljoen van Gerrit 

Rietveld en de replica van het paviljoen van Aldo van Eyck 
zijn daar goede voorbeelden van. Zo omzeil je de problemen 
die het tonen van architectuur in het museum met zich 
meebrengen. In de vorm van maquettes, tekeningen, com-
puterweergaves en zelfs filmpjes stuurt de architect of  de 
conservator de presentatie. Over de kamer van Van ’t Hoff  
zal de bezoeker zich een eigen mening kunnen vormen zon-
der sturende ingrepen. Dorine van Hoogstraten

Alles of  niets. Robert van ’t Hoff  – Architect van een nieuwe 
samenleving, van 2 april tot 29 augustus in Kröller-Müller 
Museum, Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo 
(031/859.12.41; www.kmm.nl). Tegelijk verschijnt een 
monografie uitgegeven door NAi publishers, met een com-
pleet werkoverzicht en teksten van Dolf  Broekhuizen (red.), 
Evert van Straaten en Herman van Bergeijk.

Robert van 't Hoff

Villa Henny, Huis ter Heide-Bosch en Duin (gemeente Zeist)

Robert van 't Hoff

Interieur studieruimte, eigen woonhuis, New Milton (detail)

Nieuwe publicaties
• David Chipperfield / Candida Höfer. Neues Museum 

Berlin. Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 
2009. 288 blz. 150 afb. ISBN 978-3-86560-704-1

 Friedrich Wilhelm IV liet het Neues Museum Berlin bouwen in 
1840. Het gebouw moest dienen om antieke kunstwerken te 
bewaren en te tonen. Dit vertaalde zich in een eclectische 
architectuur waarin de meeste klassieke stijlen vertegenwoor-
digd zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw 
grondig vernield door een bombardement. Decennia lang bleef  
de site overgeleverd aan regen en wind. Pas nu is het gebouw 
gereconstrueerd en gerestaureerd door David Chipperfield.  
Dit boek bevat verschillende teksten over de aanpak van de 
restauratie alsook een reeks strakke foto’s van Candida Höfer,  
die het schitterende resultaat perfect laten zien. De publicatie 
werd navenant vormgegeven door John Morgan.

• François Curlet. Sunday Morning. Brussel, 
MOREpublishers, jan. 2010.

 Dit is de tweede editie van sunday, een periodiek in de vorm van 
een gevouwen poster in een envelop. Deze keer ziet de gevouwen 
poster eruit als een blad zwart papier. Enkel bij het openvouwen 
wordt de inhoud prijsgegeven.

• Wim Delvoye. Colouring Book. [Gent] / Venetië, 
Rectapublishers / Peggy Guggenheim Collection, 2009. 
56 blz. 48 afb. (30 x 42 cm). ISBN 978-9079541027

 Dit kunstenaarsboek verscheen naar aanleiding van de installatie 
van een 10 meter hoge, metalen neogotische toren in de tuin van 
de Peggy Guggenheim Collectie in Venetië (3 juni – 22 november 
2009). De publicatie toont een selectie van de werken van Wim 
Delvoye, maar dan vertaald in de typische zwart-wittekenstijl van 
kleurboeken voor kinderen.

• Sabine Folie / Doris Krystof  [red.]. Ana Torfs – Album / 
Tracks A+B. Nürnberg, Verlag für Moderne Kunst, 
2010. 204 blz. ISBN 978-3-86984-015-4

 Deze catalogus verschijnt naar aanleiding van de overzichts-
tentoonstelling die Ana Torfs heeft in K21 (Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen) in Düsseldorf  van 27 februari tot 18 juli 
2010. Met teksten van onder anderen Mieke Bal, Steven Jacobs, 
Catherine Robberechts en Michael Glasmeier. 

• Catrien Schreuder. Pixels en plaatsen. Videokunst in  
de openbare ruimte. Rotterdam, NAi Uitgevers, 2010.  
160 blz. € 24,5 ISBN 978-90-5662-738-6

 In dit boek worden meer dan tachtig videowerken behandeld. Het 
is voor het eerst dat een kunsthistorisch en theoretisch kader 
wordt neergezet voor video-installaties in de openbare ruimte. 

• Sturtevant. The Razzle-Dazzle of  Thinking. Paris, Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2010. 304 blz.  
110 afb. ISBN 978-3-03764-090-6 

 Deze publicatie verscheen naar aanleiding van een soloten-
toonstelling in het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris van  
5 februari tot 25 april 2010. De Amerikaanse kunstenares (Ohio, 
1930) stelde in 1965 reeds kopieën tentoon van Warhols 
bloemen, Jasper Johns’ vlaggen en Oldenburgs sculpturen. 
Gedurende de jaren 70 was ze afwezig op de kunstmarkt, maar 
later, in de ‘postmoderne’ jaren 80, floreerde haar werk opnieuw 
onder de noemer van appropriation art. Met haar kopieën stelde ze 
de authenticiteit van de moderne kunst scherp in vraag. 

Samenstelling: Marc Goethals
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de 
agenda…

De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en 
een Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaats-
naam, en per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstel-
lingsruimte gerangschikt.

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten… Initiatieven van openbare 
instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd 
wordt. Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt 
tot een steunabonnement voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een 
abonnement voor eenmalige vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen 
van Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 78.49.28.835. De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings-
uren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op 
de periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit 
maximaal 100 tekens.

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-za 14-18u
❑ ‘Chipka’ – Justin Bennett, Lode Geens, 
Michael Van den Abeele & Arnaud 
Hendrickx, Tamara Van San… [tot 3/4]
❑ ‘Musik für Barbaren und Klassiker’ – 
Sean Dower, Stevie Wishart, Els Viaene, 
Staalplaat Soundsystem, Joris Van de 
Moortel [24/4 tot 12/6]

Antwerpen

deSingel 
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28
woe-zo 14-18u
❑ ‘2½ dimensional: Film featuring 
architecture’ – Aglaia Konrad, Joachim 
Koester, Olaf Nicolai, Aurélien Froment, 
Joëlle Tuerlinckx… [tot 22/5]

Extra City 
Tulpstraat 79 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘Animism’ – Art & Language, Marcel 
Broodthaers, Tony Conrad, Walt Disney, 
Lili Dujourie, Harun Farocki, Jimmie 
Durham, Henri Michaux, Rosemarie 
Trockel, Agentschap… [tot 2/5]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
❑ ‘Sugary photographs with tricks, poses 
and effects. Festival on Photography 
organized by Time to Meet’ [tot 4/4]
❑ ‘Congo (belge). Belgische restanten in 
het moderne Congo’ – Carl De Keyzer /  
’Congo belge en images. Selectie door 
Carl De Keyzer en Johan Lagae uit het 
archief van het Koninklijk Museum voor 
Midden Afrika in Tervuren’ / ’Borders 
– Bamako Encounters 2009. Biënnale 
van hedendaagse Afrikaanse Fotografie’ 
– Myriam Abdelaziz, Kader Attia,  Arwa 
Abouon, Abdoulaye Barr, Jodi Bieber, 
Lilia Benzid… [tot 16/5]

Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen (KMSKA)
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09
di-za 10-17u zo 10-18u
❑ ‘Rubens doorgelicht. La furia del 
pennello’ [tot 4/4] ❑ ‘Arbeid en 
identiteit. Fototentoonstelling van 
Levanto’ [29/4 tot 6/6] ❑ ‘Closing Time. 
Jan Vanriet zet een groots parcours uit in 
de museumcollectie’ [24/4 tot 3/10]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727
do-za 14-18u
❑ ‘Color Walks’ – Ria Pacquée [29/4 
tot 26/6]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66
do 20-22.30u/vr-za 13-17u
❑ ‘Kunstcritici in dialoog met 
kunstenaars’ – Rieke Vos & Fiona 
Mackay [tot 7/4]

Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen – M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99
di-zo 10-17u
❑ ‘Animism’ – Art & Language, Marcel 
Broodthaers, Walt Disney, Lili Dujourie, 
Jimmie Durham, Henri Michaux, 
Rosemarie Trockel… [tot 2/5] ❑ ‘Lonely 
at the top. Een groter Europa #4’ – Koka 
Ramishvili, Hamlet Hovsepian [26/3 tot 
9/5] ❑ ‘Kalender/wit. 365 dagen actie 
in de publieke ruimte tentoongesteld 
binnen de vier muren van het museum’ – 
Benjamin Verdonck [25/4 tot 20/6]  

❑ ‘Art kept me out of jail!. Performance 
installations by Jan Fabre 2001–2004–
2008’ / ‘Collectiepresentatie XXV’ [19/3 
tot 19/9]

NICC
Tulpstraat 79 – 03.216.07.71
di-zo 14-17u do 14-20u
❑ ‘Sugary photographs with tricks, poses 
and effects. Festival on Photography 
organized by Time to Meet’ [20/3 tot 4/4]

Openluchtmuseum voor 
beeldhouwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50
di-zo 10-17u
❑ ‘The Motley Crew. Tijdelijke ingreep 
Tamara Van San’ [tot 25/4] ❑ ‘Fragiel: 
minder bekende of toegankelijke delen 
van de collectie’ – Arturo Martini, 
Medardo Rosso, Alberto Giacometti, 
Floris Jespers, Wilfried Pas en Patricia 
Piccinini. [tot 15/5]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Defining visual terms: Marco Jacobs / 
Marc Schepers – Printed matter’  
[tot 24/4] ❑ Sugary Photographs with 
Tricks, Poses and Effects  
www.sugaryphotographs.com
❑ ‘A Festival on Photography: 
Fotomuseum, Second Room, Depot Dam, 
Nicc, Novylon, Van Geertstraat 81, Atelier 
Solarshop, Madam Fortuna’ [20/3 tot 4/4]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
❑ Faris Mc Reynolds [tot 24/4] 
❑ Nicolas Provost [29/4 tot 5/6]

Brugge

Memling in Sint-Jan-Hospitaalmuseum
Mariastraat 38 – 050/33.56.66
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Moving Archives. Vondelingen’ –  
Lieve Van Stappen [tot 29/8]

Poëzie in dubbeltijd
www.bruggeplus.be – 050 44 87 43
di-zo 9u30 tot 12u30/13u30 tot 17u
❑ ‘Poëzie in dubbeltijd. Een kleine 
ritselende revolutie. Concept en selectie 
poëzie: Gwy Mandelinck / Beeldende 
kunst: Dirk Snauwaert / Vormgeving: 
Koen Van Synghel / Audio: Dirk 
Roofthooft’ [tot 23/5]

Brussel

Argos
Werfstraat 13 – 02.229.00.03
di-za 12-19u
❑ ‘Transient Wonders, Everyday Bliss. 
Photography, Video & Slides 2001-2009’ 
– Rinko Kawauchi / ‘…traveling through 
Biosphere 2, or: Anastylosis of Follies’  
– Ralo Mayer / ‘James Lee Byars. From 
Life to Art and Back Again’ [tot 27/3]
❑ ‘Spiral lands’ – Andrea Geyer 
/ ‘Monday: Firework; Tuesday: 
Illuminations; Wednesday: Revolution’ – 
Angel Vergara [24/4 tot 19/6]
Art Brussels
Brussels Expo (Heizel) – Hallen 1&3 – 
02/740 10 11 12-19u
❑ ‘Art Brussels 2010’ [23/4 tot 26/4]
Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 
02.512.92.95 di-za 12-18u
❑ Joseph Marioni [19/3 tot 17/4]
❑ Lionel Estève [23/4 tot 29/5]
BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Mexican modernisms. Modernistische 
architectuur in Mexico’ / ‘Mundos 

Mexicanos. 25 hedendaagse fotografen’ 
– José Hernandez-Claire, Miguel Fematt, 
Cecilia Salcedo, Ana Casas Broda, 
Gilberto Chen…[tot 11/4]
❑ ‘Frida Kahlo y su mundo’ – Frida 
Kahlo (1907-1954) [tot 18/4]  
❑ ‘Alebrijes’ / ‘Imágenes del 
mexicano’ / ‘El horizonte del topo. 
Videotentoonstelling’ – Miguel Monroy, 
Edgardo Aragón, Jorge Satorre, 
Ilán Lieberman, Sergio de la Torre, 
Francis Alÿs… [tot 25/4] ❑ ‘El Greco. 
Domenikos Theotokopoulos 1900’ [tot 
9/5] ❑ ‘El Angel Exterminador. A Room 
for Spanish Contemporary Art’ [29/4 
tot 20/6]

Charlier Museum
Kunstlaan 16 – 02 220 28 19
ma-do 12-17u vr 10-13u
❑ ‘De gebroeders Oyens’ [tot 30/5]

CIVA
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Architectures absentes du Xxe siècle’ 
[tot 18/4]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 11-18u
❑ ‘Grenzen. 8ste editie van de 
Ontmoetingen van Bamako: Fotografie 
Biënnale van Bamako’ [tot 16/5]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
❑ ‘Recent and 1970’s painting’ – Michael 
Venezia [tot 27/3] ❑ ‘Accrochage’  – 
Donald Judd, Louise Lawler, Sol Lewitt, 
Robert Mangold [3/4 tot 8/5]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 
02.514.10.10 – do-za 14-18u30
❑ ‘Dissonant’ – Manon de Boer [tot 
10/4]

Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 –  
(0) 494 76 39 47 – di-za 12-19u
❑ ‘The Space Free of History’ – David 
Polzin [tot 27/3]

Gemeenschapscentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02.512.34.25
di-zo 12-18u
❑ ‘Tussen hond en wolf’ [tot 11/4]

Guestroom
Rue Renier Châlon 5 – 0475 90 23 17
wo & za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Action Field. Paintings’ – Evelien 
Hiele [tot 6/4]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00
di-zo 10-17u
❑ ‘I Medici. Een renaissance in papier’ – 
Isabelle de Borchgrave [tot 18/4]  
❑ ‘Home & Away. Objectententoonstelling 
door expats van de Europese wijk, 
vluchtelingen en daklozen: mensen 
zonder vaste verblijfplaats of 
hedendaagse nomaden’ [tot 25/4]  
❑ ‘Eenvoud en weelde onder China’s 
laatste keizers’ [20/3 tot 24/10]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11
di-zo 10-17u
❑ Marc Mendelson [tot 30/5]
❑ ‘Symbolisme in België’ – Fernand 
Khnopff, Félicien Rops, Jean Delville… 
[26/3 tot 27/6]

Le Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11
wo-zo 12-20u
❑ ‘Pierre Alechinsky et son invitée Kikie 
Crêvecoeur’ [tot 2/5]

Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 – 02.512.77.09
ma-di do-vr 10-12u30 13u30-17u  
za-zo 14-16u30
❑ ‘Sixties! Bevrijdende kleuren’ [tot 
31/12]

Stadhuis
Grote Markt – 02.279 22 11
di-zo 10-17 u
❑ ‘20 creaties voor Europa. 
Modeontwerpers in dialoog met de 
literatuur’ [tot 4/4]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33
wo-za 12-19u / zo 11-18u
❑ ‘From Dust to Dust’ – Melvin Moti [tot 
25/4] ❑ ‘Specific Objects without Specific 
Form’ – Felix Gonzalez-Torres [tot 25/4]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30
di-za 12-18u
❑ Malcolm Morley / Hans Op de Beeck 
[tot 10/4] ❑ David Altmejd [23/4 tot 
29/5]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071.27.29.71
do-zo 12-18u
❑ ‘One Shot ! Football et art 
contemporain’ – Raoul Giani Motti, 
Massimo Furlan, Kendell Geers, Wim 
Delvoye, Pascale Marthine Tayou, Raoul 
De Keyser, Douglas Gordon… [tot 11/7]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
❑ ‘White Sea Black Sea’ – Jens Olof 
Lasthein / ‘Courants-Contre-courants’ 
– Serge Clément / ‘L’errance du temps’ 
– Tjienke Dagnelie / Galerie du Soir: 
Olivier Cornil’ [tot 16/5]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
❑ ‘Men zegge het voort! Affiches en 
aanplakbrieven uit eigen collectie, 18de-
20ste eeuw’ [tot 4/4]

Deurle

MDD (Museum Dhondt–Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 11-17u
❑ ‘Elemental Threshold’ – Anselm Reyle /  
Ellen De Meutter / Kristien Daem [tot 
11/4] ❑ Sophie von Hellerman & Josh 
Smith / Emo Verkerk / Marie Cloquet 
[25/4 tot 13/6]

Deurne

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.54
di-zo 10-17u30
❑ ‘Delheid 1828–1980. Van Michel tot 
Climax’ [23/3 tot 13/6]

Genk

Bibliotheek Genk
Stadsplein 3 – 089 65 35 35
ma-vr 10-19u za 10-16u
❑ ‘Fake Library’ – Denmark [tot 24/4]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
09.269.29.10
di-zo 10-17u
❑ ‘Lijn 3. Beelden uit de stadsrand. Een 
fotoproject van Jan Beke’ – Filip Claus, 
Tim Dirven, Jonas Lampens, Jimmy Kets, 
Bob Van Mol, Yann Bertrand /’Thuis voor 
een Beeld 2010. Leap of Faith. Werk van 
Sofie Muller’ [tot 28/3]
❑ ‘Provinciale Prijs Beeldende Kunst 
2009’ – Hannes Van Severen, Stijn 
Cole/’Beelden & schilderijen’ – Herman 
Theunynck [22/4 tot 13/6]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
❑ Richard Hutten / ‘The Scandinavian 
Touch in Belgian Furniture. 1951–1966’ 
[tot 6/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘We wait while banshees wait’ –  
Max Razdow [tot 25/4]

Galerie Tatjana Pieters
Burggravenlaan 40/2nd floor – 09 324 
45 29 – wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Tir-Solo Show’ – Johan De Wilde 
[tot 21/3] ❑ ‘Group 5: Stijn Ank, 
Assaf Gruber, Nathalie Guilmot, Heide 
Hinrichs, Adriaan Verwée’ / ‘Masquerade’ 
– Maryam Najd [29/3 tot 16/5]

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 – 09.269.23.50
di-zo 11-17u
❑ ‘Jaap Kruithof: omgaan met dingen’ 
[tot 21/3] ❑ ‘Dat is boks’ [2/4 tot 4/7]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68
ma-zo 9-18u
❑ Susanne Kriemann/Mekhitar 
Garabedian [tot 28/3]

Kunstbib Universiteit Gent
Sint-Hubertusstraat 2 – 09/264.41.20
ma-vr 9-12u/13-17u
❑ ‘Hoe onzichtbaar is de onzichtbaarheid 
van het zichtbare’ – Geert Decloedt [tot 
26/3]

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 09.243.97.30
di-zo 10-18u
❑ ‘De Chinese verleiding’ [tot 25/4]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Uit het geheugen. Over weten en 
vergeten’ – Marcel Broodthaers, Peter 

De Cupere, Bernhard & Hilla Becher, 
Johan Van Geluwe, Hermann Nitsch… 
[tot 2/5]

Museum voor Industriële Archeologie 
en Textiel – MIAT
Minnemeers 9 – 09.269.42.00
di-zo 10-18u
❑ ‘Armand Heins: etser, lithograaf 
en drukker. De technische wereld 
van een kunstenaar’ [tot 25/4] ❑ 
‘WereldWijdWerken. Zes generaties over 
werk en leven’ [Vanaf 27/2]

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 09.240.07.00 – di-zo 10-18u
❑ Gustave Van de Woestyne / 
‘Dossiertentoonstelling: Jean Delvin’ 
[27/3 tot 27/6]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘The Wandering Tuba Method’ - 
Tamara Van San [tot 18/4] ❑ ‘Curbs 
& Cracks’ – Koen van den Broek / 
‘Leaving Traces’ – Loek Grootjans / 
‘Collectietentoonstelling: Fake?’ [tot 
16/5] ❑ ‘The Cemetery of Reason’ – Ed 
Templeton / ‘Electrified 02. Hacking 
Public Space’ – Ben Benaouisse, Carlos 
Rodríguez-Méndez, Simona Denicolai 
& Ivo Provoost, Miet Warlop, Roberta 
Gigante… [3/4 tot 13/6]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 0477.78.90.98
wo-zo 14-18u
❑ ‘Zij Hij Wij en Ik’ [tot 21/3]
❑ ‘Fotografie: Paul D’Haese’ [tot 28/3]
❑ ‘Body Sound. Update III en Prijs 
Nieuwe Media. Ism Centre Pompidou. 
Tentoonstellingscommissaris Christine 
Van Assche’ [16/4 tot 20/6]

Hasselt

CIAP (Culturele Informatie en Actueel 
Prentenkabinet)
Armand Hertzstraat 21 bus 1 – 
011.22.53.21 – di-vr 14-18u za 14-17u
❑ Jenny Watson/Fia Cielen [tot 11/4]

cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.22.99.31
di-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ Yvan Theys / Marnik Neven / Kumi 
Oguro [tot 11/4]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘Nepotists, opportunists, freaks, friends 
and strangers intersecting in the grey 
zone’ [tot 2/5] ❑ ‘Design by Performance. 
Performance and Performativity in 
Design’ – Sofie Lachaert & Luc d’Hanis, 
Lawrence Malstaf, Front, Laurent 
Liefooghe, Unfold & Tim Knapen, Atelier 
NL, Oscar Diaz… [tot 30/5]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
❑ ‘Le fabuleux destin du quotidien. 
Exposition commune Art & Design’ 
[tot 23/5] ❑ ‘Home sweet home. Carte 
blanche à Nicolas Bovesse et Marina 
Bautier’ [tot 6/6] ❑ ‘In progress’ [9/5 
tot 12/9]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
❑ ‘Le fabuleux destin du quotidien. 
Exposition commune Art & Design’ [tot 
23/5]

Ieper

Cultuurcentrum Ieper
St.-Niklaasstraat 4 – 057.22.69.22
di-zo 13u30-17u
❑ ‘Red Journey’ – Nick Hannes / 
‘Gevleugelde Stad 2009’ [tot 28/3]
❑ ‘Homeland Lost’ – Alan Gingoux / 
‘Roots’ – Dirk Bogaert, Edith Dekyndt, 
Philip Huyghe, Stephanie Leblon [17/4 
tot 13/6]

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84
dagelijks 10-18u
❑ ‘Sjouwers voor de oorlog. Chinese 
arbeiders in de eerste wereldoorlog’ 
[24/4 tot 15/8]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07
do-zo 11-18u
❑ ‘Desmond Morris. First Collage 
Exhibition!’ / ‘Baugniet & Co. Collage 
tentoonstelling’ – De Chirico, Ernst, 
Oldenburg, Schwitters, Magritte… / 
‘Een zin is ook een collage. Collages 
van Jos Deenen 1989–2009’ / ‘Polar 
Expeditions’ – Koen Vanmechelen, 

Roel Jacobs, Andrea Polli, Phil 
Bloom… / ‘Wunderkammer (?) Bio art 
tentoonstelling?’ – Camiel Van Breedam, 
Wayn Traub, Ingo Reize, Adam Zaretsky, 
Jef Faes… [tot 15/5]

Knokke

André Simoens Gallery
Kustlaan 128-130 – 050/61.00.87
11-13u 15-19u (gesloten op dinsdag)
❑ ‘Hurricanes’ – Clifford Ross [4/4 tot 
9/5]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Parallellepipeda. Tussen kunst en 
wetenschap’ – Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Nick Ervink, Koen Vanmechelen, Ronny 
Delrue, Wendy Morris… [tot 25/4]
❑ Tina Gillen [tot 2/5]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20
wo-do 13-21u vr-zo  13-18u
❑ ‘The sound of silence’ – Alfredo Jaar 
[tot 21/3]

Luik

International Biennial of Photography 
and Visual Arts in Liège (BIP 2010)
www.bip2010.be – 04/223.19.60
❑ ‘International Biennial of Photography 
and Visual Arts in Liège. (Out of) Control’ 
[tot 25/4]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
❑ ‘Pictografie. Schilderijen zijn ook 
tekeningen en vice-versa’ [tot 20/6]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00
di-zo 10-18u
❑ Greet Gemis [tot 23/4]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14
do-zo 11-18u
❑ Mitja Tusek [3/4 tot 6/6]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u
❑ Stijn Van Dorpe [tot 18/4]

Stedelijk Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65 – 015 29 
40 30 – di-zo 10-17u
❑ ‘Who’s Afraid of the Museum’ – Johan 
Creten, Luc Dondeyne, Djo Moembo, 
Pieter Van Damme, Maxim Tyminko… 
[tot 18/4]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 – 
064.21.21.93 – di-zo 10-18u
❑ ‘Mémoires d’Orient. Du Hainaut à 
Héliopolis’ [7/5 tot 17/10]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10
di-za 10-18u
❑ ‘Het geheime werk van Gustav-Adolf 
Mossa’ [tot 16/5]

Oostende

Kunstmuzeum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18
di-zo 10-18u
❑ ‘Bij Ensor op bezoek’ – Kandinsky, 
Klee, Nolde, Vuillard,  Storck, Raveel, 
Van de Velde, Verhaeren, Malraux, 
Zweig… [tot 29/8]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93
woe-vr,zo 14-18u
❑ ‘Sainte Guillotine’ – Enrique Marty/
Sergey Bratkov [28/3 tot 9/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94
wo-zo 14-18u30
❑ ‘As Days Go By’ – Sen Chung [24/3 
tot 23/05]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43
dagelijks 10-22u
❑ ‘Extramuros: Jonas Vanbuel’ / Mitja 
Tusek [tot 25/3]

Entrance: € 7,50 (incl. one drink). Tropentheater, Royal Tropical Institute, Linnaeusstraat 2, 
Amsterdam. (www.agentur.nl & www.tropentheater.nl). With the generous support of:

Duet for Cannibals is a screening 
and discussion program bringing 
together a selection of works by 
contemporary artists and film-
makers, as well as footage from 
the Tropical Museum’s archive. 

3. 
Key lecture 

Paulo Herkenhoff (BR)

Conquering The Body
Ossama Mohammed (SY)

DueT fOr 
CanniBals

4.
When One  

swallows a Canon
Gordon Matta-Clark (US),

andy Warhol (US), susan sontag (US)

AGENTUR PRESENTS

Curated by Inti Guerrero.31 MARCH + 28 APRIL 2010
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Tielt

Cultuurcentrum Gildhof/Foyer  
De Scene
Sint-Michielstraat 9 – 051/40.29.35
ma-zo 14-17u
❑ Rebecca Dufoort [18/4 tot 30/5]

Turnhout

Cultuurcentrum De Warande
Warandestraat 42 – 014 472 189
di-vr 14-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Département des Coqs’ – Jacques 
Charlier, Olivier Foulon, Jacques Lizène, 
Emilio Lopez Menchero, Sylvie Macias 
Diaz… [tot 23/3]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10
wo-zo 11/17u
❑ ‘The Morning News’ – Tony Oursler, 
Matt Mullican, Hanne Darboven, Bruce 
Nauman, Cady Noland… [tot 20/6]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82
vr-zo 14-18u
❑ Stefano Calligaro/Francis Denys [tot 
28/3]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 
0241.180.71.04 – di-zo 12-18u
❑ Andreas Fogarasi / ‘West-Ost. Ludwigs 
Grafik 2’ [tot 25/4]
Raum für Kunst
Elisengalerie/Friedrich-Wilhelm-Platz – 
0241/4544510 – di 12-17u do-za 12-17u
❑ ‘Ronny Delrue: Zeichnungen’ [tot 
20/3]
Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
❑ ‘Hans von Aachen (1552-1615). 
Hofkünstler in Europa’ [tot 13/6]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b –  
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 – di-zon 10-18u
❑ ‘Die Bilder tun was mit mir. Einblicke 
in die Sammlung Frieder Burda’ [25/3 
tot 20/6]
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 11-18u
❑ ‘Hang zur Neigung’ – Stefan Müller 
[27/3 tot 24/5]

Berlin

Aedes Land
Else-Ury-Bogen 600-601 –  
(0)30 282 70 15 – ma-zo 10-20u
❑ ‘Land Lines. Häfner/Jiménez, 
landscape architects, Berlin’ [tot 8/4]
Akademie der Künste
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0
di-zo 11-20u
❑ ‘George Grosz. Korrekt und 
anarchisch’ [tot 5/4] ❑ ‘Unwetter. 
Video- und Soundinstallation’ – Michael 
Sailstorfer & Jürgen Heinert, Alexander 
Nikolayev, Kalle Laar, Erika Blumenfeld, 
Chen Jiagang… [21/4 tot 20/6]
Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 –  
(0) 30 789 02 600 – di-zo 10-18u
❑ ‘Berlin transfer. Young art from 
the Berlinische Galerie and GASAG’ 
– Beate Gütschow, Falk Haberkorn, 
Clemens Krauss, Raimund Kummer, Caro 
Suerkemper… / ‘Spotlight Collection. 
The Herbert Kaufmann and Max 
Wechsler donations’ Hildebrandt, Esther 
Neumann [tot 24/5] ❑ Julian Rosefeldt 
[1/5 tot 18/10]
DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40
ma-za 12-19u
❑ Phil Collins [tot 20/3]
Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0 
– ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
❑ ‘Utopia Matters. From Brotherhoods 
to Bauhaus’ [tot 11/4] ❑ Wangechi Mutu 
[30/4 tot 13/6]
Deutsches Historisches Museum
Hinter dem Gießhaus 3 –  
(0)30 - 20304 - 750 – 10-18u
❑ ‘Displaying Power. Art as a Strategy of 
Rule’ [tot 13/6]
Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘The Collections’ [tot 11/4]
❑ ‘The Saints’ – Paul Pfeiffer [tot 2/5]
❑ ‘Bestiarium’ – Walton Ford [tot 24/5]
Haunch of Venison
Heidestrasse 46 – 030 39 74 39 63
di-za 11-18u
❑ ‘Films’ – Nicolas Provost [tot 3/4]
Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10 - 
030.39.78.71.53 – di-zo 11-20u
❑ ‘On Rage’ – Jimmie Durham, Tadeusz 
Kantor, Shoja Azari, Regina José Galindo, 
Klara Lidén… [tot 9/5]
KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘Early Years’ – Artur Zmijewski, Sanja 
Iveković, Paulina Ołowska, Yael Bartana, 
Ahlam Shibli… [tot 2/5]
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 
030/254.86.777 – di-zo 10-20u
❑ ‘Cologne in Berlin. After the Collapse: 
The Historical Archive’ [tot 11/4]
❑ ‘Gabriele Münter Prize 2010’ [14/4 
tot 6/6] ❑ ‘Treasures of the Aga Khan 
Museum. Masterpieces of Islamic Art’ 
[17/3 tot 6/6] ❑ ‘Olafur Eliasson: Inner 
City Out’ [28/4 tot 9/8] ❑ ‘Frida Kahlo. 
Retrospective’ [30/4 tot 9/8]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 
030.280.70.20 – di-zo 12-18u do 12/20u
❑ ‘Gruppenbild 1: Timing and 
Consistency’ – Karolin Meunier [tot 
26/3] ❑ ‘Sounds. Radio-Art-Neue Musik’ 
– Samuel Beckett, Walter Benjamin, 
Bertold Brecht, John Cage, Mauricio 
Kagel, Orson Welles… [tot 28/3]
❑ ‘Gruppenbild 2: Discoteca Flaming 
Star’ [4/5 tot 11/6] ❑ Asta Gröting [1/5 
tot 13/6]

Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Curious? Art in the 21st Century 
from Private Collections’ [tot 2/5] ❑ 
‘Byzantium. Splendour and Everyday life’ 
[tot 13/6] ❑ Liam Gillick [1/4 tot 8/8]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
❑ ‘Linie Line Linea. Contemporary 
Drawing’ – Fernando Bryce, Pia Linz, 
Thomas Müller, Markus Vater, Jorinde 
Voigt… [tot 16/5] ❑ Erwin Wurm [tot 6/6]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11
wo 14-18u do 11-18u za-zo 11/18u
❑ ‘Any questions?’ – Olaf Metzel [tot 
24/5]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 
0203.283.26.30 – di-za 11-17u zo 10-18u
❑ ‘Alberto Giacometti: Woman with 
Chariot. Triumph and Death’ / ‘Studio 
exhibition: Stephan Balkenhol-Alberto 
Giacometti’ [tot 18/4]

Düsseldorf

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Silent Revolution. A new presentation 
of the Collection’ [tot 13/6] ❑ ‘Album/
Tracks A’ – Ana Torfs [tot 18/7] ❑ 
‘Lichthof-Atrium Project 1’ – Monika 
Sosnowska [24/4 tot 15/4]

KAI 10 – Raum für Kunst
Kaistrasse 10 – (0)211 99 434 130
di-za 12-17u
❑ ‘East Bound’ – Goshka Macuga, 
Jan Mancuska, Markéta Othová, Anna 
Parkina, Pavel Pepperstein [tot 27/3]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 
0049.211.8920.769
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Wrong – Curated by Katharina 
Fritsch’ [tot 9/5]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Seen From Here’ – Matts Leiderstam 
[20/3 tot 24/5]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23
di-zo 14-21u ❑ ‘Bewegliche Bühne’ – 
Florian Pumhösl [20/3 tot 24/5]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di-zo 11-18u
❑ ‘Le grand geste! Informel und 
abstrakter Expressionismus, 1946-
1964’ [10/4 tot 1/8] ❑ ‘Johann Wilhelm 
Schirmer. Vom Rheinland in die Welt’ 
[24/4 tot 29/8]

NRW–Forum
Ehrenhof 2 – (0)211 – 89 266 90
di-zo 11-20u vr 11-24u
❑ Robert Mapplethorpe [tot 15/8]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201 8845 444
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Photography and Individuality. 
Portrait Concepts’ [tot 4/4]
❑ ‘The Most Beautiful Museum in the 
World’ [20/3 tot 25/7]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen –  
Villa Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61
di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ ‘Man Son 1969. Vom Schrecken der 
Situation’ – Peter Friedl, Stephan Huber, 
Thomas Kunzmann, Aurelia Mihai, Cindy 
Sherman… [28/3 tot 6/6]

Frankfurt

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-vr 12-20u za-zo 11-18u
❑ ‘The Inner Life of Things’ – Nina 
Canell, Florian Haas, Till Krause, Bettina 
Lauck, Yoon Jean Lee, … [tot 25/4]
❑ ‘Reports from the Crack of Dawn’ 
– Sven Johne / ‘Deutsche Börse 
Photgraphy Prize 2010’ [13/5 tot 25/7]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
Tobias Rehberger [tot 2/5]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘MMK Zollamt: Heide Nord & Falke 
Pisano’ [17/4 tot 13/6] ❑ ‘Radical 
Conceptual. Positions in the MMK 
Collection’ – Hanne Darboven, Alighiero 
Boetti, John Baldessari, Tony Conrad, On 
Kawara, Ai Wei Wei, Francis Alÿs, Cerith 
Wyn Evans… [tot 22/8] ❑ ‘Functions 
of Drawing. Conceptual Art on Paper 
from the MMK Collection’ – Hanne 
Darboven, Carl Andre, Robert Morris, 
Stanley Brown, Lawrence Weiner, Blinky 
Palermo, Andreas Slominski, Tobias 
Rehberger… [27/3 tot 22/8]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
❑ Georges Seurat [tot 9/5]
❑ Uwe Lausen [tot 13/6]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234
di,vr,zo 10-18u wo,do 10-21u
❑ ‘Ernst Ludwig Kirchner. Retrospective’ 
[23/4 tot 25/7]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
❑ ‘VisualLeader 2010’ [tot 11/4]
❑ ‘Bye Bye’ – Michael Schirner [16/4 
tot 25/4] ❑ ‘Gute aussichten. Junge 
deutsche fotografie 2009/2010’ [29/4 
tot 30/5] ❑ ‘Julia Stoschek Collection. I 
want to see how you see’ – Pipilotti Rist, 
Marina Abramovic, Vito Acconci, Chris 
Burden, Thomas Demand, Thomas Ruff, 
Jeppe Hein… [16/4 tot 25/7]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12
di-zo 10-18u do 10-19u
❑ ‘The art of Friendship’ – Horst Janssen 
[tot 11/4] ❑ ‘Pop Life’ – Warhol, Haring, 
Koons, Hirst, … [tot 9/5] ❑ ‘The Song 
of the Line. Arbeiten auf Papier aus fünf 
Jahrzehnten’ – Stephan von Huene [9/4 
tot 6/6] ❑ ‘Himmel auf Zeit. Die Kunst 
der 1920er Jahre in Hamburg’ [28/3 tot 
27/6] ❑ ‘Noble Guests. Impressionist 
Masterpieces from the Kunsthalle 
Bremen’ [tot januari 2011]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81
di-zo 10-19u do 10-21u
❑ Bethan Huws/Aaron Curry [tot 24/5]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
❑ ‘Palimpsest’ – Matthias Bitzer/’when 
I woke up there was a note in my pocket 
that explained what had happened’ – 
Jason Dodge [tot 28/3]
❑ David Schnell [10/4 tot 30/5]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Kurt Schwitters Prize 2009 of the 
Lower Saxony Savings Bank Foundation 
awarded to Tacita Dean’ [tot 28/3]
❑ ‘Alexander Rodtschenko. Two Editions’ 
[tot 11/4] ❑ ‘Das andere Ich. Der andere 
Du. Porträts im 20 Jahrhundert’ – Marc 
Chagall, Pablo Picasso, Franz Gertsch, 
Chuck Close, Andy Warhol, Dieter Roth… 
[17/3 tot 2/5] ❑ Katharina Gaenssler 
[tot 2/5] ❑ ‘Schenkung Wilde’ [18/4 
tot 11/7] ❑ ‘Secret Strike Rabobank, 
The Netherlands, 2004’ – Alicia Framis 
[31/3 tot 18/7] ❑ ‘Liebesgeschichten. 
Sehnsucht, Hingabe und Erfüllung in 
Werken von Munch und Nolde bis 
Picasso’ [25/4 tot 15/8]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u
❑ ‘Unken’ – Martin Walde / ‘I really 
don’t know what art is. Insights into a 
private collection’ – Raoul de Keyser, 
Marlene Dumas, Jimmie Durham, 
Bernard Frize, Meret Oppenheim, Koen 
Vanmechelen, David Hockney… [tot 
18/4] ❑ ‘Richard Neutra in Europa. 
Bauten 1960 – 1970’ / ‘Ein Leben für 
die Fotografie’ – Julius Shulman [8/5 
tot 1/8]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Through the looking glass’ – Susanne 
M. Winterling [tot 5/4]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Anniversary program: 100 Years of 
Modern Art from Private Collections in 
Baden-Württemberg-10 Years Museum 
of Contemporary Art at ZKM: just what 
is it…’ [tot 11/4]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
❑ ‘11. Salon der Künstler’ [tot 11/4]
❑ ‘Ewald Mataré Plastik. Eine 
rheinische Privatsammlung’ [tot 20/6]

Kleve/Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0
zo-do 10-18u vr 10-21u
❑ ‘Landscape without Horizon. Near and  
far in contemporary photography’ – Boris 
Becker, Natalie Czech, Miklos Gaál, Zhao 
Liang, Walter Niedermayr, Thomas Struth, 
Andreas Gefeller… [28/3 tot 15/8]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 – 
0221.21.70.21 – di-zo 13-19u
❑ ‘Ars viva 09/10: History’ – Mariana 
Castillo Deball, Dani Gal, Jay Chung & Q 
Takeki Maeda [tot 4/4]
❑ Alexandra Bircken [22/4 tot 6/6]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60
di-zo 11-17u wo 11-20u
❑ ‘Mondays at Papst’s’ [19/1 tot 21/3]
❑ ‘Baroque porcelain from Meissen 
in Cologne’ [tot 24/4] ❑ ‘Nikolaus 
Heidelbach und Norman Junge – 
Ungeheuer (monsters)’ [17/4 tot 9/7]

Museum für Ostasiatische Kunst
Universitätsstrasse 100 – 0221.940.518-0
di-zo 11-17u do 11-20u
❑ ‘Bhutan. Sacred art from the 
Himalaya’ [tot 23/5]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79
di-zo 10-18u elke 1ste do/maand 10-22u
❑ Leni Hoffmann RGB [tot 28/3]
❑ ‘Masterpieces from the photographic 
collection’ [1/8 tot 11/4] ❑ ‘Drawings 
and prints’ – Mary Heilmann [tot 11/4] 
❑ Jochen Lempert [23/4 tot 13/6]  
❑ ‘Kazimir Malevich and Suprematism 
in the Ludwig collection’ [tot 22/8]  
❑ Wade Guyton [23/4 tot 25/8]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33
di 12-20u do-ma 12-17u
❑ ‘Photographien aus dem Ruhrgebiet von  
Bernd und Hilla Becher’ [26/3 tot 18/7]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 0221.221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Liebermann. Corinth. Slevogt: 
Landscapes’ [30/4 tot 1/8]

Krefeld

Haus Esters/ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 
02151/77.00.44 – di-zo 11-17u
❑ Alan Uglow/Herbert Hamak [tot 24/5]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 
0214.855.56-29
di 11-21u wo-zo 11-17u
❑ ‘Ein Tag’ – Albrecht Schäfer [tot 9/5]
❑ ‘Wie ein Totentanz’ – Alfred Hrdlicka 
[tot 15/8]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31
di-zo 10-18u
❑ ‘Robert Morris. Notes on Sculpture. 
Objects and Installations’ [tot 24/5]
❑ ‘Garage 2009’ – Gregor Schneider 
[12/12 tot december 2010]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘The Art of the Frame Exploring the 
Holdings of the Alte Pinakothek’ [tot 18/4]
❑ ‘Noble Guests – Masterpieces from 
the Kunsthalle Bremen’ [tot 1/2/2011]

Pinakothek der Moderne /  
Neue Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Johann Georg von Dillis (1759 – 
1841) Painter and Gallery Director’ 
[tot 22/3] ❑ ‘Ein Dialog durch die 
Jahrhunderte: Albrecht Dürer – 
Sigmar Polke’ [tot 31/3] ❑ ‘Peter 
Loewy. Drawings. An Exhibition with 
Photographic Portraits’ [tot 11/4]
❑ ‘L’Italianità dei Gioelli’ – Giampaolo 
Babetto [tot 30/5] ❑ ‘Begleiter’ – Neo 
Rauch [20/4 tot 15/8] ❑ ‘Noble Guests. 
Masterpieces frrom the Kunsthalle 
Bremen’[tot 1/2/2011]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Golden times. Part 1: Steven Claydon, 
Diango Hernández and Mai-thu Perret – 
Part 2: Sung Hwan Kim’ [tot 11/4]
❑ Ed Ruscha [tot 2/5] ❑ ‘Less is more. 
Pictures, objects, concepts from the 
collection and archive of Herman and 
Nicole Daled. 1966–1978’ – Marcel 
Broodthaers, Daniel Buren, Dan Graham, 
On Kawara, Sol Lewitt, Niele Toroni, 
Lawrence Weiner, Cy Twombly… [30/4 
tot 25/7]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Königsplatz – 089.233.320.02
di-zo 10-18u
❑ Maria Lassnig [tot 30/5]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 –  
089 95 93 96 9 - 0 
ma-vr 14-16u za 11-16u
❑ ‘Andy Hope 1930’ – Andreas Hofer 
[tot 1/4]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 
089.45.55.51.25 – wo-zo 11-18u
❑ ‘Christoph Brech. Passagen. Videos, 
Fotos, Installationen’ [tot 24/5]
❑ ‘Maß und Freiheit. Textilkunst im 
Jugendstil von Behrens bis Olbrich’ 
[tot 30/5] ❑ ‘Ricochet #2. Samantha 
Dietmar’ [22/4 tot 27/6]

Münster

LWL – Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 0251.59.07.01
di-zo 10-18u
❑ Christoph Worringer [tot 30/5]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Supracity’ – Corinne Wasmuht [tot 
16/5]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘Nachbarschaft’ [tot 5/4] ❑ ‘Claus 
Bury. Maßstabssprünge’ [tot 13/6]  
❑ ‘L H C’ – Gerhard Mayer [26/3 tot 11/7]

Osnabrück

Colossal. Art. Fact. Fiction
www.colossal.de.com
❑ ‘Colossal. Art. Fact. Fiction. 20 artists 
from 13 nations. 14 art locations in the 
region of Osnabrück. Curated by Jan 
Hoet’ – Dennis Oppenheim, Wim Delvoye, 
Ives Maes, Pedro Cabrita Reis … [tot 
31/12/2011]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Diango Hernandez. Losing you 
Tonight. The 2009 Rubens Young Artists 
Award of the City of Siegen’ [tot 5/4]
❑ Hubert Kiecol [18/4 tot 22/8]

Stuttgart
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 –  
(0) 711 216 21 88
di,do-zo 10-18u ma,vr: 10-21u
❑ ‘Eigenzeit’ – Elger Esser [tot 11/4]
❑ ‘Gerda Taro. War in focus’ [tot 16/5]
Katinka Bock [6/3 tot 6/6] ❑ ‘Simply 
Video. Bewegte Bilder aus der 
Kunsthalle Bremen’ [8/5 tot 22/8]
Literaturhaus Stuttgart
Breitscheidstraße 4 – 0711 22 02 17 3
ma-vr 9-17u
❑ ‘Literaturhaus Brüssel Passa Porta zu 
Gast: Wortlos’ –  Hugo Claus [tot 16/4]
Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 –  
0711 470 40 0
wo,vr,za,zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Brücke. Bauhaus. Blauer Reiter. 
Treasures from the Max Fischer 
Collection’ [tot 20/6]
Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
❑ ‘Contact Zones’ – Bettina Lockemann 
[tot 11/4] ❑ ‘Territorien des In/Humanen’ 
– Artur Zmijewski, Krassimir Terziev, 
Aglaia Konrad, Lukas Einsele,  Pia Fuchs, 
Edgar Endress… [30/4 tot 1/8]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
❑ ‘Undeniably me. 1309 Faces’ – Brian 
Alfred, Christian Boltanski, Bruce 
Nauman, Cindy Sherman, Fiona Tan… 
[tot 28/3] ❑ ‘The Wolfsburg Project’ – 
James Turrell [tot 5/4] ❑ ‘Rudolf Steiner 
and Contemporary Art’ / ‘Rudolf Steiner. 
Alchemy of the Everyday’ [13/5 tot 3/10]
Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22
05361.674.22
❑ ‘The Art Of Speculation’ – Jekatarina 
Anzupowa, Hubert Blanz, Harun Farocki, 
Samantha Rees, Lars-Andreas Tovey 
Kristiansen, Max Müller, John Pilson, 
Linda Weiss [tot 2/5]

Frankrijk
Altkirch
Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
❑ ‘Voyages Extraordinaires’ – Simon 
Faithfull, Christoph Keller [tot 16/5]

Angers
Musée des Beaux-Arts
rue du Musée 10 – 02 41 05 38 00
di-zo 10-18u
❑ ‘La fabrique du portrait. Rodin face à 
ses modèles’ [tot 28/3]
Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Spencer Finch [19/3 tot 30/5]

Dijon

Le Consortium, centre d’art 
contemporain
16 rue Quentin – 03.80.68.45.55
di-zo 14-18u za 10-13u/14-18u
❑ Lynda Benglis [2/4 tot 20/6]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
❑ ‘Forever Free, The Cinema Show:  
A Film Retrospective and Installations’ – 
Marnie Weber [tot 25/4]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et  
du Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27
di-vr 14-18u za-zo 11-13u / 14-18u
❑ ‘Est-ce que c’est une analogie à deux 
dimensions ou une métaphore ?’ –  
Rosa Barba [tot 4/7]

Marseille

Frac Provence Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 – 04.91.91.27.55
ma-za 10-12u30 14-18u
❑ ‘Bernard Plossu. Autour de l’influence du 
cinéma dans sa pratique photographique’ 
[tot 17/4] ❑ Frédéric Moser & Philippe 
Schwinger [14/5 tot 21/8]

Metz
École Supérieure d’Art de Metz 
Métropole – ÉSAMM
1 rue de la Citadelle – 03 87 68 25 25
ma-vr 15-19u/za-zo 14-19h
❑ ‘Listen to your eyes’ – Carl Andre, Ziad 
Antar, Julije Knifer, Rainier Lericolais, 
Bernard Moninot, Maurizio Nannucci, 
Su-Mei Tse [tot 18/4]
Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 – 
03.87.74.20.02 – wo-zo 11-19u
❑ ‘Listen to your eyes’ – Manon de 
Boer, Benjamin Dufour, On Kawara, 
Zilvinas Kempinas, Eva Koch, Roman 
Signer, Rémy Zaugg, Artur Zmijewski… 
[tot 18/4]

Nice 

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 – 
04.92.07.73.80 – di-zo 14-19u
❑ ‘Double Bind. Arrêtez d’essayer de 
me comprendre’ – Art & Language, Dan 
Graham, Robert Morris, Alvin Lucier, 
Christian Marclay… [tot 30/5]

Noisy-le-Sec

La Galerie – Centre d’Art 
Contemporain
1, Rue Jean-Jaures – 0033.149.42.67.17
ma-vr 14-18h / za 14-19h
❑ ‘Au fil de l’oeuvre’ – Davide Balula, 
Alex Hubbard, Diogo Pimentão, 
Mathilde du Sordet + Cie Martine Pisani 
(performance) [tot 24/4]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 
01.44.78.12.33 – wo-ma 11-21u
❑ ‘La collection permanente (de 1905 à 
nos jours)’ [23/3 tot 23/5]
❑ ‘Erró, 50 ans de collages’ / ‘La 
substance du design’ – Patrick Jouin 
[tot 24/5] ❑ ‘Elles@centrepompidou. 
Artistes-femmes dans les collections 
du musée national d’art moderne’ – 
Sonia Delaunay, Niki de Saint Phalle, 
Karen Knorr, Hanne Darboven, Tatiana 
Trouvé, Jenny Holzer, Barbara Kruger, 
Isa Genzken… [27/5 tot 24/5] ❑ ‘La 
substance du design’ – Patrick Jouin [tot 
24/5] ❑ ‘Passages’ – Sarkis [tot 21/6]
❑ Lucian Freud [tot 19/7] ❑ ‘Les 
Promesses du passé. Une histoire 
discontinue de l’art dans l’ex-Europe 
de l’Est’ [14/4 tot 19/7] ❑ ‘Galerie des 
enfants: Carton workshop’ – Tadashi 
Kawamata [10/4 tot 23/8]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 –  
01.42.18.56.50 – di-zo 12-20u
❑ ‘Beat Takeshi Kitano. Gosse de 
peintre’ [tot 12/9]

Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45  
wo 13-20u30
❑ ‘Du métier à l’oeuvre’ – Robert 
Doisneau [tot 18/4] ❑ ‘Irving Penn : Les 
petits métiers’ [5/5 tot 25/7]

Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 – 01.53.59.12.40
di-zo 13-19u
❑ ‘Charley Toorop Privé. Tekeningen en 
brieven van Charley Toorop (1891–
1955)’ / ‘Van Watteau tot Degas. Franse 
tekeningen van de Collectie Frits Lugt’ 
– Ingres, Boucher, Fragonard, David, 
Prud’hon, Corot, Delacroix… [tot 11/4]
❑ ‘Thonik à Paris’ [tot 14/4]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 do 
14u30-18u30
❑ ‘Samuel Bianchini. Espace Virtuel: 
All Over. Dispositif sur Internet. 
Programmation spécifique pour Internet 
du Jeu de Paume’ [tot 30/3] ❑ Lisette 
Model / ‘Ton image me regarde !?’ – 
Esther Shalev-Gerz / ‘Find circumstances 
in the antechamber’ – Mathilde Rosier 
[tot 6/6]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Prisonniers du soleil. Une production 
de Corey McCorkle autour du Désert 
de Retz’ / ‘Antichambre’ – Félicien 
Rops, Zoe Leonard, Isabelle Cornaro, 
Dan Graham and Robin Hurst, Hubert 
Robert… [tot 9/5]

Musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris
11 Avenue du Président Wilson – 
01.53.67.40.00 – di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘The Razzle Dazzle of Thinking’ – 
Elaine Sturtevant [tot 25/4] ❑ Charley 
Toorop / ‘Horizons’ – Jan Dibbets [tot 9/5]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 
01.40.49.48.84 – di-zo 10-18u
❑ ‘Meijer de Haan(1852–1895), le 
maître caché’ / ‘Photography Not Art. 
Le naturalisme selon P.H. Emerson 
(1886–1895)’ tot 20/6] ❑ ‘Crime et 
châtiment’ – Goya, Géricault, Picasso, 
Magritte… [tot 27/6]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
❑ ‘Une passion pour Delacroix : La 
collection Karen B. Cohen’ [tot 5/4]
❑ ‘L’esprit d’escalier’ – François 
Morellet ❑ ‘Sainte Russie. L’art russe, 
des origines à Pierre le Grand’ [tot 24/5]
❑ ‘L’art contemporain au Louvre: ni 
apparence ni illusion’ – Joseph Kosuth 
[tot 21/6] ❑ Toussaint Dubreuil 
(1561–1602) / ‘La collection Motais de 
Narbonne. Tableaux français et italiens 
des XVIIe et XVIIIe siècles’ [tot 21/6]
❑ ‘Méroé, un empire sur le Nil’ [26/3 
tot 6/9]

Musée Jacquemart-André Paris
158 boulevard Haussmann – 01 45 62 11 
59 – 10-18u
❑ ‘Du Greco à Dalí. Les grands maîtres 
espagnols. La collection Pérez Simón’ 
[tot 1/8]

Musée Maillol
Rue de Grenelle 61 – 01 42 22 59 58
di-zo 10u30-19u/vr10u30-21u30
❑ ‘C’est la Vie! Vanités. De Caravage 
à Damien Hirst’ – Pablo Picasso, Paul 
Cézanne, Georges Braque, Andy Warhol, 
Douglas Gordon, Koen Theys… [tot 28/6]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10
di-zo 10h à 17h45
❑ ‘Le corps comme sculpture: Vidéo-
performances: Sanja Ivekovic’ [tot 28/3]
❑ ‘Corps et décors. Rodin et les arts 
décoratifs’ [16/4 tot 22/8]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 – 
01.47.23.38.86 – dagelijks 12-24u
❑ ‘Pergola’ – Valentin Carron, Charlotte 
Posenenske et Raphaël Zarka, Serge 
Spitzer, Laith Al-Amiri. [tot 16/5]
❑ ‘Nomya’ – Laurent Grasso [tot 1/7]

Pinacotèque de Paris
28, place de la Madeleine –  
01 42 68 02 01 – ma-zo10h30 à 18h00/
❑ ‘Edvard Munch ou l’anti-Cri’ [tot 18/7]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832
di-zo 14-18u
❑ Latifa Echakhch [2/4 tot 23/5]

Rennes

Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 – 02.99.28.55.85
wo-ma 10-12u 14-18u di 10-18u
❑ Georges Folmer (1895–1977) [tot 23/5]
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Sète

Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 04.67.74.94.37
ma-vr 12u30-19u za-zo15-20u
❑ ‘Drink in park’ – Florence Paradeis / 
‘Lighting dark’ – Sylvain Rousseau / ‘Soul 
to soul’ – Chourouk Hriech [tot 25/4]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance – 
02.35.72.27.51 – wo-zo 13u30-18u30
❑ ‘Explorama’ – Marc Hamandjian [tot 
16/5]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
❑ ‘Les Enfants du sabbat 11’ [tot 2/5]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.05
wo-do 13-19u vr-za 14-21u zo 14-19u
❑ ‘Deux éternités proches’ – Bill Viola, 
Thierry Kuntzel [tot 25/4]

Musée des Beaux Arts
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60
wo-ma 13u30-18u
❑ ‘Débauche de portraits’ – Eugène 
Leroy, Pierre-Yves Bohm, Le 
Guerchin, Markus Raetz, Marc Ronet, 
Rembrandt… [tot 31/5] ❑ ‘Laboratoire 
Eugène Leroy’ [tot 19/9]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43
di-zo 10u30-17u30
❑ ‘Dexter Dalwood and the Tate 
Collection’ [tot 3/5]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
❑ ‘The Developing Process: The 
sculptor’s education in drawings and 
photography’ [tot 2/5] ❑ Alan Johnston’s 
wall drawings [tot 2/5] ❑ ‘Ice Age 
Sculpture’ [10/4 tot 20/6]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
di-zo 10-18u
❑ ‘Mark Rothko: The Seagram Murals’ 
[tot 21/3] ❑ ‘DLA Piper Series: This is 
Sculpture’ – Epstein, Moore, Picasso, 
Arman, Beuys, Gilbert & George … [1/5 
tot 11/4] ❑ ‘Afro Modern: Journeys 
through the Black Atlantic’ [tot 25/4] 
❑ ‘Rineke Dijkstra: I See a Woman 
Crying’ [30/4 tot 30/8]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
❑ ‘Ruin and rebellion: uncovering the 
past at Tutbury Castle’ [tot 21/3]
❑ ‘Revolution on paper: Mexican prints 
1910–1960’/’Warriors of the Plains: 200 
years of Native North American honour 
and ritual’ [tot 5/4] ❑ ‘The Kingdom of 
Ife. Sculptures from West Africa’ [tot 
6/6] ❑ ‘Treasures from Medieval York: 
England’s other capital’ [tot 27/6]
❑ ‘Fra Angelico to Leonardo: Italian 
Renaissance drawings’ [22/4 tot 25/7]
❑ ‘Impressions of Africa: Money, medals 
and stamps’ [1/4 tot 6/2]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
❑ ‘After’ – Angela de la Cruz /  
‘Continuous’ – Anna Maria Maiolino [1/4 
tot 30/5]

Haunch of Venison
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050
ma-di-woe-vr 10-18u/do 10-19u/za 
10-17u
❑ ‘One Place’ – Chiharu Shiota / ‘The 
Astronomy of the Subway’ – Jitish Kallat 
[tot 27/3] ❑ ‘Forever Foreign’ – Rina 
Banerjee [9/4 tot 15/5] ❑ ‘Glasnost. 
Soviet Non-Conformist Art from the 
1980s’ [16/4 tot 26/6]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
❑ ‘Building Ideas: Sir Richard 
MacCormac RA and MJP Architects’ [tot 
17/3] ❑ ‘The Real Van Gogh: The artist 
and his letters’ [tot 18/4] ❑ ‘Illustrare: 
Painting by Andrew Potter’ [tot 28/4]
❑ ‘Eighteenth-Century Watercolours 

from the Royal Academy Collection’ 
[tot 16/5] ❑ ‘Paul Sandby RA (1731 – 
1809): Picturing Britain, A Bicentenary 
Exhibition’ [tot 13/6] ❑ ‘Relics of old 
London: Photography and the spirit of 
the city’ [tot 22/6]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
❑ ‘Art Now: Andy Holden’ [tot 10/4]
Douglas Gordon/Chris Ofili [tot 16/5]
Henry Moore [tot 8/8] ❑ ‘Colour and 
Line: Turner’s experiments’ [2/5 tot 30/4]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘The Unilever Series: Miroslaw 
Balka’ [tot 5/4] ❑ ‘Arshile Gorky: A 
Retrospective’/’Level 2 Gallery: Michael 
Rakowitz’ [tot 3/5] ❑ ‘Van Doesburg 
and the International Avant-Garde: 
Constructing a New World’ [tot 16/5]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street – 
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
❑ ‘Social Sculpture’ – Christian 
Boltanski, Liam Gillick, Tobias 
Rehberger, Rodney Graham, Franz West 
… [tot 5/4] ❑ Where Three Dreams 
Cross: 150 Years of Photography from 
India, Pakistan and Bangladesh [tot 
11/4] ❑ ‘Charly Nijensohn and Nova 
Paul’ [tot 18/4] ❑ ‘The Bloomberg 
Commission: Goshka Macuga: The 
Nature of the Beast’ [tot 18/4]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
❑ ‘Everyday(s)’ – Cao Fei, Claude 
Closky, Andrijana Stojkovic, Pavel 
Smetana, Pier Stockholm… [tot 11/4]
❑ ‘Ceci n’est pas un casino! 
Commissaires : Jo Kox, Kevin Muhlen’ 
[1/5 tot 5/9]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 –  
+352/45.37.85.20 –  
ma-vr 9-18u za 10-16u
❑ ‘Brave New World. From the 
perspective of the Mudam collection’ – 
Eija-Liisa Ahtila, Andreas Gursky, Thomas 
Ruff, Cindy Sherman, Claude Lévêque, 
Wim Delvoye, Tina Gillen… [tot 23/5]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82
wo-zo 12u tot zonsondergang
❑ ‘Only the Title Remains’ – Germaine 
Kruip [tot 11/4]

Amersfoort

Armando Museum Bureau
Zonnehof 8 – 033.461.40.88
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Het mes. Schepping en destructie in 
het werk van Armando’ [28/3 tot 20/6]

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030
di-vr 1-17u / za-zo 12-17u
❑ Charlie Roberts/Boom!ng Amersfoort. 
Tien jaar bouwen in de stad’ [tot 25/4]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
❑ ‘Pieter Cornelis – Uit de collectie 
Esser’ [tot 14/11]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 11-17u
❑ ‘Spelling Dystopia’ – Nina Fischer/
Maroan el Sani [tot 25/4] ❑ ‘Passion’ 
– Johannes Schwartz [27/3 tot 14/5] 
❑ ‘Human Comfort’ – Rob Voerman 
[tot 30/5]

Amsterdam

Arcam
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78
di-za 13-17u
❑ ‘Rokin 55-67 in 2017 studentenplannen’ 
[tot 27/3] ❑ ‘Amsterdamse Architectuur 
2009–2010 (Gouden A.A.P. 2010)’ [20/3 
tot 1/5]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64
wo-za 13-17u30  1ste zo/maand 14-17u
❑ Alberto Carrera Blecua [tot 28/3]
❑ Milous Heunks [10/4 tot 1/5]
❑ Sadik Kwaish Alfraji [8/5 tot 30/5]

Bijbels Museum
Herengracht 366 – 020.624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17u
❑ ‘From Jerusalem with Love’ [tot 5/9]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
di-zo 11-17u
❑ 'Stakes is High' - Jacob Kolding

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 –  
020 6255651 – di-zo 11-18u
❑ ‘For the blind man in the dark room 
looking for the black cat that isn’t 
there’ – Marcel Broodthaers, Patrick van 
Caeckenbergh, Hans-Peter Feldmann, 
Fischli & David Weiss, Matt Mullican… 
[tot 28/3] ❑ ‘De Appel Curatorial 
Programme 09/10. I’m Not Here. An 
exhibition without Francis Alÿs’ – Roman 
Ondak, Vaast Colson, Dave Sherry, Tatiana 
Mesa, Mounira Al Solh… [17/4 tot 6/6]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 – 19-1u
❑ ‘Aanwijsstokjesmuseum van Steven de 
Peven. Ihkv Sonic Connections’ –  [1/4 
tot 3/4]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68 – ma-zo 10-18u
❑ ‘Oman’ [tot 18/4]

Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst – BKVB
Brouwersgracht 276 – 020.523.15.23
ma-do 10-17u vr 10-12u
❑ ‘Fototentoonstelling Hans Aarsman: 
Het democratische foto-album’ [tot 23/4]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
❑ ‘Alexander Rodchenko. Revolution in 
Photography’ [tot 17/3] ❑ ‘It would be 
so nice’ – Mylou Oord [tot 24/3] ❑ ‘My 
Grandma was a Turtle’ – Cuny Janssen 
[2/4 tot 2/5] ❑ ‘It might seem familiar’ 
– Ari Marcopoulos [tot 26/5] ❑ ‘The 
Greatest Hits Vol. 1’ – Linus Bill [26/3 
tot 2/6] ❑ ‘A shimmer of possibility’ – 
Paul Graham [2/4 tot 16/6] ❑ ‘Collectie 
Vrolik’ – Hans van den Bogaard [7/5 
tot 20/6]

Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
❑ ‘25 or 30 years Gallery’ [26/3 tot 7/5]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Matisse tot Malevich. Pioniers van de 
moderne kunst’ [tot 17/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89
di-zo 11-18u
❑ ‘First Light: Photography & 
Astronomy’ [tot 30/5]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
dagelijks 11-17u
❑ ‘Gedurfd Verzamelen. Van Chagall tot 
Mondriaan’ – Breitner, Klee, Mondriaan, 
von Jawlensky… [tot 16/5] ❑ ‘Count 
Your Blessings’ – Eliyahu Sidi [tot 24/5]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400
ma-zo 10-17u
❑ ‘Rembrandt gespiegeld. Een blik in het 
brein van de meester’ [tot 21/3]
❑ ‘In atmosferisch licht. Het picturalisme 
in de Nederlandse fotografie’ – Henri 
Berssenbrugge, Adriaan Boer, Bernard 
Eilers, Berend Zweers… [1/4 tot 20/6]

Nederlands Instituut voor Mediakunst 
– NIMK
Keizersgracht 264 – 020 6237101
di-za 13-18u
❑ ‘Sonic Acts XIII The Poetics of Space’ 
– Carlo Bernardini, HC Gilje, Jacob 
Kirkegaard, Ralf Baecker, Jan-Peter 
Sonntag… [tot 1/5]

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Kruislaan 124 – 020-6940482
di-zo 11-17u
❑ ‘Trace Elements. Fotograferen tot in 
de dood’ – Seichi Furuya (Gastcurator 
Erik Kessels) [tot 16/5]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
❑ ‘Pieter Aertsen en de wereld op zijn 
kop’ [tot 19/4] ❑ ‘Tulpen in Amsterdam’ 
[tot 1/6] ❑ ‘Stralende Madonna’s’ [20/4 
tot 21/6]

Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
Luchthaven Schiphol – 7 tot 20 u
❑ ‘Sunny skies’ [tot september 2010]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Jeroen Henneman [tot 3/4]
❑ Frank Van den Broeck [10/4 tot 8/5]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 101- 111 – 
020.427.59.51 – di-za 12-17u
❑ ‘Vocabulary lesson’ – Coro (Egle 
Budvytyte, Goda Budvytyte, Ieva 
Miseviciute)/’Hauntology of Smoke and 
Ochre’ – Paul Hendrikse [tot 20/12]

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 020.568.82.00
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Kunst van overleven. Marroncultuur 
uit Suriname’ [tot 9/5]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Paul Gauguin. De doorbraak naar 
moderniteit’ [tot 6/6] ❑ ‘Meesters uit 
Museum Mesdag’ – Gustave Courbet, 
Jean-François Millet, Théodore 
Rousseau, Jacob Maris, Jozef Israëls / 
‘Buiten schilderen: mythe en realiteit’ – 
Charles-François Daubigny… [tot 4/7]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Gelders Balkon 5. Jan Vos’ [tot 28/3]
❑ ‘De geheime schilderijen van Hilma  
af Klint(1862–1944)’’ [tot 31/5]  
❑ ‘Gelders Balkon 6. Kees Goudzwaard’ 
[3/4 tot 6/6] ❑ ‘Disorient and other 
works’ – Fiona Tan/’Sideways’ – Atousa 
Bandeh Ghiasabadi, Sara Blokland, 
Katrin Korfmann, Bassam Chekhes, 
Nickel van Duijvenboden, Tina Rahimy 
[28/3 tot 20/6] ❑ ‘Neo-realisten’ – Carel 
Willink, Pyke Koch, Charley Toorop, 
Edgar Fernhout, Dick Ket… [tot 26/9]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
❑ ‘Ynberne’ – Betty simonides & Guus 
Slauerhoff [tot 27/3] ❑ Stephan Sjouke/
Bouke Groen [tot 17/4]

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41 – di-zo 11-17u
❑ ‘Goud uit Georgië. De mythe van het 
Gulden Vlies’ [tot 27/6]

Berg en Dal

Afrika Museum
Postweg 6 – 024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Songo. Ritmes van wonen’ [1/4 
tot 31/10] ❑ ‘Eenvoud en Kracht. 
Afrikaanse kunst verzameld door Piet en 
Ida Sanders’ [tot 31/10]

Breda

Graphic Design Museum
Boschstraat 22 – 076 529 99 00
di-vr 10-17u za-zo 11-16u
❑ ‘Infodecodata. Geen woorden maar 
beelden’ [tot 2/9]

Lokaal 01
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28
di-zo 13-17u
❑ Niels Bekkema en Bastian Teeuwen 
[tot 21/3] ❑ ‘Geluidpost: Mieke 
Lambrechts’ [tot 4/4] ❑ ‘Pleasure 
Ground’ – Andreas Märker, Johanna 
Weissenrieder, Willem Claassen, Sanne 
van Gent, Hedwig Houben…

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590
woe-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Paul Huf (1924–2002) meets Van 
Gogh’ [tot 4/4] ❑ ‘Boch & Van Gogh 
[tot 6/9]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44
di-zo 14-22u
❑ ‘Fotografie! Een Bijzondere Collectie 
van de Universiteit Leiden’ [tot 18/4]
❑ ‘Eastward Bound’ – Marco van 
Duyvendijk [tot 22/8]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33
di-zo 14-22u
❑ ‘Catch of the day’ – David Bade [tot 
27/6]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 11-17u
❑ ‘Eten en drinken in de Stijlkamers’ / 
‘Delftsaardewerk.nl’ [tot 11/4]  
❑ ‘Cardinal Points. Steven Aalders 
in dialoog met Piet Mondriaan, Jan 
Schoonhoven, Donald Judd, Ben Akkerman, 
John McLaughlin en Josef Albers’ [tot 
25/4] ❑ ‘Georges Vantongerloo. Voor een 
nieuwe wereld’ [tot 16/5] ❑ ‘Kandinsky 
en Der Blaue Reiter’ [tot 24/5] ❑ ‘De 
wondere wereld van de Tsjechisch-
Slowaakse glaskunst’ [tot 30/5] ❑ ‘Haute 
Couture. Voici Paris!’ [tot 6/6]

Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Kamers vol kunst, in 17de-eeuws 
Antwerpen’ [25/3 tot 27/6]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
❑ ‘Up to You’ – Thomas Lommée, Yona 
Friedman, Navid Nuur [tot 28/3]
❑ Emre Hüner [18/4 tot 6/6]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Stromarkt 18c – 0570.611.901
di-zo 13-17u
❑ Daan Josee [tot 10/4

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89
wo-za 12-17u
❑ ‘5X5 Projecten voor de Hollandse 
stad. Ontwerpstudie naar een nieuw 
ondergronds spoorwegstation voor 
Dordrecht’ – Jo Coenen, Henk Engel, 
Dick van Gameren, Bob van Reeth, 
Michiel Riedijk, Kersten Geers, Niklaas 
Deboutte. [26/3 tot 2/5]

Eindhoven

Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 – 040.252.90.93
di-zo 13-17u
❑ ‘Andere Kunst. Vernieuwingen in de 
kunst in Brabant 1945–1970’ [tot 21/3]

Museum Kunstlicht in de Kunst
Emmasingel 31 – 040/275.51.83
di-zo 12-16u vr 19-21u
❑ ‘Change of the Century’ – Bruce 
Naumann, Dan Flavin, Joëlle Tuerlinkx, 
Geysell Capetillo, Johan Tahon … [tot 
21/3] ❑ ‘SpotLights: Eindhoven kijkt 
naar Lichtkunst’ [tot 4/7]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Play Van Abbe. Deel 1. Vreemd en 
vertrouwd’ [tot 21/3] ❑ ‘Lissitzky+ Deel 
1: Overwinning op de zon’ [tot 5/9]  
❑ ‘Play Van Abbe. Deel 2. Tijdmachines: 
Museummodules/Tussen minimalismen’ 
[10/4 tot 12/9]

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum
Wierdijk 12-22 – 0228 35 11 11
di-zo 10-17u
‘Volendam. Voor het oog van Job’ – Koos 
Breukel [tot 2/5]

Enschede

21Rozendaal, ruimte voor Actuele 
Kunst
Het Rozendaal 21 – 053 430 09 99
do-zo 11-17u
❑ ‘Changez! Een Belgenshow. 
Een bloeiende generatie Belgische 
kunstenaars’ [tot 9/5]

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 
053/435.86.75
di-zo 11-17u
❑ ‘Push Pull. WJM Kok, Frank 
Mandersloot en collectie’ [20/3 tot 13/6]
❑ ‘Gedroomd papier, tekeningen en 
prenten 1850–1935’ – Jean-François 
Millet, Roland Holst, Piet Mondriaan, 
George Hendrik Breitner, Charley 
Toorop… [tot 12/9]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
❑ ‘Circle of trust’ – Folkert de Jong /
Bernhard Willhelm en Jutta Kraus / ‘Duits 
Expressionisme. Hoogtepunten uit de 
collectie van het Brücke-Museum Berlijn’ 
[tot 11/4] ❑ ‘Puur of grillig. Vormen in 
Aziatische keramiek’ [4/4 tot 11/4]

NP3
Hofstraat 21 – 050,313,82,60
do-zo 14-18u
❑ ‘Null: Did you see the size of that 
chicken’ – Oyvind Aspen / ‘Display: 
Florentijn Hofman ‘Dushi’’ [tot 18/4]
❑ ‘Rand: Owsum presenteert Dnml 
‘Circumstance’ [tot 2/5]

Stichting Fotografie Noorderlicht
Akerhof 12 – 050.318.22.27
ma-vr 10-21u
❑ ‘Joakim Eskildsen. The Roma 
Journeys’ / Photo Documentary Project: 
Ukraine in search of its national identity’ 
[tot 18/4]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
❑ Teun Jongh Visscher [tot 28/3]
❑ ‘Particulier opdrachtgeverschap aan 
de duinvoet’ [19/3 tot 25/4]
❑ ‘Zwaan-kleef-aan-expositie over  
de rivier het Spaarne en de stad 
Haarlem’ [tot 31/5] ❑ ‘Panorama. aTA /  
architectuurcentrale Thijs Asselbergs’ 
[tot 17/10]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ Daniel Roth / Navid Nuur / Jakup Ferri 
[tot 6/6]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Judith Leyster (1609–1660).  

De eerste vrouw die meesterschilder 
werd’ [tot 9/5]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023.531.90.10
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘Vorstelijk Tuinieren. Koninklijke 
tuinen van de afgelopen 400 jaar’ [tot 
9/5] ❑ ‘Kruiden tegen kwalen’ [tot 23/5]
❑ ‘Aan de bedelstaf’ [tot 30/5]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
❑ ‘Portrettisten Nu’ [tot 18/4]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 058.255.55.01
di-zo 11-17u
❑ ‘De Grote Ontsnapping. ‘De Overval’ 
op 8 november 1944 in voormalige 
gevangenis de Blokhuispoort in 
Leeuwarden’ [tot 5/5] ❑ ‘Neo-Romantic 
Works. Zoltin Peeter. Winnaar van de 
Gerrit Benner prijs 2009’ [tot 16/5]
❑ ‘Fries Museum breekt uit! Nieuwe 
presentatie’ [tot 26/9]

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.957
ma-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘Porseleinroutes. De verre reizen 
van Chinees porselein’ [tot 21/3] ❑ 
‘Liefde & Hebzucht 04. Verhalen van 
gepassioneerde keramiekverzamelaars’ 
[tot 4/4] ❑ ‘Jaar van de Tijger. Aziatisch 
keramiek’ [vanaf 14/2] ❑ ‘Oranjegoed! 
Vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek’ 
[18/4 tot 15/11]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
❑ ‘Live Forever’ – Elisabeth Peyton 
[tot 21/3] ❑ ‘Op weg naar het zuiden. 
16de en 17de eeuwse Zuid Nederlandse 
meesters’ [tot 6/6] ❑ Sidi El Karchi/Bas 
de Wit [11/4 tot 27/6] ❑ ‘Augenspiel. 
Selectie topstukken uit de collectie oude, 
moderne en hedendaagse kunst’

Hedah
St. Nicolaasstraat 7 – 043.351.01.75
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑ Ine Schröder [tot 4/4]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07
wo-zo 12-17u
❑ ‘De Verzamelaar: Beyond The 
Amateur. A collector’s perspective on the 
history of photography: Arjan de Nooy’ 
[tot 30/5]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20
di-zo 11-17u
❑ ‘Antibodies. De werken van Fernando 
& Humberto Campana 1989–2009’ 
[tot 6/6]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00
di-zo 13-17u
❑ ‘Involuntary Twitch’ – Bojan Sarcevic/ 
‘Collectie 02. Uit de collecties van De 
Vleeshal en het M HKA’ –  Nina Beier 
& Marie Lund, Joëlle Tuerlinckx, Martin 
Kippenberger, Jimmie Durham, Wilhelm 
Sasnal… [tot 5/4]

Zeeuws Museum
Abdij 3 – 0118.62.66.55
ma-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘(re)found(ed). KABK-ZL. Acht mode- 
en textielstudenten laten zich inspireren 
door de collectie’ / ‘Zwart-wit-zilver. 
Collectie Han van den Broeke’ [tot 28/3]
❑ ‘Lievelingen. Favorieten uit de 
collectie’ [27/3 tot 27/6]
❑ ‘ModeMetMonique’ – Monique van 
Heist [10/4 tot 24/10]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Home is where the heart is’ – 
Barbara Polderman [tot 9/5]
❑ ‘The Valkhof Experience’ [tot 22/8]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Wolkendeken’ – Paul de Reus [tot 
13/6] ❑ ‘Installatie Trouwzaal Museum 
Jan Cunen Oss, 2008’ – Fransje Killaars 
[tot 31/7] ❑ Fransje Killaars [tot 31/7]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
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❑ ‘Rise and Fall’ – Fiona Tan / 
‘Fotografien 1969–2009’ – Hugo 
Suter / ‘Caravan 1/2010: Nathalie 
Bissig’ [tot 18/4] ❑ ‘Abstractions II: 
Non-Representative Tendencies in 
the Collection’ [tot 1/8] ❑ ‘Die Nacht 
aus Blei’ – Ugo Rondinone / ‘Caravan 
2/2010: Ausstellungsreihe für junge 
Kunst’ [13/5 tot 1/8]

Basel

Kunstforum Baloise
Aeschengraben 21 – 61 285 85 85
ma-vr 8-18u
❑ ‘Confabulation’ – Geert Goiris [tot 
28/5]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62
di-zo 10-17u
❑ ‘Frans II. Francken (1581 – 1642). 
The Adoration of the Magi and other 
Discoveries’ [tot 18/4] ❑ Albert Müller 
[tot 9/5] ❑ ‘Grafikkabinette: Matthäus 
Merian d. Ä. (1593–1650)’ [tot 4/7]
❑ Gabriel Orozco [18/4 tot 8/8]

Museum für Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83
di-zo 10-17u
❑ ‘Kilian Rüthemann. Attacca Manor-
Kunstpreis Basel’ [24/3 tot 24/5]
❑ ‘Fokus: Francis Alÿs’ [tot 24/5]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00
dagelijks 10-18u
❑ Günther Förg [tot 5/4]
❑ Henri Rousseau (1844–1910) [tot 
9/5] ❑ Basquiat [9/5 tot 5/9]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40
di 10-19u ma-zo 10-17u
❑ Oscar Tuazon/Manuel Burgener [tot 
25/4]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31 
359 01 01 – di-zo 10-17u do 10-21u
❑ ‘Paul Klee. Life, Work and Responses’ 
[tot 24/5]
❑ ‘Paul Klee. Rare Fruits’ [tot 5/9]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51
Ma-vr 14-18u/za 14-17u/do 20-22u
❑ ‘Corporate Everything’ – Francis 
Baudevin, Liam Gillick, Swetlana Heger, 
Jean-Charles Massera, Julien Prévieux, 
Hugo Pernet, Carey Young [tot 9/5]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
❑ ‘Magician Photos’ – Ingeborg Lüscher /  
‘Inner and Outer Spaces’ – Susanne 
Hofer-John Wolf Brennan. [tot 18/4]
❑ ‘Reference and Affinity. Art of the 21st 
Century from the Collection’ [tot 27/6]
❑ ‘The Mission’ – Stefan à Wengen / 
‘yes?no?’ – Olaf Breuning [30/4 tot 1/8]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60
di-vr 12-18u za-zo 11-17u wo 12-19u30
❑ ‘Subversion der Bilder. Surrealismus, 
Fotografie und Film’ – Man Ray, René 
Magritte, Paul Eluard, André Breton, 
Hans Bellmer… [tot 23/5]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ Markus Döbeli [26/3 tot 24/5]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
❑ Elad Lassry/Christodoulos Panayiotou 
[tot 25/4]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
❑ ‘Van Gogh, Cézanne, Monet. The Bührle 
Collection visits the Kunsthaus Zürich’ 
/ ‘Idyll in an Obstructed Landscape’ – 
Salomon Gessner(1730–1788) [tot 16/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst 
Zürich
Limmastrasse 270 – 044.277.20.50
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘While Bodies Get Mirrored. An 
Exhibition about Movement, Formalism 
and Space’ – William Forsythe, Paulina 
Olowska, Hanna Schwarz, Julian Goethe, 
Delia Gonzalez… [tot 30/5]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76
di-zo 10-17u
❑ ‘Silhouettes. Pure Contour’ [tot 4/4]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67
di-do10-20u vr-zo 10-17u
❑ ‘Global Design’ [tot 30/5]
❑ ‘Paradise Switzerland’ [17/3 tot 25/7]

Plakatraum – Museum für Gestaltung 
Zürich
Limmatstrasse 55 – 043 446 44 66
di-vr en zo 13-17u
❑ ‘Pas de deux. Couples in Posters’ [tot 
13/6]

❑ ‘De allermooiste werken op papier’ 
– Marino Marini, Odilon Redon, Pablo 
Picasso, Marc Chagall, Bruce Nauman… 
[tot 14/4] ❑ ‘Joost van den Toorn en 
de outsiderkunst’ [tot 20/6] ❑ ‘Alles of 
niets. Robert van ’t Hoff, architect van 
een nieuwe samenleving’ [2/4 tot 29/8]

Roermond

Gemeente Roermond
Andersonweg 4 – 0475.33.34.96
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
❑ Henk Verbeek [tot 25/4]

Rotterdam

Chabot Museum
Museumpark 11 – 010.436.37.13
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Over mens en natuur. Schilderijen. 
Albin Egger-Lienz (1868–1926)’ [tot 9/5]
Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 010.217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ Cargelli [tot 18/4] ❑ ‘Kinderprenten’ 
[tot 6/6] ❑ ‘Nooit gebouwd Rotterdam. 
Rotterdam indien een aantal 
stedenbouwkundige plannen wel waren 
doorgegaan’ [tot 22/8]
Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘De maakbare wereld. Uitvindingen en 
innovaties’ [tot 21/3] ❑ ‘Ontmoetingen 
langs de Bosporus’ – Nicole Segers / 
‘Huid en haar’ – Carolein Smit [tot 11/4]
❑ ‘Binnenste Buiten. Museum Boijmans 
Van Beuningen op bezoek’ – Frans 
Hals, Giorgio Morandi, Pablo Picasso, 
Constant, Mark Rothko, René Daniëls, Co 
Westerik … [tot 24/5] ❑ ‘Kate, Bob & 
Luca’ – Katinka Lampe [tot 30/5]
❑ René Burri [17/4 tot 4/7]
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
❑ ‘Jac. Jongert, 1883–1942. Proeven is 
koopen’ [tot 18/4] ❑ ‘ Divided Divided’ 
– Carsten Höller/’Portscapes’ – Hans 
Schabus, Rob Hamelijnck, Jan Dibbets, 
Roman Keller, Lara Almarcegui… [tot 
25/4] ❑ ‘Hedendaagse Tekenkunst. 
Aanwinstenpresentatie’ – Paul Noble, 
Luc Tuymans, Hans de Wit, Peter Feiler, 
Ewoud van Rijn, Krijn de Koning, Charles 
Avery… [tot 9/5] ❑ ‘Interventie#9: 
Ten to One’ – Sylvie Zijlmans & Hewald 
Jongenelis / ‘Bevroren tuin. Vruchten van 
vuur’ – Ritsue Mishima [tot 30/5]
❑ ‘Terrible’– Lily van der Stokker [tot 
13/6] ❑ ‘De Collectie Twee: Hernieuwde 
opstelling 160jarig bestaan van het 
museum’ – Rembrandt, Rubens, Dürer, 
Michelangelo, Piranesi, Boucher, 
Cézanne, Magritte, Dalí, Beckmann … 
[tot 1/7] ❑ ‘Interventie #13: Requiem of 
Heroism’ – Anne Wenzel [tot 30/7]
❑ ‘Laat je haar neer’ – Pipilotti Rist 
[tot 2/1]
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
❑ ‘The Brown Sisters 1975–2009’ – 
Nicholas Nixon [tot 28/3]  
❑ ‘Holland in full colour’ – Frits 
J. Rotgans(1912–1978) [tot 9/5] 
❑ ‘Quickscan NL #01. Fotografie 
Nu’  – Luuk Wilmering, Martine Stig, 
Rob Hornstra, Arnold van Bruggen, 
Anouk Kruithof… [tot 24/5] ❑ ‘Tokyo 
Symphony. Ed van der Elsken’s 
Unvollendete’ [3/4 tot 20/6]
Office for the Unknown
Witte de Withstraat 7a – 010 280 9251
❑ ‘Office for the Unknown. A project 
curated by Alexis Vaillant’ [vanaf 18/3] 
TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98
di-zo 11-18u
❑ ‘The People United Will Never Be 
Defeated’ – Jack Segbars, Jonas Staal, 
BAVO, Fernando Sánchez Castillo, Libia 
Castro & Ólafur Ólafsson… [tot 18/4]
Wereldmuseum
Willemskade 25 – 010/270.71.72
di-zo 10-22u
❑ ‘Oceanië. Tekens van riten, symbolen 
van gezag’ [tot 24/5]
Wilfried Lentz
Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45 – 
010,412,64,59
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ James Beckett [tot 24/4]
Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
❑ ‘Morality IV: I could live in Africa’ – 
Miroslaw Balka, Miroslaw Eilonik, Darek 
Skubiel, Jacques de Koning, Wiktor 
Gutt…/’Morality V: Power Alone’ – Erik 
van Lieshout, Andreas Slominski, Luc 
Tuymans, Adel Abidin, Willem de Rooij… 
[tot 25/4]
❑ ‘Between You and I. Interventie II. 
Wind by Isa Genzken’ [tot 16/5]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 11-17u
❑ ‘Piet Esser (1914–2004). 
Beeldhouwer en fotograaf’/’Piet Esser. 
Atelierfoto’s uit Parijs 1947–1954’ [tot 
23/5] ❑ ‘Een woud van beelden. De 
collectie Simon Spierer (1926–2005)’ 
– Constantin Brancusi, Hans Arp, Max 
Ernst, Henry Moore, Lucio Fontana, 
Louise Bourgeois… [tot 20/6]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-za 11-17u zo 12u30-17u
❑ ‘Schilderijen, film, theater’ –  
Alex van Warmerdam [tot 24/5]  
❑ ‘Collectiepresentatie Kunst na 1945’ 
[tot 12/4]

‘s-Hertogenbosch

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘De Fantasiefabriek, Animatie in 
Nederland’ [tot 25/4]

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
❑ ‘One. Recente schilderijen van Andrei 
Roiter’ / ‘The Nomadic Condition. Vier 
solopresentaties rondom One van Andrei 
Roiter’ – Mischa Leinkauf & Matthias 
Wermke, Wynolt Visser, Pim Palsgraaf 
[tot 11/4] ❑ ‘Making Things Personal: 
Maarten Baas’ [tot 24/5]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60
di-zo 11-17u
❑ ‘Pocket Cinema’ – Sarah Vanagt / 
‘GuestRoom #10: HISK, Gent’ [tot 11/4]
❑ ‘Typisch Toon!’ [27/4 tot 26/9]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
❑ ‘Talking to Strangers’ – Sophie Calle 
[tot 16/5] ❑ ‘Amami’ – Cuny Janssen 
[20/3 tot 23/5]

Gastatelier Leo XIII
Leo XIII Straat 90H –  
www.gastatelierleo13.nl
❑ Nathalie Bruys [maart-mei]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25
wo-zo 12-18u/zo 13-18u
❑ ‘Dicht Bij’ – Lawrence Weiner [tot 
28/3] ❑ ‘expo zéro musée de la danse’ 
[16/4 tot 17/4]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95
di-zo 12-18u
❑ ‘Lying Freely’ – Ruth Buchanan [28/3 
tot 2/5] ❑ ‘Towards Another Summer’ 
– Ei Arakawa [23/4 tot 23/5] ❑ ‘User’s 
Manual: The Grand Domestic Revolution. 
Un ongoing project’ [tot 3/10]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
❑ ‘Stof tot nadenken. Alexander van 
Slobbe, een onafhankelijke vormgever in 
mode’ [tot 16/5] ❑ ‘Utrechters dromen 
van Rome. Italiaanse invloeden op de 
Utrechtse Oude Meesters’ [tot 30/6]
❑ ‘Hoofden’ – Kiki Lamers [tot 22/8]
❑ ‘Cultuurschok!! Vaste opstelling 
Romeinse Geschiedenis’ [tot 
31/12/2010] ❑ ‘In de Nicolaikerk: 
Beeldhouwkunst voor de Beeldenstorm’ 
[12/5 tot 1/01/2012]

Expodium
Krugerstraat 11 – 030.261.97.96
wo-zo 13-18u
❑ ‘Malleability Revisited: The need for 
new strategies’ – Philippe Van Wolputte, 
Ruth Sacks, Francesca Grilli, Sachi 
Miyachi, Julien Grossmann, Pilvi Takala, 
Chris Meighan / ‘Expodium Orbits #1: 
Who’s afraid of Green, Grey, and Gold? 
New strategies for eco-planning’ – Adrian 
Kondratowicz, Bram de Jong, MVRDV, 
NL Architects’ [tot 11/4]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 
077.351.34.57
di-zo 11-17u
❑ ‘Entlang dem Rande des Mondes’ 
– Ton Slits en Horst Keining / ‘De 
Wonderjaren’ – Frank Groothof, Michel 
Pellanders en Hannes Wallrafen [7/2 
tot 23/5] ❑ ‘Uit de verzameling. 
Collectieverhalen’ [7/2 tot 6/9]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013
vr-zo 13-17u
❑ ‘Dreams are my reality. The 
seriousness of play’ – Claus Richter, 
Aurelia Mihai, Inti Hernandez, Tehnica 
Schweiz, Maria Pask, Femke Schaap 
[28/3 tot 27/6]

Vlissingen

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 – 0118.41.55.05
do-zo 16-21u
❑ Phil Bloom/Jack Vreeke [tot 9/5]

Zwolle

Museum de Fundatie
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
❑ ‘Portretten van een Liefde’ – Marte 
Röling [tot 24/5]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11
di-zo 10-18u
❑ ‘Camera Austria: Sweet Talk: 
Commissions (Beirut)’ – Walid Raad 
[tot 5/4] ❑ ‘Catch Me! Grasping 
Speed’ – Daniel Hafner, Anri Sala, 
Roman Signer, Ed Ruscha, Lisi Raskin, 
Markus Wilfling… [tot 25/4] ❑ ‘Il 
Grande Ritratto’ – Tatiana Trouvé 
[tot 16/5] ❑ ‘Works Studies’ – Darcy 
Lange(1946–2005) [tot 27/6]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – 0)316–740084
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ ‘Silent Alien Ghost Machine Museum’ 
– Norbert Pfaffenbichler [tot 22/5]

Wien

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ ‘A feast for the eyes. Food in still 
life’ – Chardin, Goya, Cézanne, Picasso… 
[tot 30/5]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Fat ducks’ – Hubert Scheibl [tot 2/5]
❑ ‘The nature of painting’ – Max Weiler 
(1910–2001) [tot 29/8] ❑ ‘In the 
garden of imagination’ – Niki de Saint 
Phalle [12/5 tot 26/9] ❑ ‘Corso. Insights 
into the Essl Collection’ [tot 7/11]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33
dagelijks 10-19u do 10-22u
❑ ‘VideoRhizome’ – Marcellvs L. [tot 
28/3] ❑ Isa Rosenberger [tot 15/4]
❑ ‘Tropicália. The 60s in Brazil’ – Lygia 
Clark, Hélio Oiticica, Nelson Leirner, 
Lygia Pape, Décio Pignatari, Glauber 
Rocha… [tot 2/5] ❑ ‘Living and working 
in Vienna III’ [tot 30/5]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 – 
01/712.04.95 – ma-zo 10-19u
❑ ‘Controversies. The Law, Ethics and 
Photography’ – Man Ray, Robert Capa, 
Lewis Carroll, Oliviero Toscani, Richard 
Avedon, Robert Mapplethorpe, Todd 
Maisel… [tot 20/6]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Out Side 4: BarRectum-Bikini Bar-
Darwin’ – Atelier Van Lieshout
❑ ‘Changing Channels. Art & Television. 
1963–1987’ – Nam June Paik, Wolf 
Vostell, Peter Weibel, Dan Graham, 
Sanja Ivekovic, Dara Birnbaum, Judith 
Barry, Michael Smith, Ilene Segalove… /  
‘Constellations. Collecting for a new 
Century’ – Franz West, Carl André, 
Thomas Locher, Daniel Spoerri, Thomas 
Struth… [tot 6/6] ❑ ‘Pictures about 
Pictures. Discursive painting from 
Albers to Zobernig. From the Daimler 
Art Collection’ / ‘The Ambivalence of 
the Concrete’ – Gerhard Rühm [26/3 
tot 27/6]

Österreichische Galerie im Oberen 
Belvedere
Prinz-Eugen-Strasse 27 – 78.41.58.16
ma-zo 10-18u
❑ ‘Intervention: Werner Reiterer’ [tot 
28/3] ❑ ‘Tanzimat’ [tot 16/5]
❑ ‘Prince Eugene of Savoy (1663–
1736), General-Philosopher and Art 
Lover’ [tot 6/6]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07
di-za 10-18u
❑ ‘Atlas’ – Nicole Six & Paul Petritsch/
Christoph Büchel [tot 18/4]
Jiri Kovanda/Francis Upritchard [30/4 
tot 20/6]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 – 
01.22.615.6590– di-zo 10-19u
❑ ‘The Light of the Shadow’ – Lourdes 
Castro & Manuel Zimbro [tot 13/7]

Spanje
Barcelona
Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘Murals’ [tot 6/6]

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona  (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 93 481 33 66
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
❑ ‘The Malady of Writing. A project on 
text and speculative imagination’ – Becky 
Beasley, Keren Cytter, Tim Etchells,  Jan 
Verwoert, Falke Pisano, Rita McBride…/  
‘Pure Beauty’ – John Baldessari [tot 
25/4] ❑ ‘Through the Forest’ – Rodney 
Graham [tot 18/5] ❑ ‘MACBA Collection 
(XXII)’ [tot 1/6] ❑ Armando Andrade 
Tudela [tot 6/6]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000
di-zo 10-20u
❑ ‘From Private to Public: Collections 
at the Guggenheim’ [tot 2/5] ❑ ‘Gluts at 
the Guggenheim’ – Robert Rauschenberg 
[tot 12/9] ❑ Anish Kapoor [tot 12/10]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00
ma-zo 9-20u
❑ ‘Dutch Painters at the Prado’ [tot 
11/4] ❑ ‘The Art of Power. The Royal 
Armoury and court portraiture’ [tot 
23/5] ❑ ‘Picasso’s Meninas’ – Richard 
Hamilton [23/3 tot 30/5] ❑ ‘View and 
Plan of Toledo’ – El Greco [tot 1/11]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51
di-zo 10-19u
❑ ‘Monet and Abstraction’ – Claude 
Monet & Jackson Pollock, Mark Rothko, 
Willem de Kooning, Sam Francis, Joan 
Mitchell, Gerhard Richter… [tot 30/5]

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n – 
0981.57.79.26 – di-za 11-20u zo 11-14u
❑ ‘Spectral. Part I’ – Matt Mullican, Juan 
Muñoz, Arnulf Rainer, Gregor Schneider… 
[tot 21/3] ❑ ‘Sur le Dandysme aujourd’hui. 
From Shop Windows Mannequin to Media 
Star’ [tot 2/5]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30
di-zo 10-17u do 10-20u

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2010. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 april 2009 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on May 15th, 2010.
Please send your information before
April 15th, 2009 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

VANAF 
1 MAART 2010

 Op www.kunstinlimburg.be ontdek je 
kunst in Limburg online. Wat beweegt in 
kunst en hoe je het mee kunt beleven.   
 www.kunstinlimburg.be is een ont-
moetingsplaats voor iedereen die van 
kunst houdt, erover wil praten, erover 
geïnformeerd worden en ervan genieten. 
Met nieuws, portretten, reportages, 
foto’s en video.

een initiatief van de 
provincie Limburg

www.dewitteraaf.be
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nummer 138 maart – april 2009

| Koen Brams & Dirk Pültau Omstreeks 1980, in (en buiten) 
Antwerpen. Interview met Ria Pacquée / Ruimte Z Aksent 
(1982-1983) / Marc Callewaert (1981-1982) / Laura 
Hanssens Annie Gentils / Thomas Crombez New Reform 
/ Robrecht Vanderbeeken Ludo Mich / Serge Delbruyère 
Filosofische Kring Aurora / Klaar Leroy Marc Verreckt 
/ Steven De Belder UIA – KK – Luc Steels & Dr. Buttock’s 
Players Pool / Dirk Mertens Het Pannenhuis / Birgit Cleppe 
Ercola | Een brief  van Jef  Verheyen aan Jean Buyck (inleiding 
Maarten Liefooghe) | Christophe Van Gerrewey Antwerpen 
en de vzw Stad aan de Stroom | Koen Brams & Dirk Pültau 
De geschiedenis van het NICC – aflevering 3 | Paul De 
Vylder Hocus Pocus. De semantiek van de begoocheling in 
tijden van artistieke onrust

nummer 139 mei – juni 2009

| De Janssens Werken (BAVO) en architectuur in Antwerpen 
– een paneldiscussie | Maurice Gilliams – fragmenten over 
Antwerpen | Koen Brams & Dirk Pültau Interview met Jef  
Cornelis over Het gedroomde boek – Variaties op Vita Brevis van 
Maurice Gilliams (1900-1982) | Jean Michel Botquin La 
Zone Absolue. Een tentoonstelling van Jacques Charlier in 
1970 | Wouter Davidts Schaal en Context. Richard Serra 
| Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en samenwerking. Een 
gesprek met Matt Mullican | Serge Delbruyère Universalisme 
schrijf  je met een _ Confrontaties bij de Nederlandse vertaling 
van Karl Barths Brief  aan de Romeinen

nummer 140 juli – augustus 2009

| Bart Verschaffel Kunstenaar zijn is ook een kunst. Over het 
‘eerste werk’ en het ‘oeuvre’ | Koen Brams & Dirk Pültau 
Over opus één en min één. Interview met Wim Delvoye / 
Interview met Anouk De Clercq | Daniël Rovers De imbeciele 
bevestiging. Over Jeroen Mettes (1978-2006) | Jeroen Mettes 
Uit N30, nr. 18 | Maarten Liefooghe Wolken boven Brussel. 
Bedenkingen bij het Musée Magritte Museum

nummer 141 september – oktober 2009

| Gijs van Oenen Vrijstaat. Hoe Amsterdam in 1980 zijn 
onschuld verloor | Guido Goossens Geen hamer of  sikkel te 
bekennen. De films van Deimantas Narkevicius | Merel van 
Tilburg Een overgangsmaatschappij. DDR-fotografie 1980-
1989 | Bart Meuleman Nothing really matters to me.  
De roekeloosheid van Queen | Marc De Kesel Fascisme als 
onagrocratie. Over Frank Vande Veires fascismedefinitie

nummer 142 november – december 2009

| Hans Blokland De lange jaren 80 als een doelbewust politiek 
misverstand | Fieke Konijn Centre Beaubourg in de geografie 
van de museumgeschiedenis | Antony HudekVan over- tot 
onderbelichting: de anamnese van Les Immatériaux | Koen 
Brams & Dirk Pültau Kunst en België. Een gesprek met Matt 
Mullican | Pieter Verstraete Structuren in de waarneming. 
Duizelingwekkende indrukken in Serendipity van Ann 
Veronica Janssens | Steven ten Thije What Keeps Mankind 
Alive? De 11de Biënnale van Istanbul | Bart Verschaffel 
Over de publieke ruimte als politieke ruimte en het publieke 
karakter van kennis en onderwijs

nummer 143 januari – februari 2010

| Maurizio Lazzarato Immateriële arbeid | Pietro Bianchi 
& Marina Micheli Wanneer autonomie immaterieel is. 
Bij Immateriële arbeid van Maurizio Lazzarato | Angela 
Dimitrakaki Het economische subject in de hedendaagse 
kunst: arbeid, conflict en spektakel in het tijdperk van het 
globale kapitaal | Hans Abbing De waarde van inkomen 
en geld voor kunstenaars | Kobe Matthys Ding 001151 
(Bruin en Goud: Portret van Lady Eden) | Koen Brams & 
Dirk Pültau Kunst en hypnose. Gesprek met Matt Mullican
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Personalia
Sergio Bologna Socioloog afkomstig van Milaan en te situ-
eren binnen het Italiaanse operaismo. 

Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000). 
Recente publicatie: The clandestine in the work of  Jef  Cornelis 
(samen met Dirk Pültau), een uitgave van Jan van Eyck 
Academie, De Witte Raaf, Argos en Marcelum Boxtareos.

Marc Goethals Kunstenaar. Hij verzamelt kunstenaars-
publicaties en maakt er tentoonstellingen over kunste-
naarspublicaties.

Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst. 
Hoofdredacteur van De Witte Raaf. Recente publicatie: 
The clandestine in the work of  Jef  Cornelis (samen met Koen 
Brams), een uitgave van Jan van Eyck Academie, De Witte 
Raaf, Argos en Marcelum Boxtareos.

Joëlle Tuerlinckx Kunstenaar. Ze werkt en woont in Brussel. 
Van 9 oktober 2009 tot 22 februari 2010 liep haar tentoon-
stelling CRYSTAL TIMES – Reflexiones sin sol / Proyecciones  
sin objetos, in Reina Sofia, Palacio de Cristal, Madrid.

Merel Van Tilburg Kunsthistorica. Studeerde aan de UvA 
(Amsterdam) en is momenteel verbonden aan de Université 
de Genève waar ze een proefschrift voorbereidt onder de 
titel Staging the Figure. Psychology and form in late nineteenth-
century theatre and painting.

Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheo-
rie aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de 
Universiteit Gent. (bart.verschaffel@ugent.be)
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Lily van der Stokker
6 maart - 13 juni 2010

www.boijmans.nl

Lily van der Stokker (1954) werd bekend met haar werken 
over optimisme en vriendelijkheid. Haar wandschilderingen 
zijn gevuld met fluorescerende kleuren en decoratieve 
vormen. De vrolijke, directe en soms confronterende werken 

zijn een reactie op actuele thema’s in de kunstwereld. Voor 
Museum Boijmans Van Beuningen maakte Van der Stokker 
twee wandvullende  driedimen sionale muurschilderingen 
met de teksten ‘Terrible’ en ‘Why Do It’.

Lily van der Stokker,  Why Do It, 2010, Acrylverf op muur en gemengde techniek. 
Foto: Maarten Laupman.
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