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De jaren 80 / het 
sociaal statuut van  
de kunstenaar
Met twee essays knopen we in dit 
nummer opnieuw aan bij een lang
lopende serie waarin wordt terug
geblikt op de jaren 80. Guido Goossens 
zet het ‘geval Botho Strauss’ in als een 
case study om een paradigmawissel te 
illustreren in het denken over links en 
rechts in Duitsland. Hij vertrekt van 
het schandaal dat in 1993 losbarstte 
rond het essay Anschwellender Bocks-
gesang waarin Strauss van leer trekt 
tegen de erfenis van de Verlichting en 
het opneemt voor ‘verbrande’ denkers 
en schrijvers zoals Martin Heidegger 
en Ernst Jünger. Met het Bocksgesang
essay wordt de idee op de helling gezet 
dat de ware Duitse intellectueel per 
definitie links is. Voor het eerst komt 
een schrijver – nota bene een coryfee 
van de linkse protestgeneratie – op 
voor de rehabilitatie van de rechtse 
intellectuele erfenis van Duitsland.
Goossens merkt op dat 1993 een 
omslag markeert in de perceptie van 
Strauss; tegelijk corrigeert hij die per
ceptie door erop te wijzen dat Strauss 
van bij het begin tot een generatie ide
ologische twijfelaars behoorde. Is 
Strauss dan veranderd of  is onze blik 
op hem gewijzigd? Goossens besluit 
met de opmerking dat het Bocksge-
sangessay, dat des tijds zoveel op
schudding verwekte, thans opvallend 
gedateerd en o zo ‘typisch jaren 80’ 
aandoet. Misschien schuilt hierin wel 
de belangrijkste verschui ving die in 
zijn essay wordt aan geraakt: in het feit 
namelijk dat een ideologische discus
sie in strijdtermen als ‘links’ en 
‘rechts’ voorgoed tot het verleden be
hoort, ja dat een dergelijk debat ons 
volkomen koud laat. In Marc Holthofs 
essay wordt het jaartal 1989 geen en
kele keer vermeld en toch speelt het op 
de achtergrond een belangrijke rol in 
zijn verkenning van het oeuvre van de 
Vlaamse televisie maker Stefaan Decos
tere, die een kleine twintig jaar – van 
1979 tot 1997 – als maker van docu
mentaires en televisieessays voor de 
Vlaamse openbare televisieomroep 
(achter eenvolgens BRT, BRTN en VRT) 
werkte. Aan het begin van zijn essay 
merkt Holthof  op dat zijn verkenning 
van het oeuvre van Decostere tevens 
‘het relaas van de teloorgang van de 
open bare omroep’ schetst. Dat wordt 
pijnlijk duidelijk als hij op het einde 
van zijn essay meldt dat Decostere in 
1997 gedegradeerd werd tot regisseur 
van de nieuwsuitzendingen van de VRT 
– ‘ongeveer de meest mechanische job 
die een regisseur kan doen op televisie
gebied’. Zonder dat de link expliciet 
wordt gelegd, is het moeilijk om niet te 
denken aan de ‘populis tische omslag’ 
die de openbare omroep maakte nadat 
in 1989 de commerciële omroep VTM 
werd opgericht.
 De omvangrijkste bijdrage in dit 
nummer kan worden gelezen als een 
vervolg op de laatste twee nummers 
van De Witte Raaf over artistieke ar
beid: de vierde aflevering van De ge-
schiedenis van het NICC bestaande uit 
gesprekken met vijf  betrokkenen van 
een van de werkgroepen van het NICC: 
de Werkgroep Sociaal Statuut. In deze 
gesprekken over de nuchtere en amb
telijke aspecten van de artistieke ar
beid staat één cruciaal strijdpunt cen
traal: de strijd voor een sociaal statuut 
van de kunstenaar. Ten slotte bevat dit 
nummer een bijdrage van Steven 
Jacobs over de kunstdocumentaires 
van Alain Resnais.
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GUIDO GOOSSENS

Jürgen Habermas wist het begin jaren 80 
nog zeker: Der Geist steht links. Voor de 
Frankfurter filosoof  was de ‘rechtse’ denk-
traditie – van Schelling en Nietzsche tot 
Heidegger en Ernst Jünger – zozeer door het 
nationaalsocialisme geperverteerd dat een 
‘authentiek conservatisme’ niet langer tot 
de mogelijkheden behoorde.1 Het verklaart 
waarom ook een conservatief  dichter als 
Rudolf  Borchardt (1877-1945) in de naoor-
logse samenleving geen voorbeeldfunctie 
meer kon vervullen. Tot deze constatering 
komt Botho Strauß in een oorspronkelijk in 
1987 gepubliceerd essay. Om voor de hand 
liggende redenen, die historisch gezien 
beslist juist en noodzakelijk waren, schrijft 
Strauß, spiegelden we ons liever aan pro-
gressieve iconen als Walter Benjamin. Met 
het type kunstenaarschap dat Borchardt 
belichaamde, hebben we vrijwel elke voe-
ling verloren. Om dit type op waarde te kun-
nen schatten, ontbreekt het ons domweg 
aan de geschikte geesteshouding. ‘Er moet 
altijd meteen een paradigmawissel aan te 
pas komen, een ommekeer in de richtingge-
vende concepten, om ons in staat te stellen 
de fijne details beter te zien en bijvoorbeeld 
een verguisde en miskende dichter opnieuw 
te ontdekken.’ 2
 Het essay over Borchardt is de openings-
tekst van de bundel Der Aufstand gegen die 
sekundäre Welt (2004), waarin Strauß een 
achttal opstellen heeft verzameld uit de peri-
ode 1987-2003. Het blijkt niet de enige pas-

sage te zijn waarin wordt gespeeld met de 
gedachte van een paradigmawissel. In het 
titelessay, oorspronkelijk gepubliceerd als 
nawoord bij de Duitse vertaling van George 
Steiners Real Presences (1991), staat Strauß 
uitvoerig stil bij de ineenstorting van het 
Oostblok: ‘We hebben rijken op enkele weken 
tijd zien ineenstorten. Mensen, plaatsen, 
overtuigingen en principes, van de ene dag 
op de andere opgegeven, fundamenteel ver-
anderd, herroepen. Wat niet was te voorzien 
manifesteerde zich en doorsneed het schijn-
baar ondoordringbare vlechtwerk van pro-
gramma’s en prognoses, vanzelfsprekendhe-
den en consequenties.’ Natuurlijk, aldus 
Strauß, van meet af  aan was duidelijk dat 
het ging om ‘ein Aufbruch ins Bestehende’: 
het openbreken van het Oostblok zou uit-
monden in een incorporatie in de bestaande 
westerse orde der dingen. Niettemin leert 
1989 ons een waardevolle les, namelijk dat 
‘de geschiedenis wel degelijk naar believen 
sprongen maakt’: ‘Een kleine, abrupte ver-
andering binnen het ‘totale systeem’ […] is 
voldoende om iets volslagen onverwachts 
en nieuws op te roepen. Geen samenleving, 
ook al is ze nog zo complex, hoogontwik-
keld, onverschillig, liberaal en schokbesten-
dig, kan zich wapenen tegen de vonk die 
haar omvormt.’ 3
 Amper twee jaar later ontketende Strauß 
een van de grootste schandaaldebatten uit 
de geschiedenis van de Bondsrepubliek met 
het eveneens in de bundel opgenomen 
Anschwellender Bocksgesang (1993). Ieder 
systeem, zo kan de strekking van dit essay 
worden samengevat, is gedoemd vroeg of  

laat ten onder te gaan – ook het op de idea-
len van de Verlichting gefundeerde liberale 
systeem van het Westen. En dit Uur U zou 
wel eens sneller kunnen komen dan men 
denkt. Vanuit de krochten van de samenle-
ving klinkt een onheilspellend gerommel, 
waarvan de trillingen aan de oppervlakte 
van het sociale verkeer al kunnen worden 
geregistreerd: oorlogen in Europa, uitbar-
stingen van vreemdelingenhaat. Het zijn de 
omina van een naderende tragedie (letter-
lijk: bokkengezang), die de gevestigde orde 
der dingen op haar grondvesten zal doen 
schudden. Een tragedie kan echter loute-
rend werken. En daarop heeft de rechtsge-
zinde (‘der Rechte’) zijn kaarten gezet: hij is 
niet louter ‘een cultuurpessimist’, die ‘ver-
nietiging ziet als iets onvermijdelijks’, maar 
‘hoopt daarentegen op een fundamentele 
mentaliteitsomslag, geboren uit gevaarlijke 
omstandigheden’: ‘Ze hebben Heidegger 
verboden en Ernst Jünger verketterd. Nu 
moeten ze lijdzaam toezien hoe de grootse 
tred van deze auteurs, dichters-filosofen, 
hun brave opruiingwezen als een verdroog-
de distel vertrapt.’ 4
 ‘Vrienden, het wordt menens!’, verwoord-
de de indertijd invloedrijke sociaaldemocra-
tische publicist Peter Glotz de gevoelens van 
velen. De dag dat dit essay verscheen, moest 
men op de kalender markeren met een rood 
kruis.5 En in Criticón, de spreekbuis van 
extreem-rechts, werd Strauß verwelkomd 
als de tot dusver ‘meest spectaculaire spijt-
optant’. Eindelijk was uit de linkse protest-
generatie van 1968 een prominente figuur 
opgestaan die het bestaansrecht van uiterst 

De Minima Moralia van de jaren 80
Botho Strauß voor en na 1989

Hans-Peter Feldmann

uit het boek: Die Toten 1967-1993 (Studentenbewegung, APO, Baader-Meinhof, Bewegung 2.Juni, Revolutionäre Zellen, RAF, …), 1998
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rechts verdedigde.6 Met name dit laatste 
maakte Anschwellender Bocksgesang brisant. 
Van het type cultuurkritiek, zoals Strauß 
die in dit essay beoefent, gaan er dertien in 
een dozijn. De kolommen van Criticón 
(tegenwoordig: Neue Nachricht) zijn ermee 
gevuld. Maar Strauß behoorde niet tot the 
usual suspects. Hij was Botho Strauß – zo’n 
beetje ‘de staatstoneelschrijver van de vroe-
gere Bondsrepubliek’.7 Strauß, geboren in 
1944, gold als een van de meest getalen-
teerde auteurs van zijn generatie. In de twee 
decennia die aan de val van de Berlijnse 
Muur voorafgingen, had hij als geen ander 
een gidsrol vervuld voor jong, trendy, pro-
gressief, onorthodox-links West-Duitsland. Ja, 
Strauß was de auteur van de Minima Moralia 
van de jaren 80.

De lange winter van de jaren 80

Die laatste typering refereert uiteraard aan 
Theodor W. Adorno’s Minima Moralia 
(1951), een van de grote teksten uit de 
canon van de Frankfurter Schule, die mede 
richtingbepalend is geweest voor het histo-
rische en morele besef  van de protestgene-
ratie. De Minima Moralia van de jaren 80 was 
de titel van een invloedrijk essay8 over een 
boek van Strauß, dat vrijwel onmiddellijk 
een cultstatus wist te verwerven: Paare, 
Passanten uit 1981. Bekendheid geniet 
Strauß op dat moment vooral als auteur 
van theaterstukken als Trilogie des 
Wiedersehens (1976) en Groß und Klein 
(1978), die eveneens bijna instant-klassie-
kers waren. (Alleen al Groß und Klein trok 
een kleine 170.000 toeschouwers.) Door 
het publiek werden deze stukken indertijd 
ervaren als een nieuw geluid, waar ook een 
nieuwe term voor werd bedacht: ‘Neue 
Innerlichkeit’, verwijzend naar een nieuwe 
aandacht voor het persoonlijke, als reactie 
op het zwaar politieke theater van de voor-
afgaande jaren. Ook het theater van Strauß 
was maatschappijkritisch (zo werd het 
althans beschouwd), maar op een andere 
manier dan men gewend was. Met de schrij-
ver Peter Handke, de filmmaker Wim 
Wenders, de filosoof  Peter Sloterdijk en de 
theatermakers Peter Stein en Luc Bondy, 
werd Strauß gerekend tot ‘die Sensibilisten’ 
– een geuzennaam die terugging op het 
scheldwoord waarmee in de jaren 60 door 
de meer gestaalde kaders van de protestbe-

weging linkse renegaten werden aange-
duid. De ‘Sensibilist’ was al te gevoelig voor 
de klassenstrijd, te onzeker van zijn zaak, te 
zeer een ideologische twijfelaar.
 Strauß’ theaterstukken waren van deze 
ideologische twijfel doortrokken. Zijn perso-
nages waren geen dialectisch-materialisti-
sche sjablonen, maar mensen van vlees en 
bloed, van het soort zoals iedereen ze wel 
eens heeft ontmoet. Het dikdoenerige ons-
kent-ons-publiek bij de opening van een 
kunsttentoonstelling. Een onzekere vrouw 
als Lotte, die zich in zo’n hip gezelschap pro-
beert staande te houden. ‘Ich bin hier nur 
so. Mir fehlt ja nichts’, luiden Lotte’s 
beroemde woorden in de slotscène van Groß 
und Klein.9 Maar met de personages van 
Strauß was van alles mis. Stuk voor stuk 
worstelden ze met een existentiële leegte, 
met de volstrekte zinloosheid van – inder-
daad – hun ‘zomaar hier zijn’, al leken ze dit 
zelf  amper te beseffen: de leegte werd 
gemaskeerd door een oeverloos modieus 
gebabbel. Dat was, daarover waren critici 
het eens, symptomatisch voor de zoge-
naamde ‘Tendenzwende’ van midden jaren 
70. Een golf  van terroristische aanslagen 
door de uit de protestbeweging voortgeko-
men links-extremistische Rote Armee 
Fraktion, leidde tot een onder de generatie 
van 1968 breed gedragen gevoel van poli-
tieke ontnuchtering en desillusie. En in de 
stukken van generatiegenoot Strauß leek 
dit gevoel een vertolking te vinden. ‘Zoals 
Marat/Sade van Peter Weiss aan het begin 
stond van de ontwikkeling die culmineerde 
in de vernieuwde historische hoop van de 
studentenopstand van 1967/68, zo staat 
Groß und Klein van Botho Strauß aan het 
eindpunt van deze ontwikkeling’, schrijft de 
germanist Franz-Josef  Dieters in 1999.10 
Anders geformuleerd: zoals Marat/Sade 
(1963) het begin markeerde van de linkse 
lente van de jaren 60, zo markeert Groß und 
Klein het begin van ‘de lange winter van de 
jaren 80’ (Félix Guattari).11

 Adorno’s Reflecties uit het beschadigde 
leven, zoals de ondertitel van Minima Moralia 
luidt, waren ook in dit eerdere theaterwerk 
al een belangrijk referentiepunt. De titel 
Groß und Klein is een letterlijk citaat12 uit 
deze studie die draait om de vraag of  en hoe 
ná Auschwitz moreel integer leven nog 
mogelijk is. In Paare, Passanten noemt 
Strauß Minima Moralia zijn geestelijke 
‘Heimat’. Hier liggen zijn intellectuele wor-

tels: ‘Hoe gewetensvol en luisterrijk werd 
toen nog nagedacht, zelfs in een tijd die ik 
persoonlijk heb meegemaakt.’ Maar behal-
ve briljant, is Adorno’s uit de late jaren 40 
daterende cultuurdiagnose ook behoorlijk 
ouderwets. Voor een analyse van eigentijdse 
morele vraagstukken is het mes van de 
‘negatieve dialectiek’ te bot.13 En daar is het 
Strauß in Paare, Passanten om te doen: een 
reflectie op én vanuit het ‘beschadigde 
leven’ rond 1980. Net als Minima Moralia14 
heeft deze Minima Moralia van de jaren 80 
niet de vorm van een streng, argumentatief  
opgebouwd geheel, maar gaat het eerder 
om een losse verzameling van aforistisch 
geformuleerde korte stukken tekst. Als een 
kroniekschrijver van de eigen tijd doolt 
Strauß 205 pagina’s lang rond door de 
toenmalige West-Duitse samenleving. 
Haarscherp observeert hij het gedrag van 
paren in een kroeg en van passanten op 
straat. Hij spelt de krant, kijkt televisie, 
neemt zitting op de publieke tribune tijdens 
een rechtszaak tegen een junkie, bezoekt 
een tentoonstelling met werken van Arnulf  
Rainer, loopt een tijdje mee in een demon-
stratie van krakers om halverwege om te 
keren en tegen de stroom in zijn weg te ver-
volgen. En tussen het veldwerk door ver-
diept hij zich in filosofische theorieën, die 
hem zouden kunnen helpen te doorgron-
den wat er gaande is: naast Adorno, ook 
toen al Heidegger, Jünger, Cioran. Maar 
Paare, Passanten is bovenal schatplichtig 
aan Franse filosofen als Michel Foucault, 
Paul Virilio en Jean Baudrillard, de grote 
modeauteurs van die dagen. ‘Gaat het dan 
niet langer om een beter leven, maar louter 
nog om overleven?’, citeert Strauß een ‘ver-
bitterde’ Baudrillard, verwikkeld in een 
debat met een milieuactivist.15 Inderdaad, 
louter daarom gaat het nog in deze winter-
jaren: No Future!
 Het zijn, wereldwijd, de hoogtijdagen van 
het ‘doemdenken’ (niet toevallig een begrip 
dat omstreeks deze tijd ingang vindt in de 
Nederlandse taal). En nergens is het apoca-
lyptische levensgevoel sterker dan in de 
Bondsrepubliek van na de ‘Tendenzwende’. 
Het woord dat de Duitsers het vaakste 
gebruiken is ‘angst’, constateert de 
Amerikaanse historicus Walter Laqueur in 
een in 1985 gepubliceerd psychogram van 
de West-Duitse samenleving.16 In Paare, 
Passanten komt Strauß tot dezelfde conclu-
sie. Overal om zich heen hoort hij de frase 
opduiken: ‘Ich habe eine fürchterliche 
Angst, wirklich.’ Angst voor het linkse ter-
rorisme, voor de repressieve staat, voor vrije 
marktwerking en voor een wederopstan-
ding van extreem-rechts. Angst voor hon-
ger in de Derde Wereld, voor een mondiale 
milieucrisis en voor De Bom die als een ‘ato-
mair brein’ aan de hemel al het doen en 
laten overschaduwt. (Het is de tijd van de 
grote antikernenergie- en vredesdemon-
straties.) Vanwaar deze ‘angstepidemie’, 
vraag Strauß zich af. Zeker, angst kan zéér 
reëel zijn: de angst van een dementerende 
bejaarde in een kille verpleegkliniek. Maar 
is het werkelijk mogelijk om een existentiële 
angst te voelen voor zoiets abstracts als 
kernenergieafval, overbevolking en honger-
catastrofes? Of  gaat het hier toch veeleer om 
een schoolvoorbeeld van wat Adorno ooit 
treffend omschreef  als ‘Verlichting als mas-
sabedrog’?17 Strauß vermoedt het laatste.

Verlichting als massabedrog 

‘Verlichting als massabedrog’ staat voor een 
fenomeen waarvan Adorno (overleden in 
1969) de kiemvorm nog heeft meegemaakt, 
maar dat pas vanaf  de late jaren 60 tot volle 
wasdom is gekomen: de tot een mondiale 
mediacultuur uitgegroeide amusementsin-
dustrie. Volgen we Strauß in Paare, 
Passanten, dan is dit het meest wezenlijk 
voor de lange jaren 80. Wat de eigen tijd 
fundamenteel van alle voorafgaande perio-
den uit de geschiedenis onderscheidt, is de 
ongekende invloed van de media, en dan 
met name van het nieuwe massamedium 
televisie. Of  zoals Strauß het formuleert met 
een beroep op de indertijd avant-gardisti-
sche theorieën van Baudrillard en Virilio: 
bovenal typerend voor de jaren 80 is de 
occupatie van de werkelijkheidsbeleving 
door een virtueel systeem van simulacra 
(‘Nothing is real!’), waarin met een almaar 
stijgende omloopsnelheid informatie wordt 
rondgepompt.18

 De zinsbegoocheling, betoogt Strauß, is 
het meest evident in de epidemische vormen 

die door de media opgeroepen voorstellin-
gen aannemen, zoals het schrikbeeld van 
een nucleaire apocalyps: als een besmette-
lijke ziekte planten ze zich voort door de 
publieke opinie, tot ze worden afgelost door 
weer een volgende mediahype. Mocht de 
catastrofe ooit plaatsvinden, merkt hij sar-
castisch op, dan gebeurt dit vast op een 
moment dat iedereen allang vergeten is hoe 
bang men ervoor was.19 Maar dit soort al 
dan niet kortstondige hypes in wat je het 
collectieve bewustzijn zou kunnen noemen, 
is slechts een oppervlakteverschijnsel. Ook 
met het bewustzijn van het individu is, 
meent Strauß, iets eigenaardigs aan de 
hand. Terwijl het hoofd tolt van de journa-
listieke informatie, blijkt het geheugen van 
dit ‘überinformierte Bewußtsein’ steeds 
korter te worden. Wie herinnert zich nog de 
hype van gisteren, laat staan waar men zich 
tien, twintig jaar geleden druk over maak-
te? Wie is nog in staat de Canto’s van Ezra 
Pound te lezen, met hun rijke bagage van 
cultuurhistorische referenties? Zonder een 
stapel antiquarische naslagwerken, die de 
steeds groter wordende hiaten in het eigen 
culturele langetermijngeheugen moeten hel-
pen opvullen, zal het niet lukken.20

 Nu zijn de Canto’s uiteraard bij uitstek 
elite cultuur. In de mediacultuur van de 
jaren 80 echter, stelt Strauß vast, heeft de 
elitecultuur opgehouden te bestaan. Alles is 
geëgaliseerd en genivelleerd tot het niveau 
van het journalistieke. En waar Strauß ook 
komt – in het kunstenaarscafé, de college-
zaal, het krakershol of  de Ikea – overal ont-
moet hij hetzelfde type mens: ‘de mens van 
het moment, de volstrekt huidige, de volle-
dig in de tegenwoordige tijd levende’. In 
Paare, Passanten onderwerpt hij dit mens-
type, dat ook de theaterstukken bevolkt, 
aan een welhaast antropologisch onder-
zoek. De in de jaren 80 levende mens is een 
gretige mediaconsument. Je merkt het 
alleen al aan de manier waarop hij spreekt. 
Oude gezegden raken in onbruik. Wat 
ervoor in de plaats komt is niet zelden recht-
streeks ontleend aan reclameboodschap-
pen. Van het verleden weet dit type mens 
niet veel meer dan wat hij uit de media heeft 
opgestoken. Maar hij maakt zich evenmin 
illusies over de toekomst, zelfs al is hij naar 
eigen zeggen politiek geëngageerd. De tijd 
van de grote utopieën is voorbij. In plaats 
daarvan investeert hij nogal wat energie in 
zijn privéleven. Makkelijk gaat dit hem ech-
ter niet af. Traditionele relatievormen zijn 
sinds de jaren 60 uit de mode. De mens van 
de jaren 80 is dan ook dikwijls in therapie. 
Al met al, schrijft Strauß, gaat het om een 
wonderlijk wezen. Wat beweegt zo iemand 
voort door het leven? Heb je om te leven niet 
ook een ‘sense of  belonging’ nodig, een 
gevoel van geworteld zijn in een cultuur, ja 
een historisch besef  dat verder reikt dan de 
krant van gisteren? ‘Hoe weinig bevredi-
gend moet het zijn, enkel en alleen te existe-
ren als dit type van het moment. De harts-
tocht, het leven zelf  heeft behoefte aan 
teruggrijpen (meer nog dan aan anticipe-
ren) en put krachten uit voorbije rijkdom, 
uit het historische geheugen. Maar waar dit 
alles nog vandaan halen?’21

 Van oudsher lag hier een belangrijke taak 
voor de literatuur. Schrijven, licht Strauß 
zijn eigen poëticale opvattingen toe, behelst 
immers meer dan het bevredigen van de 
behoeften van het moment. Als schrijver sta 
je binnen een traditie. Je schrijft in opdracht 
van de literatuurgeschiedenis, onder toe-
zicht van al het tot dusver geschrevene. En 
door er iets nieuws aan toe te voegen, pro-
beer je voor jezelf  en je lezers een geestelijke 
‘heimat’ te scheppen die de waan van de 
dag overstijgt. Met de elitecultuur is echter 
ook de literatuur een zachte dood gestor-
ven. Zeker, aldus Strauß, het wemelt van de 
journalisten die zichzelf  schrijver noemen. 
Maar ‘de zich voortslepende spelers, de erf-
genamen van het modernisme, de nerveuze 
traditionalisten en pathetische maniëristen 
en al die anderen die in de ogen van de com-
munis opinio doorgaan voor nutteloze war-
hoofden’ – dit soort schrijvers zijn een uit-
stervend ras.22 Je zou het, redeneert Strauß, 
kunnen vergelijken met ‘de objectieve 
belemmeringen en verblindingen van de 
kennissystemen, zoals die door Bachelard 
en Foucault in de wetenschapsgeschiedenis 
zijn onderzocht.’ Maar paradigma’s zijn ein-
dig. Ze kunnen plotsklaps omdraaien. En: 
‘Alvorens geloof  te hechten aan het bestaan 
van intelligent leven buiten onze planeet, 
zouden we overtuigd moeten zijn van het 
bestaan van revolutionaire gedachten bui-

Botho Strauß in zijn woonkamer, 1986. Foto: Ruth Walz, Berlijn
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ten ons gevestigde bewustzijnsgedoe. Wat 
kan er niet allemaal allang zijn opgedoken 
gedurende het afgelopen decennium, waar-
van het verbazingwekkende wezen in de 
atmosfeer van onze tijd werkzaam is. En wij 
hebben het, verblind als we zijn door de dog-
ma’s en de beperkingen van onze waarne-
ming, niet eens opgemerkt. Kónden het niet 
opmerken.’ 23

De nieuwe onoverzichtelijkheid

Herlees je de latere essays door de bril van 
dit essayistische cultboek uit de vroege jaren 
80, dan is het opmerkelijk hoezeer de con-
touren van Strauß’ denken op hoofdpunten 
al vastlagen. Zo is mediakritiek in Der 
Aufstand gegen die sekundäre Welt eveneens 
een leidmotief. Sterker, de ‘secundaire 
wereld’ uit de titel van de bundel, waarte-
gen de rechtsgezinde in opstand komt, is 
‘het regime van de teleocratische openbaar-
heid’. Zozeer hebben we ons door dit mas-
sabedrog het zicht op de werkelijkheid laten 
ontnemen, dat we überhaupt niet meer 
kunnen begrijpen ‘waarom iemand in 
Tadzjikistan het als een politieke opgave 
beschouwt zijn eigen taal te behouden’: 
‘Dat een volk zijn zedelijkheidswetten tegen 
andere volkeren wil verdedigen en bereid is 
daarvoor bloedoffers te brengen, kunnen 
wij vanuit onze liberaal-libertaire gebor-
neerdheid alleen nog maar zien als verkeerd 
en verwerpelijk.’ 24 Het was een van de 
meest aanstootgevende passages uit het 
Bocksgesang-essay. En zo kras wordt het in 

Paare, Passanten inderdaad nog niet gefor-
muleerd. Maar ook toen al interpreteerde 
Strauß de islamitische Revolutie in Iran 
(1978) als een plotselinge doorbreking van 
de schijnwerkelijkheid van het gevestigde 
paradigma, die ‘ons (ontwortelden)’ een 
wijze les leerde: ‘Er bestaan zeer stabiele 
menselijke samenlevingsvormen […] die 
zich door gelijkmatigheid, duurzaamheid, 
overlevering, niveau, eenvoud en antimate-
rialisme volledig onderscheiden van het 
dynamische geschiedbeeld dat men er bij 
ons sinds de Franse Revolutie heeft inge-
stampt.’ 25

 Natuurlijk, Der Aufstand gegen die sekundä-
re Welt is een pamflet. Wat dat betreft spreekt 
alleen al de titel boekdelen. Onwillekeurig 
denk je aan Ortega y Gassets De opstand der 
horden (1930) en dat is ook het genre waar-
in deze bundel thuishoort. Nadrukkelijk 
situeert Strauß zichzelf  binnen de traditie 
van de radicale Verlichtingskritiek, die hij 
aanduidt als ‘rechts’.26 En hij richt zijn pij-
len op ‘links’, waartoe hij zo’n beetje alles 
rekent wat met Verlichting in verband kan 
worden gebracht: van de ‘mislukte, wereld-
se soteriologie’ 27 van het marxisme-leninis-
me tot het verwaterde neoliberale conserva-
tisme naar Angelsaksisch model. In Paare, 
Passanten daarentegen spelen de begrippen 
‘links’ en ‘rechts’ geen enkele rol. 
Kenmerkend voor deze tekst is juist een 
hoge mate aan ideologische ambiguïteit, 
zoals wordt onderstreept door de uiteenlo-
pende duidingen.28 Weliswaar kan men 
overtuigend beargumenteren dat Strauß 
ook in dit vroege prozawerk al uit is op een 

restauratie van het gedachtegoed van ‘ner-
veuze traditionalisten’ als Pound en Jünger 
– het esthetisch-modernistische antimoder-
nisme uit het interbellum. Maar even steek-
houdend kan men het interpreteren als een 
uitvloeisel van het elitaire linkse cultuur-
pessimisme van Adorno, of  als een verwer-
king van de theorieën van eigentijdse 
Franse filosofen als Baudrillard en Foucault. 
Laatstgenoemde heeft eveneens de islamiti-
sche Revolutie in Iran verdedigd.29

 In de ogen van de toenmalige literaire kri-
tiek was het precies deze ideologische ambi-
guïteit, die Paare, Passanten ‘typisch jaren 
80’ maakte.30 Samen met Peter Sloterdijks 
twee jaar later verschenen Kritik der zyni-
schen Vernunft (1983) gold het boek als 
belangrijk voorbeeld van wat Jürgen Habermas 
weldra ‘de nieuwe onoverzichtelijkheid’ zou 
noemen.31 Dit begrip is in Duitsland, als het 
gaat om de lange jaren 80, welhaast spreek-
woordelijk geworden. Habermas bedoelde het 
als een waarschuwing. Van steeds meer zoge-
naamd linkse intellectuelen was de politieke 
kleur allerminst evident. De verklaring zocht hij 
in Frankrijk, meer specifiek in kringen van 
Foucault cum suis. Het vergrijp van deze in 
naam linkse Franse filosofen bestond erin, dat 
ze zich hadden ontfermd over de erfenis van 
het Duitse ‘irrationalisme’: de binnen de 
sociaalkritische theorie van de Frankfurter 
Schule als cryptofascistisch verworpen 
denklijn Nietzsche-Jünger/Heidegger. Via 
de omweg van deze indertijd immens popu-
laire ‘postmoderne’ Franse filosofie zou het 
anti-Verlichtingsdenken ook in de Bonds-
republiek weer in de mode zijn geraakt.

Habermas’ reprimande was de directe aan-
leiding voor het postmodernismedebat, dat in 
de loop van de jaren 80 aan wijsgerige 
faculteiten wereldwijd werd uitgevochten. 
Net als in de Historikerstreit, het andere 
grote debat uit de jaren 80 (waarvan 
Habermas overigens eveneens de initiator 
was), ging het in deze filosofenstrijd primair 
over de vraag hoe het Derde Rijk al dan niet 
kon worden ingepast binnen de Duitse (cul-
tuur)geschiedenis. Was de Holocaust de 
actualisering van wat in het Duitse ‘irratio-
nalisme’ al in potentie aanwezig was? Had 
Heideggers betrokkenheid bij het reëel-exis-
terende-rechts van het nationaalsocialisme 
zijn filosofische stelsel voorgoed onder-
mijnd? En hoe zat het met de betrokkenheid 
van onder meer Georg Lukács en Bertolt 
Brecht bij het reëel-existerende-links van 
het stalinisme? Moesten de wortels van het 
kwaad niet veeleer worden gezocht in dit 
soort totalitaire ‘Grote Vertellingen’, die 
naast Auschwitz ook de Goelag Archipel 
hadden voortgebracht? Of  maakte men zich 
alleen al door zo te redeneren schuldig aan 
een relativering van de nazimisdaden? Het 
waren de grote kwesties waarmee de gees-
teswetenschappen (en in hun kielzog de 
publieke opinie) zich in de jaren 80 bezig-
hielden. ‘Ons ouder worden’, schrijft Strauß 
in Paare, Passanten, ‘cirkelt in een steeds rui-
mere herinneringsworsteling rondom onze 
unieke geboorteplaats: het Duitse natio-
naalsocialisme. De afstand neemt toe, maar 
we kunnen nooit uit deze concentrische 
bestemming uitbreken. […] Dit exces van de 
eeuw […] vormt het geheime centrum, ja de 
gevangenis van al [onze] intellectuele (en 
spirituele) inspanningen.’ 32

Van schandaal naar metaschandaal

Intrigerend in dit citaat is het woord ‘gevan-
genis’. Het maakt treffend het onderscheid 
duidelijk tussen deze Minima Moralia van de 
jaren 80 en Adorno’s Minima Moralia van 
de late jaren 40. Adorno, zelf  een overle-
vende, schreef  zijn Reflecties in een tijd 
waarin de Holocaust binnen het collectieve 
historische besef  nog een randgebeurtenis 
was. Het boek is doortrokken van een diepe 
morele verontwaardiging over het ‘idiote’ 
feit dat, na deze catastrofe, het leven ‘nor-
maal’ was doorgegaan – alsof  het alleen 
maar ging om ‘een intermezzo’ en niet om 
‘de catastrofe zelf ’.33 In de jaren 80 echter 
wordt Auschwitz wereldwijd beschouwd als 
een uniek, maar tegelijk universeel geldend 
moreel ijkpunt, dat onder geen enkele voor-
waarde mag worden ‘genormaliseerd’ 
(Habermas), bijvoorbeeld door een histori-
sche vergelijking met de Goelag Archipel.34 
In de Bondsrepubliek, schrijven de historici 
Patrick Dassen en Ton Nijhuis (2001), is 
rondom dit morele ijkpunt ‘een uitgebreid 
alarmsysteem [ontstaan] dat zeer gevoelig 
was afgesteld en dus bij de minste of  gering-
ste verdenking afging. In de praktijk bete-
kende dit een eindeloze reeks discussies en 
kritische commentaren op ‘revisionistische’ 
ideeën. Jürgen Habermas […] stond erom 
bekend dat hij zorgvuldig de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung naspeurde op zoek naar 
de eerste tekenen van conservatieve gelui-
den […].’ 35 En ontegenzeggelijk behoort 
Strauß al rond 1980 tot de (indertijd nog 
zeer kleine) minderheid die het cordon sani-
taire ervaart als een gijzeling. Tussen de 
regels door voel je in Paare, Passanten voort-
durend de vertwijfeling; hoe hij in zijn stre-
ven verder te kijken dan de waan van de dag 
alsmaar weer aanloopt tegen taboes en 
denkverboden, als tegen de muren van een 
gevangenis.
 In Der Aufstand gegen die sekundäre Welt 
heeft de vertwijfeling de vorm gekregen van 
een J’accuse. In naam van de rechtsgezinde 
paria eist Strauß het recht op ‘de geestelijke 
ontwikkeling van een vrij mens’ te mogen 
doormaken en te worden behandeld ‘met 
dezelfde intellectuele rechtvaardigheid die 
alles wat links is decennialang volstrekt 
vanzelfsprekend heeft genoten’. Als hij tot 
het inzicht komt dat zelfs in een bijzin van 
Ernst Jünger nog meer wijsheid schuilt dan 
in het gehele journalistieke gebabbel bij 
elkaar, dan heeft hij het volste recht dit op te 
schrijven zónder onmiddellijk met de natio-
naalsocialisten in een hoek te worden 
geplaatst. Zoals ook niemand het in zijn 
hoofd zou halen een auteur die Brecht 
bewondert ervan te beschuldigen dat hij de 
geesten probeert rijp te maken voor een 
terugkeer van de stalinistische bloedbaden. 

Botho Strauß in zijn werkkamer, 1983. Foto: Gisela Scheidler, Berlijn
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‘We zijn geen statische links-liberale samen-
leving. Velerlei revisies zullen op het gebied 
van de literatuur nog noodzakelijk zijn en 
ongetwijfeld plaatsvinden (al is het uit intel-
lectuele nieuwsgierigheid).’ 36

 Dit betekent niet dat de Holocaust in de 
latere opstellen geen onderwerp is. 
Integendeel: de misdaden van de nazi’s, stelt 
Strauß in het Bocksgesang-essay, belicha-
men een schuld die buiten elke maat is. Ze 
waren zo buitensporig dat je zelfs een halve 
eeuw na dato nog steeds de grond onder je 
voeten voelt wankelen, als bij een tremen-
dum. Maar precies om deze reden zouden ze 
geen onderwerp moeten zijn in het openba-
re vertoog van de teleocratie, met zijn 
opzichtig uiterlijk vertoon van politieke cor-
rectheid. Laat staan dat ze zich lenen voor 
ideologische scherpslijperij. Deze misdaden 
zijn een aangelegenheid van het geweten 
van het individu.37 Dat zal ook de schrijver 
Martin Walser vijf  jaar na het verschijnen 
van Anschwellender Bocksgesang betogen, in 
een geruchtmakende rede bij de aanvaar-
ding van de Vredesprijs van de Duitse boek-
handel (1998).38 Maar dan zijn we alweer 
enkele schandalen verder.
 Want het schandaal rond Anschwellender 
Bocksgesang, dat zich een kleine twee jaar 
voortsleept, staat niet op zichzelf. Evenals 
het voorafgaande decennium worden ook 
de jaren 90 getekend door een lange reeks 
revisionismeschandalen. In het Bocks-
gesang- debat maakt Walser39 samen met 
Peter Sloterdijk deel uit van het selecte 
gezelschap dat dwars tegen de communis 
opinio in, de auteur in zijn opstand steunt. 
Zeker, over de inhoud van dit essay kan men 
zo het zijne denken, meent Sloterdijk in een 
gesprek met de filosoof  Carlos Oliveira 
(1996). Maar als de man graag katholieke 
boekjes leest en zichzelf  rechts wil noemen, 
dan moet men hem dat gunnen. Níet 
Strauß’ denkbeelden zijn scandaleus, maar 
het alarmsysteem dat in dit schandaal op 
volle toeren heeft gedraaid. En het enige wat 
de mediaschuwe auteur volgens Sloterdijk 
werkelijk te verwijten valt, is dat hij zich zo 
vroeg heeft teruggetrokken uit het debat: hij 
had van het schandaal een ‘metaschan-
daal’ moeten maken.40 Wat we ons hierbij 
moet voorstellen wordt duidelijk in 1999, 
als Sloterdijk het schandaal rond zijn eigen 
rede Regeln für den Menschenpark aangrijpt 
voor een frontale aanval op Habermas en de 
zijnen. De Frankfurter filosoof  weet het mis-
schien nog niet, maar zijn sociaalkritische 
theorie is dood, aldus Sloterdijk in een open 
brief: ‘De knorrige oude dame was al gerui-
me tijd bedlegerig, inmiddels is ze ingesla-
pen. Wij verzamelen ons aan het graf  om de 
balans op te maken van een tijdperk, maar 
ook om te herdenken hoe een einde kwam 
aan de hypocrisie. Denken betekent danken, 
heeft Heidegger ooit gezegd. Ik ben veeleer 
van mening: denken betekent diep inade-
men en een zucht van verlichting slaken.’ 41

 En anders dan Strauß zes jaar eerder, 
heeft Sloterdijk wél de communis opinio op 
zijn hand. Hiermee lijkt zich iets te voltrek-
ken dat toch verdacht veel weg heeft van 
een paradigmawissel – ook al is het niet de 
grote kladderadatsch waarop Strauß had 
gehoopt.

Umdenken

In de loop van de jaren 90 neemt Duitsland 
langzaam maar zeker afscheid van de vaste 
oriëntatiepunten uit de voorgaande decen-
nia. Het sociaalkritische paradigma van de 
Frankfurter Schule wordt minder domi-
nant. 42 Nu zou men zich uiteraard kunnen 
afvragen of  de erosieverschijnselen niet al 
veel vroeger zichtbaar waren. Het 
Bocksgesang-debat en de controverses rond 
Walser en Sloterdijk liggen onmiskenbaar 
in het verlengde van de eerdere revisionis-
meschandalen. Het is dan ook verleidelijk 
de periode tussen pakweg midden jaren 70 
en de late jaren 90 op te vatten als één tijd-
vak: de lange jaren 80, die niet zozeer een ruk 
naar rechts markeerden, zoals binnen het 
oude paradigma werd gedacht, maar veel-
eer een overgang naar een meer open, plu-
ralistisch discours. Een dergelijke voorstel-
ling van zaken doet echter beslist 
onvoldoende recht aan de nauwelijks te 
overschatten impact die 1989 heeft gehad  
– wereldwijd, en zeker in Duitsland, dat dan 
nog formeel onder toezicht staat van de vier 
bezettingsmachten. 1989 was de diepste 
cesuur sinds de Tweede Wereldoorlog: het 
begin van een nieuwe wereldorde. Terecht 

benadrukt Strauß in het nawoord bij 
Steiners Real Presences het ‘plotselinge’ van 
de gebeurtenissen. Iedereen, tot in de hoog-
ste politieke regionen, werd erdoor overval-
len.43 En, verzucht de publiciste Cora 
Stephan (1993), hoe nietszeggend lijken de 
grote vraagstukken waar we ons in de jaren 
80 het hoofd over braken, als je ze bekijkt 
vanuit het perspectief  van ná de Wende. 
Het is alsof  we na een lange winterslaap zijn 
ontwaakt in een volstrekt andere werkelijk-
heid, waarin dingen gebeuren die niemand 
ooit voor mogelijk hield.44

 Ook in het schandaal rond Anschwellender 
Bocksgesang was de Wende mogelijk een 
belangrijk ingrediënt. Strauß publiceerde 
zijn essay drie jaar na de hereniging van de 
beide Duitslanden, waarvoor onder ande-
ren Habermas en de schrijver Günter Grass 
indringend hadden gewaarschuwd. Had 
een verenigd Duitsland immers niet ooit 
Auschwitz voortgebracht? Bewijzen voor 
het eigen gelijk waren snel gevonden. Week 
in week uit mocht de idiosyncratische 
auteur van Anschwellender Bocksgesang in 
de (geschreven) media figureren als de per-
sonificatie van het schrikbeeld dat de 
Bondsrepubliek zou afglijden naar de bar-
barij van het nationaalsocialistische verle-
den. Strauß was dan misschien geen échte 
fascist, zoals een enkeling in de hitte van het 
debat had beweerd; hij maakte zich toch wel 
degelijk schuldig aan opruiing en het zaaien 
van haat.45 Maar net als de discussie over 
het vermeend revisionistische karakter van 
de Duitse eenwording, was ook het 
Bocksgesang-debat een achterhoedegevecht 
– zo men wil: een laatste oprisping van de 
lange jaren 80. Naarmate de jaren 90 vor-
derden, groeide het besef  dat men met de 
oude topoi niet verder kwam. Wie zich niet 
volledig buiten de nieuwe realiteit wilde 
plaatsen, moest Umdenken. Met name intel-
lectuelen uit de protestgeneratie van 1968 
maakten een draai van 180 graden.46 Een 
minister van de in de jaren 80 uitgesproken 
pacifistische Grünen, Joschka Fischer, zond 
Duitse troepen naar de nieuwe oorlog op de 
Balkan. Sloterdijk, die een maand na de val 
van de Berlijnse Muur nog in positieve ter-
men had gesproken over Duitslands ‘edele 
vijandschap tot zichzelf ’, kwam tot de con-
clusie dat Duitsland het stadium van een 
‘niet normale democratie’ voorbij was en 
niet langer door fascistenjagers hoefde te 
worden bewaakt.47

 Ironisch genoeg is Strauß zelf  het meest 
treffende voorbeeld van deze omslag. Het 
vroegere boegbeeld van onorthodox-links 
West-Duitsland geldt tegenwoordig als een 
van Duitslands meest prominente rechtse 
intellectuelen – binnen het oude paradigma 
welhaast een contradictio in terminis. Hij 
schrijft nog steeds theaterstukken, publi-
ceert met enige regelmaat Bocksgesang-
achtige essays en ook Paare, Passanten heeft 
een vervolg gekregen in een reeks Minima 
Moralia, waaronder het recente Vom 
Aufenthalt (2009). Maar de relevantie die 
zijn werk ten tijde van het Bocksgesang-
debat nog bezat, heeft het allang verloren. 
In de kritieken domineert veelal een gelaten 
schouderophalen. En een enkele keer klinkt 
er ook droefenis in door over het verlies van 
een held uit de jeugdjaren. ‘Haben wir uns 
von Botho Strauß oder hat er sich von uns 
entfernt?’, vraagt literatuurcriticus Ulrich 
Greiner (2009) zich af. [48] Het antwoord is 
zonder enige twijfel het eerste. Als je Paare, 
Passanten en de opstellen in Der Aufstand 
gegen die sekundäre Welt in chronologische 
volgorde leest, dan verschaffen deze teksten 
een intrigerende inkijk in een ideologisch 
bewustwordingsproces. Inhoudelijk is 
Strauß zichzelf  door de jaren heen echter 
opmerkelijk trouw gebleven: zijn denkbeel-
den hebben sinds de Minima Moralia van de 
jaren 80 amper noemenswaardige verande-
ringen ondergaan. Ook Vom Aufenthalt is 
weer veel van hetzelfde.49 Dat is het pro-
bleem: wat in jaren 80 nog cult of  aanstoot-
gevend was, is anno 2010 domweg ‘typisch 
jaren 80’.
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MARC HOLTHOF

Stefaan Decostere heeft zich na zijn afscheid bij de 
VRT in 1998 meermaals, fragmentair, direct of  
indirect in biografische nota’s, programmatek-
sten, interviews, toespraken enzovoort, uitgela-
ten over de bijna twintig jaar die hij bij de open-
bare omroep heeft gewerkt en de programma’s 
die hij er gemaakt heeft. Deze tekst is voor een 
groot deel opgebouwd uit dat vaak verhelderende 
materiaal. Ik heb het zo nodig in het Nederlands 
vertaald, gemonteerd, herhalingen weggewerkt 
en het geheel aangevuld met eigen opmerkingen 
na het herbekijken van enkele van de belangrijk-
ste programma’s uit Decosteres oeuvre. De tekst 
gaat over meer dan de programma’s of  carrière 
van Decostere. Het is indirect ook het relaas van 
de teloorgang van de openbare omroep.

Stefaan Decostere werd in 1955 in Kortrijk 
geboren. Hij studeerde filmregie aan het 
RITCS (het huidige RITS) in Brussel. Nadat 
hij in 1978 was afgestudeerd, regisseerde 
hij zijn eerste documentaire over Marcel 
Duchamp. Van 1979 tot 1998 werkte hij 
als regisseur en producer voor het departe-
ment Kunstzaken van de (voormalige) 
BRTN. Hij maakte deel uit van een kleine 
groep vernieuwende televisieregisseurs die 
nieuwe formats zochten waarmee op tele-
visie steeds complexere ideeën konden 
weergegeven worden. Decostere benaderde 
televisie als een ernstig medium om ideeën 
over media, experiment en videocreatie te 
ventileren. In zijn documentaires ging hij 
steeds kritischer om met het medium. Het 
werden een soort van essays waarin hij de 
codes die de programmering van main-
streamtelevisie bepalen van repliek diende.
 Daarom zijn deze documentaires veel meer 
dan de neerslag van hun onderwerp. Het zijn 
kunstwerken op zich. In tegenstelling tot 
‘normale’ televisieproducties zijn Decosteres 
programma’s een uitdaging voor de kijker. 
Omdat ze thema’s en onderwerpen vanuit 
verschillende perspectieven aansnijden, 
nodigen ze uit tot reflectie en introspectie; ze 
dwingen de kijker om actief  te zijn. Decosteres 

televisieproducties zijn doordrongen van de 
overtuiging dat de kijker extreem onderschat 
wordt. Als televisiemaker wou hij de neer-
waartse spiraal van kijkstatistieken en 
oppervlakkigheid doorbreken. Hij koos tegen 
de consumptiecultuur, die bepaald wordt 
door commerciële reflexen, en waar kunst, 
kitsch, religie en entertainment dezelfde 
waarde en betekenis hebben.
 Vandaag werkt Stefaan Decostere vooral 
met internet en nieuwe media. Samen met 
Margit Tamás stichtte hij in 1999 Cargo, 
een platform voor kritiek, nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van media en artistieke 
creatie. Vanaf  2007 ging Cargo publiek met 
het project Warum 2.0 dat gepresenteerd 
werd op het Artefact Festival in het STUK in 
Leuven. De installatie werd ook getoond tij-
dens het Rotterdam Filmfestival in V2 
(januari 2009).
 In deze tekst beperk ik mij tot het werk dat 
Decostere maakte voor de Nederlandstalige 
Belgische openbare televisie, die in die jaren 
achtereenvolgens BRT, BRTN en VRT heet-
te. Dat waren onder meer: 

–  Er ligt een video in de soep (1983)
–  Nam June Paik (1984)
–  IJsbreker 17: Van toeters en blazers (1984).
 Regie: Jef  Cornelis, Stefaan Decostere, 
 Karel Schoetens, Jackie Claeys
–  Dans + Camera (1985)
–  Warum wir Männer die Technik so lieben
 (1985)
– Polyfonisten Deel 1 & 2 (1986)
–  Charbon-velours 2: vampier (1987)
–  Digital Dreams (1990)
–  De La Mano (1990)
– Travelogue 1: The Dream of  Leopold II (1990)
– Travelogue 2: The Metamorphoses of  Tintin
 (1990)
– Travelogue 3: Alchemie Bruxelloise (1990)
– Travelogue 4: Coming from the Wrong Side /
 Het Spoor van de zalm (1992)
– Lessons in Beauty (Antoon van Dyck) (1993)
– Travelogue 5: Déjà-Vu (1994)
– Hoe waar vals kan zijn (1994)
– Lessons in Modesty (1995)
– Melencolia, een hommage non-stop (1995)
– How do you become god? (1995)
– Pauvre France (1997)

Horizon

De Italiaanse filmregisseur Michelangelo 
Antonioni duidde een van de kernideeën in 
zijn werk ooit aan als de ‘event horizon’. Het 
construeren van een verhaal is voor hem 
als het staan aan de rand van de horizon, 
altijd klaar om te verschuiven naar een 
ander perspectief, een ander register, een 
andere benadering van het verhaal. Het is 
onmogelijk om één verhaal te vertellen 
zonder aan een ander verhaal te raken. De 
horizon vertegenwoordigt hier een punt 
van pure potentialiteit.
 Ook Stefaan Decostere wijdde zijn werk en 
zijn leven aan het verkennen van die ‘event 
horizon’. Tot de jaren 90 produceerde hij een 
serie uitzendingen waarin hij een caleidosco-
pisch gebruik van het televisiemedium com-
bineerde met de formele technieken van 
videokunst. Hij confronteerde de televisiekij-
ker met nieuwsoortige werelden, nieuwe 
media, ecologische en technologische para-
digmaverschuivingen. Decosteres werk als 
televisiekunstenaar, publicist, website- en 
installatiekunstenaar is erg verscheiden, 
maar is altijd – op directe of  subversieve 
manier – gebonden aan een weerstand 
tegenover de media waarin hij werkt. Steeds 
weer verkent hij de horizon ervan. Hij verlegt 
de codes van het televisiemedium, de 
bestaande televisievormen. Decostere tracht-
te een ander soort televisie binnen te bren-
gen in de oude televisie. Hij verruimde letter-
lijk de horizon van de openbare omroep. 

Warum wir Männer die Technik so 
lieben (1985)

In 1984 maakte Decostere een portret van 
een van de mensen die hem had beïnvloed, 
de Amerikaans-Koreaanse videokunste-
naar Nam June Paik. Chris Dercon schreef  

mee aan het scenario. De documentaire 
gaat over het ontwerp en de codes van de 
beeldtaal. In de marge van deze film werd 
een wat gebricoleerde installatie met ver-
schillende schermen gepresenteerd in de 
studio van de Beursschouwburg.
 Een jaar later, in 1985, realiseerde Stefaan 
Decostere in samenwerking met Paul Virilio, 
Klaus vom Bruch, Jack Goldstein en opnieuw 
Chris Dercon de video Warum wir Männer die 
Technik so lieben voor de toenmalige BRT. Het 
is technisch, stilistisch en inhoudelijk het 
sleutelwerk van Decostere. Later hernam hij 
deze film in installatievorm onder de titel 
Warum 2.0 (2007-2009).
 In het programma wordt onderzocht hoe 
oorlog, snelheid en technologie de werke-
lijkheid organiseren en reorganiseren; hoe 
de realiteit in feite een mediagebeuren 
wordt. Paul Virilio analyseert er de sterke 
band die bestaat tussen oorlog en visuele 
technologie, in het verlengde van zijn boe-
ken Logistique de la Perception (1984) en 
L’Horizon-Négatif (1985). Kunstenaars 
Klaus vom Bruch met video en Jack 
Goldstein met verf  en klank presenteren 
hun eigen artistieke versies van die ideeën. 
Decostere zorgde voor een opmerkelijke 
regie waarbij hij de verschillende ingrediën-
ten van de uitzending vaak in hetzelfde 
beeld verwerkte. Een beeld-in-beeldstrategie 
die zowat zijn handelsmerk werd.
 In Warum Wir Männer… en latere produc-
ties gebruikte Decostere animatie, keerde hij 
concepten en definities om tot ironische sce-
nario’s en speelde hij met beeld-in-beeldin-
serts en kubistische schermopdelingen. 
Centraal in zijn ontdekkingsreis naar een 
nieuwe radicale beeldtaal stond het creatief  
gebruik van de montage. Zijn erg eclectisch 
beeldgebruik is niet langer een illustratie 
van het onderwerp, maar de artistieke pro-
positie van een gedecentreerd subject, die 
visueel gestalte krijgt in een ‘bricolage’ van 
fragmenten, een mengeling van archief- en 
gesampelde beelden, eigen clips en grafische 
ontwerpen.

Impactologie

Het programma werd later het vertrekpunt 
van de installatie Warum 2.0. De verander-
de houding ten opzichte van het documen-
taire beeld is het hoofdthema van Warum 
2.0. De installatie bestaat uit een cirkelpa-
norama van transparante schermen. 
Meerdere interactieve ingangen maken van 
Warum 2.0 een arena waar bezoekers kun-
nen ingrijpen op de kracht van het beeld. 
Naast het oude materiaal uit het tv-pro-
gramma werd ook een nieuw gesprek met 
Paul Virilio opgenomen.
 Decostere ontwikkelde op basis van de 
inzichten van onder anderen Paul Virilio 
het begrip ‘impactologie’, het theoretisch 
concept achter Warum 2.0. Op www.cargo 
web.org kan men erover lezen: 

‘Het nieuws op televisie is een soort verhalen 
vertellen geworden waarin alles draait rond de 
impact, van beelden en van storytelling. Paul 
Virilio citeert daaromtrent Octavio Paz: 
‘L’impact de l’instant est aussi inhabitable que 
le futur.’ Het populistisch situationeel interven-
tionisme met messianistische trekjes dat tegen-
woordig de hedendaagse nieuwsmedia over-
heerst laat dit cruciale inzicht niet tot ons 
doordringen. Alleen vanop een bepaalde afstand 
‘far from impact’ kan men echt denken, als per-
soon, als kijker, als filmmaker.
 Daarom stelt Stefaan Decostere voor om een 
nieuwe wetenschap te creëren, de impactologie. 
In dit onderzoeksdomein wordt het concept 
impact geanalyseerd en gedefinieerd, maar er 
worden tevens praktische consequenties getrok-
ken. Want impact is voor de impactologie niet 
gewoon een domein van kennis: alleen vanuit 
een kritisch-subversieve relatie t.o.v. de bestaan-
de manier waarop met media wordt omgegaan, 
kan de impactologie werkelijk tot haar recht 
komen. In feite ontsnappen we nooit aan de 
poging om aan impact (mee) te doen: die gewil-
de zwakte is een essentieel onderdeel van de 
impactologie. De impactologie creëert de moge-
lijkheidsvoorwaarden voor een ritme van kri-
tisch denken dat momentaan een distantie toe-

laat tot de continuïteit van de mediale impacten 
die we ondergaan. De impactologie ondergraaft 
de techno-militaristische logica van het door 
het establishment beheerste medialandschap.’

Decostere presenteerde de praktische uit-
werking van deze ideeën op het Video 
Vortex International Symposium (part 2) te 
Amsterdam (januari 2008). Ze leidden ook 
tot Warum 2.0. Maar de bron, die als het 
ware telkens gerecycleerd wordt, is de ‘oude’ 
BRT-uitzending Warum Wir Männer die 
Technik so Lieben.

Reflexieve televisie

Warum Wir Männer… is een eigen project van 
Decostere, dat hem van begin jaren 80 tot 
vandaag bezig houdt. Daarnaast betekende 
werken binnen de openbare omroep vooral 
het uitvoeren van opdrachten. Opmerkelijk 
is echter hoe Decostere die al vanaf  het begin 
naar zijn hand zette en gebruikte om óver 
media te reflecteren. In de documentaire 
Dans + camera (1984) bijvoorbeeld, probeert 
hij verschillende media met elkaar te verzoe-
nen, door op zoek te gaan naar de essentie 
van de dansfilm. Hij bundelt een reeks vra-
gen over de registratie van beweging, de 
implicaties van diverse presentatievormen 
van dans en de manier waarop choreograaf  
en regisseur elkaars terrein verkennen. Een 
indrukwekkende resem choreografen, film-
makers en kunstcritici passeren de revue: 
Merce Cunningham, Karole Armitage, Birgit 
Cullberg, Hans van Manen, Jean-Claude 
Gallotta, Meredith Monk, Charles Atlas, 
Shirley Clarke, Marie André, José Montès-
Baquer, Geoff  Dunlop, Robert Cahen, Hilary 
Harris, Claude Mourieras, Ed Emswiller, Dirk 
Lauwaert, Jacqueline Pine, Susan Dowling, 
Faivre d’Archier, Jean-Marie Piemme, John 
Mueller… Allen geven ze hun visie op de (on)
grijpbaarheid van het lichaam, het fantasma 
van de man met de camera.
 Ook over een ander medium, de oude 
muziek, dat er zich op het eerste gezicht veel 
minder toe leent, wist Decostere avant-gar-
detelevisie te maken. In De Polyfonisten 
(1986) gebruikt hij de traditionele ingre-
diënten van een televisieuitzending over 
muziek: fragmenten van uitvoeringen met 
commentaar. De uitvoeringen worden ver-
zorgd door het, toen nog jonge, Huelgas 
Ensemble, het commentaar wordt geleverd 
door hun artistiek directeur Paul Van Nevel. 
Maar Decostere beperkte zich daar niet toe: 
hij liet zich inspireren door middeleeuwse 
manuscripten – Gorik Lindemans verzorgde 
de lay-out en lettering – plaatste beelden in 
beelden, gaf  de muzikanten ietwat middel-
eeuwse gewaden mee en maakte ze tot 
figuurtjes in een gelaagd audiovisueel 
manuscript. En hij liet acteurs Hilde Wils en 
Willy Thomas historische randbemerkin-
gen, speculaties en filosofische vragen for-
muleren bij de muziek, en vooral, haar tijd. 

De Travelogueserie (19901994)

In 1990 begon Decostere een reeks uitzen-
dingen – aanvankelijk waren er drie 
gepland, maar het werden er uiteindelijk 
vijf  – onder de titel Travelogue. Samen met 
Warum Wir Männer… vormen ze zijn meest 
persoonlijke werk voor de openbare omroep. 
Een travelogue is een reisverhaal, een reisdo-
cumentaire. Decostere hanteert het genre 
echter op een tegendraadse manier. De eer-
ste drie uitzendingen zijn reizen door 
Brussel, waar hij toen woonde en werkte. Ze 
zijn opgehangen aan Leopold II, Kuifje en 
het Philipspaviljoen op Expo 58. Deel 4: 
Coming from the wrong side / Het spoor van de 
zalm schetst een beeld van het Canadese 
Banff  (Alberta) waar Decostere een tijdlang 
artist-in-residence was. Deel 5, met als 
ondertitel Déjà-vu, is misschien het meest 
ambitieuze uit de reeks en toont de verwe-
venheid van realiteit en vervalsing in Japan.
 In de Travelogue-serie staan de realiteit en 
de fantasma’s van het toerisme centraal, als 
pars pro toto voor de fantasma’s van de hele 
westerse cultuur. Decostere exploreert op 
ingenieuze manier de parallellen tussen ver-

Lost Horizon *
Over de televisiejaren van Stefaan Decostere (1979-1998)

Stefaan Decostere

Warum wir Männer die Technik so lieben, 1985. 
© de kunstenaar, courtesy ARGOS (Brussel)



De Witte Raaf  – 145 / mei – juni 2010 7

schillende vormen van cultureel vertoon: de 
film, de stad, de televisie, de toeristische site, 
de wereldtentoonstelling, de winkelgalerij 
enzovoort. Hij manifesteert zich als een 
audiovisuele flaneur, een cybernetische 
Walter Benjamin (de verwijzing naar 
Benjamin duikt ook op in een latere tekst van 
hem over het internet: Angels in Hell – 
Benjamin in cyber / the ‘wired’ return of  allego-
ry). De serie legt de alomtegenwoordigheid 
van de meest uiteenlopende machtsstructu-
ren bloot en daagt ze uit in een reflexieve 
vorm. Doorheen de complexe gelaagdheid, 
zowel in auditieve als in visuele zin, worden 
alternatieve ideeën geformuleerd.
 De Travelogue-serie gaat over kijken, over 
de manier waarop wij onszelf  tonen aan de 
wereld: op televisie, in musea, in de stad, op 
tentoonstellingen en expo’s, in pretparken of  
miniatuursteden. Decostere citeert historici, 
filosofen en wetenschappers, en combineert 
allerlei soorten beelden op een poëtische 
manier. Verschillende standpunten overlap-
pen elkaar in dit spel van steeds verlegde 
horizonten. Decostere legt bloot hoe histori-
sche en urbanistische fragmenten verenigd 
worden tot een machtsstructuur, een ideolo-
gie die daadwerkelijk vorm krijgt in een 
manier van tonen: de kolonialistische praal 
van Leopold II, de gesimuleerde natuur in 
Canada, de gesimuleerde culturen in Japan.
 De eerste drie delen van Travelogue zijn 
kunstmatige wandelingen door de stad 
Brussel, waarbij het reizen tussen de traditi-
onele toeristische sites onophoudelijk over-

gaat in het reizen tussen de gezichtspunten. 
Het begrip ‘event horizon’, zoals geformu-
leerd door Antonioni, wordt hier bijna let-
terlijk toegepast: de uitzendingen bestaan 
uit een serie snel verschuivende horizonten.
 In Travelogue 1: The Dream of  Leopold II 
wordt de koloniale droom van Leopold II in 
beeld gebracht, die zijn stempel gedrukt heeft 
op het Brusselse stadsbeeld. Travelogue 2 leidt 
ons door het Museum voor Midden Afrika 
in Tervuren en bekritiseert het exotisme à la 
Kuifje. Uit atmosferische museumbeelden, 
dia’s van Brussel en footage van 
Amerikaanse en Belgische propagandafilms 
over toenmalig Kongo, blijkt hoe niet enkel 
Afrika als exotisch kan worden gezien, maar 
ook Brussel, de natuur en de moraal, en uit-
eindelijk om het even wat. Travelogue 3 is 
opgebouwd als een videotrip in het Poème 
Electronique, de audiovisuele show voor het 
Philips Paviljoen gemaakt door Le Corbusier, 
Edgar Varèse en Iannis Xenakis tijdens Expo 
58. Hier introduceert Decostere de oude 
metafoor van de stad als lichaam en belicht 
hij de Expo als belichaming van de ideologie 
van de vooruitgang. In Travelogue 4: Coming 
from the wrong side / Het spoor van de zalm 
over het Canadese wintersportoord Banff  
worden beelden van een bustrip of  het gigan-
tische hotel (herinnerend aan dat uit Kubricks 
The Shining) worden gesampeld tot een virtu-
oze video. In een minutenlange sequens zien 
wij een jonge indiaan dansen in een snelle 
slow motion, te snel om als vertraagd over te 
komen, te traag om reëel te zijn. 
 Het laatste deel van de reeks, Travelogue 5: 
Déjà Vu, draait rond virtueel toerisme, het idee 
elders te zijn zonder de eigen plek te verlaten. 
Decostere reisde ervoor naar Japan waar hij 
allerlei kunstmatige paradijzen opzocht. Een 
centrum voor huwelijksplechtigheden, het 
Hiroshima Peace Museum, de discotheek 
Juliana’s Tokyo in het Shibuya-uitgaans-
centrum in Tokio, het pretpark Sanrio 
Puropark, het schrijn in Ise, dat om de 20 jaar 
afgebroken en weer opgebouwd wordt, het 
MOA of  Museum of  Art enzovoort. Voor 
Decostere is Japan het land van het déjà-vu, 
het op industriële schaal vervaardigen van 
culturele reminiscenties aan elders. Een 
wereld die één groot Disneyworld wordt. Een 
beetje zoals in de beroemde uitspraak van 
Jean Baudrillard: ‘Disneyland bestaat om te 
verbergen dat heel Amerika Disneyland is.’
 Een van de meest pregnante passages uit 
de Travelogue-reeks blijft die uit deel 4, Het 
spoor van de zalm, waarin een vrouwelijke 
gids tijdens een busreis de reizigers indoctri-
neert hoe ze het Canadese landschap moe-
ten zien. Als een meertje in een Nationaal 
Park wat te laag ligt om er (vanuit de toer-
bus) een goede foto van te nemen, raadt ze 
haar medereizigers aan ‘to take a picture 
with your eyes’. Daarbij reduceert ze de ver-
houding mens-apparaat tot haar werkelijke 
dimensies: de mens neemt niet de foto, de 
foto neemt de mens. Wij zijn het verleng-
stuk van de techniek geworden. Datzelfde 
Travelogue 4 besluit met een hommage aan 
Michael Snows klassieker van de experi-
mentele film, La Région Centrale (1971). In 
het eindshot van Decosteres videofilm wordt 

een camera (met zeiltje eraan) voortgedre-
ven door de wind. De camera tast zo de hori-
zon van een indrukwekkend berglandschap 
af. Decostere maakt een ecologische variant 
op de film van Snow, waarin het Canadese 
landschap horizontaal én verticaal wordt 
afgetast door een erg mechanisch tuig. Een 
centraal thema in Decosteres werk, de hori-
zon, krijgt hier een ecologische dimensie.

Pauvre Flandre

Ondertussen werd de horizon van de open-
bare omroep steeds enger. Werken binnen 
een staatsinstelling als de BRT, later BRTN, 
nog later VRT, had zowel voor- als nadelen. 
Decostere kon samenwerken met een 
geoliede ploeg, waarvan vele namen steeds 
weer terugkeren in de generieken van zijn 
films, medewerkers die vaak blij waren een 
werkelijk creatieve bijdrage te kunnen leve-
ren. Anderzijds kreeg hij opdrachten en 
beperkingen opgelegd waarbij de instelling 
haar stempel drukte op het eindresultaat.
 Ik ga hier nog even in op de films Hoe waar 
vals kan zijn (1994) en Pauvre France (1997). 
De eerste film is een wat meanderende fanta-
sie rond een serie tentoonstellingen en feiten, 
waarbij waarheid en fictie in elkaar overglij-
den. Grofweg hetzelfde thema als Travelogue 
5, maar met Belgische in plaats van Japanse 
voorbeelden. De ster van het gebeuren is 
kunstenaar Jacques Charlier, van wie niet 
alleen werk aan bod komt in een van de epi-
sodes, maar die het geheel ook op zijn eigen 
onnavolgbare manier presenteert.
 Voor Pauvre France schreef  ik een basis-
tekst (geïnspireerd door Charles Baudelaires 
Pauvre Belgique) die door Stefaan tot scena-
rio verwerkt werd en die op een geniale 
manier gebracht werd door Jacques 
Charlier. Hij treedt op als gids, die ons eerst 
toespreekt in de Thalys en ons dan in Parijs 
door de tentoonstelling en de 19de eeuw 
loodst. Aanleiding voor deze uitzending was 
de opening van de tentoonstelling Paris-
Bruxelles in Parijs, die later te zien was in 
het Museum voor Schone Kunsten te Gent.
 Charlier is in beide gevallen de geknipte 
persoon om de uitzending te presenteren; 
hij creëert een uniek soort ironische mede-
plichtigheid met de kijker. Helaas vond de 
Openbare Omroep het nodig om zijn (een-
talig Franse) presentatie van Hoe waar vals 
kan zijn te compenseren door hem een 
Vlaamse copresentatrice te geven. Men 
koos voor producer Kris Smet, gespeciali-
seerd in sociale onderwerpen. Zij vindt 
nooit de juiste toon. Vreemd genoeg bleek 
(voor zover ik mij herinner) de Franstalige 
presentatie van Jacques Charlier in Pauvre 
France geen probleem.

Degradatie

Toen ik Stefaan een laatste keer bezocht in 
verband met Pauvre France vertelde hij dat 
hij overgeplaatst was. De Dienst Kunstzaken 
zou opgeheven worden en voortaan mocht/
moest hij het televisienieuws regisseren. 
Dat is ongeveer de meest mechanische job 
die een regisseur kan doen op televisie-
gebied. Niet toevallig vergeleek hij het – 
Virilio indachtig – met een militair controle-
centrum. Het was veel meer dan een 
overplaatsing, het was een vernederende 
degradatie van een van de interessantste 
internationale televisiemakers. Zelf  schreef  
Decostere er later over: 

‘Meer dan twintig jaar maakte ik documentai-
res voor de BRT. Daar kwam abrupt een einde 
aan in 1997 toen aan de top de directeur-gene-
raal vervangen werd door een manager (Bert 
De Graeve, M.H.). De omroep kreeg nu waar-
lijk een geestelijke leider. Met succes veranderde 
hij de openbare omroep in een privébedrijf  dat 
compleet gedreven werd door marktbekommer-
nissen. Op alle strategische posities werden er 
managers geplaatst die in de toekomst geloofden 
en heel het personeel kreeg de kans om mee het 
paradijs binnen te treden. Ik werd overgeplaatst 
van de dienst Kunstzaken (die niet lang erna 
ontmanteld werd) naar de nieuwsdienst (waar 
de realiteit in entertainment veranderd werd). 
Dat was de nieuwe horizon.
 Vanaf  dag één mocht ik vier nieuwsuitzendin-
gen per dag realiseren en mij aanpassen aan een 
ergonomische werkplek die leek op een militair 
commandocentrum. Als bonus mocht ik een 
serie workshops over verhaalopbouw volgen. 
Daar zag ik hoe mijn vroegere collega’s zaten te 
zweten terwijl ze de laatste formattechnieken 

voor het maken van documentaires aanleerden, 
en hoe ze snel de technieken om impact te creëren 
en hun kijkers aan de buis te kluisteren, onafhan-
kelijk van de inhoud, onder de knie kregen.
 Ik was geschokt. Ik ging parttime werken en 
stichtte Cargo, eerst als een schuilplaats om te 
overleven. Later ontwikkelde ik het langzaam tot 
een netwerk van gelijkgezinden die geïnteresseerd 
zijn in kritiek, ontwikkeling van (nieuwe) media 
en (onafhankelijke) artistieke creatie. Met hen 
ontwikkelde ik onderzoeksprojecten, organiseerde 
workshops en opendeurdagen. Tien jaar lang twij-
felden wij bij Cargo om publiek te gaan, omdat de 
bovengenoemde paradigmaverandering in de cul-
turele productie niet beperkt was tot alleen maar 
televisie. De bedrijfsreligie was overal aan het 
werk, niet het minst in de huizen en hoofden van 
het werkende en consumerende publiek.’ 1

Bij een andere gelegenheid zei Stefaan 
Decostere:

‘Het is bangelijk om te zien wat verdwenen is en 
aan het verdwijnen is op onze schermen, en wat er 
nooit op komt […] Vele persoonlijke stemmen en 
eigenzinnige uitdrukkingen zijn gesmolten als 
sneeuw. […] Zoals in de Canadese Nationale 
Parken de natuur veranderd is in een podium voor 
obsessieve controle, zo heeft televisie zichzelf  ver-
nietigd, het venster op de wereld – dat ze af  en toe 
was – gesloten om de ultieme subliminale inter-
face te worden voor het handelsmerk van de dag, 
met als enig vooruitzicht meer winst en meer 
business. Of  zelfs, want eigenlijk doet dat er niet 
toe, zonder dat vooruitzicht van business.’ 2

Bronnen en referenties

 •  Biografische notities, videografie en 
programmanota’s over Stefaan Decostere op 
Cinovid database (www.cinovid.org), www.
argosarts.org en www.cargoweb.org

 •  Stefaan Decostere, Dit is als of  dat, een 
onversneden bouwpakket, 2005. Geciteerd in: 
Stoffel Debuysere, Blik op de horizon. Op zoek 
naar een mediaal bewustzijn in Vlaanderen, 
opgenomen in De audiovisuele kunsten in 
Vlaanderen, Amsterdam, De Brakke Grond, 
2006. Zie: www.diagonalthoughts.com/?page_
id=110

 •  Michael Tarantino, The Event Horizon, Dublin, 
Irish Museum of  Modern Art, 1997.

 •  Paul Virilio, Guerre et cinéma 1. Logistique de la 
perception, Paris, L’Etoile, 1984.

 •  Paul Virilio, L’Horizon-Négatif  – essai de 
dromoscopie, Paris, Galilée, 1985.

Noten

 *  Lost Horizon is de titel van een roman van 
Frank Hilton uit 1939, verfilmd door Frank 
Capra in 1937, over een utopisch lamaklooster 
in de Himalaya, Shangri’la genaamd.

 1  Stefaan Decostere, Far from Impact, http://
impactology.wordpress.com/far-from-impact/

 2  Fragment uit The Sandberg Presentation door 
Stefaan Decostere en Margit Tamás, 
Amsterdam, 29 oktober 2004, geciteerd op 
www.argosarts.org.

Stefaan Decostere

Hoe waar vals kan zijn, 1994.  
© de kunstenaar, courtesy ARGOS (Brussel)

Stefaan Decostere

Travelogue 1, 2, 3, 1990. © de kunstenaar, courtesy ARGOS (Brussel)

Stefaan Decostere

Travelogue 4: Coming from the Wrong Side, 1992.
© de kunstenaar, courtesy ARGOS (Brussel)

Stefaan Decostere

Travelogue 5: Déjà-Vu, Stefaan Decostere, 1994.
© de kunstenaar, courtesy ARGOS (Brussel)
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Gesprek met Guillaume Bijl

Koen Brams/Dirk Pültau: Naast de Werk-
groepen Tentoonstellingen, Kunst onderwijs, 
1%-regeling en Atelierbeleid woonde jij ook 
geregeld de vergaderingen bij van de Werkgroep 
Sociaal Statuut. Kan je vertellen welke opvat-
ting jij huldigde inzake het sociaal statuut?
Guillaume Bijl: Ik vond dat het belang van 
het sociaal statuut van de kunstenaar in het 
NICC overdreven werd. Zelf  zag ik meer heil 
in een verhoging van de subsidies voor kun-
stenaars om de situatie van de kunstenaar 
te verbeteren. Daarnaast had ik moeite met 
de democratische aanpak van sommigen in 

de Werkgroep Sociaal Statuut – onder wie 
Danny Devos. Danny’s uitgangspunt was 
dat iedereen die beweerde kunstenaar te 
zijn ook effectief  als kunstenaar moest wor-
den beschouwd. Ik vind daarentegen dat je 
moet vertrekken van een kleinere groep van 
potentiële en erkende actuele kunstenaars  
– te beperken tot een driehonderdtal.
K.B./D.P.: Hoe zag je dat precies? Hoe wilde jij 
tot zo’n selectie komen? 
G.B.: Daar komen we bij een gevoelig punt. 
Volgens mij kan je drie categorieën van kun-
stenaars onderscheiden. De belangrijkste 
groep wordt gevormd door kunstenaars die 
werk maken dat je op een zinvolle manier 
kan kaderen binnen onze tijd – volgens mij 

zijn dat er in België maximaal driehonderd. 
Een tweede groep bestaat uit wat ik beleefd-
heidshalve ambachtskunstenaars noem  
– velen van hen geven les in het kunston-
derwijs. Zij maken doorgaans epigonen-
werk dat aansluit bij historische kunststro-
mingen. In de derde groep ten slotte vind je 
de amateurkunstenaars die in groten getale 
ons deeltijds kunstonderwijs bevolken. Hun 
kunst heeft geen enkele voeling met de tijd 
waarin wij leven, geen historische relevan-
tie. Hoe delicaat dit ook is, volgens mij moet 
alleen de eerste groep – soms worden ze ook 
de professionele kunstenaars genoemd – als 
kunstenaar erkend worden. 
K.B./D.P.: Hoe kan je echter bepalen wie tot 

De geschiedenis van het NICC – aflevering 4
Op weg naar een sociaal statuut voor de kunstenaar

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Wat voorafging

Met de bezetting op 1 februari 1998 van 
het ICC aan de Meir te Antwerpen door een 
50-tal kunstenaars – waaronder het zes-
koppige collectief  Hit & Run dat het initia-
tief  tot de bezetting had genomen – wordt 
het startsein gegeven van de oprichting van 
het NICC. In de eerste drie afleveringen van 
De geschiedenis van het NICC ging De Witte 
Raaf door middel van meerdere gesprekken 
met rechtstreekse betrokkenen in op diverse 
aspecten van de (voor)geschiedenis van de 
jonge vereniging. In aflevering 1 (De Witte 
Raaf nr. 133, mei-juni 2008) spraken we 
met Hit & Run-leden Christine Clinckx & 
Patries Wichers alsook met Danny Devos 
over de turbulente eerste weken na de bezet-
ting van het ICC en voorafgaand aan de 
oprichting van het NICC. In aflevering 2 (De 
Witte Raaf nr. 137, januari-februari 2009) 
lieten we vijf  kunstenaars (Guillaume Bijl, 
Danny Devos, Marc Schepers, Narcisse 
Tordoir en Luc Tuymans) aan het woord 
over hun keuze om zich in het NICC te 
engageren, de uiteenlopende vormen die dit 
engagement aannam en de formalisering 
daarvan in de oprichting van werkgroepen 
binnen het NICC, met als twee belangrijk-
ste de Werkgroep Sociaal Statuut, die zich 
bezig moest houden met de verbetering 
van de sociale situatie van de kunstenaar, 
en de Werkgroep Tentoonstellingen, die 
verantwoordelijk werd voor de artistieke 
werking van het NICC. Ten slotte spraken 
we in aflevering 3 (De Witte Raaf nr. 138, 
maart-april 2009) opnieuw met vijf  kun-
stenaars (Philip Aguirre, Guillaume Bijl, 
Danny Devos, Koen Theys, Paul Gees en 
Hans Van Heirseele) over de uitbreiding 
van het NICC buiten Antwerpen, met afde-
lingen in Brussel, Luik, Hasselt en Gent. In 
deze vierde aflevering wordt de draad opge-
pikt van aflevering 2 en gaan we in op de 
geschiedenis van één specifieke werkgroep: 
de Werkgroep Sociaal Statuut. 

Gesprek met Danny Devos

Koen Brams/Dirk Pültau: Voor zover ons 
bekend komt de Werkgroep Sociaal Statuut voor 
het eerst bijeen op 22 mei 1998. Ze telt op dat 
moment een achttal mensen: Philip Aguirre 
– die als NICC-voorzitter de vergaderingen 
bijwoont – Guillaume Bijl, Jean Canivet, Axel 
Claes, Marc Jambers, Marc Schepers en jijzelf. 
De naam van de werkgroep laat aan duidelijk-
heid niets te wensen over: jullie willen ijveren 
voor een sociaal statuut van de kunstenaar. 
Dit thema stond al vanaf  de eerste dag van de 
bezetting – 1 februari 1998 – op de agenda, 
getuige het perscommuniqué Internationaal 

Centrum in Coma. Kunstenaars bezetten 
het I.C.C. Antwerpen waarin jullie schreven: 
‘Ook het ontbreken van een duidelijk sociaal 
statuut voor de beeldende kunstenaar en de 
afwezigheid van een efficiënte spreekbuis heeft 
aanleiding gegeven tot deze actie.’ Jullie waren 
toen al van plan om een organisatie uit te bou-
wen die actie zou voeren rond het sociaal sta-
tuut van de kunstenaar?
Danny Devos: Inderdaad. Voor mij was het 
alleszins van meet af  aan duidelijk dat dat 
de inzet vormde van de bezetting. Ik heb 
in het ICC bijvoorbeeld Johan Verminnen 
ontmoet, die ook bezig was met het sociaal 
statuut, en met hem afgesproken om in de 
nabije toekomst rond dat thema samen te 

komen. Maar het sociaal statuut van de kun-
stenaar was niet ons enige aandachtspunt. 
We wilden op alle vlakken de positie van de 
kunstenaar in de maatschappij verbeteren. 
We vonden dat er nood was aan een kunste-
naarsvereniging die als een soort vakbond 
optrad en op alle terreinen voor de belangen 
van de kunstenaar opkwam. Marc Jambers, 
Marc Schepers en ik – de leden van de 
Werkgroep Sociaal Statuut die de bezetting 
hebben meegemaakt – waren daar zonder 
meer van overtuigd. Het zinnetje dat jullie 
citeren geeft dat al aan: het ging erom een 
‘efficiënte spreekbuis’ voor de kunstenaars-
gemeenschap in het leven te roepen.
K.B./D.P.: Op welke andere vlakken wilden jul-

Gesprek met Yasmine 
Kherbache

Koen Brams/Dirk Pültau: De eerste keer dat 
jouw naam voorkomt in een verslag van een ver-
gadering van het NICC is op 14 juni 1998. Op 
die dag ben jij aanwezig op een communicatie-
vergadering van het NICC. Kan je ons vertellen 
hoe je bij het NICC terecht bent gekomen?
Yasmine Kherbache: Ik heb voor het eerst 
van het NICC gehoord via de krant De 
Morgen. Ik was toen advocaat aan de balie 
van Antwerpen. Op een bepaalde dag  
– ergens in de loop van mei 1998, ver-
moed ik – zat ik in het Hof  van Beroep op de 
Vlaamse Kaai de krant te lezen in afwachting 
van een rechtszitting en stootte ik op een arti-
kel waarin een Nationale Klachtendag voor 
kunstenaars werd aangekondigd, georgani-
seerd door de kunstenaarsvereniging NICC. 

Dat wekte onmiddellijk mijn interesse op. 
Het NICC bleek gevestigd in de Pourbusstraat 
aan het Zuid, op wandelafstand van het 
Justitiepaleis, en dus besloot ik om daar mijn 
licht te gaan opsteken.
K.B./D.P.: Waarom was jij als jurist geïnteres-
seerd in een kunstenaarsvereniging zoals het 
NICC?
Y.K.: Ik heb al sinds mijn studententijd veel 
vrienden die met kunst bezig zijn. Toen ik 
rechten ging studeren, koos ik voor de spe-
cialisaties sociaal recht en auteursrecht. 
Veel kunstenaars uit mijn vriendenkring 
vroegen mij om raad als ze hoorden waarin 
ik gespecialiseerd was. De combinatie van 
sociaal recht en auteursrecht sloot perfect 
aan bij een van de belangrijkste problema-
tieken waar het NICC mee bezig wilde zijn: 
het sociaal statuut van de kunstenaar.
K.B./D.P.: Hoe is je bezoek aan het NICC ver-
lopen?

Y.K.: Heel positief ! Ik maakte al meteen 
kennis met Guillaume Bijl en toen ik uit-
legde waarvoor ik kwam, begon hij zijn hart 
te luchten: dat het heel triestig gesteld was 
met de situatie van de kunstenaars, dat ze 
geen statuut hadden en veel te weinig subsi-
dies kregen, dat het hoog tijd werd dat daar 
iets aan gedaan werd… Guillaume hield 
een vurig betoog en vertelde dat het NICC 
iemand zocht om rond de sociale problemen 
van de kunstenaar te werken. Hij beloofde 
om mij in contact te brengen met Danny 
Devos, een van de meest actieve leden van 
de Werkgroep Sociaal Statuut van het 
NICC, die toen pas van start was gegaan. 
Nauwelijks een paar weken later zat ik al 
met die werkgroep aan de vergadertafel. 
K.B./D.P.: Wisten de andere kunstenaars wie 
jij was en wat je kwam doen? 
Y.K.: Volgens mij waren alle leden van de 
Werkgroep Sociaal Statuut vooraf  inge-

Gesprek met Marc Schepers

K.B./D.P.: Volgens de verslagen gaat de 
Werkgroep Sociaal Statuut van het NICC in 
mei 1998 onder jouw voorzitterschap van 
start. Waarom wilde jij voorzitter worden van 
de Werkgroep?
M.S.: Iemand moest voorzitter worden en 
ik laat mij nogal makkelijk engageren voor 
een belangwekkende zaak.
K.B./D.P.: Hoe heb jij het voorzitterschap aan-
gepakt? 
M.S.: Low profile. Ik heb er mee voor gezorgd 
dat de Werkgroep Sociaal Statuut van start 
kon gaan en dat we konden vergaderen. 

We hebben op de Raad van Beheer moeten 
vechten voor een lokaal met een compu-
ter – dat hadden we echt wel nodig opdat 
Yasmine Kherbache, die vanaf  juni 1998 
voor de Werkgroep Sociaal Statuut werkte, 
juridische eerstelijnshulp voor kunstenaars 
kon verzorgen. Dat gevecht voor ruimte en 
infrastructuur heeft veel energie gekost. 
K.B./D.P.: Hoe kwam het dat jullie daarvoor 
slag moesten leveren? 
M.S.: Laat ons zeggen dat niet iedereen 
overtuigd was van het belang van onze 
werkgroep.
K.B./D.P.: Jullie hadden tegenstanders?
M.S.: Dat klinkt overdreven. Sommigen 
vonden onze werkgroep gewoon niet zo 

belangrijk. Wellicht speelde ons imago ons 
ook parten. 
K.B./D.P.: In welke zin? 
M.S.: Je moet eens kijken wie er actief  
was in de Werkgroep Tentoonstellingen: 
Guillaume Bijl, Narcisse Tordoir, Joëlle 
Tuerlinckx, Luc Tuymans… In onze werk-
groep had je mensen als Jean Canivet – een 
onbekende kunstenaar en ex-danser die 
nog deel had uitgemaakt van het gezel-
schap van Maurice Béjart – of  Lise Duclaux: 
een Brusselse kunstenares die zich dapper 
uit de schaduw trachtte te werken… 
K.B./D.P.: Het symbolisch kapitaal van de 
Werkgroep Sociaal Statuut liet te wensen over…
M.S.: Met de kunstenaars van de Werkgroep 

Transcripties: Tom De Moor (Guillaume 
Bijl), Klaar Leroy (Axel Claes, Danny Devos, 
Yasmine Kherbache, Marc Schepers) 
Redactie: Dirk Pültau

Gesprek met Axel Claes 

Koen Brams/Dirk Pültau: Hoe ben jij bij het 
NICC betrokken geraakt? 
Axel Claes: Via Marc Schepers. Eind 1997 stelde 
ik tentoon in ruimte Morguen, de vzw die geleid 
wordt door Leen Derks en Marc. Begin januari 
1998 belden we elkaar en vertelde hij dat een 
groep Antwerpse kunstenaars van plan was 
om op 1 februari het ICC te bezetten – die actie 
ging vooraf  aan de oprichting van het NICC. 
K.B./D.P.: Je hebt dus aan de bezetting deel-
genomen? 
A.C.: Nee. Ik ben uiteindelijk toch niet naar 
Antwerpen gegaan.

K.B./D.P.: Waarom niet? 
A.C.: Ik zat zo krap bij kas dat zelfs een reis 
naar Antwerpen niet evident was. Bovendien 
was er veel werk aan de winkel in mijn eigen 
woonplaats, de Brusselse deelgemeente Sint-
Joost-ten-Node. Op het moment van ons tele-
fonisch contact had ik namelijk net een brief  
ontvangen waarin de gemeente mij uitno-
digde om deel te nemen aan een tentoonstel-
ling van werklozen in het stempellokaal. Dat 
was trouwens de reden waarom ik Marc had 
opgebeld: ik wilde weten of  hij het een goed 
idee vond om erop in te gaan. Ik betrouwde 
het niet helemaal.
K.B./D.P.: Wat maakte jou ongerust?
A.C.: In die tijd mocht je als werkloze niet 

actief  zijn tijdens werkuren. Het was ook 
de periode van de affaire rond de Franstalig 
Belgische schrijfster Pascale Fonteneau. 
Gallimard had in de Série noire een roman van 
Fonteneau gepubliceerd op het moment dat 
zij werkloos was. Daarop eiste de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (RVA) prompt dat 
zij zes maanden werkloosheidsvergoeding 
zou terugbetalen – een bedrag dat ongeveer 
overeenstemde met de inkomsten die ze voor 
het boek zou ontvangen. Uitgerekend op 
dat moment werd ik uitgenodigd om ín een 
stempellokaal tentoon te stellen. Ik vreesde 
dat men mij in de val wilde lokken. 
K.B./D.P.: Hoe stond Marc Schepers ertegen-
over? 
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welke groep behoort? Waar trek je de grens? 
G.B.: Je kan van het curriculum van een 
kunstenaar aflezen of  die een bepaald 
potentieel heeft en of  hij of  zij er een activi-
teit op nahoudt die zinvol kan worden geka-
derd binnen de hedendaagse kunstwereld. 
Ik geef  toe dat dat bij de jongste generatie 
niet zo gemakkelijk is, maar bij de oudere 
generaties is het zonder meer duidelijk: aan 
de curricula van bijvoorbeeld Jef  Geys, Jan 
Vercruysse, Luc Deleu en mezelf  kan je dui-
delijk zien dat wij ‘échte’ kunstenaars zijn. 
Danny wilde echter iedereen als kunstenaar 
erkennen. Ik vond dat je een grens moest 
trekken en dat alleen de eerste groep een 
officiële erkenning verdiende.

K.B./D.P.: Je vindt dat alleen die groep van een 
sociaal statuut van de kunstenaar mag genie-
ten? Bedoel je dat?
G.B.: Nee, iedereen mag van het statuut 
genieten. Maar wat mij betreft kunnen 
enkel de kunstenaars uit de eerste groep 
aanspraak maken op subsidies.
K.B./D.P.: Danny Devos beweerde toch niet het 
tegendeel? Hij deed helemaal geen uitspraak 
over subsidies; hij is enkel geïnteresseerd in het 
statuut van de kunstenaar.
G.B.: Ik weet het. Maar zoals ik al zei: ik 
vond dat Danny te veel de nadruk legde op 
het statuut van de kunstenaar. Subsidies 
zijn een veel belangrijker en noodzakelijker 
middel om kunstenaars te ondersteunen. 

lie de positie van de kunstenaar verbeteren? 
DDV: Om maar iets te noemen: tijdens de 
bezetting van het ICC in februari 1998 was 
de BTW voor muzikanten verlaagd van 
21 naar 6 procent. Dat gebeurde onder 
meer onder druk van de Vereniging voor 
Zangers en Muzikanten (ZAMU) die geleid 
werd door Johan Verminnen. Dat was een 
heel eenvoudige maatregel, maar voor 
muzikanten betekende het wel een verho-
ging van hun inkomen met 15 procent. 
Over dat soort zaken dachten wij óók na. 
Daarnaast hebben we altijd gepleit voor 
een vergoeding voor kunstenaars. Ik vind 
dat het een basisregel zou moeten zijn: een 
kunstenaar moet voor elke prestatie – zoals 
voor het opbouwen van een installatie of  
een tentoonstelling in een museum – ver-
goed worden. Het is een schande dat dat 
principe, in 2004 uiteindelijk in het kun-
stendecreet ingeschreven, nog altijd ter 
discussie wordt gesteld en bijvoorbeeld niet 
wordt toegepast door de musea. Ten slotte 
vonden we dat kunstenaars betrokken 

moesten worden bij de besluitvorming. In 
de Beoordelingscommissie voor Beeldende 
Kunst van de Vlaamse Gemeenschap zetel-
den mensen van allerlei slag – curatoren, 
critici, een documentairemaker – maar 
geen enkele kunstenaar.
K.B./D.P.: Dat er met Philip Aguirre nu een 
kunstenaar in de Beoordelingscommissie voor 
Beeldende Kunst zit… 
DDV: …is te danken aan het NICC, absoluut. 
Vanaf  1 oktober 1998 – nog tijdens het jaar 
waarin het NICC is opgericht – zetelde Luc 
Tuymans in de Beoordelingscommissie voor 
Beeldende Kunst. Dat gebeurde na lobby-
werk van het NICC en de Werkgroep Sociaal 
Statuut. Ik heb zelf  de meeste corresponden-
tie gevoerd. De benoeming van een kunste-
naar in de Beoordelingscommissie Beeldende 
Kunst was eigenlijk het eerste concrete suc-
ces dat we met het NICC hebben geboekt.
K.B./D.P.: Hoe is beslist dat Luc Tuymans zou 
zetelen? 
DDV: Het lag voor de hand dat een lid van 
het NICC zou zetelen toen het kabinet zich 

akkoord verklaarde een kunstenaar te 
benoemen. Vervolgens is Luc gevraagd. We 
hebben in het NICC overlegd hoe we daarop 
moesten reageren en Luc stelde voor dat hij 
het eerste half  jaar zou zetelen en de fakkel 
vervolgens aan mij zou doorgeven. Daar 
stonden wij helemaal achter. Maar achteraf  
gezien was dat natuurlijk een naïef  plan. 
Zo werkt het immers niet. Eens je benoemd 
bent, beslis jij niet meer wie er in jouw plaats 
komt – tenzij je vooraf  met de Minister hebt 
afgesproken dat het ánders zal verlopen. Het 
belangrijkste was evenwel dat we een eerste 
concreet resultaat hadden geboekt.
D.P.: Wat onder meer ook uit de verslagen blijkt 
is dat het tijdschrift De Witte Raaf interesse 
had om een ‘nummer over het sociaal statuut’ 
te maken. Koen, jij was toen hoofdredacteur…
K.B.: Ik werkte in die tijd aan een encyclope-
die van fictieve kunstenaars en wilde daar 
een aantal zakelijke bijdragen naast zetten 
over de sociale realiteit van het kunste-
naarsbestaan. Ik had daarover contact met 
Bénédicte Jacobs die actief  was in het NICC. 

Ik kan me niet herinneren waarom het niet 
tot een samenwerking is gekomen.
K.B./D.P.: Hoe hebben jullie de kwestie van het 
sociaal statuut aangepakt? 
DDV: Eerst hebben we vooral informatie ver-
gaard: we brachten de organisaties in kaart 
die met het sociaal statuut bezig waren, 
woonden bijeenkomsten bij – bijvoorbeeld 
een workshop in het Bondsgebouw van de 
ABVV onder de titel Kan het sociaal statuut de 
kunstenaar redden – en in de zomer bestudeer-
den we een aantal modellen die in het buiten-
land met betrekking tot het sociaal statuut 
van de kunstenaar waren uitgewerkt… Onze 
eerste belangrijke publieke activiteit was de 
Nationale Klachtendag, die plaatsvond op 
13 juni 1998. Vooraleer je aan de verbe-
tering van de situatie van de kunstenaars 
kan werken, moet je zicht krijgen op de pro-
blemen waarmee ze te kampen hebben. De 
klachtendag is daarvoor ontzettend belang-
rijk geweest. Ze heeft er ook voor gezorgd dat 
kunstenaars met vragen en problemen ons 
wisten te vinden. Van al de klachten waar-

licht dat ik belangstelling had om samen 
met hen oplossingen te bedenken voor het 
sociaal statuut van de kunstenaar en aan-
verwante problemen. Ik was bereid om als 
vrijwilliger een bijdrage te leveren – ik kon 
er alleen maar van leren – en zij waren blij 
dat ze iemand hadden die professionele 
ondersteuning kon bieden. Ik heb meteen 
ook aangeboden om waar nodig juridische 
bijstand te geven bij de uitbouw van de vzw 
– het NICC bestond toen immers nog maar 
een drietal maanden. 
K.B./D.P.: Waaruit bestond jouw engagement?
Y.K.: Het allereerste wat ik gedaan heb, was 
het uitbouwen van de juridische eerstelijns-
hulp voor kunstenaars. Van de kunstenaars 
met wie ik bevriend was, wist ik dat ze niet 
alleen over hun situatie kloegen, maar er 
vaak ook te weinig over wisten. Je moet 
eerst inzicht krijgen in je situatie als je ze wil 
verbeteren. Vandaar dat ik gestart ben met 

het geven van informatie en advies. Ik had 
spreekuren op vaste tijdstippen in het NICC 
en ik was permanent bereikbaar via mijn 
mobiele telefoon.
K.B./D.P.: Wat waren de voornaamste klachten 
waarmee kunstenaars jou benaderden?
Y.K.: Er waren twee pijnpunten die steeds 
terugkeerden. Het eerste betrof  de werkloze 
kunstenaar. In die tijd was het voor werklo-
zen verboden om tijdens de werkloosheid een 
activiteit uit te oefenen die een inkomen zou 
kunnen opleveren. Kunstenaars mochten 
met andere woorden niet creatief  zijn! Dat 
is natuurlijk totaal absurd. Meer zelfs, het 
is in strijd met het recht op vrije meningsui-
ting. Hoe kan een kunstenaar zich trouwens 
ontwikkelen als hij niet eens mag oefenen? 
Daarbij kwam dat heel wat kunstenaars na 
hun studies in de werkloosheid belandden. 
Zich inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling (VDAB), om aanspraak 

te kunnen maken op een werkloosheidsuit-
kering: dat was de eerste stap in de carrière 
van het gros van de kunstenaars. Zij waren 
dus in principe allemaal strafbaar. Dat velen 
door de mazen van het net glipten, had 
enkel met willekeur te maken. Op sommige 
plaatsen werd streng gecontroleerd door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 
elders – bijvoorbeeld in Brussel – was het 
controleren van werklozen helemaal geen 
prioriteit. Dat maakte de situatie op de koop 
toe onrechtvaardig. 
K.B./D.P.: Wat was het tweede probleem?
Y.K.: Dat betrof  de net iets oudere kunste-
naars, die voor het eerst een werk verko-
pen. Velen onder hen werden gedwongen 
om in het zelfstandigenstatuut te stappen, 
met alle plichten die dat met zich mee-
brengt, maar vooral met als gevolg dat ze 
verondersteld werden regelmatig winst 
te boeken. Eigenlijk was het probleem dat 

beeldende kunstenaars bijna automatisch 
als zelfstandigen werden gezien omdat 
zij in hoge mate autonoom werken. Hoe 
vaak heb ik niet moeten uitleggen dat die 
redenering geen steek hield en dat je het 
zelfstandigenstatuut enkel kan toepassen 
op activiteiten die rendabel zijn of  die een 
regelmatig inkomen opleveren – wat haast 
per definitie niet geldt voor de praktijk van 
een beginnend kunstenaar. 
K.B./D.P.: Waren er ook kunstenaars die pro-
blemen hadden met de ziekteverzekering?
Y.K.: Weinig – maar de gevallen waarvan 
ik kennis heb genomen waren bijzonder 
schrijnend. Eens je als kunstenaar op kos-
ten van de ziekteverzekering leeft, raak je 
daar meestal niet meer uit. Voor elke ten-
toonstelling heb je het advies van een arts 
nodig. Maar dat was een minderheid. De 
belangrijkste pijnpunten waren het verbod 
op artistieke activiteit tijdens de werkloos-

Tentoonstellingen kon je in elk geval een 
veel schonere tentoonstelling maken dan met 
die van de Werkgroep Sociaal Statuut.
K.B./D.P.: In de vroegste verslagen van de 
Werkgroep Sociaal Statuut valt op dat jij geci-
teerd wordt als een kenner van de problematiek 
rond het sociaal statuut van de kunstenaar. 
Bovendien sta jij kennelijk al in mei, juni 1998 
in contact met mensen uit vakbondskringen en 
politici, onder anderen Jos Wouters van Agalev, 
het huidige Groen! 
M.S.: Dat klopt. Ik heb een verleden als poli-
tiek militant. Ik ben er mij altijd van bewust 
geweest dat je het artistieke veld niet kan 
loskoppelen van het politieke en maat-
schappelijke veld. 

K.B./D.P.: Hebben die contacten ook iets opge-
leverd? 
M.S.: Wouters is een kijkje komen nemen 
en heeft de Nationale Klachtendag bijge-
woond, die plaatsvond op 13 juni 1998. 
De Nationale Klachtendag was het eerste 
grote event dat onze werkgroep organiseer-
de en had tot doel om zicht te krijgen op de 
sociale problemen waarmee kunstenaars 
te kampen hadden. Wouters beloofde dat 
hij zich zou inzetten voor onze zaak, maar 
dat bleek een loze belofte. De mensen van 
Agalev hebben het sociaal statuut van de 
kunstenaar nooit ter harte genomen. Ook 
de vakbonden hebben zich trouwens nooit 
echt geëngageerd.

A.C.: Hij schatte het veel positiever in. Hij 
overtuigde mij dat je het probleem van het 
verbod op creativiteit voor werkloze kunste-
naars via die tentoonstelling aan de kaak 
kon stellen. Dat argument heeft mij gesti-
muleerd om erop in te gaan. Ik ergerde mij 
immers al jaren aan de overdreven ijver 
waarmee werkloze kunstenaars door de 
RVA werden aangepakt.
K.B./D.P.: Had jij je voordien al rond die kwes-
tie geëngageerd? 
A.C.: Ik heb in 1982 en 1984 deelgenomen 
aan de eerste edities van de Jongerenmars 
voor Werk. Toen al voerde ik discussies met 
andere jongeren over het verbod op artis-
tieke activiteit. Ik stelde dat die regel uit de 

wetgeving moest, maar kreeg als reactie dat 
de Jongerenmars voor álle jongeren bedoeld 
was en niet de belangen van één klein 
groepje moest dienen – terwijl in mijn ogen 
de vrije meningsuiting op het spel stond.
K.B./D.P.: Op 20 maart zit jij voor het eerst 
met de kunstenaars van het pas opgerichte 
NICC aan tafel – dat is een kleine twee maan-
den na de opening van de eerste tentoonstelling 
in het stempellokaal en een tweetal maanden 
vóór de – voor zover ons bekend – eerste ver-
gadering van de Werkgroep Sociaal Statuut op 
22 mei 1998.
A.C.: Dat is mogelijk.
K.B./D.P.: Wat is jou van die eerste vergaderin-
gen met het NICC bijgebleven? 

De Financieel Economische Tijd, 19 december 2000
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Een probleem is wel dat de overheid – zeker 
in België – een totaal verkeerd beeld heeft 
van de praktijk van de kunstenaar. 
K.B./D.P.: Kan je dat uitleggen?
G.B.: De politiek staart zich blind op het suc-
ces van enkele kunstenaars, bijvoorbeeld 
Wim Delvoye en Luc Tuymans. Ze vergeet 
dat de meeste kunstenaars pas doorbreken 
rond hun dertigste of  later en dat aan die 
eerste kleine successen een enorme inves-
tering voorafgaat. Pas na jaren volgt het 
eerste rendement. Voor de meesten onder 
hen blijft het kunstenaarschap ook op latere 
leeftijd een gevecht. Op het Ministerie van 
Cultuur denkt men echter: die kunstenaars 
verkopen jaarlijks een paar werken voor 

tienduizenden euro’s en dan krijgen ze nog 
subsidies ook… Wat hebben zij toch een fan-
tastisch leven! Terwijl men productiekosten, 
atelierhuur, depotkosten, assistentiekos-
ten, boekhouding en reisonkosten simpel-
weg vergeet. De kunstenaar wordt veel te 
romantisch bekeken. Men beschouwt hem 
als een soort weirdo of  zelfs als een profiteur. 
Dat was ook een van de strijdpunten van het 
NICC: wij wilden het gangbare en foutieve 
beeld van de kunstenaar bijstellen. Wat ik 
in de Werkgroep Tentoonstellingen heb 
gedaan sluit daar trouwens bij aan. Mijn 
werk in de Werkgroep Tentoonstellingen 
kan evengoed als een vorm van sociaal 
engagement worden beschouwd. 

mee kunstenaars ons benaderden hebben 
we een inventaris opgesteld. 
K.B./D.P.: Met welke problemen werden jullie 
zoal geconfronteerd? 
DDV: Eerst en vooral bleek dat veel werk-
loze kunstenaars in de problemen zaten. Er 
bestond in die tijd een regel die inhield dat 
je als werkloze niet mocht werken tussen 8 
en 20 uur ’s avonds. Dat leidde voor kunste-
naars tot krankzinnige situaties. Een werk-
loze cartoonist die ’s middags een idee op 
een briefje schrijft, een werkloze schilder die 
’s middags verf  gaat kopen: dat werd door 
de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening 
(RVA) allemaal als ‘arbeid’ gezien en dus 
beoordeeld als een overtreding van de wet. 
Terwijl de Unesco het recht op artistieke 
expressie als een grondrecht beschouwde 
en de RVA creatieve ateliers voor dokwer-
kers opzette, werd kunstenaars het recht 
ontzegd om creatief  te zijn. Dat is toch te 
gek voor woorden! Voor de kunstenaars 
die plots wat beter begonnen te verkopen  
– en dus ‘werk hadden’ – rees dan weer een 

tweede probleem: zij werden verplicht om 
zelfstandige te worden, met alle verplich-
tingen die dat met zich meebracht, zoals 
het betalen van sociale bijdragen. 
K.B./D.P.: In de verslagen wordt verschillende 
malen gealludeerd op voorstellen voor een sta-
tuut van de kunstenaar die op dat moment in 
politieke kringen circuleerden. Kennelijk kwa-
men die er deels op neer dat alle kunstenaars 
zelfstandige zouden worden.
DDV: Precies. Dat gold met name voor een 
voorstel van de CD&V-er Stefaan De Clerck. 
Het zelfstandigenstatuut was voor het over-
grote deel van de kunstenaars gewoon niet 
werkbaar. Wat immers als een kunstenaar 
plots weer minder verkoopt? We moesten 
er absoluut voor zorgen dat dergelijke voor-
stellen het niet haalden.
K.B./D.P.: En zijn jullie daarin geslaagd?
DDV: Ik meen van wel. We lieten echt wel van 
ons horen. We maakten er ook een punt van 
om – onder meer door middel van perscom-
muniqués – te reageren op alle uitspraken 
die bevoegde politici deden over het sociaal 

statuut van de kunstenaar en aanverwante 
problemen. Daarnaast is op 9 juli 1998 een 
delegatie van het NICC gaan spreken met 
Stefaan De Clerck. Door de ruchtbaarheid 
die onder meer het NICC gaf  aan de proble-
matiek, kregen politici in de gaten dat hun 
voorstellen niet zonder slag of  stoot zouden 
worden geaccepteerd en dat het verstandig 
was om voorlopig niets te ondernemen. Er 
circuleerde trouwens ook een voorstel om 
het statuut van de podiumkunstenaars – dat 
al sinds 1969 bestond – tot álle kunsten uit te 
breiden. Het statuut van de podiumkunsten 
ging uit van het werknemersregime en niet 
van het zelfstandigenstatuut. Eigenlijk was 
het niet slecht. Het probleem was alleen dat 
het nauwelijks werd toegepast omdat er geen 
stimulansen waren voorzien. 
K.B./D.P.: Formuleerden jullie ook tegenvoor-
stellen?
DDV: Nee, daarvoor was het nog te vroeg. 
We probeerden vooral de slechte voorstel-
len af  te blokken. Voor het overige waren de 
eerste maanden vooral een leertijd.

K.B./D.P.: Je zei zonet dat jullie ook buiten-
landse modellen bestudeerden. In de verslagen 
van de eerste vergaderingen van de Werkgroep 
wordt naar enkele modellen verwezen: het 
Nederlandse, het Canadese, het Franse model 
van de Maison des Artistes… Hebben jullie daar 
zaken uit geleerd die van pas kwamen bij de 
latere uitwerking van het statuut?
DDV: Dat is moeilijk te zeggen. Ik geloof  
niet dat veel zaken onmiddellijk toepasbaar 
waren. Het Canadese model zou in België 
bijvoorbeeld geen kans maken omdat het 
een grote inbreng van de overheid veron-
derstelde. Daar moesten wij niet op hopen. 
We hadden snel in de gaten dat we beter 
geen verregaand engagement van de over-
heid konden vragen.
K.B./D.P.: Uit het verslag van 27 mei 1998 
blijkt dat een van de leden van jullie werkgroep, 
namelijk Jean Canivet, al een voorstel op zak 
had voor een sociaal statuut van de kunstenaar. 
De titel van zijn tekst luidde Les créateurs: 
acteurs socio-economiques. 
DDV: Dat klopt.

heid en de ongeschiktheid van het zelfstan-
digenstatuut voor kunstenaars. 
K.B./D.P.: Omstreeks de tijd dat jij het 
NICC vervoegt, wordt in de verslagen van de 
Werkgroep Sociaal Statuut voortdurend ver-
wezen naar voorstellen omtrent het sociaal 
statuut van de kunstenaar die circuleerden in 
politieke kringen. Een deel van die voorstellen 
kwam er kennelijk op neer dat alle kunstenaars 
zelfstandigen zouden moeten worden. 
Y.K.: Dat klopt. Dat gold met name voor het 
voorstel dat door de CVP-er – thans CD&V-
er – Luc Goutry was uitgewerkt en dat 
werd verdedigd door toenmalig (en huidig) 
Minister van Justitie Stefaan De Clerck. Hun 
voorstel richtte zich vooral op de podium-
kunstenaars en kwam met name tegemoet 
aan diegenen onder de podiumkunstenaars 
die de voorkeur gaven aan het zelfstandi-
genstatuut. Daarnaast heb je natuurlijk het 
globale probleem van de leefbaarheid van 

het artistieke beroep. Strikt genomen heeft 
dat niets met het statuut te maken. Het 
gebrek aan een aangepast statuut is wel een 
serieuze hindernis om een leefbare activiteit 
uit te bouwen.
K.B./D.P.: Sinds 1969 werden podiumkunste-
naars toch beschouwd als werknemers? 
Y.K.: Ja, iemand als Johan Verminnen, de 
voorzitter van de Vereniging voor Zangers 
en Muzikanten (ZAMU), was daar niet 
gelukkig mee en ontpopte zich als een vuri-
ge pleitbezorger van het voorstel De Clerck. 
Zelf  was ik uiteraard veel minder voor dat 
voorstel te vinden; ik kreeg immers dage-
lijks kunstenaars over de vloer die door 
het zelfstandigenstatuut in de problemen 
waren gekomen. 
K.B./D.P.: Blijkbaar had ook Magda De Galan 
van de PS een voorstel uitgewerkt.
Y.K.: Het voorstel De Galan kende ik al 
omdat het uit de koker kwam van professor 

André Nayer. Ik heb na mijn opleiding aan 
de KULeuven twee jaar sociaal recht gestu-
deerd aan de Université Libre de Bruxelles 
(ULB) en kreeg er les van André Nayer. In 
zijn lessen behandelde hij ook het statuut 
van de kunstenaar. Nayer inspireerde zich 
op het model van de Maison des Artistes 
dat vanaf  de jaren 70 werd toegepast in 
Frankrijk: auteurs en kunstenaars werden 
onderworpen aan het werknemersregime 
aangezien dat regime de beste bescherming 
bood.
K.B./D.P.: Wat vond jij van het voorstel van 
Nayer?
Y.K.: Ik vond dat het perspectieven bood. 
Het kon de kunstenaars verlossen van het 
zelfstandigenstatuut dat zovelen in de pro-
blemen bracht. Problematisch was evenwel 
dat Nayer het werknemersregime verplicht 
wilde maken en dat hij de sociale zekerheid 
voor kunstenaars wilde financieren via de 

inkomens van de kunstenaars. Die keuze 
vond ik minder verdedigbaar – maar ik voeg 
eraan toe dat ik die kritische diagnose pas 
later heb gemaakt. In de eerste maanden 
kwam het er vooral op aan om informatie 
te vergaren en inzicht te krijgen in de pro-
blematiek. Het was in de eerste plaats een 
leertijd.
K.B./D.P.: Met welke zaken hield jij je verder 
nog bezig in die eerste maanden? 
Y.K.: Ik woonde uiteraard de vergaderingen 
bij van de Werkgroep Sociaal Statuut. 
K.B./D.P.: Hoe ging het eraan toe? 
Y.K.: In het begin nogal chaotisch. Er werd 
enorm veel gediscussieerd. Ik herinner mij 
bijvoorbeeld het eindeloze gepalaver over 
een affiche ontworpen door Guillaume Bijl 
en Joaquim Pereira Eires, die bedoeld was 
om het publiek rond de problematiek van 
het sociaal statuut van de kunstenaar te 
sensibiliseren. Daarnaast werden de meest 

K.B./D.P.: Rond dezelfde tijd sta jij ook in con-
tact met academici als Marc Swyngedouw 
(KULeuven) en Guido De Brabander (Ufsia). 
M.S.: In het geval van Marc Swyngedouw 
was dat niet moeilijk: hij woonde in mijn 
buurt. De Brabander was mij aangeraden 
door een docent economie van de Ufsia.
K.B./D.P.: Wat wilden jullie van Swyngedouw 
en De Brabander bekomen?
M.S.: Marc Swyngedouw was bereid om 
een student in de rechten te zoeken om 
een scriptie te maken over het sociaal sta-
tuut van de beeldende kunstenaar. Guido 
De Brabander heb ik gecontacteerd omdat 
hij een specialist was die over actuele infor-
matie en data met betrekking tot de soci-

ale situatie van de kunstenaar beschikte. 
Je hebt dergelijke gegevens nodig als je iets 
wil ondernemen op het vlak van het sociaal 
statuut van de kunstenaar. Ook de contac-
ten met Swyngedouw en De Brabander zijn 
evenwel verwaterd.
K.B./D.P.: Uit de verslagen van de Werkgroep 
Sociaal Statuut blijkt dat jullie de geschrif-
ten van Pierre Bourdieu bestudeerden. Zo is 
er onder meer sprake van de aanschaf  van 
meerdere exemplaren van Raisons Pratiques, 
L’Amour de l’art en Les règles de l’art.
M.S.: Dat klopt. Ik heb voorgesteld om die 
boeken te lezen.
K.B./D.P.: Het is niet evident om de theoreti-
sche geschriften van Bourdieu te bestuderen in 

A.C.: Wat ik mij levendig herinner, is de dis-
cussie over de basismissie van het NICC. Wat 
moet het NICC doen? Tentoonstellingen orga-
niseren of  waken over de belangen van de 
kunstenaar? Verder is mij het moment bijge-
bleven waarop de werkgroepen zijn opgericht, 
waaronder de Werkgroep Sociaal Statuut. 
Voor mij is de oprichting van de Werkgroep 
Sociaal Statuut een sleutelmoment geweest. 
Zonder die werkgroep was ik wellicht niet bij 
het NICC gebleven. Alléén woog Plus tôt Te 
laat (PTTL), de organisatie waarvoor ik me 
inzette, immers te licht om iets te doen aan 
het sociaal statuut of  de maatschappelijke 
positie van de kunstenaar. Het was belangrijk 
om de krachten te bundelen. 

K.B./D.P.: Blijkbaar legde jij in dat verband nog 
met andere verenigingen contacten. Zo lezen we 
in het verslag van de vergadering van 20 mei  
– de eerste vergadering van de Werkgroep 
Sociaal Statuut die ons bekend is: ‘Axel Claes 
heeft verbroederd met Grrraal, een vereniging 
die ijvert voor een sociaal statuut, zowel voor 
beeldende kunstenaars als voor schrijvers, podi-
umkunsten, en dergelijke. Jean Canivet van die 
vereniging is meegekomen.’ Kan je wat meer 
vertellen over die vereniging en over je ontmoe-
ting met Jean Canivet? 
A.C.: Ik heb Jean in maart 1998 leren ken-
nen op een bijeenkomst in het Theâtre 140, 
die handelde over de sociale problemen van 
de kunstenaar. De reeds genoemde schrijf-

affiche in het kader van een sensibiliseringscampagne rond het sociaal statuut van de kunstenaar, 1998-1999, 
ontwerp: Guillaume Bijl & Joaquim Pereira Eires
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K.B./D.P.: In welke zin? 
G.B.: Het ging er mij om jonge kunstenaars 
kansen te geven – want de eerste jaren zijn 
het moeilijkst. Ik heb in mijn carrière veel 
kunstenaars begeleid. Luc Tuymans doet 
dat ook: hij bezoekt ateliers van jonge kun-
stenaars en spant zich indien mogelijk voor 
hen in. Ik ben ook zo’n idealistische kunste-
naar.
K.B./D.P.: Hoe kijk je nu terug op je tijd bij het 
NICC? 
G.B.: Ik vond het een fantastische tijd. Het 
was soms heel plezierig. Wij deden dingen 
die kunstenaars normaal zelden of  nooit 
doen. Wij deden bijvoorbeeld aan politiek. 
Maar ik vind tegelijk dat er nog veel werk 

aan de winkel is. De situatie van de kunste-
naar is in mijn ogen nog steeds niet funda-
menteel verbeterd. 
K.B./D.P.: Er is nochtans een inhaalbeweging 
gebeurd voor de beeldende kunst.
G.B.: Je moet wel het hele plaatje bekijken! 
In 2001 hebben verschillende organisa-
ties voor beeldende kunst een grote subsi-
dieverhoging gekregen, op advies van de 
Beoordelingscommissie Beeldende Kunst 
onder het voorzitterschap van Jef  Cornelis. 
Het budget voor organisaties werd vervier-
voudigd tot 1.500.000 euro, terwijl dat 
voor kunstenaars slechts verdubbeld werd 
tot 750.000 euro. In 2005 is er opnieuw 
een budgetverhoging doorgevoerd voor de 

K.B./D.P.: Kennelijk stelde Canivet voor om 
aan kunstenaars een statuut toe te wijzen 
‘gelijkluidend met het onderwijzend personeel’. 
In het verslag van 30 augustus 1998 stelt 
Canivet dan weer dat het statuut van de kun-
stenaar ‘hetzelfde zou kunnen zijn als dat van 
een wetenschappelijk onderzoeker’. Hoe stond 
jij tegenover die ideeën?
DDV: Op dat moment had ik daar nog niet 
zo’n uitgesproken mening over. Ik vond wel 
dat Canivet zich erg gesloten opstelde. Hij 
leek ervan uit te gaan dat zijn tekst de enige 
legitieme vertrekbasis was voor de ontwik-
keling van een sociaal statuut. 
K.B./D.P.: Had jij aanvankelijk zelf  enig idee 
wat een goed sociaal statuut voor de kunstenaar 
zou kunnen zijn? 
DDV: Vaagweg. Uit de tijd dat ik actief  was in 
de Vereniging voor Plastische Kunstenaars 
(VPK) – midden jaren 80 – had ik de idee 
overgehouden dat alle kunstenaars zouden 
moeten erkend worden als auteur en dat je 
de notie ‘auteursrecht’ kon gebruiken om 
een heleboel problemen op te lossen. Het 

begrip ‘auteursrecht’ leek mij heel rekbaar 
en dus een goede basis om auteurs te ver-
goeden. Ik stelde mij voor dat je het begrip 
zowel kon toepassen op allerlei activitei-
ten – een concert, een theatervoorstelling 
– als op materiële objecten. Later bleek dat 
het bijzonder moeilijk was om dat principe 
in een wet te gieten. Eigenlijk kreeg ik pas 
een realistischer beeld van de problematiek 
dankzij Yasmine Kherbache, die vanaf  juni 
1998 voor het NICC werkte. 
K.B./D.P.: Hoe was zij bij het NICC terechtge-
komen?
DDV: Ze had gehoord dat wij een ‘Nationale 
Klachtendag’ voor kunstenaars organi-
seerden en was haar licht komen opsteken. 
Aanvankelijk werkte ze vrijwillig voor het 
NICC en hield ze zich vooral bezig met juridi-
sche eerstelijnshulp voor kunstenaars – ze is 
namelijk specialiste sociaal recht. Yasmine is 
zeer belangrijk geweest voor het NICC.
K.B./D.P.: Kan je dat toelichten?
DDV: Yasmine legde ons bijvoorbeeld uit dat 
het auteursrecht en het sociaal statuut twee 

verschillende kwesties zijn. Ze maakte ook 
duidelijk dat het ‘sociaal statuut’ niet het-
zelfde betekent als ‘de maatschappelijke posi-
tie van de kunstenaar’, maar strikt verband 
houdt met de sociale zekerheid. Dat belette 
evenwel niet dat we onverminderd aandacht 
besteedden aan andere aspecten van de 
maatschappelijke positie van de kunstenaar. 
K.B./D.P.: Eind 1998 blijken er middelen 
beschikbaar te komen waardoor Yasmine een 
voltijdse bezoldiging ontvangt om zich toe te 
leggen op het sociaal statuut van de kunstenaar.
DDV: Dat klopt. Het was een ontzettend 
belangrijke ontwikkeling. Als je in een kwes-
tie als het sociaal statuut van de kunstenaar 
resultaat wil bereiken, heb je iemand nodig 
die zich permanent met de problematiek 
kan bezighouden – anders kom je nergens. 
Dat was de les die ik had getrokken uit 
mijn betrokkenheid bij de Vereniging voor 
Plastische Kunstenaars (VPK).
K.B./D.P.: Het geld om Yasmine in dienst 
te nemen, kwam er via het mecenaat van 
KB-Cera. In het verslag van de Raad van Beheer 

van het NICC van 29 november 1998 wordt 
gewag gemaakt van een ontmoeting die Philip 
Aguirre en Narcisse Tordoir met Paul Tanghe 
van KB-Cera hadden op 17 november 1998. 
Hoe is dat contact tot stand gekomen?
DDV: Precies weet ik dat niet, maar ik 
geloof  dat de eerste contacten tussen het 
NICC en KB-Cera er gekomen zijn in het 
kader van de zoektocht van de Werkgroep 
Tentoonstellingen naar sponsoring voor 
haar tentoonstellingsbeleid. Narcisse 
Tordoir kende Paul Tanghe persoonlijk  
– vandaar dat Narcisse aanwezig was bij de 
eerste ontmoeting. 
K.B./D.P.: Op de Raad van Beheer van 29 
november 1998 tonen enkele leden van jullie 
werkgroep zich verbolgen over het feit dat nie-
mand van de Werkgroep Sociaal Statuut op de 
vergadering met Tanghe aanwezig was.
DDV: Misschien vreesden sommigen in 
onze werkgroep dat bepaalde leden van de 
Werkgroep Tentoonstellingen de middelen 
van KB-Cera voor hun doeleinden wilden 
gebruiken? Ik herinner mij althans dat Axel 

wonderbaarlijke voorstellen bestudeerd. Zo 
was er iemand – ik herinner mij zijn naam 
niet meer – met een heel aparte maatschap-
pijvisie die met een volslagen utopisch voor-
stel afkwam. Dat betekende evenwel niet 
dat er minder serieus op werd ingegaan.
K.B./D.P.: Was jijzelf  al bezig met de uitwer-
king van een model voor het sociaal statuut van 
de kunstenaar? 
Y.K.: Nee, dat kwam later. Ik ben mij pas 
beginnen toeleggen op de uitwerking van 
een voorstel ter zake vanaf  het moment dat 
het NICC via KB-Cera geld ontving om mij 
daarvoor voltijds in dienst te nemen. Dat 
was in januari 1999. Tot op dat moment 
had ik een job in een Antwerps advocaten-
kantoor. Voor het NICC werkte ik uitslui-
tend als vrijwilliger.
K.B./D.P.: Jij was dus een half  jaar lang per-
manent beschikbaar voor eerstelijnshulp, en 
woonde alle vergaderingen bij van de Werk-

groep Sociaal Statuut, zonder enige vergoeding 
te ontvangen? 
Y.K.: Ja.
K.B./D.P.: Dat is een opmerkelijk engagement 
– gelet op de gemiddelde duur van de vergade-
ringen van het NICC. 
Y.K.: Wie jong is heeft tijd! Vandaag zou ik 
het niet meer kunnen. Toen was ik een leer-
gierige advocate en zag ik het als een kans 
om mij verder te bekwamen.
K.B./D.P.: Uit de verslagen blijkt ook dat de 
leden van de werkgroep met Big Theory werden 
gevoed. Zo stelde Marc Schepers voor om Pierre 
Bourdieu te lezen en te bespreken, onder meer 
Les règles de l’art. 
Y.K.: Dat klopt.
K.B./D.P.: Heb jij aan die lectuursessies gepar-
ticipeerd? 
Y.K.: Ik heb Bourdieu gelezen, absoluut. 
Overigens werd ook Gilles Deleuze in de 
Werkgroep Sociaal Statuut bestudeerd – ik 

geloof  dat Deleuze werd voorgesteld door 
een aantal Brusselse leden, onder wie Lise 
Duclaux en Benoît Eugène. Aanvankelijk 
stond ik open voor alle suggesties en dis-
cussieerde ik mee over alle thema’s die 
door de andere leden van de werkgroep 
werden aangebracht. Na een tijdje stelde 
ik mij evenwel pragmatischer op. Bourdieu 
lezen is interessant, maar je lost er het pro-
bleem van het statuut van de kunstenaar 
niet mee op. 
K.B./D.P.: Het NICC ontving vanaf  begin 
1999 middelen van KB-Cera, waardoor jij 
voltijds bij het NICC in dienst kon komen om je 
toe te leggen op het statuut van de kunstenaar. 
Uit het archief  van het NICC blijkt evenwel dat 
KB-Cera een tijdje heeft overwogen om niet jou 
maar drie universiteitsprofessoren te engage-
ren. Een van hen, Roger Blanpain, zou KB-Cera 
evenwel hebben geadviseerd om het geld recht-
streeks aan het NICC uit te keren. 

Y.K.: Van dat plan weet ik niets. Wat ik mij 
wel herinner, is een vergadering in aanwe-
zigheid van Roger Blanpain, Danny Devos 
– van de Werkgroep Sociaal Statuut – NICC-
voorzitter Philip Aguirre, Paul Tanghe van 
KB-Cera en mijzelf. Dat moet in november 
1998 zijn geweest. Vooraf  moest ik een 
gedetailleerd cv opstellen. Ik heb die verga-
dering als een sollicitatiegesprek ervaren. 
KB-Cera wilde mij screenen om dan te beslis-
sen of  zij een project rond het sociaal sta-
tuut van de kunstenaar zouden steunen en 
mij een voltijdse wedde zouden uitbetalen. 
Uiteindelijk heeft Paul Tanghe beslist zich 
daartoe te engageren, waardoor ik begin 
januari voltijds aan de slag kon. De timing 
was perfect. In januari 1999 ging namelijk 
het Nationaal Kunstenaarsplatform van 
start. Dat Platform bracht verschillende 
organisaties samen – waaronder het NICC –  
die geïnteresseerd waren in de problematiek 

een werkgroep die zich bezighoudt met de con-
crete belangen van de kunstenaar. 
M.S.: Ik vind het evenwel noodzakelijk. 
Bourdieu verschaft een onmisbare basis om 
te kunnen nadenken over de plaats van de 
kunstenaar in de maatschappij. Hij toont dat 
de kunstenaar niet op een eiland leeft, maar 
in een maatschappelijk veld functioneert.
K.B./D.P.: Kwamen jullie samen om over jullie 
lectuur te discussiëren? 
M.S.: Nee. We hebben exemplaren ingekocht 
voor iedereen die geïnteresseerd was, maar 
we vormden geen leesgroep. Er waren even-
wel behoorlijk wat mensen geïnteresseerd. 
K.B./D.P.: Hoe hebben jullie de lectuur van 
Bourdieu toegepast?

M.S.: Ik vind het moeilijk om daarop te ant-
woorden. De boeken van Bourdieu hebben 
vooral als theoretisch kader gediend. Onze 
lectuur vormde een soort leidraad bij tal van 
discussies in de Werkgroep Sociaal Statuut.
K.B./D.P.: Kan je dat toelichten? 
M.S.: Neem bijvoorbeeld de kwestie van de 
arbeidsinvesteringen in de beeldende kunst-
praktijk. Typisch voor de investeringen van 
een beeldend kunstenaar is dat ze slechts 
op zeer lange termijn renderen. Bovendien 
kan je dat rendement niet louter in econo-
mische termen uitdrukken, maar neemt 
het ook andere vormen aan, bijvoorbeeld 
van statusgewin. Bourdieu levert een zeer 
bruikbaar kader om over dat soort thema’s 

ster Pascale Fonteneau getuigde er over 
haar problemen. Er waren vooral mensen 
uit de podiumkunsten, maar op een gege-
ven moment vroeg iemand uit het publiek 
luidop of  er zich ook beeldend kunstenaars 
in de zaal bevonden. Vier mensen stonden 
recht: Jean Canivet, het Luikse kunstenaars-
koppel Guido ‘Lu en ikzelf. Ik ben na afloop 
met Jean een glas gaan drinken en wat later 
heb ik Jean – net als Guido ‘Lu overigens – 
bij het NICC geïntroduceerd. Ik heb ook een 
paar vergaderingen van Canivets vereni-
ging Grrraal bijgewoond om verslag uit te 
brengen over de stand van zaken binnen het 
NICC en het Kunstenaarsplatform. Vanaf  
1999 leidde ik immers de vergaderingen van 

het Nationaal Kunstenaarsplatform, dat 
alle organisaties – waaronder ook Grrraal 
en het NICC – samenbracht die belang had-
den bij de realisatie van het so ciaal statuut 
van de kunstenaar.
K.B./D.P.: Hoe kwam het dat jij de vergaderin-
gen leidde? 
A.C.: Ik beschikte over de meeste contacten 
met de Verenigingen die lid waren van het 
Platform. Daarom stelden een aantal verte-
genwoordigers van het Platform voor dat ik 
voorzitter zou worden. Ik had echter geen 
zin om als spreekbuis van het Platform op 
te treden en heb voorgesteld dat ik enkel de 
vergaderingen zou leiden. De start van dat 
Kunstenaarsplatform was een kantelmo-

De Morgen, december 2000
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Claes, Marc Schepers en ik hard moesten 
onderhandelen op de Raad van Beheer van 
het NICC om ervoor te zorgen dat de mid-
delen van de kant van KB-Cera ten goede 
zouden komen aan de Werkgroep Sociaal 
Statuut. Er is altijd concurrentie geweest 
tussen de Werkgroep Tentoonstellingen 
en de Werkgroep Sociaal Statuut. In de 
verbouwingsplannen van ons pand in de 
Pourbusstraat, waar we in april 1998 onze 
intrek namen, was niet eens een bureau 
voorzien voor de permanente werking van 
de Werkgroep Sociaal Statuut. Men vond wel 
dat er een bureau moest zijn waar Yasmine 
kunstenaars kon helpen met hun klachten, 
maar tegelijk ging men ervan uit dat alle 
middelen die het NICC binnenrijfde voor 
het tentoonstellingsbeleid waren bestemd. 
Daarnaast werd Yasmine onder meer door de 
leden van de Werkgroep Tentoonstellingen 
voortdurend belast met allerlei klusjes waar-
voor zij niet was aangetrokken.
K.B./D.P.: Uit het verslag van de Raad van 
Beheer van 29 november blijkt evenwel ook 

dat KB-Cera aanvankelijk niet van plan was 
om de middelen voor een onderzoek naar het 
sociaal statuut van de kunstenaar rechtstreeks 
aan het NICC over te maken. Blijkbaar wilde 
Paul Tanghe het geld eerst gebruiken voor de 
aanstelling van een jurist die zou worden onder-
gebracht op het instituut voor arbeidsrecht van 
professor Roger Blanpain (KULeuven), die het 
onderzoek zou leiden. Het NICC zou daarbij 
enkel een controlerende taak toebedeeld krijgen. 
DDV: Dat is mogelijk. Ik kan me voorstellen 
dat Tanghe het NICC aanvankelijk te onbe-
rekenbaar vond om er 2 miljoen Belgische 
frank [50.000 euro] aan toe te vertrouwen. 
K.B./D.P.: Hoe hebben jullie de Raad van 
Beheer uiteindelijk overtuigd om de midde-
len van KB-Cera voor de Werkgroep Sociaal 
Statuut te reserveren?
DDV: Ons belangrijkste argument luidde 
dat dit de enige correcte manier was om 
de Werkgroep Sociaal Statuut te finan-
cieren. Het NICC werd gesubsidieerd 
door het Ministerie van Cultuur en een 
deel van die middelen ging naar de wer-

king van de Werkgroep Sociaal Statuut. 
Cultuursubsidies mochten echter niet 
gebruikt worden om de werking van een 
belangenbehartiger te financieren. Het 
Ministerie van Cultuur van de Vlaamse 
Gemeenschap zat daarmee verveeld. Men 
liet het oogluikend toe, maar het was duide-
lijk dat dat niet kon blijven duren. 
K.B./D.P.: En hoe hebben jullie Paul Tanghe 
uiteindelijk kunnen overtuigen om de middelen 
volledig aan het NICC toe te vertrouwen? 
DDV: Wij hebben een nieuwe afspraak 
met Tanghe gemaakt, deze keer mét verte-
genwoordigers van de Werkgroep Sociaal 
Statuut. We hebben Tanghe uitgelegd dat we 
met Yasmine Kherbache een specialist in huis 
hadden om het onderzoek op zich te nemen. 
K.B./D.P.: Hij nam jullie serieus? 
DDV: We hebben hem alleszins kunnen 
overtuigen – of  Yasmine heeft dat kunnen 
doen. Uiteindelijk zijn alle partijen – KB-Cera, 
Blanpain die als adviseur optrad en het NICC 
– overeengekomen dat Yasmine door KB-Cera 
betaald zou worden om binnen het NICC te 

werken aan een onderzoek rond het sociaal 
statuut van de kunstenaar. Die beslissing 
kwam niets te vroeg. In januari 1999 ging 
immers het Nationaal Kunstenaarsplatform 
van start. Het Nationaal Kunstenaarsplatform 
bracht uiteenlopende organisaties samen om 
een gezamenlijk standpunt in te nemen rond 
de sociale problemen van de kunstenaar en 
in het bijzonder het sociaal statuut van de 
kunstenaar. 
K.B./D.P.: Hoe is het Nationaal Kunstenaars-
platform tot stand gekomen?
DDV: Ik zei daarnet dat ik al tijdens de 
bezetting van het ICC in contact stond met 
Johan Verminnen van ZAMU, de Vereniging 
voor Zangers en Muzikanten. Het Platform 
is gegroeid uit dat soort informele contac-
ten tussen kunstenaarsverenigingen en 
belangenorganisaties uit alle sectoren en 
disciplines, van beeldende kunstenaars en 
schrijvers tot popmuzikanten. Het NICC en 
ZAMU stonden uiteindelijk mee aan de wieg 
van het Nationaal Kunstenaarsplatform, 
samen met een aantal andere organisaties 

van het statuut van de kunstenaar, met de 
bedoeling om ten aanzien van de politiek 
tot een duidelijk en gezamenlijk standpunt 
te komen. Ik vertegenwoordigde het NICC 
en bijgevolg de belangen van de beeldende 
kunstenaars binnen het Platform. Voor 
het NICC was het een grote troef  dat het 
iemand kon afvaardigen die zich voltijds op 
de problematiek kon toeleggen. 
K.B./D.P.: Wie heeft eigenlijk het initiatief  geno-
men om het Nationaal Kunstenaarsplatform op 
te richten?
Y.K.: De SACD – de Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques – heeft in elk 
geval een belangrijke rol gespeeld. De SACD is 
een Brussels beheersvennootschap dat vooral 
Franstalige audiovisuele kunstenaars – 
auteurs, regisseurs, scenaristen… – verenigt. 
Door de acties van onder meer het NICC was 
een netwerk ontstaan van organisaties die 
bekommerd waren om het sociaal statuut 

van de kunstenaar, waaronder de SACD, die 
op een bepaald moment haar lokalen en 
infrastructuur ter beschikking heeft gesteld, 
zodat al die organisaties een plek hadden 
om van gedachten te wisselen. Uit die bij-
eenkomsten in de kantoren van de SACD is 
de idee gegroeid om het Nationaal 
Kunstenaarsplatform op te richten: een vol-
waardige organisatie die de politiek moest 
aansporen om werk te maken van een 
nieuw en doordacht statuut voor de kunste-
naar. Wil je in een organisatie als het 
Nationaal Kunstenaarsplatform evenwel 
een stem hebben, dan moet je een duidelijk 
en gefundeerd standpunt verdedigen. 
Vandaar dat ik bij het NICC heb aangedron-
gen om concreet toe te werken naar de for-
mulering van een visie over het sociaal sta-
tuut… 
K.B./D.P.: …en dus te stoppen met het lezen 
van Bourdieu?

Y.K.: Precies. Als de trein vertrokken is, 
moet je erop zitten. Ik vond de discussies 
die toen in de Werkgroep Sociaal Statuut 
werden gevoerd bijzonder interessant, ook 
al verliepen ze niet altijd even makkelijk. De 
meningen liepen nogal uiteen.
K.B./D.P.: Welke standpunten werden zoal 
ingenomen? 
Y.K.: Een aantal mensen hanteerde radica-
le, zelfs revolutionaire uitgangspunten. Dat 
gold bijvoorbeeld voor kunstenaar en socio-
loog Benoît Eugène. Hij beschouwde de kun-
stenaar met zijn sociale problemen als een 
slachtoffer van ‘het systeem’ en vond dat je 
de maatschappelijke orde moest bestrijden 
om die problemen op te lossen. Ook Marc 
Jambers redeneerde zo. Jambers kan je als 
een radicale syndicalist omschrijven. Axel 
Claes behoorde dan weer tot de pragma-
tici onder de syndicalisten. Net als Jambers 
had Claes contacten met de vakbonden; hij 

had ook ervaring met het sociaal overleg. 
Guillaume Bijl en Danny Devos kon je even-
eens als pragmatici beschouwen. 
K.B./D.P.: Hoe zou je jouw eigen positie in de 
Werkgroep Sociaal Statuut karakteriseren? 
Y.K.: Als jurist werd ik soms een beetje té 
pragmatisch bevonden. In de Werkgroep 
Sociaal Statuut kon ik het vooral goed vin-
den met Danny Devos.
K.B./D.P.: Een ander lid van de werkgroep, Jean 
Canivet, had reeds een oplossing voor het so ciaal 
statuut uitgedokterd toen hij in mei 1998 de 
werkgroep vervoegde. Canivet was eigenlijk de 
enige die in de begindagen van het NICC een com-
plete visie op het sociaal statuut had.
Y.K.: Dat klopt. Canivet wilde naast de 
bestaande categorieën in ons sociale zeker-
heidssysteem – de werknemers, de amb-
tenaren en de zelfstandigen – een nieuwe 
categorie invoeren die volledig aan kunste-
naars zou worden voorbehouden. Hij had 

te discussiëren. Ik vond dat het NICC vooral 
uit Les règles de l’art veel kon leren. 
K.B./D.P.: Waarom uitgerekend dat boek?
M.S.: Omdat je eruit leert dat het sociaal sta-
tuut van de kunstenaar niets met roman-
tiek te maken heeft — dat het integendeel 
gaat om bloednuchtere zaken als het inko-
men, sociale bijdragen en een pensioenrege-
ling. Het gangbare beeld van de kunstenaar 
wordt eigenlijk nog altijd gedomineerd door 
de mythe van Van Gogh. Die mythe was ook 
in het NICC nog springlevend. 
K.B./D.P.: Waaraan kon je dat merken? 
M.S.: Vooral aan de euforie die er rond de 
Kunstenaar heerste. Aan het begin van een 
vergadering stelden bijna alle leden zich 

nadrukkelijk voor als ‘beeldend kunste-
naar’, alsof  het een adelstitel betrof. Dat 
vond ik typisch. Daarnaast bestond in het 
NICC een regel dat alleen beeldend kunste-
naars lid mochten worden.
K.B./D.P.: Jij was daar niet voor te vinden? 
M.S.: Ik had daar begrip voor – maar ik 
besefte ook dat de kunstenaars er niet op 
hun eentje in zouden slagen om betere 
sociale rechten af  te dwingen. Je had ook 
een jurist als Yasmine Kherbache nodig 
– iemand die met autoriteit en kennis van 
zaken kon spreken over het sociaal sta-
tuut van de kunstenaar. Yasmine was niet 
voor niets onze vertegenwoordiger in het 
Nationaal Kunstenaarsplatform, een over-

ment. Tijdens het eerste jaar werd er nogal 
ongericht gediscussieerd in het NICC, maar 
toen het Kunstenaarsplatform van start 
ging, moesten we met betrekking tot het 
sociaal statuut van de kunstenaar een eens-
luidend standpunt verdedigen. 
K.B./D.P.: Uit gesprekken met andere leden 
van de Werkgroep Sociaal Statuut blijkt dat 
er twee strekkingen waren in de Werkgroep: 
Danny Devos en Yasmine Kherbache verdedig-
den een pragmatische oplossing die uitging van 
de bestaande sociale zekerheid, terwijl iemand 
als Jean Canivet een idealistisch standpunt hul-
digde en voor de kunstenaars een aparte cate-
gorie binnen de sociale zekerheid wilde creëren: 
zijn ‘vierde regime’. Welke positie nam jij in dat 

debat in?
A.C.: Ik denk dat ik mij ergens tus-
senin bevond. Zowel in het Nationaal 
Kunstenaarsplatform als in het NICC heb ik 
de rol van bemiddelaar gespeeld.
K.B./D.P.: Wat vond jij van het model van Jean 
Canivet? 
A.C.: Wat mij eraan stoorde, was de hië-
rarchische structuur ervan. Het is een 
top-downmodel, typisch voor utopische 
voorstellen. Bij de utopisten uit de 19de 
eeuw – zoals Fourier en Godin – heb je dat 
ook: utopisten denken altijd vanuit een heel 
sterk en centraal gezag – terwijl ik vind dat 
je altijd moet proberen om vanuit de basis 
te werken. 

beeldende kunst, maar dat extra geld ging 
volledig naar de organisaties voor beel-
dende kunst – zij ontvangen nu in totaal 
5.250.000 euro. De rechtstreekse steun 
voor kunstenaars is zelfs een beetje achter-
uitgegaan – van 750.000 naar 700.000 
euro. Schandalig, terwijl weinigen ervan 
op de hoogte zijn. Ik ben zoals jullie weten 
inmiddels naar het NICC teruggekeerd – als 
voorzitter. Als er één motief  was om terug te 
keren, dan was het wel dat schandalig lage 
bedrag van 700.000 euro, voor alle kunste-
naars die in Vlaanderen werken. Ik zeg niet 
dat het sociaal statuut van de kunstenaar 
onbelangrijk is, maar voor mij is het in de 
eerste plaats het gebrek aan steun en res-

pect voor kunstenaars waaraan iets moet 
veranderen.
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zoals de BUP – de vereniging van galeristen 
geleid door Adriaan Raemdonck – Palmares 
Renaissance, Grrraal, Plus tôt te laat, 
SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques), het Vlaams Popforum, 
SMart… Uiteindelijk zouden 28 organisa-
ties deel uitmaken van het Platform, zowel 
uit Nederlandstalige als uit Franstalige 
hoek: het ging dus echt om een Nationaal 
Kunstenaars platform. 
K.B./D.P.: Aan welke voorwaarden moest je 
voldoen om je bij het Nationaal Kunstenaars-
platform aan te sluiten?
DDV: Het ging om kunstenaarsverenigin-
gen. Dat was het criterium. 
K.B./D.P.: SMart is een organisatie die in 
1998 werd opgericht om kunstenaars bijstand 
te verlenen op administratief  en juridisch vlak. 
Het is geen echte kunstenaarsvereniging…
DDV: …maar wel een vereniging die opkomt 
voor de belangen van de kunstenaar. SMart 
helpt kunstenaars die moeilijkheden onder-
vinden met hun statuut. Ze beschikten over 
veel ervaring en expertise op dat vlak.

K.B./D.P.: Daarnaast waren ook de BUP – de 
beroepsvereniging van handelaars in moderne en 
hedendaagse kunst – SACD (Société des Auteurs 
et Compositeurs Dramatiques) en Sabam lid 
van het Nationaal Kunstenaarsplatform. Ook 
dat zijn geen kunstenaarsverenigingen. 
DDV: De notie ‘kunstenaarsvereniging’ 
werd ruim gedefinieerd. Van organisaties 
als SACD en Sabam kan je zeggen dat ze de 
kunstenaars vertegenwoordigen doordat 
ze toezien op de inning van auteursrech-
ten. De BUP speelde een gelijkaardige rol 
voor de beeldende kunstenaars: voorzitter 
Adriaan Raemdonck was immers bezig met 
kwesties zoals het volgrecht en bepleitte 
ook de verlaging van de BTW op de verkoop 
van kunstwerken. Ook hij verdedigde dus 
onrechtstreeks de belangen van – beeldende 
– kunstenaars.
K.B./D.P.: Woonde jij de vergaderingen bij van 
het Nationaal Kunstenaarsplatform?
DDV: Meestal niet. Yasmine woonde alle 
vergaderingen bij. Zij vertegenwoordigde 
het NICC.

K.B./D.P.: Waarom ging jij niet naar alle ver-
gaderingen van het Platform?
DDV: Omdat ik al genoeg werk had voor de 
Werkgroep Sociaal Statuut. Ik beschikte 
trouwens niet over de expertise om met al 
die organisaties over een standpunt met 
betrekking tot het sociaal statuut te onder-
handelen. Yasmine was daar als juriste veel 
beter voor geplaatst. Op de vergaderingen 
van de Werkgroep Sociaal Statuut en de 
Raad van Beheer bracht zij telkens verslag 
uit over de ontwikkelingen op het Platform. 
K.B./D.P.: Omstreeks de tijd dat het Nationaal 
Kunstenaarsplatform van start gaat, trekt 
de Brusselaar Jean Canivet zich terug uit de 
Werkgroep Sociaal Statuut. 
DDV: Jean Canivet had tegen die tijd een 
model ontwikkeld waarin werd voorgesteld 
om naast de bestaande statuten – zelfstan-
dige, ambtenaar en werknemer – een vierde 
statuut voor kunstenaars te creëren. Het pro-
bleem was echter dat hij geen compromissen 
wilde sluiten. Toen het Platform van start 
ging, was duidelijk geworden dat het NICC 

niet de opvatting over het sociaal statuut 
zou verdedigen die door Canivet werd voor-
gestaan. Ik vermoed dat Canivet er toen voor 
gekozen heeft om via Grrraal – een Brusselse 
organisatie van Franstalige acteurs waarin 
hij een hoofdrol speelde en die ook deel uit-
maakte van het Platform – een vinger in de 
pap te houden. Zijn ontslag had dus wellicht 
een strategische achtergrond.
K.B./D.P.: Waarom is het voorstel van Canivet 
niet weerhouden?
DDV: Omdat het niet realistisch was – dat 
was mijn mening en ik was niet de enige. 
In Canivets voorstel zouden de kunstenaars 
hun eigen sociale zekerheid bekostigen. Zo’n 
oplossing is bijzonder duur en zou je daar-
om nooit verkocht krijgen aan de politiek. 
Om pragmatische redenen was het beter om 
te vertrekken van wat er al bestond op het 
vlak van de sociale zekerheid. 
K.B./D.P.: Hadden jullie ook principiële bezwa-
ren tegen Canivets voorstel? Of  dachten jullie: 
dit is ideaal, maar politiek onhaalbaar.
DDV: Ideaal vond ik het evenmin. Canivet 

reeds van bij het begin een tekst die hij in de 
loop der tijd bijvijlde. In een later stadium 
noemde hij zijn model Le quatrième régime.
K.B./D.P.: Wat vond jij van zijn voorstel?
Y.K.: Ik vond dat er nogal wat juridische 
neologismen in zijn teksten stonden. Het 
leek mij allemaal niet erg wetenschappelijk 
onderbouwd. Ik meende trouwens ook dat je 
de politiek er nooit toe zou kunnen bewegen 
om enkel voor de kunstenaars een nieuwe 
categorie binnen de sociale zekerheid te creë-
ren. Ik vond dat trouwens ook niet wenselijk; 
volgens mij kon je beter van het bestaande 
sociale zekerheidssysteem vertrekken. Onze 
sociale zekerheid is een stevig huis omdat het 
gefundeerd is op een algemeen solidariteits-
principe. Een apart huis voor de kunstenaars 
zou enkel op de bijdragen van kunstenaars 
rusten en zou dus veel fragieler zijn. 
K.B./D.P.: Uit een verslag blijkt dat Canivet ook 
een specifieke opvatting had over de arbeidstijd 

van de kunstenaar en dat hij daarin bijgetre-
den werd door Axel Claes: ‘Axel vindt dat het 
principe tijd en werk zoals uitgewerkt door 
Jean Canivet als basis moet dienen. Tot nu toe 
is er geen enkele wet die rekening houdt met 
het tijdsgebruik als kunstenaar. Namelijk: tijd 
waarin je een werk bedenkt, tijd waarin je het 
maakt, tijd waarin je het naar buiten brengt, 
en tijd wanneer je een individueel patrimonium 
uitbouwt.’
Y.K.: Met dat standpunt was ik het volko-
men eens. Ik vergelijk het werk van een 
kunstenaar graag met dat van een weten-
schapper. Ook de artistieke praktijk leeft van 
het experiment. Tijdens het experimenteren 
‘rendeert’ de activiteit van de kunstenaar 
niet – ook op fiscaal vlak vereist de artis-
tieke praktijk dus een specifieke benadering. 
Eigenlijk is het problematisch dat in de beel-
dende kunst nog te veel gedacht wordt van-
uit het afgewerkte product: het kunstobject. 

K.B./D.P.: Kan je dat uitleggen?
Y.K.: Een kunstenaar die vandaag een 
installatie maakt, haalt zijn inkomsten 
uit de verkoop van de installatie of  – nog 
vaker – van de ontwerptekeningen die hij 
ervoor maakt of  het boek dat de neerslag 
van de installatie bevat. Hij zou er evenwel 
ook voor kunnen kiezen om zijn werk niet 
te verkopen, maar aan het museum te vra-
gen om hem te vergoeden voor de periode 
waarin hij aan de installatie heeft gewerkt 
of  hem te betalen om de installatie te pre-
senteren. Canivet was niet de enige die over 
dergelijke zaken nadacht. Alle leden van de 
Werkgroep Sociaal Statuut dachten in die 
richting – al is het wel jammer dat we deze 
denkpiste niet verder hebben uitgewerkt.
K.B./D.P.: Canivets voorstel werd kennelijk 
serieus genomen. Zo blijkt uit de verslagen van 
de Werkgroep Sociaal Statuut dat Canivet eind 
december 1998 samen met NICC-voorzitter 

Philip Aguirre naar Etablissement d’en face in 
Brussel en naar een congres in Parijs is getrok-
ken. Canivet zou zijn model daar met succes 
hebben voorgesteld.
Y.K.: Het NICC heeft Canivet alle kansen 
gegeven om zijn model voor te stellen, dat 
klopt. We hebben in de Werkgroep Sociaal 
Statuut ook enorm veel tijd gestoken in het 
lezen en bediscussiëren van zijn teksten. Ik 
was het niet met Canivet eens, maar ik vond 
het belangrijk dat we over zijn model dis-
cussieerden. Maar uiteindelijk was er geen 
draagvlak voor dat model in het NICC.
K.B./D.P.: In februari 1999 neemt Canivet 
ontslag uit de Werkgroep Sociaal Statuut. 
Y.K.: Ik heb Canivet verschillende malen 
trachten duidelijk te maken dat zijn voor-
stel geen kans maakte indien het geen enkel 
raakpunt had met de bestaande regelingen 
in de sociale zekerheid, maar hij weigerde 
om zelfs maar een letter te veranderen in 

koepelend orgaan dat alle organisaties 
samenbracht die belang hadden bij de rea-
lisatie van een sociaal statuut van de kun-
stenaar, en dat begin 1999 van start ging. 
Yasmine heeft een grote impact gehad op 
het Platform.
K.B./D.P.: Heb jij naast de introductie van 
Bourdieu nog initiatieven genomen binnen de 
Werkgroep Sociaal Statuut? 
M.S.: Ik heb samen met Danny geprobeerd 
om het thema van de maatschappelijke rol 
van de kunstenaar in een tentoonstelling 
om te zetten. Zoals TroubleSpot Painting over 
kunst en schilderkunst ging, zo wilden wij 
een tentoonstelling maken over kunst en 
maatschappij. Maar door het vele andere 

werk is dat er nooit van gekomen.
K.B./D.P.: Kate Mayne, Ria Pacquée en Joëlle 
Tuerlinckx hebben nochtans een tentoonstelling 
over artistieke arbeid gemaakt: Les Occasions 
du travail.
M.S.: Over artistieke arbeid? Les Occasions 
du travail had niets met artistieke arbeid te 
maken. Joëlle Tuerlinckx is de belichaming 
van l’artiste pure – het woord ‘travail’ staat 
bij haar voor artistieke schepping. Wij had-
den een tentoonstelling in gedachten die 
handelde over arbeid in de nuchtere zin van 
het woord.
K.B./D.P.: Kan je toelichten hoe Danny Devos 
en jij dat zagen? Hoe hadden jullie die ten-
toonstelling over de thema’s van de Werkgroep 

Sociaal Statuut precies opgevat? 
M.S.: Dat weet ik niet meer. Ik herinner mij 
dat Danny en ik daar ideeën over hadden en 
dat we erin geslaagd waren om de anderen 
van de relevantie van die ideeën te overtui-
gen, en om er middelen voor vrij te maken. 
Maar het ontbrak ons aan tijd om alles uit te 
werken. Per slot van rekening moesten we 
een concreet probleem aanpakken: het sta-
tuut van de kunstenaar. Yasmine was prag-
matisch genoeg om ons erop te wijzen dat 
je met Bourdieu alleen geen resultaat boekt 
op dat vlak.
K.B./D.P.: Jij had geen problemen met haar 
pragmatisme?
M.S.: Nee. 

K.B./D.P.: In het NICC is ook gediscussieerd 
over het model van Jean Canivet, die voorstan-
der was van een volledig apart sociaal zeker-
heidssysteem voor kunstenaars. Wat vond je 
van dat model?
M.S.: Ik vond het onrealistisch, zeker als 
je de Belgische politiek kent. In Nederland 
zou het misschien kans maken. Daar had 
je in de jaren 70 en 80 de BKR-regeling, 
die een grote groep kunstenaars een basis-
inkomen garandeerde via aankopen van 
kunstwerken door de staat. Het BKR-model 
was evenwel mede te danken aan wat je het 
Van Goghsyndroom van de Nederlanders 
zou kunnen noemen; in België krijg je zoiets 
nooit verkocht. Als je hier iets wil bereiken, 
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ging immers uit van kunstenaars die zich 
voltijds aan hun artistieke praktijk wij-
den, terwijl die groep in de praktijk een 
kleine minderheid vormt. Zijn systeem was 
bestemd voor een selecte groep van erkende 
kunstenaars. Het sloot aan bij het Franse 
systeem van de Maison des Artistes, waar je 
pas kan instappen als je al een zekere repu-
tatie hebt opgebouwd en een behoorlijke 
omzet hebt. Wij hadden evenwel juist vast-
gesteld dat het vooral de kunstenaars met 
weinig middelen waren die problemen had-
den. Ik vond Canivets model heel liberaal en 
elitair. Het is mijn overtuiging dat de sociale 
zekerheid er voor iedereen moet zijn.
K.B./D.P.: Hadden jullie al een idee welke oplos-
sing jullie wel zouden verdedigen?
DDV: Wat wij ondertussen alleszins had-
den ingezien, is dat het geen zin had om een 
totaal nieuwe constructie voor te stellen, die 
bovendien veel geld zou kosten. Geen enkele 
politicus zou zich daarvoor engageren. Het 
was beter om een voorstel uit te werken 
dat vertrok van het bestaande systeem van 

de sociale zekerheid. Dat was althans mijn 
overtuiging en die van Yasmine – een over-
tuiging die ook in het Platform steeds meer 
veld won.
K.B./D.P.: En was dat ook de mening van alle 
leden van de Werkgroep Sociaal Statuut?
DDV: Hoe langer hoe meer wel, ja. Over 
bepaalde punten is natuurlijk stevig gedis-
cussieerd in de Werkgroep Sociaal Statuut.
K.B./D.P.: Welke zoal?
DDV: Bijvoorbeeld het feit dat Yasmine en 
ik vertrokken van de sociale zekerheid en 
niet van een gegarandeerd inkomen voor 
kunstenaars. Wij pleitten evenmin voor 
een verhoging van de subsidies voor kun-
stenaars – iets waar Guillaume Bijl wél toe 
geneigd was. We zochten altijd naar maat-
regelen die weinig of  geen geld kostten. Het 
heeft trouwens geen zin om meer geld te 
vragen als de kunstenaar dat geld niet in 
ontvangst kan nemen zonder in de proble-
men te komen, bijvoorbeeld doordat hij in 
het zelfstandigenstatuut wordt gedwongen. 
Eerst moet je ervoor zorgen dat kunstenaars 

op een rechtmatige manier inkomsten kun-
nen ontvangen – hét middel daartoe was 
een werkbaar sociaal statuut voor de kun-
stenaar. Pas dan kan je voor een verhoging 
van de subsidies opkomen. 
K.B./D.P.: Waren er nog heikele punten?
DDV: Wat eveneens op verzet stootte, was 
het feit dat wij – niet alleen Yasmine, maar 
ook Marc Jambers, Sven ’t Jolle en Marc 
Schepers dachten er zo over – vonden dat 
je geen onderscheid mocht maken tussen 
‘soorten’ kunstenaars. Een kunstenaar die 
geen aanspraak kon maken op subsidies, 
had voor ons óók recht op een sociaal sta-
tuut. Voorts interesseerde het mij niet wat 
voor werk een kunstenaar maakt en of  dat 
werk ‘goed’ of  ‘slecht’ is. Guillaume Bijl was 
daarentegen van mening dat sommige kun-
stenaars niet het recht hadden om de titel 
van ‘kunstenaar’ te dragen. Uiteindelijk is 
het overleg in het Platform uitgemond in een 
consensustekst die na veel discussie – onder 
meer over de voornoemde punten – door 
het NICC is goedgekeurd. Die tekst werd ook 

verschillende malen getoetst samen met 
het kabinet van Sociale Zaken van Frank 
Vandenbroucke. Vanaf  eind 2000, begin 
2001 waren immers gesprekken opgestart 
tussen het Nationaal Kunstenaarsplatform 
en het kabinet van Frank Vandenbroucke, 
die in 1999 Minister van Sociale Zaken was 
geworden. Frank Vandenbroucke nam ons 
echt serieus.
K.B./D.P.: Hoe was het contact met het kabinet 
van Vandenbroucke tot stand gekomen? 
DDV: Ik vertelde al dat wij systematisch 
reageerden op uitspraken van politici in de 
pers. Met Vandenbroucke hebben we op een 
gegeven moment een polemiek gevoerd in 
de krant De Morgen. Ik denk dat hij op een 
bepaald moment gewoon begrepen heeft 
dat wij niet zouden rusten tot ons pro-
bleem opgelost was. Daarnaast zal hij ook 
wel gezien hebben dat ons discours onder-
bouwd was. 
K.B./D.P.: Hadden jullie rechtstreeks contact 
met Vandenbroucke?
DDV: Nee. De besprekingen vonden meest-

zijn tekst. Toen hij in de gaten kreeg dat de 
Werkgroep Sociaal Statuut zijn model niet 
als vertrekpunt zou nemen, heeft hij ontslag 
genomen en ervoor gekozen om zijn opvat-
tingen via Grrraal in het Platform te promo-
ten – in Grrraal was hij immers een van de 
protagonisten. 
K.B./D.P.: Wat was jouw rol in het Nationaal 
Kunstenaarsplatform?
Y.K.: Ik vertegenwoordigde de beeldende 
kunstenaars… maar eigenlijk trad ik na 
verloop van tijd op als woordvoerder van 
alle Nederlandstalige organisaties in het 
Platform. Tanguy Roosen van het SACD 
vervulde een analoge rol voor de Franstalige 
organisaties. Als juristen bekeken wij de 
zaken wat afstandelijker dan veel andere 
leden. We bedachten compromissen tussen 
uiteenlopende standpunten, met name van 
de Franstaligen en de Nederlandstaligen. 
Dat was belangrijk omdat de sociale zeker-

heid een federale bevoegdheid is en omdat 
het risico bestond dat de discussie een com-
munautair tintje kreeg. Roosen en ik zagen 
er ook op toe dat we met één stem spraken 
tegenover de politici. 
K.B./D.P.: Welke standpunten verdedigden de 
Vlamingen, en welke de Walen?
Y.K.: Aan Vlaamse kant werd vooral het 
zelfstandigenstatuut als de oplossing gepro-
moot – met ZAMU van Johan Verminnen in 
een hoofdrol – terwijl aan Waalse kant een 
aversie bestond tegen het zelfstandigensta-
tuut en men alle heil verwachtte van een 
verplichte invoering van het werknemersre-
gime voor kunstenaars. Beide standpunten 
vond ik problematisch, daarover liet ik geen 
misverstand bestaan.
K.B./D.P.: Hoe werd daarop gereageerd in het 
Platform? 
Y.K.: Sommigen vonden dat ik nogal ver-
regaande standpunten innam. Grappig 

eigenlijk: in het NICC vond men mij te prag-
matisch, in het Platform was ik dan weer te 
radicaal. Allicht hield dat laatste verband 
met het feit dat de meeste denkpistes tot 
dan toe uit de hoek van de podiumkunsten 
waren gekomen. Het perspectief  van de 
beeldende kunsten was nieuw en bovendien 
ingewikkeld. Ik kreeg vaak opmerkingen in 
de trant van: ‘Moeten we dat nu ook nog 
oplossen’ of  ‘is het nodig om de beeldende 
kunstenaars nu al mee te nemen?’ of  ‘kun-
nen we niet eerst iets doen voor de podium-
kunsten?’. Ook in dat opzicht was de tan-
dem met Tanguy Roosen een goede zaak: 
hij vertegenwoordigde de schrijvers, ik de 
beeldende kunstenaars – precies de twee 
groepen die telkens weer uit de boot dreig-
den te vallen in de discussie rond het sociaal 
statuut. Halverwege 1999 zijn we tot een 
eerste gezamenlijk standpunt gekomen dat 
we aan de uittredende regering Dehaene II 

(1995-1999) en de aantredende regering 
Verhofstadt I (1999-2003) hebben over-
handigd. 
K.B./D.P.: Wat hield dat standpunt in?
Y.K.: We eisten dat er een sociaal statuut 
van de kunstenaar zou komen voor alle dis-
ciplines en dat, ter voorbereiding van dat 
statuut, een onderzoek zou worden gevoerd 
naar de sociale en fiscale problemen van de 
kunstenaar.
K.B./D.P.: Kwam die boodschap aan bij de poli-
tiek? 
Y.K.: Min of  meer. We werden uitgenodigd 
voor een interkabinettaire vergadering bij 
Etienne de Callatay, de kabinetschef  van 
Premier Jean-Luc Dehaene van de uittre-
dende regering, maar ik had niet de indruk 
dat hij ons serieus nam. Eigenlijk was het 
vooral de PS die ons beluisterde. Volgens mij 
heeft Magda De Galan – Federaal Minister 
van Sociale Zaken in de regering Dehaene II 

moet je streven naar een compromis. 
K.B./D.P.: Uiteindelijk heeft jullie werkgroep 
beslist om de pragmatische oplossing te steunen 
die door Yasmine Kherbache en Danny Devos 
werd verdedigd. Dat voorstel blijft binnen de 
contouren van het bestaande sociale zekerheids-
systeem. Het principe is dat de kunstenaar die 
een opdracht krijgt automatisch gezien wordt 
als een werknemer, tenzij hij zelf  expliciet kiest 
voor het zelfstandigenstatuut. Dankzij een gun-
stig regime met bijdrageverminderingen wordt 
de werkgever gestimuleerd om kunstenaars ‘in 
dienst te nemen’ en dus te betalen… Wat vond 
jij van die oplossing?  
M.S.: Tja… Ik vind dat een verhaal van vijf  
frank vragen en er één krijgen. Dat gevoel 

hou ik eraan over. Eind 2002, begin 2003 
hebben Yasmine en Minister van Sociale 
Zaken Frank Vandenbroucke ons voor een 
keuze gesteld: het was dát of  het was niets. 
Uiteindelijk is er voor een pragmatische 
oplossing gekozen.
K.B./D.P.: Jij kon niet leven met die oplossing? 
M.S.: Ik begrijp dat men daartoe gekomen 
is. Maar ik stel tegelijk vast dat de belang-
rijkste vragen nooit gesteld zijn. 
K.B./D.P.: Over welke vragen heb je het?
M.S.: Over ontologische vragen als: Wat is 
een kunstenaar? Wat is artistieke praktijk? 
Men had kunnen vertrekken van dergelijke 
basisvragen om van daaruit tot een oplos-
sing te komen. Eigenlijk is het merkwaardig 

dat het NICC zo de mond vol had van ‘de 
kunstenaar’, maar zich nooit heeft afge-
vraagd wat een kunstenaar is of  wat artis-
tieke arbeid zou kunnen zijn. Er is enkel over 
arbeid nagedacht in economische termen: 
als een prestatie waarvoor je een vergoeding 
ontvangt. Wat doe je echter met het denk-
werk van een kunstenaar? Wat doe je met de 
kunstenaar die experimenteert in zijn ate-
lier? Dergelijke vormen van arbeid passen 
niet in een economische logica.
K.B./D.P.: Waarom heb jij die vragen niet op de 
agenda geplaatst? 
M.S.: Ik héb dat gedaan: ik heb voorgesteld 
om Bourdieu te lezen en een tentoonstelling 
over de aandachtspunten van de Werkgroep 

Sociaal Statuut te maken. Maar er kwamen 
zoveel dingen op ons af: de vergaderingen, 
de nationale enquête die we hebben geor-
ganiseerd, het meer praktijkgerichte studie-
werk dat er moest gebeuren om een voorstel 
rond het sociaal statuut te kunnen uitwer-
ken… Uiteindelijk bleek er te weinig tijd om 
op fundamentele kwesties door te gaan. 
K.B./D.P.: Begin 2000 trek jij je terug als 
voorzitter van de Werkgroep Sociaal Statuut. 
Waarom wilde je ermee stoppen?
M.S.: Ik wilde terug meer tijd maken voor 
mijn eigen vzw – Ruimte Morguen – en mijn 
artistiek werk. Ik moet ook wel zeggen dat 
ik het steeds moeilijker had om op te tornen 
tegen een aantal andere kunstenaars, onder 

K.B./D.P.: Op het moment dat het Nationaal 
Kunstenaarsplatform van start gaat, neemt 
Jean Canivet ontslag uit het NICC. 
A.C.: Zijn model kon in het NICC op wei-
nig steun rekenen. Jean heeft er dan voor 
gekozen om zijn opvatting te verdedigen via 
Grrraal. Ook Grrraal zetelde immers in het 
Nationaal Kunstenaarsplatform.
K.B./D.P.: Kan je iets over jouw ervaringen met 
het Platform vertellen? 
A.C.: Wat mij het meest is bijgebleven, 
is het moment waarop het Nationaal 
Kunstenaarsplatform werd uitgenodigd om 
op het hoogste niveau mee te onderhan-
delen over de uitwerking van het sociaal 
statuut van de kunstenaar. Memorabel is 

vooral hoe dat is gebeurd.
K.B./D.P.: Wat was er bijzonder aan? 
A.C.: In 2000 ben ik samen met enkele 
mensen op het kabinet van de Brusselse 
Minister Jos Chabert geweest in verband 
met een mogelijke financiering van het 
Nationaal Kunstenaarsplatform door het 
Brussels Gewest. Tijdens dat gesprek gaf  
kabinetschef  Walter Nys te kennen dat 
hij mij zo spoedig mogelijk wilde spre-
ken. Mij alléén. Ik heb die vraag aan het 
Nationaal Kunstenaarsplatform voorge-
legd; we spraken af  dat ik erop in zou gaan 
en dat ik zou vragen dat het Nationaal 
Kunstenaarsplatform betrokken zou wor-
den bij het regeringsoverleg over het sta-

tuut van de kunstenaar. Tijdens het uitein-
delijke onderhoud sprak Nys mij toe alsof  
hij een ambtenaar van de staatsveiligheid 
was: ‘Jouw dossier ligt bij drie ministers op 
tafel. Jij bent medeoprichter van het NICC, 
jij ontvangt steun van het sociaal impuls-
fonds van de VGC voor Plus tôt Te laat en 
op advies van de Beoordelingscommissie 
Beeldende Kunst word jij gesubsidieerd voor 
je artistiek werk. Ik heb zoiets in mijn car-
rière nog nooit meegemaakt. Vertel mij eens 
wie jij bent?’ Nadat ik de nodige uitleg had 
verschaft en daarbij de naam van Yasmine 
Kherbache had genoemd, vroeg hij vrien-
delijk dat hij nog diezelfde week een vol-
ledig dossier over Yasmine op zijn bureau 

zou ontvangen. Op de vraag wat ik wilde, 
antwoordde ik zoals afgesproken dat het 
Nationaal Kunstenaarsplatform betrokken 
moest worden bij het regeringsoverleg over 
het sociaal statuut van de kunstenaar. Nys 
beloofde dat hij Premier Jean-Luc Dehaene 
daarover zou aanspreken en mij op de hoog-
te zou houden. Drie weken later belde hij mij 
op om te zeggen dat het in orde was. ‘Het is 
in orde’: dat was het enige wat hij zei. Twee 
dagen later ontvingen we een brief  dat het 
Platform werd uitgenodigd. 
K.B./D.P.: Wanneer is dat gebeurd? 
A.C.: Ik vermoed in mei 2000. 
K.B./D.P.: In februari 2000 neem jij trouwens 
het voorzitterschap van de Werkgroep Sociaal 
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al plaats met een kabinetsmedewerker. 
Aangezien het NICC binnen het Platform 
door Yasmine werd vertegenwoordigd, was 
zij onze contactpersoon met het kabinet van 
Vandenbroucke. Zij bracht in het NICC ver-
slag uit over de vordering van de gesprek-
ken. Die gesprekken hebben heel wat tijd 
in beslag genomen. Er moesten een aantal 
lastige klippen worden omzeild. 
K.B./D.P.: Wat waren de belangrijkste moei-
lijkheden? 
DDV: De lastigste discussie betrof  de vraag 
wie als kunstenaar kon worden beschouwd. 
Alle betrokken partijen worstelden met 
dat probleem – zowel de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, de Zelfstandigenkas 
als de vakbonden en de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening. Uiteindelijk is dat pro-
bleem omzeild door niet de persoon van de 
kunstenaar, maar zijn activiteit te definië-
ren. Daarbij gingen we uit van het concept 
‘artistieke prestatie’. We organiseerden 
algemene vragenrondes om dat concept te 
testen en te kijken of  er kunstenaars waren 

die zeiden dat het niet op hen van toepas-
sing was. Het grote voordeel van het begrip 
‘artistieke prestatie’ is dat het zeer breed is. 
Je kan het toepassen op kunstenaars uit alle 
disciplines, de kunstenaar in kwestie hoeft 
niet over een diploma te beschikken en het 
aantal keren dat hij of  zij zo’n prestatie 
levert, speelt geen enkele rol – ook iemand 
die maar één keer per jaar iets doet, kan 
onder het statuut vallen. Ik vond het heel 
belangrijk dat niemand werd uitgesloten. 
K.B./D.P.: Werd er in het NICC gediscussieerd 
over de oplossing die jullie aan het uitdokteren 
waren? 
DDV: Nee. Op het moment dat de tekst 
van het statuut werd geschreven, was het 
engagement bij de meeste leden van de 
Werkgroep Sociaal Statuut al fel bekoeld. 
Hetzelfde gold overigens ook voor de 
Werkgroep Tentoonstellingen.
K.B./D.P.: Heb jij de gesprekken op het kabinet 
bijgewoond?
DDV: Ik ben er enkele keren bij geweest. 
De discussies op het kabinet waren echter 

zo technisch en complex dat ik weinig kon 
inbrengen. Ik heb mij in die tijd met ande-
re zaken beziggehouden. Eind 2001 had 
KB-Cera bijvoorbeeld haar steun aan het 
NICC stopgezet omdat zij – net als wijzelf  
– vonden dat het aan de overheid was om 
de juridische eerstelijnshulp te financieren. 
Ik heb toen de kat de bel aangebonden om 
te zorgen dat de eerstelijnshulp elders werd 
ondergebracht. 
K.B./D.P.: Op welke manier heb je dat aangepakt?
DDV: Aanvankelijk door in te spelen op de 
oprichting van het IBK – het steunpunt voor 
beeldende kunst. In 2001 was men daar 
volop mee bezig. Ik heb zelfs een voorstel 
uitgedokterd om door een groep mensen  
– onder wie Chantal Desmet en de galerist 
van Zeno X, Frank Demaegd – een steun-
punt te laten oprichten dat de eerstelijns-
hulp zou verderzetten. Jammer genoeg 
schoot het kabinet van Minister van Cultuur 
Bert Anciaux ons voorstel af. Bart De Baere 
– die toen kabinetsmedewerker was van Bert 
Anciaux – had andere plannen. Hij wilde 

niet dat de Vlaamse incrowd het steunpunt 
zou bevolken en besliste om een groepje 
Belgen die in het buitenland werkten als 
stichtend lid te laten optreden: Jan Debbaut 
(directeur Van Abbemuseum, Eindhoven), 
Cis Bierinckx (freelance curator en film- en 
videoprogrammator Walker Art Center, 
Minneapolis), An van. Dienderen (visit-
ing scholar in Berkeley), Koen Vandaele 
(artistiek directeur van de Slovenian 
Cinematheque/Slovenska Kinoteka en pro-
grammator van het festival City of  Women, 
Ljubljana) en Veerle Van Durme (directeur 
Ecole des Beaux-Arts, Duinkerken). Zij heb-
ben in december 2001 het IBK opgericht en 
Johan Vansteenkiste is op voorstel van De 
Baere directeur geworden.
K.B./D.P.: Hoe hebben jullie op die gang van 
zaken gereageerd? 
DDV: We eisten dat het NICC hoe dan ook 
betrokken zou worden bij de oprichting van 
het steunpunt. Het NICC beschikte over 
veel expertise met betrekking tot de proble-
men in de sector. Het enige dat we evenwel 

(1995-1999) – het dossier van het so ciaal 
statuut van de kunstenaar op de agenda 
gehouden. Het belangrijkste effect van onze 
intentieverklaring was evenwel dat in het 
regeerakkoord van de aantredende rege-
ring – het paars-groene kabinet Verhofstadt 
I (1999-2002) – gesteld werd dat er een 
sociaal statuut van de kunstenaar moest 
komen. Daarnaast boekten we in de loop 
van 2000 een eerste concreet resultaat: 
Minister van Werk Laurette Onkelinkx (PS) 
van het paars-groene kabinet Verhofstadt I 
heeft toen gezorgd voor een aanpassing van 
de wet zodat artistieke activiteiten tijdens de 
werkloosheid niet meer strafbaar waren.
K.B./D.P.: Is er iets terechtgekomen van de stu-
die die jullie eisten? 
Y.K.: Jazeker. Ze is in de loop van 2000  
– mogelijk zelfs al vanaf  1999 – uitgevoerd 
door drie universiteitsprofessoren: André 
Nayer (ULB), Jef  Van Langendonck (KUL) en 

Xavier Parent (Université de Liège). Van zijn 
kant heeft het Platform een grootscheepse 
enquête opgezet die een 2000-tal antwoor-
den heeft opgeleverd. Dat was een ongeloof-
lijke bron van informatie. De enquête was 
opgevat als een ‘vragenboekje’ over de socia-
le en fiscale situatie van de kunstenaar: hoe-
veel verdienen ze, welke problemen onder-
vinden ze, wat is hun statuut… Wij hebben 
dat materiaal ingezet voor politieke actie, de 
drie professoren hebben het gebruikt voor 
hun onderzoek. Ik vermoed dat die studie 
er opnieuw dankzij de PS is gekomen. In 
2001 zijn uiteindelijk gesprekken begonnen 
met het kabinet van Frank Vandenbroucke 
(sp.a), die Minister van Sociale Zaken was 
in het kabinet Verhofstadt I. De sp.a was net 
als de PS erg luisterbereid. Het begin van de 
gesprekken verliep wel moeizaam door de 
pragmatische houding die men aannam.
K.B./D.P.: Hoe uitte dat pragmatisme zich?

Y.K.: De regering redeneerde: laat ons eerst 
iets doen voor de podiumkunstenaars en 
dan kijken hoe we verdergaan. Zoals gezegd 
bepleitte het Platform echter een inte-
grale oplossing voor alle disciplines. Toen 
het Platform op het kabinet van minister 
Vandenbroucke werd uitgenodigd is fel gedis-
cussieerd over die kwestie; uiteindelijk heb-
ben we Vandenbroucke van de noodzaak van 
een globale oplossing kunnen overtuigen. 
Vervolgens zijn we in het Platform beginnen 
werken aan een consensustekst die voort-
durend werd afgetoetst met het kabinet van 
Vandenbroucke die, het moet gezegd, dan 
voluit aan de kar heeft getrokken. Die tekst 
vormde uiteindelijk de basis voor het defini-
tieve ontwerp voor het sociaal statuut van de 
kunstenaar. Hij is ook in het NICC bediscus-
sieerd. Het heeft behoorlijk wat moeite gekost 
om uit te leggen dat het voorstel een verbe-
tering in de situatie van de kunstenaar zou 

betekenen. Onder anderen Marc Jambers 
en het Luikse kunstenaarskoppel Guido ‘Lu 
vonden dat de tekst niet ver genoeg ging.
K.B./D.P.: Wat hadden zij precies in gedachten? 
Y.K.: Zij droomden van een vrijplaats voor 
de kunstenaar. Ze wilden dat de kunstenaar 
volledig ‘met rust gelaten’ werd – maar 
tegelijk eisten zij een gegarandeerd inko-
men voor de kunstenaar. Dat vond ik wel 
een beetje makkelijk. Ik vind bovendien dat 
je het statuut van de kunstenaar niet mag 
verwarren met een gegarandeerd inkomen. 
Een statuut dient in de eerste plaats om 
de rechten en plichten te bepalen van die-
genen die onder het statuut vallen. Maar 
goed, uiteindelijk heeft het NICC zich achter 
de consensustekst geschaard.
K.B./D.P.: En het statuut is gerealiseerd onder 
paars-groen? 
Y.K.: Inderdaad. Roosen en ik hebben op 
het kabinet van Frank Vandenbroucke mee 

wie Guillaume Bijl. Ik heb veel respect voor 
Guillaume, maar hij kan ontzettend te keer 
gaan als hij iemand aan zijn kant wil krij-
gen. Hij kan je echt platwalsen. Desnoods 
belt hij je om één uur ’s nachts op om op je 
in te praten. Ik kon daar niet meer tegen. 
K.B./D.P.: Jouw opvolger was Axel Claes. Was 
hij ook jouw kandidaat? 
M.S.: Zeker. Ik kende Axel allang en was 
destijds ook degene die hem op de hoogte 
had gebracht van de bezetting van het ICC. 
K.B./D.P.: Ben je begin 2000 volledig uit het 
NICC gestapt?
M.S.: Ik ben gewoon lid gebleven tot op het 
moment dat het sociaal statuut van de kun-
stenaar gerealiseerd is door Minister van 

Statuut over van Marc Schepers. Kan je daar 
iets over vertellen?
A.C.: Ik herinner mij dat Marc ermee wilde 
stoppen, maar van mijn voorzitterschap 
van de Werkgroep Sociaal Statuut van het 
NICC is mij niet zoveel bijgebleven. Ik moet 
eigenlijk zeggen dat in 2000 de belangrijk-
ste strijd voor mij gestreden was.
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
A.C.: In 2000 is het wetsartikel geschrapt 
dat de artistieke activiteiten van werkloze 
kunstenaars strafbaar stelde. Die afschaf-
fing is altijd mijn belangrijkste inzet geweest 
– zowel in PTTL als in het NICC.
K.B./D.P.: Toch word je in datzelfde jaar voor-
zitter van de Werkgroep Sociaal Statuut. 
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Gesprek met Axel Claes over PTTL

K.B./D.P.: In januari 1998 ontving jij een uitnodiging van de 
gemeenteambtenaren van Sint-Joost-ten-Node, belast met de 
stempelcontrole van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
om samen met andere werkloze kunstenaars van de gemeente in 
het stempellokaal tentoon te stellen. Na enige aarzeling en een 
telefoontje met Marc Schepers besloot je op de uitnodiging in te 
gaan. Waarom namen de gemeenteambtenaren zo’n initiatief? 
A.C.: Dat vroeg ik mij ook af. Uiteindelijk zijn we met een 
handvol werkloze kunstenaars van Sint-Joost naar een bij-
eenkomst met de gemeenteambtenaren gegaan. De amb-
tenaren reageerden stomverbaasd toen wij lieten blijken 
dat we angst hadden om gepakt te worden. Hun opzet bleek 
totaal onschuldig: de stempelcontrole was pas verhuisd 
van een krot met een lek dak naar een vervallen turnzaal 
die eigendom was van de gemeente, en omdat die turnzaal 
veel te groot was om enkel de stempelcontrole te organi-
seren, hadden zij het idee opgevat om het lokaal wat op te 
frissen met kunst. In hun uitnodiging stond dat alle tech-
nieken waren toegelaten: kantwerk, schilderkunst, beeld-
houwkunst… De ambtenaren maakten ons duidelijk dat ze 
ons niet wilden pesten.
K.B./D.P.: Jullie hebben toegezegd om tentoon te stellen? 
A.C.: Ja, maar niet zonder discussie.
K.B./D.P.: Waar ging de discussie over?
A.C.: Bijvoorbeeld over de mogelijkheid om kunstwerken 
te verkopen. In de uitnodiging van de gemeente stond uit-
drukkelijk dat het niet om een verkoopstentoonstelling 
ging, aangezien het werkloosheidsreglement verbood dat 
werklozen naast hun uitkering inkomsten verwierven. Wij 
argumenteerden echter dat je toch een werk moest kun-
nen verkopen als je dat wilde – ‘we leven toch in een vrij 
land,’ zeiden wij. Daarnaast wilden we dat de tentoonstel-
ling vroeg in de ochtend zou opengaan, op het moment 
dat de stempelcontrole plaatsvond. We bekwamen wat 
dat betreft het akkoord van Guy Cudell, de burgemeester 
van Sint-Joost. Ten slotte eisten wij de garantie dat we 
niet gesanctioneerd zouden worden voor onze artistieke 
activiteiten tijdens de werkuren. We vroegen aan de amb-
tenaren om uitdrukkelijk toelating te vragen aan de cen-
trale van de RVA in Brussel voor het organiseren van de 
tentoonstelling. Wat bleek? De RVA gaf  zijn akkoord! We 
hadden een eerste succesje op zak: de RVA Brussel gaf  te 
kennen dat het vervolgen van werkloze kunstenaars niet 
als een prioriteit werd beschouwd. Men liet zelfs weten de 
opening te willen bijwonen! Ik heb samen met een van de 
zeven deelnemers – een meisje dat les volgde in de aca-
demie van Sint-Joost – de communicatie met de pers ver-
zorgd. We wilden van de opening op 26 januari 1998 een 
absoluut succes maken.
K.B./D.P.: En is dat gelukt? 
A.C.: En of ! De RTBF was op de opening om verslag uit te 

hebben verkregen, is dat twee mensen van 
het NICC – Anne-Mie Van Kerckhoven en 
Narcisse Tordoir – zitting mochten nemen 
in de Raad van Beheer van het IBK.
K.B./D.P.: En heeft het IBK de juridische eer-
stelijnshulp overgenomen? 
DDV: Nee, Vansteenkiste weigerde dat! 
Iedereen was het erover eens dat de juri-
dische eerstelijnshulp noodzakelijk was. 
Yasmine had jarenlang drie dagen per 
week mensen geholpen met sociale, juridi-
sche en auteursrechterlijke problemen. De 
Administratie Kunsten van het Ministerie 
van Cultuur belde ons geregeld met vragen 
of  stuurde kunstenaars door naar het NICC. 
En nu met het IBK eindelijk een organisa-
tie was opgericht die perfect geplaatst was 
om die taak over te nemen en die er boven-
dien geld voor kreeg – wij deden de eerste-
lijnshulp vrijwillig en onbezoldigd sinds 
KB-Cera de steun had stopgezet – stelde 
Vansteenkiste botweg dat de eerstelijnshulp 
niet de taak was van het IBK. Uiteindelijk 
heb ik een persbericht opgesteld waarin het 

NICC meedeelde dat de juridische eerste-
lijnshulp bij gebrek aan overheidsmiddelen 
zou worden stopgezet. Dat moet in 2002 of  
2003 geweest zijn. Toen was de overheid wel 
verplicht iets te ondernemen. Vervolgens is, 
nadat de steunpunten van de verschillende 
sectoren werden samengebracht, in 2003 
de helpdesk kunsten opgericht. In 2004 
werd de opdracht van de helpdesk overge-
nomen door het Kunstenloket. Maar toen 
was het statuut van de kunstenaar reeds 
een feit. Het definitieve statuut is namelijk 
in december 2002 goedgekeurd.
K.B./D.P.: Wat zijn de krachtlijnen van het uit-
eindelijke statuut? 
DDV: Het basisprincipe is dat elke kunste-
naar automatisch als werknemer wordt 
beschouwd, tenzij hij er zelf  voor kiest om 
zelfstandige te worden – waarbij hij moet 
kunnen aantonen dat zijn praktijk voldoende 
rendabel is. Het sociaal statuut van de kun-
stenaar vertrekt dus van het werknemers-
regime. Elke transactie – ook het leveren van 
een schilderij – wordt gedefinieerd als een 

‘opdracht’ verleend door een werkgever en 
uitgevoerd door een werknemer. Het werk-
nemersregime biedt de beste sociale bescher-
ming en heeft het voordeel dat je er makkelijk 
kan in- en uitstappen. Heb je werk, dan stap 
je in het werknemersstatuut, is je werk afge-
lopen, dan heb je meteen recht op een werk-
loosheidsuitkering. Omdat het werknemers-
regime evenwel duur is, is er tevens gepleit 
voor bijdrageverminderingen. Er is nage-
gaan welke beroepscategorieën op dat vlak 
het gunstigste regime genieten – voor zover 
ik mij herinner, bleken dat de brandweerlie-
den of  de dokwerkers te zijn. De bedoeling 
van de bijdrageverminderingen is natuurlijk 
dat werkgevers aangemoedigd worden om 
kunstenaars te betalen en dat deze laatsten 
daardoor sociale rechten opbouwen.
K.B./D.P.: Je zei daarnet dat Yasmine en jij snel 
in de gaten hadden dat enkel een oplossing bin-
nen het bestaande sociale zekerheidssysteem 
kans zou maken. 
DDV: Dat klopt.
K.B./D.P.: Met de uiteindelijke oplossing heb-

ben jullie min of  meer gelijk gekregen. 
DDV: Ik denk dat het feitenmateriaal in ons 
voordeel pleitte – daarnaast heeft de over-
tuigingskracht van Yasmine ook een grote 
rol gespeeld. Uiteindelijk is het statuut in 
2003 in voege getreden. Vervolgens zijn de 
Sociale Bureaus voor Kunstenaars (SBK) als 
bemiddelaar ingeschakeld. Ook privéperso-
nen moesten immers artistieke opdrachten 
kunnen verlenen en van privépersonen 
kan je niet verwachten dat ze een sociaal 
secretariaat inschakelen omdat ze eens een 
feestje met een optreden willen organiseren 
of  een schilderij willen kopen. Ik vond wel 
dat er betere pistes waren geweest om dat 
probleem op te lossen.
K.B./D.P.: Welke oplossing had jij in gedachten?
DDV: Ik dacht aan één loket, één so ciaal 
bureau voor kunstenaars waar het 
Ministerie van Cultuur een oogje in het 
zeil kon houden. Dat had de overheid met-
een een middel gegeven om te controleren 
of  de kunstinstellingen wel hun sociale 
bijdragen betaalden – en ze zich dus hiel-

aan de wetteksten geschreven. Het sociaal 
statuut van de kunstenaar is in december 
2002 goedgekeurd en in 2003 in voege 
getreden.
K.B./D.P.: Wat zijn de krachtlijnen van het uit-
eindelijke statuut? 
Y.K.: De essentie is dat er een compromis 
is bereikt tussen de voorstanders van het 
zelfstandigenstatuut – zoals ZAMU – en de 
verdedigers van het werknemersstatuut. De 
kunstenaar kan zijn statuut tot op zekere 
hoogte zelf  kiezen: hij kan opteren voor 
het werknemersstatuut, maar hij kan ook 
beslissen om zelfstandige te worden – al 
moet hij in het laatste geval natuurlijk kun-
nen aantonen dat hij over voldoende en 
regelmatige inkomsten beschikt. In tegen-
stelling tot André Nayer vonden wij dat het 
niet haalbaar was om het werknemerssta-
tuut verplicht te maken voor alle kunste-
naars. Voor een succesvol kunstenaar is het 

zelfstandigenstatuut immers wel werkbaar. 
K.B./D.P.: Als kunstenaars zich vandaag als 
werknemer willen inschrijven, kunnen ze daar-
voor terecht bij een bemiddelaar: de Sociale 
Bureaus voor Kunstenaars. Stond die regeling 
ook al in de tekst?
Y.K.: Nee, die oplossing maakt deel uit van 
een tweede fase in de realisatie van het 
sociaal statuut. In de eerste fase kwam het 
eropaan de basisrechten vast te leggen: het 
feit dat kunstenaars worden gelijkgesteld 
aan werknemers of  zelfstandigen, dat ze 
artistieke activiteiten mogen uitoefenen tij-
dens de werkloosheid… Maar we moesten er 
ook voor zorgen dat die basisrechten makke-
lijk toepasbaar zouden zijn – anders zouden 
kunstenaars geneigd blijven om in het zwart 
te werken en zou het statuut dode letter blij-
ven. Een kunstenaar die een opdracht krijgt, 
kan zich tijdelijk bij een Sociaal Bureau voor 
Kunstenaars (SBK) inschrijven, waardoor hij 

tijdens zijn werkzaamheden sociale rechten 
opbouwt. Die oplossing vormt meteen ook 
een argument voor de kunstinstellingen om 
het statuut toe te passen: als zij opzien tegen 
de bureaucratische rompslomp en geen 
so ciaal secretariaat hebben, kunnen zij met 
een SBK contact opnemen.
K.B./D.P.: Het sociaal statuut van de kunste-
naar wordt inmiddels niet enkel door kunste-
naars gebruikt.
Y.K.: Dat klopt.
K.B./D.P.: Hebben jullie je daar destijds reken-
schap van gegeven? 
Y.K.: We hebben alleszins gediscussieerd 
over de vraag voor welke groepen het 
statuut bedoeld was. We kwamen onder 
meer tot de conclusie dat literaire vertalers 
gebruik zouden moeten kunnen maken 
van het statuut, maar dat het bijvoorbeeld 
niet bedoeld was voor iemand die bijslui-
ters van geneesmiddelen vertaalt. Ook over 

een andere groep is stevig gediscussieerd: 
de technici die meewerken aan artistieke 
producties, maar zelf  geen kunstenaar zijn. 
Je vindt in die groep zowel werknemers als 
freelancers, maar er zijn ook mensen bij die 
je als halve kunstenaars kan beschouwen. 
Uiteindelijk hebben we voor onszelf  een lijn 
getrokken en gesteld dat het statuut enkel 
bedoeld is voor activiteiten die vallen onder 
de wet op het auteursrecht. 
K.B./D.P.: Het statuut wordt echter ook 
gebruikt door allerlei mensen die tijdelijke 
opdrachten uitvoeren zonder dat ze als ‘auteurs’ 
kunnen worden beschouwd. 
Y.K.: Dat is juist. Dat komt omdat de for-
mulering doelbewust vaag is gehouden. Bij 
sommige mensen in het NICC stuitte dat op 
kritiek – maar mijn standpunt was: beter 
te vaag dan te duidelijk. Als je té duidelijk 
bent, riskeer je immers om bepaalde men-
sen uit te sluiten. 

Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. Dat 
was in 2003.
K.B./D.P.: Als we jou zo horen, dan lijkt het dat 
je de inbreng van Yasmine waardeerde, maar 
ontgoocheld was over het pragmatische resul-
taat dat onder haar impuls werd gerealiseerd. 
M.S.: Zo kan je het samenvatten. 
K.B./D.P.: Daarnaast vond je Canivets voor-
stel utopisch… terwijl je tegelijk droomde 
van een statuut gebaseerd op een definitie van 
artistieke arbeid die aan de economische logica 
ontsnapt – wat je een behoorlijk utopische 
queeste kan noemen. 
M.S.: Dat klopt. 
K.B./D.P.: Jij bent dus idealist en pragmaticus 
tegelijk.

M.S.: Zo zit ik kennelijk in elkaar. Ik zag 
theoretisch de mogelijkheid om een radica-
ler statuut voor de kunstenaar uit te wer-
ken, maar ik besefte ook dat de Werkgroep 
Sociaal Statuut ten koste van alles resultaat 
moest boeken. 

A.C.: Dat lijkt vreemd, ja. In principe had ik 
mij kunnen terugtrekken op het moment dat 
het voornoemde artikel opgeheven werd. In 
het Nationaal Kunstenaarsplatform werd 
de discussie immers almaar technischer  
– een kwestie van juridische spitstechnolo-
gie. Enerzijds vond ik het noodzakelijk om 
toe te zien op wat die juristen aan het bekok-
stoven waren. Ik heb altijd schrik gehad dat 
het door een politieke vossenstreek op het 
laatst nog mis zou lopen. Tegelijk waren de 
hoogdagen van het NICC als sociale bewe-
ging voorbij.
K.B./D.P.: Wanneer ben je dan eigenlijk for-
meel uit het NICC gestapt? 
A.C.: Ik heb mij nooit formeel terugge-

trokken. Ik vermoed dat ik op een bepaald 
moment geen uitnodiging meer heb ont-
vangen om mijn lidgeld te betalen – ik her-
inner mij niet meer wanneer dat precies 
was – met als gevolg dat mijn lidmaatschap 
van het NICC afliep. 
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den aan de regel dat kunstenaars betaald 
moeten worden. Het Kunstendecreet, dat 
in 2004 is goedgekeurd, schrijft immers 
voor dat de gesubsidieerde instellingen 
kunstenaars moeten vergoeden voor hun 
prestaties. Je kan die regel als een verleng-
stuk zien van het sociaal statuut van de 
kunstenaar: dankzij het statuut kunnen 
kunstenaars inkomsten verwerven zonder 
er de dupe van te worden – zoals in de tijd 
toen ze in het zelfstandigenstatuut wer-
den gedwongen – en omgekeerd geldt dat 
het statuut pas zin heeft als kunstenaars 
vergoed worden, waardoor ze net als alle 
werknemers rechten opbouwen. Maar het 
voorstel van zo’n bureau viel niet in goede 
aarde. We hebben nog geprobeerd om de 
functie van de bemiddelaar bij de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) 
onder te brengen, maar dat voorstel heeft 
het evenmin gehaald. Het was een inbreuk 
op de Europese wetgeving volgens dewelke 
de arbeidsbemiddeling moet worden over-
gelaten aan de vrije markt. Uiteindelijk is er 

gekozen voor het inschakelen van Sociale 
Bureaus voor Kunstenaars – die oplossing 
was al eerder uitgewerkt door SMart, maar 
in plaats van SMart werd uiteindelijk een 
aantal bestaande interimkantoren erkend.
K.B./D.P.: Als je de verslagen van het NICC 
doorneemt, dan blijkt dat SMart heel snel 
heeft ingespeeld op de acties die jullie rond het 
sociaal statuut hebben opgezet. Op 4 oktober 
1998 is Laurence Bourgeois van SMart aan-
wezig op een vergadering van het NICC. Vanaf  
1999 is SMart ook lid van het Nationaal 
Kunstenaarsplatform. SMart lijkt een heel stu-
rende rol te hebben gespeeld. 
DDV: Dat klopt. Zij zagen het natuurlijk 
graag dat al die kunstenaars zich bij hen 
zouden inschrijven. Ze hadden een gat in de 
markt gezien. 
K.B./D.P.: In 2003 trad de wet in voege… Wat 
heb jij toen gedaan?
DDV: Ik heb meegewerkt aan een Ronde van 
Vlaanderen die bedoeld was om het sociaal 
statuut van de kunstenaar voor te stellen. 
Min of  meer tegelijkertijd is, zoals gezegd, 

de helpdesk kunsten opgericht om de juri-
dische eerstelijnshulp van het NICC over te 
nemen. De helpdesk was evenwel slechts 
een voorlopige oplossing. In de tussentijd 
schreef  het Ministerie van Cultuur een 
onderzoeksopdracht uit voor een organi-
satie die de rol van kenniscentrum van de 
sector zou kunnen spelen. Yasmine heeft die 
opdracht uitgevoerd. Het resultaat was het 
Kunstenloket, dat op 1 januari 2004 van 
start is gegaan, als een samenwerking tussen 
het Ministerie van Cultuur en het Ministerie 
van Tewerkstelling, dat toen geleid werd 
door Renaat Landuyt – het Kunstenloket 
bestaat vandaag overigens nog steeds. Ook 
de start van het Kunstenloket verliep echter 
niet zonder slag of  stoot. Om de steun van 
het Ministerie van Tewerkstelling te krijgen, 
moesten namelijk de sociale partners in het 
bestuur zetelen. 
K.B./D.P.: En dat vonden jullie een probleem? 
DDV: Eigenlijk wel, ja. In de ganse strijd voor 
het sociaal statuut van de kunstenaar heb-
ben we de vakbonden nooit gehoord. We 

hielden hen permanent op de hoogte, maar 
verder dan een vergadering met Laurette 
Muylaert van ACOD Cultuur en de belofte 
van haar kant om nog eens met ons rond de 
tafel te gaan zitten, zijn we niet gekomen. 
Op zich vonden de vakbonden het wel een 
goed idee om van de kunstenaars werk-
nemers te maken – dat zou hen namelijk 
nieuwe leden opleveren – maar ze zijn nooit 
op de barricaden geklommen. Terwijl het 
nochtans hun taak is om de werknemers 
te verdedigen. Uiteindelijk is er inzake het 
Kunstenloket een compromis uitgedokterd 
waarbij, naast de werknemers en werkge-
vers, ook ik in de algemene vergadering van 
de vzw zou zetelen – ten persoonlijken titel 
weliswaar. Tot voor kort was ik daarvan nog 
steeds lid – ook al had ik met het NICC niets 
meer te maken. 

Wordt vervolgd

K.B./D.P.: Wie pleitte voor meer duidelijkheid 
in het NICC?
Y.K.: Onder meer Guillaume Bijl en Marc 
Jambers. Guillaume wilde zelfs dat er een 
lijst zou worden opgesteld van kunstenaars 
die recht hadden op het statuut. Ik vond 
dat zoiets van een corporatistische visie 
getuigde. Voor mij was het belangrijkste 
aspect van het sociaal statuut dat kunste-
naars zonder onderscheid van een degelijke 
so ciale bescherming zouden kunnen genie-
ten. 
K.B./D.P.: Was er niet ook een zekere trots in 
het NICC toen het statuut gerealiseerd was? 
Y.K.: Goh… niet echt, nee. 
K.B./D.P.: Jullie hebben dat niet gevierd? 
Y.K.: Nee.
K.B./D.P.: Is dat niet vreemd? Je zou toch denken 
dat je als organisatie met zoiets wil uitpakken.
Y.K.: Weet je, ik denk dat de meeste leden 
van de werkgroep dachten: laat Danny 

en Yasmine maar doen, ze zijn goed bezig. 
Danny Devos heeft zich samen met mij tot 
op het laatste moment geëngageerd voor de 
realisatie van het statuut. Overigens waren 
de hoogdagen van het NICC stilaan voorbij 
op het moment dat de wetteksten van het 
statuut werden geschreven. 
K.B./D.P.: Werd jij toen nog altijd door 
KB-Cera betaald?
Y.K.: Tot juni 2001. Het mecenaat van 
KB-Cera liep over twee jaar – 1999-2000 
– en is uiteindelijk nog met een half  jaar 
verlengd. 
K.B./D.P.: Wat heb jij na de realisatie van het 
statuut in 2003 gedaan?
Y.K.: Ik heb mij in opdracht van het 
Ministerie van Cultuur twee jaar lang bezig-
gehouden met het opzetten en het uitbou-
wen van het Kunstenloket – een organisa-
tie die de eerstelijnshulp voor kunstenaars 
voortzet en informatie verschaft over het 

kunstenaarsstatuut. Toen die opdracht 
afgerond was, vond ik dat mijn rol was uit-
gespeeld. Ik ben op het kabinet van Minister 
van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke 
gaan werken. Ik ben mij evenwel blijven 
inspannen om de verworvenheid van het 
sociaal statuut te beklemtonen en het 
aandeel van het NICC daarin te onderstre-
pen. Ik heb altijd de noodzaak verdedigd 
van krachtige actoren op het middenveld. 
Voor het milieu- en gezinsbeleid bestaan er 
gesubsidieerde organisaties – namelijk de 
Bond Beter Leefmilieu en de Gezinsbond – 
die een kritische functie waarnemen en als 
gesprekspartner optreden van de politiek. Ik 
vind dat er voor de kunsten een even krach-
tige organisatie zou moeten zijn. Daarom 
hoop ik dat de pogingen van de laatste tijd 
om het NICC nieuwe impulsen te geven tot 
resultaat leiden. 

brengen. In het avondnieuws omschreven ze de tentoon-
stelling als een absolute primeur in België. Gevolg was dat 
alle kranten van de volgende dag aandacht besteedden 
aan het initiatief. De ambtenaren van Sint-Joost en burge-
meester Guy Cudell waren natuurlijk in hun nopjes – ook 
zij kwamen immers in het nieuws. In de titel van de ten-
toonstelling alludeerden we op het idee dat tentoonstellen 
gelijk is aan werken: Werklozen stellen hun werken tentoon. 
Des chômeurs exposent leurs travaux.
K.B./D.P.: Hoe zag de tentoonstelling eruit? 
A.C.: Niet bepaald arty. Hoe kan het ook anders: ze vond 
plaats in een stempellokaal, een onderkomen turnzaal. 
Ik heb mij met de opstelling beziggehouden. Drie dagen 
heeft het mij gekost voor alles min of  meer zijn plaats had 
gevonden. Wat het er ook niet makkelijker op maakte, was 
het feit dat de werken van de zeven werkloze kunstenaars 
nogal divers waren, om het zacht uit te drukken. 
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
A.C.: Er was een dame die in haar leven welgeteld één teke-
ning had gemaakt en die absoluut wilde tonen. Een andere 
dame was met batik bezig. Ik herinner mij ook een kerel 
die de toekomst las door middel van een kaartspel. Zelf  
liet ik tekeningen zien die ik eerder in een tentoonstelling 
bij Ruimte Morguen had geëxposeerd. Ook het meisje dat 
op de Academie van Sint-Joost zat, deed mee. Ze toonde 
tekeningen die touwen moesten voorstellen. De tentoon-
stelling duurde tot 5 februari 1998. Na afloop kwamen de 
gemeenteambtenaren in naam van de gemeente vragen of  
we voort wilden doen. 
K.B./D.P.: Zij wilden nog tentoonstellingen organiseren? 
A.C.: Ze waren van plan een heus tentoonstellingsbeleid 
op poten te zetten! Ik heb toch even moeten nadenken 
vooraleer ik mij daarvoor engageerde. Maar uiteindelijk 
heb ik samen met een aantal andere werklozen toegezegd 
om ermee door te gaan. We hebben toen gevraagd om 
een bureau te mogen installeren en te beschikken over de 
telefoon en fax van het stempellokaal – het succes van de 
eerste tentoonstelling was immers aan onze intensieve pr-
campagne te danken. Het geld hebben we evenwel gewei-
gerd. De gemeente bood namelijk financiële steun aan. 
K.B./D.P.: Waarom wilden jullie niet gesteund worden? 
A.C.: Ons officieel argument luidde dat Sint-Joost een te 
arme gemeente was om geld aan kunsttentoonstellingen 
te spenderen – maar in feite wilden we vooral vermijden 
afhankelijk te worden van de politiek. 
K.B./D.P.: Het is bizar dat de ambtenaren van Sint-Joost zich zo 
engageerden voor werkloze kunstenaars. 
A.C.: Ik vermoed dat zij een oude traditie in ere wilden 
herstellen: de vrijdagavond waarop de notabelen van de 
gemeente samenkomen om een glas te drinken. Ze von-
den waarschijnlijk dat de opening van een tentoonstelling 
daarvoor de geschikte omkadering bood. Achteraf  bleek 
ook dat de meest geëngageerde ambtenaar – de hoofdamb-
tenaar, mijnheer Crickx – een amateurschilder van land-

schappen was. We hebben tevergeefs geprobeerd om hem 
te overtuigen zijn werk te tonen.
K.B./D.P.: Welke tentoonstellingen zijn er nog gevolgd? 
A.C.: Eerst hebben de ambtenaren zelf  een paar tentoon-
stellingen georganiseerd. Einde maart 1998 opende bij-
voorbeeld een manifestatie met werk van een atelier van 
gepensioneerden dat onder de leiding stond van een oude 
man met een pijp; ze toonden schilderijen van onder andere 
Mickey Mouse en Winnie de Pooh die geëxposeerd werden 
in vieze, oude stemhokjes… en op de opening reikte Guy 
Cudell een plastic medaille uit voor het beste werkstuk! Dat 
hebben we allemaal moeten verdragen vooraleer wij het 
heft in handen kregen. Ondertussen hadden wij een koffie-
tafel in het stempellokaal geïnstalleerd. Dat was eigenlijk 
ons eerste initiatief  na de openingstentoonstelling. Ik vind 
het nog altijd een van onze sterkste interventies. 
K.B./D.P.: Kan je daar iets meer over vertellen?
A.C.: We kwamen elke ochtend om tien uur samen om 
croissants en chocoladekoeken te eten op het moment 
dat de werklozen stonden aan te schuiven. Telkens een 
werkloze ons vroeg wat wij daar deden, zeiden wij: ‘wij 
eten chocoladekoeken, wil jij er ook een?’ Dat heeft ontzet-
tend goed uitgepakt. Er ontstond een grote betrokkenheid. 
Aan de koffietafel zijn voorstellen voor tentoonstellingen 
ontstaan. We hebben er ook de naam van ons initiatief  
bedacht: Plus tôt Te laat. Omdat er vaak laatkomers waren, 
hoorde je geregeld de opmerking: ‘Je bent aan de late kant’ 
– ‘Tu est plus tôt trop tard.’ De tweetalige versie van dat zin-
netje leverde de naam van het collectief  op dat de tentoon-
stellingen organiseerde. 
K.B./D.P.: Wat waren de eerste tentoonstellingen die jullie heb-
ben georganiseerd? 
A.C.: Ik herinner mij een tentoonstelling van Laboratoire 
Patacycliste onder leiding van Toni Geirlandt en Carlos 
Montalvo. Een aantal exposanten heeft zich trouwens 
ook in het NICC geëngageerd: onder andere Alexandra 
Dementieva, Lise Duclaux en Tristan Wibault. Er hebben 
van 1998 tot 2005 talloze tentoonstellingen in het stem-
pellokaal plaatsgevonden – te veel om op te noemen. 

Voor een overzicht van de tentoonstellingen georganiseerd door 
PTTL, zie de website www.pttl.be.

koffietafel in het stempellokaal van Sint-Joost-ten-Node, 1998-1999

‘collectieve poëzie-arbeid’ in het stempellokaal van Sint-Joost-ten-Node, 
1999
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STEVEN JACOBS

De late jaren 40 en vroege jaren 50, die de 
grote doorbraak van het medium televisie 
net voorafgaan, kunnen worden beschouwd 
als de bloeitijd van de kunstdocumentaire. 
Het belang van dit genre in deze periode 
hangt nauw samen met het optimisme van 
een samenleving die zich herstelt van de 
trauma’s van de Tweede Wereldoorlog. Na 
de barbarij en het obscurantisme van het 
nazisme en de verwoestingen van de oorlog 
werd film als massamedium ingezet voor de 
verwezenlijking van een humanistisch bil-
dungsproject van culturele ontvoogding via 
educatie, dat ook aan de basis lag van de 
oprichting van Unesco in november 1945. 
Internationale culturele organisaties als 
Unesco en FIAF speelden overigens een 
grote rol in de ondersteuning van de pro-
ductie, distributie en de kritische contextua-
lisering van kunstdocumentaires, die als 
instrumenten werden gepresenteerd voor 
de culturele en educatieve wederopbouw.1

 Daarnaast kan het gouden tijdperk van 
de kunstdocumentaire worden verbonden 
met een politiek van popularisering en 
vulga risatie van de schone kunsten en de 
zogenaamde ‘hoge cultuur’. De toenemende 
cultuurparticipatie van de midden- en lagere 
klassen resulteerde niet alleen in groeiende 
bezoekersaantallen in musea, maar ook in 
de doorbraak van het kunstboek. Tijdens de 
jaren 50 beleefde bijvoorbeeld een uitgeverij 
als Skira haar glorietijd en in het begin van 
datzelfde decennium publiceerde André 
Malraux Les voix du silence en Le musée ima-
ginaire.2 Volgens Malraux was in een perio-
de van globalisering en alomtegenwoordige 
beschikbaarheid van industriële reproduc-
tietechnieken enkel de fotografie in staat om 
het werelderfgoed te bewaren en te ontslui-
ten. Het traditionele museumgebouw zou 
volgens hem worden ingeruild voor een vir-
tueel en allesomvattend fotografisch 
archief, dat zich bij uitstek manifesteerde in 
het kunstboek. In tegenstelling tot het echte 
museum, dat de contemplatie van unieke 
en geïsoleerde meesterwerken stimuleerde, 
zou dit Musée imaginaire steunen op de juxta-
positie van kunstwerken uit verschillende 
stijlen, periodes en culturen. Waar volgens 
Walter Benjamin de fotografie en film een 
revolutionair potentieel bezaten, omdat ze 
in staat waren om de normale perceptie te 
doorbreken en de aura van het traditionele 
kunstwerk te vernietigen, hadden de 
moderne reproductietechnieken bij 
Malraux een eerder ambivalente rol. De 
fotografie kon evengoed de aura van het 
kunstwerk versterken, door de revelatie van 
een affiniteit met het werelderfgoed of  met 
de menselijke creativiteit an sich. Opvallend 
was dat de fotografie voor Malraux wel het 
materiaal van het kunstboek aanleverde, 

maar dat de structurele organisatie ervan 
gebaseerd was op de film. Voor Malraux was 
het kunstboek net als de film immers een 
montage van beelden.3

 Malraux’ notie van het imaginaire 
mu seum viel perfect samen met de bloeipe-
riode van de kunstdocumentaire. Het 
belang van de kunstdocumentaires van de 
jaren 40 en 50 in zowel de filmcultuur als 
de kunstwereld blijkt uit meerdere factoren. 
Zo leverden toonaangevende cineasten als 
Robert Flaherty, Carl Theodor Dreyer, Jean 
Grémillon, Henri-Georges Clouzot en Henri 
Alékan een substantiële bijdrage aan de 
ontwikkeling van het genre.4 Daarnaast 
sleepten kunstdocumentaires in die jaren 
belangrijke filmprijzen in de wacht.5 Ook 
vooraanstaande critici en filmtheoretici als 
André Bazin, Henri Lemaître, Siegfried 
Kracauer en Rudolph Arnheim schonken 
aandacht aan het fenomeen van het stati-
sche kunstwerk dat door de beweeglijke 
filmcamera wordt geregistreerd.6 Voorts 
werd de ontmoeting tussen het nieuwe 
medium cinema enerzijds en traditionele 
media als schilderkunst en beeldhouwkunst 
anderzijds in die jaren ook volop bediscussi-
eerd op internationale congressen, in 
kunsthistorische vakbladen zoals Burlington 
Magazine en College Art Journal en in publi-
caties van vakverenigingen als de American 
Federation of  Arts en de International Art 
Film Federation.7 Er werd zelfs gewag 
gemaakt van een ware beweging van de film 
d’art of  art film en in 1948 werd de FIFA 
(Fédération International du Film sur l’Art) 
in het leven geroepen. Een belangrijke dis-
cussie die in deze diverse kringen geregeld 
opdook was de vraag in welke mate de 
kunstdocumentaire beschouwd moest wor-
den als een zelfstandig fenomeen, dat een 
relatieve autonomie bezat ten aanzien van 
het kunstwerk dat het onderwerp van de 
film vormt. Hoewel werd geopperd dat het 
medium film in deze context vooral een 
machine blijft ‘om beter te zien, een verre 
verwant van het vergrootglas, de periscoop 
of  de toneelkijker’8, presenteerden toon-
aangevende cineasten hun ‘documentaires’ 
immers niet als loutere registraties of  repro-
ducties – iets wat in de reproductiefoto-
grafie, ook in het door Malraux gehanteerde 
model, wel het geval bleef. Het reproduce-
ren van het kunstwerk genereerde een 
nieuw filmisch kunstwerk – een strategie die 
in de kunstfotografie pas veel later, in een 
weliswaar geheel andere context, in de 
praktijk gebracht werd, bijvoorbeeld in het 
werk van Louise Lawler of  de museumfoto’s 
van Thomas Struth.

Resnais’ vroege kunstenaarsportretten

In de jaren net na de Tweede Wereldoorlog 
traden ook enkele cineasten op de voor-
grond die zich in het genre van de kunstdo-
cumentaire specialiseerden. Na de bevrij-
ding werd het fenomeen van de film d’art in 
eerste instantie gedragen door enkele docu-
mentaire filmmakers, die vaak nauwe con-
tacten hadden met de avant-garde.9 De 
belangrijkste figuren waren Luciano 
Emmer, Henri Storck en Alain Resnais, 
respec tievelijk werkzaam in Italië, België en 
Frankrijk – niet toevallig landen met een 
rijk kunsthistorisch verleden. In Frankrijk 
werd de productie van dergelijke films onge-
twijfeld gestimuleerd door een decreet dat in 
de jaren 1948-1950 de vertoning van kort-
films als een onderdeel van het voorpro-
gramma van speelfilms verplicht maakte.10 
Een sleutelfiguur in de ontwikkeling van de 
naoorlogse Franse kunstdocumentaire is 
Alain Resnais, die zich later met films als 
Hiroshima mon amour (1959), L’année der-
nière à Marienbad (1961), Muriel ou le temps 
d’un retour (1963), Providence (1976), Mon 
oncle d’Amérique (1980) en On connaît  
la chanson (1997) zal ontpoppen tot een van 
de belangrijkste auteurs van de Franse 
naoorlogse cinema.
 Al in de jaren 1946-47, ongeveer in 
dezelfde periode waarin André Malraux  
– latere schoonvader van Resnais – de eerste 
versies van Le musée imaginaire op papier 
zette, begon de toen 25-jarige Resnais aan 

een reeks filmportretten van schilders als 
Henri Goetz, Hans Hartung, César Doméla, 
Lucien Coutaud en Christine Boumeester, 
en volgens sommige bronnen ook Félix 
Labisse, Oscar Dominguez (onafgewerkt) en 
Max Ernst. Gezien deze films, die telkens in 
16mm werden gedraaid, niet bedoeld waren 
voor commerciële exploitatie, zijn ze in de 
vergetelheid geraakt en ontbreken ze vaak 
in filmografieën van Resnais. Ze kunnen 
ook hooguit worden beschouwd als beschei-
den vingeroefeningen. Met uitzondering 
van de film over Ernst werden ze alle in 
zwart-wit gedraaid en zonder synchroon 
geluid opgenomen. De film gewijd aan Goetz 
werd met muziek gesonoriseerd om in de 
context van musea en tentoonstellingen te 
worden vertoond. Voor de film over Hartung 
was er een klankband voorzien met een 
voice-over (commentaar van Madeleine 
Rousseau) en met muziek van Antoine 
Duhamel, maar die werd pas veel later gere-
aliseerd, toen de film in 2000 uit de verge-
telheid werd gehaald.
 De keuze van de onderwerpen van Resnais’ 
allereerste films is opmerkelijk. In een inter-
view omschreef  Resnais zijn picturale voor-
keuren, net als zijn smaak in andere artistie-
ke disciplines, als hoogst eclectisch. ‘Ik hou 
van wat ik theatrale schilderkunst zou noe-
men – Piero della Francesca, Félix Labisse, 
Paul Delvaux enzovoort. Maar ik hou ook 
van Hartung. Mijn favoriete moderne schil-
der is Ernst; hij geeft me zowel op een thea-
traal als op een abstract niveau voldoe-
ning.’ 11 Voor zijn eerste filmportretten koos 
Resnais steevast schilders die de diverse 
trends binnen de zogenaamde École de Paris 
vertegenwoordigen: postkubisme (Goetz), 
geometrische abstractie (Doméla), door het 
surrealisme geïnspireerde figuratie (Labisse, 
Coutaud, Dominguez) en expressieve, lyri-
sche of  organische abstractie (Hartung, 
Ernst, Boumeester). De keuze van Resnais 
voor de moderne abstracte schilderkunst 
kondigt al zijn latere uitgesproken modernis-
tische engagement aan – Resnais ontpopte 

zich in de daaropvolgende decennia immers 
niet alleen tot een van de protagonisten van 
de Europese modernistische art house cinema, 
maar werkte ook vaak samen met vooraan-
staande moderne schrijvers als Jean Cayrol, 
Marguerite Duras, Jorge Semprun en Alain 
Robbe-Grillet, en componisten als Darius 
Milhaud, Hanns Eisler, Giovanni Fusco, 
Hans Werner Henze en Krzysztof  Penderecki.
 De vroegste en op het eerste gezicht 
bescheiden kunstdocumentaires van 
Resnais kunnen in de eerste plaats worden 
omschreven als atelierbezoeken. Ze bevat-
ten bijvoorbeeld beelden van de kunstenaar 
aan het werk. In dit opzicht kondigen 
Resnais’ vroege filmexperimenten al een 
belangrijke trend aan in het genre van de 
kunstdocumentaire, dat vooral in de daar-
opvolgende jaren met Visite à Picasso (Paul 
Haesaerts, 1950), Jackson Pollock (Paul 
Falkenberg & Hans Namuth, 1951), Quatre 
peintres belges au travail (Paul Haesaerts, 
1952) en Le mystère Picasso (Henri-Georges 
Clouzot, 1956) tot volle bloei zal komen. In 
de sequenties die de kunstenaars in hun 
atelier laten zien, maakt Resnais vaak 
gebruik van een opeenvolging van shots, 
die gekenmerkt worden door een strakke 
kadrering en in sommige gevallen ook door 
een opmerkelijk camerastandpunt. Voorts 
bevatten Resnais’ vroege kunstenaarsfilms 
telkens een sequens die uit een opeenvol-
ging van statische shots van diverse schilde-
rijen bestaat. Deze formule stelt de cineast 
in staat om de stilistische evolutie in het 
oeuvre van een schilder te schetsen, maar 
ook om de specifieke obsessies van een 
kunste naar te beklemtonen. In dergelijke 
beeldsequenties ontpopt Resnais zich tot 
een meester in de juxtapositie van diverse 
documenten – een aspect dat hij later nog 
verder zal uitwerken in Nuit et brouillard 
(1955), zijn wereldberoemde en baanbre-
kende documentaire over de Holocaust. In 
de film over Goetz wist Resnais bijvoorbeeld 
een bijna getormenteerde en spookachtige 
sfeer te creëren die eerder het gevolg is van 

Alain Resnais en de naoorlogse documentaire  
over schilderkunst

‘On peut imaginer que Marienbad est un documentaire sur une statue.’ 
Alain Resnais tijdens de opnamen van L’Année dernière à Marienbad (1961)

Le film sur l’art. Panorama 1953: Répertoire  
international illustré. Een uitgave van Unesco (Parijs) 

en Les arts plastiques (Brussel) uit 1953
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de montage dan van de registratie van de 
individuele werken. Voorts slaagde Resnais 
er al in om zich met behulp van diverse cine-
matografische technieken als het ware in 
het picturale universum van een bepaalde 
kunstenaar onder te dompelen. Vooral in de 
filmportretten die zijn gewijd aan Henri 
Goetz en Hans Hartung maakte Resnais al 
volop gebruik van de tracking shots die later 
het centrale handelsmerk van films als Nuit 
et brouillard, Hiroshima mon amour en 
L’année dernière à Marienbad zullen worden. 
Zoals François Thomas in een artikel tref-
fend heeft opgemerkt, kunnen in de films 
over Goetz en Hartung twee verschillende 
vormen van het gebruik van de travelling 
aangetroffen worden.12 In de films over 
Goetz werd de camerabeweging vooral inge-
zet om een continuïteit te suggereren tussen 
de shots, die telkens fragmenten laten zien 
van diverse representatieve werken. De 
beweging van de camera vergemakkelijkt 
als het ware de selectie van specifieke ele-
menten in het schilderij en geeft betekenis 
aan een gehele reeks van schilderijen. In  
de film over Hartung daarentegen, leiden de 
camerabewegingen ons eerder in één enkel 
schilderij binnen. De camera volgt de com-
positorische assen en helpt ons als het ware 
om het schilderij te lezen. Volgens Resnais 
‘gaat er niets boven kijken naar het werk 
van een schilder door de zoeker van een 
camera om de samenhang van zijn schilde-
rij te beoordelen. Dat is de wijze waarop ik 
Gauguin wist te doorgronden, maar het is 
ook de wijze waarop ik de formele kwalitei-
ten van Ernst begon te appreciëren.’ 13

 In Resnais’ vroege filmessays worden 
montagetechnieken en camerabewegingen 
ingezet om statische schilderijen tot leven te 
wekken. Volgens Resnais hadden deze vroe-
ge films ‘de bedoeling om schilderijen uit de 
stoffige ruimten van musea te halen’ en 
vormden ze experimenten om na te kunnen 
gaan ‘of  geschilderde bomen, geschilderde 
huizen en geschilderde personages met 
behulp van montage de rol kunnen vervul-
len van reële objecten; en om te onderzoe-
ken of  ze voor de kijker de wereld die de foto-
grafie doorgaans toont, kunnen vervangen 
door de innerlijke wereld van een kunste-
naar.’ 14 Deze vroege kunstenaarspor tretten 
manifesteren zich dus als autonome kunst-
werken die de taal en het universum van de 
behandelde schilder veeleer vertalen dan 
louter registreren.

Van Gogh

Dit aspect treedt nog meer op de voorgrond 
in de kunstdocumentaires die Resnais in de 
loop van de volgende jaren realiseerde en 
die, in tegenstelling tot de vroege ‘atelier-
films’, binnen culturele en commerciële cir-
cuits vertoond werden. Daarbij vond een 
verschuiving plaats in de keuze van de 
kunst en de kunstenaars die Resnais behan-
delde. Terwijl de vroege filmportretten 
waren gewijd aan kunstenaars die vooral in 
de loop van de jaren 30 en 40 op de voor-
grond waren getreden en gezamenlijk de 
belangrijkste tendensen van de naoorlogse 
Europese schilderkunst belichaamden, 
greep Resnais nu terug naar vooraanstaande 
kunstenaars van de late 19de en vroege 
20ste eeuw – met films als Van Gogh (1948), 
Guernica (1950), Gauguin (1950) – en naar 
de Afrikaanse kunst (Les statues meurent 
aussi, met Chris Marker, 1953).15

 De belangstelling voor Vincent van Gogh 
kan worden gekaderd in het artistieke en 
intellectuele klimaat kort na de bevrijding. 
Zowel de kunst als de figuur van Van Gogh 
pasten in het existentialistische kunstdis-
cours dat toen toonaangevend was – de 
schoenen van Van Gogh, die in de film van 
Resnais enkele keren opduiken, stonden bij-
voorbeeld centraal in het bekende essay 
over de Ursprung des Kunstwerkes van 
Martin Heidegger, die Resnais tijdens zijn 
dienstplicht in Duitsland in 1945-46 had 
opgezocht.16 In 1947 werd Van Gogh in 
Parijs ook geëerd met een grote tentoon-
stelling in de Orangerie. Naar aanleiding 
daarvan werden diverse boeken gepubli-
ceerd met fragmenten uit de briefwisseling 
tussen Vincent en zijn broer Theo, die ook 
aan de basis ligt van de kortfilm van 
Resnais.17 De eerste versie van Van Gogh 
werd al in 1947 gedraaid in opdracht van 
L’Amis de l’Art, een beweging die eind 1944 
was opgericht om de verspreiding van de 
moderne kunst te stimuleren via lezingen, 
didactische tentoonstellingen en ook films. 

Voorzitter van deze vereniging was de gere-
nommeerde kunsthistoricus en criticus 
Gaston Diehl, die in 1948 aan de basis lag 
van het Festival international du film d’art en 
die ook als scenarist optrad voor films als Les 
fêtes galantes (Watteau) (1950) van Jean 
Aurel. Het was Diehl die aan de jonge cine-
ast vroeg of  hij geïnteresseerd was om voor 
Amis de l’art naar aanleiding van de Van 
Gogh tentoonstelling in de Orangerie een 
film te maken ‘in de stijl van Luciano 
Emmer’.18 Diehl schreef  zelf  de commen-
taartekst voor de film – wat hij later opnieuw 
zou doen voor Gauguin. Tevens betrokken 
bij het filmproject over Van Gogh was Robert 
Hessens, die zich in dezelfde periode als 
maker van kunstdocumentaires ontpopte 
met films over Malfray (1948), Toulouse-
Lautrec (1950) en Chagall (1953).19 Ook 
zijn film over de Guernica vervaardigde 
Resnais samen met Hessens. Beiden waren 
ook betrokken bij de productie van Pictura 
(1951), waarin bekende acteurs als Henry 
Fonda, Gregory Peck en Vincent Price hun 
stem leenden voor de voice-over in episodes 
gewijd aan Bosch, Goya, Carpaccio en 
Toulouse-Lautrec.20

 Van Gogh werd aanvankelijk gerealiseerd 
in 16mm. Bovendien volstond het oor-
spronkelijke budget niet om de film te voor-
zien van de geluidsband, die bestond uit een 
door Claude Dauphin ingesproken commen-
taartekst van Diehl en muziek van Jacques 
Besse. Naar verluidt liet Resnais de onafge-
werkte film zien aan producent Pierre 
Braunberger en was die zo onder de indruk 
van de opmerkelijke vormentaal van de 
film, dat hij Resnais de opdracht en de finan-
ciële middelen gaf  om de film opnieuw in 
35mm en mét geluid te draaien. De nieuwe 
versie van Van Gogh, die in tegenstelling tot 
de 16mm-versie op basis van foto’s in plaats 
van originele schilderijen werd gemaakt,21 
ging uiteindelijk in première in mei 1948 en 
behaalde in dat jaar de Grote Prijs op het 
festival van Venetië en de CIDALC-prijs. In 
1950 verwierf  de film de Oscar voor de beste 
documentaire.
 Opmerkelijk is dat de 20 minuten durende 
film in zwart-wit werd geconcipieerd en ver-
vaardigd, terwijl een kunstenaar als Van 
Gogh in eerste instantie als een groot colo-
rist geboekstaafd staat. De film moet even-
wel gesitueerd worden in een historische 
context waarin de overgrote meerderheid 
van kunstreproducties in zwart-wit was. 
Bovendien slaagde Resnais erin om deze 
beperking tot een voordeel om te buigen. 
Het gebruik van zwart-wit maakte het grafi-
sche, ja grafologische element van Van 
Goghs werken beter zichtbaar – zijn schilde-
rijen werden gepresenteerd als de neerslag 
van een hoogstpersoonlijk handschrift. Zelf  
merkte Resnais ook op dat het gebruik van 
zwart-witfilm hem hielp om verbanden te 
creëren tussen geheel verschillende werken 
en de nadruk te leggen op ‘l’architecture 
tragique de la peinture de Van Gogh’.22

 Het tragische karakter van Van Gogh is 
inderdaad het cruciale onderwerp van de 
film. Nog voor de openingsgeneriek wordt 
ons verzekerd dat Van Gogh, ondanks zijn 
inmiddels universeel erkende talent, een 
wanhopige strijd leverde tegen ellende en 
onverschilligheid. De film die Resnais, Diehl 
en Hessens aan Van Gogh wijdden is geen 
beeldessay dat enkel de inhoud of  het pictu-
rale systeem van een bepaalde schilder ana-
lyseert – zoals dit in sommige films van 
Luciano Emmer, Henri Storck of  Paul 
Haesaerts uit diezelfde jaren het geval is. 
Resnais vertelt in eerste instantie het ver-
haal van het leven van de kunstenaar.23 Het 
openingsbeeld van de film stipuleert dat ‘ce 
film tente de retracer, uniquement à l’aide de 
ses oeuvres, la vie et l’aventure spirituelle de 
l’un des plus grands peintres modernes’. En 
dit leven en spirituele avontuur zijn onmis-
kenbaar tragisch. Van Gogh vormde immers 
al in de jaren 40 bij het grote publiek de 
ultieme belichaming van de miskende kun-
stenaar – een aspect dat bijvoorbeeld ten 
volle werd uitgewerkt in Lust for Life, de 
populaire roman die Irving Stone in 1934 
had gepubliceerd en die de basis vormde 
voor de gelijknamige film van Vincente 
Minnelli uit 1956. Zowel Stone als Minnelli 
– later gevolgd door andere cineasten – stel-
den Van Gogh voor als een onbegrepen en 
miskende eenzaat, die als het ware bijna bio-
logisch gedetermineerd was tot afwijkend 
gedrag.24 Lust for Life is volledig opgebouwd 
rond de wanhopige en vergeefse pogingen 
die Van Gogh ondernam om een respectabel 
kunstenaar te worden. Het feit dat hij voor 

de samenleving een mislukkeling blijft, ver-
scheurt zijn kwetsbare persoonlijkheid en 
wakkert een zelfdestructieve neiging aan. 
Zoals Griselda Pollock in diverse van haar 
geschriften heeft aangetoond, vormt Van 
Gogh de perfecte belichaming van de roman-
tische mythe van de kunstenaar als een mis-
kend, kwetsbaar, getormenteerd, zelfdes-
tructief  en tragisch individu.25

 Het is precies deze mythe die Resnais als 
uitgangspunt hanteerde voor zijn filmessay. 
‘Nous avons volontairement sacrifié l’exac-
titude historique au bénéfice du mythe de 
Van Gogh’, stelde Resnais.26 Aan de hand 
van een citaat uit zijn correspondentie met 
zijn broer Theo, wordt Van Gogh onmiddel-
lijk gepresenteerd als een rusteloze en zoe-
kende ziel die zich nergens thuis voelt: ‘Il me 
semble toujours être un voyageur qui va 
quelque part et à une destination.’ Het is dit 
rusteloos rondreizen van Van Gogh, geogra-
fisch, maar ook artistiek en mentaal, dat de 
structuur van de film bepaalt. Van Gogh kan 
immers ingedeeld worden in vier grote 
sequenties die samenvallen met de vier 
locaties die een belangrijke rol spelen in het 
leven van de schilder en die als het ware ook 
de vier etappes van zijn artistieke ontwikke-
ling belichamen: Nederland, Parijs, de 
Provence en Auvers-sur-Oise.
 Het bijzondere aan de film van Resnais is 
dat het verhaal van het leven van Van Gogh, 
dat ingebed blijft in een vertrouwd discours 
over mentale en sociale vervreemding, uit-
sluitend verteld wordt aan de hand van een 
cinematografische manipulatie van schilde-
rijen. In zijn geheel bestaat de film uit een 
meesterlijke opeenvolging van 207 shots 
van details van schilderijen, waardoor een 
continuïteit wordt gesuggereerd die verge-
lijkbaar is met die van een speelfilm. Net 
zoals een cineast met shots een scène en 
met behulp van scènes een gehele film con-
strueert, bouwt Resnais Van Gogh op aan de 
hand van beelden van statische schilderijen 
die als het ware geanimeerd worden. Om het 
leven van de schilder te vertellen, herschikte 
Resnais tientallen schilderijen tot een soort 
story board of  stripverhaal – Resnais, die in 
zijn loopbaan meermaals de link tussen film 
en stripverhaal zal aankaarten, erkende 
voor zijn kunstdocumentaires zijn schat-
plichtigheid aan enerzijds Luciano Emmer 
en anderzijds Chester Gould, de schepper 
van Dick Tracey.27 Om een verband tussen 
de individuele beelden te construeren, deed 
Resnais in eerste instantie een beroep op 
allerhande montagetechnieken. Zo han-
teerde hij diverse snelheden en vormen van 
overgangen (van straight cuts tot overlap dis-
solves) tussen de afzonderlijke beelden. 
Daarnaast werden de statische beelden tot 
leven gebracht met behulp van verschillen-
de camerabewegingen – van rechts naar 
links, van onder naar boven, en zowel voor-
waartse als achterwaartse (optische) tracks. 
In Van Gogh hanteerde Resnais met andere 
woorden een ruim arsenaal aan camerabe-
wegingen die in vroegere films, over Goetz 
en Hartung bijvoorbeeld, meer geïsoleerd 
werden uitgetest. Voorts gebruikte Resnais 
bij voorkeur shots van fragmenten van 

schilderijen. Hij verbrak dus de integriteit 
van het individuele kunstwerk op een dub-
bele manier: door zich te concentreren op 
geïsoleerde details en door te verspringen 
doorheen het ganse oeuvre. Het gehele oeuvre 
van Van Gogh werd als het ware als één 
enkel immens schilderij gezien.
 Resnais zette deze cinematografische mid-
delen evenwel niet alleen in om ons op een 
‘vlotte’ manier kennis te laten maken met 
het oeuvre van Van Gogh. Zijn film is in geen 
enkel opzicht een soort kunsthistorische dia-
vertoning die wat opgesmukt wordt met 
gevarieerde beeldovergangen. Resnais 
gebruikte het arsenaal van de cinema in eer-
ste instantie om een drama te construeren. 
In dit opzicht sluit zijn film meer aan bij de 
biopics van Minnelli en andere cineasten, dan 
bij de meeste kunstdocumentaires die later 
aan de schilder zijn gewijd. Alleen vertelde 
Resnais zijn verhaal zonder acteurs en loca-
ties, enkel met behulp van schilderijen of  
hun details. ‘Wat me in Van Gogh interes-
seerde was de mogelijkheid om een schilderij 
te behandelen alsof  het een echte ruimte met 
echte personages was’, beweerde Resnais.28

 De eerste reeks beelden uit de film kunnen 
zelfs zonder meer als een conventioneel 
opgebouwde establishing sequence geïnter-
preteerd worden. Een reeks overlap dissolves 
van het Hollandse landschap brengt ons op 
een zeer vertrouwde manier op een bepaal-
de plek: een panoramisch landschap wordt 
gevolgd door zichten op met bomen 
omzoomde lanen, die op hun beurt gevolgd 
worden door het exterieur en uiteindelijk 
het interieur van een huis. Het is meteen 
duidelijk dat Resnais schilderijen hanteert 
als onderdelen van een klassieke découpage, 
die een narratief  en zelfs dramatisch ver-
band tussen de beelden construeert. 
Wanneer de commentaarstem ons vertelt 
dat andere horizonten lonken en dat Van 
Gogh op een avond in november Nederland 
verlaat, krijgen we een schilderij te zien van 
een landschap met een personage dat van 
de rug af  wordt gezien en dat Van Gogh zelf  
zou voorstellen. ‘Van Gogh, solitaire, 
s’engage vers son destin.’ Een dissolve naar 
zwart wordt gevolgd door een iris op een 
schilderij van Parijs – ‘Paris l’acceuille. Un 
Paris immense, peuplé d’espoir et de pro-
messes…’ – en vervolgens door een conven-
tionele montage sequence van de Franse 
hoofdstad. Resnais’ camerawerk vestigt 
onze aandacht zeker op allerhande plasti-
sche details, maar construeert ook een plot 
die de oorspronkelijke kunstwerken geweld 
aandoet. De camera nadert bijvoorbeeld de 
deur van een gebouw op een welbepaald 
schilderij om vervolgens het interieur ervan 
te betreden met behulp van een ander schil-
derij – een bijna magisch effect dat Resnais 
meerdere keren in de film oproept. 
Schilderijen worden dus aan elkaar gelinkt 
analoog aan de manier waarop een regis-
seur met echte locaties omgaat. Een voor-
waartse track naar het raam in het schilderij 
La maison jaune wordt bijvoorbeeld gevolgd 
door een achterwaartse track, die bij een 
raam vertrekt en geleidelijk het gehele inte-
rieur laat zien van La chambre à coucher de 

Alain Resnais

Van Gogh, 1948
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l’artiste à Arles. Deze cinematografische 
logica vinden we bijvoorbeeld ook terug in 
de passage waarin een oude Nederlandse 
boerin een huis binnentreedt en waarbij 
Resnais zelfs een equivalent van een reverse 
shot creëert.
 Gesteund door de ‘special effects’ van 
Henry Ferrand creëerde Resnais ook enkele 
meer dramatische momenten. Een razend-
snelle opeenvolging van achterwaartse 
tracks van boomkruinen, het flitsend voor-
bijschuiven van landschappen, het ruste-
loos uit focus halen en uit de centrale positie 
van het kader halen van het schilderij, of  de 
geagiteerde afwisseling van zonnebloemen 
en close-ups van ogen op zelfportretten, al 
deze effecten evoceren zowel de waanzin als 
de nerveuze penseelslag en de schreeuweri-
ge kleurcontrasten van de schilder. In dit 
opzicht combineert Resnais als het ware de 
vernieuwingen van Emmer en Storck. Zoals 
Emmer bouwt Resnais een verhaal op aan 
de hand van diverse details uit schilderijen, 
maar terzelfdertijd wordt, zoals bij Storck, 
met behulp van een beweeglijke camera en 
opvallende montage de essentie van de vor-
mentaal van de kunstenaar blootgelegd.
 De nadrukkelijke effecten maken ook dui-
delijk dat Resnais niet de ambitie koesterde 
om aan de hand van Van Goghs schilderijen 
diens biografie te verbeelden. Hooguit gaat 
het om een soort imaginair leven van de 
schilder. Het verhaal wordt als het ware ver-
teld vanuit het hoofd van de schilder, de 
wereld wordt bekeken door de ogen van Van 
Gogh. Deze interesse voor de constructie 
van een narratief  verband tussen beelden 
vanuit een innerlijk en mentaal perspectief  
ligt later ook aan de basis van speelfilms als 
Hiroshima mon amour, L’année dernière à 
Marienbad of  Providence, die zowel de perso-
nages als de kijker onderdompelen in het 
labyrint van het geheugen met behulp van 
schoksgewijze opeenvolgingen of  naadloze 
beeldovergangen.

Gauguin

Na het succes met Van Gogh wijdde Resnais 
ook een 11 minuten durende film aan diens 
kompaan Gauguin (1950). Hiervoor werkte 
hij opnieuw samen met Diehl (maar zonder 
Hessens). De commentaartekst, die even-
eens was ontleend aan geschriften van de 
kunstenaar, werd ingesproken door Jean 
Servais. Voor de optische effecten werd 
andermaal een beroep gedaan op Henry 
Ferrand en de muziek werd gecomponeerd 
door Darius Milhaud. Met Gauguin vertelde 
Resnais opnieuw het verhaal van een getor-
menteerd en vervreemd kunstenaar aan de 
hand van een montage van details van 
schilderijen. Zelfs de structuur en de belang-
rijkste narratieve elementen van Gauguin 
herinneren aan de film die Resnais een 
tweetal jaar eerder maakte over Van Gogh. 
Opnieuw behandelt de film een kunstenaar 
die breekt met zijn omgeving en familie om 
een reis aan te vatten (met Parijs als eerste 
tussenstop) waarin hij zichzelf  ontdekt. 
Opnieuw trekt de kunstenaar zich terug uit 
de samenleving; in dit geval komt hij terecht 
in de tijdloze rust van het Bretoense platte-
land en uiteindelijk in de paradijselijke 

omgeving van Tahiti. Voor Gauguin is het 
Polynesische landschap een bijna magische 
wereld, die een vreemde combinatie van 
wellust en panische angst belichaamt. Ook 
Gauguin beantwoordt dus perfect aan het 
mythische beeld van de kunstenaar als een 
zelfdestructieve zonderling – Gauguin stond 
dan ook niet toevallig model voor een van 
de eerste biopics die Hollywood aan een 
moderne beeldende kunstenaar wijdde: The 
Moon and Sixpence (Albert Lewin, 1942) die 
is gebaseerd op de gelijknamige roman van 
Sommerset Maughan.29

 Nog meer dan in Van Gogh wordt in 
Gauguin gebruik gemaakt van zelfportretten 
van de schilder. Met behulp van dissolves 
laat Resnais ons treffend de trage verande-
ringen zien in het gelaat van de kunstenaar. 
Een vage zelfzekerheid maakt plaats voor 
gekwelde trots en uiteindelijk diepe arg-
waan en agonie. Ook de concrete cinemato-
grafische uitwerking vertoont overeen-
komsten met de film over Van Gogh. De 
camerabewegingen, die volgens Henri Agel 
worden gekenmerkt door ‘une sobriété tou-
jours efficace et parfois poétique’ 30, kondi-
gen al speelfilms als Hiroshima mon amour 
en L’année dernière à Marienbad aan, waar-
mee Resnais zich ontpopt tot een meester 
van de mobiele camera. Voor de aaneen-
schakeling van de 117 shots van schilderij-
en of  bepaalde details maakte Resnais 
opnieuw gebruik van een brede waaier aan 
beeldovergangen. In het begin van de film 
krijgen we bijvoorbeeld een weinig geïnspi-
reerde reeks wipes te zien tussen opeenvol-
gende schilderijen. Op andere momenten is 
de montage nadrukkelijker. Met behulp van 
een overlap dissolve wordt bijvoorbeeld het 
zelfportret van de kunstenaar uit het schil-
derij Bonjour Mr. Gauguin (1889) in het 
landschap van een ander schilderij geïntro-
duceerd. Net zoals in Van Gogh treffen we op 
het eind een wervelende montage aan, die 
beelden van mensen, dieren en plant-
vormen omvat. Het hectische ritme moet 
zowel de waanzin als de dood van de kunste-
naar evoceren. De waarneming van de 
wereld is verstoord, maar terzelfdertijd 
wordt het subject er als het ware door opge-
nomen. De ritmische montage roept ener-
zijds de exaltatie van zintuiglijke vormen op 
en anderzijds de wijze waarop het vereen-
zaamde individu er zich fataal in verliest. 
Aan het abrupte einde van de film krijgen 
we na de paradijselijke beelden uit de Stille 
Zuidzee plotseling opnieuw een beeld van 
een besneeuwd Europees landschap te zien. 
Gauguin sterft bij de herinnering aan de 
‘verre kusten van Frankrijk en een Bretoens 
dorp in de sneeuw’ – een effect dat bijzonder 
relevant is voor de artistieke ontwikkeling 
van Resnais, die in zijn volgende documen-
taires als Nuit et brouillard en Toute la mémoi-
re du monde alsook in de meeste van zijn 
speelfilms de werking van het geheugen in 
relatie tot filmische tijd en het (film)beeld 
onderzoekt.
 Wellicht omwille van zijn sterke gelijkenis-
sen met Van Gogh werd de film door publiek 
en critici zonder al te veel enthousiasme ont-
haald. Resnais zelf  distantieerde zich achter-
af  van deze film. ‘Om mij te kunnen boeien 
moet een film een experimentele dimensie 
hebben – en dat was nu net wat aan Gauguin 

ontbrak. Daarom is het een slechte film.’ 31 
Diverse critici merkten ook op dat Gauguin 
zich veel minder tot zwart-wit leende dan 
Van Gogh, die eigenlijk altijd een tekenaar 
was gebleven, terwijl zijn kompaan zich 
vooral als colorist manifesteerde. ‘Gauguin 
in zwart-wit draaien was een verschrikke-
lijke zaak’, erkende Resnais, ‘en dat droeg in 
grote mate bij tot de mislukking. Want dit 
was een film die ik enkel in kleur kon beden-
ken en die ik enkel omwille van economische 
redenen in zwart-wit heb gedraaid.’ 32

Guernica

De beperkingen van zwart-wit vormden 
minder een probleem in Guernica (1950), de 
film die Resnais samen met Robert Hessens 
in hetzelfde jaar als Gauguin maakte.33 Dit 
heeft niet alleen te maken met het feit dat 
het gelijknamige kunstwerk van Pablo 
Picasso min of  meer monochroom is – de 
ongeveer 12 minuten durende film bevat 
immers ook beelden van vele andere wer-
ken van Picasso en heeft bovendien niet 
zozeer het schilderij, maar veeleer het 
onderwerp van dat schilderij als thema. De 
film evoceert namelijk in eerste instantie 
het bombardement dat Duitse bommen-
werpers in april 1937 op het Baskische 
stadje Guernica uitvoerden. Zoals bekend 
inspireerde deze gruwelijke gebeurtenis uit 
de Spaanse Burgeroorlog Picasso tot het 
maken van het beroemde schilderij, dat 
later dat jaar werd geëxposeerd in het 
Spaanse paviljoen op de Wereldten-
toonstelling te Parijs. Na de overwinning 
van Franco werd het werk door Picasso in 
bewaring gegeven aan het Museum of  
Modern Art in New York. Tijdens en onmid-
dellijk na de Tweede Wereldoorlog was het 
op diverse tentoonstellingen in de Verenigde 
Staten en Europa te zien en groeide het uit 
tot een universeel antioorlogssymbool. Deze 
associaties werden in de aanloop van de 
Koude Oorlog onmiskenbaar bespeeld door 
Resnais, die later ook het thema van trau-
matische oorlogsherinneringen behandelde 
in Nuit et brouillard en Hiroshima mon amour. 
Bovendien vormt Guernica niet alleen een 
gepassioneerde meditatie op de barbarij van 
de oorlog en de menselijke hoop en veer-
kracht, maar ook op de strijd tegen het fas-
cisme, die na de Tweede Wereldoorlog in 
Spanje nog diende te worden voortgezet – in 
La guerre est finie (1966) kwam Resnais nog 
op deze thematiek terug.
 Na films over Van Gogh en Gauguin, die 
aan de basis lagen van de mythe van de 
moderne kunstenaar als een vervreemd en 
getormenteerd individu, richtte Resnais zijn 
aandacht op de figuur van Pablo Picasso, die 
na de Tweede Wereldoorlog zowat dé kunste-
naar was geworden die de moderne kunst in 
haar geheel belichaamde. Zowel zijn per-
soon als zijn werk werden volop besproken 
en gereproduceerd in de media en vormden 
het onderwerp van diverse films als Visite à 
Picasso (Paul Haesaerts, 1950), Picasso 
(Luciano Emmer, 1954) en Le mystère de 
Picasso (Henri-Georges Clouzot, 1956).34 
Ook de Guernica lokte de aandacht van 
meerdere documentaire filmmakers: de 
Deense cineast Helge Ernst maakte in 1949 

een 6 minuten durende film over het schilde-
rij en zelfs Robert Flaherty koesterde in 
1948 gelijkaardige plannen.
 Zoals in Van Gogh en Gauguin gebruikte 
Resnais opnieuw talrijke details uit het oeuvre 
van één kunstenaar – in dit geval uit de 
periode 1902-1949 – om een verhaal of  
drama te construeren. In tegenstelling tot 
zijn twee vorige documentaires vertelde 
Resnais deze keer echter niet het levensver-
haal van de kunstenaar, maar becommen-
tarieerde hij een historische gebeurtenis die 
bovendien het onderwerp vormt van één 
specifiek kunstwerk. In Guernica wordt voor 
de commentaarstem bijgevolg geen beroep 
gedaan op autobiografische geschriften, 
maar op een lyrisch gedicht van Paul 
Eluard, dat off-screen wordt voorgedragen 
door Jacques Pruvost and María Casarès.35 
De film opent zelfs met een still van de ver-
woeste stad. Met behulp van een overlap  
dissolve suggereert Resnais dat enkele figu-
ren uit het puin te voorschijn komen. Het 
gaat om de personages uit La famille de sal-
timbanques uit 1905, en ze worden gevolgd 
door nog meer beelden van de kwetsbare en 
melancholische figuren uit Picasso’s vroege 
prekubistische werk.
 In een tweede beeldenreeks wordt directer 
op het bombardement zelf  gealludeerd. Een 
montagesequentie van krantenkoppen uit 
die tijd wordt gevolgd door een serie (opnieuw 
door Henry Ferrand verzorgde) special effects, 
die een verwoestende kogel regen suggereren 
die inslaat op muurtekeningen en diverse 
schilderijen van Picasso. Ondersteund door 
de bezwerende commentaarstem, de opzwe-
pende muziek van Guy Bernard en diverse 
geluidseffecten, wordt in deze passage volop 
gebruik gemaakt van een hectische montage 
en nerveuze camerabewegingen, die nog 
veel heftiger zijn dan in vergelijkbare passa-
ges in Van Gogh en Gauguin. Het beroemde 
schilderij uit de titel komt pas na ongeveer 
zeven minuten, in een derde passage van de 
film, voor het eerst aan bod. Het wordt in de 
film geïntroduceerd door een close-up van de 
lamp, die zich bovenaan in het midden van 
de compositie bevindt. Resnais koppelde het 
beeld van de lamp aan flitsende lichteffecten, 
die de diverse figuren uit het schilderij als het 
ware laten opdoemen uit de duisternis. In 
een snelle, door het ritme van de muziek aan-
gewakkerde montage worden de vervormde 
lichamen van mensen en dieren uit het schil-
derij en uit andere postkubistische werken 
van Picasso gepresenteerd als slacht offers 
van het bombardement. In de slotscène van 
de film, die met een totale duisternis begint, 
glijdt de camera over sombere sculpturen 
van Picasso. De uitlichting is dramatisch en 
maakt met een soort noir-effect maximaal 
gebruik van de beperkingen van de zwart-
witfilm. Met behulp van de gedeeltelijke 
afsluiting of  verduistering van het beeld, de 
vlugge montage van gefragmenteerde beeld-
lagen en de rusteloze tracks over het picturale 
oppervlak creëerde Resnais als het ware een 
cinematografisch equivalent van het kubis-
me. Picasso’s schilderij, dat volgens Rudolph 
Arnheim door een montageprincipe wordt 
gekenmerkt en in meerdere opzichten ‘fil-
misch’ kan worden genoemd,36 werd reso-
luut omgezet in een uit 178 shots bestaande 
autonome film.
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Schilderkunst in film

Deze autonomie ten aanzien van de oor-
spronkelijke kunstwerken is in Guernica veel 
groter dan in Van Gogh en Gauguin. Meer dan 
in de vorige films worden beelden uit hun 
oorspronkelijke context gerukt en een volle-
dig nieuwe betekenis toegedicht. Met behulp 
van aan sovjetmontage herinnerende tech-
nieken wordt het oorspronkelijke kunstwerk 
gefragmenteerd en zelfs opnieuw gepoliti-
seerd – in dit opzicht vormt Guernica een 
soort oefening in actieve en zelfbewuste 
kunstreceptie die perfect strookt met Walter 
Benjamins filmesthetica. Deze autonomise-
ring ten aanzien van het oorspronkelijke 
kunstwerk vormde een belangrijk discussie-
punt in de kritiek die ten aanzien van de 
kunstdocumentaires van Resnais, Emmer of  
Storck werd geuit. Volgens Beatrice Farwell 
wordt de kunstdocumentaire hier per defini-
tie geconfronteerd met een dilemma. ‘Hoe 
meer een film over kunst als film geslaagd is, 
hoe kleiner de kans dat die film ons enig 
begrip bijbrengt over de schilderkunst.’ 37 
Alluderend op de film van Storck en 
Haesaerts uit 1948 geeft Farwell het voor-
beeld van de kunst van Rubens, die op het 
eerste gezicht geschikt lijkt voor een film 
omdat ze vol beweging is. Maar de essentie is 
precies dat Rubens die sensatie van beweging 
wist te creëren in een statisch medium. 
Wanneer een schilderij in beweging wordt 
gezet met behulp van cinematografische 
technieken, gaat de illusie verloren die 
Rubens zo meesterlijk creëerde. Er wordt een 
nieuwe, filmische illusie geconstrueerd die 
volgens Farwell de kunst van Rubens onrecht 
aandoet en zelfs kan leiden tot een verkeerd 
begrip van schilderkunst in het algemeen.
 Daarnaast werd het medium film door 
kunsthistorici geregeld verketterd omdat 
films vaak niet het volledige werk in één 
enkel shot of  in één oogopslag lieten zien – op 
het derde congres van de Fédération 
Internationale du Film d’Art in Amsterdam in 
1950 pleitte een kunstcriticus zelfs om cine-
asten te verplichten om aan het begin van 
hun film het kunstwerk volledig en in kleur 
te laten zien.38 Dergelijke eisen negeren 
natuurlijk volledig de essentie van het medi-
um film, dat de op Lessing gebaseerde dicho-
tomie van ruimtelijke en temporele kunsten 
overstijgt of  op zijn minst problematiseert. 
De complexiteit van film als een zowel ruim-
telijke als temporele discipline wordt precies 
in de kunstfilm aan de orde gesteld. Dit blijkt 
al duidelijk uit de films van Emmer waarin 
diverse stadia van een narratief  schilderij 
(bijvoorbeeld De Legende van de Heilige Ursula 
van Carpaccio), die door de kijker van het 
oorspronkelijke kunstwerk simultaan gezien 
worden en zich ook compositorisch ten aan-
zien van elkaar verhouden, in een film met 
behulp van camerabewegingen en/of  mon-
tagetechnieken in de tijd worden ontvouwd.
 Maar de problemen dienen zich al aan op 
een meer elementair niveau. Zelfs wanneer 
een shot een schilderij volledig probeert te 
registreren, gaat in een film het kunstwerk 
als Gestalt per definitie verloren omdat in de 
overgrote meerderheid van de gevallen de 
beeldverhoudingen tussen kunstwerk en 
filmcamera of  filmscherm verschillen. 
Ofwel moet de cineast dus een stuk van het 
beeld wegsnijden, ofwel bevat het kader een 
stuk van de wereld buiten het kunstwerk. 
Precies in de beste kunstfilms gaan cineas-
ten op een bewuste manier om met hun 
kadrering om nieuwe visuele evenwichten 
of  spanningen te creëren. Voor de films van 
Emmer, Storck en Resnais wordt dit zelfs een 
conditio sine qua non. In dit verband moet 
overigens opgemerkt worden dat niet alleen 
de overgrote (kwantitieve) meerderheid van 
de kunstdocumentaires, maar ook de mees-
te interessante en innoverende voorbeelden 
van het genre, schilderijen als onderwerp 
hebben – nochtans lijkt het medium film 
eerder geschikt voor de registratie van 
sculptuur en architectuur, die een mobiele 
beschouwer impliceren. Ook Resnais con-
centreerde zich bijna volledig op de schilder-
kunst – pas in de eindsequentie van Guernica 
komen een eerste keer sculpturen aan bod, 
die ook nadrukkelijk plastisch in beeld wor-
den gebracht met behulp van een glijdende 
camera en licht- en schaduweffecten. Zijn 
lange reeks picturale exploraties wordt in 
1955 afgesloten met Les Statues meurent 
aussi (samen met Chris Marker), zijn enige 
film gewijd aan sculptuur, die echter totaal 
andere discussiepunten aansnijdt (zoals de 
teloorgang van de Afrikaanse kunst ten 
gevolge van de kolonisatie).

Deze uitgesproken focus op de schilderkunst 
kan slechts ten dele worden verklaard door 
de prominente positie die de schilderkunst 
sedert de renaissance onder de beeldende 
kunsten inneemt. Precies de confrontatie 
tussen het kader van het schilderij en dit 
van de camera, en tussen twee vormen van 
tweedimensionaliteit, maken het (ver)fil-
men van een schilderij tot een interessante 
cinematografische uitdaging. Net op het 
historische moment dat de avant-garde de 
integriteit van het picturale oppervlak 
beklemtoont (cf. Clement Greenbergs insis-
teren op flatness), bespelen cineasten maxi-
maal de ambivalentie van het filmbeeld dat, 
in de woorden van Rudolph Arnheim, elk 
gereproduceerd object laat verschijnen ‘in 
two entirely different frames of  reference, 
namely the two-dimensional and three-
dimensional’.39 De juxtapositie tussen twee 
kaders bepaalt ook de invalshoek van een 
van de teksten die André Bazin aan de relatie 
tussen schilderkunst en cinema wijdde.40 
Volgens Bazin omvat de vaste lijst van een 
schilderij een wereld die uitsluitend door en 
voor zichzelf  bestaat; zij richt de aandacht 
centripetaal op een statische compositie. 
Het kader van de filmcamera is daarentegen 
beweeglijk en impliceert een centrifugale 
ruimte die zich daarbuiten uitstrekt tot in de 
kleinste uithoeken van het dagelijkse leven. 
Wanneer we een stuk van een schilderij op 
het filmscherm tonen, verliest de ruimte 
van het schilderij zijn oriëntatie en wordt 
het gepresenteerd als iets grenzeloos (dus 
als iets dat zich verder dan het kader uit-
strekt). Afgezien van het (educatieve of  
democratiserende) feit dat cinema in staat is 
om een schilderij dichter bij een ruimer 
publiek te brengen, presenteert een film een 
schilderij dus als een onderdeel van de 
wereld. Volgens Bazin slaagt Resnais er pre-
cies in om deze centrifugale ruimte van de 
film in de centripetale ruimte van het schil-
derij te introduceren. Door heen en weer te 
springen tussen verschillende schilderijen 
en door de camera te laten glijden over 
oppervlakken waarvan de begrenzingen 
onzichtbaar blijven, doorbreekt Resnais de 
ruimtelijke beperkingen van de schilder-
kunst. De kunstdocumentaires van Resnais 
zijn volgens Bazin dan ook hybride of  sym-
biotische werken. Zij kunnen niet 
beschouwd worden als documentaire regis-
traties van een andere kunstvorm omdat 
het door de andere kunstdiscipline aangele-
verde materiaal getransformeerd wordt. 
Evenmin presenteren zij zich echter als 
autonome films omdat ze afhankelijk blijven 
van andere kunsten.
 Het is opmerkelijk dat Bazin, die nochtans 
de fragmentatie van de montage-esthetiek 
verwierp ten gunste van mise-en-scène, long 
take en deep focus, zich uitgesproken positief  
uitliet over de kunstdocumentaires van 
Resnais. Voor Bazin en Resnais zijn schilde-
rijen duidelijk intrigerende en weerbarstige 
thema’s en motieven, die zich moeilijk lenen 
tot een baziniaans realisme dat het indeter-
minisme van de dagelijkse werkelijkheid 
celebreert. Geconfronteerd met tweedimen-
sionale, platte entiteiten, die hun eigen 
ruimtelijke illusies creëren, is een techniek 
als deep focus geheel betekenisloos en een 
begrip als mise-en-scène moeilijk te bepalen. 
Als ruimtelijke en statische objecten die 
onveranderlijkheid en tijdloosheid suggere-
ren, vormen schilderijen aantrekkelijke 
onderwerpen voor het filmmedium dat pre-
cies in diezelfde periode – in de woorden van 
Gilles Deleuze – het paradigma van de image-
mouvement inruilt voor de image-temps. 
Resnais leverde een belangrijke bijdrage 
aan de modernistische cinema die eerder 
temporaliteit dan wel beweging als de essen-
tie van het medium presenteert. In Van 
Gogh, Gauguin en Guernica zal hij experi-
menteren met nieuwe verhoudingen tussen 
stasis en beweging. In een periode van toe-
genomen cameramobiliteit in zowel de 
Amerikaanse als Europese cinema vat 
Resnais een eigen cinematografisch project 
aan dat zich tot doel stelt om statische beel-
den tot leven te brengen. 

Noten
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Gallimard) verschenen in de periode 1952-54.

 3  Zie Douglas Smith, Moving Pictures: The Art 
Documentaries of  Alain Resnais and Henri-
Georges Clouzot in Theoretical Context (Benjamin, 
Malraux and Bazin), Studies in European Cinema 
vol. 1, no. 3, november 2004, pp. 163-173.
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 6  De twee belangrijkste teksten van André Bazin 
over deze problematiek zijn Peinture et cinéma 
(vermoedelijk oorspronkelijk geschreven 
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herfst 1954, pp. 28-37; The Film on Art, in The 
Burlington Magazine vol. 92, no. 565, april 
1950, pp. 93-94. Zie ook Lauro Venturi, Films 
on Art: An Attempt at Classification, in The 
Quarterly of  Film, Radio and Television vol. 7,  
no. 4, zomer 1953, pp. 385-391; en William 
McK. Chapman (red.), Films on Art, New York, 
The American Federation of  Arts, 1952. Het 
eerste International Art Film Congress vond in 
1949 plaats in het Louvre; in 1950 volgde een 
tweede congres in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel en in 1951 vond het derde 
congres plaats in Amsterdam.

 8  Iris Barry, Pioneering in Films on Art, in 
Chapman (red.), ibid., p. 1.

 9  Arthur Knight, A Short History of  Art Films,  
in ibid., pp. 6-20. Zie ook Guermann, op. cit. 
(noot 1), pp. 27-28.

 10  Zie Roger Odin, L’Age d’or du documentaire, 
Paris, L’Harmattan, 1998, vol. II (Europe, 
années cinquante), pp. 9-15; en Jean-Pierre 
Berthomé, Les court-métrages d’art en France 
1946-1961, in Dominique Bluher & François 
Thomas (red.), Le court métrage français de 1948 
à 1968, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2005, p. 96.
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of  the Portrayal of  Pablo Picasso and his Creative 
Work in Documentary Films 1945-1975, 
Frankfurt, Peter Lang, 1988; en Marie-Laure 
Bernadac & Gisèlle Breteau Skira (red.), Picasso 
à l’écran, Paris, Centre Georges Pompidou/
Réunion des musées nationaux, 1992. Aan de 
figuur van Picasso werden ook biopics gewijd 
als The Adventures of  Picasso (Tage Danielsson, 
1978) en Surviving Picasso (James Ivory, 1996). 
Hij duikt als personage ook op in biopics van 
andere kunstenaars als Modigliani (Mick Davis, 
2004).

 35  Het gedicht La victoire de Guernica van Paul 
Eluard maakt deel uit van de bundel Cours 
naturel (Paris, Editions du Sagittaire, 1938), 
maar werd voor de film van Resnais aangepast.

 36  Rudolph Arnheim, The Genesis of  a Painting: 
Picasso’s Guernica, Berkeley, University of  
California Press, 1962, pp. 26-27.

 37  Beatrice Farwell, Films on Art in Education, in 
Art Journal vol. 23, no. 1, herfst 1963,  
pp. 39-40.

 38  Bolen, op. cit. (noot 1), p. 7.
 39  Rudolph Arnheim, Film as Art, Berkeley, 

University of  California Press, 1957, p. 59.
 40  André Bazin, Peinture et cinéma, in Qu’est-ce que 

le cinéma?, Paris, Editions du Cerf, 2007,  
pp. 187-192.



De Witte Raaf  – 145 / mei – juni 2010 23

22–24.05.10
Book fairs

Jan van Eyck puBlications & 
ovEr 4000 liBrary douBlEs

—— Book salEs  
 BasEmEnt

agora: thE archivE–ExhiBitEd
capita sElEcta
agora: thE archivE – ExhiBitEd is cEntrEd around thE archivE 
of formEr gallEry/foundation/artists’ initiativE agora in 
maastricht. agora was sEt up in maastricht in 1972 By artists 
thEo van dEr aa and gEr van diJck. apart from thE fact that agora 
grEatly BoostEd thE art climatE in thE city of maastricht and thE 
provincE of limBurg, it also gainEd a lEading position in thE arEa 
of innovativE artists’ initiativEs in thE nEthErlands.

22–24.05.10
agora and thE fandangos 
nEtwork

—— ExhiBition curatEd By marc goEthals 
 gallEry spacE

22–24.05.10/14:00
marc goEthals

—— guidEd tours 
 in dutch on 22&23.05, in English on 24.05

22–24.05.10
ron BErnstEin & rod summErs

15–2 for filliou [a vEc triButE]
—— studio proJEct

22–24.05.10
first world tv convEntion #2
rEconstruction of thE world’s first tElEvision convEntion 
By raul marroquin

—— ExhiBition curatEd By lEnE tEr haar 
 hall

22–24.05.10
nan hoovEr & sam schoEnBaum

minutEs of thE mEEting [1977]
& othEr timE-BasEd productions By othEr makErs

—— scrEEning

22–24.05.10/15:00
discursivE programmE

—— discursivE programmE [in English] 
 vidEo studio

22.05.10
koEn Brams

introduction
lEnE tEr haar

world’s first tElEvision 
convEntion

nathaniEl Boyd 

in thE shadow of a vocal 
minority
on agora and thE mEdium

JEnnifEr stEEtskamp

minutEs of thE mEEting
archivEs, historiEs and missEd EncountErs
aBout nan hoovErs and sam schoEnBaums minutEs of  
thE mEEting [1977]

23.05.10
koEn Brams

introduction
mariana castillo dEBall 

multiplicity and consistEncy
rEflEctions on thE spacE of thE Book

martha hEllion 

agora: actions/situations, 
past/prEsEnt
guido goossEns in convErsation with rod summErs

24.05.10
koEn Brams

introduction 
carolinE dumalin 

south of thE BordEr, common 
grounds
on thE rElations BEtwEEn agora and flandErs

dirk pültau 

thE opErations of schèdE 
[1974-1980]: anonymous, amBulatory and EphEmEral

21.05.10–20.05.11
matt mullican
work in rEsidEncE
coopEration with hEdah and Edmond hustinx stichting

—— hEdah maastricht, nl

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
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Advisory Board

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

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

Guido Goossens – An Eighties’ Minima Moralia: Botho 
Strauss Before and After 1989

The discourse of  German writer Botho Strauss is this essay’s 
subject, set against the background of  a paradigmatic shift 
in thinking about the Left and the Right in Germany. It 
focusses on the scandal that broke out in 1993 when Botho 
Strauss published his essay Anschwellender Bocksgesang in 
which he criticizes the heritage of  Western Enlightenment 
and promotes the rehabilitation of  such conservative intel-
lectuals and writers as Martin Heidegger and Ernst Jünger. 
Strauss’s writing is situated within a context/generation of  
ideological ambiguity in which the ‘Leftish’ paradigm of  the 
so-called Critical Theory developed by the Frankfurter Schule 
(Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas) was called into 

doubt. Goossens argues that Anschwellender Bocksgesang 
marks a turning point in the way German intellectuals think 
about Left and Right, and thus deal with their own past. The 
case of  Botho Strauss, however, exposes a problem that is 
compounded precisely by the outdatedness, seventeen years 
on, of  this scandal: the increasing impossibility of  discussing 
politics in terms of  alternatives (Left/Right) that present any 
substantial difference.

Botho Strauss – Die Wende – 1989 (The Fall of  the Berlin 
Wall) – Culture Critique – Post War Germany

Marc Holthof  – Lost Horizon: On Stefaan Decostere’s 
Television Years

This essay can be considered a first exploration of  the work 
of  Belgian television maker Stefaan Decostere (°1955). 
Between 1979 and 1997 Decostere worked for the Dutch-
speaking (Flemish) Television Broadcast Company and 
realised a substantial number of  highly experimental docu-
mentaries and television essays. Holthof  offers an overview 
of  his production set against the background of  increasin-
gly populist and market-driven tendencies within the Public 
Broadcast Company. 

Stefaan Decostere – television – art documentary – televi-
sion essays

Koen Brams & Dirk Pültau – The History of  the 
NICC (Episode 4): Towards a Social Statute for the Artist

This is the fourth episode of  a series of  in-depth interviews 
with leading figures of  the organisation for visual artists 
NICC, established in 1998. In this instalment, Brams and 

Pültau interview five figures about the actions underta-
ken by the NICC to improve the social situation of  artists in 
Belgium and, more particularly, to obtain a better social sta-
tute for those artists. This piece presents interviews with the 
artists Guillaume Bijl, Axel Claes, Danny Devos and Marc 
Schepers, as well as with jurist Yasmine Kherbache.

Immaterial labour – social statute of  the artist – social posi-
tion of  the artist – NICC

Steven Jacobs – Alain Resnais and Postwar Documentary 
Film on Visual Arts

This text offers a full overview of  the documentary films 
realised by Alain Resnais on visual arts subjects between 
1946 and 1953. It starts with Resnais’s early ‘artists’ por-
traits’ and subsequently discusses three films extensively: 
Van Gogh (1948), Guernica (1950) and Gauguin (1950). 
Jacobs uses Resnais’s aesthetic strategies as a case through 
which to discuss the contemporaneous critique on art 
documentaries as a filmic manipulation of  their subject (i.e. 
painting) and – extending this argument – to reflect on the 
paradoxical relation between painting and film, being the 
confrontation between a static medium and a dynamic and 
time-based medium. 

Art documentary – Alain Resnais – post war French cinema 
– painting

Short author biographies may be found on p. 23.
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Nieuws
Ontgoocheling omtrent verlies ICC. Een uitgebreide 
groep kunstenaars en kunstminnaars drukt in een brief  aan 
Koning Albert II zijn spijt en ontgoocheling uit over het (nu 
definitieve) verlies van het Koninklijk Paleis in Antwerpen 
als centrum voor internationale hedendaagse kunst. De 
brief  laat onder meer het volgende lezen: ‘Het I.C.C. bracht 
gedurende bijna dertig jaar (van 1970 tot 1998) uitzonder-
lijke en hooggewaardeerde internationale kunst. Dit is des 
te pijnlijker daar wijlen Koning Boudewijn het Koninklijk 
Paleis Antwerpen afstond aan kunstenaars na hun protes-
ten in 1968 over de jarenlange leegstand van het Paleis. De 
wens van wijlen Koning Boudewijn wordt door de Vlaamse 
regering – eigenaar van het Paleis sinds 1996 – bij de her-
bestemming van het Paleis volkomen genegeerd. Ook dit 
stemt ons uitermate somber en bitter. Wij stellen vast dat 
kunst en cultuur moeten wijken voor een handelsconces-
sie met BVBA Alexis (brasserie Café Impérial) en BVBA The 
Chocolate Line (een chocoladewinkel). Van Internationaal 
Cultureel Centrum naar Chocoladepaleis, eethuis en café 
wijst op de cynische, mercantiele en bekrompen inzichten 
van de huidige verantwoordelijken.’ Het NICC ondersteunt 
de actie en vraagt de open brief  aan de koning mee te onder-
tekenen door een mail te sturen naar BriefaanAlbert2@
nicc.be met vermelding van naam en functie. (http://nic 
centre.blogspot.com)

Stichting Artis Den Bosch eindigt activiteiten. 
Stichting Artis Den Bosch heeft in de helft van maart het 
bericht bekendgemaakt dat ze haar activiteiten beëindigt. 
Artis Den Bosch was een van de kunstenaarsinitiatieven 
die begin jaren 80 werden opgericht binnen internationaal 
georiënteerde kunstcircuits. Deze circuits waren eerder 
personele netwerken die losstonden van bestaande instel-
lingen. Vanuit de Stichting worden de redenen voor de 
opheffing als volgt verwoord: ‘In de directe omgeving van 
het initiatief  hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die 
door Artis Den Bosch onvoldoende zijn herkend, de vor-
ming van het Centrum van Beeldende Kunst, de onderwijs-
inhoudelijke vernieuwingen van de Academie en de veran-
derende populatie van kunstenaars in de stad.’ In november 
2009 werd een interimbestuur aangesteld dat inzette ‘op 
programmatische vernieuwing, een flexibele organisatie 
en het opzetten van een andere financieringsstructuur’. 
Uiteindelijk besluit het persbericht eerder cryptisch: ‘Door 
de snelheid waarmee een en ander gerealiseerd dient te 
worden, is het niet mogelijk om de doelstelling op verant-
woorde wijze te realiseren. Dit heeft tot het besluit geleid om 
Artis Den Bosch op te heffen.’

Mondriaan Stichting besteedde in 2009 18.853.108 €. 
Aan de ondersteuning van beeldende kunst, vormgeving 
en cultureel erfgoed besteedde de Mondriaan Stichting in 
2009 18.853.108 €. Van de 1168 ontvangen aanvragen 
werden 673 gehonoreerd, waarvan 271 voor internatio-
nale presentaties in 49 landen. 2009 was het eerste jaar 
van de nieuwe beleidsperiode 2009-2012. Het aantal aan-
vragen was lager dan in 2008. Dit komt vooral doordat er in 
2009 geen aanvraagronde voor de KunstKoop plaatsvond. 

Het meeste geld ging naar projecten: 4,7 miljoen euro. Naar 
museale aankopen ging 4,3 miljoen euro, terwijl aan pro-
gramma’s van presentatie-instellingen, erfgoedinstellingen 
en musea 3,3 miljoen euro werd besteed. Verder maakten 
via het bezoekersprogramma 23 buitenlandse professionals 
kennis met de beeldende kunst en vormgeving in Nederland. 
En met het Prins Claus Fonds, het Belgische Instituut voor 
beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM) en het Office 
for Contemporary Art Noorwegen (OCA) werd opnieuw 
een oriëntatiereis georganiseerd, dit keer naar Brazilië, 
Argentinië en Peru. In het jaarverslag zijn alle ontvangen 
aanvragen opgenomen en worden de ondersteunde projec-
ten en activiteiten uitgebreid beschreven. Een exemplaar 
kunt u downloaden via www.mondriaanfoundation.nl of  
opvragen bij het secretariaat (020/676.20.32 of  info@
mondriaanfoundation.nl.).

Nieuwe expositieruimte in de haven van Rotterdam. 
Havenbedrijf  Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen 
maken van de leegstaande Onderzeebootloods een tijde-
lijke tentoonstellingsruimte, de grootste van Nederland. 
De Onderzeebootloods uit 1937 is in omvang met zijn 
5000m² vergelijkbaar met de Turbine Hall van Tate 
Modern in Londen. Het Rotterdamse Atelier Van Lieshout 
creëert in deze loods een thematische tentoonstelling met 
een grote hoeveelheid sculpturen die zal openen op 29 
mei. Het is de bedoeling om, bij groot succes, in de toe-
komst ’s zomers vaker een grote tentoonstelling van een 
internationaal belangrijke hedendaagse kunstenaar in de 
Onderzeebootloods te organiseren. (www.boijmans.nl)

Cultuurprijs van de Stad Gent voor Beeldende Kunst 
– Kunst in Publieke Ruimte voor Alberto Garutti. Op 
9 april werd aan de Italiaanse kunstenaar Alberto Garutti 
de Cultuurprijs van de Stad Gent 2009 overhandigd voor 
zijn bijdrage aan de kunst in de publieke ruimte van Gent. 
Garutti’s installatie op de vrijdagmarkt tijdens Over The 
Edges in 2000 raakte snel bekend bij vele Gentenaren. De 
gehele duur van de tentoonstelling lichtte de straatverlich-
ting rond de Vrijdagmarkt op telkens wanneer een kind 
geboren werd in een van de Gentse ziekenhuizen. In de 
verloskamer was een knop geïnstalleerd die in verbinding 
stond met de herkenbare bolvormige straatverlichting. De 
jury prijst vooral de manier waarop de kunstenaar essen-
tiële gebeurtenissen in de stad verbindt en de onzichtbare 
bewegingen in Gent blootlegt. De jury herkent in Alberto 
Garutti een grote kunstenaar die de publieke ruimte door 
en door begrijpt en het maatschappelijke draagvlak cen-
traal stelt. In Gent heeft hij een ijkpunt gerealiseerd dat in 
het geheugen van de stad gegrift staat en voor altijd met 
deze stad zal verbonden blijven. 

Offspring 2010 op De Ateliers. Offspring 2010 toont 
werk van acht jonge beeldende kunstenaars die deze zomer 
hun tweejarige werkperiode aan De Ateliers in Amsterdam 
afronden. De tentoonstelling geeft een beeld van wat in de 
verschillende werkruimtes van dit postacademische kun-
stenaarsinstituut gebeurt. Het is de vijfde keer dat deze jaar-
lijkse tentoonstelling wordt georganiseerd. Offspring 2010 
is samengesteld door freelance curator Suzanne Wallinga. 
Exposanten zijn Marie Aly (Duitsland), Etienne Fouchet 

(Frankrijk), Carl Johan Högberg (Zweden), Axel Linderholm 
(Zweden), Eileen Maxson (VS), Siobhán Tattan (Ierland) en 
Raed Yassin (Libanon). De tentoonstelling opent op dinsdag 
18 mei om 17u. (www.de-ateliers.nl)

Amsterdamse Architectuur Prijs. De winnaars van 
de Amsterdamse Architectuur Prijs 2010 (de Gouden 
A.A.P.) zijn het architectenbureau Wiel Arets Architects 
en de opdrachtgevers Bouwbedrijf  M.J. de Nijs Project 
IV BV en Eigen Haard van het project ‘4 torens Osdorp’. 
De Amsterdamse Architectuur Prijs is door ARCAM 
(Architectuurcentrum Amsterdam) in het leven geroe-
pen en wordt toegekend aan architect en opdrachtgever 
van een in het voorafgaande jaar gerealiseerd project. De 
jury bestond dit jaar uit de Nederlandse architect Marc 
Koehler, de Belgische architectuurcriticus Christophe Van 
Gerrewey en de Duitse architectuurhistorica Angelika 
Schnell. Eerdere winnaars waren Dok architecten (2008) 
en Claus en Kaan Architecten (2009). Alle 25 genomineer-
de gebouwen zijn opgenomen in de publicatie Amsterdamse 
Architectuur 2009-2010 (ARCAM POCKET 23). Meer info 
www.arcam.nl.

Onderzoeksproject Archipel voor een duurzame 
digitale archiefinfrastructuur. In januari werd Archipel 
opgestart, een onderzoeksproject waarbinnen universitei-
ten, erfgoedinstellingen, kunstenorganisaties en bedrijven 
de komende twee jaar samenwerken om de mogelijkheid 
van een duurzame digitale archiefinfrastructuur voor 
Vlaanderen te bestuderen. Met de vaststelling dat archive-
ring en digitalisering hand in hand (zouden moeten) gaan, 
dringt zich een hele reeks vragen op. Hoe kunnen beide pro-
cessen optimaal op elkaar afgestemd worden? Welke infra-
structuur is daarvoor nodig en kan dit zo georganiseerd wor-
den dat de toekomst van de digitale archieven gegarandeerd 
is? Kan er met andere woorden een systeem worden opgezet 
dat duurzaam is en archieven beschermt tegen de tand des 
tijds? Archipel snijdt een problematiek met vele lagen aan. 
Het is deels een technisch verhaal omdat het slagen van 
een dergelijke digitale archiefinfrastructuur in grote mate 
staat of  valt met de mogelijkheden die de technologie biedt. 
Een demonstratieplatform moet organisaties (bibliotheken, 
theatergezelschappen, erfgoedinstellingen…) toelaten hun 
bestaande archieven aan te sluiten. De haalbaarheid wordt 
dus concreet getest in de studieperiode. Hoewel Archipel een 
onderzoeksproject is en geen afgewerkt platform zal realise-
ren, ontwikkelt het toch de mogelijke technologie voor een 
uitgebreid en vernetwerkt platform, en draagt het bij tot 
de technologische innovatie van langetermijnarchivering. 
Archipel heeft ook een grote maatschappelijke relevantie, 
want in hoeverre moet en kan een dergelijk archief  eigen-
lijk openbaar en toegankelijk zijn? Kan er een echt ‘levend 
archief ’ van worden gemaakt, waar zowel verschillende 
sectoren (zoals het onderwijs, de onderzoekswereld, de cul-
turele industrie) als een breder publiek hun weg in vinden? 
Archipel zal antwoorden zoeken op deze vragen. De betrok-
ken sectoren zullen tijdens workshops en infosessies wor-
den geïnformeerd over de mogelijkheden en verschillende 
manieren van digitaliseren. Een aantal culturele organi-
saties en erfgoedinstellingen wordt actief  betrokken bij de 
ontwikkeling van het demonstratieplatform. In 2011 volgt 

deSingel internationale kunstcampus is een kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en 
geniet de steun van

Desguinlei 25 / B-2018 Antwerpen  / t + 32 (0)3 248 28 28     www.Desingel.Be

tentoonstelling
Do 4 mrt > zA 22 mei 2010 / grAtis

opening
20.00 uur inleiding door Moritz Küng, curator
20.30 uur filmpremière ‘Landhaus Lemke’, 2010, 

regie Heidi specker, coproductie deSingel

open wo > zo 14 > 18 uur / bij voorstellingen 19 > 23 uur
gesloten ma, di en feestdagen (zo 4 & ma 5/04, za 1 & do 13/05)

Productie tentoonSteLLinG deSingel internationale kunstcampus 
Met danK aan argos (Brussel), arsenal institut für Film und Videokunst 
e.V. (Berlijn), Galerie eigen + art (Leipzig -Berlijn), Filmgalerie 451 (Berlijn), 
Galerie Krobath (Wenen), Motive Gallery (amsterdam), Galerie Stella Lohaus 
(antwerpen), Galerie Greta Meert (Brussel), Jan Mot (Brussel), Galerie Michel 
rein (Parijs), Galerie eva Winkeler (Frankfurt a.M.), White cube (Londen), 
Jocelyn Wolff (Parijs) randProGraMMa in SaMenWerKinG Met cinema 
Zuid en universiteit antwerpen

FiLMS Van
Heinz emigholz (d)
Aurélien Froment (F)
Dora garcía (e),
larry gottheim (uSa)
runa islam (Ban)
Joachim Koester (dK)
Aglaia Konrad (a)
guillaume leblon (F)
Dorit margreiter (a)
matthias meyer (d)
shahryar nashat (cH)

olaf nicolai (d),
sophie nys (B)
Heidi specker (d)
Joëlle tuerlinckx (B)
tobias zielony (d) 

oVer GeBouWen Van
Francesco di salvo (i)
Jacques gillet (B)
elfride Heidegger (d)
John lautner (uSa)
Adalberto libera (i)

robert mallet-stevens (F)
Alexis rodakis (Gr)
paolo soleri (i)
léon stynen (B),
louis sullivan (uSa)
ludwig mies van der rohe (d)
Henry van de Velde (B)
paul Virilio & Claude parent (F)
Fritz wotruba (a)
en anonieme architecten

met lezingen & Films
in CinemA zuiD
programma  www.cinemazuid.be

hoofdsponsor mediasponsors
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10 april 2010 - september 2010, Eindhoven
Play Van Abbe Deel 2: Tijdmachines

useum Abteiberg

ROBERT MORRIS
Notes on Sculpture
Objects and Installations

February 7th – May 24th

Museum Abteiberg Mönchengladbach
Abteistrasse 27, D-41061 Mönchengladbach
www.museum-abteiberg.de
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Academie Minerva
Beeldende Kunst &
Vormgeving

- Autonome Beeldende Kunst

- Vormgeving Communicatie

- Vormgeving Ruimtelijk Ontwerp

- Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

- MFA Painting
- MFA Scenography
- MFA Interactive Media and
  Environments

AcAdEMIE MInErvA
FMI MAStErS

FINAL
2010

EXAM EXHIBITION

–
PrESEnt 
work

–

Academie Minerva
Beeldende Kunst en Vormgeving

FMI Masters
Popcultuur

www.academieminerva.nl

3 – 8 
july 
2010

Witte de With, Centrum voor 
Hedendaagse Kunst, presenteert het 
grootschalige project Morality.

Sinds oktober 2009 tot oktober 2010 
staat Witte de With in het teken van 
Morality. Het project bestaat uit 
verschillende onderdelen die 
onderling relaties hebben, zoals 
zes groepstentoonstellingen, een 
filmprogramma, een publicatie en 
een interactief webplatform. Tot nu 
toe hebben we reeds vier tentoon-
stellingen, een filmcyclus en twee 
façadeprojecten van het Russische 
kunstenaarscollectief AES + F en Isa 
Genzken gepresenteerd. Gedurende 
het gehele jaar biedt ons inter-
actieve Morality webplatform ruimte 
voor discussie en reflectie.Vanaf 12 
mei zijn er twee nieuwe groeps-
tentoonstellingen te zien.

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 (Stichting Kunst en 
Openbare ruimte) en Witte de With dat 
plaats vindt tussen oktober 2009 en 
oktober 2010. vier internationale 
kunstenaars krijgen de opdracht om 
een voorstel te doen voor een inter-
ventie aan de buitengevel van Witte 
de With in de vorm van een kritische 
interface naar de stedelijke 
omgeving van de stad rotterdam.

MORALITY 
WEBpLATFORM
Word deel van onze discussie over 
kunst en moraliteit op het Morality 
platform. verzamel, discussieer en 
deel ideeën.Log in via: www.wdw.nl

ACT VI: 
REMEMBER 
HUMANITY

tentOOnSteLLInG
13 mei – 29 aug 2010

Deelnemende kunstenaars: Ziad 
Antar, Julieta Aranda, Miroslaw  
Bal/ka, Milena Bonilla, Luke Fowler, 
Minouk Lim, Goshka Macuga, Kent 
Monkman, Christodoulos Panayiotou, 
Julika rudelius, Michael Stevenson, 
rosemarie trockel.

ACT VII: 
OF FACTS 
AND FABLES

tentOOnSteLLInG
13 mei – 26 sept 2010

Deelnemende kunstenaars: Saâdane 
Afif, Danai Anesiadou, Miroslaw  
Bal/ka, Keren Cytter, Stan Douglas, 
Agnès Geoffray, erik van Lieshout, 
Philippe Parreno, Lili reynaud-
Dewar, Luc tuymans, Ola vasiljeva, 
Danh vo.

Voor meer informatie kijk op
www.wdw.nl

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

WDW10_026_10 WitteRaaf_1.indd   1 21-04-2010   17:11:33
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Art|41|Basel|16–20|6|10

Vernissage | June 15, 2010 | by invitation only
Art Basel Conversations | June 16 to 20, 2010 | 10 to 11 a.m.
Catalog order | Tel. +49 711 44 05 204, Fax +49 711 44 05 220, www.hatjecantz.de

The International Art Show – Die Internationale Kunstmesse
Art 41 Basel, MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd., CH-4005 Basel
Fax +41 58 206 26 86, info@artbasel.com, www.artbasel.com

  u

een internationaal congres waarin de onderzoeksresulta-
ten worden gepresenteerd. Het project wordt afgesloten met 
een publicatie. Voorlopige Projectsite www.archipelproject.
be, www.archipel-project.be. 

Oproep – Residentie – Wiels – Session 5 (2011). Het 
Wiels Residentie Programma in Brussel is een internationaal 
laboratorium voor opkomende en beloftevolle kunstenaars. 
Wiels biedt kunstenaars een kader waarbinnen ze hun artis-
tieke praktijken kunnen uitoefenen en in debat kunnen gaan 
over de hedendaagse kunstproductie. Het programma stelt 
individuele werkateliers ter beschikking aan kunstenaars. 
Tijdens de residentieverblijven worden tentoonstellingen en 
projecten met de residenten georganiseerd. Deadline inschrij-
vingen 31 mei 2010. (www.wiels.org)

Wissels
W139 stelt nieuwe directeur aan. Tim Voss (1968) is 
op 1 mei aangesteld als directeur van de productie- en ten-
toonstellingsruimte W139. Voss volgt Gijs Frieling op. Tim 
Voss studeerde aan de Universiteit van Schone Kunsten in 
Hamburg en was sinds 2006 directeur van de Kunstverein 
Harburger Bahnhof. Voss organiseerde tentoonstellingen 
als Reihe:Ordnung (Serie:Orde), een serie van zeven ten-
toonstellingen rond de kernwoorden ‘werk, liefde, geld, sex, 
macht, vrijheid, toekomst’. Harburger Bahnhof  werd zowel 
in 2008 als in 2009 genomineerd voor the best German 
Kunstverein – ADKV-Art-Cologne-Preis. (www.w139.nl)

Philippe Vandenweghe wordt nieuwe voorzitter 
VOBK. Philippe Vandenweghe, zakelijk directeur van het 
SMAK, werd onlangs door de nieuwe groep bestuurders van 
VOBK (Verenigde Organisaties Beeldkunst) unaniem verko-
zen als nieuwe voorzitter. Hij volgt Luc Delrue op, Intendant 
van M, die na 5 jaar voorzitterschap de fakkel overdraagt.
 Ann Vanderheyden, zakelijk coördinator van Z33, is ver-
kozen als penningmeester. Zij neemt hiermee de taak over 
die Annie Van Hoorick, zakelijk leider van Netwerk, jaren-
lang op zich heeft genomen. VOBK is reeds een hele tijd 
bezig met interne herstructureringen en het aanstellen van 
een nieuwe Raad van Bestuur. (www.vobk.be)

Lezingen
Lezingenreeks: Met nieuwsgierige blik. Collectie
vorming en aankoopbeleid in Vlaanderen. Om het 
debat rond collectievorming en aankoopbeleid in de kun-
sten- en erfgoedsector aan te wakkeren, organiseren het 
agentschap voor Kunsten en Erfgoed, FARO en BAM een 
lezingenreeks met prominenten van de Vlaamse kunstmu-
sea. Op het programma staan nog volgende lezingen: ma 17 
mei, Philip Van den Bossche (Mu.ZEE, Kunstmuseum aan 
zee, Oostende); op ma 31 mei Menno Meewis (Middelheim-
museum, Antwerpen); op ma 14 juni Philippe Van Cauteren 
(S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent); op 
ma 28 juni Manfred Sellink (Musea Brugge). De lezingen 
vinden telkens plaats van 17 tot 19u en gaan door bij FARO, 
Priemstraat 51, 1000 Brussel. Toegang gratis, inschrijven 
via www.faronet.be.

Arcamlezing. Malcolm Smith (ARUP) op di 18 mei 
om 20u15 in De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam 
(www.arcam.nl). Malcolm Smith is als leider van het 
Hoofdontwerpteam Zuidas verantwoordelijk voor de over-

koepelende ontwerpstrategie en ontwerpprincipes voor 
de Zuidas. ARUP maakte onder andere een groen master-
plan voor Stratford City, nu nog een grauwe buitenwijk 
van Londen, in 2012 het epicentrum van de Olympische 
Zomerspelen. Inkom 10 €.

Shaping Forces, lezing. Naar aanleiding van de tentoon-
stelling Shaping Forces spreekt architect Laurent Ney op 
di 18 mei om 19u in Zaal M, Paleis voor Schone Kunsten, 
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Inkom 7 €. Tickets via 
www.bozar.be.

Pleasure Ground, lezing. Naar aanleiding van de ope-
ning van het derde deel in het tentoonstellingsproject 
Pleasure Ground van Lokaal 01, houdt Christophe Van Eecke 
op wo 19 mei om 14u een lezing in de gehoorzaal van AKV 
St. Joost, te Breda. (www.lokaal01.nl)

NBKS/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 20 mei 
spreekt Alex de Vries met Ingrid Simons. Het gesprek gaat 
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 €.

The Hopelessness of  Contemporary Art: The Case of  
Renzo Martens’ Episode III: Enjoy Poverty (2008). Op vr 
21 mei vanaf  10u organiseren Hilde Van Gelder (KULeuven), 
Dieter Lesage (Erasmushogeschool Brussel) en TJ Demos 
(University College London) een symposium omtrent heden-
daagse kunst en politieke verandering met als casestudy 
Episode III: Enjoy Poverty van Renzo Martens. Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 
Brussel. (www.lievengevaertcentre.be)

Lezingen Lokaal Architectuurcentrum Den Helder. 
Als Lokaal Architectuur Centrum organiseert Triade, 
samen met Stichting De Nollen en Kaap Helder Beheer, een 
aantal lezingen in Den Helder op het gebied van architec-
tuur. Volgende lezingen staan nog op het programma: op 
do 27 mei om 20u Den Helder: Wederopbouwarchitectuur 
door Anita Blom en Jacqueline van Koningsbruggen; op do 
1 juli om 20u Nautische monumenten door Ben Mooiman. 
Toegang gratis. Info en inschrijvingen www.projectdenol 
len.nl, www.triade-denhelder.nl en www.woningstichting 
denhelder.nl.

Electrified Salon: Hacking Public Space. In het kader 
van Electrified 02 – Hacking Public Space, een samenwer-
kingsproject tussen S.M.A.K. en Vooruit omtrent kunst 
in de openbare ruimte, houdt mediacriticus Alessandro 
Ludovico (hoofdredacteur van Neural magazine) een lezing 
op wo 2 juni om 20u in de Dansstudio van Vooruit, Sint-
Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent. Inkom gratis. Meer info 
www.vooruit.be en www.smak.be. 

Punctum Lezingen. Op donderdag 3 juni is in de 
Zebrastraat het fotocollectief  Nadaar te gast. Het speciali-
seert zich in hedendaagse documentaire fotografie. Nadaar 
is gesticht door de fotografen: Eric De Mildt, Tim Dirven, 
Nick Hannes, Jan Locus, Dieter Telemans. Meer info volgt 
op www.punctum.be.

Vincent Everywhere: A Symposium on Visual Culture 
and National Identity. Op do 10 en vr 11 juni organi-
seren de Universiteit van Amsterdam en het Van Gogh 
Museum een tweedaags symposium waarbij vertrekkend 
van leven en werk van Vincent van Gogh processen van 
nationale identificatie in kunst en beeldcultuur zullen wor-

den geanalyseerd. Auditorium Van Gogh Museum, Paulus 
Potterstraat 7, Amsterdam. Toegang 30 €, student 15 €. 
Info en inschrijving www.nationalidentity.nl.

Beeldende kunst
Paul Gauguin. De doorbraak naar moderniteit. Het 
Van Gogh Museum lijkt zich steeds intensiever te richten 
op Van Goghs favoriete kunstbroeder Paul Gauguin. Samen 
met het Art Institute of  Chicago organiseerde het museum 
enkele jaren geleden de blockbuster Van Gogh & Gauguin. 
Die expositie ging over de wederzijdse invloed van de twee 
schilders, waarbij vooral veel aandacht uitging naar de 
negen weken waarin ze samen een atelier in Arles deelden.
 Hoewel de titel anders doet vermoeden is Paul Gauguin: 
De doorbraak naar moderniteit bescheidener van opzet. Het 
onderwerp is zelfs tamelijk specialistisch te noemen en richt 
zich op een tentoonstelling in 1889 waarvoor Gauguin 
onder meer een grafiekmap produceerde. Op aanraden van 
kunsthandelaar Theo van Gogh maakte Paul Gauguin een 
map met elf  zinkografieën, gedrukt op kanariegeel papier, 
die bekend staat als de Volpini-serie. Enkele jaren geleden 
kocht het Van Gogh Museum er een exemplaar van, dat nu 
voor de gelegenheid verder onderzocht werd.
 Het maken van een serie litho’s was voor Gauguin een 
strategische zet om zijn werk bekend te maken bij een gro-
ter publiek. Dat hij daarbij koos voor de lithografie, past 
in een bescheiden opleving van deze techniek, die vooral 
voor commerciële doeleinden werd gebruikt, maar ook 
door kunstenaars als Manet, Fantin-Latour en Redon was 
ontdekt. De opeenvolgende bladen laten mooi zien hoe 
Gauguin steeds meer grip krijgt op de techniek van het 
tekenen op zink. In het frontispice maakte hij nog een klas-
sieke beginnersfout: hij vergat blijkbaar dat de voorstelling 
in spiegelschrift gedrukt zou worden, waardoor geschreven 
teksten achterstevoren staan. Gauguin werd bij het teke-
nen begeleid door professionele drukkers en getuige de rest 
van de serie kreeg hij het tekenen en schilderen op zink vrij 
snel onder de knie. Terwijl hij begon met tekenen met litho-
grafisch krijt, beproefde hij in latere bladen de verschillende 
mogelijkheden van tusche, zoals de inkt voor lithografieën 
genoemd wordt, waarbij het hem goed lukte om verschil-
lende grijstinten en structuren te verkrijgen. Ook experi-
menteerde hij met ongebruikelijke composities. In een van 
de prenten verruilde hij het rechthoekige formaat voor een 
waaiervorm, een formaat dat hij in de jaren daarvoor ook 
regelmatig voor tekeningen gebruikt had. In een ander blad 
steken twee hooimijten uit het kader, en voegde hij twee 
hondjes toe die als het ware buiten beeld blijven.
 Zoals gezegd kwam het initiatief  voor de Volpini-serie van 
Theo van Gogh, die wist dat zo’n onderneming een gunstige 
uitwerking kon hebben op de verkoop van Gauguins schilde-
rijen. Als gérant van de firma Boussod, Valadon & Cie kende 
hij de mogelijkheden van zulke uitgaven als geen ander. De 
timing van de serie had in elk geval niet beter kunnen zijn. 
Gauguin presenteerde zijn map op de Exposition Universelle 
van 1889, de vierde en meest ambitieuze in een reeks ten-
toonstellingen die door de Franse staat was georganiseerd 
en die uiteindelijk achtentwintig miljoen (!) bezoekers zou 
trekken. Naast de allerlaatste technologische snufjes, een 
village nègre met mensen uit verre oorden en geschilderde 
panorama’s telde de tentoonstelling ook een aantal kunst-
tentoonstellingen. Op de Exposition décennale werd kunst 
van de laatste tien jaar getoond, terwijl op de Exposition 
centennale een eeuwoverzicht werd gepresenteerd. Gauguin 
bedacht een alternatief  voor dit officiële kunstprogram-
ma, om zijn eigen werk en dat van zijn kunstenaarsvrien-
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‘The New 
Horizon’
Emre Hüner 
18 april t/m
6 juni 2010

‘Panorama 
KIJKduin’
27 juni t/m
29 aug. 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
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Antwerpen_Provinciestraat 287

Breda_Kloosterlaan 138
0031 76 514 19 28

0032 3 238 81 66

Residentie kunstcritici

Met steun van: de Gemeente Breda, de 
Mondriaan Stichting, de Provincie 
Noord-Brabant, de Vlaamse gemeenschap 
en de stad Antwerpen

BREDA

Te beluisteren: 25 febr - 4 april
Optreden: 25 maart, 20u

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Antwerpen

Kunstenaar Kunstcriticus

Kunstcritici in dialoog met kunstenaars

Herman Van Ingelgem

Stefaan Vervoort 

Openingen
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APART ruimte: Bastiaan Teeuwen & niels Bekkema
 

Opening 25-2

BREDA

BREDA

Lokaal01.org
Voor openingstijden en programma:

ANTWERPEN

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Antwerpen

Met steun van de Gemeente Breda en de Mondriaan Stichting

Lokaal 01 engageert zich tot in uitersten met de zeventien 
kunstenaars van Pleasure Ground. De gegeven vrijheid en 
het vertrouwen in elkaar speelt een steeds grotere rol. Hoe 
gaan kunstenaars in dit tijdperk om met het ontvangen 
van volledige, absolute vrijheid? 

 ground

Plea
sure

19.5
20.5 Opening Pleasure Ground IV 

+ verschillende Performances 
+ presentatie  van de ThRu 
(Theoretische Ruimte)
+ presentatie van Diego S. 
Sindbert & Robert Lombarts 
in de APART ruimte

Kunstenaars:
Andreas Märker 

Benjamin Greber
Changwon Lee

Chisato Tamabayashi 
Hedwig Houben
Ima-Abasi Okon

Jack Newling
Jak Peters

Johanna Weissenrieder 
Lotte Geeven

 Marijke Appelman
Nele Tas

Raf Rooijmans
Sanne van Gent

Sebastiaan Verhees
Warre Mulder

Willem Claassen

Objects, thoughts & obstacles 
 
Werkperiode: 19 april t/m 15 mei 2010
Publiek gesprek o.l.v. Stefaan Vervoort: woensdag 5 mei, 20:00
Presentatie: donderdag 13 mei, 20:00 uur                                         
Open: vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei, 13:00 uur - 17:00 uur

‘Open Table’ gesprekken o.l.v. 
Christophe Van Eecke

In 2010 nodigt Lokaal 01_Antwerpen jonge kunstcritici uit om de kunstenaars tijdens 
hun werkperiode te volgen. Zij zullen een publiek gesprek leiden met de kunstenaar 
en een kritische tekst schrijven in relatie tot de presentatie van de kunstenaars. 

Andreas Märker - Benjamin Greber - Changwon Lee - Chisato Tamabayashi - 
Hedwig Houben - Ima-Abasi Okon - Jack Newling - Jak Peters - Johanna Weissen-
rieder - Lotte Geeven - Marijke Appelman - Nele Tas - Raf Rooijmans - Sanne van 
Gent - Sebastiaan Verhees - Warre Mulder - Willem Claassen

Kunstcriticus Stefaan Vervoort zal resident kunstenaar Herman Van Ingelgem volgen tijdens zijn 
werkperiode bij Lokaal 01_Antwerpen. Dit zal resulteren in een publiek gesprek en een kritische tekst 
over de presentatie van Herman Van Ingelgem

Herman Van Ingelgem&

P S Y C H I A T R I S C H  C E N T R U M  S I N T - N O R B E R T U S H U I S

D U F F E L

W W W . P Z - D U F F E L . B E

UITNODIGING

OPENING

‘ARKHIEF ’
Objet trou(v)é

Locatie:
Datum:
Uur:

Toespraak:
Receptie:
Muzikale omlijsting:

In aanwezigheid
van de kunstenaar:

Reservatie:

Sponsors:

www.dewitteraaf.be
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ANDREA GEYER
_________________________________________________________________________________
27.04.2010 – 19.06.2010

EXH
IBITION

EXH
IBITION

ANGEL VERGARA
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

TUESDAY – SATURDAY 12:00 – 19:00
FULL PROGRAMME ON WWW.ARGOSARTS.ORG

ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER B-1000 BRUSSELS
INFO@ARGOSARTS.ORG  TEL +32 2 229 0003

BLACK BOX

_________________________________________________________________________________

ALEXANDER KLUGE
SPIRAL LANDS -
CHAPTER 1 / CHAPTER 2 /
CHAPTER 3 WITH SIMON J. ORTIZ

MONDAY: FIREWORK; TUESDAY: 
ILLUMINATIONS; WEDNESDAY: REVOLUTION

POETICS IN BETWEEN MEDIA

W
W

W
.STONETW

INS.COM

Argos09_WitteRaaf_122x255.indd   1 3/23/10   11:08 AM

den te promoten. Samen met collega-kunstenaar Emile 
Schuffenecker organiseerde hij een tentoonstelling in het 
Café des Arts op het festivalterrein. De directeur van het eta-
blissement heette Volpini, de naam die uiteindelijk verbon-
den werd aan zowel de tentoonstelling als de grafiekmap.
 Het Van Gogh Museum heeft het grootste deel van deze 
Volpinitentoonstelling kunnen reconstrueren. Omringd 
door tientallen caféstoelen worden op bruine wanden schil-
derijen getoond die destijds op de tentoonstelling in Café 
des Arts hingen. Naast werk van Gauguin zelf  ook werk 
van Schuffenecker, Charles Laval, Emile Bernard, Louis 
Anquetin en andere gelijkgestemden. Hoogtepunt van deze 
selectie is ongetwijfeld het prachtige doek Dans les vagues, 
een japonistische compositie waarin een vrouwelijk naakt 
is afgezet tegen een groene branding. Grote afwezige in 
Café des Arts was Vincent van Gogh, die door zijn jonge-
re broer Theo buiten de tentoonstelling werd gehouden. 
Want Theo was, ondanks zijn enthousiasme voor het werk 
van Gauguin, niet gelukkig met de Volpinitentoonstelling. 
De kunsthandelaar probeerde Gauguins werk door stille 
en strategische diplomatie aan de man te brengen, niet 

door al te luid klaroengeschal. Vreemd genoeg lijkt ook 
Gauguin zelf  op het laatste moment afgehaakt te hebben. 
Hij liet het organisatorische werk grotendeels over aan 
Emile Schuffenecker, terwijl hij op zoek ging naar het eer-
lijke boerenleven in Bretagne. En toen de tentoonstelling, 
na allerlei wijzigingen in de oorspronkelijke opzet, uiteinde-
lijk openging, werd duidelijk dat het publiek vooral afkwam 
op de vrolijke sfeer, waarin het caféorkest onder leiding van 
‘prinses Dolgorouky’ een hoofdrol speelde. De lithografi-
sche map van Gauguin hing niet aan de muur, maar was 
opvraagbaar aan de bar. Ook verschenen er maar mondjes-
maat recensies over de expositie. Zo ontstaat toch een beeld 
van een expositie die een groots statement voor de nieuwste 
kunst had moeten worden, maar die destijds vooral functio-
neerde als een voetnoot in de marge van de wereldtentoon-
stelling.
 Als derde onderdeel van Paul Gauguin: De doorbraak naar 
moderniteit wordt de thematiek van de Volpini-serie verder 
uitgediept. Dit onderdeel, in de bovenzaal van de tentoonstel-
lingsvleugel, is zonder meer het mooiste van de tentoonstel-
ling omdat er verrassende en veelal onbekende kunstwerken 

met elkaar worden geconfronteerd. De iconografie van de 
Volpini-serie vinden we hier terug in schilderijen, tekenin-
gen en prachtige houten en ceramische beelden. We zien 
afzonderlijke thema’s in de exotische landschappen van 
Martinique, de boerinnen uit Pont-Aven, de melancholische 
Arlesiennes en de zittende vrouwen uit Tahiti. Tegelijk stelt 
zich de vraag in hoeverre de Volpini-serie ook binnen het 
oeuvre van Gauguin baanbrekend was, zoals het Van Gogh 
Museum suggereert. Zo zou Gauguin door zijn ervaringen 
met de lithografie meer zijn gaan experimenteren met hout-
snijtechniek en komen allerlei motieven en composities terug 
in later werk. Die gedachte is aantrekkelijk, maar beklijft uit-
eindelijk niet. De overheersende indruk is toch dat de map 
met elf  zinkografieën vooral op een cruciaal moment in 
Gauguins leven werd gemaakt en dat ze onderdeel vormt van 
een veel langere ontwikkeling. Kees Keijer

p Paul Gauguin. De doorbraak naar moderniteit, tot 6 juni in 
het Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, Amsterdam 
(020/570.52.00; www.vangoghmuseum.com).

Paul Gauguin

In de golven, 1889
The Cleveland Museum of  Art, Ohio (geschenk van dhr. en mevr. William Powell Jones)

Paul Gauguin

Volpini-serie: Bretoense baadsters, 1889
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
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Rabih Mroué
I, the Undersigned

21.05.–01.08.2010

De eerste solotentoonstelling van de 
Libanese theaterregisseur en beeldend 
kunstenaar Rabih Mroué, met verschei-
dene nieuwe installaties en een overzicht 
van zijn werk./The first solo exhibition by 
Lebanese theater director and visual artist 
Rabih Mroué, which includes several new 
works and a survey of his practice.

20.05.2010, 20.00 uur/hrs
opening

21.05.–01.08.2010
I, the Undersigned
solotentoonstelling/solo exhibition

17.06.2010
The Inhabitants of Images
lecture-performance

Adv 10_036 Witte Raaf-02.indd   1 14-04-2010   09:48:02
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Les Promesses du passé. Une histoire discontinue de 
l’art dans l’exEurope de l’est. Met Les Promesses du passé 
geeft het Centre Pompidou een overzicht van meer dan een 
halve eeuw hedendaagse kunst in Midden- en Oost-Europa. 
Twintig jaar na de val van de Berlijnse muur ondervraagt 
men de oude Oost-Westtegenstellingen in een nieuw histo-
risch kader van voor en na het communistische tijdperk. De 
tentoonstelling besteedt zowel aandacht aan in het Westen 
minder gekende kunstenaars, die in de jaren 60 en 70 in 
eigen land een belangrijke invloed hebben uitgeoefend, 
als aan de nieuwe generatie die, al dan niet actief  in hun 
geboorteland, geprangd zit tussen lokale en internationale 
invloeden.
 De titel van de tentoonstelling werd ontleend aan de laat-
ste tekst van Walter Benjamin, Over het concept van de geschie-
denis uit 1940, waarin hij het culturele continuüm in vraag 
stelt. Hij bevestigt dat ‘het verleden om verlossing vraagt’ en 
dat ‘men de geschiedenis tegen de veel te glanzende haren in 
moet strijken’. De geschiedenis verschijnt niet meer als een 
lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg, maar als een 
soort vlechtwerk of  een reeks van arabesken. Wat vergeten 
is moet opnieuw geactualiseerd worden.
 Een tweede opzet van de tentoonstelling, die de kunst-
geschiedenis dus als niet-lineair en discontinu opvat, is 
het antwoord op de vraag: hoe situeert de kunst van Oost-
Europa zich binnen het nieuwe Europa? Daarom werden in 
de tentoonstelling ook kunstenaars opgenomen die niet uit 
Oost-Europa afkomstig zijn, maar die in hun werk voor deze 
regio een bijzondere belangstelling tonen, zoals de Franse 
kunstenaar Cyprien Gaillard die in Servië, Rusland en 
Oekraïne hedendaagse ruïnes ging filmen. Tijdens haar ver-
blijf  in Praag in 1991 maakte Tacita Dean de film Ztráta en 
haar 326 documentaire Czech Photos. In haar werk onder-
zoekt de Israëlische Yael Bartana de relatie tussen de con-
structie van een collectieve identiteit en de rol en de plaats 
van het individu. In Mur i Wie a (Muur en toren) evoceert 
ze het verhaal van Israëlische Joden die in Polen opnieuw 
een joodse gemeenschap stichten.
 De tentoonstelling opent in het forum met Breathing-
celebration of  air (1970) van de Slowaakse kunstenaar 
Stano Filko, een souvenir van het utopisch moment op het 
einde van de jaren 60. Het eerste deel van de tentoonstel-
ling toont bronnen, archieven, documenten en films in een 
door de Sloveense kunstenaar Tobias Putrih speciaal inge-
richte ruimte. Hier wordt veel belang gehecht aan mail art 
en experimentele cinema uit de jaren 60 en 70. Het tweede 
deel bestaat uit zeven thematische hoofdstukken, ingericht 
rond een architecturale sculptuur van de Poolse Monika 
Sosnowska.
 De opvatting dat de creatieve daad deel uitmaakt van 
het sociale leven, blijft bij vele kunstenaars uit de voorma-
lige Oostbloklanden een levende gedachte, die in Au-delà 
des utopies modernistes duidelijk naar voor komt. Films 
van de Roemeense kunstenaar Ion Grigorescu tonen hoe 
Ceau escu in de jaren 70 de stad Boekarest met zijn mega-
lomane plannen verwoest heeft. Daarnaast is een docu-
mentaire te zien over het werk van de schilder Edi Rama, 
tevens burgemeester van Tirana, die de gevels van de hui-
zen van zijn stad door kunstenaars liet opfrissen. Ter gele-
genheid van de biënnale van Tirana nodigde de in Parijs 
wonende Albanese kunstenaar Anri Sala kunstenaars als 
Olafur Eliasson, Dominique Gonzalez-Foerster, Liam Gillick, 
Rirkrit Tiravanija en Carsten Höller uit om aan dit project 
deel te nemen. Zelf  maakte hij er een film over.
 In het communistische tijdperk was de kunstenaar zowel 
de behoeder van de traditie als de voorloper van de vernieu-
wing. Deze Fantasmes de totalité uiten zich in een merkwaar-
dige combinatie van geëngageerde sociale kritiek en spiritu-
aliteit. Werk uit de jaren 70 van de Hongaar Miklós Erdély, 

de Rus Dimitri Prigov en de Slovaak Július Koller wordt hier 
geconfronteerd met werk van jongere kunstenaars als de 
Pool Pawel Althamer en de Hongaar Attila Osärg .
 In een reactie op het modernisme en tegen de academi-
sche schilderkunst van de jaren 50, groeide het idee van 
Anti-art (antitentoonstelling, antitijdschrift, antifilm…) uit 
tot een wijdverbreid fenomeen. Meest gekend is de groep 
Gorgona uit Zagreb, met kunstenaars als Mangelos, Josip 
Vaništa en Julije Knifer, die ook contacten hadden met Piero 
Manzoni en Yves Klein.
 In een maatschappij waar alles ten dienste staat van een 
gemeenschappelijk ideaal en het individu herleid wordt tot 
zijn plaats in het geheel, is de relatie tussen publieke en pri-
vate ruimte niet hetzelfde als in het Westen. Ogenschijnlijk 

onschuldige gestes in de streng geobserveerde publieke 
ruimte kunnen plotseling een contesterende betekenis krij-
gen, zoals bij de Tsjechische kunstenaar Ji i Kovanda. Als 
de private sfeer de enige ruimte is waar men zich kan terug-
trekken, wordt de artistieke creatie een solitaire bezigheid, 
zoals bij de Kroaat Mladen Stilinovi , die zichzelf  voorstelt 
als een soort Oblomov, naar het gelijknamige personage uit 
de roman van Gontcharov.
 In een maatschappij waar iedereen gelijk is, krijgt ook 
het discours rond de problematiek van het vrouwelijke en 
het feminisme een andere betekenis. Minder combattief  
maar wel revendicatief vrouwelijk, zijn de erotische sculptu-
ren van de Poolse beeldhouwster Alina Szapocznikow, die 
in de jaren 60 aansluiting zocht met het nouveau réalisme, 
of  de sensuele eivormige objecten van de Slovaakse Mária 
Bartuszová.
 In tegenstelling tot wat men geneigd is te denken, was 
zogenaamd geëngageerde kunst in Oost-Europa bijna onbe-
staand. Tamás Szentjóby is een van de weinige kunstenaars 
die deze notie eind jaren 60 in Hongarije, door middel van 
een Geste micropolitique – geste poëtique, doelbewust in zijn 
oeuvre integreerde. In 1974 werd hij aangehouden en uit 
het land gezet. Toch is de moderne utopie en de sociale rol 
van de kunstenaar in de voormalige Oostbloklanden lang 
levendig gebleven. L’Utopie revisitée krijgt in het werk van 
de Tsjechische Kate ina Šedá en de Israëlische Yael Bartana 
een naïeve of  een ironische interpretatie.
 In plaats van een overzicht te geven van de laatste zestig 
jaar, concentreert de tentoonstelling zich in hoofdzaak op 
de jaren 60 en 70, waarbij conceptuele en efemere kunst-
vormen de toon zetten. In een regime waar, in tegenstelling 
tot het sociaal-realisme, hedendaagse kunst totaal uit het 
maatschappelijk bestel geweerd werd, waren deze vormen 
gezien de beperkte productiemiddelen ook de enig moge-
lijke. De esthetiek van deze werken is dan ook sterk bepaald 
door de beperktheid van de middelen. Aangezien deze kunst 
volledig buiten het systeem beleden werd, kreeg ze buiten 
haar wil om, en soms totaal ten onrechte, een anti-institu-
tioneel of  dissident karakter. Sommige werken zijn ook nos-
talgisch – het gaat niet om nostalgie naar het regime, maar 
naar de beloftes van de communistische ideologie die helaas 
niet werden nagekomen.
 Met Les promesses du passé is een stuk recente kunstge-
schiedenis in het museum bijgezet. Om deze lacune in de 
collectie op te vullen verwierf  het Musée national d’art 
moderne van het Centre Pompidou een belangrijk ensem-
ble hedendaagse kunst uit het voormalige Oostblok van 
historische figuren als Alina Szapocznikow, Ji i Kovanda, 
Raša Todosijevi , Neša Paripovi , Július Koller en Sanja 
Ivekovi , maar ook van jonge kunstenaars die zich na de val 
van de muur in een internationale context profileerden als 
Anri Sala, Dan Perjovschi, Wilhelm Sasnal, Maja Bajevi  of  
Roman Ondák.
 Toch blijft de vraag naar de pertinentie en de represen-
tativiteit van dit ensemble. In vergelijking met de West-
Europese stromingen uit dezelfde periode komt deze kunst 
erg gedateerd en zeer provinciaal over, maar in het licht 
van de discontinuïteit van de geschiedenis zijn deze argu-
menten uiteraard niet meer geldig. Hierdoor verschuift de 
belangstelling naar de context en wordt het werk van de 
kunstenaar louter illustratief. Met Les promesses du passé 
voert het museum een correctie uit op de geschiedenis, 
maar de tentoonstelling getuigt jammer genoeg niet van de 
enorme dynamiek die er vandaag heerst in de voormalige 
Oostbloklanden.  Lieven Van Den Abeele

p  Les promesses du passé loopt tot 19 juli in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 

Július Koller

Flying Cultural Situation (U.F.O.), 1983
Foto NB, © Verzameling Centre Pompidou, Parijs

Miklos Erdély

Time Travel, 1976
Courtesy Musée du Roi St Etienne, Székesfehérvár, Hongarije

30 mei – 11 juli 2010 / do. - zon. / 12.00 -  18.00 uur

opening 29 mei, 16.00 uur

DEELNEMENDE KUNSTENAARS:

Eduardo Abaroa/ Eve Armstrong/ Melanie Bonajo, Kinga Kielczynska en 

Emmeline de Mooij / Marjolijn Dijkman / Tue Greenfort / Ives Maes / 

Tea Mäkipää / Heather en Ivan Morison

SAMENGESTELD DOOR: Sarah Farrar

Een tentoonstelling van dertien hectare: www.dertienhectare.nl   
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ALLES OF nIETS
ROBERT  VAN  ’T  HOFF
architect van een n ieuUUe samenleving
ALL OR NOTHING | ARCHITECT OF A NEW SOCIETY | WWW.KMM.NL 
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM OTTERLO | 02.04.2010 - 29.08.2010

Expodium Orbits #2
MIND THE BOLLOCKS! 

Marc Bijl | Knowbotic 

Research | AVL | Andy Wauman

07.05.2010-11.06.2010

‘Kunst wordt geacht buiten alles 

te staan wat te maken heeft met 

moraliteit, levensbeschouwing en 

verantwoordelijkheidsgevoel,’ 

verzucht Anna Tilroe in de meest 

recente Metropolis M (MM 2010 

#2). In de kunst en vooral de 

kunstkritiek van vandaag de dag 

wordt niet voorbij de grenzen van 

de kunstwereld gekeken. En dus 

ook niet naar de morele vraag-

stukken die voorbij die grenzen 

spelen, aldus Tilroe. 

Dit is juist een thema dat Expo-

dium in zijn jaarprogramma van 

groot belang vindt. Focus van 

deze tentoonstelling is dan 

ook politiek activisme. Het 

resultaat: Expodium Orbits #2, 

MIND THE BOLLOCKS!

Debating THE BOLLOCKS!
21 mei 17.00 - 20.00

Bij deze tentoonstelling orga-

niseren wij een debat met o.a. 

Anna Tilroe en Jonas Staal. In 

hoeverre kan de kunst nog oprecht 

politiek geangageerd zijn? En 

welke rol kan een non-profit in-

stituut daarin spelen?

Moderator: Friso Wiersum.

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

+31 30 261 97 96

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 

10.00  – 18.00 u

Locatie

Krugerstraat 11, Utrecht

Met dank aan:

Gemeente Utrecht

Stichting Doen

SNS Reaal Fonds

Seconde main. Parallel met de tentoonstelling van Helen 
Sturtevant (zie De Witte Raaf nr. 144) besteedt het Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris in zijn collectiepresentatie 
aandacht aan het fenomeen van de kopie, de herneming of  
het zich toe-eigenen van bestaande kunstwerken. Hiermee 
tracht men aan te tonen dat het museum geen statisch 
gegeven is, maar een context die voortdurend in ontwik-
keling is en vooral een belangrijke bron van inspiratie. In 
tegenstelling tot de mythe van de tabula rasa die de moder-
ne avant-gardes zouden hebben teweeggebracht, hebben 
alle grote kunstenaars van de twintigste eeuw gewerkt in 
weerwil van of  dankzij de kunstgeschiedenis. Paradoxaal 
genoeg aanbaden ze wat ze wilden overtreffen.
 Het belang of  de waarde van het kunstwerk bestaat ook 
uit datgene waaruit het is ontstaan en datgene wat het 
genereert. De tentoonstelling kadert in het ruimere debat 
over de traditie van het nieuwe, de plaats van de auteur en 
de commercialisering en de mondialisering van het kunst-
werk als massaproduct. De belangrijkste boodschap van de 
tentoonstelling is dat de herneming een meer inventieve en 
subversieve attitude is dan men op het eerste gezicht zou 
denken. En uit de titel Seconde main blijkt dat deze attitude 
ook plaatsmaakt voor een zekere vorm van ironie. Of  om het 
met Picasso te zeggen: ‘Il n’y a pas de faux, il n’y a que des faux.’
 In zijn verhalenbundel Ficciones uit 1944 vertelt de 
Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges het verhaal van de 
schrijver Pierre Ménard, die zijn leven heeft opgeofferd aan 
het identiek herschrijven van Cervantes’ Don Quichotte. De 
onderliggende stelling is dat de betekenis van een kunst-
werk niet alleen afhangt van de inhoud en van de vorm, 
maar ook van de context waarin en de intenties waarmee 
het gemaakt werd.
 Uit de tentoonstelling blijkt dat alle kunstenaars de stra-
tegie van de appropriation of  de toe-eigening gebruiken, 
zij het om zeer uiteenlopende redenen. Was het kopiëren 
vroeger een klassieke methode om het metier te leren, 
dan zijn de kopieën van Pollock door Art & Language of  
Braco Dimitrijevic gemaakt vanuit conceptuele en ideolo-
gische overwegingen. De pose van Gavin Turk als Jack de 
Dripper, naar de foto’s van Hans Namuth, situeren hem 
in een bepaalde schilderkunstige traditie. Tevens breekt 
Turk een lans voor de attitudekunstenaar en speelt hij een 
troebel spel met valse documenten en een ontleende identi-
teit. After Walker Evans en After Edward Weston van Sherrie 
Levine stellen het museum in staat om het werk van deze 
Amerikaanse fotografen, dat niet in de verzameling aanwe-
zig is, toch te tonen. Ernest T. reconstrueert aan de hand 
van de titel en de afmetingen verloren schilderijen van de 
Douanier Rousseau.
 Het zijn allemaal verschillende strategieën waarmee een 
honderdtal kunstwerken in de verzameling geïnfiltreerd 
raken. Als appropriations worden ze in de nabijheid van 
hun ‘originelen’ bijna onzichtbaar. Alleen een geoefend 
oog, geholpen door roze naambordjes, is in staat om het 
onderscheid te maken, de dubbele bodem te ontdekken en 
de eigenlijke betekenis van de ingreep in te schatten.
 Maar met deze tentoonstelling stelt ook het museum zich-
zelf  en zijn autoriteit in vraag. In 1980 verwierf  het Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris een fauvistisch schilderij 
van een anonieme kunstenaar. Authentiek of  toe-eigening? 
In 1954 verwierf  het museum uit de verzameling van 
Dokter Girardin een Modigliani die vandaag gecontesteerd 
wordt. Hij hangt naast een Modigliani van Elmyr de Horny, 
de meestervervalser die door Orson Welles vereeuwigd werd 
in F for Fake.
 Evenals de verzameling, die begint bij het begin van de 
twintigste eeuw, verloopt de tentoonstelling chronologisch. 
Ze begint met een verloren gewaande Douanier Rousseau 
van Ernest T. en een niet bestaande ontwerpschets voor 

Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon van André Raffray. Een 
authentieke Picasso uit de verzameling van het museum 
hangt er naast een Not Picasso van Mike Bidlo. De achter-
kleindochter van Henri Matisse, Sophie Matisse, herneemt 
schilderijen van onder anderen haar achtergrootvader, 
waarin elk spoor van menselijke aanwezigheid werd uit-
gewist. Hierdoor wordt elk schilderij een stilleven. Een 
zekere Kasimir Malevitsj herneemt in 1985 in een appar-
tement in Belgrado De laatste futuristische tentoonstelling 
0.10 en Nicolas Chardon schildert diens fameuze zwarte 
kruis. Sherrie Levine plaatst een doorzichtige versie van 
Brancusi’s Nouveau né op een tafel van Gerrit Rietveld.
 Van de vier ‘valse’ Mondriaans is deze van Tom Sachs de 
meest authentieke. In tegenstelling tot de aquarellen van 
Sherrie Levine, de assemblage van Mathieu Mercier of  de 
met groen geïnfiltreerde versie van General Idea, ligt de met 
tape gerealiseerde late Mondriaan het dichtst bij zijn eigen 
gebricoleerde oeuvre.
 De meest ‘gekopieerde’ werken zijn deze van Marcel 
Duchamp (General Idea, André Raffray) en Andy Warhol 
(Richard Pettibone, Mike Bidlo), die deze problematiek 
ook in hun eigen werk behandelden. In een ontluisteren-
de deconstructie toont Richard Baquié de manier waarop 
Duchamps geheime werk Etant donnés, dat in Philadelphia 
enkel door een kijkgaatje te zien is, in elkaar steekt.
 Yang Zhenzhong reconstrueert foto’s van Rineke Dijkstra 
en Cindy Sherman met Aziatische modellen. Jonathan 
Monk vroeg aan Chinese schilders om schilderijen die 
Martin Kippenberger in opdracht liet schilderen, na te 
schilderen. Maurizio Cattelan maakte een kindermaat van 
Beuys’ vilten pak, Mike Bidlo conservenblikken met Artist’s 
Shit, Simon Nicaise een Stack Piece van Donald Judd waar 
een extra element werd aan toegevoegd, Olivier Mosset een 
schilderij van Buren met verticale banden van 10 cm breed 

in plaats van de gebruikelijke 8,5. Hugo Pernet maakte op 
zijn beurt dan weer een schilderij van Mosset et cetera, et 
cetera, et cetera.
 Maar de mooiste interpretatie van d’après of  after een 
bekende meester is Olivier Babins After but before (3 janvier 
1966). Zijn On Kawara is gedateerd op 3 januari 1966, de 
dag voor de eerste date painting van de kunstenaar zelf. 
  Lieven Van Den Abeele

p  Seconde main loopt tot 24 oktober in het Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, Avenue du Président Wilson 
11, 75116 Parijs (01/53.67.40.00; www.mam.paris.fr).

Lisette Model. Het fotografisch oeuvre van de Oostenrijks-
Amerikaanse fotografe Lisette Model (1901-1983) is opval-
lend consistent. Haar onderwerp: de mens in zijn (brede) 
sociale omgeving. Als een ware sociale kameleon slaagt zij 
erin elk milieu te infiltreren: of  het nu gaat over de volkse 
buurten van Parijs, de mondaine badplaatsen aan de 
Middellandse Zee of  het rusteloze nachtleven van New York, 
overal dringt haar camera door. Deze sociale nieuwsgie-
righeid naar het leven van de moderne stedeling is een wel 
vaker terugkerend thema in de fotografie van de prille jaren 
30 en 40, maar het register waarin Model dat leven vat, is 
ongezien voor die periode. Haar blik is nooit zachtmoedig dro-
merig zoals die van Willy Ronis, Izis of  zelfs Robert Doisneau, 
maar ook nooit laatdunkend hardvochtig of  voyeuristisch 
zoals die van Weegee. Ook al verschijnt de straat er nooit als 
een plaats van gemoedelijk contact, ze is evenmin die bitse 
arena waar men elkaar voortdurend naar het leven staat.
 Zoals bij zovele fotografen in de jaren 30 en 40 was de 
professionele carrière van Model intiem verbonden met de 
ontwikkelingen op de markt van geïllustreerde tijdschrif-
ten. In de meest vruchtbare periode van haar carrière 
(van 1939 tot 1949) vond ze relatief  gemakkelijk toegang 
tot de belangrijkste tijdschriften, maar vanaf  de jaren 50 
veranderde dat. Op dat moment begon de visuele pers een 
behoudsgezindere koers te varen en de verbeten felheid van 
Models beelden paste niet langer in dat nieuwe redactionele 
beleid. Een wende drong zich op: vanaf  1952 begon Model 
een nieuwe carrière als lesgeefster aan de New School for 
Social Research in New York, een baan die ze bijna tot aan 
haar dood in 1983 zou uitoefenen. Meteen kwam haar 
eigen fotografische praktijk op een zijspoor terecht. De (rela-
tieve) onzichtbaarheid van haar beelden betekende echter 
niet dat haar invloed taande, integendeel zelfs. Haar beel-
den vonden via toonaangevende musea en instellingen nog 
steeds de weg naar een breed publiek, en door haar onder-
wijs beïnvloedde ze een hele generatie fotografen (een van 
haar leerlingen was Diane Arbus).
 De menselijke figuur staat bijna zonder uitzondering cen-
traal in haar foto’s. Zelfs in haar meest abstracte composi-
ties – opgebouwd rond de desoriënterende reflecties in de 
winkelramen van New York’s Fifth Avenue – is het lichaam 
onder de vorm van afgehakte ledematen en zweverige sil-
houetten nog steeds dreigend aanwezig. De efemere vorm 
die het lichaam in deze beelden aanneemt, is echter niet het 
standaardlichaam dat we meestal in haar foto’s ontmoe-
ten. Daar zien we vooral een volumineus lijf  opdoemen dat 
het beeldkader vaak tot barstens toe vult. Model kijkt nooit 
meewarig neer op dat imposante lichaam, maar probeert 
juist de vitale kracht ervan te vatten. Vaak beklemtoont ze 
de vleselijke massa van haar onderwerpen nog door een 
mild aangezet kikvorsperspectief  of  een lichte perspectief-
vertekening, waardoor het lichaam nog meer in de breedte 
lijkt uit te deinen. Beide formele keuzes transformeren het 
lichaam tot een monument van vlees, een monument van 
norse volharding ook.

Art & Language

Portrait of  V. I. Lenin with Cap, in the Style of  Jackson Pollock III, 1980
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Parijs/Salzburg
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23 April – 23 May 2010

Ei Arakawa 
‘Hurt Locker 
Instruments’

with Mari Mukai, Gela Patashuri and  
Sergei Tcherepnin

Ongoing project, part of Utrecht Manifest – 
Biennial for Social Design

online platform: www.cascoprojects.org/gdr 

User’s Manual 

‘The Grand Domes-
tic Revolution’

27 May 2010 19.00 – 20.30

‘Case Reopened: 
Group Material’
2nd event of the 

Come Alive! series
book launch of ‘Show and Tell:  
A Chronicle of Group Material’  

introduced by Julie Ault, editor and founding 
artist of Group Material

  Casco, Office for Art, Design and Theory  

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

Verbetenheid die zich vastzet in een pijnlijke grimas op 
het gelaat van een etende man, het in lompen gewikkelde 
lichaam van een gezette vrouw die uitgeput neerzijgt op de 
bovenste trede van een trap, de spits getuite lippen van een 
wat oudere vrouw die een leven van teleurstelling en ver-
bittering probeert te verbergen achter een zorgvuldig opge-
maakt uiterlijk, een door weer en wind voortbanjerende 
zwarte vrouw met slobberende kousen: de door Model gefo-
tografeerde lichamen dragen duidelijk de sporen van een 
harde levensstrijd. Geen frêle, gladde en soepel draaiende 
lichamen, wel getaande gezichten, omvangrijke lijven, 
stramme ledematen. Niet de hoekige jazz of  de explosieve 
balorigheid van het jonge lijf  interesseert haar, maar wel 
de trage sloomheid van het zware, oudere lichaam dat zich 
reeds een geschiedenis herinnert. De massieve beelden van 
Model concentreren zich volledig op de materiële dimensie 
van de menselijke figuur: haar aandacht gaat naar de licha-
melijke spanningen die zich aan de oppervlakte aftekenen, 
niet de diepere zieleroerselen die eraan ten grondslag kun-
nen liggen. Haar portretten reveleren geen psychologisch 
inzicht en pretenderen al evenmin een maatschappijkri-
tische lectuur te geven (wat sommigen er niet van weerhou-
den heeft dat er toch in te zien).
 Het logge lichaam is geen volgzaam onderwerp dat zich 
gewillig overgeeft aan de vragende blik van de fotografe, 
maar een stug, in zichzelf  gekeerd object. Dit lijf  stoot 
af: nooit is er sprake van een echte ontmoeting tussen de 
geportretteerde en de fotografe. Model zoekt geen contact 
– ook niet letterlijk: ze wisselt vaak geen woord met haar 
modellen – maar probeert juist de (fundamentele, want 

existentiële) afstand die zich tussen haar en de ander opent 
fotografisch te verkennen. Vandaar dat zij meestal kiest 
voor de enkeling en slechts hoogst uitzonderlijk mensen in 
interactie toont. De fotografische dialoog is een krachtme-
ting die zich in eerste instantie tussen fotografe en model 
afspeelt, niet tussen de geportretteerden onderling: Lisette 
Model weigert zich op te sluiten in de veilige positie van de 
onzichtbaar opererende voyeur.
 Haar motto: fotografeer enkel dat wat je angst aanjaagt. 
Pas wanneer de verhouding tussen fotograaf  en wereld van 
alle vertrouwde zekerheden is ontdaan, kan er een werkelijk 
nieuw en verrassend inzicht ontstaan (al de rest behoort tot 
de veilige repetitie van het reeds gekende). Niet verwonder-
lijk dus dat Model vooral de transformerende kracht van 
de fotografische act beklemtoont. Zoals zoveel reportagefo-
tografen in die tijd lokaliseert ze de verbeeldingskracht van 
de fotografie in de snelheid waarmee ze de wereld capteert. 
Via de razendsnel opererende camera krijgt de fotograaf  
toegang tot (maar geen controle over) een wereld die aan de 
normale menselijke blik ontsnapt. De portretten van Model 
maken ons ongemakkelijk omdat ze weigeren het lichaam 
dat daar voor ons wordt geëtaleerd te verklaren. Fotografie 
brengt hier geen bevrijdend inzicht voort, maar is een instru-
ment om existentiële mogelijkheden af  te tasten, om andere 
manieren van bestaan (althans virtueel) te exploreren. Het 
is hetzelfde inzicht dat we ook terugvinden in het werk van 
haar bekendste leerlinge, Diane Arbus. Steven Humblet

p Lisette Model nog tot 6 juni in het Jeu de Paume, Place de la 
Concorde 1, Parijs (01/47.03.12.50; www.jeudepaume.org).

De bestiale wereld van Walton Ford. Sinds het begin 
van dit jaar is in Hamburger Bahnhof  Bestiarium te zien, 
de eerste overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse 
kunstenaar Walton Ford (1960) in Europa. Dat Ford een 
buitenbeentje in de hedendaagse kunstwereld is, wordt bij 
het betreden van de museumzaal onmiddellijk duidelijk. Op 
25 reusachtige vellen vergeeld papier zijn naturalistische 
scènes uit een dierenrijk geaquarelleerd en met gouache 
aangevuld. Het wemelt van de diersoorten. Sommigen zijn 
wild, gevaarlijk, schuw, zeldzaam of  sinds mensenheugenis 
uitgestorven. De gedetailleerde, natuurwetenschappelijke 
stijl van de werken herinnert aan het koloniale tijdperk. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ford uitgebreid stu-
die heeft gedaan naar het werk van de Frans-Amerikaanse 
natuurhistoricus en kunstschilder John James Audubon 
(1785-1851). In 1826 mondde Audubons ornithologische 
kennis uit in zijn magnum opus Birds of  America, met 435 
illustraties van minstens zoveel vogelsoorten. Niet veel later 
werd het als vierdelig boekwerk in Engeland uitgegeven. 
 Als verwijzing naar Fords inspiratiebron opent de expo-
sitie met het werk Baba – BG (1997), waarop centraal een 
grote blauwe Noord-Amerikaanse bandijsvogel zittend op 
een tak is afgebeeld. Iets lager op de tak zitten acht ander-
soortige ijsvogels die zijn richting opkijken. Enigszins geca-
moufleerd hangt direct onder de bandijsvogel een door-
spietste vis met opengesneden buik waaruit nog meer dode 
visetende vissen rollen. Aan de einder doemt een indu-
striestad op. Onder de voorstelling verschijnen de officiële 
namen van de dieren. Rechtsboven zijn enkele korte zinnen 
aangebracht verwijzend naar het verblijf  in India van de 
chef  van Microsoft, Bill Gates, die de vooruitgang van zijn 
software boven een investering in de ontwikkeling van dit 
land liet primeren. Onverhoeds wordt de verhouding tussen 
de dieren ontmaskerd; de bandijsvogel, hoog gezeten op de 
ent, torent boven de bontgekleurde oosterse ijsvogels uit en 
schermt – zoals het een piscivoor betaamt – zijn gevangen 
dode vis af. Bij nauwkeurige bestudering van het tafereel 
concludeert men dat Ford de wet van het economisch impe-
rialisme zinnebeeldig aanschouwelijk heeft gemaakt.
 Op elke flora- en faunavoorstelling van Ford is zoiets 
vreemds aan de hand. De vertrouwde vorm en techniek 
worden subtiel aangewend om een nieuwe inhoud te pre-
senteren. Hoewel de natuurgetrouwe weergave van de die-
ren de toeschouwer even op het verkeerde been zet, valt bij 
nadere beschouwing slechts de gruweldaad op: een gezel-
schap apen verwoest tijdens het schransen een rijkelijk 
gedekte tafel (The Sensorium, 2003), een afgebroken tak 
met ontelbaar veel duiven tuimelt door de ruimte (Falling 
Bough, 2002) en een samengeperste roedel (reeds uitgestor-
ven) buidelwolven vergrijpt zich aan lammeren (The Island, 
2009). De zelfzuchtige, sluwe, achterbakse en wrede mens 
wordt vermomd als dier ten tonele gevoerd. De mens zelf  
wordt niet of  hoogstens op de achtergrond, dikwijls ster-
vend, weergegeven. Ford visualiseert in zijn allegorische 
voorstellingen de complexe moderne geschiedenis en stelt 
daarin de ambivalente eigenschappen van de mens aan de 
kaak. De narratieve tableaus thematiseren geraffineerd de 
problematiek van kolonialisme, industrialisatie, politiek en 
natuurwetenschap. 
 Ford gebruikt hiervoor echter niet alleen zijn kennis van 
Audubon en andere kolonialistische kunstenaars, zoals bij-
voorbeeld Karl Bodmer en George Catlin. Tevens beschikt de 
kunstenaar over een onuitputtelijke documentatie op het 
gebied van natuur- en cultuurgeschiedenis. De schriftelijke 
overlevering, bestaande uit boeken, onderzoeksberichten, 
reisverslagen, memoires en notities van de afgelopen vier-
honderd jaar speelt hierin een grote rol. Onder elk werk 
in de tentoonstelling is een tekstfragment geplaatst waar-
aan Ford elementen ontleende. De toegevoegde passages 

Lisette Model

Belmont Park, New York, 1956
National Gallery of  Canada, Ottawa, gift uit de nalatenschap van

Lisette Model, 1990
© The Lisette Model Foundation, Inc. (1983) 
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Lisette Model

Promenade des Anglais, Nice. ca. 1934
National Gallery of  Canada, Ottawa, gift uit de nalatenschap van

Lisette Model, 1990
© The Lisette Model Foundation, Inc. (1983).
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Herman Theunynck
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van onder meer Ernest Hemingway, Guy de Maupassant, 
Samuel Pepys, Richard Burton en Etienne de Flacourt bie-
den een interpretatief  commentaar op het visuele beeld. 
Zo toont An Encounter with Du Chaillu (2009) de geweld-
dadige ontmoeting tussen een gorilla en de onderzoeker 
Paul Belloni du Chaillu in het oerwoud. Van deze laatste 
zijn enkel de levenloze benen te zien. Het vuurwapen van 
het slachtoffer is inmiddels in de klauwen van het triom-
ferende dier terechtgekomen. Een gedeelte uit Chaillu’s 
reisverslag Explorations and Adventures in Equatorial Africa 
(1861) verschijnt paradoxaal onder het werk: ‘And now he 
reminded me of  nothing but some hellish dream creature  
– a being of  that hideous order, half-man, half-beast, which 
we find pictured by old artists in some representations of  
the infernal regions. He advanced a few steps – then stop-
ped to utter that hideous roar again – advanced again, and 
finally stopped then at a distance of  about six yards from us. 
And here, just as he began another of  his roars, beating his 
chest in rage, we fired and killed him.’ De directe referentie 
aan de 19de eeuw, waarin het vooruitgangsgeloof  door de 
opkomende industrialisatie nagenoeg onverstoorbaar was, 
maakt de satire compleet.
 Naar eigen zeggen moet de directeur van het museum 
Udo Kittelmann zich sinds de opening van de tentoonstel-
ling ervoor verantwoorden waarom de ‘negentiende eeuw’ 
zijn intrede heeft gedaan in een museum voor hedendaagse 
kunst. En in deze onterechte vraag ligt naar mijn mening 
ook de kracht van het minutieus uitgewerkte dierenrijk, dat 
naast alle verborgen maatschappelijke connotaties boven-
al vanwege zijn wonderlijke esthetiek meer dan de moeite 
waard is om te bekijken. Faby Bierhoff

p Bestiarium Walton Ford loopt 6 juni 2010 in Hamburger 
Bahnhof, Invalidenstraße 50-51, 10557 Berlin 
(030/39.78.34.11; www.hamburgerbahnhof.de) en is 
vervolgens van 18 juni tot 10 oktober te zien in Albertina, 
Albertinaplatz 1, 1010 Wien (01/53.48.30; www.albert 
ina.at). 

Jochen Lempert. De eerste grote retrospectieve tentoon-
stelling gewijd aan het werk van de Duitse fotograaf  Jochen 
Lempert (°1958) beslaat twee ruime zalen in het souterrain 
van het Museum Ludwig. De toeschouwer krijgt er titelloze 
zwart-witfoto’s in allerlei formaten te zien. De grofkorrelige, 
op dik papier geprinte beelden zijn nooit ingelijst, steken 
niet weg achter beschermend glas en zijn zonder meer vast-
gekleefd op de muur. Deze kwetsbaarheid versterkt enkel 
hun uitdagende materialiteit: foto’s lijken hier in de eerste 
plaats voorwerpen, pas in tweede instantie visuele proposi-
ties over de wereld.
 En toch speelt de wereld een belangrijke rol in dit oeuvre, 
en dan meer bepaald de natuur die quasi onzichtbaar deel 
uitmaakt van het dagelijks leven. De natuur is hier geen 
overdonderend spektakel waaraan de fotograaf  zich ver-
gaapt; de keuze voor een sober zwart-wit in plaats van kleur 
maakt duidelijk dat het hem om iets anders te doen is dan 
het vastleggen van het natuurschoon. Geen exquise land-
schappen of  exotische diersoorten dus, maar wel intieme 
beelden van de fauna en flora die ons dagelijks omringen 
(inheemse vogels, kleine insecten…). Soms waagt hij zich 
al eens wat verder in de ‘woeste’ natuur (zo maakte hij 
een schitterende reeks over de opspattende golven van de 
Noordzee), maar meestal zijn de beelden gemaakt in een 
herkenbare stadsomgeving. Wat zich in eerste instantie 
aandient als een naïeve fascinatie voor het onbekende (en 
voor mensen ontoegankelijke) leven dat zich daar vlak voor 
onze ogen afspeelt, blijkt algauw een diepgravende zoek-
tocht te zijn naar de verhouding tussen mens en natuur 
en naar de bemiddelende rol die het fotografisch medium 
daarin speelt.
 Het vroege werk gaat aan de slag met onze (blijkbaar 
onuitroeibare) neiging om de dierenwereld vanuit een 
menselijk perspectief  te bekijken. Lempert stelt zich niet 
tevreden met het louter vermenselijken van het dier, vaak 
draait hij de rollen radicaal om. Eén hilarisch product van 
die werkwijze is een diptiek met een paar kuierende dui-
ven in de hoofdrol. De onverstoorbare mars van de duiven, 
afgezet tegen het menselijk geraas op de achtergrond, zorgt 
voor een onverwachte perspectiefwisseling: plotseling lijkt 
het alsof  de menselijke drukte er enkel is ter vermaak van 
het flanerend koppel duiven. Ook het samenbrengen van 
beelden in associatieve clusters of  typologische beeldreek-
sen, behoort tot deze eerste fase. Alhoewel hij deze sinds 
het modernisme klassiek geworden fotografische strate-
giëen enkel lijkt te herhalen, duwt hij ze toch subtiel in een 
andere richting. Verschillende registers worden met elkaar 
vermengd: verrassende combinaties waarin organische 
elementen en culturele artefacten tegenover elkaar staan, 
worden aangevuld met speelse mutaties waardoor dingen 
of  dieren plots van statuut lijken te veranderen (een regen-
worm wordt een veter, of  omgekeerd…) of  met kinderlijke 
reconstructies die zeedieren ‘nabouwen’ met behulp van 
zout (of  suiker). De beelden inventariseren de schier onuit-
puttelijke inventiviteit waarmee de mens door nabootsing 
de natuur probeert te begrijpen (en dus te beheersen).
 Maar al snel treedt er een belangrijke verschuiving op: de 
vraag is niet langer hoe mens en dier elkaar in de stedelijke 
omgeving tegenkomen of  welke strategiëen mensen hante-
ren om de natuur naar hun hand te zetten, maar wel hoe het 
fotografisch apparaat die (machts)verhouding articuleert. 
Het is inderdaad opvallend hoeveel aandacht Lempert heeft 
voor de verschillende (al dan niet wetenschappelijke) proce-
dures die fotografen hanteerden om de wereld van fauna en 
flora te doorgronden. Zijn oeuvre is één grote echokamer 
van de fotografische geschiedenis: van de typologische reek-
sen die de wereld in een quasi boekhoudkundige inventaris 
opsluiten, over de deels artistieke, deels wetenschappelijke 
analyses van tijd en beweging, tot de meer fundamentele 
experimenten die onzichtbare chemische processen aan het 
licht moesten brengen (zoals fotosynthese), ze komen alle-
maal op een of  andere manier aan bod. Maar tegelijkertijd 
saboteert hij deze klassieke strategiëen. De ‘wetenschappe-
lijke’ beelden zijn nooit precies en helder genoeg om duide-
lijke informatie te verstrekken: de afstand is telkens te groot, 
de gebruikte film is te korrelig om veel detail te tonen… De 
experimenten rond beweging verliezen elke ernst door de 
frivoliteit van het gekozen onderwerp, zoals een rondsnor-

Walton Ford

Baba - B.G., 1997
© Walton Ford, Courtesy Paul Kasmin Gallery

Jochen Lempert

oT (Wasserläufer), 2006
© VG Bild-Kunst, Bonn 2010 

Jochen Lempert

oT (Stromboli), 2010
© VG Bild-Kunst, Bonn 2010 
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A

rende vlieg. Toch kan deze lichtheid niet verhelen dat dit 
werk iets wezenlijks aan de orde stelt.
 Telkens wanneer het fotografische dispositief  een identi-
teitscrisis doormaakte, greep men terug naar de natuur als 
motief. De reden daarvoor is wellicht de gespleten natuur 
van het fotografische medium zelf: het mechanisch appa-
raat met al zijn knopjes en instellingen mag dan al een 
hoogtechnologische indruk geven, het is niet meer dan een 
kunstmatige verpakking voor een in wezen chemisch pro-
ces dat volgens onwrikbare natuurwetten verloopt. Meteen 
wordt het statuut van het fotografisch beeld uiterst precair: 
moeten we dit beeld nu lezen als een natuurproduct (het 
fotografisch beeld als een leeg blad waar de natuur zichzelf  
neerschrijft) of  als een cultureel, dat wil zeggen door men-
sen betekend, artefact? De aandacht van de fotografische 
pioniers in de prille 19de-eeuw voor ambigue voorwerpen, 
zoals fossielen, botanische specimens en opgezette dieren, 
waarin natuur en cultuur op eenzelfde complexe manier 
met elkaar verweven zijn, probeert die dubbelzinnige 
natuur van het fotografische beeld tot in de onderwerpkeuze 
te articuleren. Ook het werk van Jochen Lempert gebruikt 
de natuur om het fotografische medium in een periode van 
overgang te herdefiniëren. Alhoewel de overgang van een 
analoge fotografie naar een digitale vorm de wetenschap-
pelijke basis van het fotografisch proces niet aantast – beide 
procedés vertrekken nog steeds van een lichtgevoelig mate-
riaal – wordt het toch langzaamaan duidelijk dat er met de 
komst van digitale fotografie ‘iets’ veranderd is. Lempert 
gaat in tegen de gangbare tendensen van de actuele foto-
grafie: tegenover de immaterialisering van het vluchtige 
digitale beeld op het scherm, beklemtoont hij de materia-
liteit van het analoge beeld. Tegen de artistieke ernst van 
de hedendaagse (kunst)fotografie plaatst hij een frivool 
onderwerp en een kwetsbare materiële drager. Tegen de 
grafische nauwkeurigheid van het wetenschappelijke beeld 
stelt hij de suggestieve vaagheid van een eerder tentatieve 
beeldtaal. Het analoge fotografische beeld is hier terug dat 
inventieve instrument dat onze blik moet vrijmaken voor 
de wonderbaarlijke verschijning van een wereld die buiten 
onze controle valt.  Steven Humblet

p Jochen Lempert nog tot 13 juni in het Museum Ludwig, 
Heinrich-Böll Platz, 50667 Keulen (221-221-26165; 
www.museenkoeln.de/museum-ludwig).

Henry Moore in Tate Britain. Over tentoonstellingen 
van twintigste-eeuwse kunst in Engeland wordt weinig 
geschreven, wat wellicht de indruk wekt dat er op dat gebied 
onder de maat wordt gepresteerd. Niets is echter minder 
waar. Alleen al in de eerste maanden van dit jaar zijn er 
drie exposities gehouden die hun weerga niet kennen: Wild 
Thing in de Royal Academy, Henry Moore in Tate Britain and 
Paul Nash. The Elements in de Dulwich Picture  Gallery, alle-
drie in Londen.
 De kleine, maar uitgelezen tentoonstelling Wild Thing, die 
de Royal Academy organiseerde, ging over drie bevriende 
beeldhouwers: Eric Gill, Jacob Epstein en Henri Gaudier-
Brzeska. De aandacht was gericht op hun kunst (beelden 
maar ook voorstudies en tekeningen), die ze in hun piekja-
ren – van 1906 tot 1916 – maakten. Kosten noch moeite 
werden gespaard om hun meest overtuigende beelden uit 
die periode naar Londen te halen. Van Epstein werd het 
grote witmarmeren Venus – second version (1914-16) uit 
Amerika geleend en werd tevens de geslaagde reconstructie 
van zijn fameuze Rockdrill (1913-15) opgesteld. Van Gill en 
Gaudier-Brzeska waren er topwerken uit Engelse collecties. 
Hun bijdragen waren in de drie zalen zo geplaatst dat hun 
gemeenschappelijke voorkeuren ook zonder de overigens 
heel fijne audiotour duidelijk werden: hun geloof  in voor-
uitgang, in de mogelijkheden van de machine en de vrije 
ontplooiing van de nieuwe mens. Een geloof  dat geënt was 
op, en versmolten met de vitaliteit die de vrienden herkende 
in de krachten en mystiek van de natuur (en Gill vooral ook 
in het katholieke geloof, of  althans in zijn eigen interpreta-
tie daarvan).
 Helemaal prachtig is het om met die tentoonstelling in 
het achterhoofd het overzicht van Henry Moore te bezoe-

ken, de gigant die in zijn eentje de Engelse beeldhouwkunst 
in de 20ste eeuw op internationaal niveau heeft getild en 
die daar decennialang gehouden heeft. Voor deze solo, die 
heel wat grootser is opgezet, had Tate Britain het dubbele 
aantal zalen gereserveerd. Ook voor dit evenement heeft 
men zich ingespannen om veel en grote beelden te ontle-
nen, onder andere uit Canada, waar de medeorganisator, de 
Art Gallery of  Ontario, een Moorecollectie bezit.
 Net als Wild Thing is de Moore-expositie het resultaat 
van onderzoek naar het werk en de betekenis van de kun-
stenaar. Dat heeft ook hier tot nieuwe inzichten geleid, die 
op de expositie worden gedemonstreerd en in de catalogus 
door zes verschillende deskundigen worden uiteengezet. 
Het cliché van Moore als de humanistische, modernisti-
sche beeldhouwer – bekend van zijn Shelter Drawings in de 
Londense ondergrondse en van zijn wederopbouwsculptu-
ren: geabstraheerde familiegroepen, naakten en abstracte 
beelden met gaten – wordt niet zozeer onderuitgehaald, als 
wel aangevuld met visies op andere aspecten van zijn werk.
 Voor de expositie zijn werken geselecteerd vanaf  het begin 
van Moores loopbaan, omstreeks 1920, tot midden jaren 
60. Die keuze wordt chronologisch gepresenteerd, waarbij 

min of  meer per decennium aandacht is besteed aan een of  
enkele belangrijke drijfveren achter zijn werk.
 Vooral Moores vroege werken geven blijk van interessen 
en sympathieën die opvallend overeenkomen met die van 
de drie beeldhouwers uit Wild Thing. Wat hen verbindt is in 
het bijzonder hun afkeer van de academische beeldhouw-
kunst en van de klassieke idealistische sculptuur, zoals de 
Grieks-Hellenistische. Hun voorliefde ging uit naar primi-
tieve beelden uit allerlei niet-westerse culturen waarvan ze 
meenden dat die intuïtief  gevormd waren en die ze in het 
British Museum konden bestuderen. Daarnaast hadden ze 
een afschuw van boetseren en hakten ze het liefst in steen.
 Tot voor kort werd hun voorkeur voor niet-westerse, pri-
mitieve kunst verklaard vanuit de opvatting dat die mak-
kelijker kan worden begrepen vanuit formalistische waar-
den dan vanuit ‘dramatische’ of  ‘narratieve’ waarden – een 
overtuiging die destijds werd uitgedragen door Roger Fry. 
Nu wordt die interpretatie genuanceerd door te wijzen op 
meer inhoudelijke overwegingen. Zowel Moore als zijn drie 
voorgangers wilden zich in hun werk ook verhouden tot de 
thema’s die ze in die primitieve kunst herkenden. Dat waren 
vooral seks en geweld als sturende krachten in leven en 
dood.
 Dat Fry’s invloed niet zo absoluut is, betekent evenwel niet 
dat de rol van critici en theoretici onderschat moet worden. 
Dat wordt duidelijk in het essay Comment on England in de 
Moorecatalogus. Uit die studie blijkt dat in de verwarrende 
jaren 30, waarin abstractie en figuratie door elkaar liepen, 
niet alleen Herbert Read een synthesemodel ontwikkelde 
om de kunst in dat tijdvak te begrijpen. Een dergelijk model 
werd ook nagestreefd door de wat minder bekende criticus 
Geoffrey Grigson. Die introduceerde voor de organisch-
abstracte kunst de term biomorf, een definitie die ook voor 
Moores abstracte sculpturen goed te gebruiken is, vanwege 
de reminiscenties aan kiezels, botten en vuurstenen.
 Daarnaast wordt aandacht besteed aan het onbewuste, 
een ander sleutelbegrip voor Moore. Het thema van het 
onbewuste bereikte hem niet alleen via het surrealisme, 
maar ook doordat de psychoanalyse na de oorlog opnieuw 
algemeen gewaardeerd werd. Moores obsessie voor het 
motief  ‘moeder met kind’ (dat de rode draad door zijn hele 
oeuvre vormt), wordt overigens ook gerelateerd aan zijn 
vroegste herinnering aan zijn moeder, wanneer hij als klei-
ne jongen haar pijnlijke rug masseerde. In zijn werk van na 
de Tweede Wereldoorlog – beelden van gevallen strijders 
en gehelmde schedels – keert het thema geweld terug, wat 
wordt gerelateerd aan de omslag in het politieke klimaat (de 
koude oorlog) en aan Moores stellingname op het interna-
tionale kunstpodium.
 Met de tentoonstelling zijn de organisatoren (Chris 
Stephens van Tate Britain en Michael Parke-Taylor van Art 
Gallery of  Ontario) erin geslaagd de meer morbide onder-
toon in Moores werk, alsook zijn fascinatie voor seksuele 
energie naar voren te halen. Al aan het begin is de zuigende 
relatie tussen kind en moeder door Moore bijna letterlijk 
uitgedrukt in zijn curieuze beeldje van een baby die zich 
vastklemt aan niets meer dan een borst. En aan het einde 
zijn Moores bekende, abstracte en doorboorde naakten niet 
langer als louter modernistisch te zien. Het is dan vrijwel 
onmogelijk om die gaten en uithollingen niet te ervaren 
als een uitdrukking van zijn ‘seksuele symbolisme’ – zoals 
David Sylvester dat omschreef.
 Het zal geen toeval zijn dat de revisionistische tendens van 
het Mooreoverzicht ook te herkennen is in de expositie over 
Paul Nash. The Elements in de Dulwich Picture Gallery. Het 
relativeren van de doorsnee modernistische visie op 20ste-
eeuwse kunstenaars hangt kennelijk een beetje in de lucht. 
Bij Nash leidde dit ertoe dat zijn imago als War Artist (tijdens 
alle twee de Wereldoorlogen) en als surrealist, aan de hand 
van een prachtige selectie schilderijen, werken op papier en 
foto’s, is ingeruild voor die van natuursymbolist met mys-
tieke trekken. Kunnen zijn vroege landschappen nog in de 
traditie van de preraffaëlieten en William Blake worden 
gezien, in de daaropvolgende werken is al spoedig Nashs 
eigen Engelse expressionisme te herkennen (al durven de 
Engelsen die term nauwelijks te gebruiken). Onnavolgbare 
combinaties van kleuren en schilderwijzen kenmerken zijn 
rauwe, vaak ook nachtelijke uitzichten op glooiende heu-

Henry Moore

Reclining Figure, 1939
Detroit Institute of  Arts © Reproduced by permission of  

The Henry Moore Foundation

Henry Moore

Reclining Figure, 1939
Detroit Institute of  Arts © Reproduced by permission of  

The Henry Moore Foundation
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vels, groepen bomen of  de zee, waarin de krachten van 
natuur en tijd onverstoorbaar hun gang gaan. De aanpak 
van Nash wordt in de expositie en catalogus verbonden met 
de ideeën van de 17de-eeuwse arts-schrijver Sir Thomas 
Browne die in de elementen (breed opgevat) de samenhang 
tussen het aardse leven en de kosmos herkende.
 Interessanter misschien is de betekenis die Nash voor 
hedendaagse kunstenaars heeft. Daarover is in de catalogus 
een verrassend essay opgenomen. Incidenteel of  niet is in de 
Moorepublicatie eveneens een zeer lezenswaardige bijdrage 
te vinden over de relatie tussen diverse kunstenaars en de 
grote beeldhouwer. Alied Ottevanger

p Henry Moore tot 8 augustus in Tate Britain, Millbank, 
Londen SW1P 4RG (020/7887.8888; www.tate.org.uk/
britain). De tentoonstelling reist nog naar de Art Gallery of  
Ontario (Toronto) en de Leeds Art Gallery. 

Beeldende kunst – terugblik
Felix GonzalezTorres. Specific Objects without Specific 
Form (aflevering 2). In welke mate kan kunst na de dood 
van haar auteur als vogelvrij worden beschouwd? Het werk 
van Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) spant zich op tus-
sen de twee betekenissen van ‘dood van de auteur’. Veel 
werk van de jong aan aids gestorven New Yorker theatra-
liseert namelijk op semiautobiografische wijze fragiliteit 
en vergankelijkheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de 
candy pieces of  de stapels papier respectievelijk snoepje na 
snoepje en vel na vel in de handen van het publiek verdwij-
nen. Anderzijds relativeert Gonzalez-Torres in zekere zin 
ook zijn auteurschap met deze publieksparticipatie.
 Voor de reizende overzichtstentoonstelling van Felix 
Gonzalez-Torres bedacht curator Elena Filipovic, in navol-
ging van de ‘antiautoritaire’ scripts van de kunstenaar, 
zelf  ook een halfopen script. In Brussel, Basel en Frankfurt 
komt telkens na enkele weken een kunstenaar Filipovic’ 
tentoonstelling vervangen door een andere presentatie 
van Gonzalez-Torres’ oeuvre. Danh Vo zorgde in Wiels 
voor de eerste make-over en demonstreert met zijn artistieke 
installatie meteen het potentieel van Filipovic’ concept. De 
Vietnamees-Deense kunstenaar laat een erg verschillende 
Gonzalez-Torres zien die bovendien wat loskomt van de cli-
chés waartoe zijn werk vaak gereduceerd wordt.
 Zoals aangegeven in het vorige nummer van De Witte Raaf 
bleef  Elena Filipovic’ opstelling dicht bij het conventionele 
stramien van de retrospectieve: de verschillende types werk 
van Gonzalez-Torres waren evenwichtig vertegenwoor-
digd, er was veel bekend werk maar ook minder bekend 
vroeg werk te zien, en de tentoonstelling volgde een min 
of  meer chronologisch parcours met enkele thematische 
accenten. Die lineaire aanpak ondersteunde de gangbare 
interpretatie van het werk als meditatie op een zich afwik-
kelend levenslot, wat op een dramatische manier onder-
streept werd door de installatie in Wiels’ panoramazaal op 
het einde van het parcours: een monumentale combinatie 
van Gonzalez-Torres’ zelfportret met het zilveren snoepbed 
‘Untitled’ (Placebo) (1991) – een wat gechargeerd orgel-
punt. Het contrast met Danh Vo’s opstelling kon nauwelijks 
groter zijn. Zijn presentatie laat zich nog slechts met moeite 
als een werkoverzicht lezen. ‘Untitled’ (Placebo) is bijvoor-
beeld het eerste werk in de tentoonstellingsroute geworden 
en is meteen ook het enige candy piece. Het ligt nu diep onder 
de centrale trappenkoker van Wiels, volledig buiten hand-
bereik. De nieuwe positie van ‘Untitled’ (Placebo) kan als 
programmatisch voor de tentoonstelling beschouwd wor-
den: eerder dan als een nadrukkelijk besluit, verschijnt dit 
erg geladen werk nu ver in de achtergrond. Het lijkt bijna 
achteloos binnen het geheel geplaatst.
 Het is alsof  Danh Vo, nadat Filipovic eerst het overzichts-
plaatje had geschetst, zich verlost achtte van didactische 
besognes en dus vrij was om zonder meer een installatie te 
maken. Een installatie bovendien met de consistentie van 
een werk, en daardoor volledig contrasterend met Filipovic’ 
overzicht, waaraan de verschijning van de individuele wer-
ken ondergeschikt werd gemaakt, en dat ook simpelweg te 

lijden had onder de wisselvallige kwaliteit van Gonzalez-
Torres’ werken. In dezelfde ruimtes is nu minder en ander 
werk van Gonzalez-Torres te zien. Van de zeventien opge-
stelde werken overlappen er slechts zes met Filipovic’ selec-
tie, die 46 werken omvatte; het handgemaakte vroege werk 
is volledig afwezig. Het belangrijkste verschil schuilt ech-
ter in de radicaliteit van Vo’s opstelling: hij lijkt Gonzalez-
Torres’ werken als attributen te gebruiken om de ruimtes 
van Wiels esthetisch te bespelen.
 De grote eerste tentoonstellingszaal op de tweede ver-
dieping is verduisterd en quasi leeg. Er zijn alleen, in een 
hoek van de ruimte, wandbedekkende zwart-witprints te 
zien van enkele vogels tegen donkere wolkenluchten en een 
enkel lichtsnoer dat losjes tussen twee kolommen hangt en 
de foto’s indirect verlicht. In de opening naar de achterlig-
gende ruimte vol daglicht hangt een kralengordijn. Pas in 
die volgende ruimte voorbij het gordijn hangt een bordje dat 
de zes werken op deze verdieping afzonderlijk benoemt en 
dateert, nadat ze eerst in één ruimtelijk-visuele installatie 
verschenen waren.
 Op de derde verdieping is het ensemble lichtsnoeren 
‘Untitled’ (For Stockholm) (1992) van de kleinere zaal ach-
teraan in de vorige opstelling naar de grote zaal vooraan 
gehaald, waar het ademruimte krijgt. Schijnbaar kriskras 
liggen de snoeren met gloeilampen op de grond; alleen de 
hangende kabels volgen een regelmatig ritme dat bepaald 
wordt door de posities van de stekkers onder het plafond. 
Naar alle waarschijnlijkheid geeft Danh Vo hier slechts de 
indruk van willekeur en contingentie en speelt hij in feite 
een afgewogen vormspel. Tussen de overheersende licht-
snoeren in staan bijvoorbeeld ook twee kleine stacks opge-
steld, als ruimtelijke taches de beauté: een stapel vierkante 
witte vellen papier bij een kolom en, tegen de muur, een 
volume gestapelde booklets met zwart-witfoto’s van vogels. 
Om het metalen titelplaatje op de wand te lezen moet je 
over de lampen heen stappen. Het blijkt dat de twee stacks 
ondanks hun formele verschillen dezelfde titels dragen: 

‘Untitled’ (Passport) (1991) en ‘Untitled’ (Passport II) (1993).
 Het motief  van vogels in vrije vlucht duikt op in bijna de 
helft van de werken die Danh Vo presenteert: in het hoek-
werk in de eerste zaal, in verschillende stacks, als ingeka-
derde fotoserie, op de billboards in Brussel en op de kleine 
puzzel die nu samen met het verbale zelfportret in de pano-
ramazaal de tentoonstelling afsluit. Vo illustreert zo ener-
zijds op eenvoudige wijze Gonzalez-Torres’ gebruik van 
terugkerende motieven en haalt in Felix Gonzalez-Torres 
een fotograaf  naar boven die de reproduceerbaarheid van 
zijn fotowerk omarmde. Die oneindige reproduceerbaarheid 
lost het auteurschap niet op, integendeel: de vraag welk 
belang Gonzalez-Torres aan dat zich in variaties herhalende 
motief  toekende, stelt zich nu des te nadrukkelijker.
 Het vogelmotief  is anderzijds een van de elementen die 
Danh Vo inzette om van zijn tentoonstelling één consistente 
installatie te maken, als een werk dat in zijn eigen oeuvre 
ingeschreven wordt. Dat suggereren voorts niet alleen de 
geelkoperen titelplaatjes uit koper in de tentoonstelling, 
waarop telkens ‘installed by Danh Vo’ vermeld is, maar ook 
het feit dat Vo in een recent artikel in Artforum zijn schetsen 
voor de installatie van de tentoonstelling in Wiels al tussen 
beelden van zijn ander werk liet afdrukken.
 De parallellen tussen de kunstenaarspersonae en de oeu-
vres van Danh Vo en Felix Gonzalez-Torres zijn verregaand: 
beide notoire gays uit immigrantenfamilies thematiseren 
met hun meer of  minder autobiografisch werk de politieke 
inzet van de scheiding tussen publieke en private sfeer. Het 
resultaat van die parallellie is niet dat het auteurschap van 
Gonzalez-Torres wordt gerelativeerd, maar dat het, met 
veel flair, door middel van een dubbel auteurschap wordt 
gecompliceerd.  Maarten Liefooghe

p Felix Gonzalez-Torres. Specific Objects without Specific Form 
liep tot 2 mei in Wiels, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel 
(02/340.00.50; www.wiels.org).

Felix Gonzalez-Torres

‘Untitled’ (Placebo), 1991
Museum of  Modern Art, New York. Gift van Elisa & Barry Stevens

Zicht op installatie, tweede versie van Felix Gonzalez-Torres. Specific Objects without Specific Form, Wiels, Brussel
Foto: Sven Laurent
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Animism. Animism is een omvangrijk samenwerkingspro-
ject onder leiding van Anselm Franke, artistiek directeur 
van Extra City. Na een dubbele tentoonstelling dit voorjaar 
in Extra City en het M HKA in Antwerpen, volgen in 2010 
en 2011 nog tentoonstellingen in Bern, Wenen en Berlijn. 
Bovendien verschijnen er twee essaybundels, die fungeren 
als tentoonstellingscatalogus, maar die dat genre in hun 
kritische ambitie tegelijkertijd overstijgen: Animism Volume 
I en II. De inhoudelijke opzet van het project is niet min-
der ambitieus. Net als het eerdere project Iconoclash in ZKM 
Karlsruhe (2002), en ook deels naar het voorbeeld daarvan, 
is Animism gedacht als een discursieve tentoonstelling en 
als een reflexief  model – wat wordt benadrukt in de onder-
titel, ‘een tentoonstellingsproject in meerdere hoofdstukken’. 
Wat de tentoonstelling voorstelt is in feite niets minder dan 
een nieuwe manier van kijken, een paradigmaverschuiving 
in de (moderne, westerse) beeld- en wereldbeschouwing, en 
vooral, in de tentoonstellingspraktijk.
 Wie de tentoonstelling in Extra City onvoorbereid bin-
nenstapte, kon zich echter makkelijk vergissen in de bete-
kenis die in het project wordt toegekend aan het begrip 
animisme. In zijn traditionele, 19e-eeuwse betekenis asso-
ciëren we dit begrip met niet-westerse praktijken als feti-
sjisme, totemisme, natuurverafgoding, sjamanisme, trance-
ervaringen enzovoorts. En inderdaad zag de tentoonstelling 
er op het eerste gezicht etnografisch uit. De verlichting was 
schaars, de scenografie bestond uit twee open stellages van 
onafgewerkte houten planken, met daarbinnen kleine open 
en afgesloten ruimtes voor afzonderlijke werken. Doorheen 
de tentoonstelling hingen borden met tekstfragmenten en 
kleine beeldschermen waarop korte en langere documen-
taires en films werden getoond. Ook in het M HKA waren 
die borden met tekst- en beeldschermen te zien, maar onder 
meer door het ontbreken van de houten stellages en door de 
heldere lichtinval, oogde de opstelling traditioneler.
 De selectie van de werken leek het traditionele animisme-
begrip te bevestigen: ‘kunst’werken werden afgewisseld met 
werk dat een meer documentair of  antropologisch karakter 
had en waarin animistische praktijken een rol spelen. Veel 
aandacht trokken in Extra City twee projecties van animatie-
films, Disneys Skeleton Dance uit 1929 en Len Lye’s Tusalava 
uit datzelfde jaar, waarin biomorfe lijnen en vormen oscille-
ren tussen abstractie en organicisme. Om de hoek hing een 
tekstfragment van Sergei Eisenstein over Disney, animatie 
en animisme, dat net als alle teksten in de tentoonstelling 
integraal is afgedrukt in het boek Animism Volume I.
 Het lijkt onmogelijk om het begrip animisme te ontdoen 
van zijn historische bagage. Maar dat is ook niet wat de ten-
toonstellingsmakers voorstellen. Wel wordt er onderscheid 
gemaakt tussen een oud en een nieuw, uitgebreider ani-
mismebegrip. In navolging van Bruno Latours essay Nous 
n’avons jamais été modernes (1991) wordt voorgesteld ani-
misme ‘naar huis te brengen’, dat wil zeggen, de moderne 
westerse geschiedenis te herschrijven met inbegrip van 
een animisme dat zich niet bij ‘de ander’ situeert, maar bij 
‘onszelf ’. Het openingsessay in Animism Volume I schetst dit 
nieuwe animismebegrip en leunt daarbij sterk op het vrij 
specifieke begrippenapparaat van Latour. Volgens deze laat-
ste wordt het ideaal van de moderniteit gekenmerkt door 
een aantal Grote Scheidslijnen, te weten tussen natuur 
en cultuur, tussen object en subject, en tussen materie en 
‘geest’ of  leven. ‘Modern’ zijn veronderstelt niet enkel de 
kloof  tussen voornoemde begrippen. De kloof  tekent zich 
ook af  tussen wie ‘modern’ is en de ‘premoderne’ ander, 
bij wie de Grote Scheidslijnen niet spelen, en bij wie alles 
vermengd wordt binnen een animistisch wereldbeeld in 
antropologische zin. Latour beschrijft deze moderniteit als 
een nooit gerealiseerd, zelfs onrealiseerbaar model. Typisch 
voor de westerse moderniteit is dat zij de wereld beschrijft 
in termen van Grote Scheidslijnen en daarbij alles buiten 
spel laat wat zich in het midden van de dualistische begrip-
penparen bevindt. Latour, en met hem het tentoonstellings-
project Animism, houdt een pleidooi voor een herlezing van 
onze geschiedenis, waarbij niet alleen het systeem van de 
Grote Scheidslijnen wordt geanalyseerd, maar ook alles aan 
bod komt wat dat systeem buiten beschouwing laat. In ‘het 
midden’ – en dus buiten ons blikveld – zouden zich geen 
dualismen voordoen, maar ontstaan netwerken, relaties, 
mengvormen, hybriden en monsters.
 Het project om de moderniteit te herlezen impliceert dus 
wel degelijk een historische aanpak, een benjaminiaanse 
archeologie van de moderniteit. Het concept animisme 
treedt hierbij op als een spiegel van de moderniteit – die het 
altijd al was, maar die niet eerder als zodanig is getoond. 
Latour zelf  blijft in zijn teksten opvallend stil over de vorm 
die de hybriden zouden kunnen aannemen, en over de rol 

van beelden en kunst in de herlezing van de geschiedenis 
van de westerse moderniteit. In dat verband doet het ten-
toonstellingsproject Animism een voorstel voor een ‘quasi-
antropologisch museum van de grenspraktijken’, waarin 
beelden bij elkaar zijn gebracht die zowel de economie van 
de Grote Scheidslijnen zichtbaar moeten maken, als de rela-
ties en netwerken in de ‘tussenruimtes’ van de moderniteit.
 Het concept animisme vormt de ingang tot de mengvor-
men tussen natuur en cultuur, tussen object en subject; 
immers, het houdt de bezieling van materie in. Met de vraag 
naar de relaties tussen subject en object doet de vraag naar 
leven en niet-leven haar intrede, en de dialectiek van de 
‘objectificatie’ is dan ook nadrukkelijk aanwezig in het ten-
toonstellingsproject. Mummificatie, petrificatie en reïficatie 
liggen altijd op de loer in de museumpraktijk. Deze proces-
sen worden echter expliciet gethematiseerd door bijvoor-
beeld Jimmie Durham, met zijn onwaarschijnlijke gepetrifi-
ceerde objecten (onder meer een wolk), of  door Reto Pulfer 
in zijn installaties met verzamelingen van ondefinieerbare 
gekleurde voorwerpen – allebei te zien in het M HKA.
 Metamorfose is, zou je denken, een kernbegrip in het 
bespreken van hybriden en mengvormen, en speelt inder-
daad een belangrijke rol in een aantal getoonde werken. 
Maar het ontbreekt in de tentoonstelling en in het boek aan 
een duidelijke thematische indeling – alsof  de tentoonstel-
lingsmakers zich niet wilden wagen aan een petrificatie van 
concepten. Vormen van hybriditeit – en dus van animisme 
als grensgebied tussen natuur en cultuur of  tussen leven 
en dood – kunnen nog vrij makkelijk worden herkend. 
Van Rosemarie Trockel is een aantal tekeningen te zien 
van aapachtige wezens die zo letterlijk ‘hybride’ zijn dat je 
kunt spreken van monsters. In Anne-Mie Van Kerckhovens 
videowerk Stranger than Life (2010) veranderen vrouwelijke 
personages rap van uiterlijk, nu eens mét, dan weer zonder 
kleding. Een duidelijk westers grensgebied van animisme is 
de psychiatrie, onder meer vertegenwoordigd in het video-
werk Egypt 2000 (1986) van Tony Conrad, waarin een 
vrouw al pratend door de woestijn zeult met haar geliefde 
– die er ingepakt in een wit laken behoorlijk dood uitziet. 
De video wordt van bovenaf  geprojecteerd op een opge-
maakt bed, wat in overeenstemming is met het soort aan-
dacht dat de vrouw vraagt en geeft aan haar geliefde. Henri 
Michaux’ mescalinetekeningen vertegenwoordigen nog 
een ander grensgebied in het in het Westen vigerende beeld 

van het bewustzijn als een zelfstandige entiteit, losstaand 
van zijn omgeving. Het buitenspel zetten van een godheid 
in de moderniteit wordt aan de kaak gesteld in het werk 
Initialen der Stilte (2005) van Lili Dujourie en in de video 
A God Passing (2007) van David G. Tretiakoff, die het effect 
op omstanders in beeld brengt van een processie met een 
gemummificeerde farao door het islamitische Caïro.
 Moeilijker te bevatten is welke werken in de tentoonstel-
ling geacht worden de zogenaamde economie van de Grote 
Scheidslijnen in de moderniteit te laten zien. Misschien 
moeten de antropologisch georiënteerde werken in dit licht 
worden bekeken: zij brengen immers andere wereldbeelden 
naar voren. Een interessante insteek is de centrale rol die 
aan technologie wordt toebedeeld. Daarbij wordt het ani-
misme niet zozeer – zoals van oudsher – in het onbewuste 
gesitueerd, maar staat de relatie tussen tayloristische pro-
ductie en be- of  ontzieling centraal (bijvoorbeeld in het werk 
van Ken Jacobs). Een hedendaags voorbeeld van technolo-
gisch animisme is de prachtige 16mm-film Soft Materials 
(2004) van Daria Martin, waarin naakte dansers in een 
laboratorium meewerken aan de mimetische ‘opvoeding’ 
van robots. De ratelende en knipperende filmprojector in de 
tentoonstelling kan als metafoor dienen voor de nostalgi-
sche factor in het hele tentoonstellingsproject, dat immers 
grotendeels terugkijkt, ook wanneer het vooruitkijkt.
 Het monsterproject Animism bevat bijdragen van ten-
toonstellingsmakers, kunstenaars en wetenschappers uit de 
hele wereld, en is onderweg gevoed door eerdere projecten 
van Extra City als Mimétisme (besproken in De Witte Raaf nr. 
132). Een tentoonstelling met zulke verstrekkende ambi-
ties had de bezoeker iets meer tegemoet kunnen komen, 
bijvoorbeeld door de werken meer per thema te groeperen 
of  door een duidelijke begeleidende tentoonstellingstekst. Je 
kan niet verwachten dat men van tevoren Latour, Adorno, 
Benjamin, Marx en de standaardliteratuur over animisme 
heeft doorgenomen. Het begeleidende boekproject wordt 
daarmee wel evenwaardig aan de tentoonstelling – en 
men heeft het boek zelfs nodig om bijvoorbeeld te begrij-
pen waarom montage in zoveel werken in de tentoonstel-
ling centraal staat. Het nieuwe animismebegrip speelt zich 
immers niet alleen af  op thematisch niveau (van meta-
morfose tot animatie), maar richt zich vooral op hybrides, 
gekenmerkt door relaties en mengvormen. Het is echter ook 
mogelijk dat de haperende systematiek van het project niet 

Len Lye

Tusalava, 1929. Coutesy Len Lye Foundation, Govett-Brewster Art Gallery, New Zealand Film Archive
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alleen is ingegeven door de omvangrijke ambities van de 
samenstellers, maar dat het deel uitmaakt van een nieuw 
soort benadering van tentoonstellingen, of  althans een fase 
in een conceptuele zoektocht aanduidt. De niet-classifice-
rende tentoonstellingsaanpak leek althans verdacht veel 
op de aanpak van het herlezen van de geschiedenis van de 
moderniteit zoals gepropageerd door Latour: een retros-
pectieve houding die ontvouwt in plaats van onthult; die 
toevoegt in plaats van opdeelt; die verbroedert in plaats van 
afwijst. Merel van Tilburg

p Animism is een langlopend tentoonstellings- en publi-
catieproject. Een eerste versie – een samenwerking tus-
sen Extra City Kunsthal Antwerpen en het Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) – was te zien in 
Antwerpen van 22 januari tot 2 mei. Een tweede versie 
zal getoond worden in Kunsthalle Bern van mei tot juli. De 
tentoonstelling zal verder ontwikkeld worden door respec-
tievelijk de Generali Foundation in Wenen en het Haus der 
Kulturen der Welt in Berlijn.

Jakob Kolding. Bij de ontwikkeling van de Amsterdamse 
Zuidas drong al snel het besef  door dat kunst en cultuur een 
integraal onderdeel zouden moeten vormen in de ontwik-
keling van het zakendistrict. Het Virtueel Museum Zuidas 
(VMZ) geeft sinds 2003 richting aan kunst- en cultuurpro-
jecten op de Zuidas. Een van deze projecten is het Artists-
in-residence-initiatief  Vrije Ruimten, waarbij kunstenaars 
worden uitgenodigd voor een werkperiode in het voorma-
lige Sint Nicolaasklooster. Ze krijgen vijf  maanden de tijd 
om te reflecteren op de ontwikkeling van het nieuwe ste-
denbouwkundige gebied.
 De Deense kunstenaar Jakob Kolding (Albertslund, 1971) 
had het na ruim een week wel gezien en dat is begrijpelijk 
als je zijn eindpresentatie van de werkperiode ziet. Die pre-
sentatie vindt niet zoals gebruikelijk plaats in de vaste expo-
sitieruimte van het VMZ, maar in Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam. Kolding laat een reeks collages zien, voorname-
lijk in zwart en wit, waarin de discrepantie tussen urbane 
planningsconcepten en het daadwerkelijke gebruik van de 
openbare ruimte centraal staat. In zijn collages combineert 
Kolding teksten, foto’s en abstracte vlakken. Een werk als 
Planning and Reality combineert slogans van plannenmakers 
met grillige vlekkenpatronen en een foto van een classicist-
isch beeld met een getergde blik. De strijd tussen de economi-
sche belangen die gemoeid zijn met gebieden als de Zuidas en 
het persoonlijke belang van het individu is een ongelijke.
 Getuige de tentoonstelling in SMBA was Koldings korte 
verblijf  op de Zuidas slechts een aanleiding om zich meer 
in het algemeen te verdiepen in de sociale en ideologische 
betekenis van modernistische architectuur, een thema dat 
hem al langer fascineert. In zijn collages vinden we motie-
ven terug die refereren aan tal van bronnen, van Alice in 
Wonderland tot de architectuur van Le Corbusier, die je als de 
geestelijke grootvader van de Zuidas zou kunnen beschou-
wen. In twee collages laat Kolding een donkere lucht opdoe-
men achter een Unité d’Habitation-achtig gebouw, waarbij 
eenzame figuren ingeklemd worden tussen aarde en lucht.
 Andere grootstedelijke structuren doen soms denken 
aan Constants New Babylon. Maar terwijl de mens daar 
is gepromoveerd tot een vrolijke, eeuwig mobiele homo 
ludens, lopen de figuren in Koldings werken rond als een 
kip zonder kop, of  hangen ze ondersteboven te staren naar 
teksten of  structuren die ze niet kunnen bevatten. Soms 
worden architecturale bouwsels overwoekerd door planten 
en boomtakken, of  wordt hun rigide ordening afgezet tegen 
de sierlijke vormen van vliegende vogels.
 Koldings iconografie blijft in sommige werken hangen in 
een wat simplistisch idioom van figuren die letterlijk en figuur-
lijk gebukt gaan onder betonnen gebouwen. In zijn beste wer-
ken zit echter ook genoeg vervreemding en humor. Kolding 
maakte ook vier posters die in de openbare ruimte rondom 
de Zuidas werden verspreid – vreemd genoeg was daar in en 
rond de kantoren zelf  geen plaats voor. Zijn werk krijgt sociale 
of  zelfs activistische trekjes als hij de bezoeker uitnodigt om 
met een bedrukt T-shirt naar de Zuidas te gaan. In de ten-
toonstelling lagen T-shirts klaar en iedereen mocht een gratis 
exemplaar meenemen. Zou het een ironisch gebaar zijn van 
een kunstenaar die zich onmachtig voelt ten opzichte van het 
grootkapitaal op de Zuidas? Of  overschat de kunstenaar hier 
werkelijk de macht van het individu? Kees Keijer

p Stakes is High van Jakob Kolding liep van 28 maart tot 16 
mei in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 
59, 1016 NN Amsterdam (020/422.04.71; www.smba.nl).

Architectuur en vormgeving
Alles of  niets. Robert van ’t Hoff  in Museum Kröller
Müller. Een beetje achteraf, in een hoekje van de tentoon-
stellingsruimte, hangt een citaat dat alles samenvat: ‘Hij is 
naar Engeland gegaan en daar is-ie verzuurd. Hij heeft nog 
een boekje geschreven, zo niet in volle zinnen, stukjes zin-
nen. Heel mooi, ’t heeft mij veel gedaan. Je moet ook niet 
vergeten, hij heeft nooit iemand gevonden die hem begreep 
hè.’ Zo verwoordde Gerrit Rietveld het leven van Robert van 
’t Hoff  (1887-1979) en de tragiek van een architect die een 
leven lang zocht naar een zinvolle manier om vanuit zijn 
beroep de maatschappij te dienen.
 Van ’t Hoff  is de architectuurgeschiedenis ingegaan als 
de architect van Villa Henny (1916), door architectuurhis-
torici vaak aangewezen als hét startpunt van de moderne 
architectuurbeweging in Nederland. Maar bij collega-
architecten vond hij weinig aansluiting. Bij De Stijl kon hij 
niet aarden, omdat hij deze kunststroming te weinig poli-
tiek vond. Zijn goede vriend J.J.P. Oud liet hem openlijk val-
len in een essay in het tijdschrift Wendingen. De architectuur 
van Van ’t Hoff  zou, als imitatie van Frank Lloyd Wright, 
een bedreiging vormen voor de ware Nederlandse moderne 
architectuurbeweging. Dat weerhield Van ’t Hoff  er niet 
van om het werk van Van Doesburg ‘decadent’ te noemen 
in het communistisch dagblad De Tribune. Maar eigenlijk 
was Van ’t Hoff  helemaal niet geïnteresseerd in bouwstij-
len. Zelfs niet in architectuur. Ruim 70 jaar voordat Carel 
Weeber zichzelf  ex-architect ging noemen, deed Van ’t Hoff  
dat al in het tijdschrift van De Stijl.
 In de tentoonstelling Alles of  niets. Robert van ’t Hoff  
– architect van een nieuwe samenleving wordt met een keur 
aan origineel materiaal een beeld geschetst van een wereld-
verbeteraar die dacht dat het kapitalisme wankelde en 
dat van harte ondersteunde. In een netwerk van avant-
gardekunstenaars zoals Theo van Doesburg, Bart van der 
Leck en Samuel Goudschmidt streed hij voor een nieuwe, 
socialistische samenleving waarin het collectief  centraal 
stond. Tussen 1910 en 1920 ontwierp hij diverse parti-
culiere woonhuizen, waarbij wooncomfort en technische 
vooruitgang de pijlers waren. Ook onderhield hij contacten 
met anarchistische groeperingen in Londen. Voor de bijeen-

komsten van De Stijlbeweging ontwierp hij een woonboot 
langs de Vecht, waarop hij ook jarenlang woonde. Maar 
overal raakte hij gebrouilleerd of  teleurgesteld. Dan sloot hij 
zich op in zijn studeerkamer om socialistische handboeken 
te bestuderen of  hij maakte maandenlange wandeltochten 
door Europa. Uiteindelijk keerde hij het modernisme hart-
grondig de rug toe, wat zich helder laat illustreren aan de 
hand van het ontwerp voor zijn villa in Laren. De kleine, 
strak vormgegeven woonboot heeft plaatsgemaakt voor een 
comfortabele villa met rietgedekte kap en vriendelijke roe-
des in de ramen (1920). Tussen Villa Henny en de Larense 
villa ligt stilistisch gezien een hele wereld, maar het achter-
liggende gedachtegoed bleef  hetzelfde.
 Het boekje dat Rietveld zo ontroerde, Abolition, verscheen 
in Londen in 1926 en vat Van ’t Hoffs ideeën over wat er 
misgaat in de wereld schitterend samen. Het is een boos 
schotschrift, zoals dat een edele socialist betaamt, met gloei-
ende zinnen als: ‘Gekunsteldheid […] die kaarslicht verlangt 
en kunstverlichting, gefluister en fanfare, bonten en week 
vleesch, wierook en bedwelmende middelen, en vleesch en 
bier – maakt het menselijk organisme slechter.’ Cryptisch 
soms, maar prachtig (‘en eensgezindheid vernietigt bot-
sing’) geeft het blijk van een sterke drang tot vooruitgang 
en het verbeteren van de leefomgeving van de mensen. Al is 
het goed denkbaar dat inderdaad niemand hem begreep. In 
1937 was hij het hele metier zat en verhuisde naar Engeland 
om daar, in de woorden van Rietveld, ‘te verzuren’.
 Dat laatste blijkt niet helemaal waar te zijn. In Engeland 
werkte hij nog aan enkele collectieve woningbouwprojec-
ten, maar vooral zat hij dagenlang te lezen, te schrijven 
en te denken in zijn voor zichzelf  ontworpen studio. Deze 
spartaanse omgeving van enkele vierkante meters is tot op 
zekere hoogte de sublimatie van zijn leven en werken. In 
de vele kleine snufjes in de inrichting (houtverbindingen, 
haakjes, deurtjes, hoekjes) zijn vroegere meubelontwer-
pen en de woonbootinrichting te herkennen. In de sobere, 
terughoudende ruimte met kaal hout vond hij het ideaal 
van bescheiden, eenvoudige architectuur. En in de boeken 
die er stonden, valt op te maken welke socialistische, maat-
schappijkritische en utopische werken hij zoal bestudeerde. 
Onlangs heeft Kröller-Müller deze studio aangekocht. Het 
‘vertrekje’, zoals Van ’t Hoff  het noemde, is gedemonteerd, 
naar Nederland gehaald en nu het pronkstuk van de ten-
toonstelling.

Robert van ’t Hoff

Villa Henny, Huis ter Heide-Bosch en Duin (gemeente Zeist)
Foto: Michel Claus

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

NICOLAS PROVOST
29 April - 5 June 2010

Jakob Kolding

Untitled, 2010. Foto: Edo Kuipers

Robert van ’t Hoff

Interieur studieruimte, eigen woonhuis, New Milton



De Witte Raaf  – 145 / mei – juni 2010 Ondertussen 16

 In deze grondig gedocumenteerde expositie is goed te vol-
gen hoe de grillige Van ’t Hoff  vormgaf  aan uiteenlopende 
ontwerpen vertrekkend van een consistent ideeëngoed. De 
studio, de boeken, foto’s van zijn wandeltochten illustreren 
de worsteling van een idealistische ontwerper. Zo past de ten-
toonstelling in een tendens om de maatschappelijke betekenis 
van architecten (opnieuw) te onderzoeken. De manifestatie 
Architectuur als Noodzaak in het NAi bijvoorbeeld onderzoekt 
de manier waarop architecten mee oplossingen kunnen 
bedenken voor wereldproblemen omtrent voedsel, klimaat 
en energiebronnen. Hoewel de architecten in het NAi niet zo 
politiek geïnspireerd lijken als Van ’t Hoff, delen beide expo-
sities het positieve uitgangspunt dat architecten bij kúnnen 
dragen aan een betere wereld. In Kröller-Müller wordt boven-
dien het eenzijdige beeld dat van Van ’t Hoff  bestond grondig 
bijgesteld. Met als bonus dat de bezoeker inzicht krijgt in de 
worsteling van een markant individu. Onbegrepen wellicht, 
maar niet verzuurd. Indira van ’t Klooster

p Alles of  niets - Robert van ’t Hoff, architect van een nieuwe 
samenleving loopt tot 29 augustus in Museum Kröller-
Müller (0318/591.241; www.kmm.nl). Het boek Robert 
van ’t Hoff, architect van een nieuwe samenleving is uitgegeven 
door NAi publishers. Het bevat een compleet werkoverzicht 
en teksten van Dolf  Broekhuizen (red.), Evert van Straaten 
en Herman van Bergeijk.

Aanwinsten
Centraal Museum koopt nieuwste collectie Droog 
aan. Het Centraal Museum heeft tijdens Salone di Mobile 
in Milaan alle stukken van de nieuwste collectie van het 
designlabel Droog aangekocht. Voor het project Saved by 
daagde Droog veertien designers uit om nieuwe producten 
te creëren van stoelen, zakdoekjes, hondenmanden, por-
temonnees en andere objecten uit failliete inboedels. Het 
resultaat is een collectie van negentien producten, waarvan 
het Centraal Museum elk één exemplaar heeft aangekocht. 
Vooral de kritische reflectie op de consumptiemaatschap-
pij spreekt het museum aan. De aanwinst is een belangrijke 
toevoeging aan de Droogcollectie die het Centraal Museum 
al bezit. (www.centraalmuseum.nl)

De Pont verwerft sculptuur van Anish Kapoor. Vertigo is 
de titel van een grote sculptuur van Anish Kapoor (Mumbai, 
1954) die De Pont onlangs heeft aangekocht. Het museum 
volgt deze in Engeland woonachtige kunstenaar al jaren. 
Met de recente aankoop komt het aantal werken in de collec-
tie van hem op zes, aangevuld met de sculptuur A Thousand 
Names die in langdurig bruikleen is. (www.depont.nl)

Museum Boijmans Van Beuningen heeft ‘voetbalkooi’ 
van Olaf  Nicolai aangekocht. Op de binnenplaats van 
het museum staat sinds 2008 het kunstwerk Apollo van de 
Duitse kunstenaar Olaf  Nicolai. Iedereen kan een balletje 
trappen in dit object, dat speciaal gemaakt is voor de binnen-
plaats. De bewegingen van de spelers worden gereflecteerd 
in de spiegels, die een stroboscopisch effect genereren. De 
aankoop werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 
het H+F Mecenaat van Han Nefkens. (www.boijmans.nl)

Publicaties
Terry Smith. What is Contemporary Art? Voor hun publi-
catie Art Since 1900 hielden de critici Hal Foster, Yve-Alain 
Bois, Rosalind Krauss en Benjamin Buchloh in 2005 een ron-
detafelgesprek waarin ze zochten naar plausibele theorieën 
om de hedendaagse kunst te beschrijven. Een antwoord bleef  
uit. Foster problematiseerde het ongebreideld pluralisme van 
de hedendaagse kunstproductie en concludeerde dat de the-
oretische modellen aan de basis van het boek hiertegenover 
ontoereikend en zelfs ‘disfunctioneel’ bleken. Buchloh situ-
eerde de theoretische impasse in de institutionalisering van 
de hedendaagse kunst, en weet het probleem aan ‘sociale 
en institutionele formaties waarvoor we niet enkel nog geen 
concepten en begrippen hebben, maar waarvan de werk-
wijzen doorgaans opaak en onbevattelijk blijven’. Uiteraard 
hadden beide heren een punt. Hedendaagse kunst is de som 
van een onontwarbaar artistiek kluwen en een institutioneel 
netwerk waarin de kunst van vandaag zich aan zichzelf  en 
aan het geïnteresseerde publiek presenteert. Maar op welke 
wijze correleren deze twee met elkaar? Wat maakt de produc-

tie en communicatie van kunst precies tot een uitwisseling? 
Het voorliggende boek van Terry Smith tracht binnen deze 
context stelling in te nemen.
 Vanuit de erkenning dat zowel kunstenaar als instituut 
aandeel hebben in de totstandkoming van een kunstwerk, 
beoogt Smith een analyse van de beide in hun wisselwer-
king. Zijn pleidooi vertrekt van de heersende conditie van 
contemporaneity, een begrip aan de hand waarvan hij eerder 
al het kritische vermogen van hedendaagse architectuur 
naar waarde schatte (Architecture of  the Aftermath, 2006, 
besproken in De Witte Raaf nr. 127). De term, die zoveel 
betekent als een resolute hedendaagsheid of  een simul-
taan opereren van meerdere ‘temporaliteiten’, resulteert 
volgens de auteur in een tijdsbeleving die tegengesteld is 
aan de continue en absolute chronologie van het moder-
nisme en postmodernisme. De hypothese van het boek luidt 
vervolgens dat de kunst positie kiest binnen deze heden-
daagse condities en vorm krijgt in en door dit alomvattend 
heden, als een product van artiesten en instituten die zich 
verhouden tot eenzelfde wereldbeeld. Niet zonder ambitie 
traceert Smith dan ook de drie volgens hem ‘dominante’ 
motieven die dit wereldbeeld uitmaken – (anti)globalisatie, 
maatschappelijke ongelijkheid en beeldcultuur – en waar-
binnen de productie en communicatie van kunst telkens 
plaatsvindt. Dit brede denkkader geeft het boek een ogen-
schijnlijk ambivalente en weinig heldere structuur, maar 
laat Smith niettemin toe om sterk onderbouwde casestudy’s 
af  te leveren. Aan de hand van nauwgezette en interdisci-
plinaire analyses, in de eerste plaats van bekende en minder 
bekende musea, licht hij de instituten door op ontstaans-
geschiedenis, ideologisch programma, architectuur, ten-
toonstellingspraxis of  marktpositie. Zo gaat hij na in welke 
mate hun modus operandi blijk geeft van een specifiek insti-
tutioneel narratief, en hoe dit laatste verband houdt met 
de voornoemde condities van contemporaneity. De resulta-
ten koppelt hij daarna terug naar de praktijk van diverse 
hedendaagse kunstenaars, wat meer dan eens verrassende 
overlappingen met zich meebrengt.
 Het boek vat aan met het hoofdstuk Museums, met het 
onvermijdelijke Museum of  Modern Art (New York) in een 
hoofdrol. Via een interpretatie van de collectiepresentatie 
en citaten van de conservatoren traceert de auteur de dub-
belzinnige omgang van het MoMA met de categorie van 

het contemporaine en schetst hij een instituut dat kramp-
achtig vasthoudt aan het kunsthistorische narratief  zoals 
uitgezet door stichtend curator Alfred Barr – dat conser-
vatisme bezorgde MoMA reeds de schertsende bijnaam 
‘Metropolitan Museum of  Modern Art’. Vooral een mee-
dogenloze analyse van MoMA’s institutionalisering van de 
hedendaagse kunst sinds de heropening van het museum 
in 2004 is overtuigend. Smith onthult hier de curatoriële 
trucs en semantische mist waarachter het museum zich 
verbergt teneinde zijn institutionele zelfbeeld te bevestigen 
en zijn zelfverklaarde status als bakermat van de moder-
niteit kunstmatig in stand te houden. De daaropvolgende 
cases hanteren deze tweespalt modern/contemporain elk 
op een eigen, singuliere wijze. Dia:Beacon in New York en 
de Saatchi Gallery in Londen ‘ontsnappen’ beide aan de 
kunstgeschiedenis; de eerste door het verstarren van een 
selectie minimalistische kunstenaars in een eigen construc-
tie van het Sublieme, de laatste door het promoten van 
hapklare spektakelkunst à la Young British Artists. Tate 
Modern en het Guggenheim Bilbao creëren dan weer hun 
‘eigen’ tijdscontinuüm binnen de canon, respectievelijk via 
een (ondertussen opgeheven) tentoonstellingsparadigma 
van diachrone combinaties – bijvoorbeeld Matisse naast 
Richard Long – en van het door Frank Gehry afgeleverde 
Gesamtkunstwerk van sculptuur en architectuur. Op het 
einde van de cases koppelt Smith de ideologie van het insti-
tutioneel ‘model’ telkens terug naar de ontwikkeling van 
een aantal kunstpraktijken, zoals die van Damien Hirst, Jeff  
Koons en Richard Serra. De Guggenheim case was hier wel-
iswaar beter gediend geweest met een vergelijking van de 
ontwerpen van Gehry en Serra voor het World Trade Center 
in 1981, dan door de vaak anekdotische referenties aan 
Antoni Gaudí, Fritz Langs Metropolis en Moorse paleizen. 
Het hoofdstuk Countercurrents behandelt de postkoloniale 
invloed op de hedendaagse kunstwereld aan de hand van 
de in 1984 opgerichte Havana Biënnale. Via het stichtings-
decreet verbindt Smith het evenement met de ideologische 
agenda van de Cubaanse Revolutie, en toont hij aan hoe 
kunstenaars gestimuleerd werden om vanuit een reactio-
nair gedachtegoed sociopolitieke kunst te maken. Hij ziet 
de ontwikkeling van deze gelaagde kunst tegelijk als de 
antithese van one-idea kunstenaars à la Hirst of  Koons, en 
beschouwt Okwui Enwezors Documenta 11 (2002) als het 
sleutelmoment waarop de periferie ‘officieel’ ingeschreven 
werd in het Euro-Amerikaanse kunstdiscours. Volgens 
Smith werd de zoektocht naar identificatie en gemeen-
schap vervolgens toegeëigend door westerse artiesten als 
Isaac Julien, Adrian Piper en Kara Walker, die hun prak-
tijk inschrijven in de nexus van politiek engagement en 
een globale cultuurindustrie. Smith ondergraaft hiermee 
overtuigend de gangbare denkpistes over een globale wes-
terse moderniteit versus lokale en contextgebonden avant-
gardes, en beargumenteert hoe de productie uit de perifere 
kunstgemeenschappen ook steeds (onrechtstreeks) het 
dominante kosmopolitische circuit van antwoord diende.
 Hierna krijgt het pleidooi van Smith echter een vervelen-
de pamflettaire ondertoon. In de laatste twee secties schuift 
de auteur zijn notie van contemporaneity naar voren als een 
conditio sine qua non voor de hedendaagse kunstproductie, 
en verheft hij zijn methodologie tot een nieuw project voor 
de kunsttheorie. De ‘nieuwe’ theorie die hij propageert, zet 
zich af  tegen de modernistische kritiek die uitgaat van de 
canon of  van de persoon van de kunstenaar, alsook tegen 
het pluralistische of  relativistische aspect van de postmo-
derne kritiek. Maar hanteert Smith niet simpelweg de beide? 
De retoriek waarmee hij een hoofdstuk lang de bombasti-
sche mythologiseringen van Matthew Barney beschrijft, en 
de oppervlakkige duiding waarmee hij even later over het 
werk van Bruce Nauman, Bill Viola en Ed Ruscha scheert, 
doen allerminst een vernieuwend type kritiek vermoeden 
– integendeel zelfs. Smith is dermate gefixeerd op het legi-
timeren van zijn notie van contemporaneity, dat hij in de 
valkuil trapt van zowel de modernistische als de postmo-
derne kritiek. Zo portretteert hij Barney onrechtmatig als 
een protagonist van de tijdbewuste en zelfkritische heden-
daagse kunstenaar, en reduceert hij het werk van artiesten 
als Nauman, Viola en Ruscha tot eenduidige illustraties van 
contemporaneity. 
 De originaliteit van Smiths bijdrage is evenwel dat hij zich 
niet blindstaart op een polyglotte en pluriforme kunstpro-
ductie, maar vertrekt vanuit de uitwisseling tussen artiest 
en instituut. Hij traceert hoe ze elkaar wederzijds aansturen, 
en hoe ze vanuit eenieders register spreken om nieuwe cul-
turele praktijken, normen en waarden te bewerkstelligen. 
De verdienste van het boek ligt dan ook in de genuanceerde 
beschrijving van een complex institutioneel apparaat en 

Museum of  Modern Art, New York, collectie hedendaagse kunst, gallery 2, 
heropening 2004
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een analyse van de daaruit volgende ontdubbeling van de 
moderne en contemporaine kunstcategorie. Dat Smith zich 
hierbij verliest in een wat moraliserende conclusie, valt hem 
te vergeven.  Stefaan Vervoort

p What is Contemporary Art? van Terry Smith verscheen in 
2009 bij The University of  Chicago Press, 1427 East 60th 
Street, Chicago, IL 60637 U.S.A. (0773/702-7700; info@
press.uchicago.edu; www.press.uchicago.edu) ISBN: 978-
0-226-76431-3 (ISBN-10: 0-226-76431-1).

Architectuur in Nederland 2009/2010 (praten over 
architectuur alsof  het voetbal is). Het nieuwe Architec-
tuur jaarboek is uit, de 24ste editie alweer. Gaandeweg de 
jaren is het onder critici traditie geworden om de selectie, de 
uitgangspunten en de beschouwingen hartgrondig in twijfel 
te trekken. Precies zoals heel voetbalminnend Nederland een 
betere opstelling en speltactiek weet dan de coach van het 
Nederlandse elftal, zo weet ook elke architectuurliefhebber 
een gebouw te noemen dat ontbreekt in de selectie (maar 
natuurlijk wel had moeten worden opgesteld), een foute 
analyse te ontdekken (met als gevolg een te late wissel of  ver-
keerde tactiek) of  een verkeerde wedstrijdhouding te detecte-
ren (te aanvallend of  juist te afwachtend). Het toont in de 
eerste plaats de betrokkenheid van de liefhebbers. En echte 
liefhebbers hebben vaak verstand van zaken en daarmee ook 
altijd een beetje gelijk. Desondanks bepaalt de coach de 
opstelling en kiest de redactie de projecten voor het Jaarboek. 
Maar voor de redactie geldt: ze kan niet winnen, maar wel 
verliezen (om in cruyffiaanse terminologie te blijven), name-
lijk een reputatie. Het is interessant een paar critici van vorig 
jaar aan het woord te laten, omdat de redactie in deze editie 
uitvoerig en nadrukkelijk ingaat op de recensies van het vori-
ge jaarboek (2008/2009).
 Architectenweb.nl: ‘Veel internationaal werkende 
architectenbureaus ontbreken in het jaarboek ook: OMA, 
MVRDV, Mecanoo, Neutelings Riedijk en Designed by Erick 
van Egeraat. Zij leverden het afgelopen jaar nauwelijks pro-
jecten op in Nederland. De projecten die hun deuren open-
den, zoals de Stadsschouwburg in Haarlem, vond de redac-
tie niet het noemen waard.’ Hans van Dijk op Archined, 
Jaarboekhoofdredacteur van het eerste uur: ‘Er is een 
nieuwe redactie, maar wordt het geen tijd voor een nieuwe 
opzet? […] Het gaat om de moeizame verhouding tussen de 
gebouwpresentatie en de essays, kort gezegd tussen beeld 
en tekst. Drie punten zijn hier van belang: timing, architec-
tuurkritisch soortelijk gewicht en toonzetting.’ Robert-Jan 
de Kort op Archined: ‘Het is de redactie niet gelukt om ten-
densen te bespeuren of  de projecten thematisch met elkaar 
te verbinden. De projecten zijn daarom, naar bureau, alfa-
betisch gerangschikt en passeren als modellen op een cat-
walk de revue. Het jaarboek is hierdoor meer dan ooit een 
catalogus geworden. Is de architectuurproductie echt zó 
erg geïndividualiseerd?’

 Redacteur Anne Luijten analyseert in reactie daarop de 
voorgaande 23 edities inclusief  hun redacties onder de titel 
In Jaarboekland schijnt nog steeds de zon. Ze beschrijft hoe 
de intentie van het Jaarboek door de jaren heen is veran-
derd, hoe redacties daar telkens een andere invulling aan 
hebben gegeven, hoe elke redactionele keuze zijn voor- 
en nadelen heeft en vooral: dat geen van de redactionele 
methoden de kern van het probleem aanpakt. De spagaat 
van het Jaarboek is deze. Elk jaar opnieuw wil de redac-
tie een punt maken: uitleggen wat er aan de hand is, wat 
wel deugt en wat niet, hoe maatschappelijke, politieke en 
economische omstandigheden hun invloed hebben op de 
gebouwen, of  juist nadrukkelijk helemaal niets duiden. 
Maar welke insteek de redactie ook kiest, de geselecteerde 
gebouwen zijn altijd de eredivisie, en hebben dus ofwel geen 
last van de gesignaleerde beperkingen, of  ontworstelen zich 
daaraan. Bovendien worden ze immer gepresenteerd op de 
mooiste dag van het jaar, als de straten leeg en de bomen 
rond in het blad zijn. Hoezo crisis? Waar massaontslagen 
in de architectenbranche? Luijten stelt echter dat die onge-
makkelijkheid vooral een probleem is voor de samenstellers. 
Dat de redactie de wedstrijdomstandigheden in een kritisch 

daglicht plaatst, hoeft de beschouwer niet te beletten van de 
spelkwaliteiten van de individuele spelers te genieten.
 Misschien gaat de metafoor hier mank. Juist van voetbal-
wedstrijden bestaan saillante voorbeelden van het tegendeel. 
Maar genieten kan. Woonhuizen, voorzieningen, scholen en 
recreatieve projecten staan er weer uitbundig bij dit jaar. Het 
sterrenteam bestaat als altijd uit Claus en Kaan, Erick van 
Egeraath, Mecanoo, Dick van Gameren, MVRDV en Koen van 
Velsen. Solide verdedigers zijn NL Architects, VMX, Hans van 
Heeswijk, KCAP en Wiel Arets. Frisse nieuwkomers vinden 
we in Ira Koers, Doepel-Strijkers-Lex Architecten en Jelle de 
Jong. Persoonlijk heb ik dit jaar vooral genoten van de kleine 
lettertjes, die misschien wel meer zeggen over een architec-
tuurjaar dan de opgeleverde gebouwen: de tentoonstellingen, 
de prijsvragen, het nieuws in 2009, de verschenen boeken. 
Maar ook van het essay van Luijten. Architectuurkritiek in 
het Jaarboek is namelijk niet alleen het (vaak toch wat gefor-
ceerde) kritisch reflecteren op de gebouwde productie, het 
zoeken naar samenhang en de duiding van fenomenen. Deze 
redactie toont zich bereid te discussiëren over haar eigen rol 
en die van het Jaarboek. Heerlijk leesvoer.
 Toch gooi ik er vanaf  de bank graag een suggestie 
tegenaan: een eigen fotograaf  in de basis. Niet alleen zijn 
we dan verlost van altijd weer dezelfde strakke, mensloze 
mooiweerfoto’s, die niets anders doen dan benadrukken 
wat de architect belangrijk vindt (en die we bovendien al 
in talloze andere bladen en websites hebben gezien). Het 
biedt de redactie de kans om in beeld commentaar te leve-
ren op de projecten die ze selecteert. Hoe projecten in een 
context staan. Of  ze werkelijk bewoond zijn. Hoe ze wor-
den gebruikt. Of  de verloedering buiten de deur blijft. Op 
die manier kan een waarachtig beeld worden geschetst van 
een jaar in Jaarboekland, in regen en zonneschijn. En zien 
we de sterspelers niet alleen op een mooie zomerdag op het 
moment dat de beslissende penalty vol in het net gaat, maar 
ook onder de douche, in een chagrijnige bui, zoenend in een 
parkeergarage. Indira van ’t Klooster

p Architectuur in Nederland 2009/2010 (tekst Samir Bantal, 
Jaap Jan Berg, Kees van der Hoeven, Anne Luijten) werd in 
2010 uitgegeven door NAi Publishers, Mauritsweg 23, 3012 
JR Rotterdam (010/201.01.33; www.naipublishers.nl).

Storia della fotografia di architettura. Het kan vreemd 
lopen. Jarenlang was het enige redelijke overzichtsboek 
over de moderne Nederlandse architectuur dat van de 
Florentijnse architectuurhistoricus Giovanni Fanelli uit 
1966, geschreven in het Italiaans en in 1978 door de 
Staatsuitgeverij in een sterk bewerkte Nederlandse editie 
uitgebracht. Als naslagwerk is dit boek ondanks de kleine 
foutjes die er in de loop der tijd in werden ontdekt, nog 
steeds uiterst nuttig. Het is niet getekend door hoogdra-
vende interpretaties en ook niet bepaald door een architec-
tuurtheoretische blik, die de laatste jaren steeds verder van 

Nieuwe publicaties

• A Bit of  Matter and a Little Bit More. The Collection and 
the Archives of  Herman and Nicole Daled 1966-1978. 
Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, eind 
mei 2010. Circa 400 blz. ISBN 978-3-86560-763-8

 Deze catalogus verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling 
van de verzameling Herman en Nicole Daled in Haus der Kunst in 
München (van 30 april tot 25 juli 2010). Het is de eerste keer dat 
een gedeelte van de verzameling van deze Brusselse verzamelaars 
in het openbaar te zien is. Het boek bevat een inventaris van de 
meer dan 500 werken die ze in die periode aanschaften, inclusief  
de aankoopprijzen. Meer dan 200 afbeeldingen in kleur tonen de 
hoogtepunten uit de collectie, waaronder werken van Marcel 
Broodthaers, Robert Filliou, On Kawara, Bruce Nauman, Ian 
Wilson en vele anderen. In de catalogus zijn teksten te lezen van 
Birgit Pelzer en Benjamin H.D. Buchloh. Het boek bevat tevens 
een uitgebreid hoofdstuk dat het archief  van de collectioneurs 
behandelt, met veel documenten, brieven, schetsen, uitnodigings-
kaarten, foto’s enzovoort. Het boek is ontworpen door Walter 
Nikkels, die in de jaren 70 en 80, als vaste boekontwerper van het 
Van Abbemuseum in Eindhoven, dikwijls samenwerkte met 
conceptuele kunstenaars.

• Avalanche. New York, Primary Information, zomer 
2010. 1.016 blz.

 Tussen 1970 en 1976 verschenen 13 afleveringen van het 
 New Yorkse tijdschrift Avalanche, uitgegeven door Liza Béar en 

Willoughby Sharp. Het tijdschrift publiceerde informatie over 
allerlei nieuwe kunstpraktijken die zich ontwikkelden in de 
vroege jaren 70: land art, conceptuele kunst, performance… 

 De informatie was niet zozeer kritisch of  beschouwelijk, maar 
kwam rechtstreeks van de kunstenaars via kunstenaarspagina’s 
en veel interviews, die ondertussen historisch blijken te zijn. 

 De kunstenaars die aan bod kwamen waren onder anderen 
Joseph Beuys, Walter De Maria, Jan Dibbets, Gordon Matta-Clark, 
Bruce Nauman, Richard Serra en Lawrence Weiner.

 Enkele voormalige medewerkers van boekhandel Printed Matter 
in New York zijn enkele jaren geleden begonnen met het 
heruitgeven van historisch relevante documenten, kunstenaars-
publicaties en teksten uit de recente kunstgeschiedenis onder de 
naam Primary Information. Deze naam refereert aan een 
tentoonstelling met jonge Amerikaanse beeldhouwers die in 
1966 onder de titel Primary Structures plaatsvond in het Jewish 
Museum (NY) en waar voor het eerst minimal art getoond werd 
aan een breder publiek.

• Liz Kotz. Words to Be Looked At. Language in 1960’s Art. 
Cambridge, MIT Press, april 2010. 344 blz. circa 100 
afb. ISBN 978-0-262-51403-3

 In deze publicatie onderzoekt Liz Kotz het ontstaan van het 
belang van taal in de visuele kunsten en hoe taal gereduceerd 
werd tot object. Ze doet dit aan de hand van twee mijlpalen: 
vooreerst kijkt ze naar de begeleidende tekst van het legendari-
sche werk 4'33" uit 1952 van John Cage. Ze sluit haar onderzoek 
af  met Andy Warhols a: a novel, een vierentwintig uur durend, 
eindeloos gebabbel dat, opgenomen en getranscribeerd, 
gepubliceerd werd in 1968. 

• Paul McCarthy. Paul McCarthy’s Low Life Slow Life. 
Ostfildern, Hatje Cantz Verlag, 2010. 648 blz. 550 afb. 
ISBN 978-3-7757-2573-6

 In deze publicatie geeft Paul McCarthy ons een kijk in zijn 
persoonlijk archief. Hij toont welke beelden, kunstenaars en 
stromingen voor hem belangrijk geweest zijn (happening, Wiener 
Aktionismus, videokunst…) door middel van posters, kranten-
knipsels, platenhoezen, boeken enzovoort. Het tweedelige boek is 
gevat in een namaakverpakking van Tide, een Amerikaans merk 
van waspoeder, en dat is meteen een expliciete verwijzing naar de 
Brillo-dozen van Andy Warhol. 

• Sophie Nys. Exhibition. Brussel, MOREpublishers, 
maart 2010.

 Exhibition is de derde editie van sunday, een periodiek in de vorm 
van een gevouwen poster in een envelop. Sophie Nys behandelt 
deze poster als een fictieve tentoonstellingsaffiche. Het beeld op de 
affiche, in een oplage van 100 exemplaren, toont een plank met 
een gat erin. Maar wie de tentoonstelling van Sophie Nys heeft 
gezien bij Galerie Greta Meert in Brussel weet dat deze plank een 
multiple is op 10 exemplaren. Dit object zou een perfecte 
nabootsing zijn van de toiletbril van Martin Heidegger. Dit 
wetende belanden we regelrecht in het discours rond het urinoir 
dat Marcel Duchamp ooit in een kunstcontext introduceerde, 
maar ook bij de filosofische bedenkingen van Walter Benjamin 
over de technische reproduceerbaarheid van kunstwerken. 

Samenstelling: Marc Goethals
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de architectuur is weggedraaid. De nuchterheid was juist 
kenmerkend. Lange tijd bleef  Fanelli’s naam verbonden aan 
dit standaardwerk en de vele boeken die de auteur in Italië 
deed verschijnen bleven geheel onopgemerkt. Een uitzonde-
ring vormt wellicht nog zijn boek over de Stijl waarvan een 
Engelse en Duitse vertaling werd gepubliceerd, maar over 
het algemeen kan toch worden gezegd dat Fanelli een onbe-
kende bleef  die als eerste vele Nederlanders had gewezen op 
het feit dat hun architectuur uit de eerste helft van de 20ste 
eeuw best het bestuderen waard was.
 Recentelijk heeft Fanelli een boek gepubliceerd dat zal 
kunnen concurreren met de reputatie van zijn werk uit 
1966. Het betreft een overzicht van de geschiedenis van 
de architectuurfotografie. In tegenstelling tot wat men zou 
verwachten legt het boek niet de nadruk op het reproduce-
ren van de foto’s, maar juist op de tekst. Dit betekent niet 
dat de illustraties van ondergeschikt belang zijn; maar het 
zijn illustraties van wat in de tekst wordt beweerd. Het boek 
begint met aan te geven dat er een groot verschil bestaat 
tussen de afbeelding van de realiteit en de werkelijkheid zelf. 
Fanelli stelt dat de foto een andere werkelijkheid weergeeft 
met specifieke karakteristieken. Dat de technologische inno-
vaties daarbij een belangrijke rol spelen is overduidelijk. 
Fotografie steunt niet alleen op een indringend kijken, maar 
is ook onderhevig aan de veranderende mogelijkheden die 
het medium biedt. Met veel oog voor nuances laat Fanelli 
zien welke verschillende vormen van architectuurfotografie 
er zijn en hoe de geschiedenis ervan zich heeft ontwikkeld.
 Het boek geeft een helder inzicht in de specifieke kanten 
van het metier van de architectuurfotograaf. Na een inlei-
ding over het ‘lezen’ van architectuurfotografie wordt een 
historisch overzicht geboden dat allereerst ingaat op de pio-
niers van het vak en hun rol bij het documenteren van archi-
tectonische interventies. We zien dat fotografie een enorme 
betekenis had voor het in kaart brengen van archeologische 
opgravingen, maar dat ook de commercie zich algauw wist 
te bedienen van het nieuwe medium. Terwijl er aan de ene 
kant fotografen werken die kunstzinnige aspiraties hebben, 
laten anderen zich meedrijven in een ontwikkeling waarbij 
de fotografische reproductie een populair en economisch 
doeleinde krijgt toebedeeld. De uitgeversindustrie werpt zich 
met veel elan op het nieuwe medium, dat wordt ingezet voor 
de productie van architectuurboeken, tijdschriften, recla-
mefolders, catalogi, ansichtkaarten en dergelijke. Welke 
consequenties dat heeft gehad is duidelijk wanneer we thans 
naar architectuurboeken kijken. De rol van de fotografie is 
zo overmatig groot geworden dat zij die van de architectuur 
voor een groot gedeelte heeft weggevaagd. 
 Behalve thematische gedeeltes biedt het boek ook een 
geografisch overzicht van de geschiedenis van de architec-
tuurfotografie. Tot nu toe bestonden er wel studies over de 
architectuurfotografie in verschillende landen, maar een 
overzicht met aandacht voor de kruisbestuivingen bestond 
nog nauwelijks. Een bijzonder hoofdstuk is gewijd aan de 
samenwerking tussen de architect en de fotograaf, waarbij 
de laatste vooral producten moet afleveren die als promotie 
voor de eerste kunnen gelden. Hoewel er een zekere onaf-
hankelijkheid is, wordt die toch steeds onder druk gezet. 
Architecten willen dat hun nieuwste werk in een zo gunstig 
mogelijk licht wordt gepresenteerd. Bijna zou men kunnen 
zeggen dat de opkomst van de hoffotograaf  van de architect 
een logisch gevolg is van een ontwikkeling waarbij de archi-
tectuur van minder en de representatie van die architectuur 
van des te groter belang is geworden. We zouden kunnen 
zeggen dat een bouwwerk vandaag de dag bestaat dankzij de 
verspreiding van de fotografie. De aura ligt niet meer bij het 
gebouw, maar omgeeft de fotografie. Deze ‘vertekening’ heeft 
zijn verloop gekend. Fanelli maakt de balans op. Hij heeft een 
interessante geschiedenis van de iconografie van de archi-
tectuurfotografie geschreven; een naslagwerk dat zowel voor 
specialisten architectuur en fotografie als voor liefhebbers 
waardevolle inzichten oplevert.  Herman van Bergeijk

p Storia della fotografia di architettura van Giovanni Fanelli 
werd in 2009 uitgegeven door Editori Laterza, piazza 
Umberto I 54, 70121 Bari (080/528.12.11; www.laterza.
it). ISBN 978-88-420-8915-5.

Lezersbrieven

 Beste Redactie van de Witte Raaf
 Beste Mevrouw Ottevanger,

Hoewel de Appel in principe elke kritische benadering en 
vooral scherpe analyse van haar eigen activiteiten toe-
juicht, kan ik niet nalaten om mijn verbazing te laten blij-
ken over het stuk dat Alied Ottevanger publiceerde in De 
Witte Raaf van maart/april 2010 over de tentoonstelling 
‘For the blind man in the dark room looking for the black 
cat that isn’t there.’
 Mevrouw Ottevanger heeft in haar recensie een sub-
sidieaanvraag als referentiepunt genomen om een ten-
toonstelling te beoordelen, hetgeen mij een oneigenlijke 
manier van recenseren lijkt. De in dergelijke documenten 
weergegeven intenties vormen altijd een startpunt en 
kader van een project of  een onderzoek – daarom wor-
den deze aanvragen vooraf  ingediend en niet achteraf. 
De vraag daargelaten of  het aan een subsidieverstrekker 
of  aan een recensent is om te oordelen of  het resultaat 
voldoende in overeenstemming was met de aanvankelijke 
– met het oog op fundraising – geformuleerde doelstel-
lingen, zou men hopen dat het eindresultaat als op zich-
zelf  staand product kritisch wordt besproken. Het lijkt nu 
alsof  mevrouw Ottevanger niet meer op het eigen oordeel 
durft te vertrouwen en daarom liever afgaat op officiële 
rapporten. Het is door al de woorden die in het stuk ver-
loren gaan aan deze zonderlinge benadering en conclu-
sies betreurenswaardig dat mevrouw Ottenvanger zich 
in haar recensie zo weinig op de eigenlijke inhoud van de 
tentoonstelling en catalogus heeft gericht.
Indien echter overeenstemming tussen een subsidieaan-
vraag en een uiteindelijk project volgens de redactie van 
De Witte Raaf een noodzakelijke voorwaarde is om van een 
geslaagde tentoonstelling te kunnen spreken, dan sturen 
wij u voortaan graag de gedane subsidieaanvragen voor 
toekomstige projecten door. Wij kunnen er uiteraard geen 
bezwaar tegen aantekenen als dit door De Witte Raaf wordt 
gezien als een legitieme en interessante methodologie om 
een tentoonstelling te recenseren.
 Wel wil ik u verzoeken om een feitelijke fout en een 
ongefundeerde insinuatie te rectificeren in de komende 
uitgave van De Witte Raaf.
 Mevrouw Ottevanger beweert dat Anthony Huberman 
geen onderzoek heeft gedaan naar de wiskundige Kurt 
Gödel, hetgeen feitelijk onjuist is. Bovendien is Anthony 
Huberman niet ontslagen door het Contemporary Art 
Museum St. Louis, maar heeft in overleg met directeur 
Paul Ha ontslag genomen, aangezien hij zich opnieuw 
in New York wilde vestigen waar hij een betrekking heeft 
aan het Hunter College.

Hoe mevrouw Ottenvanger aan haar kennis komt is mij 
geheel onduidelijk. Het betreurt mij zeer dergelijke ten-
dentieuze speculaties in De Witte Raaf te moeten lezen. Het 
lijkt mij dat de kritische journalistiek van een auteur die 
zichzelf  in dit stuk als een onderzoeksjournaliste profileert 
op harde feiten zou moeten berusten.

 Vriendelijke groet,
 Ann Demeester, Directeur de Appel 

Reactie van de auteur
Graag wil ik Ann Demeester inlichten over mijn bronnen. 
Zowel de opzet van de tentoonstelling (waarin het voorne-
men om onderzoek te doen naar Kurt Gödel wordt gemeld, 
waarvan noch in de expositie, noch in de catalogus iets te 
vinden is), alsook het gerucht over het dreigend ontslag 
van Anthony Huberman zijn via internet te vinden. Zie de 
toelichting die het Contemporary Art Museum St. Louis 

uitgaf  (Jennifer Gaby, april 2009) en St. Louis Post (Deb 
Peterson, 08.01.2010).
 Dat Hubermans functie als chief-curator voortijdig 
dreigde te worden beëindigd, blijkt inderdaad niet zozeer 
te zijn ingegeven door misnoegen over zijn tentoonstelling 
als wel door zijn niet full-time beschikbaarheid voor het 
museum. Directeur Paul Ha reageerde op mijn navraag 
met de bevestiging dat Hubermans aanstelling is omgezet 
in die van parttime ‘curatorial advisor’.
 Verder ben ik overigens van mening dat het een ieder 
vrij staat tentoonstellingen te toetsen aan plannen en 
voornemens die hierover openbaar gemaakt zijn. 

 Alied Ottevanger 
 

Recht op weerwoord ‘Subsidies Kunstcentrum 
Wiels geblokkeerd’, DWR maart/april 2010.

Het betreffend artikel meldt foutief  dat het kunstcentrum 
Wiels een petitie heeft gelanceerd. De contactpagina van 
de website www.helpwiels.org publiceert klaar en duide-
lijk de entiteit ‘Help Wiels’ als verantwoordelijk uitgever 
en dus initiatiefnemer, met het adres Etablissement d’en 
face te Brussel. In de praktijk hebben Anne-Claire Schmitz 
en Etienne Wynants deze actie opgezet met financiering 
en goedkeuring van Etablissement d’en face. 
 Mogen we aanstippen dat we daarbij geen enkele tegen-
prestatie vanwege Wiels hebben gevraagd of  willen krij-
gen, tenzij dan de hoop dat Wiels van deze financiële zorg 
bevrijd wordt. ‘Help Wiels’ is dus geen undercover opera-
tie opgezet door Wiels.  

Een tweede motivering van dit weerwoord wordt gevoed 
door het verwijt ten aanzien van ‘sommigen in de kunst-
wereld’, waarbij het artikel in De Witte Raaf  specifieert; 
gebrek aan zelfreflectie en -kritiek, gebrek aan informatie 
omtrent de juiste toedracht van de weigering tot uitbeta-
ling en de eenzijdig ten aanzien van de overheid gerichte 
beschuldiging. 
 Wij vinden het ongehoord hoe moeilijk het voor ‘de 
overheid’ blijkt te zijn om verantwoordelijkheid te dragen 
in wat wij als een evidentie beschouwen; een kunstcen-
trum als Wiels in Brussel. De goede verstaander begrijpt 
daarbij dat ‘de overheid’ in Brussel verspreid is over een 
rist instanties, elk met hun eigen regelgeving en program-
ma. We besparen u de opsomming van alle kabinetten en 
administraties...
 Wij weten dat Wiels een oplossing uit de impasse wil, 
terwijl de aangeschreven overheid tot voor het opstar-
ten van de petitie niet thuis gaf. Indien er al een fout of  
een vermoeden van belangenvermenging zou zijn, dan is 
het begrijpelijk dat daarin opgetreden wordt. Een verant-
woordelijke overheid vindt dan een oplossing, waarbij het 
kind – Wiels – niet met het badwater – een vermoeden van 
belangenvermenging – geloosd wordt. 
 Toegegeven; ‘Help Wiels’ is krachtig en beknopt gefor-
muleerd om niet te verzanden in een kluwen van uitleg, 
op zoek naar de ultieme waarheid. Dat laatste is ook niet 
de taak en zorg van ons als actievoerders. Wij, publiek, 
willen gewoon Wiels.
 Precies door ‘Help Wiels’ als een derde partij te positi-
oneren, kunnen ondergetekenden zowel naar Wiels als 
naar de overheid toestappen met de wens de verlammen-
de impasse te doorbreken. 
 Hierbij dank aan alle mede-ondertekenaars die onder 
meer ons symbolisch gewicht en vertrouwen hebben 
geschonken.

 Anne-Claire Schmitz, Etienne Wynants
 info@helpwiels.org

HYPING THE REAL
Jason BROOKS, Benjamin COTTAM, Ross HANSEN,
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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
❑ ‘Musik für Barbaren und Klassiker’ 
– Sean Dower, Staalplaat Soundsystem, 
Joris Van de Moortel, Els Viaene, Stevie 
Wishart [tot 12/6]

Antwerpen

deSingel Internationaal kunstcentrum
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 – Centrum voor 
Hedendaagse Kunst
Tulpstraat 79 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘Blood Flow’ – Valérie Mannaerts 
[21/5 tot 11/7]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
❑ ‘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’ [tot 16/5]
❑ Allan Sekula / ‘American Documents’ 
– Walker Evans, Robert Adams, Stephen 
Shore, Mitch Epstein, Lee Friedlander… 
/ Filip Tas [28/5 tot 05/9]

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

Middelheim – Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst 
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50
di-zo 10-17u
❑ ‘Nieuwe Monumenten. Heeft het 
monument nog toekomst?’ – Angel 
Vergara Santiago, Gert Verhoeven, Sven 
‘t Jolle, Johan Muyle, Wesley Meuris, 
Michel François … [23/5 tot 19/9]

Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (M HKA)
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99
di-zo 10-17u
❑ ‘Kalender/Wit’ – Benjamin Verdonck 
[tot 20/6] ❑ ‘Art kept me out of jail! 
Performance installations by Jan Fabre 
2001–2004-2008’ / ‘Collectiepresentatie 
XXV’ – Paul De Vree, Manon de Boer, 
Philippe Van Snick, Honore d’O [tot 19/9]

NICC
Tulpstraat 79 – 03.216.07.71
di-zo 14-17u do 14-20u
❑ ‘POP ART, een coproductie van 
NICC en Scheld’Apen. Samengesteld 
door Kati Heck, Lieven Segers, Michèle 
Matyn en Dennis Tyfus’ – Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Benjamin Verdonck, Danny 
Devos, Guillaume Bijl, Philp Metten, 
Peter Rogiers… [tot 30/6]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Bildübersetzung’ – Els Nouwen [tot 
12/6]

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

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
❑ Nicolas Provost [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 9u30-12u30/13u30-17u
❑ 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 centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03
di-za 12-19u
❑ ‘Monday: Firework; Tuesday: 
Illuminations; Wednesday: Revolution’ 
– Angel Vergara / ‘Poetics in between 
media’ – Alexander Kluge / ‘Spiral lands’ 
– Andrea Geyer [tot 19/6]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90
wo-zo 11-18u
❑ ‘Musik oblik’ [tot 27/6]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 
02.512.92.95 di-za 12-18u
❑ ‘Gymnastique’ – Lionel Estève / ‘Never 
Forgive, Never Forget’ – Jean Baptiste 
Bernadet [tot 29/5]
❑ Xavier Mary [8/6 tot 17/6]

Boekhandel Sint-Hubertus
Koningsgalerij 2 – 02 511 24 12
ma-za 10-19u, zo 12-19u
❑ ‘It’s a strange, strange world, Sally’  
– Peter Buggenhout [tot 13/6]

BOZAR - Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Canvascollectie - Collection RTBF’ 
[tot 6/6] ❑ Arno Roncada / ‘Shaping 
Forces’ – Laurent Ney / ‘El Angel 
Exterminador. A Room for Spanish 
Contemporary Art’ [tot 20/6]  
❑ ‘Visionair Afrika. Geo-graphics. A 
map of art practices in Afrika, past and 
present’ [9/6 tot 26/9] ❑ ‘A Passage to 
Asia. 25 Centuries of Exchange between 
Asia and Europe’ [25/6 tot 10/10]

CIVA
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Lieux communs. Photographies’ – 
Pierre Philippe Hofmann [28/5 tot 26/9]
❑ ‘l’architecture comme défi’ – Pier 
Luigi Nervi [4/6 tot 8/8] ❑ ‘Paris-
Bruxelles. Deux siècles d’affinités 
architecturales’ [tot 29/8]

Charlier Museum
Kunstlaan 16 – 02/220.26.90
di-zo 12-17u
❑ ‘De gebroeders Oyens’ [tot 30/5]

Erna Hécey Gallery
Fabrieksstraat 1c – 02.502.00.24
di-za 14-19u (of op afspraak)
❑ ‘In Two Minds’ – Stephen Willats [tot 
12/6]

Guestroom
Rue Renier Châlon 5 – 0475 90 23 17
wo & za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Art Words I. Drawings’ – Sébastien 
Délire [tot 5/6]

Hallepoort
Zuidlaan – 02/534.15.18 di-zo 10-17u
❑ ‘Brussels calling’ – James Ensor, 
George Minne, Edgard Tytgat, Rogier 
Van der Weyden, Elly Strik, Paul Casaer, 
Alice Evermore, Christian Denzler, 
Berend Hoekstra [tot 29/8]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00
di-zo 10-17u
❑ ‘Doorsnede. 14 hedendaagse 
kunstenaars doorkruisen de permanente 
collecties’ – Wim Delvoye, Marie-Jo 
Lafontaine, Jean-Luc Moerman, Ulrike 
Bolenz, Michel Mouffe [tot 29/8]

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

Momentum#5 - Platform for 
Performance-Art 
ART2WORK / Bellevue -  
Creative Brewery
Henegouwenkaai 43 – 0497/83.98.45 - 
www.momentum-festival.org
❑ ‘Momentum#5 - Platform for 
Performance-Art’ [4-5/6 20u, 7/6 11u] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33
wo-za 12-19u / zo 11-18u
❑ ‘Do / Redo / Undo. 50 ans d’art de 
la performance’ – Bruce Nauman, Matt 
Mullican, Dennis Oppenheim, Nam 
June Paik, Mike Kelley, Lili Dujourie… 
[tot 6/6] ❑ ‘Rehabilitation’ – Leonor 
Antunes, Alexandra Leykauf, Falke 
Pisano, Tobias Putrih, Armando Andrade 
Tudela, Up (Koenraad Dedobbeleer, Kris 
Kimpe)… [29/5 tot 15/8]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
❑ ‘Fred Sandback - Enrico Castellani’ 
[20/5 tot 24/7]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 
02.514.10.10 do-za 14-18u30
❑ ‘Liverpool’ – Rineke Dijkstra [tot 5/6]
❑ ‘Unanimism’ – Mario Garcia Torres, 
Sharon Lockhart, Deimantas Narkevicius, 
David Shrigley [10/6 tot 31/7]

Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 –  
(0)494 76 39 47 di-za 12-19u
❑ ‘Video Works’ – Xu Zhen [tot 22/5]

Gemeenschapscentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02.512.34.25
di-zo 12-18u
❑ ‘For your eyes only’ – Kati Heck, 
Andrea Lehman, Cindy Wright, Viviane 
Klagsbrun, Kirsten Lampert … [tot 25/5]

Guestroom
Rue Renier Châlon 5 – 0475 90 23 17
wo & za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Works on paper’ – Patrick Michael 
Fitzgerald [10/6 tot 17/7]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30
di-za 12-18u
❑ ‘Le guide’ – David Altmejd [tot 29/5]
Jan Vercruysse [5/6 tot 17/7]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071.27.29.71
do-zo 12-18u
❑ ‘One Shot ! Football et Art 
Contemporain’ – Hellmuth Costard, 
Douglas Gordon et Philippe Parreno, 
Wim Delvoye, Kendell Geers, Walter 
Swennen, Raoul de Keyser, … [tot 11/7]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
❑ ‘16e Prix National Photographie 
Ouverte’/ ‘Made in Belarus’ – Philippe 
Herbet / ‘Nikon Press Photo Awards 
2009’ [22/5 tot 19/9]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 11-17u
❑ Emo Verkerk / Marie Cloquet / Sophie 
von Hellerman & Josh Smith [tot 20/6]
❑ ‘Biënnale van de schilderkunst: het 
sublieme voorbij’ – Gustave Van de 
Woestyne, Gerhard Richter, Christopher 
Wool, Thierry de Cordier, Michael 
Venezia, Ugo Rondinone… [4/7 tot 19/9]

Deurne

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

Elsene

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 –  
02 347 78 95 do-vr 14-18u za 11-18u
❑ ‘Werken op papier van 1984 tot 2009’ 
– Paul Trajman [tot 29/5] ❑ ‘David 
Lynch. Lithografieën’ – David Lynch [3/6 
tot 31/7]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
09.269.29.10 di-zo 10-17u
❑ ‘Beelden en schilderjen’ – Herman 
Theunynck / ‘Provinciale Prijs Beeldende 
Kunst 2009’ – Hannes Van Severen / 
Stijn Cole [tot 13/6]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
❑ ‘The Scandinavian Touch in Belgian 
Furniture 1951-1966’ / ‘Transit Cases: 
stoelen uit Mexico’ / ‘18 jaar spelen’ – 
Richard Hutten [tot 6/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Due to ordinary forgetfulness’ – 
Kristof Van Heeschvelde [16/5 tot 27/6]

Galerie Tatjana Pieters
Burggravenlaan 40/2nd floor –  
09 324 45 29  
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Bart De Clercq / Yves Coussement 
[24/5 tot 27/6]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Get out of my cloud’ – Edith 
Dekyndt/’Proposal of the props’ – Rik 
Moens [tot 13/6]

Kunstbib Universiteit Gent
Sint-Hubertusstraat 2 – 09/264.41.20
ma-vr 9-12u/13-17u
❑ ‘Estonian dialogue in Vandevelde’s Art 
Library. Visuele poëzie en installatie in 
de Henry Van de Velde’s kunstbibliotheek’ 
– Raul Meel [tot 28/5]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘De Blauwe Wolf’ / ‘Autistrade’ / ‘De 
wereld andersom. Art Brut uit de abcd 
collectie, Parijs’ – Adolf Wölfli, Henry 
Darger, Martin Ramirez en Alexandr 
Lobanov / ‘Fatalitas! Tekeningen van 
Franse gevangenen uit het interbellum’ / 
‘Geen schuld, wel straf. Foto’s’ – Lieven 
Nollet / Luiz Figueiredo [22/5 tot 12/9]
❑ ‘Petrus Jozef Triest. 250 jaar Petrus 
Jozef Triest’ [tot 10/1]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u

❑ ‘Dossiertentoonstelling: Jean 
Delvin’ – Jean Delvin / Gustave van 
de Woestyne [tot 27/6] ❑ ‘Artist in 
residence’ – Stijn Cole [tot 3/10]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
❑ ‘Electrified 02 - Hacking Public 
Space’ – Denicolai & Ivo Provoost i.s.m. 
Alec de Busschère, Carlos Rodríguez-
Méndez, Amilcar Packer, Miet Warlop, 
Helmut Smits… / ‘The Cemetery of 
Reason’ – Ed Templeton [tot 13/6]
❑ ‘XANADU! De collectie van het 
S.M.A.K. belicht door Hans Theys’ - [3/7 
tot 3/10] ❑ ‘Ain’t no grave gonna hold 
my body down’ – Paolo Chiasera [5/6 tot 
22/8] ❑ ‘Collectietentoonstelling. Inside 
Installations’ – Leo Copers, Honoré 
d’O, Mark Manders, Joëlle Tuerlinckx, 
Dennis Oppenheim, Wolf Vostell…  
[5/6 tot 3/12]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 0477.78.90.98
wo-zo 14-18u
❑ ‘Kunstenaar van de maand’ – Gideon 
Kiefer [tot 30/5] ❑ ‘update_3 | body 
sound’ – Bruce Nauman, Vito Acconci, 
Manon De Boer, Anouk De Clercq, 
Mike Kelly/Scanner, Chris Marker… 
[tot 20/6]
❑ ‘Verlangzamingen. Schilderijen’ – 
Michel Buylen [30/6 tot 1/8]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.22.99.31
di-vr 10-17u za-zo 10-17u
❑ ‘Hommage aan de monochromie’ – 
Johan Van Geluwe, Philippe Van Snick, 
Wout Vercammen, Stijn Cole, Werner 
Cuvelier… / ❑ ‘Arcadia redesigned’ 
– Herman van den Boom/’lifestyle 
storage’ – Tinka Pittoors [tot 27/6]

CIAP (Culturele Informatie en 
Actueel Prentenkabinet)
Armand Hertzstraat 21 bus 1 – 
011.22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17u
❑ ‘Blame it on the Boogie’ – Ruben 
Kindermans, Ben Kruisdijk, Conny 
Kuilboer, Tinka Pittoors, Esther 
Tielemans en Tamara Van San [tot 6/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘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] ❑ ‘Innercoma. Z33 
binnenstebuiten in de zomer van 2010’ – 
Philip Metten [27/6 tot 10/10]

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’ – Nicolas Bovesse et Marina 
Bautier [tot 6/6] ❑ ‘In progress’  
[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] ❑ ‘A toutes les morts, égales et 
cachées dans la nuit’ [20/6 tot 10/10]

Ieper

Cultuurcentrum Ieper
St.-Niklaasstraat 4 – 057.22.69.22
di-zo 13u30-17u
❑ ‘Homeland Lost’ – Alan Gingoux / 
‘Roots’ – Dirk Bogaert, Edith Dekyndt, 
Philip Huyghe, Stephanie Leblon [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’ 
[tot 15/8]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07
do-zo 11-18u
❑ ‘Collages patagés’ – Christian 
Dotremont, Serge Vandercam, Jo 
Delahaut, … / ‘Collectie De Stadshof’ 
/ ‘fotocollages’ – Egied Simons / Paul 
Joostens [29/5 tot 1/8] ❑ ‘Green 
Summer. Eco art tentoonstelling’ [29/5 
tot 31/10]

Knokke – zoute

Stephane Simoens  
contemporary fine art
Golvenstraat 7 – 050.67 75 90
❑ ‘Hyping the Real’ [tot 29/6]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ Angus Fairhurst/Philippe Van Snick 
[21/5 tot 29/8]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20
wo-do 13-21u vr-zo 13-18u
❑ ‘View by Thread’ – De Geuzen [tot 
6/6]

Lier

De Voorkamer
H. Geeststraat 7 – 0499.38.25.31
vr-za 18-21u30
❑ ‘Carte blanche aan Pierre Bastien & 
…’ [tot 3/7]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
❑ ‘Zulma Muze, model en madame’ 
[16/5 tot 20/6] ❑ ‘Biënnale van de 
schilderkunst: het sublieme voorbij’ – 
Lucio Fontane, Guy Mees, Roger Raveel, 
Mary Heilmann, Ann Veronica Janssen, 
Koenraad De Dobbeleer… [4/7 tot 19/9]

Mechelen

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14
do-zo 11-18u
❑ ‘Pantalone’ – Mitja Tušek [tot 6/6]
❑ Nadia Naveau [26/6 tot 29/8]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u
❑ Robert Suermondt, Parrot in the 
Belly [tot 13/6]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065/40.53.06
di-za 12-18u zo 10-18u
❑ ‘Serge Vandercam (1924-2005)’ 
[tot 29/8]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100  
064.21.21.93 di-zo 10-18u
❑ ‘Trésors de la Bibliothèque de 
Mariemont’ [26/6 tot 3/10]  
❑ ‘Mémoires d’Orient. Du Hainaut à 
Héliopolis’ [tot 17/10]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10
di-za 10-18u
❑ ‘L’œuvre secrète de Gustav-Adolf 
Mossa’ – 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]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43
dagelijks 10-22u
❑ ‘In de Wind’ – Sven ’t Jolle [tot 30/9]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’ Abbaye – 080.86.42.94
wo-zo 14-18u30
❑ ‘As Days Go By’ – Sen Chung [tot 
23/5]

Turnhout

Cultuurcentrum De Warande
Warandestraat 42 – 014 472 189
di-vr 14-18u za-zo 10-18u
❑ ‘O Congo. 50 jaar onafhankelijkheid 
in 50 schilderijen’ [tot 6/6]

Waregem

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

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109  
0241.180.71.04
di-zo 12-18u
❑ ‘Les pieds sur terre’ – atelier le 
balto [tot 19/9] ❑ ‘West/Ost. Ludwigs 
Grafik 2’ – Baselitz, Lüpertz, Penck, 
Kippenberger, Strawalde, Gerhard 
Altenbourg, Wolfgang Mattheuer… 
[tot 6/6]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
❑ ‘Hans von Aachen (1552-1615). 
Hofkünstler in Europa’ – Hans von 
Aachen [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’ [tot 
20/6] ❑ ‘Die Farben der Poesie’ – Joan 
Miró [2/7 tot 14/11]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 11-18u
❑ ‘Hang zur Neigung’ – Stefan Müller 
[tot 24/5] ❑ Christopher Williams [12/6 
tot 29/8]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Landscape without Horizon. Near 
and far in contemporary photography’ 
– Boris Becker, Natalie Czech, Miklos 
Gaál, Zhao Liang, Walter Niedermayr, 
Thomas Struth, Andreas Gefeller… 
[tot 15/8]

Berlin

Akademie der Künste - Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030.200 57.2000
di-zo 13-18u
❑ ‘Return of Landscape’ – Alex S. 
MacLean / ‘Return of Landscape. 
Outstanding projects of national and 
international architects and landscape 
architects’ [tot 30/5]

Akademie der Künste - Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57.0
di-zo 11-20u
❑ ‘High Energy’ – Jörg Schlaich - 
Rudolf Bergermann / ‘Zeichnen zum Ort’ 
– Szyszkowitz – Kowalski [tot 4/7]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Who knows Tomorrow’ – El Anatsui 
[4/6 tot 26/9]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128   
030 789 02 600 di-zo 10-18u
❑ ‘Spotlight Collection’ – Herbert 
Kaufmann and Max Wechsler [tot 24/5]
❑ ‘Berlin transfer. Young art from 
the Berlinische Galerie and GASAG’ 
– Beate Gütschow, Falk Haberkorn, 
Clemens Krauss, Raimund Kummer, 
Caro Suerkemper… [tot 24/5]  
❑ ‘Living in Oblivion’ – Julian Rosefeldt 
[tot 18/10] ❑ ‘Moments Unnoticed. 
Photographs 1927-1936’ – Marianne 
Breslauer / ‘Spotlight Collection’ – 
Ursula Sax [11/6 tot 6/9] ❑ ‘Berlin 
images from the 1920s’ – Karl Arnold 
[11/6 tot 27/9]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15  
030.202.093-0
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
❑ ‘My Dirty Little Heaven’ – Wangechi 
Mutu [tot 13/6]

Deutsches Historisches Museum
Hinter dem Gießhaus 3   
030 - 20304 - 750 10-18u
❑ ‘Displaying Power. Art as a Strategy 
of Rule’ [tot 13/6] ❑ ‘The XXth 
Century. People-Places-Times. Two 
Decades of the German Historical 
Museums’ Photo Collection’ [tot 20/6]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51  
030.39.78.34.11
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Bestiarium’ – Walton Ford [tot 6/6]
❑ ‘Dream Passage’ – Bruce Nauman 
[28/5 tot 10/10] ❑ ‘The Collections’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Who knows Tomorrow’ – 
Zarina Bhimji, António Ole  
[4/6 tot 26/9]
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Haunch of Venison Berlin
Heidestrasse 46 – 030 39 74 39 63
di-za 11-18u
❑ ‘Have You Ever Really Looked at the 
Sun?’ – Damien Hirst - Michael Joo [tot 
14/8]

Konrad Fischer Galerie Berlin
Lindenstrasse 35 – 030 50596820
di-za 11-18u
❑ ‘The broccoli cycle 1’ – Peter 
Buggenhout [tot 5/6]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘6th Berlin Biennale for Contemporary 
Art’ – Mark Boulos, Phil Collins, Marcus 
Geiger, Nilbar Güres, Thomas Locher, 
Marie Voignier [11/6 tot 8/8]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7  
030/254.86.777 di-zo 10-20u
❑ ‘Treasures of the Aga Khan Museum. 
Masterpieces of Islamic Art’ [tot 6/6]
‘Inner City Out’ – Olafur Eliasson / 
‘Retrospektive’ – Frida Kahlo  [tot 9/8]
❑ ‘Teotihuacan .Mexico’s Mysterious 
Pyramid City’ [1/7 tot 10/10]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56
di-wo-zo 10-18u vr-za 10-20u do 10-22u
❑ ‘Live’ – Rudolf Stingel [tot 24/5]
❑ ‘Who knows Tomorrow’ – Pascale 
Marthine Tayou, Friedrichswerdersche 
Kirche: Yinka Shonibare MBE [4/6 tot 
26/9]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129  
030.280.70.20
di-zo 12-18u do 12/20u
❑ Asta Gröting / Barbad Golshiri / 
‘Gruppenbild 2: El valor del gallo 
negro (Buthe-Turm-Börse)’ – Discoteca 
Flaming Star [tot 11/6] ❑ Ciprian 
Muresan [3/7 tot 22/8]

Sammlung Scharf-Gerstenberg
Schloßstraße 70 di-zo 10-18u
❑ ‘Double Sexus’ – Hans Bellmer - 
Louise Bourgeois [tot 15/8]

Sonderausstellungshallen Kulturforum
Matthäikirchplatz – 030 - 266 42 3040
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Feelings are a private concern. 
Verism and the New Objectivity - Neue 
Sachlichkeit’ [tot 15/8]

Temporäre Kunsthalle Berlin
Temporäre Kunsthalle Berlin   
(0)30-20 45 36 50
ma-zo 11-18u ma 11-21u
❑ ‘squatting. erinnern, vergessen, 
besetzen’ – Olaf Nicolai, Manfred 
Pernice, On Kawara, Thomas Locher, 
Franka Hörnschemeyer… [tot 24/5]

Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Echoraum. Neue Arbeiten aus dem 
Medienlabor’ [tot 6/6] ❑ ‘Byzantium. 
Splendour and Everyday life’ [tot 13/6]
❑ ‘Ein langer Spaziergang… Zwei kurze 
Stege…’ – Liam Gillick [tot 8/8]
❑ ‘Gerettete Schätze Afghanistan. 
Die Sammlung des Nationalmuseums 
in Kabul’ [11/6 tot 3/10] ❑ Thomas 
Schütte [15/7 tot 1/11]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
❑ Erwin Wurm [tot 6/6] ❑ ‘Der Westen 
leuchtet/The Luminous West’ – Blinky 
Palermo, Sigmar Polke, Georg Herold, 
Isa Genzken, Martina Debus, David 
Hahlbrock, David Hahlbrock… [10/7 tot 
24/10]

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] ❑ ‘The way’ – Abraham David 
Christian [11/6 tot 29/8]

Düsseldorf

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

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130
di-za 12-17u
❑ ‘The Fate of Irony’ [tot 10/7]

KIT - Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 
0049.211.8920.769
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Demolition Milk II’ [21/5 tot 8/8]

Konrad Fischer Galerie Düsseldorf
Platanenstrasse 7 – 0211 685 908
di-vr 11-18u za 11-14u
❑ ‘Neue Arbeiten’ – Thomas Ruff [tot 
26/6]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Seen From Here’ – Matts Leiderstam 
[tot 24/5] ❑ Hans-Peter Feldmann [20/6 
tot 22/8]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23
di-zo 14-21u
❑ Florian Pumhösl [tot 24/5]
‘Die Letzten ihrer Art’ – Hendrik Plenge 
Jacobsen [26/6 tot 22/8]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di-zo 11-18u
❑ ‘Le grand geste! Informel und 
abstrakter Expressionismus, 1946-1964’ 
[tot 1/8] ❑ ‘Spot on 05. Bleibercht 

für Diana M. Vater, Papierweights, A. 
Bircken/Arnold Böcklin, Schlafende 
Diana von zwei Faunen belauscht, 1877’ 
– Markus Vater, Alexandra Bircken, 
Böcklin [tot 29/8]

NRW-Forum
Ehrenhof 2 – 0211-89 266 90
di-zo 11-20u vr 11-24u
❑ Robert Mapplethorpe [tot 15/8]

Essen

Museum Folkwang Essen
Goethestraße 41 – 0201.88.45.301
di-zo 10-18u vr 10-24u
❑ ‘Teaching Photography’ – Olivier 
Richon, Susanne Brügger, Gisela 
Bullacher, Koka Ramishvili , Johannes 
Schwartz, Paul Seawright [tot 13/6]
❑ ‘The Most Beautiful Museum 
in the World’ [tot 25/7] ❑ ‘Das im 
Entschwinden Erfasste. Videokunst 
im Museum Folkwang’ [5/6 tot 1/8] 
❑ ‘VideoTapes 1969-2010’ – Wolf 
Kahlen [5/6 tot 1/8] ❑ ‘A Star is born. 
Photography and Rock since Elvis 
Presley’ [2/7 tot 10/10]

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’ – Bruce Nauman, Peter Friedl, 
Stephan Huber, Thomas Kunzmann, 
Aurelia Mihai, Günter Brus… [tot 6/6]
❑ ‘Mapping Worlds: Welten verstehen. 
Aufbruch in die Gegenwart 8. 
Internationale Foto-Triennale Esslingen 
2010’ – Anas Al-Shaikh, Michael van den 
Bogaard, Stephen Wilks, Daido Moriyama, 
Stefanie Schneider… [27/6 tot 19/9]

Frankfurt

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-vr 12-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Reports from the Crack of Dawn’ – 
Sven Johne [tot 25/7]

Museum für Angewandte Kunst 
Frankfurt
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
❑ ‘Less and more. The design ethos of 
Dieter Rams’ [21/5 tot 5/9]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘MMK Zollamt’ – Heide Nord & Falke 
Pisano [tot 13/6] ❑ ‘Event, Stream, 
Object’ – Florian Hecker / ‘Radical 
Conceptual. Positions in the MMK 
Collection’ – Hanne Darboven, Alighiero 
Boetti, John Baldessari, Tony Conrad, 
On Kawara, Francis Alÿs, Cerith Wyn 
Evans… / ‘Functions of Drawing’ – Carl 
Andre, Dan Flavin, Joseph Kosuth, Robert 
Morris, Blinky Palermo… [tot 22/8]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
❑ ‘All’s fine that ends fine’ – Uwe Lausen 
[tot 13/6] ❑ ‘Celluloid. Cameraless Film’ 
– Stan Brakhage, Tony Conrad, Cécile 
Fontaine, Len Lye, Aldo Tambellini, 
Jennifer West… [2/6 tot 29/8]
‘New living’ – Mike Bouchet / 
‘Projection’ – Peter Kogler [1/7 tot 12/9]

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

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
❑ ‘Gute aussichten. Young german 
photography 2009/2010’ [tot 30/5]  
❑ ‘Julia Stoschek Collection. I want to 
see how you see’ – Jeppe Hein, Carsten 
Nicolai, Tony Oursler, Paul Pfeiffer, 
Thomas Demand, Vito Acconci, Douglas 
Gordon… [tot 25/7]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12
di-zo 10-18u do 10-19u
❑ ‘The Song of the Line. Zeichnungen 
aus fünf Jahrzehnten’ – Stephan von 
Huene [tot 6/6] ❑ ‘A Temporary Heaven. 
Art in Hamburg in the 1920s’ [tot 27/6]
❑ ‘Der Jesus-Skandal. Ein Liebermann-
Bild im Kreuzfeuer der Kritik’ [tot 18/7]
❑ ‘Whiteout and other stories’ – Geert 
Goiris [tot 11/7] ❑ ‘Drawing Rooms’ – 
David Tremlett [25/6 tot 31/10]
❑ ‘Noble Guests. Impressionist 
Masterpieces from the Kunsthalle 
Bremen’ [tot 6/1]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81
di-zo 10-19u do 10-21u
❑ ‘Bad dimension’ – Aaron Curry / 
‘Ereignishorizont’ – Alicja Kwade / ‘il 
est comme un saint dans sa niche: il ne 
bouge pas’ – Bethan Huws  [tot 24/5]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
❑ ‘Hour’ – David Schnell [tot 30/5]
❑ ‘Leinen los! 85th Fall Exhibition’ 
[12/6 tot 15/8]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘The Other Me. The Other You. 20th 
Century Portraits’ [tot 24/5]  
❑ ‘Love Stories. Yearning, Devotion and 
Fulfilment in works from Munch to Nolde 
and Picasso’ [tot 15/8]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u
❑ ‘A Lifetime for Architecture. The 
photographer Julius Shulman’ – Julius 
Shulman / ‘Landnahme’ – Stephan Mörsch 
/ ‘Richard Neutra in Europe. Buildings and 
projects 1960 - 1970 ‘ [tot 1/8]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘antiplastic’ – Thomas Straub/’Invisible 
History of Exhibitions. Freie Schule 
für Kunsttheorie und - praxis’ / ‘Iput 
(Superintendant: Tamás St.Auby) Exist.
enzminimum st.andard projekt 1984 w’ 
[tot 20/6]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie - ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘You&Me-isms. part 1 Interaktive 
Installation’ – Boris Petrovsky [tot 31/12]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
❑ ‘Ewald Mataré. Beelden. Een 
particuliere collectie uit het Rijnland’ 
[tot 20/6]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 – 
0221.21.70.21
di-zo 13-19u
❑ ‘Blondie’ – Alexandra Bircken [tot 
6/6] ❑ Melanie Gilligan [26/6 tot 5/9]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60
di-zo 11-17u wo 11-20u
❑ ‘All-over Mondrian. Kunst und 
Konsum’ [24/6 tot 8/8]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79
di-zo 10-18u elke 1ste do/maand 10-22u
Jochen Lempert [tot 13/6]
❑ ‘Exhibition series: Saw it, Loved it: 
A Look at Private Collecting. Private 
Collection Cologne’ [31/5 tot 27/6] ❑ Wade 
Guyton [tot 25/8] ❑ ‘Art as Motif’ – Roy 
Lichtenstein [2/7 tot 3/10] ❑ ‘Moving 
Images: artists & video_film’ – Nam June 
Paik, John Baldessari, Jonas Mekas, 
Jack Goldstein, Mike Kelley, Guillaume 
Bijl… [29/5 tot 31/10] ❑ ‘19th century 
photographs from Japan and China’ [11/6 
tot 9/1] ❑ ‘Russian Avantgarde. Kazimir 
Malevich and Suprematism in the Ludwig 
collection’ [tot 20/2]

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’ [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: The 
landscapes’ [tot 1/8]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 
02151/77.00.44 di-zo 11-17u
❑ ‘Alan Uglow’ – Alan Uglow/ Herbert 
Hamak [tot 24/5] ❑ Ted Partin [13/6 
tot 19/9] ❑ ‘Art, Science, Technology’ 
– Adolf Luther / ‘Winner of the Adolf-
Luther-Foundation Art Prize 2010’ – 
Julius Popp [11/7 tot 19/9]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 – 
0214.855.56-29
di 11-21u wo-zo 11-17u
❑ ‘Das Theater ist auf der Straße. Die 
Happenings von Wolf Vostell’ – Wolf 
Vostell [6/6 tot 15/8]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31
di-zo 10-18u
❑ ‘Robert Morris. Notes on Sculpture’ – 
Robert Morris [tot 30/5]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Arnulf Rainer - The Overpainter A 
retrospective in the Alte Pinakothek to 
celebrate the artist’s 80’ – Arnulf Rainer 
[10/6 tot 5/9]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 
089.211.27.115 ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Grey as colour. Photographs until 
2009’ – Michael Schmidt [21/5 tot 22/8]
❑ ‘Less is more. Pictures, objects, concepts 
from the collection and archive of herman 
and nicole daled. 1966–1978’ – Marcel 
Broodthaers, Daniel Buren, Dan Graham, 
James Lee Byars, Lawrence Weiner… [tot 
25/7] ❑ ‘Ephemera graphic design etc.’ – 
Thomas Mayfried [21/5 tot 22/8]

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

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Wendepunkt(e) im Bauen. Von der 
seriellen zur digitalen Architektur’ [tot 
13/6] ❑ ‘From Cape Town to Brasilia.
New Sports Stadiums by the Architects 
von Gerkan, Marg und Partner’ – von 
Gerkan, Marg und Partner [tot 20/6]
❑ ‘Pipilotti Rist. Extrimities (smooth, 
smooth). Audio Video Installation’ – 
Pipilotti Rist [tot 27/6] ❑ ‘Begleiter’ 
– Neo Rauch [tot 15/8] ❑ ‘Arbeiten auf 
Papier’ – Norbert Tadeusz [tot 29/8]
‘Oggetti e Progetti. Alessi: storia e futuro 
di una fabbricia del design italiano’ [22/5 
tot 19/9] ❑ ‘Noble Guests. Masterpieces 
from the Kunsthalle Bremen’ [tot 1/2]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 –  
089 95 93 96 9 - 0
ma-vr 14-16u za 11-16u
❑ Saskia Olde Wolbers/Andreas 
Slominski [25/5 tot 18/9]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 
089.45.55.51.25 wo-zo 11-18u
❑ ‘Passagen. Videos, Fotos, 
Installationen’ – Christoph Brech [tot 
24/5] ❑ ‘Maß und Freiheit. Textilkunst 
im Jugendstil von Behrens bis Olbrich’ 
[tot 30/5] ❑ ‘Ricochet #2. über vieles 
und nichts’ – Samantha Dietmar [tot 
27/6] ❑ ‘Ende schön alles schön’ – Uwe 
Lausen/’50 Jahre Pop Art’ – Mel Ramos 
[25/6 tot 3/10]

Münster

LWL - Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 0251.59.07.01
di-zo 10-18u
❑ Christoph Worringer [tot 30/5]
❑ ‘Stage’ – Klaus Merkel [tot 4/7]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Supracity’ – Corinne Wasmuht [tot 
16/5] ❑ Karla Black [24/6 tot 22/8]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘Claus Bury. Maßstabssprünge’ [tot 
13/6] ❑ ‘L H C’ – Gerhard Mayer [tot 
11/7] ❑ ‘Grusinische Tänzer’ – Joachim 
Bandau [25/6 tot 1/8]

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]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Golden’ – Hubert Kiecol [18/5 tot 
22/8]

Stuttgart

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
❑ ‘Territories of the In/Human’ – Artur 
Zmijewski, Krassimir Terziev, Aglaia 
Konrad, Lukas Einsele, Pia Fuchs, Edgar 
Endress… [tot 1/8]

Wolfsburg

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22
05361.674.22
❑ ‘Arti’ [21/5 tot 15/8]

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
❑ ‘Bridget’s Bardo. Presentation of 
the central piece of the exhibition: The 
Wolfsburg Project ‘ – James Turrell / 
‘Rudolf Steiner and Contemporary Art’ 
– Meris Angioletti, Joseph Beuys, Tony 
Cragg, Olafur Eliasson, Helmut Federle, 
Katharina Grosse… / ‘Rudolf Steiner. 
Alchemy of the Everyday. An exhibiton of 
the Vitra Design Museum’ [tot 3/10]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
❑ ‘Shannon Bool et Julien Bismuth’ – 
Shannon Bool et Julien Bismuth [16/6 
tot 13/9]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
❑ ‘Between the moon and the sea’ – 
Spencer Finch / ‘L’Ellipse’ – Dominique 
Blais [tot 30/5]

Dijon

Le Consortium
Rue Quentin 16 – 03.80.30.75.23
di-za 14-18u za 10-13u/14-18
❑ Lynda Benglis [tot 20/6]

Grenoble

CNAC - Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
❑ ‘Art Orienté objet’ – Marion Laval-
Jeantet et Benoît Mangin [30/5 tot 5/9]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du 
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27
11-19u
❑ ‘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
❑ ‘Frédéric Moser & Philippe 
Schwinger’ – Frédéric Moser & Philippe 
Schwinger [tot 21/8]

Metz

Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 
03.87.74.20.02 wo-zo 11-19u
❑ ‘A l’ombre d’un doute’ – Ignasi Aballí, 
Manon de Boer, Edith Dekyndt, Dora 
García, Ann Veronica Janssens, Corey 
McCorkle [tot 29/8]

Nantes

Hangar à bananes
Quai des Antilles, Île de Nantes 
02 28 01 50 00 (frac)
wo-zo 13.30u-19.30u
❑ ‘Le sourire du chat (opus 1)’ – James 
Welling, Falke Pisano, Fabrice Hyber, Allan 
McCollum, Thomas Locher… [tot 29/8]

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]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 wo-ma 11-21u
❑ ‘La substance du design’ – Patrick 
Jouin’Erró. 50 ans de collages’ [tot 24/5]
‘Passages’ – Sarkis / ‘Dreamlands’ – Da 
Cruz [tot 21/6] ❑ ‘L’atelier’ – Lucian 
Freud / ‘Les Promesses du passé. Une 
histoire discontinue de l’art dans l’ex-
Europe de l’Est’ [tot 19/7] ❑ ‘Galerie 
des enfant: Carton Workshop’ – Tadashi 
Kawamata [tot 23/8] ❑ ‘Histoire de 
l’Atelier Brancusi’ [tot 25/1]  
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvel accrochage de la collection 
permanente (de 1905 à 1960)’ [tot 
12/2] ❑ ‘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… [21/2]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50
di-zo 12-20u
❑ ‘Gosse de peintre’ – ‘Beat Takeshi 
Kitano [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
❑ ‘Les petits métiers’ – Irving Penn 
[tot 25/7]

Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 – 01.53.59.12.40
di-zo 13-19u
❑ ‘Hommage à l’art du dessin. Paul van 
der Eerden en de Collection Frits Lugt’ 
[tot 4/7] ❑ ‘Een uitzonderlijke keuze uit 
de Collectie Frits Lugt’ [tot 11/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 do 
14u30-18u30
❑ ‘Ton image me regarde !?’ – Esther 
Shalev-Gerz / ‘Lisette Model/Autour de 
Lisette Model: le cinéma de Paris à New 
York’ [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
❑ ‘Onomatopoeia, part 1’ – Charles 
Avery [27/5 tot 8/8]

Musée Bourdelle
Rue Antoine-Bourdelle 18 – 
01.49.54.73.73 di-zo 10u-17u40
❑ ‘En mai, fais ce qu’il te plaît!’ – Hans-
Peter Feldmann, Ann Veronica Janssens, 
Claude Lévêque, Jean-Luc Moulène, 
Elisabeth Ballet… [tot 19/9]

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
❑ ‘Alexandra Leykauf’ – Alexandra 
Leykauf [tot 27/6] ❑ ‘Seconde main’ 
– Olivier Mosset, Saâdane Afif, Art & 
Language, Sherrie Levine, Kasimir 
Malevitch, Richard Pettibone… [tot 24/10]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
❑ ‘Le maître caché’ – Meijer de Haan 
[16/5 tot 20/6] ❑ ‘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
❑ ‘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 
/ ‘La collection Motais de Narbonne. 
Tableaux français et italiens des XVIIe 
et XVIIIe siècles’ / ‘Toussaint Dubreuil 
(1561-1602)’ – Toussaint Dubreuil [tot 
21/6] ❑ ‘Antoine Watteau (1684-1721) 
et l’art de l’estampe’ – Antoine Watteau 
[8/7 tot 11/10] ❑ ‘L’esprit d’escalier’ – 
François Morellet [tot 31/12]

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’ 
– El Greco, Jusepe de Ribera, Joaquin 
Sorolla, Goya, Picasso, … [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
❑ ‘Corps et décors. Rodin et les arts 
décoratifs’ / ‘Wim Delvoye’ – Wim 
Delvoye [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 23/5]
❑ ‘Re/Search: Bread and Butter with the 
ever present Question of How to define 
the difference between a Baguette and a 
Croissant (II)’ – Serge Spitzer [tot 5/12]
❑ ‘Nomiya’ – 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’ / 
‘Hommage à Edvard Munch’ – Bedri 
Baykam [tot 18/7]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832
di-zo 14-18u
❑ Latifa Echakhch [tot 23/5]
❑ Dexter Dalwood [11/6 tot 15/8]

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]
❑ ‘Les Ateliers de Rennes. Biennale 
d’art contemporain’ [tot 18/7]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 04.67.74.94.37
ma-vr 12u30-19u za-zo15-20u
❑ ‘Half Life’ – Michael Ackerman / 
‘Ligne externe’ – Patrik Pion & Paule 
Combey / ‘Portrait d’une P.M.E’ – Rajak 
Ohanian [tot 30/5] ❑ ‘The Diamond Sea’ 
– Claude Lévêque [3/7 tot 3/10]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance – 
02.35.72.27.51 wo-zo 13u30-18u30
❑ ‘Dans un jardin. Un hommage au 
déjeuner sur l’herbe et au jardin de 
Monet à Giverny’ – Marie José Burki, 
Florence Chevallier, Douglas Gordon, 
Bernard Guillot, Axel Hütte, Bernard 
Plossu… [29/5 tot 10/10]

Tourcoing

Musée des Beaux Arts - Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60
wo-ma 13u30-18u
❑ ‘Débauche de portraits. A partir de 
ceux d’Eugène Leroy’ – Eugène Leroy, 
Pierre-Yves Bohm, Le Guerchin, Markus 
Raetz, Marc Ronet, Rembrandt… [tot 
28/6] ❑ ‘Laboratoire Eugène Leroy’ 
[tot 19/9]

Tours

Château de Tours
25 avenue André Malraux 
02 47 70 88 46 di-zo 13-18u
❑ ‘Nadar, la norme et le caprice’ – Nadar 
[29/5 tot 7/11]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43
di-zo 10u30-17u30
❑ ‘Tate Collection Display: St Ives and 
the International Avant-garde’ / Lily van 
der Stokker [tot 26/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
❑ ‘Ice Age Sculpture’ [tot 20/6]
‘Ornament and Line’ – Hermann Obrist 
[3/6 tot 29/8]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
di-zo 10-18u
❑ ‘I See a Woman Crying’ – Rineke 
Dijkstra [tot 30/8] ❑ ‘Peace and 
Freedom’ – Picasso [21/5 tot 30/8]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
❑ ‘Impressions of Africa: money, medals 
and stamps’ [tot 6/2] ❑ ‘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’ [tot 25/7]
❑ ‘The printed image in China from the 
8th to the 21st centuries’ [tot 5/9]
❑ ‘South Africa Landscape Kew at the 
British Museum’ [tot 10/10]
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 
[tot 30/5] ❑ Jim Hodges / ‘My Funeral 
Song’ – Breda Beban [11/6 tot 5/9]
Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050
ma-di-woe-vr 10-18u / do 10-19u /
za 10-17u 
❑ ‘River Sounding’ – Bill Fontana 
[tot 31/5] ❑ ‘Glasnost. Soviet Non-
Conformist Art from the 1980s’ [tot 26/6]
Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
❑ ‘Picturing Britain, A Bicentenary 
Exhibition’ – Paul Sandby RA (1731 – 
1809) [tot 13/6] ❑ ‘Barbara Rae RA. 
Prints’ [tot 20/6] ❑ ‘Relics of old London: 
Photography and the spirit of the city’ 
[tot 22/6] ❑ ‘Summer Exhibition 2010. 
Selection by Stephen Chambers and David 
Chipperfield. Theme: ‘Raw’ [14/6 tot 22/8]
❑ ‘Sargent and the Sea’ [10/7 tot 26/9]
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Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
❑ ‘Rude Britannia: British Comic Art’ 
[9/6 tot 5/9] ❑ Henry Moore [tot 8/8]
❑ ‘Tate Britain Duveens Commission 
2010’ – Fiona Banner [28/6 tot 3/1]
❑ ‘Art and the Sublime’ [tot 13/2]
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 30/4]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Level 2 Gallery: Haris Epaminonda. 
VOL. VI’ – Haris Epaminonda [29/5 tot 
30/8] ❑ Francis Alÿs [15/6 tot 5/9] 
❑ ‘Exposed: Voyeurism, Surveillance and 
the Camera’ [28/5 tot 3/10] 
❑ ‘London. An Imagery’ – Martin 
Karlsson [tot 31/12]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street – 
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
❑ ‘The Nature of the Beast: Meetings 
Archive’/’Fall Out: War and Conflict in 
the British Council Collection’ [tot 30/5]
❑ ‘Anarchive’ – John Latham [tot 5/9]
❑ ‘The Bloomberg Commission: Shadow 
Spans’ – Claire Barclay [26/5 tot 2/5]
❑ ‘Pacing Through Architecture’ – 
Robbrecht and Daem / ’Conquest of the 
Useless’ – Rachel Harrison [tot 20/6]
❑ Lars Laumann & Aida Ruilova [tot 5/7]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
❑ ‘Ceci n’est pas un casino!’ – Antoinette 
J. Citizen, Courtney Coombs, Ian Monk, 
Robert Barta, Stéphane Thidet… [01/05 
tot 05/09]

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 Mudam Collection’ [tot 
23/5]
❑ ‘Design City Luxembourg’ [tot 6/6]
❑ ‘Sketches of Space’ – Michael Beutler, 
Simone Decker, Ann Veronica Janssens, 
Peter Kogler, Raffaella Spagna & Andrea 
Caretto, Vincent Lamouroux, Zilvinas 
Kempinas [19/6 tot 19/9]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82
wo-za 12-17u zo 10-17u
❑ ‘De Nederlandse identiteit?’ – 
Marien Schouten, Job Koelewijn, David 
Jablonowski [27/5 tot 17/10]

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’ – Armando 
[tot 20/6] 

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030
di-vr 1-17u / za-zo 12-17u
❑ ‘Tom Claassen. Retrospectief’ [tot 
29/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
❑ ‘Martha Scheeren verbindt… Agnes 
Martin en Kees Visser’ – Martha 
Scheeren, Agnes Martin, Kees Visser [tot 
30/5] ❑ ‘Ruimte voor textiel’ – Herman 
Scholten [8/6 tot 26/9] ❑ ‘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
❑ ‘Human Comfort ‘ – Rob Voerman [tot 
30/5] ❑ ‘Passion’ – Johannes Schwartz 
[tot 13/6] ❑ ‘Een grote Deense onbekende’ 
– Mogens Balle [29/5 tot 22/8] ❑ ‘Grafiek’ 
– Guillaume Le Roy / ’Maskerade. Cobra’s 
spel met het masker’ [12/6 tot 10/10]

Amsterdam

Arcam
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78
di-za 13-17u
❑ ‘Prix de Rome.nl 2010’ [tot 3/7]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘For the love of Zainab’ – Sadik 
Kwaish Alfraji [tot 5/6]

Art Amsterdam 2010
artamsterdam.nl 
wo 18-22u do 11-19u vr 11-21u 
za-zo 11-19u
❑ ‘Art Amsterdam 2010. No Holds 
Barred’ [26/5 tot 30/5]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
di-zo 11-17u
❑ ‘Any Other Business’ – Nicoline van 
Harskamp [28/5 tot 11/7]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59  
020 6255651 di-zo 11-18u
❑ ‘I’m Not Here. An Exhibition Without 
Francis Alÿs’ – Roman Ondak, Vaast 
Colson, David Sherry, Tatiana Mesa, 
Mounira Al Solh… [tot 6/6]
❑ ‘Super Normal’ – Bjarne Melgaard, 
Rod Bianco [19/6 tot 5/9]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59
dagelijks 13-18u
❑ ‘Offspring 2010’ – Marie Aly, Etienne 
Fouchet, Carl Johan Högberg, Axel 
Linderholm, Eileen Maxson, Rory 
Pilgrim, Siobhan Tattan en Raed Yassin 
[19/5 tot 30/5]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
❑ ‘a shimmer of possibility ‘ – Paul 
Graham [tot 13/6] ❑ ‘Collectie Vrolik ‘ – 
Hans van den Bogaard [tot 20/6]
❑ ‘It might seem familiar ‘ – Ari 
Marcopoulos [tot 16/6] ❑ ‘Foam_3h: For 
your eyes only ‘ – Simon Wald-Lasowski 
[4/6 tot 25/8] ❑ Karl Blossfeldt [25/6 
tot 22/8] ❑ ‘Pretty Much Everything. 
Photographs 1985-2010 ‘ – Inez van 
Lamsweerde & Vinoodh Matadin [25/6 
tot 15/9]

Galerie Paul Andriesse
Westerstraat 187 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
❑ ‘Opening exhibition gallery Paul 
Andriesse’ – Daan van Golden, Peter 
Welz, Ariel Schlesinger… [26/5 tot 2/7]

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
❑ ‘Count Your Blessings’ – Eliyahu Sidi 
[tot 24/5] ❑ ‘Kleurrijke herinneringen 
aan een Poolse jeugd’ – Mayer July [4/6 
tot 10/10]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400
ma-zo 10-17u
❑ ‘In atmosferisch licht. Picturalisme in 
de Nederlandse fotografie 1890-1925’
[tot 20/6]

NIMK – Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Keizersgracht 264 – 020 6237101
di-za 13-18u
❑ ‘Witty, lo-fi works with knotty 
thoughts’ – Mounira Al Solh, Keren 
Cytter, Shana Moulton, Hayley 
Silverman, Ola Vasiljeva, Emily Wardill 
en Nina Yuen [tot 24/7]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
❑ ‘Kijkroute: Een dag uit het leven in de 
Gouden Eeuw’ [tot 21/6] ❑ ‘Miró & Jan 
Steen voor het eerst verenigd ‘ – Miró, 
Jan Steen [17/6 tot 13/9] ❑ ‘Stralende 
Madonna’s’ [tot 21/6]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Krijn de Koning’ – Krijn de Koning 
[22/5 tot 19/6]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 101-111  
020.427.59.51 di-za 12-17u
❑ ‘For the Birds’ – Emily Bates, Justin 
Bennett, Luke Fowler, Katarina Zdjelar, 
Vladimir Nikolic… [tot 27/6]

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] ❑ ‘Buiten 
schilderen: mythe en realiteit’ – Charles-
François Daubigny… / ‘Meesters uit 
Museum Mesdag’ – Gustave Courbet, 
Jean-François Millet, Théodore Rousseau, 
Jacob Maris, Jozef Israëls [tot 23/1]

Vondelpark
Vondelpark – 020 6255651
❑ ‘Alien Palace Birdhouse Collection’ – 
Otto Karvonen [tot 31/7]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘De geheime schilderijen van Hilma af 
Klint(1862-1944)’ [tot 30/5]
❑ Kees Goudzwaard [tot 6/6]
❑ ‘Disorient and other works’ – Fiona 
Tan / ‘Sideways’ – Atousa Bandeh 
Ghiasabadi, Sara Blokland, Katrin 
Korfmann, Bassam Chekhes, Nickel van 
Duijvenboden, Tina Rahimy [tot 20/6]
❑ ‘Willem Weismann’ [12/6 tot 15/8]
❑ ‘What’s new. Nieuwe aanwinsten’ 
[12/6 tot 5/9] ❑ ‘Mind-Set’ – Ineke 
Hans [27/6 tot 5/9] ❑ ‘Neo-realisten’ – 
Carel Willink, Pyke Koch, Charley Toorop, 
Edgar Fernhout, Dick Ket… [tot 26/9]
❑ Elger Esser [11/7 tot 26/9]

Assen

Cercle Meudon –Architectuurpodium 
Assen
Venestraat 88 – 0592 315376
❑ ‘De Nieuwe School. Architectuur-
presentatie. Relaties tussen vormgeving 
van nieuwe scholen en inhoudelijk 
onderwijs’ [6/6 tot 3/7]

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
❑ ‘Mieke Hoogeveen en Boris Brink’ 
– Mieke Hoogeveen en Boris Brink / 
‘Proposition’ – Frank Sciarone [6/6 tot 3/7]

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

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 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ ‘Pleasure Ground. Een viertal keren 
wisselende tentoonstelling rond het 
thema ‘Engagement’ [tot 18/6]

Parkplatz
Parkeerterrein Beyerd/Vlaszak – www.
parkplatz.nu
❑ Bernd Lohaus [27/5 tot 24/6]
❑ Thomas Bakker [24/6 tot 22/7]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44
di-zo 14-22u
❑ ‘Eastward Bound’ – Marco van 
Duyvendijk [tot 22/8]

Galerie West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘1st and 3rd’ – Simon Gush [tot 29/5]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33
di-zo 14-22u
❑ ‘Catch of the day’ – David Bade [tot 
27/6] ❑ David Schnell [10/7 tot 17/10]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 11-17u
❑ ‘Kandinsky en Der Blaue Reiter’ [tot 
24/5] ❑ ‘De wondere wereld van de 
Tsjechisch-Slowaakse glaskunst’ [30/5]
❑ ‘Het Vermogen om te geven. Kunst 
geschonken door vrienden’ – Morandi, 
Mondriaan, Erwin Olaf, Carla van de 
Puttelaar… [tot 20/6] ❑ Jan Dibbets 
[22/5 tot 12/9]

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

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
❑ ‘The New Horizon’ – Emre Hüner 
[tot 6/6]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Stromarkt 18c – 0570.611.901
di-zo 13-17u
❑ ‘Rood-voor-Rood. Het inwisselen van 
niet meer in gebruik zijnde agrarische 
bebouwing voor burgerbebouwing’ [tot 
20/6]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89
wo-za 12-17u
❑ ‘Urban Exporers Festival’ [21/5 tot 
23/5]

Eindhoven

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Het Oog’ – Antonis Pittas [tot 25/6]
❑ ‘Play Van Abbe. Deel 2. Tijdmachines’ 
[tot 12/9] ❑ ‘Tijdmachines: Naar 
de marge en terug’ – Andrzej 
Wróblewski [tot 15/8] ❑ ‘Tijdmachines: 
Museummodules’ – Kai-Uwe Hemken 
en Jakob Gebert, Museum of American 
Art Berlin, Florian Schneider, Wendelien 
van Oldenborgh/’Tijdmachines: Tussen 
Minimalismen & Free Sol Lewitt’ – 
Superflex [tot 12/9] ❑ ‘Lissitzky+ Deel 
1: Overwinning op de zon’ – El Lissitzky, 
Kazimir Malevich, Theo van Doesburg, 
Marc Chagall, Ivan Puni, Liubov 
Popova… [tot 5/12]

Enschede

21Rozendaal, ruimte voor Actuele 
Kunst
Het Rozendaal 21 – 053 430 09 99
do-zo 11-17u
❑ ‘1UP. Geometry Strikes Back’ – 
Jelena Miskovic [tot 20/6] ❑ ‘Far From 
Kimberley. Houtskooltekeningen & 
animatie films’ – Wendy Morris [23/5 
tot 12/9]

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75
di-zo 11-17u
❑ ‘Push Pull. WJM Kok, Frank 
Mandersloot en collectie’ – WJM Kok, 
Frank Mandersloot [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

Academie Minerva
Gedempte Zuiderdiep 158 
www.academieminerva.nl
❑ ‘Final 2010’ - [3/7 – 8/7]

NP3
Hofstraat 21 – 050/313.82.60
do-zo 14-18u
❑ ‘DISplay: YGA’s Gerben Meinders, 
Jan Bokma en Suzanne Bodde’ – Gerben 
Meinders, Jan Bokma en Suzanne 
Bodde/’NULL: To Dub Doubt’ – Jerry 
Galle [tot 13/6] 
❑ ‘Eindexamenpresentatie FMI masters 
(Frank Mohr Institute) MFA Interactive 
Media and Environments’ [24/6 tot 11/7]

Oude Groninger Museum
Praedinussingel 59  – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
❑ ‘In het oude Groninger Museum. 
100 jaar verzamelen 1894 -1994’ [30/5 
tot 5/9]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Paper Vegetables’ – Jakup 
Ferri/’Serum’ – Daniel Roth / ’The Value 
of Void’ – Navid Nuur [tot 6/6]
❑ ‘Bomans – Portret van een 
levenskunstenaar’ [19/6 tot 5/9]

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u

❑ ‘Onze wereld mooier maken. Werk van 
Vera Yanovshtchinsky architecten’ – Vera 
Yanovshtchinsky architecten [tot 30/5]
❑ ‘Zwaan-kleef-aan-expositie over de 
rivier het Spaarne en de stad Haarlem’ 
[tot 31/5]

Heeswijk

Stichting dertien hectare
Meerstraat 22 - 06 53 54 76 75
do-zo 12-18u
❑ ‘The woods that see and hear’ – Ives 
Maes, Morjolijn Dijkman, Melanie 
Bonajo, Eve Armstrong… [30/5 tot 11/7]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
❑ ‘Unknown Horizons’ – Jeroen 
Krabbé/’Portrettisten Nu’ [tot 24/5]

Maastricht

Hedah
St. Nicolaasstraat 7 – 043.351.01.75
do-zo 13-18u
❑ ‘Matt Mullican. Work in residence’ – 
Matt Mullican [22/5 tot 21/5]

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] ❑ ‘de Avant-Garde: The cell 
that doesn’t believe in the mind that it’s 
part of’ – Chris Evans [27/6 tot 22/8]

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

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
❑ ‘Op weg naar het zuiden. 16de en 17de 
eeuwse Zuid Nederlandse meesters’ [tot 
6/6] ❑ Sidi El Karchi/Bas de Wit [tot 27/6] 
❑ Pierre Kemp [30/5 tot 29/8] ❑ Sandra 
Vàsquez de la Horra [10/7 tot 24/10]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00
di-zo 13-17u
❑ ‘Cratere’ – Francesco Arena / ‘Fault’ – 
Remco Torenbosch [tot 13/6]

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] ❑ Wayne Horse [30/5 tot 15/8]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
❑ ‘Joost van den Toorn en de outsider- 
kunst’ [tot 20/6] ❑ ‘Het scheppen van 
een blijvend monument. Van landgoed 
tot nationaal park De Hoge Veluwe’ [tot 
07/11] ❑ Matt Mullican / ’Alles of niets. 
Robert van ’t Hoff. Achitect van een 
nieuwe samenleving’ [tot 29/8]
❑ ‘Gilbert & George: The Paintings. 
Topstuk na 40 jaar te zien in Nederland’ 
– Gilbert & George [9/7 tot 21/11]

Rotterdam

Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 010.217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Henk Hartog (1939-2002). 
Rotterdamse stadsfotograaf’ [tot 25/5]
❑ ‘Kinderprent voor 1 cent’ [tot 13/6]
❑ ‘Nooit gebouwd Rotterdam. 
Rotterdam indien een aantal steden-
bouwkundige plannen wel waren 
doorgegaan’ [tot 22/8]
❑ ‘Van stad tot puin’ [tot 26/9]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Kate, Bob & Luca’ – Katinka Lampe 
[tot 30/5] ❑ ‘Retrospectief’ – René 
Burri [tot 22/8] ❑ ‘Troostmeisjes ‘ – Jan 
Banning [tot 29/8]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
❑ ‘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] ❑ ‘De valse Vermeers van Van 
Meegeren’ [tot 22/8] ❑ ‘Nationalgalerie’ 
– Thomas Demand [29/5 tot 22/8]
❑ ‘Interventie #13: Requiem of 
Heroism’ - Anne Wenzel [tot 1/1]
❑ ‘Interventie #14. Perforated 
Perspective ‘ – Hans Wilschut [tot 1/9]
❑ ‘Notion Motion’ – Olafur Eliasson 
[29/5 tot 17/10] ❑ ‘Locatie 
Onderzeebootloods Haven Rotterdam: 
Infernopolis’ – Atelier Van Lieshout
[29/5 tot 26/9]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
❑ ‘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’ – 
Ed van der Elsken [tot 20/6] ❑ ‘De 
Cornelia Maersk. ‘ – Marcel van Eeden 
[22/5 tot 4/7] ❑ ‘Wall Street Stop’ – 
Reinier Gerritsen [tot 12/9] ❑ ‘Fringe 
Phenomena’ – André Thijssen [10/7 tot 
12/9] ❑ ‘70s Photography and Everyday 
Life’ [5/6 tot 19/9]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98
di-zo 11-18u
❑ ‘Enigma’ – Lorenzo Casali, Martina 
Florians, Marcha van den Hurk, Juul 
Kraijer, Joris Kuipers, Lieke Snellen 
[tot 27/6]

Wereldmuseum
Willemskade 25 – 010/270.71.72
di-zo 10-22u
❑ ‘Oceanië. Tekens van riten, symbolen 
van gezag’ [tot 24/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
❑ ‘Morality Act VI: Remember 
Humanity’ – Rosemarie Trockel, Luke 
Fowler, Miroslaw Balka, Ziad Antar, 
Milena Bonilla… [tot 29/8]
❑ ‘Morality Act VII: Of Facts and Fables’ 
– Erik van Lieshout, LucTuymans, Keren 
Cytter, Saâdane Afif, Danai Anesiadou… 
[tot 26/9]

Wilfried Lentz
Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45 
010,412,64,59
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Transmissions & transmitters: Sound 
Track Stage’ – Wendelien von Oldenborgh
[tot 19/5] ❑ ‘Transmissions & 
transmitters: Seasonal Unrest ‘ – Dani 
Gal [22/5 tot 26/5] ❑ ‘Transmissions & 
Transmitters: These are the days ‘ – Matt 
Stokes [29/5 tot 10/6]

Scheveningen

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

‘s-Hertogenbosch

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
‘De naamloze staat, schilderen’ – Jeroen 
Vrijsen [tot 4/7] ❑ ‘Baest. Geheim 
landschap’ – Marc Mulders [tot 29/8]
❑ ‘Gekoesterde schoonheid. Kunst 
uit Brabants privébezit’ – Rubens, 
Ruisdael, Van Gogh, Breitner, Modigliani, 
Delaunay, De Kooning [22/5 tot 29/8]

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
❑ ‘Making Things Personal’ – Maarten 
Baas [tot 24/5] ❑ ‘Memphis Design’ 
– Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, 
Andrea Branzi en Micheal Graves [tot 
19/9] ❑ ‘Proeflokaal’ – Tony Cragg, Jan 
Dibbets, Jan van den Dobbelsteen, Paul 
van Dijk, Rene Daniels, Ger van Elk, 
Lucassen… [tot 25/7]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60
di-zo 11-17u
❑ ‘Typisch Toon’ [tot 26/9]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
❑ ‘Amami’ – Cuny Janssen [tot 23/5]
❑ ‘Arnolfini’ – Werner Moonen [29/5 
tot 18/7] ❑ ‘Nelle Mani. In de Handen. 
Tekeningen en sculpturen’ – Giuseppe 
Penone [29/5 tot 26/9]

Gastatelier Leo XIII
Leo XIII Straat 90H 
www.gastatelierleo13.nl
❑ ‘Nathalie Bruys’ [maart tot mei]
❑ ‘Michiel Ceulers’ – Michiel Ceulers 
[juni tot augustus]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25
wo-zo 12-18u/zo 13-18u
❑ ‘I, the Undersigned’ – Rabih Mroué 
[21/5 tot 1/8]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95
di-zo 12-18u
❑ ‘User’s Manual: The Grand Domestic 
Revolution. Un ongoing project’ [tot 3/10] 
❑ ‘Hurt Locker Instruments’ – 
Ei Arakawa’s with Mari Mukai, Sergei 
Tcherepnin and Gela Patashuri [tot 23/5]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
❑ ‘Cultuurschok! Vaste opstelling 
Romeinse Geschiedenis’ [27/10 tot 31/12]
❑ ‘Intussen / Meanwhile’ – Frank 
Halmans [tot 4/7] ❑ ‘Hoofden’ – Kiki 
Lamers [tot 22/8] ❑ ‘In de Nicolaikerk: 
Beeldhouwkunst voor de Beeldenstorm’ 
[tot 1/1] ❑ ‘Utrechters dromen van 
Rome. Italiaanse invloeden op de 
Utrechtse Oude Meesters’ [tot 31/12]

Expodium
Krugerstraat 11 – 030.261.97.96
ma-vr 10-18u
❑ ‘Expodium Orbits #2: Mind the 
bullocks!’ – Marc Bijl, Knowbotic 
Research, Atelier van Lieshout, Andy 
Wauman [tot 11/6]

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. Jeugdherinneringen in 
tekst, beeld en geluid’ – Frank Groothof-
Michel Pellanders-Hannes Wallrafen 
[tot 24/5] ❑ ‘Van Bommel Van Dam 
Prijs 2010. De genomineerden’ – Marijn 
Akkermans, Benedikt Hipp, Frank 
Koolen, Sandim Mendes, Jugoslav 
Mitevski, Jochen Mühlenbrink, Paulien 
Oltheten, Ullrich Pester [6/6 tot 5/9]

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 
[tot 27/6]

Vlissingen

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 – 0118.41.55.05
do-zo 16-21u
❑ ‘Looove Tinkebell. / For my family’ – 
Tinkebell [16/5 tot 11/7]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590
woe-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Boch & Van Gogh’ [tot 6/9]
❑ ‘Metamorphosis’ – Paul den Hollander 
[tot 6/9]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
❑ ‘Portretten van een Liefde’ – Marte 
Röling [tot 24/5] ❑ ‘De geleende tijd’ – 
Jan Fabre [6/6 tot 29/8]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11
di-zo 10-18u
❑ ‘Bless N°41’ – Ines Kaag and Désirée 
Heiss [22/5 tot 29/8] ❑ ‘Human 
Condition. Empathy and Emancipation in 
Precarious Times’ – Lida Abdul, Marcel 
Dzama, Maria Lassnig, Mark Manders, 
Renzo Martens, Kris Martin, Adrian Paci, 
Susan Philipsz [12/6 tot 12/9]

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

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Jakob and Rudolf von Alt [tot 24/5]
❑ ‘Metamorphoses of world history’ – 
Markus Lüpertz [tot 6/6] ❑ ‘Perfect 
photography’ – Heinrich Kühn [9/6 tot 
12/9] ❑ ‘Bestiarium’ – Walton Ford 
[18/6 tot 10/10] ❑ ‘Prints’ – Alex Katz 
[28/5 tot 29/8]

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
❑ ‘The nature of painting’ – Max 
Weiler (1910-2001) [tot 29/8] ❑ ‘In 
the Garden of Imagination’ – Niki de 
Saint Phalle [21/5 tot 26/9] ❑ ‘Corso. 
Insights into the Essl Collection’ – Maria 
Lassnig, Georg Baselitz, Morris Louis, 
Sam Francis, Otto Muehl, Tony Oursler… 
[tot 07/11]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘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 on Pictures. Discursive 
painting from Albers to Zobernig. From 
the Daimler Art Collection’ [26/5 tot 
27/6]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33
dagelijks 10-19u do 10-22u
❑ ‘Living and working in Vienna III’ [tot 
30/5] ❑ ‘Keith Haring 1978-1982’ [28/5 
tot 19/9]

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] ❑ ‘Tina Modotti. 
Photographer and Revolutionary’ – Tina 
Modotti [1/7 tot 7/11]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Ambivalence of the Concrete’ 
– Gerhard Rühm [tot 27/6] ❑ ‘Mladen 
Miljanovic’ – Mladen Miljanovic [15/6 tot 
12/9] ❑ ‘Now I see’ – Brigitte Kowanz 
[25/6 tot 3/10] ❑ ‘Painting. Process 
and Expansion. From the 1950s till now’ 
[10/7 tot 3/10] ❑ ‘The Moderns. Art and 
Science in the early 20th century’ [25/6 
tot 31/1]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07
di-za 10-18u
Anna Artaker / ’In die Höhle ‘ – Francis 
Upritchard/’White Blanket’ – Jirí 
Kovanda [tot 20/6]
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Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 di-zo 10-19u
❑ ‘In the Light of the Shadow’ – Lourdes 
Castro and Manuel Zimbro [tot 13/6]
❑ ‘The dark matter of media light’ – 
Dara Birnbaum [tot 4/7]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘Murals’ [tot 6/6]
❑ ‘Pipilotti Rist’ [2/7 tot 2/11]

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
❑ ‘Through the Forest’ – Rodney Graham 
[tot 18/5] ❑ ‘MACBA Collection (XXII)’ 
[tot 1/6] ❑ ‘Armando Andrade Tudela’ – 
Armando Andrade Tudela [tot 6/6]
❑ Peter Watkins [tot 9/6]
❑ ‘With a Probability of Being Seen. 
Dorothee and Konrad Fischer. Archives 
of an attitude’ – Bruce Nauman, Carl 
Andre, Robert Ryman, Gilbert & George, 
Eva Hesse, Thomas Schütte, Harald 
Klingelhöller, Gregor Schneider [tot 12/10]
❑ ‘I am immortal and alive ‘ – Gil J 
Wolman [4/6 tot 9/1] ❑ ‘Benet Rossell’ 
– Benet Rossell [10/6 tot 23/1]
❑ Latifa Echakhch [7/7 tot 6/2]

Bilbao

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

Castelló

Espai d’art contemporani de Castelló
C/ Prim, s/n – 0964 72 35 40
di-zo 10-20u
❑ ‘Discreet Neighbourhoods’ – Denicolai 
& Ivo Provoost, Bernard Bazile, Antonio 
Ortega, Cesare Pietroiusti [tot 27/6]

Ceuti (Murcia)

La Conservera – Centro de Arte 
Contemporaneo Murcia
Av de Lorqui
❑ Lili Dujourie [tot 27/6]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00
ma-zo 9-20u
❑ ‘The Art of Power. Arms, Armour 
and Paintings from the Spanish Court’ 
[tot 23/5] ❑ ‘Richard Hamilton’s Las 
Meninas’ – Richard Hamilton [tot 30/5]
❑ ‘The Mercury Series ‘ – Willem de 
Pannemaker [2/6 tot 26/9]
❑ ‘Turner and the Masters’ [22/6 tot 
19/9] ❑ ‘Bibliotheca Artis: Treasures 
from the Museo del Prado library’ [5/7 
tot 17/10] ❑ ‘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’ – Monet, 
Pollock, Rothko, de Kooning, Francis, 
Richter… [tot 30/5] ❑ ‘Ghirlandaio and 
the Renaissance in Florence’ [23/6 tot 
10/10]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n 
0981.57.79.26
di-za 11-20u zo 11-14u
❑ ‘Gilberto Zorio’ – Gilberto Zorio [tot 
27/6]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Series of exhibitions of young 
art. Caravan 2/2010’ – Markus Uhr / 
’Abstractions II. Non-Representative 
Tendencies in the Collection’ / ’The Night 
of Lead’ – Ugo Rondinone [tot 1/8]

Basel

Art Basel - The International Art Show
MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd. – 
058 206 26 86
❑ ‘Art 41 Basel’ [16/6 tot 20/6]

Kunstforum Baloise
Aeschengraben 21 – 61 285 85 85
ma-vr 8-18u
❑ ‘Confabulation’ – Geert Goiris [tot 
28/05]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62
di-zo 10-17u
❑ Matthäus Merian (1593–1650) [tot 
25/7] ❑ Gabriel Orozco [tot 8/8]
❑ ‘Drawings’ – Rosemarie Trockel [30/5 
tot 5/9]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83
di-zo 10-17u
❑ ‘Fokus: Francis Alÿs’ / ‘Manor-
Kunstpreis Basel’ – Kilian Rüthemann 
[tot 24/5] ❑ ‘Through the Forest’ – 
Rodney Graham [13/6 tot 26/9]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40
di 10-19u ma-zo 10-17u
❑ ‘Animism’ – Tony Conrad, Jimmie 
Durham, Marcel Broodthaers, Mark 
Manders, Rosemarie Trockel, Walt 
Disney, Art & Language… [tot 18/7]

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] ❑ ‘Klee meets Picasso’ [6/6 
tot 26/9]

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
❑ ‘En miroir, projections sur le folklore’ 
– Pierre Alféri, Maria Thereza Alves, 
Jean-Luc Cramatte, Jean-Damien Fleury, 
Susan Hiller [23/5 tot 22/8]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
❑ ‘The Mission’ – Stefan à Wengen / 
‘yes?no?’ – Olaf Breuning [tot 1/8]
❑ ‘Hodler, Amiet, Giacometti. Works 
from Central Switzerland Collections’ 
– Ferdinand Hodler, Cuno Amiet and 
Giovanni Giacometti [10/7 tot 10/10]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00
dagelijks 10-18u
❑ Basquiat [tot 5/9]

Winterthur

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Gemälde und Aquarelle’ – Markus 
Döbeli/’Subversion der Bilder. Surrealismus, 
Fotografie und Film’ – Man Ray, René 
Magritte, Paul Eluard, André Breton, Hans 
Bellmer… [tot 24/5] ❑ ‘Where Three 
Dreams Cross. 150 Jahre Fotografie aus 
Indien, Pakistan und Bangladesch’ [12/6 
tot 22/8] ❑ ‘Previously’ – Rita McBride 
[13/6 tot 5/9]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
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e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on July 15th, 2010.
Please send your information before
June 15th, 2009 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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❑ ‘Deliquescence of the mother’ – 
Rosemarie Trockel [tot 15/8]
❑ Adrian Paci [4/6 tot 22/8]
❑ Thomas Struth [11/6 tot 12/9]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 01/277.20.50
di-vr 12-18u 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] ❑ ‘Ars 
Viva 09/10. History’ – Mariana Castillo 
Deball, Jay Chung & Q Takeki Maeda, 
Dani Gal / ‘Collection migros museum für 
gegenwartskunst’ [13/6 tot 1/8]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76
di-zo 10-17u
❑ ‘Paper Fashion’ [tot 1/8]

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

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

De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting

Sinds juni 2008 ontvangt De Witte Raaf de steun van  
het Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau (dirk@dewitteraaf.be)
Zakelijke leiding: Dirk Mertens (dirk.mertens@dewitteraaf.be)
Redactiesecretariaat: Thomas Olbrechts 
(thomas@dewitteraaf.be)
Eindredactie: Dirk Mertens & Dirk Pültau
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Zetwerk: Ward Heirwegh & Inge Ketelers
Publiciteit: Thomas Olbrechts

Praktische gegevens
ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 456.630.567
Verschijningsritme: Tweemaandelijks

Planning verschijnt deadline
nummer 146 15 juli 2010 15 juni 2010
nummer 147 15 september 2010 15 augustus 2010
nummer 148 15 november 2010 15 oktober 2010
nummer 149 15 januari 2011 15 december 2010
nummer 150 15 maart 2011 15 februari 2011
nummer 151 15 mei 2011 15 april 2011

Oplage: 15.000 ex.
Gratis beschikbaar in archieven, artotheken, bibliotheken, 
culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen voor 
hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels, 
musea en stichtingen voor beeldende kunst

Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat 
De Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of  wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement 
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van 
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan 
op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf  
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten 
op andere rekeningnummers gebeuren naargelang de 
plaats van waaruit u geld overmaakt!

Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
TRIODOS Nederland 78.49.28.835
Buitenland (binnen Europa):
IBAN: BE33 4222 1816 1146 – BIC: KREDBEBB
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden 
waarmee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland
Abonnement  e 25,00
Steunabonnement  e 50,00
Losse nummers e 5,00

Tarieven Buitenland
Abonnement e 35,00
Steunabonnement  e 50,00
Losse nummers e 7,00

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen 
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50 – Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens,
Turnhoutsebaan 109, 2140 Antwerpen

Personalia
Guillaume Bijl Kunstenaar. Woont en werkt te Antwerpen.
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.
Axel Claes Kunstenaar. Werkt en woont te Sint-Joost-ten-
Node (Brussel). Stichtend lid van het NICC en van PTTL. 
Danny Devos (DDV) Kunstenaar werkzaam te Antwerpen. 
Richt in 1981 Club Moral op samen met Anne-Mie Van 
Kerckhoven. Van 1998 tot 2004 was hij achtereenvol-
gens sociaal commissaris en voorzitter van het NICC, een 
belangenorganisatie voor beeldende kunstenaars. Zie ook 
http://www.clubmoral.com/ddv.
Guido Goossens Filosoof  en historicus. Verbonden 
aan Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en 
Maatschappijwetenschappen en Hedah, Centrum voor 
Hedendaagse Kunst Maastricht. Publicaties: monografieën 
over Hans Jürgen Syberberg (Amsterdam University Press, 
2004) en Aldo Rossi (Bonnefantenmuseum, 2007). guido.
goossens@xs4all.nl
Marc Holthof Freelance auteur. Hij schrijft over kunst 
voor onder meer de krant De Tijd en het magazine (H)art. 
Hij publiceerde de essaybundel De digitale badplaats – over 
media & cultuur (Leuven, Van Halewyck, 1995) en (met 
Jan Blommaert e.a.) de bundel Populisme (Antwerpen, EPO, 
2004).
Steven Jacobs Kunsthistoricus. In 2007 publiceerde hij 
The Wrong House: The Architecture of  Alfred Hitchcock. Hij 
doceert aan Sint-Lukas Brussel, KASK Gent en Universiteit 
Antwerpen.
Yasmine Kherbache Gewezen advocate. In opdracht van 
het NICC en het Nationaal Kunstenaarsplatform werkte zij 
het kunstenaarsstatuut uit. Ze stond aan de wieg van het 
Kunstenloket, een eerstelijnshelpdesk voor kunstenaars. 
Nadien werkte ze als adjunct-kabinetschef  voor Frank 
Vandenbroucke. Ze is nu kabinetschef  bij Ingrid Lieten, 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 
Armoedebestrijding.
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.
Marc Schepers Kunstenaar werkzaam te Antwerpen. 
Samen met Leen Derks stichtte hij in 1982 Ruimte Morguen. 
Sinds 2003 houdt hij zich bezig met sociaal-artistieke pro-
jecten op de Antwerpse Linkeroever.
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Infernopolis
29 mei – 
26 sept 2010

www.onderzeebootloods.nl

Een voormalige Onderzeebootloods in de haven van 
Rotterdam is omgetoverd tot de grootste expositieruimte 
van Nederland. Op deze locatie trapt Atelier Van Lieshout 
af met de spectaculaire tentoonstelling Infernopolis. 
In de loods van bijna 5000m2 groot heeft Atelier Van 
Lieshout een huiveringwekkende setting gecreëerd, 
waarin medische instrumenten, vacuümpompen, silo’s, 
schedels, skeletten, reusachtige spermacellen en 
organen de hoofdrol spelen. Twee enorme installaties, 
The Technocrat en Cradle to Cradle, staan opgesteld 
naast een woud van nieuwe en bestaande sculpturen. 
Een uniek samenwerkingsproject tussen het Havenbedrijf 
Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen.


