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De acte de présence van het prinselijk 
paar, de toespraak van Vlaams 
Minister-President Kris Peeters en de 
bomvolle Blauwe Zaal van deSingel 
lieten er geen twijfel over bestaan: de 
opening op 1 oktober jongstleden van 
de nieuwbouw van deSingel en het 
Conservatorium te Antwerpen, ont-
worpen door Stéphane Beel, was hét 
culturele event in Vlaanderen van de 
afgelopen jaren. Met de toevoeging 
van Beels nieuwbouw aan het be-
staande gebouw van Léon Stynen 
presenteert deSingel zich thans meer 
dan ooit als de culturele megapool 
van de regio. In het complex komen 
zowat alle kunstdisciplines aan bod 
en wordt er zowel op het vlak van 
productie, presentatie als educatie 
rond de kunsten gewerkt. Met de 
realisatie van de nieuwbouw heeft 
deSingel echter ook een nieuw zelf-
beeld de wereld ingestuurd: voortaan 
heet deSingel een ‘kunstcity’ te zijn. 
Dat die vlag bij de opening van de 
nieuwbouw wordt gehesen, sugge-
reert dat de transformatie van  
deSingel in ‘kunststad’ vooral aan 
Beels toevoeging te danken is. In de 
openingsbijdrage van dit nummer 
plaatsen Fredie Floré en Bruno 
Notteboom vraagtekens bij de ‘stede-
lijke’ kwaliteit van Beels architectuur 
en bij de mogelijkheid om de idee van 
een kunststad in architectuur te ver-
talen. Via een analyse van de naams-
veranderingen die deSingel in de aan-
loop naar de nieuwbouw te beurt viel 
– van ‘kunstencentrum’ over ‘kunst-
campus’ tot ‘kunstcity’ – tonen Floré 
en Notteboom aan dat de communi-
catie van deSingel een minstens even 
grote rol speelde in de ‘realisatie’ van 
deze ‘kunststad’.
 Dankzij de nieuwbouw beschikt 
deSingel voortaan over een aantal 
nieuwe faciliteiten, waaronder een 
aparte ruimte voor de (architectuur)
tentoonstellingen die sinds jaren  
letterlijk in de wandelgangen van  
deSingel plaatsvonden. Geert Bekaert 
bespreekt de eerste tentoonstelling  
– een retrospectieve van de Antwerpse 
architect Renaat Braem, gehouden ter 
gelegenheid van diens 100ste geboor-
tedag – en neemt ook de twee belang-
rijkste publicaties onder de loep die 
ter gelegenheid van het Braemjaar 
zijn uitgegeven: het lijvige Renaat 
Braem 1910 2001 en de heruitgave 
van Braems beruchte ‘schotschrift’ 
Het lelijkste land ter wereld.
 Elders in dit nummer bespreekt 
Bart Verschaffel het jonge oeuvre van 
Office Kersten Geers David Van 
Severen tegen de achtergrond van het 
laattwintigste-eeuwse ‘deconstructi-
visme’ in de architectuur en de mis-
verstanden die erdoor werden voort-
gebracht. Fredie Floré las het boek 
Design museum Gent. Historiek en 
collecties van directeur Lieven 
Daenens en stelt vast dat er weinig 
veranderd is in het beeld dat dit mu-
seum van zichzelf  en van zijn geschie-
denis ophangt. Wat haar nog het 
meest verbaast, is evenwel dat Lieven 
Daenens zich niet eens de naam van 
zijn voorganger herinnert, die het 
museum nochtans meer dan 20 jaar 
leidde… Wouter Davidts bespreekt 
het werk van Koenraad Dedobbeleer, 
die in zijn recentste tentoonstelling 
bij Micheline Szwajcer sculpturen 
toonde die verrassend veel op design-
objecten lijken. Ten slotte voerden 
Koen Brams en Dirk Pültau drie ge-
sprekken met Yves Aupetitallot, die in 
2008-2009 in Le Magasin te Grenoble 
een tweeluik realiseerde over de 
kunst van de jaren 80.
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BRUNO NOTTEBOOM & FREDIE FLORÉ

Op 1 oktober werd de uitbreiding van deSingel 
en het Koninklijk Conservatorium geopend 
met een bezoek van prinsenpaar Filip en 
Mathilde. De opening bracht zowat de hele 
cultuurwereld op de been. Eindelijk, zo voelde 
het, heeft Antwerpen de cultuurtempel waar 
het zo lang naar uitkeek. De nieuwbouw van 
de hand van Stéphane Beel biedt plaats aan 
een programma dat jarenlang in het oude 
gebouw van Léon Stynen was samengeperst 
of  nog geen plaats had gevonden: de kanto
ren voor het Vlaams Architectuurinstituut 
(VAi) en het Centrum voor Vlaamse Architec
tuur archieven (CVAa), productiezalen voor 
podiumkunsten en muziek voor deSingel, 
een tentoonstellingsruimte, een biblio
theek, een brasserie en tal van oefenruimtes 
voor het Conservatorium.
 Het contrast met de situatie voorheen was 
meteen duidelijk. De vermaledijde gang in 
het oude gebouw is als tentoonstellings
ruimte ingeruild voor een ‘echte’ ruimte 
bestemd voor architectuurtentoonstellin
gen. Eten en drinken kan voortaan in een 
weidse, mondaine brasserie/caférestau
rant met uitzicht op de ring, in plaats van in 
een afgelegen donkere hoek. De centrale cir
culatieruimte – met theatraal rood tapijt – 
ensceneert een spel van zien en gezien wor
den. Kortom, de nieuwbouw wordt een 
uitgelezen ontmoetingsplaats voor een zelf
bewuste hedendaagse Vlaamse en interna
tionale artistieke scene en haar publiek. 
Jerry Aerts, directeur van deSingel, verkon
digde het al in het programmaboekje van 
het seizoen 20072008: ‘de internationale 
kunstcampus, ook úw ontmoetingsplaats 
voor de kunst.’1

 De overgang naar een plaats van ontmoe
ting en uitwisseling werd al in 2007 in gang 
gezet door een veelbetekenende naamsver
andering: het internationaal ‘kunstcen
trum’ werd omgedoopt tot een internatio

nale ‘kunstcampus’. Deze naams  verandering 
was niet alleen een aanleiding om het logo 
en de huisstijl aan te pakken. Ze kaderde in 
de ambitie om de werking van deSingel en 
het Conservatorium meer op elkaar te 
betrekken en vooral om die – bestaande of  
nieuwe – interactie ook aan de buitenwereld 
te tonen: ‘Toeleiding en educatie worden 
belangrijke sleutelwoorden op de nieuwe 
kunstcampus. Met veel aandacht voor al 
dan niet publieke workshops en masterclas
ses, omkaderende informatie bij de artistieke 
activiteit, publieke repetities, lezingen, col
loquia, toegang tot informatie over kunst 
voor zowel de onderzoeker als de geïnteres
seerde leek.’2 De nadruk lag dus op het 
publiek maken van een programma dat 
voorheen grotendeels verborgen was of  
geen plaats vond. Of  kernachtig verwoord: 
‘Leren – Maken – Tonen’.3

 De overgang van kunstcentrum naar 
kunstcampus werd zorgvuldig gepland en 
gecommuniceerd, en had tevens zijn weer
slag op de aard van het programma dat in 
het gebouwencomplex werd aangeboden. 
In de folder die deSingel en het Conserva
torium vandaag ter gelegenheid van de ope
ning van de nieuwbouw verspreiden, wordt 
echter nog een derde term gelanceerd: de 
kunstcity. Nemen beide instituten hiermee 
een nieuwe stap in hun publieke en inhou
delijke profilering? Heeft de campus nu de 
ambitie om een stad te worden? Tegelijk 
stelt zich de vraag welke rol de architectuur 
van het gebouwencomplex in deze ontwik
kelingen opneemt. Hoe maakte en maakt de 
architectuur het adagium ‘Leren – Maken 
– Tonen’ waar? En wat betekent dit voor de 
gebruikers van het gebouw?4

Historiek

De voornoemde folder over de kunstcity ver
ankert de idee van een kunstcampus in de 
geschiedenis.5 Op de eerste pagina wordt 

uitgelegd hoe componist Peter Benoit 
(18341901), in 1898 benoemd tot direc
teur van het ‘Koninklijk Vlaamsch Muziek
conservatorium’, ervan droomde de hele 
bevolking te betrekken in de internationale 
wereld van muziek en theater. Het duurde 
echter tot de opening van het Vlaams 
Muziekconservatorium in 1968, naar een 
ontwerp van Léon Stynen, voor die ambitie 
een eerste keer zijn beslag kreeg in architec
tuur. Geert Bekaert noemde het gebouw het 
testament van Stynen en de meest complete 
samenvatting van diens oeuvre.6 Het com
plex zoals we het vandaag kennen kwam 
over een periode van meer dan dertig jaar 
tot stand. De leslokalen voor het Conserva
torium, gerealiseerd in een eerste bouwfase, 
stonden grotendeels op kolommen en 
waren georganiseerd rond twee binnentui
nen. De leslokalen en beglaasde gangen 
boden royaal uitzicht op de binnentuinen 
en de omgeving van het gebouw, volgens 
Bekaert ‘een geprepareerde natuur, natuur
lijker dan de natuur zelf, met haar kunst
matige golvingen, haar gereguleerde water
partijen, haar monumentale kunsten.’7 
Toen Stynen het gebouw in 1958 begon te 
ontwerpen, sloot het terrein aan op een 
groen, heuvelachtig en waterrijk vestingen
landschap. Tien jaar later verdween dit 
landschap echter nagenoeg volledig door de 
aanleg van de Antwerpse ring en de bouw 
van het zwembad Wezenberg. Van het mas
terplan dat Stynen voor de omgeving had 
ontworpen, werd slechts een fractie gereali
seerd: het toenmalige Crest Hotel en de 
BPbuilding, twee vandaag wat geïsoleerd 
staande torens aan de overkant van de ring. 
Het Conservatorium zelf  werd de facto een 
enclave. Pas in 1980 werd de tweede fase 
van het complex voltooid: een middelhoog
bouw die de radiostudio’s voor radiozender 
BRT2 (nu Radio2), een concertzaal en een 
theaterzaal huisvestte, alsook een biblio
theek in de toren boven deze zalen. In de 
jaren 80 (meer bepaald tijdens het seizoen 
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19831984) ging de publiekswerking van 
start. Onder Frie Leysen ontwikkelde  
deSingel een eigen programma waarmee 
het zou uitgroeien tot een internationaal 
kunstcentrum. Ondertussen werd het com
plex uitgebreid met bijkomende lokalen 
voor het Conservatorium en een publieks
foyer voor deSingel (1987) naar een ont
werp van Stynen en zijn medewerker Paul 
De Meyer.
 Eind jaren 80 werd gestart met een twee
de reeks ingrepen, dit keer van de hand van 
Stéphane Beel. In de periode aansluitend op 
de tentoonstelling over diens werk gehou
den in het kunstcentrum in 1989, ontwierp 
Beel de deuren naar de zalen en de tentoon
stellingsruimte, het parcours voor de ten
toonstelling in 1990 rond het werk van 
Stynen en de balies voor de programmaver
koop. Tevens verbouwde hij de vergaderza
len en een aantal klaslokalen van het 
Conservatorium. In 1995 werd Beel aange
zocht om een masterplan te ontwikkelen 
dat vertrok van de infrastructuurnoden van 
de toenmalige drie gebruikers van het 
gebouw – deSingel, het Conservatorium en 
Radio2. Het masterplan, dat in 1996 werd 
goedgekeurd, tekende de krijtlijnen uit voor 
de uiteindelijke nieuwbouw. Een eerste fase 
van dit plan werd al in 2000 opgeleverd. 
Deze fase lenigde een aantal dringende 
noden in het bestaande gebouw. De nieuwe 
laagbouw achter de Rode en Blauwe Zaal 
voorzag onder meer in een los en laadruim
te, het vervolledigen van de circulatie op het 
niveau van het publiek en een uitbreiding 
van de artiestenfoyer.

Nieuwbouw

De recente nieuwbouw vormt de tweede en 
laatste fase van het masterplan. De nieuw
bouw vervolledigt het bestaande complex 
door een invulling te geven aan het ontbre
kende kwadrant, de hoek aan de ring en de 
Jan Van Rijswijcklaan. Het gebouw bestaat 
uit drie onderscheiden delen. De laagbouw, 
in het verlengde van de plint van het 
gebouw van Stynen, herbergt functies voor 
deSingel (een tentoonstellingszaal, techni
sche lokalen en oefenlokalen voor publieks
voorstellingen) alsook de kantoren van het 
Vlaams Architectuurinstituut (VAi). De 
hoogbouw bevat de ruimtes voor het 
Conservatorium, namelijk oefenruimtes 
voor muziek, dans en drama. Tussen de 
hoog en de laagbouw bevinden zich de 
meeste publieke functies: de bibliotheek/
bookshop en de brasserie, grotendeels 
bestaande uit glas. Op het niveau van de 
brasserie situeert zich tevens de publieke 
ingang van de nieuwbouw, bereikbaar via 
een helling die vertrekt aan de hoek van de 
Jan Van Rijswijcklaan en de Desguinlei.
 De opdeling van hoog en laagbouw uit 
zich ook op bouwtechnisch vlak. De hoog
bouw staat op hoge kolommen en is onaf
hankelijk van de laagbouw gefundeerd, wat 
de akoestische isolatie tussen de verschil

lende delen van het programma vergemak
kelijkt. Beel wou het gebouw van Stynen, 
inclusief  de binnentuinen, zoveel mogelijk 
ongemoeid laten. Daarom kreeg de hoog
bouw een enorme overkraging langs de 
kant van de Desguinlei. Dit technisch huza
renstukje – een vakwerkstructuur op com
plex geprofileerde betonkolommen – werd 
ontwikkeld in samenwerking met het gere
nommeerde ingenieursbureau Laurent Ney 
en Partners.
 De plaats waar de publieke doelstelling 
van het gebouw – het tonen en ontmoeten 
– het meest uitgesproken aan bod komt, is 
de ruimte tussen de hoog en de laagbouw. 
Een promenade architecturale voert van de 
ingang op het niveau van de brasserie langs 
de transparante bibliotheek naar het niveau 
van het oude gebouw. Onderweg komt men 
nog de toegang naar de hoogbouw en de 
tentoonstellingsruimte tegen en wordt men 
vergast op een inkijk in een aantal klassen 
van het Conservatorium in het oude 
gebouw. Een tweede, aansluitende helling 
in de andere richting voert naar de laag
bouw en geeft uit op de kantoren van het 
VAi, ingeleid door een vitrine waarin deze 
instelling recente projecten kan tonen. Deze 
circulatieruimte is duidelijk bedoeld als de 
materialisering van het idee van de kunst
campus. In deze aaneenschakeling van 
ruimtes kan het publiek kennismaken met 
de diverse functies en instellingen in het 
gebouw, en kunnen volgens de ontwerpers 
onverwachte ontmoetingen en synergieën 
ontstaan. Het is om een dergelijke verkno
ping van programma’s mogelijk te maken  
– en tevens om budgettaire en akoestische 
redenen – dat tijdens het ontwerpproces de 
oorspronkelijke verticale toren werd verla
ten voor een horizontale toren.

Communicatie en programmatie

Architectuur vormt slechts een van de mid
delen om bij het publiek de idee van de 
kunstcampus over te brengen. Ook in zijn 
communicatie en programmatie bereidt 
deSingel al jaren de overgang van kunst
centrum naar kunstcampus voor. Daarbij 
werken tekstuele en visuele communicatie, 
artistieke activiteit en de architectuur van 
het gebouw sterk op elkaar in. Als we de 
opeenvolgende programmaboekjes van 
deSingel bekijken, zien we dat de communi
catie, sinds er sprake is van een kunstcam
pus, grotendeels via ruimtelijke en architec
turale beelden en metaforen verloopt. Zo 
vormt het functieschema, dat in de ont
werpfase de trajecten doorheen het gebouw 
en de verknoping van de programma’s visu
aliseerde, de cover van het programmaboek 
in het seizoen 2003/2004. ‘Maar ik / de 
wereld / ik zie jou’, een poëtische zin ont
leend aan de Zwitserse kunstenaar Rémy 
Zaugg, siert in het seizoen 2005/2006 de 
gevel van het gebouw en de cover van het 
programmaboek.8 Jerry Aerts hanteert de 
frase voor dat seizoen als een artistiek credo, 
vanuit de overtuiging dat kunst in de wereld 
moet staan, wat hij in de inleiding ook linkt 
aan het ruimtelijk concept van de kunst
campus. De cover van het programmaboek 
2007/2008 is terug louter tekstueel en 
kondigt eenvoudigweg de naamsverande
ring aan: ‘deSingel. Internationale Kunst
campus’. De tweede dubbele bladzijde toont 
een computertekening van de nieuwe 
Kunstcampus. Een jaar later prijkt alweer 
een zin op de cover: ‘Steekt u over?’ Op dat 
moment draaien de betonmolens voor de 
nieuwbouw al en zijn op verschillende 
plaatsen op de site kijkpunten opgesteld, 
waar men de werf  kan vergelijken met de 
tekeningen van de voltooide toestand. Met 
de uitnodiging ‘Steekt u over?’ wil deSingel 
naar eigen zeggen ‘de rode loper uitrollen of  
het zebrapad schilderen’, een impliciete ver
wijzing naar het nieuwe gebouw.
 De wisselwerking tussen de architectuur 
en de communicatie van het programma 
gebeurt in twee richtingen: niet alleen wor
den beelden van het ontwerp en ruimtelijke 
metaforen in de communicatie gebruikt, 
omgekeerd wordt ook tekst in de architec
tuur ingezet om het programma te verdui
delijken. Het meest in het oog springende 
voorbeeld hiervan zijn de woorden ‘archi
tectuur’, ‘muziek’, ‘theater’, ‘dans’ die de 
vier hoeken van het gebouw markeren. 
Deze woorden geven niet alleen op een zeer 
directe manier weer wat er in het gebouw 
gebeurt; tevens voorkomen de lichtgevende 
letters dat de contouren van het gebouw ’s 

nachts verdwijnen. Een ander voorbeeld is 
de naamgeving van de verschillende onder
delen van het complex in de bewegwijze
ring: Beelhoog en laag, Stynenhoog en 
laag. De namen van de ontwerpers funge
ren hierbij als een logo om de campus te 
structureren.
 Naast de communicatie vormt de pro
grammatie een tweede element dat de over
gang van kunstcentrum naar campus 
bewerkstelligt. Nog voor de werken aan de 
nieuwbouw startten, ging het denken over 
een nieuwe synergie gepaard met tijdelijke 
en permanente interventies die de hele 
ruimte van de toekomstige campus aftast
ten, in het kader van het ‘Curating the 
Campus’programma. Zo werd in 2003, 
naar ontwerp van Richard Venlet, een spie
gelende box in de gang geplaatst voor het 
‘Curating the Library’project. In 2006
2007 spoot de Franse kunstenaar Pierre 
Bismuth zeven woorden als graffiti door
heen de campus, volgens het toenmalige 
programmaboek een metafoor voor de ver
schillende betekenislagen in de program
matie. Tegelijk creëert deze graffiti, samen 
met nog een aantal andere ingrepen door
heen het complex, het beeld van een cam
pus die wordt toegeëigend door haar bewo
ners, zoals de bewoners van een stad zich 
hun omgeving toeeigenen.

Kunstcity

Dit brengt ons bij de derde term, die met de 
opening werd gelanceerd op de website van 
deSingel en de nieuwe folder: de kunstcity. 
Vanwaar deze nieuwe term? Dekt de term 
kunstcampus onvoldoende de ambitie van de 
samenhuizende partners? Het begrip cam
pus wekt misschien – zeker bij een internati
onaal publiek – te veel het beeld op van een 
afgesloten en hoofdzakelijk educatieve plek, 
terwijl ‘city’ meer de dynamiek uitdrukt die 
men voor het gebouw voor ogen heeft.
 Maar hoe verhoudt het gebouw zich dan 
precies tot de stad, of  tot het begrip stad? In 
de eerste plaats wil de nieuwbouw, in verge
lijking met het gebouw van Stynen – dat in 
de folder ‘introvert’ wordt genoemd – meer 
de dialoog met de stad aangaan. Dit vertaalt 
zich in de eerste plaats in een sterke ensce
nering van de zichten op de buitenwereld. 
Door de glazen wanden in de brasserie en de 
bibliotheek wordt het verkeer op de ring en 
de Jan Van Rijswijcklaan een schouwspel op 
zich. Maar ook de oefenruimtes in de laag 
en de hoogbouw, en de gangen die ze ont
sluiten, hebben oordeelkundig geplaatste 
ramen, waardoor men zich overal in het 
gebouw kan oriënteren ten opzichte van de 
omgeving. Niettemin blijft de in de nieuw
bouw veelvuldig uitgespeelde relatie met de 
stad in hoofdzaak van visuele aard, en is ze 
gebaseerd op zorgvuldig ingekaderde zich
ten op het stedelijke gebeuren. De nieuwe 
helling naar de ingang op het niveau van de 
brasserie mag dan een directe link leggen 
met het voetpad, ze hijst de bezoekers ook 
meteen op een platform dat uitkijkt over het 
stedelijke verkeer, eerder dan dat het er een 
onderdeel van is of  erop inhaakt. Ook het 
fiets en voetgangerstraject, dat als onder
deel van het stedenbouwkundig plan voor 

de Groene Singel in de toekomst langs het 
gebouwencomplex passeert, werd niet inge
zet om externe passanten binnen te halen. 
Al bij al blijft de kunstcity een zeer gecon
troleerde ruimte met een specifiek publiek, 
dat minder divers is dan op veel andere plek
ken in de stad.
 De term kunstcity, zo lijkt het, slaat dan 
vooral op de complexe ruimtelijke relaties 
tussen de verschillende onderdelen van het 
programma ín het gebouw. De verknoping 
van activiteiten van publiek en kunste
naars, van kunst maken en kunst tonen, is 
meesterlijk geënsceneerd en zorgt inder
daad voor een grote ruimtelijke en functio
nele complexiteit. Niet alleen worden de 
trajecten van de verschillende gebruikers op 
een ingenieuze manier vervlochten, ook 
lenen sommige circulatieruimtes zich tot 
verschillende vormen van gebruik, omdat 
ze het midden houden tussen gang en zaal. 
Maar is dat voldoende om van een kunstcity 
te kunnen spreken?
 Los van de vraag of  ‘kunstcity’ een 
geschikte metafoor is voor het gebouw, is de 
associatie van een gebouw met een stad op 
zich niet onproblematisch. Sommige ruim
tes zijn namelijk weinig gebaat met de twee 
ambities die we in de architectuur lazen, 
enerzijds de intense visuele relatie tussen 
het gebouw en de stad en anderzijds de ‘ste
delijke’ complexiteit binnen het gebouw. Zo 
dreigen sommige plaatsen door de combi
natie van de meanderende centrale gang, de 
talrijke geënsceneerde zichten, de enorme 
uitkraging en de complex geprofileerde 
kolommen, die de bovenbouw ondersteu
nen en op bepaalde plaatsen doorboren, ten 
prooi te vallen aan een visuele overload. Men 
kan zich ook afvragen of  het schouwspel 
van het voorbijkomend verkeer, een fascine
rend decor voor de brasserie, de meest 
geschikte visuele en akoestische achter
grond vormt voor de kantoren van het VAi. 
Omgekeerd is de zaal voor architectuurten
toonstellingen, gelegen aan het centrale 
parcours, een nogal ingesloten ruimte 
geworden met een beperkte relatie tot de 
buitenwereld. De zaal is erg compact en het 
plafond vrij hoog, wat de muuroppervlakte 
voor het tonen van grafisch materiaal aan
zienlijk beperkt. Tentoonstellingsmakers 
zijn hierdoor aangewezen op het bouwen 
van bijkomende wanden, zoals gebeurd is 
voor de huidige tentoonstelling over het 
werk van architect Renaat Braem. Hoewel 
het een zeer goede zaak is dat het tonen van 
architectuurproductie in het gebouw een 
eigen plek krijgt, heeft de nieuwe ruimte dus 
zijn beperkingen, net als de voormalige ten
toonstellingsruimte in het oude gebouw. Tot 
voor kort vonden alle tentoonstellingen 
immers plaats in de lange, brede gang langs 
de Blauwe en de Rode Zaal, met een volledig 
beglaasde zijwand die uitgeeft op een beton
nen terras en de snelweg. Curatoren moes
ten er telkens de worsteling aangaan met de 
specifieke condities van een tentoonstel
lingsruimte die tevens een circulatieruimte 
was, en deden dit met wisselend succes. Met 
zijn box van 35m³ voor het tentoonstellen 
van het werk van jonge architectenbureaus 
voegde kunstenaar Richard Venlet nog een 
bijkomende en andersoortige, dwingende 
expositieplek toe aan de al veeleisende ten

Stéphane Beel Architecten

centrale circulatieruimte. foto: Johnny Umans

cover programmaboek deSingel 2003/2004
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toonstellingsgang. De box is meermaals te 
dwingend of  eenvoudigweg te klein geble
ken om het werk van een architect – zelfs 
een jonge – serieus te tonen. De nieuwe ten
toonstellingszaal in Beellaag neemt nu het 
tentoonstellingsprogramma over, maar 
continueert op haar eigen manier de reeks 
van ‘dwarse’ tentoonstellingsruimtes.
 Terwijl de stad en het voorbijrazende ver
keer in de nieuwbouw worden verheven tot 
een visueel spektakel, voegt het ontwerp 
van Beel ook iets toe aan de visuele beleving 
in de stedelijk ruimte. Vanop de trein, de 
ring of  een van de invalswegen is het nieu
we volume ‘Beelhoog’ sinds kort promi
nent aanwezig, in het bijzonder na zonson
dergang, wanneer de verlichting onderaan 
en de lichtletters erbovenop het bouwvolu
me omtoveren tot een echte schijf  en een 
driedimensionale advertentie voor de kun
sten. Bij daglicht krijgen we een enigszins 
ander en minder eenduidig beeld te zien, 
namelijk dat van een gebouw met twee 

gezichten. Aan de kant van de Desguinlei 
was geen inspanning te veel om het beeld 
van een zwevende schijf  in stand te houden. 
Maar aan de zijde van de ring krijgen we een 
ander beeld. Hier zien we goed hoe de oefen
zalen voor deSingel als afzonderlijke volu
mes onder de bovenbouw zijn geschoven. 
Als gevolg van een programmauitbreiding 
voor Beellaag week het architectenbureau 
hier af  van eerdere ideeënschetsen waarop 
de nieuwbouw ook aan de zijde van de snel
weg als zwevende schijf  werd afgebeeld. Het 
resultaat is een wat onrustig geheel van 
volumes en een nogal amorf  gabariet.
 Bovendien is de ganse nieuwbouw 
bekleed met horizontale houten latten, wat 
in de communicatie alweer leidde tot een 
nieuwe metafoor, namelijk die van de 
schuur. In de folder wordt het materiaalge
bruik van de gevels (lariksplanken) gekop
peld aan het specifieke programma van het 
gebouw: ‘Als een schuur – ruw, weerbarstig 
en misschien wat misplaatst – verkondigt 

deze architectuur haar programma: dit is 
een werkplek waar kunst wordt gemaakt en 
gedeeld.’9 Ook zou het uitzicht mee bepa
lend zijn voor de relatie met de omgeving: 
‘De houten gevels verlenen de nieuwbouw 
een apart statuut tussen de andere groot
schalige gebouwen aan de Antwerpse ver
keersaders.’10 Beel zelf  spreekt in een inter
view met Knack over ‘een uitvergroot 
tuinhuis dat op de verkeerde plaats is 
beland, en dat veel te groot is’.11 Toch kan 
men een betonnen constructief  hoogstand
je met een houten huid eromheen bezwaar
lijk een schuur of  een tuinhuis noemen. 
Dergelijke uitspraken lijken in de eerste 
plaats een legitimering voor hout als tweede 
keuze. De gevel was oorspronkelijk bedoeld 
in natuursteen, een materiaal dat de platte 
schijf  ‘Beelhoog’ en de schuine uitsnijdin
gen van de ramen veel scherper had kun
nen aflijnen. Het nu gebruikte hout zal met 
de tijd vergrijzen, waardoor subtiele schake
ringen zullen ontstaan tussen de vergrijsde 

vlakken en de vlakken die nu al witgeschil
derd zijn, en het geheel qua kleur meer zal 
aansluiten bij het oude gebouw. Deze ambi
valente houding – het streven naar een 
apart statuut en tegelijk naar aansluiting – 
is tekenend voor het voorkomen van het 
gebouw. 

Podium

Conclusie? Architectuur speelt een essentië
le rol in de werking en profilering van deSin
gel en het Conservatorium. Nu ook cultuur 
onderhevig is aan de marktlogica, spelen het 
beeld van en de communicatie over de 
kunstcampus/city een even belangrijke rol 
als het gebouw zelf. Daarom kan men zich 
afvragen of  de overgang van kunstcentrum 
via kunstcampus naar kunstcity zich niet 
vooral in de communicatie en publiciteit 
afspeelt. Hoewel deze communicatie het 
onderscheid tussen oud en nieuw flink in de 
verf  zet, vervulden Stynen en Beel een vrij 
gelijkaardige opdracht. In de eerste plaats 
hebben beide architecten een gebouw ont
worpen dat op een ingenieuze manier een 
zeer complex programma huisvest. In tegen
stelling tot wat de communicatie rond de 
nieuwbouw soms laat uitschijnen, is het 
echter niet zo dat Beel van een introverte 
enclave een stuk stad heeft gemaakt. Bekaert 
schreef  over de relatie tussen het gebouw 
van Stynen en zijn omgeving: ‘Het gebouw 
omvat geen ruimte, maar biedt een podium 
vol perspectieven. De natuur is er niet om in 
te verdwijnen, maar om er van op afstand 
van te genieten.’12 Hetzelfde kan gezegd 
worden over de relatie tussen de nieuwbouw 
en de stad: de nieuwbouw is geen stad, maar 
een podium, van waarop men op afstand 
van de stad geniet.

Noten

 1  Jerry Aerts, Inleiding, programmaboek deSingel 
Internationale Kunstcampus 2007/2008, 
Antwerpen, deSingel, 2007, pp. 57.

 2  Ibid.
 3  www.desingel.be/buildinghistory.orb.
 4  Los van de vermelde bronnen spraken we voor 

dit artikel met Stéphane Beel, Jan De Vylder 
(voormalig medewerker Stéphane Beel 
Architecten), Katrien Vandermarliere 
(directeur VAi), Paul Vermeir (technisch 
directeur deSingel) en Gert Renders (voormalig 
medewerker VAi en deSingel).

 5  Folder De kunstcity leeft, Antwerpen, deSingel/
Artesis Hogeschool, 2010, z.p. Zie ook www.
desingel.be/buildinghistory.orb en www.
desingel.be/kunstcampusgroeit.orb.

 6  Geert Bekaert, Ronny De Meyer (red.), Léon 
Stynen, een architect. Antwerpen, 1899-1990, 
Antwerpen, deSingel, 1990, p. 46.

 7  Ibid.
 8  Zaugg maakte dit werk naar aanleiding van de 

tentoonstelling Orbis Terrarum, die in 2000 
plaatsvond in het Plantin Moretus Museum te 
Antwerpen.

 9  De kunstcity leeft, op. cit. (noot 5).
 10  Ibid.
 11  Jan Braet, Ik ben op zoek naar de evidentie, in: 

Knack, 22 september 2010, pp. 128135. 
 12  Geert Bekaert & Ronny De Meyer (red.), Léon 

Stynen, een architect (catalogus tentoonstelling 
deSingel & de Belgische Lloyd, 20 september 
1990 – 3 februari 1991), Antwerpen, deSingel, 
1990, p. 46.

nieuwbouw gezien vanuit een binnentuin. foto: Jan Kempenaers

nieuwbouw aan de kant van de ring. foto: Jan Kempenaers
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GEERT BEKAERT

De werkelijkheid klopt niet met de droom.
(Renaat Braem in Het lelijkste land ter wereld)

Het is een heel mooie ziekte. 
(Frits van Egters over kanker in De Avonden 
van Gerard Reve)

De tentoonstelling over architect Renaat 
Braem op de kunstcampus deSingel in 
Antwerpen heeft, gewild of  niet, een hoog 
symbolisch gehalte. Drie verschillende 
architecten, Renaat Braem, Léon Stynen 
(architect van het deSingelgebouw) en 
Stéphane Beel (architect van de uitbreiding 
waar de tentoonstelling plaatsvindt), wor
den er met elkaar geconfronteerd. In drie 
hoogtepunten wordt niet alleen een goede 
halve eeuw Belgische architectuurgeschie
denis samengevat, maar ook enkele van de 
uiteenlopende strekkingen die zich erin heb
ben gemanifesteerd. Dat kan eigenlijk al van 
de combinatie StynenBeel alleen gezegd 
worden. Hun gebouwen brengen een won
derlijk en verrukkelijk samenspel tot stand 
van twee totaal verschillende entiteiten. In 
deze context is Braem een stoorzender. Dat 
is hij zijn leven lang geweest. Dat wou hij 
ook altijd zijn.
 Een tiental jaren jonger dan Stynen, kan 
Braem gerekend worden tot de tweede gene
ratie van modernistische architecten die in 
de jaren 30 van de vorige eeuw aan de slag 
ging. Braem zou Stynen geregeld tegen het 
lijf  lopen. Hij huldigt Stynen bij diens 65ste 
verjaardag in het monografische, vijfde en 
laatste nummer van zijn tijdschrift Plan. 
Nochtans zijn twee meer tegengestelde figu
ren nauwelijks denkbaar. Léon Stynen is tot 
op het einde de orthodoxe modernist geble
ven. Braem is dat nooit geweest. Hij heeft 
met het modernisme slechts geflirt. Ook 
Stynen droomde wel van een expressieve 
architectuur, dat blijkt uit het magnum 
opus van deSingel, maar hij was er nooit op 
uit om met of  door zijn architectuur herrie 
te schoppen, integendeel. De baldadige 
Braem zette zijn architectuur in, niet alleen 

om zichzelf  in de schijnwerpers te plaatsen, 
maar ook om zijn maatschappelijk onge
noegen lucht te geven. Braem was in alles 
een tegendraadse figuur met een uitgespro
ken neiging tot egotisme. In het boek bij de 
tentoonstelling haalt Jo Braeken terloops 
aan hoe de jonge Braem zijn ontwerp voor 
de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg 
in Brussel ‘om zijn kansen op winst te ver
hogen’ een haast klassiek, representatief  
karakter gaf. In zijn memoires Het schoonste 
land ter wereld, verschenen na zijn afscheid 
van de Communistische Partij, schrijft 
Braem zelf, Dante citerend: ‘Sedertdien ben 
ik ook een partij op mezelf, een braemsist, 
een eenling in de politiek en in de architec
tuur.’
 Stéphane Beel leunt direct aan bij de meer 
objectieve en tot op zekere hoogte onper
soonlijke benadering van Léon Stynen, zon
der evenwel diens formalistische instelling 
te delen. Hij staat tussen Stynen en Braem 
in. Beels extreme logica schuurt altijd tegen 
de grenzen aan van het ironische, het speel
se en zelfs het absurde. Zijn bewondering 
voor Marcel Duchamp heeft hij nooit onder 
stoelen of  banken gestoken. Architectuur is 
voor hem een relatieve bezigheid, wat hem 
niet belet ze, net als Braem, erg au sérieux te 
nemen. Ook voor hem is architectuur direct 
in het leven verankerd en eraan onderge
schikt. Maar dat leven zorgt voortdurend 
voor verrassingen, het is onvoorspelbaar en 
eindeloos complex. Het kan zich niet voe
gen, zoals Braem dat zou wensen, naar de 
utopische droom van een ideale, simplisti
sche en dus dictatoriale samenleving. 

De tentoonstelling Renaat Braem is opgezet 
bij de herdenking van zijn honderdste 
geboortedag. Door haar locatie in de nieuw
bouw van deSingel is ze onwillekeurig een 
splijtzwam geworden. Voor velen is die 
breuk onzichtbaar, maar voor wie wil kijken 
geeft ze op een niet mis te verstane wijze 
Braems excentrieke houding en architec
tuuropvatting weer. Daar begint ook het 
misverstand, want de organisatoren van de 
groots opgevatte en in zekere zin onberispe
lijke herdenking doen er alles aan om Braem 
te integreren. En Braem laat zich niet inte

greren, hoe integralistisch hij zich ook 
opstelt. Hij past geenszins in de kaders van 
een op maat gesneden kunsthistorische 
architectuurkritiek. Als er één karakteris
tiek onbetwistbaar bij Braem hoort, is het 
zijn afwijzing van elke vorm van een inte
gratie volgens normen die hij niet zelf  heeft 
bepaald. Over de hele lijn van zijn vele acti
viteiten lokt hij, vaak op een uitdagende 
wijze, verzet uit. Misschien is het nog te 
vroeg om voldoende afstand te nemen van 
Braem en was deze officiële huldiging eerst 
nodig. Ze biedt in elk geval een gelegenheid 
om vragen te stellen.
 De tentoonstelling is ingebed in een ruim 
programma van activiteiten. Naast de ten
toonstelling zijn er ook nog: een dik boek in 
twee delen, getiteld Renaat Braem 1910 
2001. Architect, zonder verdere kwalificatie; 
de heruitgave van Het lelijkste land ter wereld; 
een Braemroute; een Braemfilm; een foto
evocatie; allerlei manifestaties, verspreid 
over de binnenstad. Onder de titel Braem in 
de etalage loopt in de politietoren, het 
Districts huis Antwerpen en de Kammen
straat een tentoonstelling van de schilderij
en van Braem. De heruitgave van Het lelijk-
ste land is wellicht het meest typisch voor de 
hele opzet van de herdenking, en niet alleen 
omwille van de keuze voor Braems, zoals 
het heet, meest spraakmakende boek. Het 
succes ervan was in de eerste plaats te dan
ken aan de titel, want in het pamflet zelf, 
uitgegeven door het katholieke Davidsfonds 
(dat Braem verfoeide), komen de polemi
sche opvattingen van Braem slechts frag
mentarisch aan bod. De ongegeneerde en 
hilarische kretologie is wel typisch voor vele 
van Braems geschriften – er zijn ook uitzon
deringen – maar is na een halve eeuw hele
maal overdraaglijk geworden.
 Een van de citaten bovenaan dit artikel is 
ontleend aan een onderschrift bij een van 
de nogal ridicule, hopeloos verouderde, 
maar destijds wellicht sprekende illustraties 
in het boek: ‘De individuele tuin. De werke
lijkheid klopt niet met de droom.’ Maar 
noch de werkelijkheid, noch de droom wor
den in de heruitgave op hun betekenis 
onderzocht. Alles wordt met een al te kort
zichtige welwillendheid door de ogen van 

Braem zelf  bekeken en vaak worden zelfs 
zijn eigen woorden gebruikt. De inleiding 
van Francis Strauven, de eminente Braem
kenner, die ook nog eens in het dikke boek 
aan het woord komt, is een behoorlijke situ
ering van Braems pamflet, maar zoals haast 
iedereen in de herdenkingssfeer bezondigt 
hij zich aan een al te brave, schoolmeester
achtige uiteenzetting van Braems opvattin
gen, die aan geen kanten kloppen, niet in de 
periode dat hij ze schreef, en nu, vandaag de 
dag, evenmin. Strauven noteert: ‘Hij [Braem] 
wierp zich op als de woordvoerder van zijn 
modernistische generatiegenoten, maar 
tegelijk onderscheidde hij zich van zijn col
legae doordat hij zijn architectuuropvatting 
bewust met een ideologische visie onder
bouwde.’ Vanuit die premisse leidt Francis 
Strauven zijn betoog af. De essentiële vraag 
naar de houdbaarheid van de ideologische 
visie van Braem wordt niet gesteld. Die visie 
komt neer op een zweverige mixage van 
marxistische begrippen en bevat niet veel 
meer dan loze slogans in de aard van ‘een 
betere samenleving’ of, met de woorden van 
minister Bourgeois in zijn inleiding, ‘een 
architectuur van het geluk’. Alain de Botton 
heeft ons al geleerd wat dat laatste betekent. 
Braem is verder nooit een woordvoerder 
geweest van zijn generatiegenoten. 
Daarvoor was hij al te eenzelvig. Altijd is hij 
met heel veel lef  aan de zijkant blijven 
staan. Niemand wist welke houding hij 
tegenover Braem had aan te nemen. De 
enen beschouwden hem als een charlatan, 
anderen waren gewoon geïntrigeerd, een 
enkeling dweepte ermee.
 Dat de Belgische ruimtelijke wildgroei, die 
Braem zo fel hekelde, ook zijn voordelen kon 
hebben, komt in de nieuwe editie nergens 
aan bod. Tegenstemmen klonken nochtans 
al in Braems tijd, zelfs in zijn onmiddellijke 
omgeving. In de tussentijd hebben ze steeds 
meer aan belang gewonnen. Een tijdgenoot 
en collega van Braem, Peter Callebout, heeft 
zich in 1951, uitgerekend in een gesprek 
met Braem gepubliceerd in Braems eigen 
tijdschrift Plan, laten ontvallen: ‘Ik heb me 
afgevraagd: heeft architectuur nog zin?’ 
Braem had ook een tegenspeler in Jul De 
Roover, zijn schoonbroer waarmee hij meer

Renaat Braem 1910 2001/2010
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In 1968 publiceert Renaat Braem Het lelijkste land 
ter wereld . Naar eigen zeggen richt hij zich met 
deze wandelgids in de Belgische jungle tot ont-
wakende slaapwandelaars . Zijn statement dat België 
het lelijkste land ter wereld zou zijn, lokte heel wat 
reacties uit. Anno 2010 blijken sommige van zijn 
ruimtelijke analyses nog altijd brandend actueel: 
hoe voorkomen dat het schaarse groen opgeofferd 
wordt aan weinig overdachte verkavelingen, wat 
met de verkeerscongestie in en rond steden, hoe 
arbeid en vrije tijd goed organiseren voor zoveel 
mogelijk mensen, hoe controle houden over leef-
milieu en ruimtelijke ordening met de toenemende 
druk van internationale industrieconcerns en hun  
op winst gerichte aanpak? 

Deze heruitgave is voorzien van een inleiding door 
Francis Strauven, architectuurhistoricus en auteur 
van de eerste monografie over Renaat Braem 
in 1983. Strauven geeft een goed beeld van het 
toenmalige stedenbouwkundige klimaat waar-
tegen Braem ageerde. Ook reacties van collega’s 
en bevriende kunstenaars en architecten, evenals 
recensies in de pers, zijn opgenomen. De heruit-
gave maakt deel uit van het Renaat Braemjaar 
naar aanleiding van de 100ste verjaardag van zijn 
geboortejaar. 

www.braem2010.be

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) 
werkt onder de koepel van het Vlaams Architectuur-
instituut (VAi). Het CVAa zet alles in het werk om de 
bewaring en ontsluiting van architectuurarchieven 
te verbeteren. Het centrum is hét aanspreekpunt in 
Vlaanderen voor architectuurarchieven en verzamelt 
het meest recente nationale en internationale nieuws 
hierover op www.cvaa.be. Met de reeks Focus 
architectuurarchieven zet het CVAa architectuur-
archieven in de kijker.
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dere keren heeft samengewerkt, die een 
meer lucide kijk had op de maatschappelijke 
positie van de architect en zich in zijn uit
spraken krachtig verzette tegen de anoma
lieën van Braems ideologie. In De ringcul-
tuur van WillemJan Neutelings, een studie 
die als een specifieke uiting van een jongere 
generatie kan beschouwd worden, wordt 
radicaal afgerekend met Het lelijkste land. 
Het ontwerp dat Neutelings, samen met 
Stéphane Beel en andere jongeren, in 1983 
voor de prijsvraag van het Europakruispunt 
in Brussel indiende, is een expliciete afzwe
ring van alles wat Braem voorstond.
 Tegen het einde van zijn leven is Braem 
wat rustiger geworden. Zijn memoires geeft 
hij niet zonder ironie de titel Het schoonste 
land ter wereld mee. Zonder dit boek altijd te 
vermelden, is er in de uitgaven in kader van 
de Braemherdenking veel aan ontleend. 
Maar zelfs in die memoires kan Braem het 
niet laten om de feiten naar zijn hand te zet
ten. Niemand zal betwisten dat de werkelijk
heid niet klopt met de droom of  dat de 
droom een andere wereld kan voorspiege
len, die lieflijker is en die voor de werkelijk
heid soms inspirerend kan zijn. Maar de 
droom die Braem in Het lelijkste land aan de 
werkelijkheid voorhoudt, is van een heel 
kwalijke soort, van een onvoorstelbaar sim
plisme en naïviteit. Zo goed als alles waar 
Braem op alludeert is vals. Dat neemt niet 
weg dat hij tussendoor ook zinnige ideeën 
inpikt. Maar die zijn dan opgenomen in een 
funeste samenhang, die alleen maar kan 
doen besluiten dat het goed is geweest dat 
Braem, niettegenstaande zijn immense 
talent, eigenlijk nooit helemaal au sérieux is 
genomen. Vele architectuuropdrachten, in 
ruime mate te danken aan partijpolitiek 
fanatisme, zijn nooit gerealiseerd. Zijn prak
tijk stond bol van grove contradicties. 
Terwijl hij de Antwerpse binnenstad op 
enkele monumenten na wou slopen en tot 
een dorp in het groen herleiden, stak hij de 
lof  van een eclectische wijk als die van 
Zurenborg (die op de agenda stond van de 
Koninklijke Maatschappij van Antwerpse 
Bouwmeesters, waar Braem lid van was, 
om gesloopt te worden en te worden ver
vangen door een modernistische woonwijk 
met lieflijke woonblokken in een open 
omgeving vol aangelegde natuur). Hadden 
we niet mogen verwachten, als men toch 
een heruitgave van het pamflet bracht, dat 
men dit als een aanleiding zou zien om 
Braems inzichten op een zinnige manier te 
belichten, te relativeren en er eventueel een 
sluitende verklaring voor te geven?

De tentoonstelling is een erg makke en op 
educatieve doeleinden afgestelde neerslag 
van het dikke boek. Ze vindt plaats in de 
gloednieuwe, veeleisende tentoonstellings
zaal van het VAi (Vlaams Architectuur
instituut), dat op dezelfde verdieping als de 
nieuwbouw zijn plaats heeft gekregen. Ze 
werd hoofdzakelijk door leden van het VAi en 
het CVAa (Centrum Vlaamse Architectuur
archieven) uitgewerkt, samen met de conser
vator van het Braemhuis in Deurne, Jo 
Braeken. In opdracht van het VIOE (Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed) heeft 
Braeken het onderzoek van Braems archie
ven geleid. De tentoonstelling legt de klem
toon op het gebouwde oeuvre. Ook op dat 
vlak volgt de tentoonstelling, wat niet zo evi
dent is, de opzet van het boek, dat het vrij
staande schilder en beeldhouwwerk van 
Braem buiten beschouwing laat. Zo goed als 
alle gebouwen die het oeuvre markeren 
komen aan bod. Dat zijn er heel wat, van zijn 
vroege, zogenoemd biomorfe experimenten 
tot en met probeersels van industriële prefab, 
alles netjes onder overzichtelijke noemers 
gebracht: Utopie, Collectiviteit en individu, 
Visionair, De historische stad, Kunst en 
Natuur, Functionalisme, Experiment, 
Biomorf  wonen. Hoe die titels met elkaar te 
rijmen vallen, wordt in het midden gelaten.
 Overzichtelijk is de tentoonstelling wel, 
niettegenstaande de diversiteit van het 
getoonde werk. Het monument voor de 
rechte hoek in de modelwijk op de Heizel 
ontwerpt Braem bijvoorbeeld, met een knip
oog naar Le Corbusiers Le Poème de l’angle 
droit, terwijl hij volop bezig is met zijn bio
morfe ontwerpen, die alleen gebogen vor
men tolereren. Zo makkelijk doet Braem je 
verbazen en toch slagen de tentoonstel
lingsmakers er niet in om enthousiasme te 
wekken voor wat deze architect werkelijk 
was en gepresteerd heeft.
 De zogenoemde biomorfe vorm, de ovaal 
waar Braem mee dweepte, is het meest 

opvallende element in de tentoonstellings
ruimte. Maar op de tentoonstelling wordt 
dat evidente element niet gevaloriseerd. Er 
is nergens een poging gedaan om na te gaan 
wat dit biomorfe in feite kan betekenen, los 
van de waarde die Braem eraan toekent. In 
elk geval is het opmerkelijk dat die zoge
noemde biomorfe vorm reeds van in het 
begin zowel in de tekeningen als in de 
geschriften opduikt en gedurende zijn hele 
loopbaan, soms onderhuids, aanwezig blijft.
 Het is beslist niet eenvoudig om van een 
architectuurtentoonstelling een boeiend 
gegeven te maken, maar de vraag moet toch 
gesteld worden of  men in plaats van een uit
puttend overzicht niet beter had kunnen 
opteren voor een rake keuze van originele 
tekeningen, schetsen of  maquettes. Niet het 
overzicht is immers in het geval van Braem 
belangrijk, maar de soms heel verrassende 
en veelzeggende momenten, de tekeningen 
en schilderijen, en dat niet alleen door wat 
ze voorstellen, maar door de manier waarop 
ze zijn gemaakt. Ze zijn op de tentoonstel
ling wel aanwezig, maar worden opgeno
men in een geconstrueerd geheel, waar ze 
alleen maar tellen omwille van hun docu
mentaire waarde. Ze staan niet op zichzelf, 
maar fungeren als illustraties bij de (over
vloedige) teksten die de verschillende hoofd
stukken toelichten. Doordat die hoofdstuk
ken aan klassieke categorieën zijn 
opgehangen, worden Braems onverzoenlij
ke tegenstellingen gladgestreken. Het belet 
om enkele schitterende facetten aan bod te 
laten komen van een uitzonderlijk kleurrij
ke persoonlijkheid. 

De twee delen van het dikke gebonden boek 
in etui zijn alleen van elkaar te onderschei
den door de opdruk op de kaft – het ene in 
het blauw, het andere in het rood. Het boek 
vormt de harde kern van de menigvuldige 
Braemmanifestaties. Door de omvang 
alleen al, 351 en 447 pagina’s, is het boek 
op Braems maat gesneden. Eigenlijk gaat 
het om één boek dat in twee is gesplitst. Het 
catalogusgedeelte vormt er de stevige rug
gengraat van. Die catalogus zet in op het 
einde van het eerste deel en vult het volle

dige tweede deel. Hij omvat 303 gebouwde, 
verbouwde of  gesloopte werken en niet 
gerealiseerde ontwerpen. De catalogus
nummers omvatten zowel technische infor
matie (jaar, adres, programma, opdrachtge
ver, status en het archief  waar een 
document zich bevindt) als een notitie, die 
niet altijd louter beschrijvend blijft, maar 
soms ook commentaar omvat. De catalogus 
is gebaseerd op jarenlang onderzoek in het 
VIOE van de archieven van Braem, waar
van een deel, geschonken door Braem zelf, 
zich in het AAM (Archives d’Architecture 
Moderne) in Brussel bevindt, en een ander 
deel, ondergebracht in het Braemhuis in 
Deurne, beheerd wordt door het VIOE. 
Alleen al door de publicatie van deze catalo
gus is het boek een onmisbaar instrument 
voor de Braemstudie. 
 De neiging ontstaat om direct de statistiek 
op die catalogus los te laten en na te gaan 
hoeveel van de projecten zijn gerealiseerd, 
hoeveel er zijn verbouwd of  gesloopt. De 
niet gerealiseerde projecten zijn duidelijk in 
de meerderheid. Bij de gesloopte projecten 
lijkt het wel dat de meer progressieve het 
kwetsbaarst waren. De grafmonumenten 
zijn in het algemeen intact gebleven. In de 
catalogus ontmoet men Braem zoals hij 
was, zonder de poespas van zijn theorieën, 
die slechts hier en daar in het commentaar 
opduiken: een geniale ontwerper én een 
gehaaide opportunist, de dromer van een 
onbesmette, onnatuurlijke natuur, de 
bezorgde man die moet voorzien in zijn 
dagelijkse behoeften, de eenzaat omringd 
door vrienden.
 De rijke informatie van de catalogus 
wordt aangevuld door de studies die eraan 
voorafgaan en die in het eerste deel zijn bij
eengebracht. Lijnstadontwerpen. Van de uto-
pie naar de realiteit en weer terug van Michael 
Ryckewaert is er een van de opmerkelijkste 
van. Hij wijst er bijvoorbeeld op hoe Braems 
ideeën soms op een onrechtstreekse wijze 
toch een toepassing vonden. Alle essays zijn 
overigens zonder meer verdienstelijke en 
meestal zeer leesbare bijdragen, maar ze 
overstijgen zelden het niveau van het gele
genheidswerk. Mede daardoor komen in 

verschillende essays herhalingen voor en 
treden er contradicties op. We hoeven niet 
in te gaan op de afzonderlijke bijdragen. Alle 
staan in het teken van de herdenking van de 
grote meester. Hoogst uitzonderlijk klinkt er 
een voorbehoud jegens de inzichten van 
Braem in door, maar nooit wordt daar diep 
op ingegaan.
 Het pièce de résistance is het inleidende 
essay van Jo Braeken, die zich voor zijn bio
grafische schets beroept op oorspronkelijk 
onderzoek van de gedeeltelijk nog onbeken
de archieven. Dit essay kan beschouwd wor
den als het moederessay, waarin alle aspec
ten die verder afzonderlijk worden 
behandeld tegelijk aan bod komen. Braeken 
houdt zich, zoals we intussen mogen ver
wachten, goeddeels op de vlakte. Aan het 
feit dat Braem, zoals vele van zijn collega
architecten, uitgesproken fascistoïde denk
beelden koesterde, niettegenstaande hij 
gedurende de Tweede Wereldoorlog tot het 
verzet behoorde, wordt stilzwijgend voorbij
gegaan. De eugenetiek heeft hij nooit expli
ciet voorgestaan, maar zijn ideeën scheren 
er vaak rakelings langs. Zijn zogenoemde 
biomorfe ideologie wordt als evident aan
vaard en noch op haar inhoud, noch op 
haar uitwerking in (soms prachtige) gebou
wen of  (bedenkelijke) schilderijen getoetst. 
Braems enthousiasme voor de Mexicaanse 
monumentale muurschilderijen van Diego 
Rivera had een gelegenheid kunnen zijn om 
zijn foute vereenzelviging ermee aan te stip
pen en zijn zienswijze te analyseren. Ook 
zijn bewondering voor Bruce Goff  lijkt in 
hoge mate gebaseerd op een al te simplisti
sche interpretatie van diens werk.
 Hoewel Braeken ook wel minder bekende 
aspecten uit Braems loopbaan te berde 
brengt, mist zijn essay op verschillende pun
ten precisie en ontstaat een enkele keer zelfs 
een verkeerde voorstelling van zaken. 
Wellicht is dit te verklaren doordat hij zich 
in zijn lange essay toch nog gelimiteerd 
weet. Wat niet te verklaren valt, zijn de 
leemten in de exhaustieve bibliografie ach
teraan het boek. (Het uitvoerige In 
Memoriam van Braem in het Cultureel 
Jaarboek 2000. Stad Antwerpen komt er bij
voorbeeld niet in voor.) De voornaamste 
ongemakkelijkheid blijft echter dat Braeken 
niet vrijuit lijkt te kunnen spreken, of  te 
denken, en zich strikt houdt aan de rol die 
hij als feestmanager op zich nam. Evenmin 
als de overige auteurs laat hij zich aanste
ken door zijn exuberante onderwerp, dat 
daartoe nochtans alle mogelijkheden bezit. 
Door niet in te gaan op de ‘eigenaardigheid’ 
van Braem en hem te benaderen als een 
geconsacreerd architect, heeft men de gele
genheid gemist hem recht te doen. Een kor
ter, maar kernachtiger essay zou beter 
geweest zijn om Braem de plaats te geven 
die hem in de nationale architectuur
geschiedenis toekomt.

De tentoonstelling Renaat Braem 1910 2010 
loopt tot 9 januari 2011 in deSingel, Desguinlei 
25, 2018 Antwerpen (03/248.28.28; www.
desingel.be). Het boek Renaat Braem 1910 
2001. Architect bevat teksten van Jo Braeken, 
Fredie Floré, Michael Ryckewaert, Els 
Spitaels & Stefan Goossens, Sven Sterken en 
Francis Strauven, en werd uitgegeven door 
ASA Publishers (www.aspeditions.be) in 
samenwerking met het Vlaams Instituut 
voor het Onroerend Erfgoed (e 99). De her-
uitgave van Braems Het lelijkste land ter 
wereld (geannoteerd door Francis Strauven) 
verscheen in de reeks Focus Architectuur-
archieven van het Centrum voor Vlaamse 
Architectuur archieven (CVAa). Voor infor-
matie over het aanbod aan evenementen en 
publicaties in kader van het Braemjaar zie 
ook www.braem2010.be.

Renaat Braem

woning Van Humbeeck, 1967. foto: Kris Vandevorst, VIOE
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BART VERSCHAFFEL

It is something very humiliating for me to be in 
front of  architects and to speak on architecture, 
which I won’t. Probably you realize that what I 
am going to do is to avoid the subject. 
Jacques Derrida, 1987

Een

De belangrijkste argumenten en misver
standen, kenmerkend voor de ontmoeting 
tussen architectuur en filosofie die aan het 
eind van de 20ste eeuw het zogenaamde 
‘deconstructivisme’ heeft voortgebracht, 
zijn te vinden in het boek Chora L Works, de 
neerslag van Jacques Derrida’s samenwer
king met architect Peter Eisenman, en in 
enkele artikelen van Derrida uit het midden 
van de jaren 80.1 De filosofie en de architec
tuur staan, zo betoogt Derrida, aan dezelfde 
kant. Ze hebben een gemene zaak: de meta
fysica, of  het systematiseren en ‘naturalise
ren’ van betekenis. Reeds voor hij zich inliet 
met de architectuur had Derrida het con
structief  karakter van de klassieke filosofie 
onderkend, en thematiseerde en problemati
seerde hij de wijze waarop de architectuur
metafoor het denken en de opbouw van de 
kennis beheerst.2 De architectuurmetafoor 
bepaalt het denken – op een ongereflecteer
de manier – als de ‘uitbouw’ van de gedach
ten tot een systeem, of  de organisatie van de 
kennis tot een geconstrueerd geheel. De 
architecturale metafoor blijkt inderdaad 
nagenoeg onontkoombaar voor wie wil zeg
gen wat het denken wil of  doet: een argu
ment moet ‘stevig’ en ‘goed onderbouwd’ 
zijn, een bewering moet ‘gegrond’ zijn, een 
theorie ‘zoekt steun’, een betoog is goed of  
slecht gestructureerd, een mening is funda
menteel of  oppervlakkig… In een artikel 
over Bernard Tschumi schrijft Derrida dat 
het concept van architectuur een erfenis 
nalaat ‘qui nous comprend avant même que 
nous ne tentions de le penser.’3 Hij wijst erop 
dat ook zijn eigen denken zich ontplooit bin
nen de contouren van de architectuurmeta
foor: ‘First of  all the very word deconstruc
tion has something architectural in itself.’4 
In het artikel over Tschumi en in zijn bijdra
gen aan de publicatie met Eisenman over 
hun project voor het park van La Villette, 
heeft Derrida het belang en de werking van 
de architectuurmetafoor in de filosofie expli
ciet verbonden met een interpretatie van de 
(klassieke) architectuur zelf.
 In het zevende en laatste gesprek van 
Chora L Works, een publieke discussie 
gehouden in New York in 1987, stelt 
Derrida: ‘I saw that architecture, as a 
Western tradition, was sharing the same 
premises, the same assumptions, the same 
axioms as, let us say, philosophy or meta
physics as a whole. And so deconstruction 
[…] is at the same time deconstruction of  
philosophy, and deconstruction of  architec
ture. The notion of  foundation, the notion 
of  system, the hierarchy, the modes of  
representation, the relation of  place to the 
very conception of  place, of  dwelling, of  the 
culture in which architecture is rooted, all 
these were supposed to be questioned by 
deconstruction.’5 De klassieke architectuur 
is doordrongen van metafysische ideeën en 
gaat uit van dezelfde vooronderstellingen 
en principes als de filosofie. En dus veron
derstelt de deconstructie van de filosofie 
tegelijk ‘the deconstruction of  the architec
tural metaphor which is at the core of  philo
sophy’ én van ‘the architectural tradition 
which is philosophical through and through.’6 
De argumenten of  denkbewegingen van het 
deconstructiedenken, die de ongedachte 
vooronderstellingen van de klassieke filoso
fie blootleggen, raken onmiddellijk ook aan 
de vooronderstellingen van de (klassieke) 
architectuur. Het ‘concept d’architecture’ is 
gerealiseerd in de architectuur, het is  
– schrijft Derrida – ‘luimême un construc
tum habité’.7 ‘Il y a, ne l’oublions pas, une 
architecture de l’architecture’, aldus 
Derrida, en ‘Jusqu’en son assise archaïque, 
le concept le plus fundamental de 
l’architecture a été construit.’8 De architec

tuur, die eerst de ordening van de sociale 
ruimte fixeert in steen, om vervolgens als 
metafoor het denken te ordenen, is zelf  een 
‘bewoonde constructie’. De (klassieke) 
architectuur is niet een primaire realiteit, 
maar ‘la dernière forteresse de la metaphy
sique’9 en de concrete vorm waarin het 
architectonische aan het sociale wordt 
opgedrongen. Derrida noemt de architec
tuur de eerste metonymie van een ‘archi
tectonique générale’. Het ‘architectonische’ 
is de set van vooronderstellingen, premissen 
of  axioma’s die de architectuur (praktijk) 
bepalen. De vier ‘invariants’ van het archi
tectonische, die samen het gebouwde con
strueren tot ‘betekenisvolle architectuur’, 
zijn: humanisme/antropocentrisme (archi
tectuur is gebonden aan het wonen); hië
rarchie/totalisering (architectuur ordent en 
centreert de ruimte); functionalisme/prag
matisme (architectuur is gericht op 
gebruik); esthetiek (architectuur drukt een 
‘maat’ en een ‘smaak’ uit).10 Gezien het 
architectonische zowel de architectuur als 
het denken beheerst, zou de deconstructie 
weinig uithalen ‘si elle ne s’en prenait pas à 
l’architecture autant qu’ à l’archi tecto
nique’.11 De architectuur moet daarom 
zelfs als ‘the main target of  deconstruction’ 
beschouwd worden.12

 Derrida omschrijft de deconstructie binnen 
het denken als de operatie die de werking van 
de architectuurmetafoor neutraliseert door 
het denken te besmetten met ruimtelijke 
metaforen, die ingaan tegen de idee van con
structie, systeem en plaats, en die het den
ken zo ‘anders’ maken. Het zijn de woorden 
van de intellectuele cultuur van de late jaren 
80 en de jaren 90: Holzwege, labyrint, 
rizoom, marge, leegte, plooi… Maar hoe de 
architectuur deconstrueren? De deconstruc
tie moet een uitweg bieden uit het nihilisme 
van de metafysische architectuur, ze moet 
een ‘andere architectuur’ of  ‘ander werk’ 
mogelijk maken, net zoals ze een ‘ander den
ken’ initieert. Maar hoe andere architectuur 
maken? Alvast niet door de principes en axi
oma’s van de klassieke architectuur simpel
weg om te keren. Het gaat er niet om archi

tectuur te maken die onbewoonbaar is, die 
niets vastlegt en alles gelijkmaakt, die 
onbruikbaar is en door iedereen lelijk wordt 
gevonden. Een dergelijke omkering heeft 
immers dezelfde absolute waarheidspreten
ties als de metafysica. Waar het om gaat is de 
greep van het architectonische losser te 
maken, en zo een architectuur te maken die 
zich niet in dienst stelt van, of  beperkt tot, 
het ‘uitvoeren’ van het architectonische. 
Een goed voorbeeld zijn voor Derrida de 
‘folies’ van Bernard Tschumi voor het Parc 
de La Villette in Parijs. Tschumi is, met Peter 
Eisenman, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Coop Himmelb(l)au en ande
ren, een exponent van een internationale 
architectuurstroming van de jaren 80 van 
de vorige eeuw die zich gekeerd heeft tegen 
het ‘klassieke modernisme’: deconstructio-
nism, antiarchitectuur, anarchitectuur, 
nularchitectuur, transarchitectuur…13 Deze 
architectuur inspireert zich op, of  wordt 
gelegitimeerd door de radicale antihumanis
tische ideeën van Derrida en enkele andere 
Franse filosofen en theoretici. Ze gaat in 
tegen de regelmaat en de symmetrie; tegen 
het duidelijk articuleren van steunende en 
dragende elementen, van horizontaliteit en 
verticaliteit; tegen transparantie. Ze combi
neert het vluchtige en het duurzame, het 
goedkope en het edele. Het is een architec
tuur van zuilen die de grond niet raken, 
scheve muren, onregelmatige hoeken, 
geplooide daken, fragmenten, hybride struc
turen en multistratiformity. Het is een opval
lende, spectaculaire architectuur die de 
ruimtelijke metaforen van het deconstruc
tiedenken letterlijk omzet in architectuur door 
‘labyrintisch’ te bouwen, door fragmenten 
en leegte te ontwerpen, door ruimtes te ver
frommelen en te plooien, en door de dragen
de en steunende krachten zo in elkaar te 
schuiven dat de structuur en organisatie 
van een gebouw onoverzichtelijk worden.

Uit de transcripties van de gesprekken van 
Eisenman en zijn team met Derrida wordt 
echter schrijnend duidelijk hoe groot het 
misverstand is. Eisenman wil ‘juiste’ archi

tectuur maken door de ruimtelijke metafo
ren van het deconstructiedenken om te zet
ten in een architecturaal ontwerp. Daarbij 
vraagt hij Derrida zelfs naar het ‘formele 
equivalent’ van zijn denken: ‘Can you sug
gest any formal analogies to your work on 
chora?’14 Hij vraagt zich af  hoe men ‘chora’ 
– het begrip van een onbepaalde of  latente 
ruimte dat Derrida bij Plato heeft gehaald15 
– zou kunnen maken. In het ontwerp voor 
Parc de la Villette voorziet hij ‘groeven’, als 
ruimtelijk equivalent van ‘negatieve ruim
tes’, en watervlakken ‘omdat daarin niets is 
vastgelegd’, en wil hij een ‘sense of  disloca
tion’ en een ervaring van ‘erasure’ oproe
pen…16 Het is overduidelijk dat Derrida zich 
hierbij ongemakkelijk voelt. Hij wil zich niet 
compromitteren en distantieert zich doorlo
pend zonder dat zijn gesprekspartners dat 
goed lijken te beseffen: ‘I have no way to 
answer the question you asked me’; ‘What I 
am going to do is to avoid the subject’; 
‘Chora [de onbepaalde plaats die dingen 
laat gebeuren – BV] is the character that I 

Ver voorbij de deconstructie. De architectuuropvatting 
van Office Kersten Geers David Van Severen

Office 07, Summerhouse, 2004. foto: Bas Princen

Office 07, Summerhouse, 2004. grondplan
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play with Peter’.17 Van de andere kant (mis)
begrijpt Eisenman Derrida’s reserve als een 
weerstand tegen radicale architectuur, 
ingegeven door architecturaal conservatis
me. Op een conferentie over Deconstruction 
and Architecture in 1988, net na het werk 
aan La Villette, vertelt Eisenman de onder
tussen beruchte anekdote over Derrida’s 
verwondering dat er geen groen en zitban
ken waren voorzien in de eerste ontwerp
schetsen voor het park. De kampioen van de 
deconstructie bleek de radicaliteit van 
Eisenmans ontwerp niet op te merken of  te 
waarderen. Eisenman: ‘That is what the 
philosophers want. They want to know 
where the benches are.’18 Derrida en de filo
sofen ‘want architecture to stand still’, ter
wijl beweeglijke architectuur net aan het 
licht zou brengen ‘that what is under philo
sophy may be architecture, and that is 
something which isn’t so nice.’19

 Het is echter te gemakkelijk om de archi
tecten in de schoenen te schuiven dat ze de 
filosoof  alweer niet begrepen hebben, hem 
te letterlijk hebben genomen en te simplis
tisch hebben geïnterpreteerd. Derrida 
vraagt immers om misverstanden door 
boudweg te stellen dat de architectuur een 
metafysisch bolwerk is en dat het architec
tonische – antropocentrisme, hiërarchie, 
functionalisme, esthetiek – het principe is 
van, of  voorondersteld wordt door, de klas
sieke architectuur. Immers, indien Derrida 
gelijk heeft en de klassieke architectuur 
inderdaad een orde en een ‘hiérarchie fixée 
dans la pierre’20 aan ‘l’espace social’ 
opdringt, dan moet het gebruik van geheel 
verschillende en zelfs tegengestelde midde
len toch een ‘andere’ architectuur opleve
ren? En als dat is wat men beoogt, wat is er 
dan fout met architectuur die effectief  let
terlijk symmetrie verstoort, labyrintisch 
bouwt en de ruimte in plooien legt?
 Het gaat hier over meer dan een mislukte 
ontmoeting en een discussie van twintig 
jaar geleden. Aan de orde is de ontologische 
status van de architectuur: de vraag naar 
de manier waarop architectuur bestaat, 
waarop ze betekenis draagt of  articuleert, 
waarop ze gekend of  begrepen kan worden.

Twee

Het staat vast dat de architectuur altijd 
gebruikt wordt om een specifieke cultuur te 
affirmeren. Het betekenisgeheel waaruit de 
sociale identiteit van mensen vervaardigd 
wordt, en dat het samenleven regelt, wordt 
uitgezet in de ruimte. De (soorten) gebou
wen articuleren hun plaats in het geheel 
van plaatsen, en maken duidelijk wat op 
een plek kan, of  moet en niet mag gebeu
ren. Vanzelfsprekend is architectuur een 
machtsmiddel. Architectuur hiërarchiseert 
plaatsen, sociale posities en activiteiten, en 
‘versteent’ zo een sociale orde en dringt deze 
als een feitelijkheid op. Om deze betekenis
sen van architectuur te begrijpen en te 
ervaren, en bijvoorbeeld onmiddellijk te 
begrijpen dat men zich in het portaal van 
een kerk, een privéwoning of  een theater
zaal bevindt, moet men echter over veel 
voorkennis beschikken. Men moet de cultu
rele context kennen, symbolen kunnen 
lezen, vertrouwd zijn met een architectura
le typologie enzovoort. Deze betekenissen 
kunnen een jong kind, of  een persoon 
afkomstig uit een geheel andere cultuur, 
geheel ontgaan, zodat men in zekere zin kan 
stellen dat zij ‘niet weten waar ze zich bevin
den’. Maar dit vatten van betekenis, dit 
begrip (of  gebrek aan begrip) van architec
tuur is zeer verschillend van een ander 
soort kennis, namelijk het besef  en de zeker
heid dat hier een muur staat, dat zich in die 
muur een doorgang of  een kijkgat bevindt, 
dat de vloer hier vlak is of  hellend, of  dat de 
kamer vierkantig is. Het waarnemen en besef-
fen van een gegeven is niet hetzelfde als het vat-
ten van een betekenis. Zeker, elk van die 
muren en doorgangen, trappen en geome
trische vormen, drempels en handvaten 
roept ook allerlei betekenissen, connotaties 
en associaties op, en zit verweven in allerlei 
verhalen en beelden. Tegelijk is het echter 
zo dat zij de ruimte innemen, ordenen en 
structureren, en dat men zich bewust is van 
hun aanwezigheid en van de orde die ze cre
eren naast en los van wat ze allemaal mogen 
betekenen. Vergelijk het met een tekst 
gesteld in een taal die men niet beheerst: 
vooraleer en zonder dat men de tekst kan 
lezen, ziet men de woorden en kan men de 
schikking van die woorden op het blad 

waarnemen. Dit zien-zonder-lezen gaat reeds 
gepaard met een soort ‘begrip’: men begrijpt 
immers dat men woorden ziet, dat deze ‘con
structie’ van krabbels op papier een beteke
nis heeft, dat iemand deze woorden geschre
ven heeft en dat er bij dat blad met woorden 
een ‘verhaal’ hoort. Maar ook al kan de 
schikking van de tekens op het blad bij de 
inhoud van de tekst passen (zo correspon
deert de verdeling in alinea’s wellicht met 
delen van een verhaal of  een argument), de 
orde die men op het blad waarneemt, 
bestaat op zichzelf. Ze is niet de uitdrukking 
of  belichaming van de betekenis van de 
tekst. Op een vergelijkbare manier is met 
het waarnemen of  ervaren van elk stuk 
‘architectuur’ – met elke drempel, trede of  
muur – reeds het besef  verbonden dat men 
zich in een ‘constructie’ bevindt. Daarmee 
staat architectuur altijd al aan de kant van 
de betekenis. De architectuurelementen 
zullen daarbij zeker bezet zijn met specifieke 
betekenissen en mogelijk de metafysische 
‘architectoniek’ opdringen. Maar de archi
tectuur ordent ook reeds vooraleer en zon
der dat men deze specifieke betekenissen 
kan lezen en begrijpen. Zo bijvoorbeeld 
transformeert een muur het vage ‘hier’ en 
‘daar’ tot duidelijk onderscheiden, akoes
tisch, visueel en fysiek begrensde ruimtes. 
Een vloer bakent een ruimte af, een dak en 
muren maken een ‘binnen’. De architec
tuur staat dus aan de kant van de betekenis, 
en bevindt zich in het domein van de taal, 
maar zonder dat ze iets (bepaalds) zegt. Ze 
staat aan de kant van de betekenis zoals de 
stilte van iemand die zwijgt ook altijd aan de 
kant van het spreken staat, zonder dat zijn 
zwijgen daarom iets specifieks betekent. Dit 
gaat in tegen de stelling dat de architectuur, 
als dusdanig, de metafysica ‘zegt’. Men kan 
een discours deconstrueren. Men kan binnen 
het denken het ‘architectonische’ en dus de 
metafysica ‘deconstrueren’. Men kan een 
blad papier verbranden, maar men kan de 
architectuur als dusdanig niet deconstrue
ren. Men kan de ruimtelijke metaforen van 
het deconstructiedenken, die ingezet wor
den tegen de klassieke filosofie, wel letterlijk 
maken in de architectuur. Maar dat resul
teert, zo is gebleken, in een nieuw soort van 
symbolische architectuur die alleen maar 
‘deconstructie’ representeert. Het heeft gere
sulteerd in enkele onverwachte ‘zetten’ in 
de architectuurdiscussie en het heeft vooral 
veel voorbeelden opgeleverd van een nieuw
modische maniëristische esthetiek.
 Het voorgaande houdt niet in dat een 
ideologische kritiek van de architectuur 
onmogelijk is. Wel integendeel. Men kan 
zich zeker uitdrukkelijk keren tegen de 
manier waarop de architectuur in een spe
cifieke maatschappelijke constellatie 
gebruikt wordt, en bijvoorbeeld tegen de 
idealisering van het wonen, tegen de manier 
waarop de ruimte geordend en gehiërarchi
seerd wordt, tegen de tirannie van nut en 
functie, of  tegen een of  andere vorm van 
‘goede smaak’. Door te beweren dat de pri
maire ‘versteende’ ruimtelijke structure
ring, met de beperking en mogelijkheden 
die ze creëert, het affirmeren en vastleggen 
van specifieke betekenissen inhoudt (name
lijk van het ‘architectonische’), heeft 
Derrida de architectuur evenwel in de rich
ting gestuurd van een valse, pathetische 
radicaliteit. Natuurlijk kan men zich zo 
tegen de architectuur keren. Men kan een 
boek perforeren en ‘onleesbaar’ maken21, 
en scheef  bouwen. Maar wat wordt er zo 
‘gedeconstrueerd’? 

Drie

Architectuur wordt besteld en ontworpen, 
gebruikt en verkocht. Het spreekt vanzelf  
dat architectuur altijd betekenis draagt. De 
eerste vraag wat architectuur betreft is ech
ter niet wat ze betekent of  zegt, maar hoe ze 
zich tot betekenis verhoudt, dat wil zeggen hoe 
ze met betekenis omgaat. In het geval van de 
architectuur van Office Kersten Geers David 
Van Severen is dat: hoe ze de betekenis 
beperkt. De aanpak van Office komt, meen 
ik, hierop neer: het inzetten van de orde
nende kracht van de architectuur, een her
bevestiging van het constructief  vermogen 
van zijn meest elementaire middelen, en dit 
geheel zonder reserve en zonder ironie, 
waarbij de architectuur de aanspraak om 
iets bepaalds te betekenen – en dus om uit
spraken te doen over het leven en de wereld, 
en om een omgeving te ordenen en te con
troleren – beperkt. Ik laat dit zien aan de 

hand van de manier waarop, in een vijftal 
projecten, het meest elementaire en krach
tige middel van de architectuur wordt inge
zet: de muur. 

Een van de eerste realisaties die de aanpak 
van Office duidelijk maakt was de verbou
wing/uitbreiding van een bescheiden stads
woning in Gent (Office 7, Summerhouse, 
2004). Bij een verbouwing zijn er vele uit

gangspunten mogelijk. De geschiedenis en 
de ligging van het pand bieden gegevens die 
het ontwerp kan gebruiken. Office houdt 
hier van het bestaande huis enkel de 
grondomtrek over en spiegelt deze grofweg, 
met een glasgalerie als scharnierzone, tot 
een rechthoekige buitenvloer die in de tuin 
wordt gelegd. De vloer wordt getransfor
meerd tot een openluchtkamer door middel 
van een licht raamwerk van metalen staven 

Office 85, Garden Pavillion (7 Rooms / 21 Perspectives), Venetië, 2010. foto: Godfried Verschaffel

Office 50, After the Party, Venetië, 2008. foto: Bas Princen

Office 50, After the Party, Venetië, 2008. foto: Bas Princen
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en klimplanten, die mettertijd groene wan
den zullen worden. Karakteristiek voor het 
ontwerp is dat de ‘buitenkamer’ in het per
ceel ingepast wordt, maar niet precies past 
en het perceel niet geheel vult. Dat houdt in 
dat er tussen de buitenkamer, die duidelijk 
ervaren wordt als een uitbreiding van het 
huis en een soort binnenruimte, en de licht 
onregelmatige perceelvorm die begrensd 
wordt door een muur en een betonnen 
afsluiting, een restruimte overblijft. Deze 
strook is soms zeer smal en soms wat breder. 
Bij de verbouwing wordt deze restruimte 
wel proper en bruikbaar gemaakt, maar ze 
wordt niet vormgegeven. Er wordt geen 
poging gedaan om de architecturale ingreep 
en de concrete plaats waar ze gebeurt netjes 
op elkaar te laten aansluiten. De ‘rest’ wordt 
niet in het ontwerp betrokken, ze wordt niet 
‘opgelost’. Maar tegelijk wordt de restruimte 
ook niet tot principe of  vlag van het ont
werp gemaakt, zoals de ‘deconstructivisti
sche architect’ zou doen. Niet dat die tus
senruimte geen rol speelt in de beleving van 
de architectuur. De restruimte (tegelijk cou
lisse, bergruimte…) is voelbaar en zelfs 
zichtbaar aanwezig: de betonnen afsluitin
gen vullen de ‘gaten’ in de poreuze groen
wanden; de buitenkamer is een intieme, 
maar door de halftransparante wanden 
geen gesloten ruimte. Wat die restruimte 
voornamelijk doet is aangeven waar de 
architectuur – het ontwerp en de construc
tie – stoppen, en zodoende verhelderen hoe 
de architectuur zich verhoudt tot betekenis. 
De architect creëert een object, een ‘binnen’ 
dat geheel ontworpen en zorgvuldig 
gebouwd is, maar tracht daarbij niet de 
rand – dat wil zeggen: de manier waarop de 
constructie ‘aansluit op de wereld’ – te 
beheersen.
 Office heeft op de architectuurbiënnale 
van Venetië in 2010 de Zilveren Leeuw 
gewonnen met het project Garden Pavillion 
(7 Rooms / 21 Perspectives), dat de aanpak 
van het Summerhouse herneemt. De locatie 
is een laag, langwerpig gebouw met zeven 
gewelfde opslagkamers op een rij, in een uit
hoek van het Arsenale. De kamers zijn 
onderling niet verbonden, ze hebben elk 
hun eigen toegangsdeur. Opnieuw laat 
Office alle mogelijke historische en contex
tuele verwijzingen vallen. Het ontwerp 
houdt van het gebouw enkel de dakvorm 
over, die half  gespiegeld wordt tot een luifel, 
uitgevoerd in witte metalen buizen en gaas
doek. Onder de lange luifel wordt de vloer 
van de kamers buiten doorgetrokken met 
een zandtapijt. Zo komen de kamers uit op 
een ruime galerie of  veranda, die langs het 
gebouw loopt, en waarin tuinstoelen ver
spreid staan. De architecturale geste blijft 
hier beperkt tot de lichte dakconstructie, die 
een nieuwe lichte binnenruimte afbakent 
en een rechte grens op de grond projecteert. 
Daar rafelt de lijn echter uit. De wand van 
struikgewas, soms onderbroken door door
zichten, dringt soms onder de luifel door, en 
wijkt elders achteruit. De boord van het 
zandtapijt is niet scherp als een lijn. De 
strakke lijn die de luifel in de lucht aanduidt, 
beheerst het terrein niet, maar ze wordt 
door de wanorde op de grond ook niet onge
daan gemaakt. De geconstrueerde lijn en de 
concrete toestand bestaan beide, en werken 
naast elkaar. De architectuur wordt zo in de 
wereld gezet. Ze past zich niet aan, maar ze 
bemeestert ook niet. Ook hier laat ze de 
‘aansluiting’ los en tracht ze de omgeving 
niet te controleren.

Office liet zich reeds opmerken op de 
Architectuurbiënnale van 2008, waar het 
de inzending voor het Belgisch Paviljoen 
verzorgde (Office 50, After the Party).22 Ook 
dit project kan geduid worden als een 
bewuste en zeer geslaagde poging om – hier 
in een wel zeer ideologisch geladen context 
– niets dan architectuur te maken, kalm en 
eenvoudig, zoals iemand die zwijgt zonder 
pathetiek. Het Belgisch paviljoen is een van 
de oudste van het park, gelegen aan de laan 
die recht van de ingang van het expositie
terrein naar het centrale Italiaanse pavil
joen loopt. Het is een officieel en representa
tief  uitziend gebouw, recent gerestaureerd, 
met een theatrale inkompartij en een klas
sieke, symmetrische gevel. De context van 
de internationale architectuurmanifestatie 
met nationale inzendingen is bovendien 
zeer specifiek en politiek beladen. Het pro
ject van Office neutraliseert de zware bete
kenissen en de geladen context, en redu
ceert het gebouw tot architectuur door het 
los te snijden van zijn omgeving en achter

stevoren te keren. De kern van het ontwerp 
is een muur die rond het gebouw gezet 
wordt en het verbergt, waardoor men het 
gebouw enkel nog via de dienstingang aan 
de zijkant kan betreden. In het voorontwerp 
was de muur in beton, maar hij is gereali
seerd onder de vorm van een stellage met 
imposante blinde zijwanden gemaakt van 
glimmend metalen vloerplaten. De bezoe
ker stapte vooraan in de holle muur, liep 
vervolgens door de muur als door een lange 
donkere ‘sluis’ die afstand schept tussen het 
biënnalegewoel en het interieur van het 
paviljoen, tot de zijdeur waar hij zonder 
voorbereiding het paviljoen betrad. Het 
paviljoen was leeg, op wat stoelen en een zij
zaaltje met documentatie na. De vloer was 
geheel bedekt met een tapijt van confetti dat 
aan de tuinzijde – dat wil zeggen: aan de 
nieuwe ‘achterkant’ van het gebouw – tot 
buiten doorliep. De ruimte tussen de meta
len muur en de voorgevel van het paviljoen 
werd zo getransformeerd tot een patio of  
Japanse binnentuin, zonder aarde of  gras, 
maar wel met enkele bomen op een grond 
bedekt met confetti, glimmende hoge wan
den en witte tuinstoelen. Het officieel karak
ter van het gebouw werd niet geaffirmeerd 
en evenmin bekritiseerd of  gedeconstru
eerd, maar simpelweg genegeerd. Met de 
eenvoudigste middelen was het paviljoen 
teruggebracht tot niets dan stille, witte bin
nenruimtes. Van de officiële retoriek bleef, 
door het verplaatsen van de toegang naar 
de zijkant, niets meer over: de monumenta
le inkom en voorgevel werden nu achter
kant, een soort tuinornament. Een ‘rest’ die 
niet verborgen werd, maar waar niemand 
nog op lette.
 Het spreekt vanzelf  dat dit project geen 
voorbeeld is van naïeve architectuur, van 
architectuur die ‘nietsdanzichzelf ’ is. Een 
project als dit fungeert in de context van een 
biënnale sowieso als een statement. Het 
impliceert noodzakelijkerwijze een stand
punt en doet een uitspraak in de discussie 
over architectuur. Betekenisvol is echter dat 
dit statement niet geproclameerd wordt, 
maar gemaakt wordt aan de hand van een 
1/1 schaalmodel van wat architectuur (ook) 
kan zijn. Zo kon de bezoeker, die het pad 
door de muur en het interieur tot in de bin
nentuin volgde, daadwerkelijk met de plek 
alleen zijn en vergeten te spreken, terwijl 
drie meter verder, aan de andere kant van 
de muur, drommen bezoekers voorbijliepen. 
Te midden van de drukte en het spektakel 
van de biënnale werd zo een plek uitge
spaard waar er alleen ‘architectuur’ was, 
met de bewijskracht van een experiment.

In hun tot nu meest grootschalige realisatie 
zet Office de muur in op een gelijkaardige 
wijze, maar met tegengestelde bedoelingen. 
In het project voor de Expohallen te Kortrijk 
ging het er niet om de bestaande architec
tuur te ‘redden’ van een teveel aan officiële 
betekenis, maar om het rommelige gebou
wencomplex, een conglomeraat van ten
toonstellingshallen zonder duidelijke ruim
telijke structuur en zonder identiteit, een 
gezicht en leesbaarheid te geven (Office 45, 
Kortrijk Xpo, 2007). Office is hierin geslaagd 
zonder ook maar iets aan het bestaande 
complex zelf  te veranderen of  te herorgani
seren, dat wil zeggen zonder het bestaande 
te verbeteren, zelfs zonder eraan te raken. 
De architecten hebben enkel een sterke 
architecturale structuur toegevoegd: een 
monumentale rechthoekige gaanderij die 
rond het hele complex is geplaatst. De gale
rij functioneert een beetje als een ‘holle 
muur’ waar men door kan lopen, met een 
betonnen wandelpad en een hoog dak. De 
wanden zijn echter geheel open. Het hele 
terrein verkrijgt door de gaanderij naar bin
nen en naar buiten toe een sterke (visuele) 
identiteit, zoals een samenscholing van hui
zen waar een stadsmuur omheengebouwd 
wordt. Die identiteit dringt echter geen orde 
op. Ze geeft het complex geen ‘gezicht’. De 
gaanderij kan immers overal doorkruist 
worden, ze is geheel doorzichtig en ze ver
bergt het bestaande complex niet. Zo doet 
deze elementaire architectuur haar werk en 
ontplooit ze haar constructieve kracht, zon
der zich verder met haar omgeving te 
bemoeien. Tussen de gaanderij en de omlig
gende wegen en straten, en tussen de gaan
derij en het ingesloten gebouwencomplex 
ontstaan restzones. De zones die nu duide
lijk binnen het terrein liggen, kunnen door 
de organisatie gebruikt worden als parkeer
plaats, als doorgang en als terrein voor ten
toonstellingstenten, of  ze kunnen braak lig
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gen. Essentieel is dat ze geen bestemming 
hebben. Er is geen functie of  vorm voor 
bedacht. Ondertussen zorgt de sterke aan
wezigheid van de zuilengaanderij ervoor 
dat hun onbestemdheid onopvallend blijft 
en nooit problematisch wordt.
 De besproken strategieën komen samen in 
een nieuwbouwproject van Office dat recent 
opgeleverd werd: een kantoor en winkel
gebouw voor de computerfirma Multiplies in 
Tielt. Het gaat om een project op een moeilij
ke, zeer onregelmatige kavel, gelegen in een 
binnengebied achter tuinmuren en garage
boxen, met een korte zijde aan de straat en 
zonder aanpalende bebouwing. Het ontwerp 
van Office is een object: een zelfstandig archi
tecturaal geheel gevormd door twee identie
ke glazen dozen, gescheiden en verbonden 
door een buitenvloer met een oppervlakte die 
het dubbele van hun totale grondvlak 
bedraagt. Office schuift deze elementaire 
balkvormige structuur op het onregelmatige 
perceel, waar het min of  meer op past. 
Rondom de constructie, tussen de vloerplaat 
en de gevels, de bestaande betonnen afslui
tingen en de muren, blijven er echter smalle, 
onregelmatige buitenruimtes over. Het com
plex krijgt zijn ingang aan de straatkant 
doordat een segment van de lange muur 
waaraan het perceel paalt als het ware wordt 
omhooggeschoven, waardoor de verdiepin
gen van de kubus aan de straatkant meteen 
afgeschermd worden. Vanuit het gebouw en 
vanop de patio kijkt men overal naar ‘bui

ten’, maar botst men onmiddellijk op de 
schots en scheve tuinmuren, die soms tot 
vlak voor de glasgevels staan. Het eindeffect 
is dat de onregelmatige muurstukken die het 
perceel begrenzen, gezien en ervaren wor
den als waren het de volle buitenmuren van 
het gebouw, die achteruitgeschoven zijn, 
zodat het gebouw aan de zijkanten licht kan 
nemen… Zo is het gebouw tegelijk licht, 
maar niet doorzichtig, open en beschut. De 
architecturale orde is sterk en duidelijk lees
baar, maar ze is niet totaal: ze botst onmid
dellijk op wat toevallig en chaotisch tot stand 
is gekomen. Opnieuw affirmeert de architec
tuur – als duidelijke, leesbare vorm en struc
tuur, als constructief  geheel gemaakt van 
elementaire delen – haar zelfstandigheid. Ze 
vertelt geen verhaal, ze knipoogt niet, ze ver
bergt geen dubbele bodem. Ze is omgevings
bewust. Ze rekent de omgeving mee, met al 
de toevalligheden die het leven meebrengt, 
zoals een boot meedeint met de golfslag. 
Daardoor bestaat deze architectuur, die niets 
meer is dan architectuur, toch niet op zich
zelf. Ze is ‘in haar element’ in de wereld, maar 
zonder die wereld mee te ontwerpen en te 
controleren.
 Revelerend voor de aanpak van Office, 
zoals hier geschetst, is ten slotte een recente 
realisatie, Wall, ontworpen voor een voor
stelling van LOD in het Kunstenfestival
desarts van 2010 (Office 76, Wall, 2010). 
Het is geen architectuurproject in de strikte 
zin, maar een project dat de architectuur  

– letterlijk – ensceneert: de architectuur 
wordt ingezet als decor. Het decor voor Wall, 
voor de eerste keer opgebouwd in de lege 
vlakte bij Tour & Taxis in Brussel, was een 
hoge, blinde, cirkelvormige muur van twin
tig meter diameter, zonder toegangen. De 
bovenrand van de metalen constructie was 
schuin afgesneden, waardoor vanop 
afstand de bovenrand van de binnenkant en 
de leegte binnenin zichtbaar en voelbaar 
gemaakt werden. Het stuk werd gespeeld 
tegen de muur aan: het decoruitéénstuk 
creëerde zo een veelheid van speelplekken, 
die toch alle gelijk en sterk met elkaar ver
bonden waren, waarbij het decor elk onder
deel van het spel a priori structureerde. Alle 
gebeurtenissen en situaties van het spel en 
het leven werden immers bepaald door de 
ene basisconditie van ‘met de rug tegen de 
muur’ te staan, van zich buitengesloten te 
weten…
 De muur als monumentale uitdrukking 
van een beslissing om fysiek, visueel en 
akoestisch te ordenen en te scheiden, is het 
‘principe’ van de archaïsche architectuur. 
Wanneer men er een cirkel mee bouwt, is de 
architectuur op zijn sterkst. De cirkelvorm 
zondert immers op de meest intense manier 
een plek af  en betrekt tegelijk een gebied op 
een centrum. Een dergelijke elementaire en 
sterke bouwvorm mobiliseert onvermijde
lijk de Grote Betekenissen. Het gaat daarbij 
niet om de een of  andere ideologie of  bood
schap, niet om iets wat een individu of  
groep wil zeggen. Een dergelijk gebouw 
roept het primitieve ontzag op voor de Vorm 
die niet organisch groeit maar ontworpen 
wordt, vergelijkbaar met het ontzag voor 
het eerste woord, voor het opduiken van de 
taal te midden van de natuurgeluiden. Het 
theaterdecor van Office roept daarmee de 
elementaire architectuur op van de ‘Torens 
van de Stilte’ op de Iraanse heuveltoppen, 
waarin de Zoroasters hun doden legden. 
Het is echter volstrekt onmogelijk geworden 
om nog zo fundamenteel te bouwen. Elke 
poging daartoe zou vandaag een totale orde 
opdringen, van betekenissen Waarheden 
maken, aanspraken maken die geen betwis
ting verdragen en die de architectuur niet 
(meer) kan waarmaken. Dergelijke architec
tuur zou inderdaad kantelen in metafysica. 
De wereld en de architectuur zijn echter al 
voldoende geseculariseerd opdat men de 
raadselachtige, constructieve, ordenende 
kracht van de architectuur rustig kan affir
meren en inzetten, zoals Office dat doet, en 
daarbij bij de architectuur zelf  kan blijven, 
zonder opnieuw aan ‘het begin der dingen’ 
te raken of  te willen raken. Het is daarom 
cruciaal dat het project van Office voor 
Muur een decorontwerp is en geen architec
tuurproject. Het is immers enkel in fictie, als 
modern theaterdecor, dat men architectuur 
nog in deze primitieve sterkte kan opvoeren, 

om er zo aan te herinneren waar de archi
tectuur vandaan komt, maar tegelijk ook de 
weg te tonen die de cultuur heeft afgelegd. 

Vier

Nieuwe architectuur, die niet tegendraads 
of  ironisch is, die geen complexiteit en con
tradictie ontwerpt, en de traditionele midde
len van de architectuur niet nadrukkelijk 
relativeert of  opzichtig onderuithaalt, maar 
ze integendeel inzet en affirmeert… Men 
kan verdedigen dat een dergelijke architec
tuur inhoudelijk beter aansluit bij de ‘ande
re’ architectuur waar Derrida om vroeg, 
dan het grootste deel van de architectuur 
die zich op het deconstructiedenken beroept. 
Het is immers een misverstand dat ‘com
plexity and contradiction’ in de architec
tuur ontworpen en gemaakt moeten wor
den. De projecten van Office verdisconteren 
het inzicht dat de constructieve kracht van 
de architectuur altijd en onvermijdelijk 
‘positief ’ is, dat wil zeggen: ordent en ver
duidelijkt. De complexiteit en de contradic
tie bestaan voordien en beginnen nadien, ze 
komen voor het ontwerp en na het ontwerp, 
in het onvoorspelbaar samengaan van de 
architectuur en de wereld. Het gaat erom 
architectuur te maken om haarzelf, ze dan 
los te laten, en het verkeer tussen de archi
tectuur en de wereld niet mee te plannen of  
te ontwerpen. 

Noten

 1  Jeffrey Kipnis & Thomas Leeser (red.), Chora L 
Works: Jacques Derrida and Peter Eisenman, New 
York, Monacelli Press, 1997 (afkorting: ChW); 
Jacques Derrida, Point de folie – Maintenant 
l’architecture (1986) (afkorting: MA), 
opgenomen in: Psyché: inventions de l’autre, 
Paris, Ed. Galilée, pp. 477493, samen met 
twee andere teksten over architectuur: Pourquoi 
Peter Eisenman écrit de si bon livres (pp. 495508) 
en Cinquante-deux aphorismes pour un 
avant-propos (pp. 509518).

 2  Marc Wigley, die zijn dissertatie gewijd had aan 
Derrida’s analyse van het ‘constructieve’ 
karakter van de filosofie, bespreekt in The 
Architecture of  Deconstruction, Derrida’s Haunt, 
de verschuiving van een kritiek van de filosofie 
naar een filosofie van de architectuur 
(Cambridge, Mass./London, MIT Press, 1993).

 3  MA sectie 8.
 4  ChW p. 104.
 5  ChW, pp. 104105.
 6  ChW, p. 105.
 7  MA sectie 8.
 8  MA sectie 7.
 9  MA sectie 8.
 10  MA sectie 8.
 11  MA sectie 8. 
 12  ChW p. 105.
 13  De ‘stroming’ is in 1988 overnight 

gecanoniseerd door de tentoonstelling 
Deconstructivist Architecture (New York, 
Museum of  Modern Art) gecureerd door Philip 
Johnson en Mark Wigley, met werk van de 
architecten Gehry, Libeskind, Koolhaas, 
Eisenman, Hadid, Coop Himmelb(l)au en 
Tschumi (uitgave catalogus: Boston, Little 
Brown); door het nummer van Architectural 
Design over ‘Deconstruction in Architecture’ 
(1988, vol. 58, no. 3/4); en door de publicatie 
van Christopher Norris & Andrew Benjamin, 
What is Deconstruction?, London/New York, 
Academy Editions, 1988. 

 14  ChW p. 33. 
 15  Derrida heeft het concept van ‘chôra’, het 

‘onplatonische’ concept van een ‘onbepaalde 
ruimte’ dat hij aan Plato ontleende, eerst 
ontwikkeld in Dissémination, Paris, Seuil, 1993.

 16  ChW pp. 34, 47.
 17  ChW pp. 34, 104, 167.
 18  ChW p. 139.
 19  ChW p. 139.
 20  MA sectie 7.
 21  Het boek Chora L Works is op een aantal 

plaatsen geperforeerd. De vierkante gaten van 
ongelijke diepte maken zo letterlijk ‘negatieve’ 
ruimtes die de tekst uitwissen, en deze 
‘absence’ bemoeilijkt zeker het lezen. 

 22  Zie over het Paviljoen van Office van 2008 het 
artikel van Geert Bekaert, Een heuglijke 
verjaardag, in De Witte Raaf nr. 136, november
december 2008, pp. 1415.

Office Kersten Geers David Van Severen is 
opgericht in 2002 en gevestigd aan de 
Kiekenmarkt 33, 1000 Brussel. Meer infor-
matie: www.officekgdvs.com.

Office 76, Wall, 2010. foto: Office Kersten Geers David van Severen

Toren van de Stilte, 16e eeuw, Yazd, Iran. foto: Marianne Buyck
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www.muzee.be
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Tweedaags symposium over collectievorming en de mogelijke 
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2000-2010: 10 jaar schilderkunst 
uit publieke en privécollecties 
in Vlaanderen en Brussel
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FREDIE FLORÉ

In het boek Design museum Gent. Historiek en 
collecties uit 2007 laat museumdirecteur 
Lieven Daenens ons kennismaken met de 
geschiedenis van zijn instituut en de 
opbouw van de permanente collecties.1 Van 
Musée des Arts Décoratifs naar Design muse-
um Gent, de belangrijkste tekst in het boek, 
bestrijkt de periode vanaf  1903 – het 
oprichtingsjaar van het museum – tot van
daag.2 Daarnaast bevat het boek een reeks 
korte, chronologisch gerangschikte en rijk 
geïllustreerde hoofdstukjes waarin door
gaans een stijlperiode (‘gotiek’, ‘renaissance 
en barok’, ‘art deco’…) of  het werk van een 
specifieke ontwerper (‘art nouveau: Henry 
van de Velde’, ‘het Eamesfenomeen’…) 
wordt belicht.
 Voor wie vertrouwd is met het Gentse 
Design museum, bevat de publicatie uit 
2007 weinig nieuws. Meer zelfs, de inhoud 
van het boek is een nauwelijks geactuali
seerde versie van het themanummer over 
het Gentse museum van Openbaar Kunstbezit 
in Vlaanderen uit 1993.3 De inleidende tekst 
uit 2007 is, op de laatste paragraaf  en enke
le beperkte redactionele aanpassingen na, 
een letterlijke heruitgave van het artikel Uit 
het goede hout gesneden waarmee Lieven 
Daenens het themanummer veertien jaar 
geleden opende. Verschillende hoofdstukjes 
uit de museumcatalogus zijn dan weer een 
trouwe of  een licht herwerkte kopie van 
rubriekjes uit de tekst De museumcollecties in 
datzelfde nummer van Openbaar Kunstbezit 
in Vlaanderen.

Dat een tekst over de geschiedenis van een 
museum en zijn collecties in veertien jaar 
tijd nauwelijks wordt aangepast, suggereert 
in het beste geval een gestaag, consequent 
of  stabiel museumbeleid zonder ingrijpende 
veranderingen. Het museum mag in die 
periode dan wel zijn oorspronkelijke naam 
‘Museum voor Sierkunst’ hebben ingeruild 
voor ‘Museum voor Sierkunst en Vorm
geving’ (in 1995) en later voor ‘Design 
museum Gent’ (in 2002), de voornaamste 
koerswijziging in het museumbeleid onder 
Daenens was al vóór 1993 ingezet.4 Sinds 
de late jaren 80 en vooral vanaf  de vroege 
jaren 90 werd het aankoopbeleid, anders 
dan voorheen, uitdrukkelijk op de recente 
20steeeuwse designproductie toegespitst, 
beginnend met het ‘postmoderne’ design 
uit Italië. Tegelijk bleef, in de lijn met de 
oudere collecties van het Museum voor 
Sierkunst, de nadruk consequent liggen op 
het verzamelen van unieke of  in beperkte 
oplage gemaakte stukken, eerder dan op 
alledaagse, seriematig geproduceerde voor
werpen. Een korte verantwoording in de 
publicatie van 2007 voor de naamswijzi
ging in ‘Design museum Gent’ – één alinea 
op het einde van de inleidende tekst – geeft 
aan dat het vooral om een communicatie
strategie ging waarmee het instituut zich op 
internationaal vlak wilde profileren.5 
Daenens legt uit dat de naam ‘Design 
mu seum Gent’ beter aansluit bij het gevoer
de beleid, eenvoudiger is en door veel 
anderstaligen wordt begrepen. 

Maar hoe zit het met het stabiele beeld dat 
het Design museum van zichzelf  uitdraagt? 
Wat vernemen we precies in Daenens’ tekst 
uit 1993 of  in de lichtjes gewijzigde versie 
uit 2007? Zoals de titel van de recentste tekst 
aangeeft, heeft hij de ambitie om een over
zicht te geven van de verschillende beleidspe
riodes die het museum sinds zijn oprichting 
heeft doorgemaakt. De opbouw van het ver
haal is chronologisch en begint met de 
oprichting in 1903 van de Union des Arts 
Industriels et Décoratifs, een Gentse vereni
ging die aanvankelijk werd voorgezeten door 
de politicus Gerard Cooreman en de kunste
naar Fernand Scribe, en waarin vooral rijke 
textielindustriëlen zetelden. We vernemen 
dat de vereniging als voornaamste doel had 
vormgevers en ambachtslui van ‘goede’ 
modellen te voorzien, dat zij daarom bij haar 
ontstaan een bibliotheek en een museum 
had opgericht, en dat dit museum sinds 
19221923 gevestigd is in het 18deeeuwse 
Hotel de Coninck in de Jan Breydelstraat. 
Voorts worden de belangrijkste verwezenlij
kingen toegelicht van de eerste conservators 

van het Museum voor Sierkunst, kunste
naar Armand Heins, de eerste conservator, 
en historicus Henri Nowé, die Heins 
omstreeks 1932 opvolgde. In 1938 werd de 
kunstenaar René Bruynseraede adjunct
conservator. We komen te weten dat Nowé 
en Bruynseraede een min of  meer constant 
tentoonstellingsbeleid voerden tot het ont
slag van Nowé in 1951.

Maar dan wordt Daenens opvallend karig 
met informatie. In nauwelijks twaalf  lijntjes 
tekst vliegt hij over de jaren 50 en 60 heen. 
‘Na de periode NowéBruynseraede volgde 
een korte periode met overwegend tijdelijke 
manifestaties over eigentijdse toegepaste 
kunsten’, lezen we.6 Aansluitend legt 
Daenens uit dat de financiële last voor de 
museumvereniging met de inmiddels ver
nederlandste naam ‘Vereniging voor 
Nijverheids en Decoratieve Kunsten’, in 
1958 te groot was geworden en dat het 
stadsbestuur daarom alles overnam. De 
gebouwen in de Jan Breydelstraat werden 
gesloten voor broodnodige renovatiewerken 
en het museum ging pas in 1973 terug 
open. Wie niet thuis is in deze periode, zal 
algauw concluderen dat de jaren 50 en 60 
voor het museum een weinig betekenisvolle 
periode zijn geweest. De toenmalige conser
vator, Adelbert Van de Walle, die Nowé 
opvolgde en tot 1974 in functie bleef, wordt 
in Daenens’ tekst zelfs niet eens bij naam 
genoemd! Slechts één zinnetje verwijst naar 
de man: ‘Het Gentse stadsbestuur opteerde 
toen [in 1951 – FF] voor een universitair 
geschoolde kunsthistoricus, zodat René 
Bruynseraede uit de boot viel en meteen ook 
zijn museale werkzaamheden staakte.’7 

Dat Daenens niet enkel in 1993, maar ook 
nog in 2007, de beleidsperiode van Van de 
Walle impliciet afschildert als onbelangrijk 
voor de geschiedenis van het Design 
mu seum is onterecht. Van de Walle reali
seerde weliswaar geen noemenswaardige 
veranderingen in de presentatie van de per
manente collectie, maar lanceerde wel met 
beperkte middelen een opmerkelijke reeks 
van vaak druk bezochte, tijdelijke tentoon
stellingen over binnen en buitenlandse, 
industriële en ambachtelijke vormgeving. 
De primaire bekommernis van het museum 
was nog steeds het ondersteunen en aan
moedigen van de contemporaine ambachts
kunstenaars, vooral uit eigen land. Maar 
eerder dan goede modellen te verzamelen 
om de artistieke kwaliteit van de artisanale 
productie te bevorderen, bedacht Van de 
Walle een strategie waarbij het museum de 
ontwikkeling en de verdeling van een ‘nieu
we’ kwalitatieve vormgeving op een meer 
directe manier zou kunnen bespoedigen.
 Van de Walle vertrok van de vaststelling 
dat veel verdelers en fabrikanten van meu
belen en gebruiksvoorwerpen nog steeds 
hoofdzakelijk neostijlen en ‘kitsch’ verkoch
ten of  produceerden.8 Deze handelaars gin
gen er volgens hem verkeerdelijk van uit dat 
de afzetmarkt voor moderne voorwerpen te 
klein was. In het geval van de meubelnijver
heid bijvoorbeeld, meende Van de Walle dat 
de groeiende import van moderne meube
len uit onder meer Scandinavië, en de afne
mende export van stijlmeubelen, aangaven 
dat er wel degelijk interesse was voor pro
ducten met een eigentijdse vormgeving. De 
voornaamste hindernis was echter de prijs. 
Maar Van de Walle was ervan overtuigd dat, 
dankzij de recente evoluties op het vlak van 

de techniek en van de materialenleer, en 
dankzij de toegenomen koopkracht van de 
lagere sociale klassen, het mogelijk moest 
zijn om ook in België voor een ruim publiek 
betaalbare, kwalitatieve, moderne voorwer
pen te produceren.9 De conservator hoopte 
met zijn beleid de productiehuizen en de 
verdelers over de brug te kunnen halen en 
tegelijk jonge moderne (ambachts)kunste
naars en vormgevers aan een betere sociale 
positie te helpen. Zijn visie op de maatschap
pelijke opdracht van het museum had ech
ter nog een tweede facet. Van de Walle 
hoopte ook de consument een lesje te kun
nen leren, want hoewel de algemene mate
riële welstand was toegenomen en er al een 
zekere interesse was te bespeuren voor de 
moderne vormgeving, was de ‘kunstsmaak’ 
van het brede publiek volgens hem toch nog 
niet voldoende ontwikkeld.10

 Een eerste initiatief  dat de nieuwe ambi
ties van het Museum voor Sierkunst uit
droeg was de samenwerking van het 
mu seum met Het Gentse Meubel. Deze coö
peratieve was in 1951 opgericht op initia
tief  van Edmond Dutry, secretaris van het 
Museum voor Sierkunst, en verenigde een 
aantal lokale meubelfabrikanten die zich 
hadden voorgenomen smaakvolle en 
betaalbare kwaliteitsmeubelen te produce
ren. Sinds 1953 had Het Gentse Meubel een 
permanente toon en verkoopzaal in de 
Ravensteinstraat waar ook keramiek, porse
lein, aardewerk, glaswerk, verlichtings
armaturen, schilderijen, behangpapier en 
vloerbekleding werden verkocht.11 Het 
vlakbij gelegen Museum voor Sierkunst 
stond in voor de selectie van de gepresen
teerde stukken en voor de toekenning van 
het kwaliteitslabel van Het Gentse Meubel. 
In ruil voor de samenwerking met het 
Gentse Meubel kreeg het museum een klein 
percentage op de verkoop.12

 De band van het Museum voor Sierkunst 
met Het Gentse Meubel was echter vooral 
inhoudelijk van betekenis. Het idee om 
meubelen en andere sierkunstobjecten te 
selecteren op basis van herkomst, kwaliteit, 
prijs en moderne eenvoud, lag ook aan de 
basis van enkele opmerkelijke tijdelijke ten
toonstellingen die Van de Walle tussen 
1955 en 1957, samen met interieurarchi
tect Eric Grinwis, architect Dan Craet en 
ontwerper Frida Burssens, in het museum 
organiseerde: de ‘Nationale Salons voor 
Modern Sociaal Meubel’. Deze salons waren 
een soort op kwaliteit gecontroleerde meu
belbeurzen in de lokalen van het museum. 
Het bijzondere van deze tentoonstellingen 
was dat het museum tegelijk als een institu
tionele tentoonstellingsplek én als een ver
koopsruimte fungeerde. De meeste van de in 
het museum gepresenteerde producten 
waren immers ter plekke te koop.13 Het 
museum was geen tussenpersoon in deze 
onderhandelingen. Alles was rechtstreeks 
te koop bij de vormgever, ambachtsman of  
producent. De impact van het museum 
bleef  beperkt tot de selectie voor en de 
samenstelling van de tentoonstellingen. 
Van de Walle paste een gelijkaardige strate
gie toe bij andere tentoonstellingen, onder 
meer in het Museum Vander Haeghen in de 
Veldstraat te Gent waar hij vanaf  omstreeks 
1953 jaarlijks minimum een viertal tijdelij
ke tentoonstellingen over actuele sierkun
sten en beeldende kunsten organiseerde.
 Met tentoonstellingen als de Nationale 
Salons voor Modern Sociaal Meubel creëer
de het museum kansen voor het jonge werk 
van ontwerpers als Willy Van Der Meeren, 
Jos De Mey of  Alfred Hendrickx en firma’s 
als Tubax, Van Den BerghePauvers of  
BelformVan Fleteren. Lieven Daenens was 
er op tijd bij om het historisch belang van 
deze ontwerpers en producenten te erken
nen. In de catalogus van het Museum voor 
Sierkunst uit 1992 verwijst hij in de korte 
tekst Evolutieschets van de meubelkunst in 
België 1880-heden expliciet naar de bewe
ging van het ‘modern sociaal meubel’ en 
naar het werk van Hendrickx, Van Der 
Meeren, De Mey, Tubax enzovoort.14 Wat 
verder in de catalogus bevindt zich een pagi
nagrote afbeelding van een Tubaxstoel van 
Van Der Meeren. Toch maakt Daenens ook 
in dit boek vreemd genoeg geen melding 
van de initiatieven die het museum zelf  in 
de jaren 50 had genomen om dit werk te 
promoten.

Vanwaar deze blinde vlek in de historiek 
van het Design museum? Daenens heeft al 
lang weet van de beweging rond het 
‘modern sociaal meubel’ en het kan niet 
anders dan dat hij goed op de hoogte was 
van het intensieve en opmerkelijke tentoon
stellingsbeleid van zijn voorganger. Daenens 
was immers de directe opvolger van Van de 
Walle en had enkele jaren voor zijn aanstel
ling als conservator zijn diploma als licenti
aat kunstgeschiedenis behaald aan de 
Universiteit Gent – waar Van de Walle 
doceerde – met een eindverhandeling over 
‘meubels uit het Museum voor Sierkunst’.15 
Voor de catalogus van 2007 had Daenens 
bovendien gebruik kunnen maken van de 
verschillende publicaties die de voorbije tien 
jaar over het meubeldesign van de jaren 50 
in België zijn verschenen en waarin de rol 
van het museum steevast ter sprake komt.16 
We kunnen ons dus alleen maar verbaasd 
afvragen welke valabele motieven de 
mu seumdirecteur kan gehad hebben om de 
beleidsperiode van zijn voorganger dermate  
– en herhaaldelijk – onderbelicht te laten in de 
geschiedschrijving van zijn eigen instituut. 
Wordt het niet hoog tijd dat het Design muse
um deze markante episode uit zijn eigen his
toriek naar waarde weet te schatten?

Noten

 1  Lieven Daenens, Design museum Gent. History 
and collections. Historiek en collecties, Oostkamp, 
Stichting Kunstboek, 2007.

 2  Van Musée des Arts Décoratifs naar Design 
museum Gent, in ibid., pp. 827.

 3  Lieven Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, 
themanummer van Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen, nr. 4, oktobernovemberdecember 
1993.

 4  Javier GimenoMartinez & Jasmijn Verlinden, 
From Museum of  Decorative Arts to Design 
Museum: The Case of  the Design museum Gent,  
in Design and Culture, vol. 2, nr. 3, 2010,  
pp. 259284.

 5  Daenens, op. cit. (noot 1), p. 27.
 6  Ibid., p. 25. Zie ook Daenens, op. cit. (noot 3), 

p. 132.
 7  Daenens, op. cit. (noot 1), p. 132.
 8  Nieuws van de Provinciale Diensten. Het eerste 

Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel. 
Korte inhoud van de rede van Dhr. A. Van de Walle, 
in Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 62, 
februari 1955, pp. 34.

 9  De Vlaamse Meubelfabrikanten en het Modern Sociaal 
Meubel. Belangrijke vergadering in het Museum voor 
Sierkunst te Gent, in Kunst ambach ten en Kunstnijver-
heden, nr. 65, mei 1955, pp. 45.

 10  Zie D.S., De vijftigste tentoonstelling van 
Kunst ambachten en -nijverheden te Gent. Vestiging 
van een nieuw nationaal en intellectueel centrum 
voor deze herlevende kunst, in Vooruit, nr. 105, 
12 augustus 1955, p. 4.

 11  Zie F.D.S., Het Gentse Meubel betracht 
vernieuwing en smaakveredeling, in Vooruit,  
nr. 133, 10 september 1953, p. 8.

 12  Ibid.
 13  Fredie Floré & Dirk Pültau, Woonopvoeding. Een 

gesprek met Adelbert Van de Walle, in De Witte 
Raaf nr. 116, juliaugustus 2005, pp. 710.

 14  Evolutieschets van de meubelkunst in België 
1880-heden, in Lieven Daenens, Museum voor 
Sierkunst Gent, Brussel, Gemeentekrediet, 
1992, pp. 4547.

 15  Lieven Daenens, Kritische studie van meubels uit 
het Museum voor Sierkunst te Gent (licentiaats
verhandeling, niet gepubliceerd), Gent, UGent, 
Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde, 1971.

 16  Enkele voorbeelden: Mil De Kooning, Fredie 
Floré, Iwan Strauven (red.), Alfred Hendrickx en 
het fifties meubel in België, Mechelen, Stedelijke 
Musea Mechelen, 2000; Fredie Floré, Lessen in 
Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoon-
stellingen in België 1945-1958, in de reeks  
Vlees en Beton, nr. 64, Gent, WZW Editions and 
Productions, 2004; Mil De Kooning, Iwan 
Strauven, Fredie Floré, Meubeldesign in België 
1945-1958, in Claire Leblanc (red.), Art 
Nouveau & Design, Tielt, Lannoo, 2005,  
pp. 174191; Fredie Floré, Lessen in Modern 
Wonen. Een architectuurhistorisch onderzoek naar 
de communicatie van modellen voor ‘goed wonen’ 
in België 1945-1958 (doctoraal proefschrift, 
verschijnt in 2010 bij Universitaire Pers 
Leuven), Gent, UGent, Faculteit Ingenieurs
wetenschappen, 2006.

Lieven Daenens, Design museum Gent. History 
and collections. Historiek en collecties, ver-
scheen in 2007 bij Stichting Kunstboek, 
Legeweg 165, 8020 Oostkamp (050/46.19.10; 
www.stichtingkunstboek.com).

Blinde vlek in de historiek van het Design museum Gent
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WOUTER DAVIDTS

The reification which occurs in writing 
something down, painting an image, modeling 
a figure, or composing a melody is of  course 
related to the thought which preceded it, but 
what actually makes the thought a reality and 
fabricates things of  thought is the same 
workmanship which, through the primordial 
instrument of  human hands, builds the other 
durable things of  the human artifice.
Hannah Arendt, 1958 1

The world is full of  objects, more or less 
interesting; I do not wish to add any more.
Douglas Huebler, 1969 2

De sculptuur Getting it Together (2007) van 
Koenraad Dedobbeleer bestaat uit een sta
len paal waarop vier ronde bewakingsspie
gels uit een supermarkt zijn gemonteerd. 
Aan weerszijden van de paal zijn twee plat
forms gelast waarop respectievelijk snel
bouwstenen, een zak kiezels en een bak pils 
zijn gelegd, die met hun gewicht en volume 
het geheel staande te houden. Noties als 
sokkel en object, alsook eigenschappen als 
verticaliteit, materiaal en gewicht, die tradi
tioneel tot het domein van de sculptuur 
behoren, worden met een programmatische 
speelsheid voor de ogen van de beschouwer 
opgevoerd. Getting it Together herinnert 
ontegensprekelijk aan de elementaire oefe
ningen met materialiteit, evenwicht en 
zwaartekracht in de sculpturen van Richard 
Serra. Voor One Ton Prop (House of  Cards) 
(1969) genereerde Serra aan de hand van 
één materiaal (lood) en één bewerking 
(stutten) een abstracte verwijzing naar een 
voorwerp in de wereld (kaartenhuis). Voor 
Getting it Together assembleerde en stapelde 
Dedobbeleer een assortiment banale voor
werpen en alledaagse materialen tot een 
abstracte sculptuur, die eveneens naar de 
buitenwereld verwijst – maar die verwijzin
gen naar de wereld kunnen onmogelijk nog 
in één beeld worden gevat.
 Met dit soort poëtische assemblages en 
verrassende composities liet Koenraad 
Dedobbeleer zich enkele jaren geleden 
opmerken. Vandaag bestempelt hij deze wer
ken als ‘vingeroefeningen’. Ze zijn zorgvuldig 
gemaakt en nauwkeurig in elkaar gestoken, 
maar cultiveren toch een zekere stuntelig
heid. Ze vertonen een ontwapenende tekto
niek. De sporen van het maken en de gebruik
te constructiemethodes (lassen, lijmen, 
timmeren, stapelen enzovoort) worden zon
der gêne getoond. Bij sculpturen als Getting it 
Together (2007) of  ook bij Deflected by the 
Object it Produced (2006), een knullig gelast 
geraamte van vaalgroene stoelpoten, is zelfs 
de handeling die nodig was om het werk te 
maken nog te achterhalen. De ‘vingeroefe
ningen’ zijn duidelijk het werk van een kun
stenaar die het maakproces belangrijk vindt 
en die dat proces wil tonen in zijn kunst.
 Vanaf  2007 maakt Dedobbeleer echter 
ook sculpturen waaraan de sporen van het 
maken niet onmiddellijk of  zelfs helemaal 
niet af  te lezen zijn. Een typisch voorbeeld is 
het enigmatische If  the Air was Transparent 
(2008). Deze sculptuur is samengesteld uit 
drie platen met onregelmatige uitsnedes, die 
elkaar in een precair evenwicht lijken te 
houden. De aanblik van de sculptuur is 
uiterst fragiel. Bij nader inzien blijkt echter 
dat het werk even perfect en zelfs even ste
vig afgewerkt is als een meubel – de drie pla
ten zijn immers naadloos aan elkaar 
gemonteerd. De platen zijn bovendien mooi 
afgewerkt in industrieel laminaat met een 
houtprint – een materiaal dat opnieuw veel 
bij meubels wordt gebruikt. Terwijl If  the Air 
was Transparent op het eerste zicht doet den
ken aan een meubel dat net een val van 
enkele verdiepingen achter de rug heeft, 
gaat het in werkelijkheid om een uiterst 
solide en netjes in elkaar getimmerd object. 

Conversatiestukken

If  the Air was Transparent is het eerste van 
een reeks werken die tot stand kwamen in 

een dialoog met een stielman, en die 
Dedobbeleer daarom als ‘conversation pie
ces’ bestempelt.3 De idee voor deze ‘conver
satiestukken’ groeide tijdens de voorberei
ding voor Deflationary Exercise, de tweede 
solotentoonstelling van de kunstenaar in de 
galerie Micheline Szwajcer in Antwerpen in 
2008 4 en was ten dele ingegeven door het 
feit dat de kunstenaar tijdens vroegere 
samenwerkingen met schrijnwerkers regel
matig het antwoord schuldig moest blijven 
op de vraag naar concrete instructies. Hij 
besloot van de nood een deugd te maken en 
de vraag op zo’n manier te stellen dat de 
schrijnwerker verplicht was zelf  antwoor
den te formuleren en problemen op te los
sen. Zo is If  the Air was Transparent gebaseerd 
op een foto van de afbraakresten van een 
keukenmeubel die Dedobbeleer op straat 
aantrof. Hij gaf  de foto aan zijn timmerman, 
met de opdracht om het ding op basis van de 
fotografische reproductie (na) te maken. 
Vervolgens begon Dedobbeleer in verschil
lende andere werken nieuwe variaties op het 
delegeren van werk te bedenken. Voor An 
Exterior Destiny to the Interior Being (2008) 
diende de schrijnwerker zich te beroepen op 
zijn eigen herinnering aan een vage foto van 
een bloembak, die Dedobbeleer hem tijdens 
een bezoek aan de werkplaats had laten 
zien. Het resultaat is een enigmatisch schrijn 
uit verschillende soorten houten planken. 
Een andere reeks sculpturen in gelamineerd 
hout, eveneens getoond in Deflationary 
Exercise, is de uitkomst van een intense dia
loog met een schrijnwerker in Düsseldorf. 
Tijdens regelmatige bezoeken aan de werk
plaats beschreef  en schetste Dedobbeleer de 
stukken die hij wilde maken en wisselde hij 
met de timmerman van gedachten over de 
mogeli jke g rootte en afwerking. 
Herinneringen aan markante objecten die 
Dedobbeleer in de voorafgaande maanden 
had gezien, vormden telkens het vertrek
punt: een stoeppaal (In the Passing Hour that 
we Recognize its Benefits, 2008) of  een object 
in een etalage (Memories are Motionless, 
2008). Disruption of  The Anticipated Future 
(2009) ontstond in dialoog met dezelfde 
schrijnwerker en is gebaseerd op een slechte 
zwartwitreproductie van de sculptuur Cube 
(1934) van Alberto Giacometti, een werk 
dat op zijn beurt gebaseerd is op de polyeder 
in de ets Melencolia (1514) van Albrecht 
Dürer. Nadat Dedobbeleer op basis van de 
voorkant een achterkant had bedacht, fabri

ceerde de schrijnwerker het werk op grond 
van een mondelinge beschrijving en een 
schets. De resulterende sculptuur is een 
ongelijkmatig volume, bekleed met formica 
in een grijze betonprint. Voor Violent 
Inflection (2009) werkte Dedobbeleer enkel 
nog met een fotografische reproductie en 
voerde hij naar eigen zeggen ‘een gesabo
teerde vorm van conversatie’. Hij zond twee 
foto’s van het werk Memories Are Motionless 
(2008) aan een schrijnwerkster in New York 
en gaf  haar de opdracht om op basis van de 
foto’s een kopie te realiseren, zonder infor
matie over afmetingen en materiaal. Beide 
werken zijn verbazingwekkend identiek, op 
enkele kleine verschillen na. Zo is de verti
cale holte in het tonvolume in de tweede ver
sie herleid tot een zwarte cirkelvormige vlek 
op de bovenzijde. Dedobbeleer laat dus niet 
enkel technische kwesties aan ambachtslui 
over. Hij vertrouwt hen ook ‘artistieke’ 
beslissingen toe en dwingt hen om hun  
visuele verbeelding te gebruiken.
 Bovendien onderzoekt de kunstenaar de 
limieten van de techniek en de verbeelding 
van de stielman of  vrouw. Zo gaf  
Dedobbeleer voor Space Calls for Action 
(2008) aan een steenbewerker uit de VS de 
opdracht om drie granieten kasseistenen op 
basis van gescande beelden opnieuw in gra
niet na te maken. Guilt is in the System 
(2009) vormt als het ware de pendant van 
deze ‘oefening’. De sculptuur is gebaseerd 
op een rattenval in de vorm van een neprots
je, die Dedobbeleer vond in een hardware 
store in de Verenigde Staten. Het ding 
bestond in twee versies, die respectievelijk 
graniet en kalksteen nabootsten. In dit 
geval kreeg een steenbewerker de opdracht 
om op basis van het plastic ‘kalkstenen’ 
model een rotsje uit echte kalksteen te kap
pen. Beide stielmannen moesten dus taken 
verrichten die ingingen tegen de technische 
logica van hun praktijk.
 Voor de onschuldige toeschouwer lijkt 
Space Calls for Action uit drie echte kasseiste
nen te bestaan. Stielmannen – onder wie de 
maker van het object – doorzien echter met
een dat het om een ‘vervalsing’ gaat. Een 
kasseisteen wordt immers gesplitst uit een 
rots. Een oppervlak dat handmatig of  
machinaal bewerkt wordt, kan de kwaliteit 
van die breuk nooit evenaren. Het is dus 
niet enkel Dedobbeleers bedoeling om de 
spanning tussen techniek en verbeelding te 
testen. Hij speelt ook met de relatieve door

zichtigheid of  ondoorzichtigheid van het 
maakproces. Wat voor de meeste toeschou
wers echt lijkt, is voor een bepaalde groep 
‘deskundige’ toeschouwers fake.

Ondoorzichtigheid

Het concept van artistieke arbeidsdeling is 
niet nieuw. Het maakt deel uit van een tra
ditie die minstens terug reikt tot in de jaren 
60. Een klassiek voorbeeld in dat verband is 
de enigmatische stalen kubus Die van Tony 
Smith uit 1962, een sculptuur die omwille 
van de uitgepuurde vormentaal, de schei
ding van de conceptualisering en de pro
ductie en het gebruik van industriële pro
ductieprocessen algemeen aanzien wordt 
als een vroege exponent van de minimalisti
sche en conceptuele kunst. Geprikkeld door 
de advertentie met de slogan ‘You specify it, 
we fabricate it’ gaf  Smith naar eigen zeggen, 
zonder voorafgaand ontwerp, de specifica
ties van de sculptuur voor het materiaal en 

Koenraad Dedobbeleer

Getting it Together, 2007. foto: Kristien Daem

Denken en Doen
De sculpturen van Koenraad Dedobbeleer

Koenraad Dedobbeleer

If  the Air Was Transparent, 2008. foto: Kristien Daem

Koenraad Dedobbeleer

Violent Inflection, 2009 (vooraan) en 
If  the Air Was Transparent, 2008 (achteraan rechts),  

opstelling tijdens A Privilege e of  Autovalorization,  
Culturgest, Lissabon, 2010. foto: Kristien Daem
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de afmetingen via de telefoon door aan het 
staalverwerkingsbedrijf  Industrial Welding 
Company in Newark, New Jersey.5 
Dedobbeleers invulling van artistieke 
arbeidsdeling verschilt echter in menig 
opzicht van die van Smith. Terwijl de uiterst 
precieze richtlijnen van Smith niets aan de 
verbeelding overlieten, zijn die van 
Dedobbeleer niet noodzakelijk specifiek en 
worden ze vaak tot een minimum herleid of  
doelbewust vaag gehouden. Bij Smith hing 
het delegeren van werk samen met de trans
parantie en voorspelbaarheid van het artis
tieke proces – de kunstenaar meende pre
cies te weten wat zijn bestelling zou 
opleveren. Dedobbeleer speelt daarentegen 
met de onvermijdelijke ondoorzichtigheid 
en onvoorspelbaarheid van het arbeidspro
ces. Hij wendt zich, in tegenstelling tot 
Smith, dan ook niet tot een industrieel 
bedrijf, maar tot een individuele stielman, 
die naast een brede materiële kennis ook 
een specifiek technisch meesterschap en 
een unieke manuele expertise belichaamt. 
Die stielman wordt bovendien niet als een 
uitvoerder benaderd, maar als een individu 
met een eigen inbreng. De meest opmerke
lijke uitkomst van deze werkwijze is dat het 
maken in deze werken niet langer als spoor 
te registreren is, maar als kwaliteit – zó goed 
zijn ze gemaakt.

Denken en doen

Toen Dedobbeleer de conversatiestukken 
voor het eerst toonde tijdens Deflationary 
Exercise in 2008, uitte een lokale kunstcriti
cus zijn teleurstelling over de ‘perfectie’ van 
de werken. Terwijl hij zich in La liberté 
d’erreur, de vorige en eerste solotentoonstel
ling in dezelfde galerie in 2007, net geër
gerd had aan ‘de slordige afwerking van 
sommige sculpturen’, vond hij nu alles ‘zo 
mooi en zo fijn afgewerkt’.6 In de tentoon
stelling viel echter ook recent werk te zien 
dat door zijn speelsheid aansloot bij de losse, 
improvisatorische ‘vingeroefeningen’ van 
voorheen. Achter het introverte An Exterior 
Destiny to the Interior Being stond bijvoor
beeld het speelse Earthy Paradise of  Matter 
(2008). Een ruw uitgezaagde, witte, wolk
vormige houten plaat werd door een onre
gelmatige structuur van dunne metalen 
staafjes tegen de muur geduwd, waarbij een 
drietal kleine plastic balletjes tussen de plaat 
en de muur werden geklemd. Aan de rech
terzijde was de wolkvorm brutaal afge
zaagd, alsof  de sculptuur plaats had moeten 
maken voor de deuropening. In de hoek had 
Dedobbeleer tussen twee andere werken het 
kwetsbare Retreats have the Value of  a Shell 
(2008) aangebracht: een kubistisch, dia
mantvormig volume met dunne ribben 
gemaakt van witgelakte stalen staafjes, dat 
een dertigtal centimeter boven de grond 
hing. Naast de ‘conversatiestukken’ bleef  
Dedobbeleer dus ‘vingeroefeningen’ maken 
én presenteren. In A Privilege of  Autovalori-
zation, de eerste grote overzichtstentoon
stelling van Dedobbeleer in Culturgest in 
Lissabon in 2010, werd het vermengen van 
beide werktypes nog verder doorgevoerd.7 
In dit overzicht van 8 jaar werk was geen 
hiërarchie, ordening of  ontwikkeling aan
gebracht. De tentoonstelling bestond uit 
een web van intrigerende juxtaposities in de 
ruimte. Op die manier gaf  Dedobbeleer aan 
dat zijn werken niet gezien moeten worden 
als stappen in een ontwikkeling, maar als 
mogelijkheden in eenzelfde veld, en dat de 

verschillende opties elkaar niet tegenspre
ken maar aanvullen. Het feit dat Dedobbeleer 
werken concipieert en de uitvoering aan 
anderen toevertrouwt, betekent niet dat hij 
in het ‘primaat van het concept’ gelooft of  
definitief  is overgestapt op een praktijk 
gekenmerkt door een strikte arbeidsverde
ling. Hij produceert tegelijk werken met een 
expliciet manuele inslag en werken van een 
veeleer ‘conceptuele’ strekking. Hij produ
ceert zelf  werken én besteedt het werkproces 
aan anderen uit. Hij maakt werken waaraan 
het werkproces is af  te lezen, naast sculptu
ren waarin dat proces volledig is wegge
werkt. De sculpturen Getting it Together ener
zijds en If  the Air was Transparent anderzijds 
representeren daarbij de twee uitersten. De 
talloze beslissingen die een kunstenaar bij 
elk werk opnieuw moet maken en die sinds 
de conceptuele kunst al te vaak als exclusief  
worden voorgesteld, worden bij Dedobbeleer 
tegelijkertijd in overweging genomen, tot uit
voering gebracht en tentoongesteld: concep
tualiseren én materialiseren, zelf  maken én 
uitbesteden, bedenken én uitvoeren, bricole
ren én perfect afwerken, ambachtelijk én 
industrieel…

Design

Naar aanleiding van Ignorance Never Settles 
a Question, de derde solotentoonstelling in 
de Galerie Micheline Szwajcer in het najaar 
van 2010, bracht Dedobbeleer een kleine 
publicatie uit. Already Uttered in Numerous 
Occasions in Various Places documenteert 
aan de hand van foto’s een kortstondige 
presentatie van 12 werken in de ruimte van 
de galerie tijdens de zomer. De sculpturen 
werden door de kunstenaar zelf  vlug in 
elkaar gestoken met allerlei materiële resten 
die zich in zijn atelier bevonden. Ze kregen 
een titel, werden in ruimte opgesteld, gefo
tografeerd en onmiddellijk weer ontman
teld. De werken cultiveerden de particuliere 
mix van krukkigheid en finesse van de zoge
naamde vingeroefeningen. Een reep karton 
werd met tape dichtgeplakt en vervolgens 
tot een ruit platgeduwd; twee knullig aan 
elkaar gelaste staafjes vormden een staan
der met een rolletje papier eromheen; een 
houten staafje stond tegen een plaat met 
twee cirkelvormige uitsnedes; drie bollen uit 
plaaster en polyester vormden een sneeuw
man op een decoratief  kussentje. In de aan
loop naar de tentoonstelling, waarop hij een 
volkomen nieuw type werken zou presente
ren, wilde Dedobbeleer nog snel enkele wer
ken maken volgens een bekende procedure. 
De eendaagse zomertentoonstelling was 
niet meer dan een ‘feitelijke demonstratie 
van een presentatie van mogelijke kunst
werken’.8 Slechts een van de getoonde wer
ken kwam in de uiteindelijke tentoonstel
ling terecht. Het boekje Already Uttered in 
Numerous Occasions in Various Places was 
ook in de tentoonstelling opgenomen, al 
waren de getoonde werken niet langer ver
krijgbaar. Dedobbeleer verwerkte het boekje 
in That Which Is (2010), een bevallige salon
tafel met een blad in roze marmer en fel
groene, schuin geplaatste metalen poten. 
De omtrek van het boekje was uit het 
natuurstenen blad gespaard, zodat het per
fect in het oppervlak paste.
 That Which Is was niet het enige ‘interieur
object’ in de tentoonstelling. Ook vier ande
re sculpturen namen de vorm, de schaal en 
de functie van het gebruiksvoorwerp aan: 
een bloembak met bolvormige buxusplan

ten (The Gradual Formation Of  A Landscape, 
2010), een staanlamp (Discord Of  Action 
(for DVG), 2010), een fontein (The Subject 
Of  Matter (for VM), 2010) en een kachel 
(Thought Apart From Concrete Realities, 
2010). Dedobbeleer ontwierp en maakte de 
sculpturen zelf. Waar nodig gebruikte hij 
bestaande onderdelen of  liet hij stukken 
industrieel fabriceren, maar voor de uitein
delijke materiële assemblage en productie 
stond hij zelf  in. Zo bestelde de kunstenaar 
de trommel van de kachel bij een erkend 
fabrikant, maar laste het honingraatvormi
ge stalen geraamte er zelf  in de fabriek op. 
En de kachel functioneert! De koper kan 
hem op een schouw aansluiten, met hout 
vullen en aansteken. Ook de andere sculp
turen ‘werken’: in de bloembak staan leven
de planten, de staanlamp brandt, op de tafel 
ligt een boek en uit de fontein spuit een 
straal water.
 Met dit ensemble van quasigebruiksvoor
werpen zette Dedobbeleer een gewaagde, 
maar subtiele stap in de bevraging van de 
hedendaagse rol en betekenis van het 
me dium sculptuur. Zijn ‘designsculpturen’ 
brengen de vernietigende opmerking van de 
Amerikaanse criticus Clement Greenberg in 
herinnering, die de industrieel vervaardigde 
objecten van de minimal art verweet niet 
meer dan ‘good design’ te zijn.9 De minima
listen voelden zich aangetrokken tot indus
triële materialen en anonieme, gestandaar
diseerde productiewijzen omdat die hen 
toelieten om noties als auteurschap en het 
handschrift van de kunstenaar, alsook de 
unieke status van het kunstobject en haar 
bijbehorende marktwaarde, te bevragen. 
Het probleem was volgens Greenberg dat 
deze kunstenaars het verschil tussen het 
kunstwerk en de alledaagse objecten van de 
massaconsumptie zodanig hadden gemini
maliseerd, dat hun objecten nog nauwelijks 
van designobjecten te onderscheiden 
waren. Greenbergs kritiek was gebaseerd op 
een conservatieve visie; zelf  pleitte hij voor 
een intuïtieve, individuele kunst als verzet 
tegen het dictaat van de moderne waren en 
consumptiecultuur en tegen de valsheid 
van de kitsch. Dit belet echter niet dat 
Greenbergs argument nog steeds inzetbaar 
is – zij het in een totaal gewijzigde context. 
De inspiratie, sensibiliteit en vindingrijk
heid die de criticus als de bevoorrechte 
talenten van de kunstenaar aanzag en 
waarvan hij sporen in het unieke kunst
werk aantrof, worden vandaag als opties 
aan de modale consument voorgespiegeld. 
Hedendaagse ontwerpstrategieën, produc
tieprocessen en distributiemechanismen 
gunnen klanten de illusie dat zij een gestan
daardiseerd product kunnen verbijzonde
ren en verpersoonlijken. ‘Add your own art
work’, luidt de slagzin. Via het internet kan 
je een eigen paar sneakers designen en thuis 
laten bezorgen, of  kan je zelf  de print voor 
behangpapier bepalen en laten drukken.10 
Zelfs de generische meubelen van IKEA kan 
je vandaag met de ‘uniek ontworpen hoge 
kwaliteit stickers’ van het Nederlandse 
bedrijf  MYKEA ‘voorzien van een laagje 
persoonlijkheid.’11

 Met zijn jongste ensemble van zelfgemaak
te, idiosyncratische meubels en eigenzinnige 
gebruiksvoorwerpen laat Dedobbeleer ver
staan dat absolute claims over de tegenstel
ling tussen het particuliere kunstwerk en 
het anonieme massaproduct vandaag aan 
hun doel voorbijschieten. Wat het kunst
werk onderscheidt, zo lijken de werken aan 
te geven, is dat het niet moet kiezen tussen 

het ene of  het andere, maar de spanning 
tussen beide (een) vorm kan geven. Het ver
schil tussen het kunstwerk en het consump
tieobject is dat het eerste geen zaak van 
doelmatige vormgeving is, maar van een 
vrij spel van gedachten en een soevereine 
bewerking van materiaal. Wellicht ver
klaart dit ook waarom de kunstenaar de 
voorafgaandelijke opstelling enkel als repro
ductie in de uiteindelijke tentoonstelling 
opnam. Terwijl Dedobbeleer met de nieuwe 
sculpturen in Ignorance Never Settles a 
Question iets ondernam wat hij ‘totnogtoe 
niet gedurfd had’, representeerden de wer
ken in de voorafgaande zomerpresentatie 
een bekend en veilig scenario. De snel geas
sembleerde en vluchtig gebricoleerde sculp
turen stonden voor een manier van werken 
en een soort eindproduct waarvan hij 
inmiddels de status en de betekenis had 
beproefd. Met de gelijktijdige aanwezigheid 
van beide operaties in eenzelfde tentoonstel
ling, de een onder de vorm van reproducties 
en de tweede aan de hand van de letterlijke 
resultaten, gaf  Dedobbeleer aan dat ze niet 
zonder elkaar konden gebeuren. De ten
toonstelling ín de tentoonstelling illustreer
de de voorkeur van de kunstenaar om niet 
te kiezen tussen tegengestelde werkwijzen. 
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 1  Hannah Arendt, The Permanence of  the World 
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and Culture (red. Susannah Young – Ah 
Gottlieb), Stanford, Stanford University Press, 
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 2  Douglas Huebler naar aanleiding van een 
tentoonstelling in de Seth Siegelaub Gallery in 
New York in 1969, zoals geciteerd in: John 
Miller, Double or nothing: John Miller on the art 
of  Douglas Huebler, in: Artforum XLIV, april 
2006, p. 220.

 3  Ter voorbereiding van dit artikel sprak ik met 
Koenraad Dedobbeleer op 14 augustus 2010, 
ten huize van de auteur in Antwerpen, en op 
25 augustus 2010 in het atelier van de 
kunstenaar te Brussel. Aanvullende informatie 
werd door de kunstenaar verstrekt via email op 
5, 17 en 23 oktober. Alle citaten van 
Dedobbeleer komen uit deze gesprekken en 
berichten, tenzij anders aangegeven. 

 4  Koenraad Dedobbeleer had drie soloten toon
stellingen in de galerie Micheline Szwajcer te 
Antwerpen: Liberté d’erreur (1 februari –  
10 maart 2007), Deflationary Exercise  
(13 december 2008 – 24 januari 2009) en 
Ignorance Never Settles A Question  
(10 september – 16 oktober 2010).

 5  Tony Smith, zoals geciteerd in: Not an Object. 
Not a Monument. The Complete Large-Scale 
Sculpture of  Tony Smith, Göttingen/New York, 
Steidl/Matthew Marks Gallery, 2007, p. 24: 
‘Six feet has a suggestion of  being cooked. 
Sixfoot box. Six foot under. I didn’t make a 
drawing; I just picked up the phone and 
ordered it.’

 6  Hans Theys, Koenraad Dedobbeleer, in: H-Art,  
nr. 45, december 2008, p. 24.

 7  Culturgest is een actief  kunstencentrum op de 
benedenverdieping van de Fundação CAIXA 
Geral De Depósitos en staat onder leiding van 
Miguel Wandschneider. In de voorbije jaren 
vonden er nog een aantal andere 
belangwekkende overzichtstentoonstellingen 
plaats van Belgische kunstenaars, zoals Harald 
Thys & Jos De Gruyter en Willem Oorebeek 
(www.culturgest.pt).

 8  Koenraad Dedobbeleer, Already Uttered in 
Numerous Occasions in Various Places, Brussel/
Antwerpen, Gevaert Editions/Galerie Micheline 
Szwajcer, 2010, n.p.

 9  Clement Greenberg, Recentness of  Sculpture, in: 
American Sculpture of  the Sixties (exh. cat.),  
Los Angeles, Los Angeles County Museum of  
Art, 1967. Ik baseer mij op de tekst zoals 
opgenomen in: Gregory Battcock (red), 
Minimal Art. A Critical Anthology, Berkeley 
(Calif.), University of  California Press, 1995,  
p. 184.

 10  Op de site Puma Mongolian Shoe BBQ worden 
klanten uitgenodigd om, zoals in een 
restaurant, hun eigen menu samen te stellen. 
Er zijn daily specials en het geheel is gekleurd 
met een geografische flavor: ‘Design your own 
custommade pumashoes at the Puma 
Mongolian Shoe Barbeque and taste the art of  
shoemaking.’ Zie www.puma.com. Voor 
gepersonaliseerd behangpapier kan je onder 
meer terecht bij de Nederlandse warenhuis
keten HEMA. Zie www.hema.nl.

 11  De site nodigt zelfs uit om ‘Mykea artiest’ te 
worden en je eigen ontwerp in te sturen  
(www.mykea.nl).

Het werk van Koenraad Dedobbeleer wordt 
vertegenwoordigd door Galerie Micheline 
Szwajcer, Verlatstraat 14, 2000 Antwerpen 
(03/237.11.27; www.gms.be).
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Space Calls for Action, 2008
Courtesy Galerie Micheline Szwajcer

Koenraad Dedobbeleer

The Subject of  Matter (for VM), 2010 en That Which Is, 2010,  
opstelling tijdens Ignorance Never Settles a Question, Galerie Micheline Szwajcer, 

Antwerpen, 2010. Courtesy Galerie Micheline Szwajcer
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: We willen het in 
dit eerste gesprek graag hebben over een aantal 
algemene thema’s, zoals de wijze waarop je de 
tentoonstelling hebt geconcipieerd, namelijk in 
twee hoofdstukken: 1) Espèces d’espace (12 
oktober 2008 – 4 januari 2009) en 2) Images 
et (re)présentations (31 mei 2009 – 6 sep-
tember 2009). In een tweede gesprek, na ons 
bezoek aan Espèces d’espace, kunnen we 
ingaan op de inhoud van de tentoonstelling. Om 
te beginnen een voor de hand liggende vraag: 
waarom wilde jij een tentoonstelling wijden aan 
de jaren 80? Zij is immers niet de eerste in haar 
soort.
Yves Aupetitallot: Vooreerst geloof  ik dat 
persoonlijke motieven een rol hebben 
gespeeld. De tentoonstelling is gebaseerd op 
een aantal programmatische keuzes die 
soms ingegeven zijn door spijt, soms door 
een gebrek aan spijt. Ik had een andere 
benadering voor ogen dan de makers van 
die voorgaande tentoonstellingen. The 
Eighties: a Topology van Ulrich Loock in het 
Serralves Museum in Porto is bijvoorbeeld 
niet vanuit een historisch standpunt 
gemaakt. Die tentoonstelling is gemaakt 
vanuit het standpunt van een vooraan
staand actor uit de jaren 80, die zijn eigen 
geschiedenis herschrijft door onder meer 
ZuidAmerikaanse kunstenaars te presen
teren die hij niet heeft gebracht in de 
Kunsthalle Bern, toen hij daar in de jaren 
80 directeur was. Of  neem Flashback 
(2005), in het Kunstmuseum van Basel. Die 
tentoonstelling was in zoverre paradoxaal 
dat het interessantste onderdeel het ronde
tafelgesprek was met voornamelijk Duitse 
actoren (Thomas Ruff, Kasper König, 
Isabelle Graw…), die vooral geïnteresseerd 
waren in de plaats van de schilderkunst. 
Om een klassieke overzichtstentoonstelling 
te zijn, schetste het project toch wel een erg 
onvolledig beeld van de periode.
K.B./D.P.: In het voorwoord bij het eerste boek, 
verschenen na de eerste tentoonstelling 
(Espèces d’espace), suggereer je ook dat het 
verschil met Ulrich Loocks project hierin gele-
gen is dat jouw tentoonstelling niet door een 
actor uit de kunstwereld van de jaren 80 werd 
samengesteld. Nochtans was jij ook in de jaren 
80 al actief  in de kunstwereld…
Y.A.: Dat is zo. Maar ik heb de tentoonstel
ling niet vanuit dat standpunt gemaakt. Dat 
is het verschil. Ik word niet gedreven door 
het onbewuste verlangen om a posteriori 
mijn eigen professionele geschiedenis van 
de jaren 80 te herschrijven.
K.B./D.P.: Wat was jouw positie in de jaren 80? 
Y.A.: Ik nam een bijzondere positie in, eerst 
en vooral omdat ik Fransman ben, en dus de 
facto behoor tot een entropische, ja zelfs 
nationalistische kunstscene, waar ik nooit 
meer dan een marginale plaats heb mogen 
innemen, en anderzijds omdat ik veel nau
wer aanleun bij de Amerikaanse scene dan 
iemand als Ulrich Loock. Ik werkte met 
kunstenaars als Louise Lawler, James 
Welling of  John Knight…
K.B./D.P.: Kan je ons wat meer vertellen over je 
loopbaan tijdens de jaren 80?
Y.A.: In 1983 studeerde ik af  als kunsthisto
ricus in Dijon, na middelbare studies in 
Nevers, een provinciestadje waar de institu
tionele middens uitgesproken vijandig ston
den tegenover hedendaagse kunst. Tijdens 
een gesprek met Claude Rutault over de 
begrippen publiek en privaat naar aanlei
ding van het pas verschenen boek van 
Jacques Soulilou over het decoratieve, vatte 
ik het plan op om een vijftiental kunste
naars naar die stad te halen, voor een ten
toonstelling met als titel Pour vivre heureux, 
vivons cachés (1984). Elke kunstenaar werd 
in contact gebracht met een privépersoon, 
een kunstliefhebber of  verzamelaar die als 
opdrachtgever optrad, de kunstenaar zijn 
huis ter beschikking stelde om een werk te 

tonen: een installatie die speciaal voor de 
gelegenheid was gemaakt. Bezoekers kwa
men op uitnodiging, zoals dat onder vrien
den gaat. In een land waar het cultuurbe
leid vooral door het theater werd beheerst, 
en dat nog maar pas een beetje oog begon te 
krijgen voor hedendaagse kunst, leek het 
opportuun om de problematiek van de plek 
en de receptie onder de aandacht te bren
gen, naast meer klassieke kwesties als de 
white cube en het decoratieve. Na Nevers 
ben ik aan de slag gegaan in SaintEtienne, 
in het Maison de la Culture et de la commu
nication. Aangezien ik geen geconstrueerd 
beeld heb van wat ik zoal uitvoerde in de 
jaren 80, hoef  ik de geschiedenis ook niet 
‘bij te stellen’. Ik stam nog uit de tijd toen 
tentoonstellingsmakers zichzelf  definieer
den in verhouding tot kunstenaars, niet 
omgekeerd.

Zeitgeist

K.B./D.P.: Wat ontbrak er volgens jou nog in de 
vorige tentoonstellingen over de jaren 80, zoals 
The Eighties: a Topology en Flashback?
Y.A.: Naar mijn gevoel ontbrak er alvast een 
eerste poging om al het materiaal uit die 
periode weer eens met een frisse blik te 
bekijken, om het vervolgens dialectisch en/
of  historisch opnieuw in perspectief  te 
plaatsen. Geschiedschrijving veronderstelt 
onder meer dat je de onderzoeksinstrumen
ten van de generatie die je onder de loep 
neemt, naast je neerlegt. Je zou verwachten 
dat de musea deze taak waarnemen, maar 
ik stel vast dat dat niet het geval is. De musea 
voeren geen grondig onderzoek meer. De 
musea produceren geen betekenis meer, 
omdat zij onder druk staan van een board 
die rendabiliteit eist, uitgedrukt in bezoe
kersaantallen of  mediaaandacht. Zij leven 
in de waan dat ze weerstand bieden aan een 
tendens tot globalisering in de kunstwereld 
die zij in werkelijkheid mee aanzwengelen, 
door bijvoorbeeld op de kar van de biënna
les te springen. Zij zijn meer geïnteresseerd 
in de maatschappelijke en politieke context 
van de kunst dan in de kunst zelf, de kunste

naars en hun productie. De programmaties 
in Eindhoven en Antwerpen vormen daar, 
aan deze kant van Europa, het beste voor
beeld van. Met het historisch en kritisch 
onderzoek dat de werken en hun makers als 
uitgangspunt neemt, is het de voorbije 
twintig jaar steeds droeviger gesteld. 
K.B./D.P.: Jij koestert dus een onvrede met het-
geen reeds werd gedaan, vanwege een gebrek 
aan historisch bewustzijn en een tekort aan fun-
damenteel onderzoek. Ligt er ook een positieve 
reden aan jouw keuze van dit thema ten grond-
slag? 
Y.A.: Uiteraard. Mijn motivatie heeft ook te 
maken met mijn specifieke interesses. Ik 
geloof  dat de generatie van de jaren 80 zich
zelf  voor een deel probeerde te definiëren 
door zich af  te zetten tegen de jaren 70. Het 
einde van de jaren 80 is dan weer getekend 
door grote internationale gebeurtenissen 
en ontwikkelingen als Tien An Men, de 
mondialisering van de economie, de val van 
de SovjetUnie, aids en het internet. Enorm! 
De economische crisis in de vroege jaren 80 
heeft op de generatie van de jaren 80 een 
verschrikkelijke uitwerking gehad: de markt 
stortte in en vele van deze kunstenaars ver
dwenen uit beeld. Toen de markt zich ver
volgens herstelde, werd een ander soort 
kunst gemaakt en andere jongere kunste
naars voor het voetlicht gebracht: de kun
stenaars van de jaren 80 was men inmid
dels vergeten.
K.B./D.P.: Welke methodologie heb je gehan-
teerd bij het samenstellen van de tentoonstel-
ling?
Y.A.: Ik vond het interessant om de jaren 80 
te benaderen via een heel eenvoudig werk
principe. Dat bestond er onder meer in dat ik 
systematisch alle nummers van Flash Art en 
Artforum heb doorgenomen. Ik wilde er de 
zeitgeist uit destilleren, datgene waarin dat 
decennium zich in visueel, artistiek en theo
retisch opzicht onderscheidt, in Europa en 
de Verenigde Staten. Blijkt dat er op zeker 
ogenblik onder kunstenaars een soort van 
visuele hoofdtoon heerst: ze eigenen zich 
dezelfde beelden toe, bijvoorbeeld de 
Marlborocowboy. Iedereen associeert die 
cowboy met Richard Prince, terwijl Robert 

Longo er al in 1979 mee in de weer was, en 
James Welling zelfs vroeger. De tijdschriften 
bevatten een geweldige schat aan beelden 
en teksten. Die aanpak liet toe om de ten
toonstelling echt anders op te vatten en niet 
gewoon maar de voorkeuren van de markt 
of  institutionele, academische keuzes te 
reproduceren. Populaire tijdschriften getui
gen van de heersende smaak op een bepaald 
moment. In sociologisch opzicht reflecteren 
ze dus de tijdgeest. Het project heeft echter 
ook zijn beperkingen. Zo wil de tentoonstel
ling geen volledig beeld ophangen van de 
jaren 80; sommige dingen zitten er niet in, 
hetzij omdat ik ze niet goed genoeg vond, 
hetzij omdat ze niet beschikbaar waren. 
Geen enkele tentoonstelling van dit type is 
ooit definitief: je verzamelt een bepaalde 
hoeveelheid materiaal, je begint dat te orde
nen en je tekent een project uit dat ook veel 
omvangrijker had kunnen zijn. Je kan je een 
tentoonstelling voorstellen in verschillende 
graden van afwerking. In dit geval gaat het, 
geloof  ik, om een soort schets. 
K.B./D.P.: Wel vreemd dat je precies die twee 
tijdschriften hebt geraadpleegd die de macht van 
de kunstmarkt belichamen…
Y.A.: De tijdschriften vertellen iets over de 
tijdgeest, maar niet over de tijd zelf. Ik heb 
ook veel teksten geraadpleegd, waardoor ik 
anders te werk kon gaan; ik heb geprobeerd 
een aantal vraagstukken af  te bakenen die 
op een gegeven moment aan de orde waren. 
Wanneer je uitsluitend vertrekt van wer
ken, van een artists list, dan laat je naar 
mijn gevoel de juiste werkinstrumenten 
links liggen. Op de lijst staan dan diegenen 
die commercieel succes hebben gekend; je 
reproduceert dus gewoon de keuzes van de 
markt. Mijn benadering van Flash Art en 
Artforum is trouwens ook niet per se positief. 
Je kan ook juist in tegenreactie gaan. Zo 
toon ik bijvoorbeeld een werk van Thomas 
Ruff, L’Empereur, dat nooit op de markt is 
gekomen, of  neem ik werk op van kunste
naars die door de markt werden en worden 
genegeerd, ook in de jaren 80 al, en die ver
geten zijn geraakt. Overigens hebben die 
tijdschriften, door de publicatie van theore
tische teksten, deelgenomen aan het debat. 

Günther Förg, Peinture murale (Le MagasinGrenoble), 2008, gerealiseerd voor Les Années 1980, deel 1: Espèces d’espace 
Jean-Luc Vilmouth, Odyssée, 1983, Collection RhôneAlpes – Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Lyon, geselecteerd voor Les Années 1980,  

deel 2: Images et (re)présentations

I. Eerste deel: Espèces d’espace

Gesprekken met Yves Aupetitallot over het tweeluik  
Les années 1980, Le Magasin, Grenoble, 2008-2009
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Via de tijdschriften kan je dus artistieke 
posities reconstrueren. Vandaag zijn er 
haast geen tijdschriften meer die polemi
sche teksten publiceren. 
K.B./D.P.: Heb je met de kunstenaars samenge-
werkt voor deze tentoonstelling?
Y.A.: Bij de samenstelling ervan heb ik eerst 
met teksten gewerkt, en pas nadien met de 
kunstenaars.
K.B./D.P.: Werden de kunstenaars betrokken 
bij de discussie over de keuze van de werken? 
Y.A.: Nee, er spelen te veel belangen mee, de 
inzet is heel groot, terwijl je op een gegeven 
moment juist afstand moet kunnen nemen. 
Werken met kunstenaars betekent dat je 
werkt met hun carrière, hun oeuvre, datge
ne wat hun werk bepaalt… 
K.B./D.P.: Heb je in bepaalde gevallen de kun-
stenaars geraadpleegd?
Y.A.: Sommigen wel, zoals Thomas Ruff. 
Aan hem heb ik gevraagd wat hij ervan zou 
vinden om L’Empereur te tonen. Of  Haim 
Steinbach, met wie ik samen beslist heb om 
zijn allereerste werken te laten zien, de 
Handmade Readymades. Het bleek immers 
onmogelijk om, zoals ik had gewild, een 
werk van Steinbach met behangpapier te 
tonen. Ik heb dus toch met bepaalde kun
stenaars overlegd, maar ik heb hen niet 
betrokken bij mijn reflectie. Omdat ik geen 
druk wilde ondervinden, moest ik alleen te 
werk gaan.

Twee delen

K.B./D.P.: Had je van meet af  aan de ambitie 
om er een tweeluik van te maken?
Y.A.: Nee, tijdens de voorbereiding is van
zelf  duidelijk geworden dat ik het zo moest 
aanpakken. Enerzijds is het onderwerp zo 
ruim dat de 900 m2 tentoonstellingsruimte 

niet zou volstaan, anderzijds zou het erg 
onbevredigend zijn geweest om de vele idee
en die aan de tentoonstelling ten grondslag 
liggen, in één tentoonstelling te moeten 
samenbrengen.

K.B./D.P.: De twee luiken van de tentoonstel-
ling handelen over twee verschillende onder-
werpen: publieke ruimte/private ruimte en het 
beeld. In welk opzicht zijn dit specifieke thema’s 
voor de jaren 80?
Y.A.: Het thema publieke ruimte/private 
ruimte is in die zin representatief  dat in de 
jaren 80 een twintig jaar oud Europees en 
naoorlogs model ten grave wordt gedragen: 
een gemengd publiek/privaat stelsel, ook 
wel sociale markteconomie genoemd, waar 
de overheid tussenkomt in diverse sleutel
sectoren, waaronder de cultuur. Het pro
bleem van de publieke en private ruimte 
heeft zich in de westerse wereld het scherpst 
gesteld met de opkomst in de Verenigde 
Staten van het liberalisme, belichaamd door 
Ronald Reagan. Net als Margaret Thatcher 
was hij voorstander van een hard neolibe
raal gedachtegoed. In New York lieten de 
gevolgen zich meteen voelen: bewoners
groepen, waaronder de kunstenaarsbevol
king, moesten verhuizen, naar de Bronx of  
naar het zuiden. Het was het begin van de 
ondergang of  de erosie van de gemeen
schapsidee, in het beste geval ten voordele 
van tribalisme, in het slechtste geval ten 
voordele van individualisme.
K.B./D.P.: Is dat niet eerder een thematiek van 
de jaren 90…
Y.A.: In de jaren 90 duurt die discussie 
voort, maar dan eerder in relatie tot de 
media en het probleem van de sociale repre
sentatie. Wanneer ik het woord espace han
teer, dan moet je dat uiteraard heel breed 
opvatten, in de zin van institutionele, eco
nomische, publieke ruimte. Ik denk dat elke 
generatie vragen heeft gesteld over de ver
houding publiek/privaat of  zelfs over de 
media, maar dat ze die anders heeft gefor
muleerd omdat de omgeving en de context 
verschillend waren. Jullie hebben dus gelijk: 
het thema publiek/privaat is ook aan de 
orde in de jaren 90. Dat vloeit logisch voort 
uit de toestand in de jaren 80 en de ver
slechtering die zich toen op een aantal 
beslissende punten voordeed.

K.B./D.P.: Wat is de precieze inzet van het 
tweede luik?
Y.A.: Dat gaat over het beeld. Mijn werktitel 
luidt Images et (re)présentations. In het twee
de luik wordt precies het probleem van de 
dominantie van de media – film en televisie 
– in de jaren 80 behandeld: hun alomtegen
woordigheid en het grote vraagstuk betref
fende de productie van nieuwe beelden. In 
dat luik, waar ik momenteel aan werk, wil 
ik het hebben over Louis XIV tanzt (1985) 
van Dan Graham, Rüdiger Schöttle en Jeff  
Wall. Er zal een zaal gewijd zijn aan de 
esthetica van Kenny Scharf, Fun Gallery, 
Gracie Mansion Gallery… 
K.B./D.P.: Het eerste luik heet dus Espèces 
d’espace. Vanwaar deze titel?
Y.A.: Ik heb de welbekende titel van het 
boek van Georges Perec overgenomen. 
K.B./D.P.: Ja, Espèces d’espaces… maar je 
hebt een s weggelaten. Waarom? 
Y.A.: Dat heb ik bewust gedaan, ’t is een fan
tasietje! Ik heb die titel weerhouden omdat 
je Espèces d’espaces van Perec kan verbinden 
met Paul Virilio, die het probleem van de 
postmoderniteit aan de orde stelt in een 
architecturale context. In de jaren 80 komt 
in feite een einde aan de grote verhalen, om 
JeanFrançois Lyotard te citeren. Niemand 
denkt nog aan de revolutie. Espèces d’espace 
staat ook voor een soort onbepaaldheid, het 
is een oefening: er zijn soorten van ruimte, 
men had ook andere soorten kunnen schep
pen. Het is één keuze, tussen andere moge
lijkheden. 
K.B./D.P.: Hoe verhouden beide catalogi en 
beide tentoonstellingen zich tot elkaar?
Y.A.: De catalogi zijn een beetje anders dan 
de tentoonstellingen. Dat heb ik ook zo 
gewild omdat ik denk dat een catalogus 
onvervangbaar is. In tijdschriften en cata
logi doe je dingen die je niet in een tentoon
stelling kunt doen, de instrumenten en de 
taal zijn verschillend. Beide moeten elkaar 
kunnen aanvullen. 
K.B./D.P.: De catalogi van de drie laatste ten-
toonstellingen over de jaren 80 hebben qua 
kleur iets met elkaar gemeen: in Porto, bij de 
tentoonstelling The 80s – A Topology, was 
het boek fel roze, in Leverkusen, voor de ten-
toonstelling Kavalierstart – 19781982 
Aufbruch in die Kunst der 80er, was het 
paars, en hier worden die twee kleuren gecombi-
neerd. Had u dat opgemerkt? Is het een bewuste 
keuze geweest? 
Y.A.: Jawel, mijn werk bestond er onder 
andere in om na te gaan wat er reeds 
gebeurd was. Dat paarsroze is echt een 
jaren 80kleurtje, dat je ook terugvindt bij 
Fun Gallery en Gracie Mansion Gallery. Het 
is namelijk een zeer felle kleur die breekt 
met wit. Ze verwijst ook naar het belang 
van design in de jaren 80, en meer bepaald 
naar het werk van Ettore Sottsass.

2.

K.B./D.P.: Hoe dient het eerste luik, Espèces 
d’espace, te worden begrepen? Als een frase, 
een dialectische compositie, of  eerder als een 
reeks opeenvolgende zalen die kunnen gelezen 
worden in hun onderlinge contrasten?
Y.A.: Overduidelijk een dialectische compo
sitie. De tentoonstelling vormt wel één grote 
frase, maar die bestaat uit afzonderlijke ver
zen. Elke zaal is immers bedacht als één slui
tend geheel, opgebouwd rond een relatief  
eenvoudige idee die ook vrij snel te achter
halen valt. De zalen zijn geordend in een 
parcours, waarvan je zou kunnen zeggen 
dat het eerste deel handelt over de publieke 
ruimte. Dan volgt een centrale ruimte waar 
de dichotomie publiek/privaat oplost, en 
een opening wordt gemaakt naar de private 
ruimte, of  omgekeerd. De tentoonstelling is 
niet dialectisch in de betekenis van een 
geconstrueerd vertoog; de dialectische con
structie is opgebouwd vanuit wat een ten
toonstelling is, namelijk een reeks werken 
in bepaalde materialen met hun eigen vor
men en kleuren, die zo in een ruimte 
geschikt zijn dat ze ensembles vormen langs 
een parcours, met een begin en een eind
punt.
K.B./D.P.: Het eerste werk in de tentoonstelling 
– Square Times van Justen Ladda – wordt 
opgevoerd als een embleem: het is het enige 
werk dat alleen staat. 
Y.A.: Het werk van Justen Ladda opent de 
tentoonstelling eerst en vooral in chronolo
gisch opzicht: het luidt in de Verenigde 
Staten de jaren 80 in. De toenmalige critici 
zagen er het begin van een nieuw tijdperk 
in. Het is een werk dat tegelijk verwijst naar 

het intieme, het private (met al die weerke
rende vormpjes) én naar het volstrekt 
publieke, aangezien het pas betekenis krijgt 
wanneer iemand ernaar komt kijken en 
precies op die ene plek gaat staan waar hij/
zij de handafdrukken zal ontdekken. Justen 
Ladda’s Square Times is dus echt een symbo
lisch werk. Wat het sluitstuk betreft – de 
zaal met de kunstenaarsportretten, 
gemaakt door kunstenaars in Duitsland en 
de Verenigde Staten – dat markeert voor mij 
het einde van een dynamiek. De zaal toont 
het beeld van een generatie die zich er op 
zeker ogenblik van bewust wordt dat iets ten 
einde loopt: het groepsportret staat voor een 
verlangen om de tijd stil te zetten, om verlo
ren illusies, de eigen jeugd en het politieke 
engagement te koesteren… Men legt iets op 
foto vast wat ten dode opgeschreven is.
K.B./D.P.: Het parcours is dus in zekere zin 
chronologisch. Bijgevolg is het einde ook het 
besluit. 
Y.A.: Zo zie ik het ook weer niet. Er zijn chro
nologische aanwijzingen, namelijk dat het 
werk van Justen Ladda een werk is uit de 
vroege jaren 80, en dat de werken op het 
einde eerder van de late jaren 80 dateren, 
maar dat wil helemaal niet zeggen dat er 
wordt uitgegaan van een strikte en exhaus
tieve chronologie, van een kunstproductie 
die hier begint en daar eindigt. 
K.B./D.P.: Je zou gewoon kunnen denken – mis-
schien klinkt het vrij plat – dat de zaal met de 
kunstenaarsportretten-door-kunstenaars op de 
idee van stardom alludeert. 
Y.A.: Het is zeker complexer en paradoxaler 
dan dat. De zaal die aan de ruimte met de 
kunstenaarsportretten voorafgaat en die 
gewijd is aan de New Yorkse kunstenaars
collectieven, herinnert aan het feit dat 
Jenny Holzer of  Keith Haring uit die artis
tieke gemeenschappen zijn voortgekomen 
en er geëxperimenteerd hebben met manie
ren om hun werk te verspreiden, zoals het 
fanzine, het tijdschrift, video, activisme, 
wilde tentoonstellingen… Keith Haring 
begint als een Amerikaanse puber die het 
sociocultureel centrum in zijn straat 
bezoekt. Op het einde van de jaren 80 zijn zij 
inderdaad sterren geworden: Jenny Holzer 
gaat met marmer aan de slag in het 
Amerikaanse paviljoen op de Biënnale van 
Venetië, terwijl ze in haar begindagen pos
ters aanplakte in de straten.
K.B./D.P.: Het slot van de tentoonstelling 
maakt ook duidelijk dat er tijdens de jaren 80 
nog zoiets leefde als de idee van een artistieke 
gemeenschap, een idee die in de jaren 90 hele-
maal verdwenen is. 
Y.A.: Beide hypotheses horen samen, dat is 
de pendant van wat ik net zei. Ik laat bij
voorbeeld een vitrine zien over een groep 
genaamd LAPD (Los Angeles Poverty 
Department), kunstenaars die performan
ces opzetten met mensen in sociale noodsi
tuaties… Het is duidelijk dat die artistieke 
scene zich – halverwege de jaren 80 – als 
een gemeenschap beschouwt, die zich als 
dusdanig verhoudt tot de globalere gemeen
schap van medemensen, de maatschappij.
K.B./D.P.: De tentoonstelling eindigt niet alleen 
met de genoemde zaal met kunstenaarsportret-
ten, maar ook met eentje over de contacten met 
verzamelaars. Zo is er die foto van Louise 
Lawler, waarop je werk ziet van Richard Prince 
bij de grote New Yorkse verzamelaar Schwartz, 
of  het portret van Philippe Thomas gemaakt 
door zijn verzamelaars, en tot slot is er een werk 
van IFP (Information Fiction Publicité). Het 
lijkt alsof  hier een ethische kwestie wordt aan-
gesneden, om niet te zeggen dat de zaal een 
moralistisch kantje heeft…
Y.A.: Moralistisch zeker niet, ethisch ook 
niet helemaal… Als ik de mensen de les had 
willen lezen, dan had ik werken getoond 
van kunstenaars die met de leegte hebben 
gewerkt, met niets, zoals Laurie Parsons, en 
van wie sommigen sociaal werker zijn 
geworden. Maar ik geloof  niet dat het einde 
van de jaren 80 ook het einde van de kunst 
inluidt, zoals sommige collega’s hebben 
beweerd. Nee, op het einde van de jaren 80 
raakt de speculatie op de kunstmarkt in 
overdrive: dat is geen kwestie van ethiek of  
moraal, het is de realiteit. 
K.B./D.P.: Het is wel een nogal pessimistisch 
verhaal, niet? Er is een kunstwereld, er wordt 
handel gedreven, maar er is geen artistieke 
gemeenschap meer. 
Y.A.: Het is nu eenmaal zo dat die generatie 
op het einde van het decennium te maken 
kreeg met keiharde speculatie op de kunst
markt, met het uiteenvallen van de artistie
ke gemeenschap en de cultus van het ster
rendom. Eén zaal gaat over de solidaire 

Justen Ladda
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artistieke gemeenschap die zich interesseert 
voor haar omgeving, daarna komt een zaal 
over de artistieke gemeenschap die zichzelf  
in beeld brengt, met de verleiding van de 
sterrencultus, en dan heb je die andere zaal 
waar de kunstenaar wordt voorgesteld in 
zijn verhouding tot de markt, tot zijn verza
melaar. Jullie hebben dus geen ongelijk. 
K.B./D.P.: In een andere zaal is het verschil tus-
sen private en publieke ruimte ook ambigu – we 
hebben het over de zogeheten video- of  televisie-
zaal. Je laat zien dat de kunstenaars gezamenlijk 
voor de televisie werken: de gemeenschap staat 
dus achter de camera’s, maar de beelden die 
worden gedraaid, dringen binnen in een verstik-
kende privésfeer.
Y.A.: Jawel, omdat er op dat moment, vooral 
dan in Europa, een dubbele beweging aan 
de gang is: enerzijds een zich terugtrekken 
in de privésfeer, cocooning, en anderzijds 
een opening naar de buitenwereld via de 
media. 
K.B./D.P.: Kan je wat meer vertellen over de 
tegenstrijdigheid tussen enerzijds de utopische 
gemeenschapsgedachte die deze tentoonstelling 
uitdraagt – met het werk van onder anderen 
John Ahearn en Kenny Scharf, de vitrine gewijd 
aan de LAPD… – en het project dat je in 1984 
in Nevers opzette onder de titel Pour vivre 
heureux, vivons cachés?
Y.A.: Die tegenstrijdigheid heeft alles te 
maken met de manier waarop in Frankrijk 
de artistieke scene betrokken werd in het 
cultuurbeleid van de overheid. De beleid
smakers beseften dat zij in internationaal 
perspectief  achterophinkten en ontwikkel
den in dat kader een voluntaristisch over
heidsbeleid dat de Franse scene met alle zor
gen omringde. Paradoxaal genoeg werd de 
kunstsector door diezelfde beleidsmakers 
tevens vol argwaan bekeken. Zij waren 
immers bezig de vroegere actoren en hun 
instrumenten te vervangen door nieuwe 
institutionele netwerken, zoals de frac’s, 
nieuwe administratieve verantwoordelijken 
en artistiek adviseurs. Het was wel degelijk 
de bedoeling een totaal nieuwe scene in het 
leven te roepen en Frankrijk daarmee weer 
op de kaart te zetten, tegen de zo verguisde 

Amerikaanse overheersing in, met alle bij
behorende kwalen: het hyperintellectualis
me van de minimal en conceptkunst, de 
beperkte aandacht voor educatie, het over
wicht van de markt enzovoort. Tentoon stel
lings makers en kunstenaars daarentegen 
wilden net alles in het werk stellen om de 
kunst te socialiseren en in de openbaarheid 
te treden. Je werkte in een zekere marginali
teit als je anders aankeek tegen het interna
tionale en het nationalistische uitgangs
punt afwees. De titel van mijn tentoonstelling 
getuigde daarvan: Pour vivre heureux, vivons 
cachés. Er is echter geen fundamentele 
tegenspraak tussen de huidige tentoonstel
ling en die van 1984; ze geven elk een ande
re invulling aan de privésfeer. In Espèces 
d’espace ligt de klemtoon op de private en 
huiselijke sfeer, terwijl ik met de tentoon
stelling in Nevers mijn eigen ruimte heb 
geschapen als reactie tegen de culturele 
openbare ruimte, die mij niet beviel. Die 
afkeer werd trouwens gedeeld door een 
groot deel van de Franse scene. De privé
sfeer is de huiselijke sfeer, maar als je een 
stap verdergaat en zelf  een gemeenschap 
creëert, kan je stellen dat die gemeenschap 
ook een soort privésfeer is: zij wordt gedefi
nieerd volgens een systeem van coöptatie, 
waardoor zij een bepaald aantal individuen 
kan samenbrengen; maar zij blijft privé in 
die zin dat zij wordt opgebouwd aan de hand 
van criteria die niet worden erkend door de 
omringende wereld. 

Display

K.B./D.P.: Je gaf  al aan dat beide thema’s  
– publiek en privaat – samenkomen in de cen-
trale ruimte, met werken van John Armleder, 
Thomas Huber, BazileBustamante en Meyer 
Vaisman.
Y.A.: Precies. De functie van die ruimte is 
dubbel. Enerzijds vormt ze – een klassiek 
procedé in strak gestructureerde circuits – 
een onderbreking: je volgt een gang, waar 
links en rechts van alles te zien is, en plots 
krijg je iets als een raam in een museum, dat 

even uitzicht biedt op de buitenruimte. Die 
grote zaal markeert voor de bezoeker een 
breuk: hij/zij betreedt een meer uitgestrekte 
ruimte, die op een andere manier is inge
richt. Dat zorgt voor een rustpunt, maar het 
is ook de plek waar de twee gedeelten 
samenkomen en in elkaar overlopen. Die 
zaal laat inderdaad toe om de duale struc
tuur publiek/privé te relativeren. Het kwam 
eropaan heel sterke werken te vinden, die 
konden aangeven dat publiek en privé uit
eindelijk twee aspecten zijn van eenzelfde 
problematiek,  z oals  Acrylux  van 
BazileBustamante, het werk van Meyer 
Vaisman of  dat van Thomas Huber. Het zijn 
de twee pendanten van eenzelfde reflectie 
op een gegeven ogenblik. 
K.B./D.P.: Misschien komen de beide polen het 
duidelijkst samen in het werk van Meyer 
Vaisman. In de titel van dat werk – The Whole 
Public Thing – zit al die idee van publieke 
ruimte vervat, maar tegelijk is het een toilet en 
dus een zeer private ruimte. 
Y.A.: Het is een collectief  toilet, dat ook ver
wijst naar het ontstaan van de private 
ruimte, en meer bepaald van het individue
le, private toilet: in het Westen is dat er pas 
erg laat gekomen, en was men lange tijd 
aangewezen op collectieve publieke toilet
ten waar iedereen schaamteloos zij aan zij 
zat. 
K.B./D.P.: De rol van Thomas Huber in die cen-
trale zaal is ons helemaal niet duidelijk. Naar 
ons gevoel moet het dispositief  waarvan hij zich 
bedient – een rek – als een ideeënreservoir gele-
zen worden. Het staat voor de mentale ruimte 
van de kunst. 
Y.A.: Een mentale ruimte, dat klopt, maar in 
materieel opzicht ontleent die haar vorm en 
kenmerken aan de display: het gaat in feite 
om het motief  van het rek, dat je aantreft bij 
veel kunstenaars van die generatie, zoals 
Jeff  Koons of  Haim Steinbach, al heeft 
Hubers werk een heel andere betekenis.
K.B./D.P.: Precies. Er is toch een groot verschil 
met de andere werken, waarin je enerzijds de 
teloorgang van de publieke ruimte ziet en ander-
zijds de intieme sfeer en het spektakel dat in die 
intieme sfeer wordt binnengebracht. Niets 

daarvan bij Huber: hem gaat het, in haast hei-
deggeriaanse zin, om de grenzen tussen de 
ruimte van de kunst en de ruimte waar de toe-
schouwer zich bevindt. 
Y.A.: Net daarom zou ik het ook eerder wil
len hebben over betekenislagen, een beetje 
zoals de rokken van een ui. Wat ik van dit 
werk heb onthouden, is vooral de laag ‘dis
play’: het is een rek waarop verschillende 
objecten staan uitgestald, en dat is een ver
wijzing naar de artistieke productie op dat 
moment, een periode waarin heel veel wer
ken geïnspireerd zijn op design en display. Ik 
beschik niet over de instrumenten om het 
probleem van de artistieke productiewijzen 
aan de orde te stellen – de verhouding tus
sen opdrachtgever en kunstenaar was in de 
jaren 80 anders dan nu – maar wat ik wél 
aan de orde kan stellen, is het probleem van 
de display, de accrochage, de manier waar
op kunst wordt getoond. Zoals gezegd is een 
tentoonstelling echter ook het resultaat van 
bepaalde beperkingen, en het werk van 
Thomas Huber is misschien niet het meest 
geschikte: ik had hier inderdaad liever een 
werk van Katharina Fritsch gezien, een 
grote tafel met objecten. Maar in Basel wilde 
men dat niet uitlenen, en dus weerhoud ik 
van dit werk van Huber enkel de formele 
laag, omdat de andere lagen niet pertinent 
zijn.
K.B./D.P.: Welke andere werken had je er graag 
bij gehad, en welke rol zouden die dan hebben 
gespeeld? 
Y.A.: Ik had die grote toonkast met stofzui
gers van Jeff  Koons willen hebben, omdat 
dat werk verwijst naar de huiselijke sfeer, 
net als de werken van Laurie Simmons en 
Haim Steinbach. Ik kon het niet krijgen. 
Hetzelfde geldt voor het dubbelportret van 
Richard Prince met Cindy Sherman, of  een 
werk van Prince uit zijn beginperiode, 
Untitled (living rooms) (1977), dat geba
seerd is op interieurmagazines en dat een 
goede aanvulling zou zijn geweest, een goed 
orgelpunt dat bij de werken van Laurie 
Simmons had gepast. 
K.B./D.P.: De gekozen werken komen hoofdza-
kelijk uit Frankrijk. Waarom?
Y.A.: Dat is voor een flink deel zo, ja, gewoon 
omdat de ontwikkeling van die regionale 
collecties in Frankrijk in de jaren 80 er 
tegen alle verwachtingen in voor gezorgd 
heeft dat een groot aantal werken kon wor
den verworven, waaronder belangrijke 
stukken. Van de meeste belangrijke kunste
naars uit de jaren 80 werd in Frankrijk 
werk aangekocht. Vanaf  de jaren 90 wordt 
dat heel anders. De spelers zijn niet meer 
dezelfde en er is minder geld. 
K.B./D.P.: Schetst deze tentoonstelling dan ook 
een portret van Frankrijk in de jaren 80?
Y.A.: Onrechtstreeks wel, in die zin dat de 
rijkdom van bepaalde collecties wordt ont
huld, maar tegelijk ook hun huidige schrij
nende armoede… Natuurlijk heeft het ook 
met praktische en financiële overwegingen 
te maken dat veel werken in de tentoonstel
ling uit Franse collecties komen. Als er 
zoveel werken in Frankrijk te vinden zijn, 
waarom zou ik ze dan in België of  de 
Verenigde Staten zoeken? Al moet ik eraan 
toevoegen dat heel wat werken uit 
Amerikaanse collecties afkomstig zijn.

Wanden

K.B./D.P.: Opvallend veel werken in deze ten-
toonstelling – van onder anderen Ladda, 
Sottsass, Förg, Armleder, Steinbach – zijn tegen 
een wand opgebouwd. De wanden van de zaal 
over de New Yorkse scene maken deel uit van de 
installatie. Het gebruik van de wand is dus een 
bewuste keuze. Waarom is dat voor jou zo 
belangrijk?
Y.A.: Eerst en vooral omdat deze generatie 
inderdaad vaak aan de wand heeft gewerkt: de 
muur wordt beschouwd als een wezenlijk 
onderdeel van de installatie of  het werk, als 
reactie tegen de idee van de white cube. In de 
jaren 80 stapt men over van het post minimale 
white cubemodel – de postSzeemann, post
Documenta 5accrochage – naar een accro
chage à la Mike Kelley, met all-overcompo
sities en beschilderde wanden. Anderzijds 
lees je de geschiedenis nooit vanuit een 
totaal historisch bewustzijn. Ik breng hier 
immers, in een jaren 80omgeving, elemen
ten aan die eerder verwijzen naar dispositie
ven, installaties en tentoonstellingen uit de 
jaren 90, al kenden die in de jaren 80 al 
voorboden. En dan heb je nog bijzondere 
gevallen. Bij Steinbach bijvoorbeeld was het 
niet meteen zo bedoeld. Daar is het werken 
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aan de wand voortgekomen uit de onmoge
lijkheid om het werk te realiseren dat ik op 
het oog had. Voor de New Yorkse zaal met 
Fashion Moda en ABC No Rio daarentegen, 
heeft het historisch bewustzijn wél de door
slag gegeven. Zij waren het immers die, bin
nen de New Yorkse scene, komaf  maakten 

met de witte wand. Je mag ook niet vergeten 
dat het Groninger Museum in de jaren 80, 
zowel in tentoonstellingen als in collectie
presentaties, zaken als design, decoratie en 
de wand aan de orde stelde. Ik denk dat dit 
alles ons bij de centrale vraag brengt over 
het statuut van het kunstwerk: wat is het 

kunstobject, hoe verhoudt het zich tot de 
plek waar het wordt getoond, wat is een 
muur wanneer je er een schilderij tegen 
hangt? Die vragen komen in de loop van de 
jaren 80 voortdurend aan bod, vooral in de 
Amerikaanse scene, veel minder in de 
Europese, die nog sterk vasthoudt aan rela
tief  klassieke accrochages en displays. Er 
vindt een geleidelijke overgang plaats naar 
accrochages die worden opgevat als globale 
ensceneringen. De tentoonstelling wordt 
een heus spektakel. 
K.B./D.P.: Günther Förg heeft een nieuw werk 
gemaakt op een wand in de rue du Magasin. 
Hoe is dat gegaan?
Y.A.: Ik heb hem gewoon verteld wat het 
concept was, hem voorgesteld om de wand 
te gebruiken, en hij heeft het project uitge
werkt. 
K.B./D.P.: Is hij de enige kunstenaar die nieuw 
werk heeft gemaakt? 
Y.A.: Sommigen hebben een werk aange
past, zoals John Armleder of  Haim 
Steinbach – de drie werken van Steinbach 
bestonden al, maar de achtergrondkleur 
werd gewijzigd. Voor de installaties heb ik 
veel van de kunstenaars geraadpleegd… 
Eigenlijk heb ik met alle kunstenaars 
gesprekken gevoerd, maar ik heb ze niet for
meel betrokken bij het ontstaansproces van 
het project: ik heb het spontaan gedaan 
omdat ik ze goed ken.
K.B./D.P.: We zouden het nog even willen heb-
ben over het werk van Louise Lawler: een foto 
van een wand in een Amerikaans huis, waarop 
werken te zien zijn die door verzamelaars zijn 
opgehangen…
Y.A.: Louise Lawler heeft het over de ruil
waarde van het kunstwerk en over wat er 
gebeurt als het naar een andere plek ver
huist, over de betekenis van het werk in een 
privéinterieur, over de meerwaarde die het 
daar genereert… Uiteraard houdt ze zich 
dus ook bezig met accrochageproblemen, 
hetzij door zelf  de accrochages te verzorgen, 
hetzij, wanneer ze een foto maakt bij een 
verzamelaar thuis, door de keuze van de 
invalshoek en de kadrering. Claude Gintz, 
de Franse kunstcriticus die vele 
Amerikaanse teksten uit de jaren 60 en 70 
heeft vertaald, meende dat het bekritiseren 
van de beeldproductie in de massamedia 
door gebruik te maken van de eigen esthe
tica van die media of, zoals in het geval van 
Louise Lawler, van de gebruikswaarde van 
kunst in privéinterieurs, uiteindelijk een 
val is gebleken voor die kunstenaars. 
Volgens hem had dat te maken met de fasci
natie die deze esthetica en gebruikswaarde 
op de kunstenaars uitoefenden. Uit de foto 
van Lawler spreekt geen greintje kritiek met 
betrekking tot de gebruiks of  ruilwaarde 
van het werk: er wordt slechts een uiterst 
formeel aspect belicht, de kritische dimensie 
is zeer beperkt. 
K.B./D.P.: De wand is ook het vehikel bij uitstek 

voor decoratie. Het decoratieve lijkt jou bijzon-
der te interesseren.
Y.A.: Het probleem van het decoratieve is de 
hele jaren 80 aan de orde geweest, en daar
om wordt het ook in de tentoonstelling 
gethematiseerd. Het verband met de wand 
is overduidelijk: de wand is niet langer wit, 
maar wordt gedecoreerd; het kunstwerk 
boet in aan autonomie wanneer het zich tot 
dit type omgeving moet verhouden. Toen ik 
jong was, las ik de geschriften van Daniel 
Buren, en ik herinner me zijn teksten over 
het decoratieve, omdat het inderdaad om 
een dimensie van de kunst gaat die in de 
jaren 80 heel sterk aanwezig is, bijvoor
beeld in de materiaalkeuze, die het resultaat 
is van zeer specifieke esthetica’s.
K.B./D.P.: Waarom heb je voor Sottsass’ werk 
gekozen? Omdat het formeel verwant is aan dat 
van Justin Ladda? Of  gaat het om de inhoud die 
uitgedrukt wordt in de titel, Bacterio, een ver-
wijzing naar aids?
Y.A.: Dat speelt allemaal mee. Formeel leunt 
het werk ook heel nauw aan bij dat van 
Meyer Vaisman, met die witte en zwarte 
spaghettimotieven, als vingerafdrukken. 
Maar in Bacterio zit inderdaad ook de – in de 
jaren 80 onvermijdelijke – verwijzing naar 
aids. Een bijkomende reden is het belang 
van design in de jaren 80, en meer bepaald 
van Sottsass in Europa. Een laatste punt ten 
slotte is puur formeel: het bezetten van een 
ruimte door de herhaling van eenzelfde 
patroon.
K.B./D.P.: Je hebt Sottsass een plaats gegeven 
bij het begin en het einde van de catalogus, en 
aan beide uiteinden van de centrale gang in de 
tentoonstelling.
Y.A.: Hij is een van de belangrijke auteurs 
van het beeldend universum van het decen
nium. Ik presenteer zijn werk echter niet als 
‘decoratie’, ik zou het eerder ‘visuele tekens’ 
willen noemen: de tekens, de technieken, de 
materialen en de vormgeving daarvan, 
zoals die op een bepaald moment worden 
aangewend, en die in zekere zin iets kunnen 
zeggen over een periode op een bepaald 
moment. Zoiets kan in historisch opzicht 
even betekenisvol zijn als bijvoorbeeld de 
publicaties uit die tijd. Er is echt sprake van 
een visuele of  materiële zeitgeist. Zelf  voel ik 
voor het decoratieve noch afkeer noch fasci
natie. Het hoort gewoon bij de kunstpro
ductie en dat laat ik ook zien: die beeldcul
tuur is aanwezig in de catalogus en in de 
tentoonstelling.
K.B./D.P.: Wij hebben echter het gevoel dat de 
kwestie niet zo neutraal is als je laat uitschij-
nen; het ligt dubbelzinniger. 
Y.A.: Er kan ongetwijfeld sprake zijn van 
een zekere dubbelzinnigheid, van dingen 
die ontsnappen: alles is niet perfect gecon
strueerd. Maar de kwestie van het decora
tieve is me niet ontgaan, ik ben me ervan 
bewust, anders had ik me gedragen als een 
gekke decorateur! 

K.B./D.P.: In de bezoekersgids worden de twee 
delen van de tentoonstelling voorgesteld: het 
eerste luik gaat over de verhouding tussen pri-
vate en publieke ruimte, terwijl het tweede luik 
een soort implosie van dit onderscheid represen-
teert. Wil dat zeggen dat beide luiken ook in 
chronologisch opzicht te onderscheiden zijn? 
Y.A.: De bezoekersgids is bedoeld voor een 
zeer breed publiek, de zaken worden er sche
matisch weergegeven. De twee luiken zijn 
behoorlijk verschillend, maar zo’n onder
scheid is tegelijk ook nooit totaal. Het cen
trale werk bijvoorbeeld, Louis XIV tanzt van 
Dan Graham, Jeff  Wall en Rüdiger Schöttle, 
handelt ook over de publieke ruimte, maar 
dan wel door deze te ‘spectaculariseren’, 
met name door het probleem van de repre
sentatie aan de orde te stellen. Dit werk had 
evengoed in het eerste luik kunnen zijn 
getoond: de indeling is relatief  arbitrair; 
beide luiken overlappen deels.
K.B./D.P.: De twee luiken verschillen toch wel 
grondig: op onze beurt schematiserend, kunnen 
we stellen dat in het eerste luik een dialectisch 
vertoog wordt gehouden, terwijl in het tweede 
luik geen dialectiek meer aan de orde is, maar 
een implosie of  explosie.
Y.A.: In deel 1 werd inderdaad een dialec
tisch vertoog gehouden over het probleem 
van de publieke en private ruimte. Vanaf  het 
einde van de jaren 70 en de vroege jaren 80 

werden rond dit thema zeer relevante stand
punten ingenomen door Franse, 
Amerikaanse of  Duitse auteurs. In deel 2 is 
dat niet meer zo. Het deel van de jaren 80 
waar we dan in belanden, kent een soort 
explosie in visueel en materieel opzicht, op 
het niveau van het medium, en bijgevolg een 
implosie in discursieve zin: het discours valt 
samen met en gaat op in de problematiek 
van representatie en beeldproductie. Men 
put uit een aantal databanken met beeldma
teriaal: uit de media, uit de film, ja ook uit de 
kunstgeschiedenis. Men recycleert deze 
beelden en produceert zo een nieuw, vaak 
syncretisch beeld. Het beeld dient als grond
stof  voor de aanmaak van nieuwe beelden. 
Om de betekenis van dit tweede luik symbo
lisch tot uitdrukking te brengen, heb ik 
gekozen voor Not Warhol (One Orange 
Marilyn, 1962) van Mike Bidlo, voor het 
werk van het Franse collectief  Les Frères 
Ripoulin, ook wel ‘média peintres’ genoemd, 
en voor het fotowerk van Laurie Simmons 
waarop plastic figuurtjes te zien zijn tegen de 
achtergrond van toeristische sites.
K.B./D.P.: Beide luiken handelen dus over de 
jaren 80, maar in het ene krijg je vooral een dia-
lectisch discours, terwijl in het andere geen 
sprake is van dialectiek, maar eerder een soort 
catastrofe wordt geëvoceerd. Dat schept een 
zeker onbehagen…

Y.A.: Je kon beide houdingen in de jaren 80 
aantreffen, maar omwille van de duidelijk
heid en van ruimtelijke noden moesten ze 
hier onderscheiden worden. Beide posities 
bestonden in de jaren 80 naast elkaar. De 
kunstproductie op een bepaald moment is 
altijd meervoudig, en wat het tweede luik 
laat zien, is een andere productie uit de 
jaren 80.
K.B./D.P.: Je zou het ook anders kunnen zien: in 
het eerste luik was dialectiek nog mogelijk, 
bestond er nog een positief  project van kunste-
naars die in de publieke ruimte willen investe-
ren vóór die verloren gaat. In het tweede luik 
zijn we de dialectiek voorbij en belanden we in 
de catastrofe: het einde van de abstractie, het 
einde van de authenticiteit, het einde van alles… 
Het lijkt wel een soort fatale teleologie.
Y.A.: Dat catastrofegevoel, die woekering 
van beelden… ja, dat is waar. De jaren 90 
zijn inderdaad slechts de uitkomst geweest 
van deze catastrofe. Er is dus wel degelijk 
een chronologie, maar in de tweede helft 
van de jaren 80 kon zowel het ene als het 
andere aspect overheersen, het lag eraan 
waar je je op dat moment bevond.
K.B./D.P.: In de tentoonstelling wordt de catas-
trofe in heel wat werken zichtbaar gemaakt, 
gerepresenteerd, gethematiseerd. 
Y.A.: Dat klopt. Ik hou erg veel van de zaal 
met de eerste Amerikaanse appropriation

kunstenaars, de catastrofezaal met schilde
rijen van Tom Lawson, Sarah Charlesworth, 
Jack Goldstein, Troy Brauntuch. Het zijn 
inderdaad heel sombere werken. Toch denk 
ik niet in de eerste plaats aan een catastrofe. 
Zij recycleren beelden uit de faitsdiverspa
gina’s in de pers, net zoals Warhol dat heeft 
gedaan. Ten opzichte van het eerste luik is 
er sprake van een soort verzaking, van een 
enorme ontgoocheling.
K.B./D.P.: De tentoonstelling heeft veel weg 
van een verzameling slachtoffers: mensen die 
zelfmoord plegen, die het slachtoffer worden 
van een explosie… De representatie van de col-
lectieve catastrofe is al aan de orde in de eerste 
zalen, met het vanitasschilderij van George 
Condo en nog een ander werk…
Y.A.: Ja, dat van Dokoupil in wat ik de 
‘Tsjechenzaal’ noem. Ik vind het vrij fascine
rend dat de Europeanen geen aandacht had
den voor kunstenaars uit TsjechoSlowakije, 
zoals Jiri Georg Dokoupil, en al diegenen die 
via Düsseldorf  in het Westen zijn beland. 
Neem Milan Kunc, die na de Praagse lente 
TsjechoSlowakije inruilt voor het nietcom
munistische Westen. Hij eigent zich de ico
nen van het kapitalisme, het so cialisme en 
de klassieke renaissanceschilderkunst toe 
om aan te geven dat de communistische en 
de kapitalistische wereld op eenzelfde catas
trofe afstevenen, namelijk het consumentis

II. Tweede deel: Images et (re)présentations

muur: John Armleder, Sans titre Wallpainting 45 III, 19972008 / vooraan: Meyer Vaisman, The Whole Public 
Thing, 1986. Courtesy Dakis Joannou Collection, Athene / links achteraan: BazileBustamante, Sans Titre (Acry
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collectie Frac Bretagne, Châteaugiron
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me. In de teksten die hij publiceerde vóór de 
val van de Muur betoogde hij reeds dat het 
onvermogen van de communistische regi
mes om de middenklasse het gewenste 
materiële comfort te bieden tot de val van 
het communisme zou leiden. Hij heeft gelijk 
gekregen. Er is dus inderdaad sprake van 
ontgoocheling, van bittere ernst, in die zin 
dat al deze kunstenaars die schilderijen 
maken en beelden produceren een uiterst 
verontruste blik werpen op de wereld waar
in zij leven. Het schilderij van Condo is wel 
degelijk een vanitas, net als dat van 
Dokoupil. In de tweede zaal, die ik graag de 
surrealistische zaal noem, is er ook het hele 
grote schilderij van Robert Yarber, dat werd 
getoond in de tentoonstelling Horn of  Plenty 
(Stedelijk Museum Amsterdam, 1989): Man 
on the Floor.
K.B./D.P.: Op dat schilderij is een dode te zien…
Y.A.: Ja, al zijn schilderijen zijn opgebouwd 
volgens hetzelfde model: een stedelijk archi
tectuurlandschap bij nacht, dat herinnert 
aan Miami of  Las Vegas, hotellobby’s, neon
lichten, en in die sfeer mensen die voor hun 
tvtoestel in slaap zijn gevallen, mensen die 
in een soort trance door de lucht zweven, of  
dood zijn… Ik heb de werken echter niet 
gekozen in functie van die kenmerken: ik 
meen dat dit aspect in het werk van zeer veel 
kunstenaars aan de orde is.
K.B./D.P.: Het is geen bewuste keuze geweest 
om al deze variaties op het thema catastrofe en 
dood aan bod te laten komen?

Y.A.: Nee, helemaal niet, ik denk echt niet 
dat ik de werken in functie van die thema
tiek gekozen heb, tenzij dan onbewust. Ik 
had ook andere werken van Condo of  
Dokoupil kunnen kiezen, maar wat de wer
ken van Tom Lawson of  Milan Kunc betreft: 
die zijn volkomen representatief  voor hun 
toenmalige productie.
K.B./D.P.: Het centrale werk van David Salle, 
dat rode werk, stelt ook een catastrofe voor. Ook 
hier is een dode vrouw te zien. 
Y.A.: Toch niet, zij slaapt. Maar het is niet 
makkelijk om een vrolijke noot te vinden in 
het werk dat David Salle toen maakte. Ik 
ben voor de samenstelling van dit tweede 
luik op dezelfde manier te werk gegaan als 
voor het eerste. Ik heb zoveel mogelijk werk 
bekeken. Jullie geven terecht aan dat mijn 
keuzes iets onbewusts verraden, én ook een 
bepaalde hoofdtoon, een typische kentrek 
van die periode. Het lijkt me onmogelijk uit 
te maken welk van beide de doorslag heeft 
gegeven. Hoe dan ook is er die heel sterke, 
sombere ondertoon. Ook Bidlo, van wie ik 
die nepPollock en nepWarhol laat zien, is 
niet bepaald vrolijk te noemen…

Megakitsch

K.B./D.P.: Images et (re)présentations maak-
te op ons een ietwat hypertrofische indruk; ter-
wijl het eerste luik juist heel economisch was 
opgevat, er was geen werk te veel…

Y.A.: Dat komt omdat jullie, net als alle 
Europeanen, het verhaal van Espèces 
d’espace het beste kennen. Het zijn werken 
en kunstenaars waar jullie goed mee ver
trouwd zijn, het lijkt allemaal helder, er is 
een duidelijke rode draad. In Images et (re)
présentations komt een minder bekend 
aspect aan bod, en dat lokt daardoor met
een ook meer kritiek uit.
K.B./D.P.: Het tweede luik omvat inderdaad 
werk dat door niemand wordt opgeëist: Jiri 
Georg Dokoupil, George Condo, David Diao… en 
vooral de werken van Rodney Alan Greenblat, 
Kenny Scharf  en Rhonda Zwillinger…
Y.A.: Het gaat echt om datgene waar men in 
een bepaald deel van Europa niet van hield 
en in het andere deel juist dol op was. De 
neo-geo was een heel klein milieu in Europa, 
met John Armleder en enkele andere 
Europeanen, maar voornamelijk toch 
Amerikanen rond Peter Halley. Je vindt die 
neogeovormentaal terug bij kunstenaars 
die op hun eigen manier appropriation art 
beoefenden, zoals Rob Scholte met zijn 
schilderij Domino Theory, of  in de laatste 
zaal Milan Kunc en Jiri Georg Dokoupil. Die 
scene werd echt gedragen door Duitsers, 
Duitstalige Zwitsers en een aantal 
Nederlanders. Je kan me er niet van verden
ken dat ik een publiekstrekker heb willen 
maken! Om met een tentoonstelling over de 
jaren 80 een zeker succes te oogsten, moet 
je doen zoals het Metropolitan in New York 
– met The Pictures Generation, 1974-1984 – 

voor wat de Amerikaanse scene betreft, of  
zoals ik in het eerste luik heb gedaan voor de 
Europese scene. De New Yorkse scene heeft 
een duidelijke keuze gemaakt: ze heeft gale
riehouders als Gracie Mansion of  Tony 
Shafrazi links laten liggen. In de tentoon
stelling van het Met zijn die dan ook ner
gens te bespeuren. Deze tentoonstelling laat 
datgene zien waar een bepaald deel van de 
kunstwereld echt een hekel aan heeft gehad.
K.B./D.P.: Terwijl jij er geen hekel aan hebt?
Y.A.: Ik heb zelden ergens een hekel aan. Ik 
ben onderzoeker en historicus van vorming 
en baseer mijn oordeel nooit op de geruch
ten in het milieu. Jongere tentoonstellings
makers en kunstenaars zijn tegenwoordig 
erg geïnteresseerd in de jaren 80; ze houden 
veel van Mike Kelley, Jim Shaw, Kenny 
Scharf, Milan Kunc of  Rhonda Zwillinger. 
Er is sprake van een ommekeer: hun genera
tie kijkt er anders tegenaan dan de onze.
K.B./D.P.: Moesten er werkelijk twéé zalen 
gewijd worden aan het werk van kunstenaars 
als Rhonda Zwillinger? In die zalen wordt werk 
gepresenteerd dat je zou kunnen omschrijven 
als ‘megakitsch’. Het betreft op zich geen bijzon-
der interessante kunst, het is slechts een episode 
in de jaren 80.
Y.A.: Daar ben ik het echt niet mee eens. 
Rhonda Zwillinger en Rodney Alan 
Greenblat vertegenwoordigen een belang
rijke strekking: de New Yorkse East Village
esthetica die je kon aantreffen in de galeries 
van Tony Shafrazi en Gracie Mansion. Ik zie 
trouwens niet alleen maar kitsch: ik zie ook 
kunstenaars die een aantal tekens en beel
den hergebruiken, die aan de hand van 
bestaande beelden nieuwe beelden maken. 
Ik denk aan die ene zaal met het zeer mooie 
werk van Dokoupil, Die Drei Richtigen Töne, 
en de werken van Milan Kunc. Kunc is een 
van de Europese tegenhangers van de 
Amerikaanse picturale appropriation art. Ik 
vind hem een belangrijk kunstenaar. Ik ben 
ervan overtuigd dat het om een relatief  ster
ke Europese stroming gaat en dat deze kun
stenaars getoond moesten worden, net als 
Martin Honert, die zeer mooi werk heeft 
gemaakt.
K.B./D.P.: De schilderkunst is in Images et 
(re)présentations sterk vertegenwoordigd, 
met een uiterst precieze en verrassende, onge-
wone keuze. Maar bepaalde stromingen zijn 
totaal afwezig, zoals de Berlijnse Neue Wilde en 
de Italiaanse Transavanguardiaschilders. 
Waarom?
Y.A.: Ik heb heel precieze keuzes gemaakt, 
en ben dus ook aan sommige zaken voorbij
gegaan. Dat heeft met waardeoordelen te 
maken. Ik laat in de tentoonstelling dan 
weer wél Europese kunstenaars zien die 
contacten hadden met de VS, zoals de 
FransAmerikaanse kunstenaar Thierry 
Cheverney in de surrealistische zaal. De 
Transavanguardia komt niet in de tentoon
stelling aan bod, maar wel in de catalogus. 
Ik geloof  in alle ernst dat de Neue Wilde, 
ook de Berlijnse tak, in een globaal perspec
tief  niet interessant zijn. Het werk dat ik laat 
zien van de Gruppe Normal, Milan Kunc of  
de Mülheimer Freiheit, lijkt me veel boeien
der dan dat van de Neue Wilde. Dat is echt 
een waardeoordeel. De afwezigheid van de 
Neue Wilde heeft niets te maken met mate
riële overwegingen: ik neem duidelijk stel
ling in, want nogmaals, volgens mij zijn het 
geen interessante figuren.
K.B./D.P.: Met welke kunstenaars in de ten-
toonstelling heb je in de jaren 80 zelf  samenge-
werkt?
Y.A.: Met de meeste kunstenaars die in de 
geest van het eerste luik actief  waren. Wat 
het tweede luik betreft, heb ik gewerkt met 
de eerste appropriationkunstenaars, Jack 
Goldstein, Troy Brauntuch, met mensen 
van de neogeo, met Rüdiger Schöttle. Ik 
heb niet gewerkt met de kunstenaars uit de 
tweede zaal, de surrealistische zaal, noch 
met diegenen uit de laatste, zogenaamde 
‘kitsch’zaal.
K.B./D.P.: Zijn er omgekeerd ook kunstenaars 
met wie je hebt gewerkt en die noch in het eer-
ste, noch in het tweede luik voorkomen?
Y.A.: Jawel: Matt Mullican, Fortuyn O’Brien, 
tal van mensen… Ik schrijf  niet de geschie
denis maar een geschiedenis. Overigens 
komen heel wat werken die hier niet te zien 
zijn, wél voor in de catalogi van de tentoon
stellingen of  in andere publicaties die ik heb 
gemaakt, zoals de eerste bloemlezing van 
Amerikaanse teksten over aids (AIDS Riot), 
en in andere tentoonstellingen, zoals 
Féminisme et Art.
K.B./D.P.: Zou je de twee luiken van de tentoon-
stelling fysiek kunnen samenbrengen?
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Y.A.: Wat blijft, zijn de twee catalogi die een 
enigszins ander licht werpen op die periode, 
door er de diversiteit en de rijkdom van te 
onthullen, en in zekere zin de uiterst rela
tieve antinomie tussen de verschillende 
posities. Het gaat om twee verschillende 
aspecten van eenzelfde periode, op een 
bepaald moment. Eén deel is strak geor
dend, sterk intellectueel onderbouwd, met 
baanbrekende teksten die door de kunste
naars gelezen en besproken werden; en dan 
is er dat andere deel, dat schijnbaar meer 
verwikkeld is in een aan de beelden zelf  ont
sproten semantiek en grammatica.
K.B./D.P.: In welke mate heb je met deze ten-
toonstellingen je eigen visie op de jaren 80 
opnieuw ter discussie gesteld?
Y.A.: Ik heb geprobeerd een aantal zaken 
opnieuw te evalueren, maar dan wel via een 
systemische benadering, dat wil zeggen door 
de dingen niet uitsluitend op zichzelf  te eva
lueren, maar als onderdeel van een globaal 
geheel. Zo bijvoorbeeld werd door de heruit
gave van de lange tekst van Gregory L. Ulmer 
over hertoeeigening en de technieken om 
beelden te maken aan de hand van bestaan

de beelden (collage, montage en fotomonta
ge) de historische en kritische context geduid 
van de New Yorkse appropriation art.

De andere jaren 80

K.B./D.P.: Als je de twee luiken overschouwt, 
valt op dat sommige kunstenaars ontbreken, 
zoals Jean-Marc Bustamante, Niek Kemps, 
René Daniëls of  Jan Vercruysse, kunstenaars 
die sterk vertegenwoordigd waren in de ten-
toonstelling The Eighties, gemaakt door Ulrich 
Loock in het Serralves Museum (Porto). Hoe 
komt dat?
Y.A.: Dat heeft echt louter met feitelijke 
kwesties te maken: ik had de foto’s van Jean
Marc Bustamante in het eerste luik kunnen 
opnemen, maar heb het niet gedaan omdat 
BazileBustamante al vertegenwoordigd 
waren. Wat Jan Vercruysse betreft, beschik
te ik in Frankrijk niet over belangrijke wer
ken. Economische beperkingen hebben 
ontegensprekelijk meegespeeld. Sommige 
kunstenaars die niet in de tentoonstellling 
zijn opgenomen, komen aan bod in de cata

logi, die even belangrijk zijn als de tentoon
stellingen. Hetzelfde geldt voor Katharina 
Fritsch of  Reinhard Mucha, die vanuit mijn 
standpunt onmisbaar zijn en toch niet in de 
tentoonstellingszalen aan bod komen, maar 
wel in de catalogi. Het zijn gewoon twee 
manieren om betekenis te construeren en te 
representeren.
K.B./D.P.: De genoemde – in de tentoonstelling 
afwezige – kunstenaars ontwikkelden in de 
jaren 80 een vertoog over de plaats van de 
kunst. Dat discours is niet terug te vinden in de 
twee luiken van de tentoonstelling, en ook niet 
in de catalogi. 
Y.A.: Ja, maar dat was één vertoog en niet 
het mijne: ik was en ben wel in hen geïnte
resseerd, maar om andere redenen. 
K.B./D.P.: Waarom was dat niet jouw vertoog?
Y.A.: Zoals ik al zei, had ik tijdens de jaren 
80 veel meer belangstelling voor de 
Amerikaanse appropriation art, de kunste
naars van Metro Pictures en vele anderen: 
voor hun werk over het beeld en de tekens 
die het beeld overdraagt, in relatie tot de 
media. Wat de Europese scene betreft, was 
ik vooral geïnteresseerd in de kunstenaars 
die zich voor die Amerikaanse invloed open
stelden en contacten onderhielden met 
kunstenaars als Dan Graham of  met de 
scene in Vancouver, met Jeff  Wall. Dat was 
bijvoorbeeld het geval voor een deel van de 
Duitse scene rond Rüdiger Schöttle, of  voor 
de Duitse of  in Duitsland opgeleide kunste
naars die eveneens beeldrepertoires en 
artistieke posities recycleerden. Ik denk met 
name aan Martin Kippenberger of  Albert 
Oehlen. Ik was duidelijk minder geïnteres
seerd in de kunsttheoretische inbreng van 
de machtskring rond Ulrich Loock en Denys 
Zacharopoulos. 
K.B./D.P.: Jij neemt als intellectueel een ander 
standpunt in dan Ulrich Loock?
Y.A.: Absoluut. Naar mijn gevoel was zijn 
kunstopvatting toch nog heel nauw ver
bonden met een poging tot esthetisering 
van de werkelijkheid, en werd ze geken
merkt door een sterke gehechtheid aan een 
kunstproductie in de vorm van objecten 
met een relatieve autonomie, die men kon 
beschrijven, die een materiële hoedanigheid 
bezaten, die pasten in een duidelijk 
omschreven esthetica en zich op een ondub
belzinnige manier tot de tentoonstellings
ruimte verhielden. Ik was veeleer bezig met 

een bevraging rond productie en receptie 
die nog gericht was op een transformatie 
van de werkelijkheid, weze het door haar te 
sublimeren of  door de figuur van de allego
rie te bespelen.
K.B./D.P.: Zou je van daaruit jouw politieke 
positie kunnen omschrijven? Hoe moest men 
volgens jou in de jaren 80 aan politiek doen en 
over politiek denken?
Y.A.: Ik vond dat men als curator aanwezig 
moest zijn op het publieke forum, en dat de 
kunstenaar zich rekenschap moest geven 
van zijn eigen positie. Veel kunstenaars met 
wie ik heb samengewerkt hebben dat ook 
gedaan, hetzij via hun werk, hetzij via hun 
persoonlijke stellingname in die publieke 
ruimte. De politiek is in feite geleidelijk aan 
op de achtergrond geraakt ten voordele van 
de ‘spectacularisering’ van de kunst en de 
razendsnelle opgang van haar economische 
betekenaren. Wij verloren langzaam de 
greep op ons milieu en leverden ons over 
aan de zuivere markteconomie, die nu ook 
aan de kunstenaars voorschrijft wat ze 
moeten doen. Het economische leven en de 
steeds strakker gereglementeerde investe
ringsmechanismen passen zich niet aan 
aan de voorkeuren van een milieu waarin 
een aantal actoren bepaalde criteria onder
schrijven. Men kiest zelf  de kunstenaars 
met wie men wil werken, op basis van een 
reeks eigen criteria, en bouwt rond deze 
figuren geleidelijk een homogeen milieu op, 
met eigen tijdschriften, eigen kunstcritici 
enzovoort. Rekening houdend met de evolu
tie die we voelden aankomen, vond ik dat je 
je niet afzijdig mocht houden.
K.B./D.P.: Kan je voorbeelden geven van die 
veranderingen in de kunsthandel?
Y.A.: Toen ik dit beroep begon uit te oefenen, 
had je grote namen zoals Kasper König of  
Harald Szeemann, die tentoonstellingen 
maakten op basis van een bijzondere relatie 
met de kunstenaars en aan de hand van een 
kritisch instrumentarium, gesteund op een 
stevige theoretische bagage. De modellen 
die nu heersen, zijn van een heel andere 
orde. Indien de kunstenaar, volgens het 
oude marxistische schema, op zeker ogen
blik de controle over een deel van zijn werk 
verloor, doordat het werd verdeeld tussen de 
kunstcriticus, de museumconservator en 
anderen, dan moeten we vaststellen dat 
deze kunstwereld, voortgekomen uit een 
‘deling van de kunstenaarsarbeid’, op zijn 
beurt een flink deel van zijn prerogatieven 
heeft verloren aan de markteconomie en 
haar ontmoetingsplekken, zoals de kunst
beurzen. De kunstwereld bepaalt niet lan
ger zijn eigen waarde en representatiesys
temen. De kunstbeurzen – met name Art 
Basel, die qua omvang en inventiviteit niet 
moet onderdoen voor een biënnale – ver
vullen nu een sleutelrol en hun operatoren 
zijn voortaan de toonaangevende actoren. 
Het probleem is niet zozeer de toepassing 
van harde economische regels in de kunst
wereld als wel het gebrek aan artistieke vor
ming van de protagonisten en de bijbeho
rende onderwerping van de instituten aan 
de spektakelindustrie of  aan de academise
ring van het artistieke veld. Kan iemand in 
alle ernst geloven dat de beroemdste inter
nationale verzamelaars van deze tijd – cap-
tains of  industry – conceptkunst of  minimal 
zouden verzamelen als die kunststromingen 
vandaag actueel waren, zoals de Herberts 
of  Daleds van weleer hebben gedaan? De 
kaarten zijn door de opmars van de markt
economie opnieuw geschud, en die vormen 
van kunstproductie die in materieel of  kri
tisch opzicht of  omwille van hun formaat 
het radicaalst zijn, worden door haar 
gemarginaliseerd. 

Transcriptie: Camille Barbasetti
Redactie in het Frans: Laurence Tuerlinckx
Vertaling uit het Frans: Catherine Robberechts

Het tweedelige tentoonstellingsproject Les 
années 80 vond plaats in Le Magasin, 
Centre National d’Art Contemporain, 155 
Cours Berriat,  Site Bouchayer-Viallet,  
38000 Grenoble  (04/76.21.95.84; www.
magasin-cnac.org). Het eerste deel Espèces 
d’espace liep van 12 oktober 2008 tot 4 
januari 2009, het tweede deel Images et 
(re)présentations van 31 mei 2009 tot 6 
september 2009.
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van links naar rechts: Milan Kunc, Der Todesengel, 1980. Courtesy Galerie Andrea 
Caratsch, Zürich / Walter Robinson, Lenin in Ulyanovsk, 1982, verzameling Musée 

des beauxarts, La ChauxdeFonds, Zwitserland /Milan Kunc, Schöner Wohnen 
(Nomenklatura), 1979. Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Zürich / Jan Knap, 

Privat, 1979. Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Zürich / Nina Childress,  
La pizza, le football et l’Italie, 1985 / midden: Martin Honert, Messdiener, 198889, 

Collection FRAC PoitouCharentes
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current

DAAN VAN GOLDEN
28 October - 4 December 2010

upcoming

ANN VERONICA JANSSENS
9 December 2010 - 22 January 2011

HEIMO ZOBERNIG
27 January - 12 March 2011

ART ROTTERDAM
10 February - 13 February 2011

THE ARMORY SHOW NEW YORK
Solo show David Claerbout

in collaboration with Yvon Lambert

3 March - 6 March 2011

DAN GRAHAM - ALLEN RUPPERSBERG
17 March - 7 May 2011

ART BRUSSELS
29 April - 2 May 2011

BERNARD FRIZE
12 May - 30 June 2011

ART BASEL
15 June - 19 June 2011

G A L E R I E 
MICHELINE
SZWAJCER

verlatstraat 14, b-2000 antwerp (belgium)   t  +32 (0)3 237 11 27  -  f  +32 (0)3 238 98 19   -   www.gms.be   -   contact@gms.be
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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.

Fredie Floré & Bruno Notteboom – Centre/Campus/
City. The extension of  the deSingel and the Royal 
Conservatory of  Antwerp by Stéphane Beel Architecten

This contribution takes a critical look at the newly built 
extension of  the arts centre deSingel built by the Belgian 
architecture office Stéphane Beel Architecten. Floré & 
Notteboom pay particular attention to the building’s claim 
to materialize the concept of  an ‘arts city’. They also ana-
lyse the discourse developed by deSingel in the months 
and years preceding the centre’s opening. They conclude 
that the idea of  an ‘arts city’ is perhaps to a lesser degree 
‘realised’ through Beel’s architecture than through the dis-
course attending to its construction. 

Stéphane Beel Architecten – Architecture – Arts Centres – 
deSingel

Geert Bekaert – Renaat Braem 1900 2001/2010

In this extensive review Geert Bekaert comments upon the 
first exhibition to be staged in the new extension of  the 
Antwerp arts centre deSingel: a retrospective of  the Antwerp 
architect Renaat Braem (1910-2001) commemorating 
his hundredth birthday. Bekaert also discusses two books 
edited for this occasion: an extensive monograph contain-
ing essays and a catalogue raisonnée of  Braem’s work; and 
the re-edition of  Braem’s pamphlet on Belgium, Het lelijkste 
land ter wereld (The Ugliest Country in the World). 

Renaat Braem – Architecture – Modernism – deSingel

Bart Verschaffel – Far beyond deconstruction. Office 
Kersten Geers David Van Severen’s view on architec-
ture

Verschaffel’s essay discusses the production of  Office 
Kersten Geers David Van Severen, founded in 2002. It 
starts off  with a critique of  the late 20th-century alliance 
of  architecture and philosophy found in ‘deconstructiv-
ism’ and the literal ‘anarchitectural’ way it translated the-
ory into architecture. Verschaffel continues by analyzing 
Office’s practice in focussing on its use of  the wall, demon-
strating that Office does not try to escape the constructive 
power of  architecture: its inevitable way of  creating order 
and mastering living space. Office confirms this inevitable 
force of  architecture while renouncing any attempt to mas-
ter the relationship between architecture and the world. 

Deconstruction – deconstructivism – Architecture Theory 
– Office Kersten Geers David Van Severen

Fredie Floré – A blind spot in the history of  the Design 
Museum Ghent

Floré reviews the book Design Museum Ghent – History 
and collections, written by the Museum’s director Lieven 
Daenens. In her assessment the Museum’s vision of  its own 
history has survived substantially unchanged since the 
last such survey, also published by Daenens, in 1993. Floré 
is critical of  the author’s rather astonishing and bizarre 
neglect of  the period from 1951 to 1974, preceding his own 
directorship, in which the museum was led by the art histo-
rian Prof. Dr. Adelbert Van de Walle (1922-2006). 

Design history – Design Museum Ghent – Adelbert Van de 
Walle – Lieven Daenens

Wouter Davidts – Thinking and doing. On Koenraad 
Dedobbeleer’s sculptures

This essay discusses the sculptures realised by Belgian art-
ist Koenraad Dedobbeleer since 2006. More precisely it 
discusses two ‘groups’ of  Dedobbeleer’s sculptures, which 
he respectively called ‘finger exercises’ and ‘conversation 
pieces’. Davidts shows how Dedobbeleer relates to the 
neoavantgarde sculptural tradition since minimalism and 

how he deals, for instance, with its tradition of  ‘labour divi-
sion’ – the separation of  conceptualization and realization 
– and with the idea of  the transparency of  the production 
process. He demonstrates how Dedobbeleer deliberately 
‘chooses not to choose’ between concept and realization, 
between doing and making, and between the transparency 
and intransparency of  the way a piece has been made.

Koenraad Dedobbeleer – sculpture – postminimal art

Koen Brams & Dirk Pültau – Conversations with 
Yves Aupetitallot on Les années 1980, Le Magasin, 
Grenoble, 2008-2009

Brams and Pültau present three in-depth interviews with 
Yves Aupetitallot and discuss a retrospective exhibition, in 
two parts, on the art of  the eighties, which he curated in Le 
Magasin, Grenoble (France). The first interview deals with 
the general choices he made while preparing the exhibition. 
The second interview deals with the themes of  the private 
sphere, the loss of  the public sphere and the (loss of) artistic 
community during the eighties – themes also adressed in 
the first exhibition, subtitled Espèces d’Espace. The second 
interview treats the way artists appropriate and make use 
of  images in a mediatized context – themes adressed in the 
second exhibition, subtitled Images et (Re)présentations. 
The interview concludes with a discussion of  the impact of  
the art market on the art scene since the eighties.

Eighties – Art of  the eighties – art market – Le Magasin 
(Grenoble) – Yves Aupetitallot

Short author biographies may be found on p. 27.

Richard Artschwager
4 November – 11 December 2010

Sterling Ruby
Metal Works

4 November – 11 December 2010

Alessandro Pessoli
13 January – 19 February 2011

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8 Rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles — t. +32 (0)2 639 67 30 — f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com — Open Tuesday to Saturday, noon to 6 pm
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Nieuws
Besparingen kunst en cultuur. De Zaak Nu. Terwijl in 
Vlaanderen het besparingsbeleid van cultuurminister Joke 
Schauvliege vanuit verschillende hoeken voluit op de hak 
wordt genomen, in de kunstsector meer bepaald door VOBK 
en NICC, ziet in Nederland het nieuwe platform ‘De Zaak 
Nu’ het licht, als reactie op het regeerakkoord waarin 
onevenredige bezuinigingen van meer dan 20% in de cul
tuursector zijn opgenomen – voor productie en presentatie 
van hedendaagse kunst zou het zelfs om meer dan 50% 
gaan. De Zaak Nu wil opkomen voor de belangen van pre
sentatieinstellingen en kunstenaarsinitiatieven die tot nu 
toe nog niet georganiseerd zijn en wil namens deze instel
lingen gesprekspartner zijn voor de overheid en het bedrijfs
leven, om vanuit kennis en inhoud mee te denken over de 
toekomst van de beeldende kunst en het kunstbeleid in 
Nederland. De Zaak Nu zal ook aansluiting zoeken bij ande
re belangenbehartigers in de cultuursector. Volgens de initi
atiefnemers van De Zaak Nu, Guus Beumer (Marres, 
Maastricht), Katja Diallo (Noordkaap, Dordrecht), Maria 
Hlavajova (BAK, Utrecht) en Arno van Roosmalen (Stroom 
Den Haag), wordt Nederland internationaal geroemd voor 
zijn gedifferentieerde infrastructuur voor de presentatie van 
beeldende kunst. Als de plannen van de nieuwe regering 
worden gerealiseerd zal Nederland de ambitie om zich te 
profileren als kennis en innovatieland moeten opgeven en 
komt de vitaliteit van de Nederlandse cultuur internatio
naal sterk onder druk te staan. Het adres van de toekomsti
ge website luidt www.dezaaknu.nl.

Guus Beumer curator voor Biënnale van Venetië. De 
Mondriaan Stichting heeft Guus Beumer (1955) benoemd 
als curator van de Nederlandse inzending voor de 54ste edi
tie van de Biënnale van Venetië, die in 2011 zal plaatsvin
den. Dit najaar wordt bekend welke kunstenaar(s) Beumer in 
Venetië zal presenteren. Beumer is sinds 2005 directeur van 
Marres, een centrum voor contemporaine cultuur in 
Maastricht. Vanaf  2006 is hij ook directeur bij NAiM/
Bureau Europa (voorheen NAi Maastricht). In 2009 was hij 
artistiek directeur van Utrecht Manifest, biënnale voor social 
design. In datzelfde jaar ontving hij de Culturele 
Ondernemersprijs Maastricht (COP), een prijs voor cultureel 
ondernemers die opmerkelijke resultaten boeken. De 
Mondriaan Stichting is verantwoordelijk voor de Nederlandse 
inzending op de Biënnale van Venetië. Zij benoemt voor elke 
editie een curator die vervolgens de kunstenaar(s) selecteert. 
De selectie van de curator komt tot stand na consultatie van 
deskundigen, waaronder curatoren en kunstenaars van eer
dere edities van de Biënnale van Venetië.

Catherine de Zegher en Gerald McMaster artistiek 
directeurs van Biënnale van Sydney. Voor haar 18de 
editie in 2012 heeft de Biënnale van Sydney als artistieke 
directie twee curatoren aangesteld. De Belgische Catherine 
de Zegher en de Canadees Gerald McMaster, beiden curator 
en auteur, werkten eerder al samen in de Art Gallery of  
Ontario en voor de tentoonstelling Draw & Tell: Lines of  
Transformation by Norval Morrisseau/Copper Thunderbird 
(2001) in het Drawing Center in New York. Catherine de 
Zegher is momenteel gastcurator bij het Museum of  Modern 
Art in New York. Ze was voordien onder meer hoofdcurator 
van het Drawing Center in New York en medeoprichter en 
directeur van de Kanaal Art Foundation in Kortrijk. Ze was 
verantwoordelijk voor tentoonstellingen als America: Bruid 
van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen (KMSKA, 
Antwerpen, 1992, samen met Paul Vandenbroeck), Inside 
the Visible. An Elliptical Traverse of  Twentieth-Century Art in, 
of, and from the Feminine (Institute of  Contemporary Art, 

Boston, Whitechapel Gallery, Londen en Art Gallery of  
Western Australia, Perth, 19941996), Eva Hesse Drawing 
(2006) en 3 x Abstraction: New Methods of  Drawing by Hilma 
af  Klint, Emma Kunz, and Agnes Martin (2005). (www.bien 
naleofsydney.com.au)

Argos. Open Archive #2. Argos, Centre for Art and 
Media, organiseert tot 12 december voor een tweede keer 
zijn Open Archive festival. Met meer dan 2.500 titels beheert 
Argos het grootste archief  van audiovisuele kunst in elek
tronische en digitale vorm in België. Materiaal uit dit 
archief  staat centraal in het festival. Het uitgebreide pro
gramma omvat tentoonstellingen, filmprojecties, lezingen 
en discussies en is te raadplegen op www.argosarts.org.

BACA Laureaat 2010: Francis Alÿs. Het Bonnefanten
museum reikt de Biennial Award for Contemporary Art, de 
‘BACA’, dit jaar uit aan Francis Alÿs. De BACA wil een kun
stenaar eren op grond van een uitzonderlijk oeuvre en de 
grote invloed op andere kunstenaars. De keuze van de jury 
2010, Enrico Lunghi, Dirk Snauwaert en Alexander van 
Grevenstein, is unaniem gevallen op Francis Alÿs (B  1959) 
omwille van ‘de uitzonderlijk hoge beeldende kwaliteiten 
die in het werk tot uitdrukking worden gebracht, waarbij 
opvalt hoezeer dat kan leiden tot ronduit poëtische acties en 
interventies’. Ter gelegenheid van de BACAtentoonstelling 
verzorgt Francis Alÿs een presentatie die nieuwe relaties 
legt tussen zijn werk en de collectie van het museum. Het 
centrale thema is de straat als een ruimte vol dubbelzinnig
heden. Eerder eerde het Bonnefantenmuseum kunstenaars 
als EijaLiisa Ahtila (2000), Neo Rauch (2002), Pawel 
Althamer (2004), Bethan Huws (2006) en John Baldessari 
(2008). (www.bonnefanten.nl)

Portscapes 2. Kunst in Maasvlakte 2. Onder de titel 
Portscapes 2 wordt in 20102013 een nieuw programma 
ontwikkeld waarbij kunstenaars vanuit verschillende 
invalshoeken reageren op het nieuw gewonnen land van de 
Maasvlakte 2. De eerste editie van Portscapes ging in 2009 
ongeveer gelijktijdig van start met de aanleg van de 
Maasvlakte 2. Portscapes had daardoor vooral een verken
nend en onderzoekend karakter en resulteerde in een serie 
kleinschalige projecten waarbij de geologie, cultuurhistorie 
en ecologie van het gebied en de impact van de aanleg van 
MV2 centraal stonden. Inmiddels is een deel van de geplan
de 2000 hectare nieuw land een feit. Bij de kunstprojecten 
van Portscapes 2 zullen daarom de fysieke aanwezigheid van 
MV2 en haar toekomstige functies centraal staan. Onder 
andere volgende kunstenaars werden benaderd voor deel
name: Hendrik Jan Hunneman, Jan Konings, Margot 
Berkman, Germaine Kruip, Guido van der Werve, Patrick 
Tuttofuoco (Italië), Fritz Haeg (VS), Amy Balkin (VS), Sarah 
van Sonsbeeck, HeHe (FR), Thomas Sareceno (Argentinië), 
Oscar Tuazon (VS) en Monika Sosnowska (Pol). Meer info 
op www. portscapes.com.

Opening Manifesta 8. Op 9 oktober is in Murcia en 
Cartagena (Spanje) de achtste editie van Manifesta geopend. 
Manifesta wordt beschreven als een ‘nomadische heden
daagsekunstmanifestatie, die nieuwe relaties wil creëren 
met Europa’s naburige regio’s’. Bij de opening werd meteen 
de volgende editie van 2012 aangekondigd in Limburg 
(België). De huidige editie loopt over drie maanden en wil de 
mogelijkheden tot een dialoog met NoordAfrika onderzoe
ken. Meer dan honderd kunstenaars uit 45 landen tonen 
werk waarvan het grootste deel speciaal ontwikkeld werd 
voor Manifesta. (www.manifesta8.es; www.manifesta.org)

Nominaties Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Op 18 
november (na het ter perse gaan van dit nummer) is de Prijs 

voor de Jonge Kunstkritiek uitgereikt voor de categorieën 
Essay en Recensie. Nominaties in de categorie Recensie 
waren er voor Marianne van Dijk (NL, 1983), Christophe 
Van Eecke (BE, 1977) Yasmijn Jarram (NL, 1984), Lynne 
van Rhijn (NL, 1981) en Joost Vormeer (NL, 1983 ). In de 
categorie Essay werden Coen van Beelen (NL, 1987), 
Christophe Van Eecke (BE, 1977), Thijs Lijster (NL, 1981) 
en Nicoline Timmer (NL, 1975) weerhouden. De hoofdprij
zen bedragen € 7.500 en € 10.000 in de respectievelijke 
categorieën. De juryleden van de Prijs voor de Jonge 
Kunstkritiek 2010 waren Kris Jacobs (eindredacteur Knack 
Extra), Ronald Ockhuysen (chef  Kunst en Media, Het 
Parool), Marc Ruyters (hoofdredacteur HART), Xandra 
Schutte (hoofdredacteur De Groene Amsterdammer), Barbara 
Visser (beeldend kunstenaar), Lotte De Voeght (redactielid 
Rekto:Verso en redacteur voor S.M.A.K., Gent), Christiaan 
Weijts (romanschrijver en essayist) en voorzitter Maarten 
Doorman (professor Journalistieke Kritiek, UvA). (www.
jongekunstkritiek.net)

Wissels
Koen Brams neemt ontslag als directeur Jan van Eyck 
Academie. Op 31 december vertrekt Koen Brams bij de Jan 
van Eyck Academie. Hij was in 2000 aan de Academie als 
directeur aan de slag gegaan. Voordien, van 1991 tot 2000, 
was hij hoofdredacteur van De Witte Raaf. Brams motiveert 
zijn ontslag vanuit de wens om zich te concentreren op 
eigen onderzoeksprojecten en publicaties. De timing van 
zijn ontslag moet zijn opvolger in staat stellen om zich in te 
werken alvorens het beleidsplan op te stellen voor de pe riode 
20132016. Kandidaten kunnen tot 23 november sollicite
ren. Meer info www.janvaneyck.nl.

Katrien Vandermarliere neemt ontslag als directeur 
Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Katrien Vandermarliere 
werkte sinds 2002 bij het VAi en zette er als eerste directeur 
de krijtlijnen uit. Zij organiseerde in datzelfde jaar de eerste 
Dag van de Architectuur en heeft met de vier voorbije edi
ties dit gebeuren uitgebouwd tot het grootste publiekseve
nement voor hedendaagse architectuur in Vlaanderen. 
Onder haar hoofdredacteurschap werd de reeks Jaarboek 
Architectuur Vlaanderen met vier nieuwe edities vervolgd. 
Ze was commissaris en cocurator van diverse spraakma
kende tentoonstellingen als Recollecting Landscapes, Mare 
Meum, Wonen in Welvaart en won met het team van 
Kinshasa, The Imaginary City, de Gouden Leeuw voor beste 
landtentoonstelling op de Internationale Architectuur 
Biënnale van Venetië in 2004. In de toekomst zal 
Vandermarliere op halftijdse basis het internationaal archi
tectuurprogramma verzorgen binnen het samenwerkings
verband van het VAi en de deSingel Internationale 
Kunstcampus. Daarnaast wordt ze consultant voor  
ir. Laurent Ney & arch. Chris Poulissen. (www.vai.be)

Oscar van den Boogaard wordt artistiek directeur 
HISK. Het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten, 
Gent) heeft curator en romancier Oscar van den Boogaard 
(°1964) benoemd tot artistiek directeur. Het HISK stelt elke 
vijf  jaar een nieuwe directeur aan. Met dit beleid wil het 
instituut een frisse blik op zijn missie behouden. Oscar van 
den Boogaard schreef  meerdere romans en toneelstukken. 
In 1995 richtte hij in samenwerking met Jan Mot de Mot & 
Van den Boogaard Gallery in Brussel op. Sinds 2008 is hij 
aan het HISK verbonden als gastdocent. In 2009 organi
seerde hij La conquête de l’espace, de tentoonstelling van de 
HISKlaureaten. In 2010 was hij curator in Watou en werk
te hij mee aan de tentoonstelling Bij Ensor op Bezoek in het 

G A L E R I E  G R E TA M E E R T

OUVERT DU MAR AU SAM 14:30 – 18:00 / RUE DU CANAL 13  – 100 BRUXELLES / OPEN VAN DI T/M ZA 14:30 – 18:00 / VAARTSTRAAT 13 – 1000 BRUSSEL
T: +32 (0)2 219 14 22 – F: +32 (0)2 219 37 21 – E: greta.meert@skynet.be

GIANFRANCO BARUChELLO: Les Lieux
vernissage: 18 november

tentoonstelling: 19 november – 22 januari
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Armand Hertzstraat 21 bus 1
B-3500 Hasselt
+32 (0)11 22 53 21
www.ciap.be

ALTER
NATURE

Z33
HASSELT

:

21.11.10
— 13.03.11

WE CAN

Z33 – Huis voor actuele kunst
Zuivelmarkt 33
B-3500 Hasselt
+32 (0)11 29 59 60
www.z33.be

Alter Nature: 
vier tentoonstellingen, 
een symposium en meer ...

over hoe we de natuur 
(kunnen) veranderen, en hoe 
dit onze blik op de wereld 
verandert.

Alter Nature: 
vier tentoonstellingen, 
een symposium en meer ...

over hoe we de natuur 
(kunnen) veranderen, en hoe 
dit onze blik op de wereld 
verandert.

Alter Nature is een project van Z33, 
Modemuseum Hasselt & CIAP in samenwerking
met MAD-Faculty, UHasselt, VIB (Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie), KULeuven & 
bioSCENTer

Alter Nature: We Can wordt gesteund door 
de Provincie Limburg, Vlaamse Overheid, Stad 
Hasselt, Mondriaan Stichting, Groep C, Levis

De volledige Alter Nature agenda is te vinden 
op www.alter-nature.be

Alter Nature is een project van Z33, Modemuseum Hasselt 
& CIAP in samenwerking met MAD-Faculty, UHasselt, 
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), KULeuven & 
bioSCENTer

Alter Nature: Harder, Better, Faster, Stronger wordt 
gesteund door de Provincie Limburg, Vlaamse Overheid, 
Stad Hasselt, Leën Offsetdruk, Artist Screen zeefdrukkerij, 
Levis, Duvel, Vedett

De volledige Alter Nature agenda is te vinden op 
www.alter-nature.be

ALTER
NATURE

CIAP
HASSELT

:

21.11.10
— 13.03.11
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Mu.Zee. In zijn persbericht laat het HISK bovendien weten 
dat zijn nieuwe artistiek directeur op de schouder een tatoe
age draagt van Douglas Gordon, die het woord ‘Guilty’ in 
spiegelschrift voorstelt, en dat het Guggenheim Museum 
(New York) in 2002 een foto van ’s mans rug wist aan te 
schaffen. (www.hisk.be)

Eve-Marie Kuijstermans wordt coördinator Residencies 
Artist initiatives Rotterdam (RAiR). Het bestuur van 
RAiR heeft EveMarie Kuijstermans (1983) benoemd tot 
coördinator van RAiR. Zij is daarmee de eerste die deze 
functie vervult binnen RAiR. RAiR is opgericht door de 
Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven Duende, Stichting 
B.a.d, Het Wilde Weten, Kaus Australis en Stichting 
Kunst&Complex. RAiR is een platform waarbinnen ten
toonstellingen, lezingen en debatten worden gerealiseerd. 
(www.rair.nl)

Lezingen
Gallery Talks en Theory Talks in het Stedelijk Museum. In 
de reeks Gallery Talks geeft een spreker vanuit een specifieke 
visie een rondleiding door de lopende tentoonstelling. Op  
vr 19 november verzorgt Jelle Bouwhuis de rondleiding, op 
vr 26 november Bart Rutten en op vr 10 december Mark 
Boulos, telkens om 13u30. Toegangsbewijs voor het 
mu seum en reservatie zijn nodig voor deelname. In de reeks 
Theory Talks is op do 2 december vanaf  19u30 een avond 
gepland omtrent nationalisme en hedendaags monumen
talisme. Toegang € 5. Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 
13, Amsterdam (www.stedelijk.nl).

Auditorium 10|11. Op do 18 november spreken Gramazio 
& Kohler Architecture and Digital Fabrication (CH) over 
Digital Materiality In Architecture. Op do 2 december zijn 
Carlo Cappai en Maria Alessandra Segantini van c + s asso
ciati (IT) te gast onder de titel Architecture as translation. 
Lezingen gaan telkens door om 20u in STUK Auditorium, 
Naamsestraat 96, Leuven (www.stuk.be). Inkom € 7.

Renaat Braemdag. Lezing door Francis Strauven. Op 
za 20 november om 14u in de Blauwe Zaal, De Singel, 
Desguinlei 25, Antwerpen. Francis Strauven schreef  in 
1983 de eerste monografie over Renaat Braem. Meer info 
www.archipelvzw.be.

Argos. Open Archive #2. Lezingenprogramma. In het 
kader van het Argosfestival Open Archive #2 is een reeks 
lezingen geprogrammeerd. Op za 20 november spreekt 
Dorothee Richter onder de titel Curating Degree Zero Archive. 
Op do 25 november spreken Koen Brams en Dirk Pültau res
pectievelijk over het archief  van filmmaker Jef  Cornelis en 
over herinneringsarbeid in zijn documentaires. Op za 27 
november houdt François Niney een lezing over de mate 
waarin filmbeelden geschiedenis kunnen tonen. Op za 4 
december spreekt Mihnea Mircan over kunstgeschiedenis 
als een onstabiel, voortdurend heronderhandeld archief. Op 
za 11 december houdt Matthias Michalka een lezing over 
het toenemend belang van het archief  in de hedendaagse 
kunst. De lezingen gaan telkens door van 20u30 tot 22u30 
bij Argos, Werfstraat 13, Brussel (www.argosarts.org). 
Inkom bedraagt € 3.

Casco FORUM Dwelling in the Commons. Op zo 21 
november (1418u) organiseert Casco een forum rond 
‘gemeenschappelijk wonen’ met Levan Asabashvili (Urban 
Reactor), Atelier d’architecture autogérée (Constantin 

Petcou & Doina Petrescu), CoHabitation Strategies (Phillip 
Luehl & Guillermo Delgado), Anna Dijkhuis, Janna Graham 
(met Åbäke) en Nazima Kadir. Reservatie en info via www.
cascoprojects.org.

The Good, the Bad & the Ugly. In het kader van het project 
The Good, the Bad & the Ugly zijn volgende lezingen gepland: 
Paul Delvaux en schoonheid door Tamara Ingels op ma 22 
november om 20u en een gesprek met Frie Leysen, Luk 
Lambrecht en Koen Leemans waarbij het bij de drievoudige 
tentoonstelling horende cahier wordt voorgesteld, op zo 19 
december om 11u. De lezingen gaan door in het CC 
Strombeek (www.ccstrombeek.be).

Rencontre avec Wim Delvoye. Op di 23 november om 
20u15 is Wim Delvoye te gast in de cyclus La création con-
temporaine. Paleis voor Schone Kunsten / Studio, Ravenstein
straat 23, 1000 Brussel (www.bozar.be). Inkom € 6.

A-Z lezingen. Op 23 november Alter Nature: We Can. Artist 
Talks met het Center for PostNatural History (Richard Pell, 
USA), Driessens & Verstappen (NL) en BCL (Shiho Fukuhara, 
JP). Op 30 november Pieter Desmet (NL) (hoofddocent TU 
Delft) over gedragswetenschappen en de ontwerppraktijk. 
Op 7 december Jan van Toorn (NL) (Van Abbemuseum / 
Biënnale Venetië / Nederlandse PTT / gewezen directeur 
Jan Van Eyck Academie) over grafische vormgeving. Op 14 
december illustratrice Kitty Crowther over prentenboeken 
en boekillustraties. Op 21 december Aart Van Bezooyen 
(NL/D) over grondstoffen en materiaalkunde in de design
praktijk. Telkens op dinsdagavond om 20u in Zebrazaal  
– Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang gratis. Reserveren 
via www.azlezingen.be.

KASKlezingen. Benjamin Verdonck op di 23 november, 
Ives Maes op di 30 november, Stef  Lernous op di 7 december 
en Ria Verhaeghe op di 14 december, telkens om 20u in 
Hogeschool Gent KASK – campus Bijloke, Anatomisch 
Auditorium,  Louis Pasteurlaan 2, Gent (www.kask.be).

Les Mardis de l’Art. In samenwerking met het Laboratoire 
d’arts visuels de l’Université du Luxembourg en het Mudam 
Luxembourg organiseert Le Casino Luxembourg een nieu
we reeks lezingen die loopt tot maart 2011. Op 23 novem
ber La scène des images door Mathilde Roman, op 7 december 
Photographie et danse ou l’impossible image? door Michelle 
Debat, op 4 januari L’image à l’oeuvre – Kunst ist Waffe door 
Dominique Auerbacher en op 18 januari Daniel Buren – 
Alles Streifen, oder was? door Markus Pilgram. De lezingen 
beginnen telkens om 18u30 en gaan door in Casino 
Luxembourg, behalve de laatste, die doorgaat in Mudam 
Luxembourg. Toegang is gratis. Meer info www.casino 
luxembourg.lu.

Rotterdam het laboratorium voorbij. De Duitse archi
tect Paul Kahlfeldt presenteert op wo 24 november om 20u 
een lectuur van Rotterdam en geeft aan welke precedenten 
bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van de stad in de 
toekomst. Vier jongere architecten, Job Floris (Monadnock), 
Floris Cornelisse (Happel Cornelisse), Like Bijlsma (SUB 
office) en Gijs Raggers (EGM architecten), visualiseren de 
denkbeeldige stad. De architect Joris Molenaar (Molenaar & 
Van Winden architecten) leidt deze avond. Locatie: De Unie, 
Mauritsweg 3435, Rotterdam (www.deunie.nl). Toegang: 
€ 7,50.

Sandberglezing. Op vr 26 november om 16u spreekt 
Renée van de Vall (bijzonder hoogleraar Letteren en Kunst, 
Universiteit Maastricht) over waarneming, aansluitend op 

de tentoonstelling Zienderogen. DeFKa, Venestraat 88, Assen 
(www.defka.nl).

Kunstenaarsgesprekken in Centraal Museum. 
Directeur Edwin Jacobs interviewt Erik van Lieshout op zo 
28 november om 15u. Centraal Museum, Nicolaaskerkhof  
10, Utrecht (www.centraalmuseum.nl). Inkom gratis.

Lieven De Cauter en Henk Hoeks over Walter Benjamins 
Dertien thesen tegen snobs. Op ma 29 november om 20u 
gaan Henk Hoeks en Lieven De Cauter in gesprek over een 
korte tekst waarin de DuitsJoodse filosoof  Walter Benjamin 
kunstwerk en document zwartwit tegenover elkaar stelt. 
Het gesprek kadert in het onderzoeksproject The Document 
as Performance, the Performance as Document. Locatie: Rits, 
2de verdieping, Klas 4, Dansaert straat 70, Brussel.

Peter Zumthor. Op ma 29 november om 19u geeft archi
tect Peter Zumthor een lezing en presenteert hij een 
maquette. Paleis voor Schone Kunsten, Henry Le Boeufzaal, 
Ravensteinstraat 23, Brussel (www.bozar.be). Inkom € 8.

The Drawing Incident. Elke eerste woensdag van de 
maand organiseert de Onderzoeksgroep Tekenen van Sint
Lucas Gent een informele ‘artist talk’ gevolgd door een 
gesprek met het publiek. Op wo 1 december is Elly Strik te 
gast. SintLucas Beeldende Kunst, Zwartezustersstraat 34, 
Gent (www.wenk.be).

KMSKA-lezingen. Op zo 5 december om 11u spreekt Bart 
Verschaffel over Kunst en politiek in het ‘geval’ Antoine Wiertz 
(1806-1865). Auditorium KMSKA, Leopold De Waelplaats, 
Antwerpen (www.kmska.be). Toegang € 2,50.

Lezing M HKA door Craigie Horsfield. Op wo 8 decem
ber om 20u30 houdt Craigie Horsfield een lezing met als 
titel The work of  art’s social working, the conception of  art as a 
verb. Cinema Zuid, Lakenstraat 14, Antwerpen (www.
muhka.be).

Pelin Tan: Beyond Biopolitics. Op wo 8 december om 
19u houdt auteur Pelin Tan een lezing over het werk van 
Emre Hüner ter gelegenheid van zijn tentoonstelling in 
Extra City, Kunsthal Antwerpen, Tulpstraat 79, Antwerpen 
(www.extracity.be).

Het verzamelen van beelden. Op zaterdag 11 december 
om 11u30 spreekt Jacqueline Nas over eigentijdse beelden 
en de manier waarop kunstenaars erop inspelen. Van 
Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven (www.vanab 
bemuseum.nl). Toegang € 15.

Arcamlezing. Ana Rocha op di 14 december om 20u15 in 
De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl en 
www.rocha.tombal.nl). Inkom € 10.

bkkc/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 16 decem
ber is Eveline van de Griend te gast. Het gesprek gaat door 
van 20u tot 21u30 in Auditorium De Pont, Wilhelminapark 
1, Tilburg (www.nbks.nl en www.depont.nl). Inkom € 3.

NICHE – Jonge Belgische architectuur. Op do 16 
december om 20u is Urban Platform te gast. Paleis voor 
Schone Kunsten / Zaal M, Ravensteinstraat 23, Brussel 
(www.bozar.be). Inkom € 3.

Symposium Hiding Making – Showing Creation. 
Strategies in Artistic Practice from the 19th to the 
21st centuries. Het internationale symposium Hiding 
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Making / Showing Creation: Strategies in Artistic Practice from 
the 19th to the 21st Centuries op vr 7 en za 8 januari 2011 
(Amsterdam, Rijksakademie en Haarlem, Teylers Museum) 
beoogt het onderwerp van zowel het boek als de tentoon
stelling Mythen van het atelier aan te vullen en uit te breiden 
door de strategieën te onderzoeken die kunstenaars ontwik
kelden om hun artistieke praktijk aan het publiek te laten 
zien of  te verhullen. Sprekers zijn Beatrice von Bismarck, 
Eric de Bruyn, Petra Chu, Michael Diers, Terry van Druten, 
Julia Gelshorn, Mayken Jonkman, Matthias Krüger, 
Maarten Liefooghe, Matthias Noell, Frank Reijnders en 
Monika Wagner . Inschrijving € 35, studenten € 15. Meer 
info www.mythenvanhetatelier.nl.

Beeldende kunst
A Story of  Deception. Francis Alÿs in WIELS. In de trap
penhal van WIELS weerklinkt momenteel het lieflijke Song 
for Lupita (Mañana) (1998). Het is de soundtrack van een 
animatiefilmpje van kunstenaar Francis Alÿs dat voor de 
gelegenheid in de silo van het kunstencentrum wordt gepro
jecteerd. Een vrouw giet ononderbroken een glas over in een 
ander glas en omgekeerd. Iemand zingt mañana, mañana.
 De verdachte lichtheid waarmee iets voortdurend wordt 
uitgesteld, is in zekere zin typerend voor het werk van de als 
architect opgeleide Francis Alÿs (pseudoniem voor Francis 
de Smedt). Na zijn architectenopleiding in Doornik en 
Venetië verhuisde de Belg naar Mexico, waar hij de voorbije 
twintig jaar faam verwierf  met straatacties die hij documen
teert met video’s, foto’s, schilderwerkjes, schetsen en sculp
turen. Dat de focus evenzeer op het productieproces ligt als 
op het afgewerkte product, spoort met Alÿs’ voortdurende 
reflectie op de problematische verhouding tussen tijd, arbeid 
en product. Met zijn overzichtstentoonstelling A Story of  
Deception, die eerder al te zien was in Tate Modern in Londen 
en die volgend jaar in het MoMA in New York neerstrijkt, 
toont Alÿs nu voor het eerst werk in zijn moederland.
 A Story of  Deception (20032006), het werk dat zijn naam 
aan de tentoonstelling leent, toont een snelweg in het deso
late landschap van Patagonië, gefilmd door de voorruit van 
een auto. Aan de horizon verschijnt een schitterende spie
geling op het wegdek, die bij het naderen steeds weer weg
schuift. Daarnaast: een landschap op doek geschilderd, 
middendoor gezaagd. Het zijn beelden van illusies, die onbe
reikbaar zijn of  steevast tenietgedaan worden. Francis Alÿs 
thematiseert in het werk, en bij uitbreiding in de hele ten
toonstelling, de tragiek van de modernisering in Latijns
Amerika. Telkens onder andere vormen en door nieuwe 
regimes gepropageerd, en vervolgens telkens opnieuw even 
faliekant mislukt, blijft die modernisering vooralsnog een 
waanvoorstelling en blijken alle geleverde inspanningen 
vruchteloos. De tentoonstelling leest als een conglomeraat 
van verhalen die dit mechanisme van ‘deception’, dat mis
schien nog het meest door de idee van de sisyfusstraf  wordt 
belichaamd, illustreren.
 ‘Doing something can lead to nothing. Doing nothing can lead 
to something.’ Het begeleidende aforisme van de videodocu
mentaire Paradox of  Praxis 1 (1997) stelt de dingen scherp. 
Francis Alÿs duwt een groot ijsblok voort door het centrum 
van Mexico City tot het volledig gesmolten is. Het is, net 
zoals Song for Lupita (Mañana), een allegorische voorstelling 
van onzinnige inspanningen. Centraal staat de relatie tus
sen tijd en arbeid, die binnen het economisch denkkader 
van de modernisering zo efficiënt mogelijk op elkaar dienen 
te worden afgesteld in functie van een af  te leveren product. 
Even absurd is de actie When Faith Moves Mountains (2002). 
Alÿs overtuigt vijfhonderd vrijwilligers, met spaden uitge
rust, om samen een vijfhonderd meter lange zandduin tien 
centimeter te verplaatsen. De berg heeft een muis gebaard. 
Het is een overdreven groot gebaar, dat balanceert tussen 
een miraculeuze uiting van sociale mobilisatie en een vorm 
van ijdel machtsmisbruik. Tegelijk betreft het een expliciete 
omkering van de principes waarop de modernisering is 
gestoeld, waarbij, zoals Alÿs stelt, met Maximale inspan
ningen een Minimaal resultaat wordt bereikt.
 Ondanks zijn speelse karakter heeft het werk van Alÿs een 
duidelijk politieke inslag, al staan de grote verhalen hierbij 
nooit letterlijk centraal. Veeleer vertrekt hij vanuit de alle
daagsheid van de ZuidAmerikaanse grootstad. Hiertoe 
onderneemt hij lange wandelingen, dooltochten, voorna
melijk door de straten van Mexico City. De attitude waar
mee hij zich op straat begeeft, spreekt uit As long as I’m 
Walking (1992), een gedicht dat in de eerste zaal tegenover 
A Story of  Deception prijkt. ‘As Long as I’m Walking, I’m Not 
Choosing; […], I’m Not Knowing; […], I’m Not Asking; […], 
I’m Not Crossing, etc.’ Het is een exhaustieve lijst die de kun
stenaar verplicht te blijven wandelen, alert en intuïtief, 
maar zonder te selecteren, terug te keren, te herinneren. 
Het wandelen wordt doel op zich, continue arbeid als een 
rituele handeling. Het perspectief  van de wandelaar stelt 
Alÿs in staat op zoek te gaan naar onopgemerkte, vaak poë
tische momenten die de werking, het falen of  het ondergra
ven van het politiek systeem thematiseren. Zo gaat hij in The 
Collector (19901992) op stap met een ‘magneetsculptuur 
op rubberen wielen’ aan een lijn, die vormelijk gezien ver
dacht veel weg heeft van een hond. Het ding verzamelt 
allerlei metaalhoudend afval, zoals kroonkurken of  schroe
ven. Zowel de straathond – die overigens alomtegenwoordig 
is in het werk van Alÿs – als de afvalproblematiek van de 
stad, die ook in Seven Lives of  Garbage (1995) aan bod komt, 
werpen weerstanden op tegen de stad als rationeel gestruc
tureerde en controleerbare entiteit, zoals ze sinds de geboor
te van de moderniteit geconcipieerd wordt.

 

Alÿs’ interventies zoeken de spanning op tussen de politieke 
betekenis van ruimtelijke structuren en het poëtische 
potentieel ervan dat ontstaat door onvoorziene toeeigenin
gen door de stedelingen. Zo fungeerde het Zócalo, het cen
trale plein en tevens politieke centrum van Mexico City 
meermaals als setting voor zijn acties. In de actie Patriotic 
Tales (Cuentos Patrióticos) (1997) cirkelt Alÿs er met een 
schaap rond de centrale vlaggenmast tot steeds meer scha
pen in zijn spoor volgen. Dit ter herinnering aan de duizen
den gemobiliseerde staatsambtenaren die er in 1968 in een 
betoging hun steunbetuiging aan de regering kwamen 
brengen. In Zócalo (1999) registreert hij hoe de schaduw 
van de vlaggenmast als een zonnewijzer over het plein ver
schuift. Daarbij verplaatst zich ook een steeds wisselend 
troepje mensen dat de enige schaduwplek op het plein 
opzoekt. Hun banale handelingen worden op het monu
mentale plein getheatraliseerd tot een ‘sculpturale situatie’ 
die het representatieve karakter van de plek overstijgt.
 Ook grenzen zijn voor Alÿs belangrijke politieke structu
ren die impact hebben op de publieke ruimte. Met zijn vlieg
reis The Loop (1997) ondernam hij een vijfendertig dagen 
durende omweg om de grensovergang tussen Mexico en de 
Verenigde Staten te vermijden en zinspeelde zo op de 
onoverkomelijkheid van de grens voor Mexicanen die de VS 
binnen willen. In The Green Line (2004) stapt Alÿs een stuk 
van de grens door Jeruzalem af  die in 1948 met de oprich
ting van de Israëlische staat was vastgelegd tussen Israël en 
Jordanië, maar die inmiddels meermaals is verplaatst en 
gecontesteerd. Het grillige, groene verfspoor van de lekken
de verfpot in zijn hand hertekent de grens en herinnert aan 
de arbitraire manier waarop grenzen getrokken worden. 
Eerder deed hij dezelfde actie in São Paolo, getiteld The Leak 
(1995), maar toen werd de actie als een zuiver poëtische 
interventie gelezen.
 Enigszins buiten de centrale thematiek van de tentoon
stelling, staat het werk Le Temps du sommeil (1986 – heden). 
In tegenstelling tot de andere werken, waarvan de onder
linge relaties vormelijk, thematisch en zelfs in de opstelling 
van de tentoonstelling overvloeien, is het werk geïsoleerd 
en verstild opgesteld. Het betreft een ‘polyptiek’ van meer 
dan honderd gedateerde schilderwerkjes, alle van ongeveer 
dezelfde maat (11 x 15 cm), veelal uitgevoerd met een gelijk
aardig kleurenpalet waarin olijfgroen domineert op een 
Venetiaans rode achtergrond. Alÿs verwerkt in deze minia

tuurtafereeltjes beelden, obsessies of  ideeën die in associa
tief  verband staan met zijn ander werk. Hij dateert ze met 
rubberen stempel en soms overschildert hij ze nadien 
opnieuw. Hieruit spreekt het verlangen om ook de schilder
kunst in te schrijven in zijn actiekunst, zoals al even doorsij
pelde in The Leak (1995), The Green Line (2004) en Retoque/
Painting (2008). Het lijkt de neerslag te zijn van een kunste
naar die voortdurend verder werkt, niet achterom kijkt, niet 
wil aankomen en in die zin op dezelfde alerte en intuïtieve 
wijze door zijn eigen werk en leven struint als door de stad; 
een attitude die door deze tentoonstelling op treffende wijze 
wordt geïllustreerd.  Birgit Cleppe

p  Francis Alÿs. A Story of  Deception, nog tot 30 januari 
2011 in WIELS, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel 
(02/340.00.50; www.wiels.org).

Howard Hodgkin. Time and Place. De 24 schilderijen 
van de Engelse kunstenaar Howard Hodgkin (1932) die in 
Museum De Pont worden geëxposeerd zijn alle tussen 2000 
en 2010 geschilderd en allemaal op houten panelen. De for
maten lopen nogal uiteen. Er zitten tamelijk grote werken 
bij, zoals Where the Deer and the Antelope play (20012007) 
en In Egypt (20072008), die geschilderd zijn op platen van 
204 x 267 cm en 180 x 192 cm. De meeste zijn echter klei
ner, met afmetingen schommelend tussen 22,5 x 30,5 cm 
bij After Ellsworth Kelly (2001) en 43 x 46,5 cm bij Snow 
Cloud (20092010), tot het 98 x 114 cm metende Damp 
Autumn (20012008). Alle werken, groot en klein, worden 
als liggende schilderijen, als landschapsformaten gepresen
teerd, al is er één dat afwijkt: het in een ovale lijst gevatte 
Sky (20052009) dat als een kleine illusionistische plafond
schildering een doorkijkje naar de hemel biedt. De overige 
werken roepen associaties op met landschappen, met plek
ken in de natuur waar een bepaalde atmosfeer hangt. De 
meeste van die abstracte, kleurige composities zien eruit 
alsof  ze met enkele halen van nogal brede kwasten zijn 
neergezet. Doordat die streken en vegen vaak doorlopen tot 
op, of  helemaal over de lijsten, lijken ze spontaan en tame
lijk snel te zijn gemaakt. Het is een indruk die echter door de 
dateringen tegengesproken wordt. Daaruit blijkt dat de 
kunstenaar vaak enkele jaren nodig had voor hij zijn schil
derijen voltooid kon verklaren.
 Hodgkin heeft zijn werken wel omschreven als ‘represen
tational pictures of  emotional situations’. Het zijn voor hem 
dus ‘net echte’ verbeeldingen van bepaalde emotioneel 
geladen situaties (of  gebeurtenissen). In de catalogus wor
den zijn abstracte paneelschilderingen door Sam Smiles uit
gelegd als verbeeldingen van specifieke herinneringen, aan 
bepaalde personen, op een bepaalde plaats. De titel van de 
tentoonstelling – Time and Place – wil dat onderstrepen.
 Van enkele werken onthult Smiles de herkomst van de 
titels. Dat biedt wel enig houvast. Zo blijkt Where the Deer 
and the Antelope play een strofe uit het populair Amerikaans 
liedje Home, Home on the range, gearrangeerd in 1930, dat 
Hodgkin kent uit de Tweede Wereldoorlog, toen hij als 
geëvacueerde Engelse schooljongen tijdelijk in New York 
woonde. Daarnaast toont Smiles aan dat de nogal humoris
tische titel Privacy and Self-Expression in the Bedroom is over
genomen van een hoofdstuk uit een studie over Amerikaanse 
woninginrichting in de jaren 30: Livable Modernism, uit 
2004. Daarin wordt onderzoek gedaan naar het verlangen 
van de middenklassen naar een comfortabel interieur, tij
dens de crisisjaren in Amerika. Zo bekeken lijken werken 
met dergelijke titels bepaalde (zorgeloze? vol vertrouwen op 
de toekomst gerichte?) gevoelens uit Hodgkins Amerikaanse 

Francis Alÿs

When Faith Moves Mountains (Cuando la fe mueve montañas), Lima, 2002
In samenwerking met Cuauhtémoc Medina en Rafael Ortega

Courtesy Francis Alÿs & David Zwirner, New York. foto: Francis Alÿs

Francis Alÿs

Cuentos Patrioticos, 1997, videostill
In samenwerking met Rafael Ortega
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for Research and Production
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Academieplein 1
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The Netherlands
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Events & Productions
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www.janvaneyck.nl
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19.11.10/20:30
JEF CORNELIS TV WORKS.
JEF CORNELIS IN 
DISCUSSION WITH 
ALEXANDER KLUGE

—— DISCUSSION, MODERATED BY PAUL WILLEMSEN 
 ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA, BRUSSELS, BE

25.11.10/20:30
JEF CORNELIS TV WORKS

—— LECTURES 
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kindertijd te willen vangen. Andere titels refereren meer 
algemeen aan bepaalde plaatsen (In Egypt), maar veruit de 
meeste toch aan specifieke seizoens en weersomstandig
heden (Damp Autumn). Verder blijkt hij zich in zijn kunst zo 
nu en dan grondig te willen verhouden tot enkele andere 
kunstenaars. Voor zijn werk The Deep (After Ryder) (2000
2001), nam hij bijvoorbeeld een van Albert Pinkham 
Ryders romantische, met maanlicht beschenen zeescènes 
als uitgangspunt en zijn After Ellsworth Kelly (2001) baseer
de hij vermoedelijk op een van Kelly’s werken (van 
omstreeks 1966) waarin enkele strakke kleurbanen in een 
volkomen effen en handschriftloze schildertechniek naast 
elkaar zijn gezet. Hodgkin voerde een radicale omkering 
door van deze beelden en de wijze waarop ze geschilderd 
zijn. In zijn werk over Ryder liet hij de voorstelling achter
wege en in tegenstelling tot de uiterst pasteuze schilder
techniek van Ryder (die soms jarenlang aan een schilderij 
werkte waarbij hij dikke lagen over elkaar aanbracht) han
teerde hij een sterk verdunde olieverf. Kelly’s manier van 
schilderen, waarin geen enkele streek te zien is, ruilde hij in 
voor drie los uit de hand geschilderde en wat schuin lopende 
banen: wit, groen en zwart, waarvan hij de kleuren voor 
een deel door elkaar liet lopen.
 Het is Hodgkins bijna roekeloze experimenteren – met 
formaten, maar vooral met zijn ogenschijnlijke manier van 
spontaan en direct schilderen – die deze panelen onder
scheiden van de werken die hij voor de eeuwwisseling 
maakte. Zijn gestippelde en gestreepte schilderijen uit de 
laatste decennia van de 20ste eeuw lijken immers nog ste
vig in de poparttraditie te wortelen. Daarvan is hij nu hele
maal losgekomen. Smiles vraagt zich af  of  je daarom de 
kunst die Hodgkin in deze fase maakte, tussen zijn 68ste en 
78ste levensjaar, als zijn ‘Late Works’ mag bestempelen. 
Smiles beantwoordt de interessante vraag uiteindelijk nega
tief. Dat mag pas na de dood van de kunstenaar, als zijn 
loopbaan definitief  beëindigd is.
 Hodgkin exposeerde nooit eerder in Nederland en zijn 
werk is hier dan ook niet erg bekend. Daarom is het jammer 
dat aan de tentoonstelling in Tilburg (de expositie is een 
coproductie met het Museum of  Modern Art in Oxford en 
het San Diego Museum of  Art) geen keuze uit zijn werken 
van vóór 2000 is toegevoegd, evenals een selectie van tijd
genoten, die zijn eerdere verwantschap met de Engelse pop
art (David Hockney en Peter Blake) had kunnen verduidelij
ken. Dat zou hebben bijgedragen tot inzicht in het hier 
getoonde, meest recente werk.
 Tot slot was dan misschien ook een ander kenmerk van 
Hodgkins werk wat scherper naar voren gekomen: zijn 
hoogst eigengereide omgang met lijsten en oude, beschil
derde panelen. Hodgkin heeft in zijn begintijd een poosje in 
lijsten gehandeld, die hij op het platteland opduikelde en in 
Londen verkocht. Toen hij zich een inkomen met zijn kunst 
kon verschaffen, gaf  hij die lijstenhandel op. De voorraad 
hield hij echter aan en begon hij allengs voor zijn eigen 
werk te gebruiken. In de popartperiode leidde dat tot het 
inkaderen van zijn werk in oude lijsten die in felle kleuren 
werden geschilderd. Vervolgens begon hij ook óp zijn doe
ken lijsten te schilderen, om die schilderijen vervolgens ook 
weer van echte lijsten te voorzien. Zo raakten zijn geschil
derde beelden steeds steviger en robuuster in meerdere 
omlijstingen ingeklemd, waarbij hij stilaan ook de achter
kant van de lijsten (en van oude beschilderde panelen) is 
gaan gebruiken. Dat deze toevoegingen en ingrepen niet 
alleen ingegeven zijn door formele en esthetische overwe
gingen, is ook op de tentoonstelling in De Pont wel na te 
voelen. In het nogal bot naar de muur draaien van de fraaie, 
soms vergulde lijsten is iets agressiefs te herkennen. Die 
brute aanpak levert een rauw, schurend effect op dat bij de 
meest geslaagde werken een mooi tegenwicht biedt aan de 

zoekend geschilderde stemmings en herinneringsbeelden. 
De stuurse, spannende werken bieden bovendien een ideale 
context voor enkele kleinere panelen zoals Leaf (2007
2009) en Snow Cloud (20092010). Die vallen in hun 
kwetsbaarheid en schijnbaar natuurlijke bevalligheid daar
door nog meer op. Alied Ottevanger

p Howard Hodgkin. Time and Place, tot 16 januari in De Pont 
(museum voor hedendaagse kunst), Wilhelminapark 1,  
5041 EA Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl).

Abstract USA 1958-1968. In the Galleries. ‘Materiaal, 
kleur en ruimte zijn de belangrijkste aspecten van kunst’, 
aldus Donald Judd. De invloedrijke kunstenaar was in New 
York al vanaf  1959 actief  als kunstcriticus, nog voor zijn 
carrière als kunstenaar goed en wel op gang kwam. Judd 
schreef  over hedendaagse en oudere kunst voor het behou

dende tijdschrift Arts Magazine, waar de aartsconservatieve 
criticus Hilton Kramer de scepter zwaaide. In zijn talrijke, 
meestal kleine recensies klonk zijn uitgesproken mening. 
Hij deinsde er niet voor terug kunstwerken zonder al te veel 
uitleg te kwalificeren als ‘goed’ of  ‘slecht’. Wie zijn recensies 
leest begrijpt echter al gauw dat zijn toetsstenen inderdaad 
materiaal, kleur en ruimte waren, en dat de vorm en de 
voorstelling geheel buiten beschouwing werden gelaten. De 
categorie ruimte stond voor Judd centraal – hij zou later 
zelfs schrijven dat hij het was geweest die de ruimte als het 
belangrijkste aspect van kunst had ontwikkeld, door het 
object van zijn sokkel te halen en op de grond neer te zetten. 
Hiervoor bedacht Judd de benaming ‘specific object’.
 Hoewel Judd de schilderkunst dus uiteindelijk verwerpt 
ten faveure van het driedimensionale object, dat immers 
‘werkelijke’ ruimte en materie bezit, is het een interessante 
zet om een tentoonstelling van Amerikaanse abstracte 
schilderijen samen te stellen aan de hand van zijn geschrif
ten. Uit de vele Amerikaanse abstracte schilderijen in de No 
Hero Collectie, in bruikleen bij het Rijksmuseum Twenthe, 
werden voor deze tentoonstelling enkel werken gekozen 
van kunstenaars die in de jaren 50 en 60 zijn besproken 
door Judd in zijn rubriek In the Galleries. Deze keuze maakt 
het mogelijk een dubbel scharnierpunt in de kunst van de 
jaren 50 en 60 te tonen. Ten eerste is er de omslag die Judd 
als kunstenaar maakte van schilderkunst naar het specifie
ke object. Ten tweede is er de eerdere omslag binnen de 
Amerikaanse schilderkunst, besproken door Judd als kunst
criticus, van het gestuele, lyrische abstract expressionisme 
naar de methodische en systematische ‘cool art’, ‘hard 
edge’, ‘systemic painting’ of  ‘postpainterly abstraction’. 
 De tentoonstelling opent met een laat werk van Judd. Het 
is een karakteristiek regelmatig werk van aluminium, 
bestaande uit twee parallel aan de muur bevestigde hori
zontale geometrische sculpturen, met open modules van 
afwisselende grootte en kleur. Materiaal, kleur en ruimte 
zijn de hoofdbestanddelen. In de volgende grote zaal zie je 
direct de verwantschap van Judds werk met de regelmatige, 
ritmische en minimale benadering van de ‘koele’ abstracte 
schilders. Het vijf  meter lange schilderij Shift van Kenneth 
Noland (1967) bestaat eveneens uit regelmatige horizon
tale banden. Brede groene banden zijn afgewisseld met 
dunne kleurstrepen, paars en geel, tussen onbeschilderde 
banden canvas. Ertegenover hangt het werk WILD van 
Frank Stella (1965), eveneens een horizontaal doek, maar 
opgedeeld in twee vierkanten. Het linker vierkant bestaat 
uit concentrische vierkante kleurbanen, van binnen naar 
buiten de kleursequentie paarsblauwgroenroodoranje
geel volgend, en vervolgens de omgekeerde sequentie (het 
binnenste vierkant en de buitenste vierkante baan zijn dus 
paars), steeds met dunne witte banen ertussen. Ernaast een 
identieke vierkante opbouw, maar ditmaal in grijstinten, 
van binnen naar buiten opgebouwd van wit tot zwart, en 
dan weer terug naar wit. Het optische effect van deze kleur
sequenties werkt licht destabiliserend, de kleuren suggere
ren ruimte, maar ook weer niet. Door een niet precieze 
afwerking lijken de kleurbanen aan de randen te vibreren. 
Met behulp van de ‘soak stain’ techniek zijn de kleuren in 
het doek getrokken en daardoor is er geen verfoppervlak, 
geen zichtbaar handschrift.
 De zogenaamde ‘cool art’ was een afrekening met het lyri
sche abstract expressionisme – ook ruim vertegenwoordigd 
in de tentoonstelling – maar volgens velen ook een ‘logisch’ 
gevolg van de ontwikkeling van de schilderkunst. De 
invloedrijkste modernistische kunstcriticus Clement 
Greenberg, het mag bekend zijn, beschreef  die ontwikkeling 
in termen van ‘mediumspecificiteit’: elk medium moet zich 
richten op de unieke aspecten die het onderscheiden van 
andere media. ‘Cool art’ of  ‘postpainterly’ schilders elimi

Howard Hodgkin

Damp Autumn, 20012008. © Gagosian Gallery 

Howard Hodgkin

Leaf, 20072009. © Gagosian Gallery 
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neerden met bijna wetenschappelijke (positivistische) ener
gie alles uit het schilderij wat niet tot het schilderij zelf  
behoorde. Het ‘object’karakter van het schilderij stond 
centraal: benadrukt werden het platte vlak en het kader. 
‘What you see is what you see’, is een vaak geciteerde uit
spraak van Stella.
 Deze reductie beschreef  Judd uiteindelijk als onvoltooi
baar, omdat de schilderkunst zich niet zou kunnen losma
ken van de illusie van ruimte – zelfs de ‘beste’ schilders 
Noland en Stella konden het niet. Judd stelde dan ook dat de 
schilderkunst juist niet een bestaan voor zichzelf  kon clai
men als apart medium. Immers, de belangrijkste aspecten 
van kunst, ruimte, materie en kleur, zijn niet voorbehouden 
aan het schilderij, en zijn in het object waarachtiger. Hoe 
sterk Judds eigen artistieke agenda was gebaseerd op ont
wikkelingen binnen de schilderkunst, blijkt niet alleen uit 
zijn beperkte vocabulaire als criticus (met zijn ‘specifieke 
objecten’ zette hij zich uiteraard af  tegen de ‘mediumspecifi
citeit’ van Greenberg), maar wordt vooral begrijpelijk als je 
in de tentoonstelling zijn werk vergelijkt met het werk van 
Noland, Stella en Gene Davis. Van Stella is er ook nog een 
magnifiek ‘shaped canvas’ te zien – volgens Judd dan weer 
een stap in de ontwikkeling naar de driedimensionale kunst.
 Gelukkig is de tentoonstelling helemaal niet zo kunsthis
torisch opgebouwd als het voorafgaande zou kunnen doen 
vermoeden. De informatie over de kunstenaars en hun tijd 
is ondergebracht in een prachtig vormgegeven documenta
tiezaal in het midden van de tentoonstelling. De teksten van 
Judd bevinden zich in de catalogus. De tentoonstelling is 
verder een schilderkunstig feest voor het oog. We kunnen 
het eens zijn met Judd dat de abstract expressionist Alfred 
Jensen een ‘goed’ schilder was, maar Friedel Dzubas en 
Michael Goldberg eigenlijk niet. Een hoogtepunt is een klein 
werk van Helen Frankenthaler, dat een abstract expressio
nistische vormentaal combineert met kleuren die neigen 
naar pastel. Het blijft gissen waarom Judd Frankenthalers 
roze ooit omschreef  als ‘erotisch’; een van de weinige sen
suele commentaren die hij zich veroorloofde.
 Hoewel je inhoudelijk niet anders kunt dan kritiek heb
ben op het idee van een noodzakelijke ontwikkeling in de 
schilderkunst – een idee dat zijn hoogtepunt kende op het 
kunsthistorische moment dat in deze tentoonstelling cen
traal staat – zorgt het modernistische optimisme dat van de 
doeken spat voor een tinteling die ik persoonlijk lang niet 
meer had gevoeld. Merel van Tilburg

p Abstract USA 1958-1968. In the Galleries, samenstelling 
Wouter Davidts, nog tot 20 februari in Rijksmuseum 
Twenthe, Lasondersingel 129131, 7514 BP Enschede 
(053/435.86.75; www.rijksmuseumtwenthe.nl). 

Henri Gaudier-Brzeska. Het is een verademing om na 
alle grote tentoonstellingen over giganten van de moderne 
kunst (Kees van Dongen, Edvard Munch, Louise Bourgeois 
en Hans Bellmer) een expositie te bezoeken die zich prettig 
onderscheidt door een intieme opzet, zoals die over de 
Franse beeldhouwer Henri GaudierBrzeska (18911915) 
in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Het is een 
bescheiden presentatie van een twintigtal sculpturen en 
een kabinet met iets meer tekeningen zonder enige druk om 
(nog eens) de canon van de twintigste eeuw te bevestigen. 
De expositie is niet gericht op het binnenhalen van busla
dingen bezoekers en evenmin op het dwingend overdragen 
van de kunsthistorische betekenis van het getoonde werk. 
Des te knapper is het dat zij er toch in slaagt om het belang 
van GaudierBrzeska’s kunst duidelijk te maken. Daarbij 
helpt natuurlijk ook de werkelijk voorbeeldige catalogus die 
samengesteld is door Centre Pompidou, waar veel werk van 
GaudierBrzeska wordt bewaard.
 Geboren in de buurt van Orléans, als zoon van een timmer
man, reisde Henri GaudierBrzeska tijdens zijn vormende 
jaren korte tijd rusteloos door Europa. Hij werkte afwisselend 
in Bristol, Cardiff, München en Parijs (bij handels firma’s, 

soms als vertaler), waar hij zijn vrije tijd besteedde aan het 
leren van de taal en aan het bestuderen van kunst in musea 
en bibliotheken. In 1910 vestigde hij zich voorgoed in 
Engeland. De rest van zijn korte leven woonde en werkte hij 
in Londen, samen met de liefde van zijn leven, de twintig 
jaar oudere Poolse Sophie Brzeska. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog meldde hij zich aan bij de Franse strijdkrach
ten. Op 5 juni 1915 sneuvelde hij als 23jarige sergeant in 
de regio Noord Calais.
 Zijn oeuvre schijnt duizenden tekeningen te omvatten en 
ongeveer 100 beelden. Voor de beeldhouwkunst had hij al 
gekozen toen hij nog in Parijs woonde, maar zijn sculpturen 
zijn vooral in Londen ontstaan, het merendeel in de jaren 
19121915. De geselecteerde werken in Scheveningen date
ren van die periode, waardoor meteen duidelijk wordt hoe 
GaudierBrzeska in dat korte tijdsbestek als een wervelwind 
door verschillende invloedsferen raasde. Aan zijn bronzen 
beeldje Sirene uit 1913 – een meermin die op haar knieën 
vooroverligt, met haar hoofd op de oever of  in het water – is 
te zien hoe hij sympathiseerde met de werken van de grote 
Rodin. Bewondering voor Archipenko, die in dezelfde tijd in 
Parijs furore maakte, is af  te lezen van een bronsje van een 
bevallige danseres met sierlijk opgeheven armen. Beide 
beeldhouwers waren in Londen overigens geen onbekenden, 
dus hun werk kan hem ook daar weer hebben gestimuleerd. 
Een andere invloed uit Parijs lijkt herkenbaar in een tronen
de bronzen Madonna met het flegmatische gelaat van een 
heilige dat bijna wegzakt in een plaquette. Wellicht mag 
daarin een zekere voorkeur worden herkend voor de Franse 
laatgotische kunst, zoals die toen in Parijs bij meerdere 
(avantgarde)kunstenaars te constateren was.
 Door de bezoeken aan Engelse musea kreeg Gaudier
Brzeska belangstelling voor de ‘primitieve kunsten’. Vooral 
de collectie van het British Museum werkte als een magneet 
op hem. Hij ontdekte er de ruwere vormen van de sculptu
ren uit Afrika en Oceanië, maar ook de angstaanjagende, 
met tanden en ogen ingelegde beelden uit Hawaï en de 
enorme figuur Hoa Hakananai’a uit Paaseiland.
 In vergelijking met zijn bronzen, die thans vrij klassiek 
ogen, begon GaudierBrzeska bepaald minder beschaafde 
onderwerpen voor zijn beelden te gebruiken: grof  uitgehak

te of  geboetseerde tuinschalen en bonkige worstelaars, 
beelden die ook veel minder geacheveerd zijn. Aan het reliëf  
met twee worstelaars vallen de trekken op die de figuren in 
zijn sculptuur zijn blijven kenmerken. In de sterke stilering 
van zijn beelden paste hij volumes en proporties van lijven 
en lichaamsdelen aan zodat ze mooi in elkaar passen en 
dooreengeweven zijn, waardoor er een min of  meer mas
sieve kern ontstaat die met één duidelijke contour omlijnd 
kan worden. Het gezicht abstraheerde hij tot bijna Inuit
achtige maskers en bracht hij ten slotte terug tot een drie
hoek met de punt naar beneden.
 In dat proces van stilering zijn anderzijds invloeden te 
herkennen van toonaangevende tijdgenoten: Modigliani en 
Brancusi. Deze in Parijs werkende beeldhouwers werden in 
Londen geëxposeerd en bewonderd, onder andere door een 
groepje aanstormende kunstenaars: de beeldhouwers Jacob 
Epstein, Eric Gill, de schilderschrijver Wyndham Lewis en 
de schrijver Ezra Pound. Voor GaudierBrzeska, die met 
Sophie tot dan toe niet alleen in armoede had geleefd, maar 
ook betrekkelijk geïsoleerd, moeten zijn contacten met hen 
buitengewoon stimulerend zijn geweest. De gretigheid en 
onstuimigheid waarmee hij aansluiting bij deze club zocht, 
zou aan zijn uiterlijke verschijning af  te lezen zijn geweest. 
Pound omschreef  de indruk die GaudierBrzeska bij zijn 
eerste ontmoeting op hem maakte in ieder geval heel mooi 
als die van ‘a wellmade young wolf  or some softmoving, 
brighteyed wild thing’. Van de foto’s van GaudierBrzeska, 
waarvan een enkele in Beelden aan Zee wordt getoond, valt 
die uitstraling af  te lezen.
 Deze kunstenaars noemden zich vorticisten. Ze hadden 
lak aan conventies en wilden een nieuwe, vitale en sterke 
kunst creëren die de energie en dynamiek van het moderne 
leven uitdrukte. Ze exposeerden één keer samen, in het 
voorjaar van 1915 (nog tijdens GaudierBrzeska’s leven), 
en gaven een eigen blad uit, Blast (2 nummers, een in juli 
1914 en een in juli 1915). Daarin zijn ook Gaudier
Brzeska’s ideeën over beeldhouwkunst gepubliceerd. Naast 
de vlijmscherpe bijdragen van Lewis viel de ongepolijste 
toon van GaudierBrzeska op, waarvan vooral Pound een 
groot bewonderaar was.
 Hoewel ze een even grote burgerschrik wilden zijn als de 
Italiaanse futuristen (hun grote inspiratoren), zag hun 
werk er anders uit. Hun kunst was weliswaar dynamisch en 
ritmisch, zoals de beelden van GaudierBrzeska, maar tege
lijk ook altijd gestileerd en beheerst vergeleken met de chaos 
van de elkaar doordringende vormen in het Italiaans futu
risme. Mogelijk speelt hier de concrete ervaring van de 
Eerste Wereldoorlog in mee. De vorticisten hebben bijna 
allemaal aan het Westfront meegevochten, in de loopgra
ven in België en NoordFrankrijk. In dat kaalgeslagen land 
waren weinig heroïsche scènes te beleven. Van de massale 
beweeglijkheid van een veldslag was geen sprake. Het waren 
eerder oorlogstechnieken en materialen, elementen als 
camouflagepatronen en stafkaarten, die door de vorticisten 
in hun kunst werden opgenomen.
 Verder daagde het moderne gevechtsmateriaal uit tot nieu
we experimenten. De mitrailleurs met hun scherpe vormen, 
het staccato repeterende schieten en het ‘ritme’ van de kogel
gordels slopen de beeldtaal binnen. Ook de verschijning van 
uiteenspattende granaten en bommen werd onderzocht, 
onder anderen door GaudierBrzeska. Een van zijn laatste 
tekeningen, die hij opgevouwen naar Engeland stuurde, 
toont zeer precies, alsof  het een natuurverschijnsel betrof, 
het versplinterd uiteenspringen van een bom. Bij alle heftig
heid van het Engelse vorticisme is het vooral die verstilde, 
samengebalde kracht en beweging die GaudierBrzeska zo 
ontzettend goed gestalte heeft gegeven. Alied Ottevanger

p Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915). Beelden en tekenin-
gen uit de collectie van het Centre Pompidou, nog tot 12 decem
ber in het Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1, 
Scheveningen (070/358.58.57; www.beeldenaanzee.nl).

Frank Stella

WILD, 1965
Collectie Rijksmuseum Twenthe, Enschede. Bruikleen No Hero Foundation. foto: R. Klein Gotink

Henri GaudierBrzeska met zijn beeld Femme assise, 1913. foto: Walter Benington
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Arman. Op 27 oktober laatstleden was het exact 50 jaar 
geleden dat in het Parijse atelier van Yves Klein, onder 
impuls van de Franse criticus Pierre Restany, het Nouveau 
Réalisme onder de doopvont werd gehouden. In plaats van 
een belangrijke retrospectieve te organiseren, pakt het 
Musée national d’art moderne (Centre Pompidou) uit met 
een monografische tentoonstelling van Arman. Moet deze 
begrepen worden als een pars pro toto of  als een laat eer
herstel voor Frankrijks meest succesvolle, maar tegelijker
tijd ook meest verguisde kunstenaar, die tijdens zijn leven 
door het Centre Pompidou volledig genegeerd werd? Zijn 
jonggestorven vriend en medeoprichter van het Nouveau 
Réalisme Yves Klein kreeg in het bijna 35jarige bestaan van 
het Centre reeds twee belangrijke retrospectieve tentoon
stellingen, in 1983 en in 2007. De Franse pers merkt fijn
tjes op dat hij voor zijn laatste tentoonstelling 2000 vier
kante meter kreeg toebedeeld, terwijl Arman het moet 
stellen met minder dan de helft. Een eerherstel als verplicht 
nummer en met lange tanden, zo lijkt het. De opdracht 
werd toevertrouwd aan een jonge conservator, JeanMichel 
Bouhours, specialist van de avantgardecinema. Door de 
tentoonstelling te beperken tot de periode 19551975 heeft 
hij wijselijk gekozen om de controverse uit de weg te gaan.
 Wat Arman vooral verweten werd, was zijn commerciële 
instelling, waarbij hij zijn werk in alle maten en vormen 
eindeloos recycleerde. De laatste decennia werden geken
merkt door een decoratieve overproductie, volgens kwaton
gen de uiting van gemak en gewinzucht. Opmerkingen 
over de oneindige vermenigvuldigingen van zijn werk 
pareerde Arman al lachend: ‘Kijk naar die jonge kunste
naar, Damien Hirst, waar iedereen het over heeft. In verge
lijking met hem heb ik de indruk eerder sober te zijn 
geweest.’ Opvallend detail, de plexiglazen dozen van 
Damien Hirst vertonen een frappante gelijkenis met deze 
van Arman, die deze toevalligheid niet beschouwde als pla
giaat, maar als een eerbetoon. 
 Aan ambitie heeft het Armand Fernandez (Nice 1928  
– New York 2005), de kleinzoon van Spaanse immigranten, 
nooit ontbroken. Zijn grootvader was een flamboyante 
zakenman die leefde in de palaces van Vichy en MonteCarlo, 
die roulette speelde en speculeerde op de beurs. Zijn vader 
deed in decoratie, meubelen en brocante. Op twintigjarige 
leeftijd, we schrijven 1948, verdeelt Arman het heelal 
onder zijn vrienden Yves Klein en Claude Pascal. Yves Klein 
kiest voor de hemel en zijn oneindigheid, Arman voor de 
aarde en haar rijkdom en de dichter Claude Pascal gaat 
ervan door als ‘de keizer van de woorden’. Nadat Yves Klein 
in de Parijse galerie van Iris Clert in 1958 ‘de leegte’ had 
tentoongesteld, volgde Arman er twee jaar later met ‘Le 
Plein’, waarbij de galerie werd volgestouwd met afval. In 
navolging van de allergrootsten der aarde, van Leonardo, 
Rafael en Rembrandt tot Vincent en Andy, liet hij zich alleen 
nog aanspreken met zijn voornaam. Op 27 oktober 1960 
signeerde hij samen met onder anderen Tinguely, Spoerri 
en Yves Klein, het door Pierre Restany opgestelde manifest 
van het Nouveau Réalisme. Op de tentoonstelling hangt zijn 
eigen exemplaar. Op een door Yves Klein verzorgde mono
chroom blauwe achtergrond lezen we ‘Nouveau Réalisme = 
nouvelles approches perceptives du réel’. Met hun poëzie van 
het alledaagse verklaarden ze de oorlog aan de dictatuur 
van de abstracte kunst.
 Geïnspireerd door schilders als Poliakoff  en De Staël, 
debuteerde Arman in de geest van de toenmalige informele 
schilderkunst. Onder invloed van het werk van Kurt 
Schwitters en Jackson Pollock ging hij experimenteren met 
automatische bewegingen en recuperatiematerialen. Zijn 
met administratieve stempels gemaakte all-over schilderijen 
werden opgemerkt door Pierre Restany, die ze een plaats gaf  
in zijn nieuwe ideeën over de relatie tussen het leven en de 
kunst.
 Alledaagse gebruiksvoorwerpen die hij vond op rommel
markten en bij uitdragers, maar ook gewoon op straat, wer
den het basismateriaal voor zijn sculpturen en assemblages. 
Als een strandjutter recycleerde hij de resten van de con
sumptiemaatschappij om er kunstzinnige assemblages mee 
te maken. De gebruiksvoorwerpen kregen hierdoor niet 
alleen een tweede leven, maar vooral een artistieke beteke
nis en een poëtische dimensie. Op de tentoonstelling is een 
film te zien waarin Arman in Les Halles, de voormalige 
marktplaats van Parijs, materiaal verzamelt en er ter plaat
se een werk mee maakt.
 Eind 1959 realiseerde hij zijn eerste Poubelle, waarbij de 
vuilnisbak van een bepaald persoon – in de tentoonstelling 
zien we deze van de Amerikaanse popkunstenaar Jim Dine 
– wordt uitgegoten in een glazen doos en als dusdanig wordt 
tentoongesteld. Met voorwerpen die aan Yves Klein en Iris 
Clert hebben toebehoord, maakt hij hun Portrait-robot. In 

beide gevallen wordt de essentie van de persoon herleid tot 
zijn consumptie of  shoppen tot de hoogste graad van zelfex
pressie verheven.
 Vanuit zijn Poubelles kwam hij tot het maken van 
Accumulations (stapelingen of  opeenhopingen), waarbij een 
groot aantal van hetzelfde type voorwerpen (typemachines, 
gasmaskers, scheerapparaten, lampen, schoenen…) werd 
samengebracht. Hiermee benadrukte hij zowel de indus
triële massaproductie als de unieke geschiedenis van elk 
afzonderlijk object. Zijn Colère ten opzichte van de con
sumptiemaatschappij uitte hij in een reeks performances 
waarbij meubels, interieurs en muziekinstrumenten op 
gewelddadige wijze vernield werden. De brokstukken ver
werkte hij nadien in assemblages waarbij de onderdelen 
van de vernielde voorwerpen als in een ‘kubistische’ com
positie opnieuw werden samengebracht. In 1963 dynami
teerde hij een witte MG sportwagen, die in de tentoonstel
ling als een schilderij aan de muur hangt.
 Een ander procedé is de Coupe of  het middendoor snijden 
van voorwerpen, waardoor ze een andere vorm krijgen die 

doet denken aan constructivistische of  futuristische voor
beelden. Met zijn Combustions maakt hij verkoolde restan
ten van huisraad, die in een later stadium in brons werden 
afgegoten. De esthetiek van de ruïne houdt het midden tus
sen vernieling en bewaring.
 Provocateur of  opportunist? Rebel of  komediant? 
Iconoclast of  verzamelaar? De scheidingslijn tussen de ver
heerlijking van de consumptiemaatschappij en de kritische 
blik is flinterdun. Op het eind van de jaren 60 gaat de kun
stenaar een alliantie aan met de autoconstructeur Renault. 
Zijn stapelingen van autoonderdelen verraden een fascina
tie voor industriële materialen en vrolijke kleuren. Een 
mooie synthese van minimal en pop.
 De kleur in zijn werk brengt hem in dezelfde periode terug 
naar de schilderkunst. Het object is de verftube, de geste het 
uitknijpen, het plezier de ejaculerende verf. Hoewel hij voor
al geassocieerd wordt met het object, komt Arman in deze 
retrospectieve ook naar voor als ‘schilder’. Niet alleen door 
rechtstreekse verwijzingen in assemblages met verftubes en 
borstels, maar vooral door de picturale kwaliteiten van zijn 
‘sculpturen’, die hij dikwijls ook als een ‘schilderij’ aan de 
muur hangt.
 Twaalf  jaar na zijn tentoonstelling in het Jeu de Paume 
(1998), waar de nadruk lag op het object en de assembla
getechniek, en waar ook recente werken getoond werden, is 
deze retrospectieve ongetwijfeld een rehabilitatie, met aan
dacht voor de belangrijkste momenten uit dit bijzondere 
oeuvre. Anderzijds slaagt ze er niet in om het momentum 
van de radicaliteit in beeld te brengen, waardoor het werk 
eerder gedateerd overkomt. De nostalgische charme van 
het object primeert boven de radicale geste van de kunste
naar. Ook de klinische opstelling is daar debet aan. In plaats 
van, in de geest van dit werk, te opteren voor een overdadige 
opstelling, zorgen de witte muren en het felle licht voor een 
aseptische omgeving.
 Aan de ingang van de tentoonstelling hangt een vreemde 
mededeling die stelt dat de vermelding van de naam van de 
huidige eigenaar bij de werken geen enkele juridische waar
de heeft. Zoals wel vaker gebeurt, bestaat er sinds het over
lijden van de kunstenaar immers onduidelijkheid over de 
erfenis. In de marge van deze tentoonstelling wordt hierom
trent een conflict uitgevochten tussen de kinderen van de 
kunstenaar uit zijn eerste huwelijk en zijn tweede vrouw, de 
Amerikaanse Corice Arman, die bij testament de legitieme 
erfgenaam van het droit moral zou zijn. De erfenis wordt 
geregeld via het Amerikaanse recht, maar die gang van 
zaken wordt door de Europese erfgenamen betwist. Toen 
Arman de Amerikaanse nationaliteit verwierf, werd zijn 
kunstenaarsnaam ook zijn officiële naam. De enigen die zijn 
naam, die ook nog eens als merk officieel gedeponeerd werd, 
mogen dragen, zijn Armans tweede vrouw en hun drie kin
deren. Daarom contesteert Corice Arman de Zwitserse 
stichting die door de eerste kinderen werd opgericht onder 
de naam A.R.M.A.N., en de certificaten die ze uitschrijft. Ze 
betreurt ook dat de naam van de stichting in de catalogus 
werd opgenomen en op die manier een zekere legitimiteit 
verwierf. Onlangs liet ze in Frankrijk verschillende werken 
in beslag nemen en weigerde ze ook bepaalde werken uit te 
lenen, uit vrees dat ze door de tegenpartij in beslag zouden 
worden genomen. Op deze manier wordt het uiteraard erg 
moeilijk om nog een degelijke retrospectieve samen te stel
len, temeer omdat de conservator besloot om des vredes 
wille van elke partij net evenveel werken in de tentoonstel
ling op te nemen. Lieven Van Den Abeele 

p Arman loopt tot 10 januari 2011 in het Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr). 

Nancy Spero. Met de uitzonderlijke tentoonstelling Nancy 
Spero (1926-2009) in de Galerie d’art graphique brengt het 
Centre Pompidou een postume hommage aan een van de 
meest oorspronkelijke vrouwelijke kunstenaars. Evenals de 
vijftien jaar oudere Louise Bourgeois stond ze in de eerste 
plaats ten dienste van haar ‘scheppende’ echtgenoot en 
haar drie kinderen en heeft ze lang op erkenning gewacht, 
zonder daardoor haar overtuiging en haar overtuigings
kracht te verliezen. Allebei waren ze tot op het laatste 
moment bijzonder creatief  en uitermate lucide.
 De retrospectieve bestaat uit een zestigtal tekeningen. Het 
oeuvre van Spero is figuratief, expressief  en bovenal geën
gageerd – haar historisch bewustzijn, haar biografie en 
haar feministische overtuiging zijn bepalende elementen. 
Het vindt zijn oorsprong in het Art Institute of  Chicago, 
waar Spero vlak na de oorlog terechtkwam. Het Institute 
was een bastion van figuratieve schilderkunst dat zich afzet

Arman

Poubelle des Halles, 1961
©ADAGP Paris 2010. foto: Philippe Migeat

collectie Centre Pompidou, Dist. RMN
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Arman doet aan kungfu samen met Corice en zijn leraar, Vence, 
Bidonville, 1975
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te tegen het New Yorkse abstract expressionisme, dat in die 
dagen de kunstwereld beheerste. Hier ontmoette ze haar 
latere echtgenoot en artistieke soulmate Leon Golub (1922
2004). Beiden behandelen in hun oeuvre onderwerpen als 
agressie en geweld, politieke actie en maatschappelijk 
bewustzijn, maar met een duidelijk andere gevoeligheid.
 Spero’s vroege Paris Black Paintings, waarin ze prosti
tuees, geliefden, kinderen en beschermende moederfiguren 
opvoert, stonden sterk onder de invloed van primitieve 
kunst, Griekse ceramiek en de Picasso van de jaren 20. Na 
een verblijf  van enkele jaren in Frankrijk en Italië keert ze in 
1964, terwijl de fel gemediatiseerde Vietnamoorlog volop 
woedt, terug naar New York. Ze verwijt de media ‘een 
obscene verslaggeving die gebaseerd is op de gemakkelijke 
tegenstelling tussen publiciteit en gruweldaden’. Haar reac
tie resulteerde in de War Series, een reeks van 150 tekenin
gen (gouache op papier), gemaakt over een periode van 
meerdere jaren, die als een lange fries wordt tentoongesteld. 
In dezelfde periode maakt ze zich ook bewust los van de olie
verfschilderkunst, die ze beschouwt als de uitdrukking van 
het mannelijke. Vanaf  1966 combineert ze tekeningen met 
collage, druktechnieken en typografie en werkt ze op lange 
vellen rijstpapier die horizontaal of  verticaal gepresenteerd 
worden.
 Ook de oorlog heeft iets mannelijks. Bommen ziet ze als 
fallische symbolen. Hoofden met uitgestoken tong in de 
vorm van een penis kotsen gif  op de slachtoffers van geweld
dadige aanslagen. Bommen en helikopters geven de beelden 
een actuele politieke betekenis, maar anderzijds stoten we 
op een oorlogsiconografie zoals we die kennen van bij de 
oude Grieken. We zien ook apocalyptische motieven uit de 
middeleeuwen opduiken, Goya’s Desastres de la guerra of  de 
werken over de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog van 
Otto Dix.
 In een periode waarin pop en minimal de toon aangaven, 
werden deze werken, die ook terechtkwamen op politieke 
meetings en benefiettentoonstellingen, eerder getaxeerd op 
hun politiek engagement dan op hun artistieke betekenis. 
Haar werk kreeg pas volle waardering door selectie voor de 
tiende Documenta (1997). Met de oorlog in Irak kregen de 
tekeningen opnieuw een onverwachte relevantie.

Het werk van Nancy Spero zit vol woede en boosheid, die ze 
niet alleen in beelden uit, maar ook in tekst. Door de schil
derkunst in te ruilen voor de tekenkunst kwamen deze 
meestal scherpe of  beledigende woorden als een soort 
natuurlijke grafiek in haar werk terecht. In vroeg werk 
maakte ze reeds gebruik van citaten uit Jean Genets Notre 
Dame des Fleurs. Eind jaren 60 ontdekte ze de Franse schrij
ver, acteur en tekenaar Antonin Artaud en ze herkende 
onmiddellijk zijn woede en zijn frustratie. In de Artaud 
Paintings (collages en tekeningen) gebruikt ze zijn soms 
obscene woorden als plastische elementen. Voor de Codex 
Artaudreeks gebruikt ze langere fragmenten uit zijn 
geschriften. Door haar tekeningen als tekstrollen aan 
mekaar te plakken, maakt ze lange horizontale of  verticale 
reeksen, waarbij de gefragmenteerde tekst en beeldfrag
menten een narratieve samenhang krijgen. In dezelfde 
geest maakt ze in de jaren 70 de reeksen The Torture in Chile 
en de Torture of  Women.
 Voor Ballad of  Marie Sanders, the Jew’s Whore (1991) 
gebruikt ze het gelijknamig gedicht van Bertolt Brecht. Het 
is vergezeld van een foto van een halfnaakte vastgebonden 
vrouw die gevonden werd in de jaszak van een lid van de 
Gestapo. Tussen drama en pornografie, historisch docu
ment en menselijke tragedie, vormt dit beeld een mooie 
samenvatting van Nancy Spero’s werk. Het beeld duikt dan 
ook in meerdere werken op.
 Van 1968 tot 1971 was Nancy Spero actief  in the Art 
Worker’s Coalition, die acties en tussenkomsten organiseer
de over artistieke en politieke thema’s. Later vervoegde ze de 
daarvan afgesplitste Women Artists in Revolution (WAR) en 
ze was stichtend lid van Artists In Residence (A.I.R.), een 
coöperatieve galerie voor vrouwelijke kunstenaars. En toch 
gaat haar politiek engagement nooit ten koste van haar 
artistieke premissen. De gebruikte techniek en de gekozen 
vorm (papier, drukblokken, sjablonen, de langwerpige for
maten, de combinatie beeld en tekst etc.) vallen perfect 
samen met de inhoud van het werk.
 Nancy Spero is een mooie tentoonstelling, een mooi ini
tiatief, maar ook een gemiste kans voor een grote retro
spectieve die deze kunstenares ongetwijfeld verdient. Vraag 
is of  werk op papier wel als volwaardige kunst wordt 
beschouwd, zeker als het werk van vrouwelijke kunste
naars betreft. Lieven Van Den Abeele

p Nancy Spero, nog tot 10 januari in het Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr). 

Willem de Rooij: Intolerance. De eerste westerling die 
contact legde met de inwoners van Hawaï was James Cook. 
Zijn aankomst op de archipel viel samen met het 
Polynesische feest van Lono, god van de vrede, reden waar
om de kapitein van de Royal Navy zou zijn aangezien voor 
een goddelijk gezant. Er ontstond een levendige handel tus
sen Britten en eilandbewoners. Toen Cook tijdens zijn laat
ste reis door de Pacific op het eiland terugkeerde, was de 
ontvangst minder hartelijk. Het seizoen van Kukailimoku 
was aangebroken. Beeltenissen van deze grimmige oorlogs
god, gemaakt van vogelveertjes, hondentanden en mensen
haar, werden rondgedragen in religieuze processies. Er ont
stonden spanningen tussen Europeanen en Hawaïanen en 
er braken gevechten uit. Op 14 februari 1779 werden Cook 
en zijn mariniers in het nauw gedreven op het strand van 
Kealakekua, waar hij met messteken werd vermoord.
 Het ontstaan van wereldwijde handel en het conflict tus
sen verschillende culturen zijn twee van de onderwerpen die 
aan bod komen in Intolerance, een installatie van Willem de 
Rooij in de Neue Nationalgalerie in Berlijn. Niet toevallig 
draagt het werk dezelfde titel als de epische film van D.W. 
Griffith uit 1916. Intolerance: Love’s Struggle Throughout the 
Ages verweeft vier verhalen over intolerantie, haat en vervol
ging in uiteenlopende culturen, van het oude Babylon tot 
modern Amerika. De installatie van De Rooij berust op een 
soortgelijk procedé. Via een montage van twee zeer verschil
lende groepen voorwerpen binnen een speciaal daartoe ont
worpen tentoonstellingsarchitectuur brengt de kunstenaar 
onvermoede verbanden aan het licht, als in een visueel essay.

 

Intolerance is een confrontatie tussen achttien schilderijen 
van de 17deeeuwse vogelschilder Melchior d’Hondecoeter 
en een aantal zeldzame Hawaïaanse vederobjecten uit de 
18de en 19de eeuw, waarvan enkele met de laatste expedi
tie van Cook naar Europa zijn gekomen. Beide type voor
werpen bevinden zich nu voor het eerst in elkaars gezel
schap, aan weerszijden van een hoge grijze muur met 
verzonken vitrines. De bijna veertig meter lange wand deelt 
de verduisterde ruimte van de Neue Nationalgalerie bruusk 
in tweeën. In het zachte spotlicht fonkelen het vaalrood en 
eigeel van de antieke vederobjecten en de kleurenpracht 
van de in glanzende olieverf  weergegeven fazanten en fla
mingo’s.
 De ontmoeting roept onverwachte parallellen op. De 
vogels die d’Hondecoeter met verbluffende levensechtheid 
heeft weergegeven, zijn meer dan eens protagonisten in 
situaties van spanning, dreiging en conflict: we zien een 
raaf  die de veren wordt uitgetrokken, twee kemphanen in 
gevecht, angstig pluimvee dat uiteenstuift voor een aanval
lende adelaar. Veertjes dwarrelen in het rond, het geklap
wiek en gekakel is bijna hoorbaar. De voorstellingen zijn wel 
eens geïnterpreteerd als een ‘gemoedspiegel’ van de jonge 
Republiek der Nederlanden, die door koloniale expansie en 
internationale handel in korte tijd was uitgegroeid tot een 
wereldmacht, maar die zich met haar nieuwe status niet 
goed raad wist. Als allegorieën voor onzekerheid en gevaar 
zijn zij een equivalent van de even schrikwekkende als fasci
nerende kop van Kukailimoku.
 Als parafernalia van de heersende klasse vallen beide 
groepen werken in de categorie uiterlijk vertoon. Dat 
spreekt vanzelf  bij de mantels en helmen die de status van 
de religieuze leiders op Hawaï moesten bekrachtigen, maar 
het geldt ook voor de voorstellingen van d’Hondecoeter, 
waarin niet alleen zwanen en ganzen te herkennen zijn, 

Nancy Spero

Artaud Painting: Then there will be…, 1969
© Courtesy of  the Estate of  Nancy Spero and Galerie Lelong

Willem de Rooij

Intolerance, 2010
installatie in de Neue Nationalgalerie, detail met Hawaïaanse veder

objecten en schilderijen van Melchior d‘Hondecoeter
© Staatliche Museen zu Berlin, foto: Jens Ziehe

Tien jaar smullen van Arabische schoonheid 
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maar ook exotische soorten die als souvenir of  handelswaar 
door Hollandse zeevaarders zijn meegenomen uit verre oor
den: een geelkuifkaketoe uit Australië, een lori uit Indonesië, 
zelfs twee grijskopagapornissen die alleen op Madagaskar 
voorkomen. Exotisch, zeldzaam, kostbaar, en dus gewild bij 
de elite. Rijke kooplui decoreerden hun buitenhuizen met 
d’Hondecoeters kleurrijke volières om hun maatschappe
lijke welstand te illustreren. Koning Willem III bestelde een 
groot aantal doeken voor zijn residenties Soestdijk, Het Loo 
en het toenmalige Honselaarsdijk. Tegelijk hebben de schil
derijen en vederobjecten iets parmantigs. Alsof  de manne
tjes met hun bonte verenpak vooral elkaar willen impone
ren – dressed to kill.
 Wat de schilderijen en vederobjecten ook gemeen hebben 
is hun arbeidsintensieve productie. Hele dorpsgemeen
schappen werkten samen bij het vangen, doden en plukken 
van inheemse kolibries en de handmatige fabricage van de 
rituele voorwerpen. D’Hondecoeter en zijn assistenten ont
wikkelden een bijna gestandaardiseerde werkwijze om tege
moet te kunnen komen aan de grote vraag van de markt. In 
Intolerance hangen vier schilderijen naast elkaar die iets van 
deze assemblageachtige beeldproductie zichtbaar maken: 
op elk figureert een nagenoeg identieke pelikaan, telkens in 
een andere compositie. Wie wil kan hierin de voorafschadu
wing herkennen van de serieproductie die het industriële 
tijdperk zou gaan kenmerken.
 De taken van onderzoeker, curator en ontwerper zijn in 
het kunstenaarschap van Willem de Rooij geïntegreerd. 
Ook de geserreerde vormgeving van de tentoonstelling en 
het begeleidend drukwerk (inclusief  een bezoekersgids en 
een driedelige catalogus met academische studies over 
d’Hondecoeter, Hawaïaanse vederobjecten en het werk van 
De Rooij) maken deel uit van het kunstwerk. Waar De Rooijs 
vroegere werken, gemaakt in samenwerking met Jeroen de 
Rijke, rijk zijn aan referenties aan en reproducties van 
andere kunstwerken, toont Intolerance in een soort overtref
fende trap van appropriation art die kunstwerken zelf. Dit 
gebruik van andermans werk als materiaal kondigde zich al 
aan in De Rooijs recente tentoonstellingen in Galerie Daniel 
Buchholz (Düsseldorf), Galerie Chantal Crousel (Parijs) en 
Cubitt Gallery (Londen), waar de exuberante jurken van 
modeontwerpster Fong Leng uit de jaren 70 zich plots in 
gezelschap bevonden van de spiegelende schilderijen van de 
jonge Nederlandse kunstenaar Vincent Vulsma. Steeds gaat 
het om een onderzoek naar wat beelden ten opzichte van 
elkaar betekenen, voorbijgaand aan categorische scheidslij
nen tussen kunst, mode, film etc. Het analytische karakter 
van het werk wordt steeds gecomplementeerd door onder
huids drama en esthetische vervoering. 
 De Rooij, die sinds zijn verblijf  als DAADstipendiaat in 
2006 in Berlijn woont, bewaarde jarenlang twee ansicht
kaarten die hij kocht in Berlijnse musea: een van de 
Hawaïaanse oorlogsgod uit het Etnologisches Museum in 
Dahlem en een van een d’Hondecoeter uit de Gemäldegalerie. 
Zijn interesse voor beide werken heeft uiteindelijk geleid tot 
deze gerichte selectie van museumstukken, een keuze die 
door een museumconservator niet snel zou worden 
gemaakt. Juist in de met nationaal gewicht beladen Neue 
Nationalgalerie (denk aan Thomas Demands recente ten
toonstelling in dit museum over de iconografie van de 
Duitse identiteit) is deze grensoverschrijdende aanpak van 
belang. Intolerance is een avontuurlijke gedachteoefening 
die de Britse ontdekkingsreizen in de Pacific koppelt aan de 
opkomst van de Republiek der Nederlanden en de museum
verzamelingen van de stad Berlijn. En het is De Rooij gelukt 
om van deze associatieve exercitie een oogstrelend schouw
spel te maken – de kunstenaar hoort tot de erfgenamen van 
de Picture Generation voor wie conceptuele complexiteit en 
picturale rijkdom elkaar niet uitsluiten. Eén associatie laat 
zich alvast moeilijk onderdrukken: de onzekerheid, gespan
nenheid en dreiging die Intolerance beheersen hebben ver
dacht veel weg van de politieke turbulenties in het huidige 
Nederland omtrent nationale identiteit, islam en immigra
tie. Alsof  het seizoen van Kukailimoku opnieuw is aange
broken. Dominic van den Boogerd

p Willem de Rooij: Intolerance, tot 2 januari 2011 in de Neue 
Nationalgalerie, Potsdamer Strasse 50, 10785 Berlijn 
(030/266.42. 42.42; www.intoleranceberlin.de).

Eadweard Muybridge. Het verrassend veelzijdige werk 
van de Amerikaanse fotograaf  Eadweard Muybridge (1830
1904) laat zich gemakkelijk lezen als een gecondenseerde 
geschiedenis van de eerste vijftig jaar van de fotografie. 
Behalve portretfotografie beoefende hij zowat alle genres: hij 
produceerde een reeks imposante landschapsbeelden van 
het woeste Amerikaanse Westen, hij nam deel aan verschil
lende topografische expedities gefinancierd door de 
Amerikaanse overheid, hij maakte twee indrukwekkende 
panorama’s van San Francisco en hij ontwikkelde ten slotte 
een wetenschappelijke methode om de tijd fotografisch te 
ontleden, een technisch huzarenstukje waaraan hij zijn 
grote bekendheid te danken heeft. Muybridge verenigde 
alles in zich wat een fotograaf  in de 19de eeuw nodig had 
om enigszins succesvol te zijn: hij was een gewiekst zaken
man, een onderlegd technicus en een verfijnde estheet. Maar 
wat hem werkelijk uniek maakt, is de eigenzinnige wijze 
waarop hij de gangbare conventies naar zijn hand zette en 
zo nieuwe gebieden ontsloot voor het fotografisch kijken.
 Muybridge opereerde letterlijk in de frontlinie van de 19de
eeuwse Amerikaanse fotografie. Zijn standplaats was San 
Francisco, een vooruitgeschoven post van Amerikaanse 
beschaving in het ‘pas’ ontgonnen Westen en een broed
plaats van fotografische ambitie. In dit uiterst competitieve 

milieu was het noodzakelijk om zich te onderscheiden. Om 
het verwende publiek te epateren moest hij nog grootser, nog 
uitdagender werk maken dan zijn rechtstreekse concurren
ten. Net zoals de landschapsfotograaf  Carleton E. Watkins 
dat al voor hem deed, produceerde Muybridge, met een speci
aal voor de gelegenheid gemaakte camera, een reeks overwel
digende mammoetprints, maar hij verbond de puur materië
le grootsheid van de afdruk met een compositorische 
vernieuwing. Waar Watkins in zijn composities nooit afweek 
van de in de schilderkunst heersende conventies, probeerde 
Muybridge een nieuwe esthetische sensibiliteit in zijn land
schappen binnen te smokkelen. Bij hem niet het lyrische of  
het lege, sublieme landschap, maar wel een chaotische, ruwe 
en woeste natuur. In zijn beelden struikelt de blik van de kij
ker vaak over verdacht veel rommel (omgevallen boomstam
men, stekelig struikgewas…) in de voorgrond, schuurt hij 
langs een gekartelde horizonlijn en botst hij voortdurend op 
de granieten onverzettelijkheid van berg en rots. Het oog 
wordt geen plezierwandeling beloofd, maar een uitputtende, 
slopende tocht in een voor de mens vijandige omgeving.
 Het publiek prikkelen met visuele verrukkingen, dat was 
de grote ambitie van de 19deeeuwse beeldcultuur. 
Fotografie was een relatief  jonge loot aan de boom van deze 
visuele vermakelijkheidsindustrie en bezat als dusdanig een 
nog onaangeroerd potentieel om een altijd nieuwsgierig 
publiek te overdonderen. Niet verwonderlijk dus dat de pio
niers van de eerste decennia van de fotografie vaak een 
(minstens) dubbel traject volgden: enerzijds de fotografie 
opwaarderen tot een ernstig emplooi (door het te verbinden 
aan kunst en wetenschap, bijvoorbeeld), anderzijds 
schaamteloos investeren in visueel spektakel. De 19de
eeuwse fotograaf  navigeerde behendig tussen de artistieke 
(elitaire) vereisten van het salon, de toegewijde nijverheid 
van het wetenschappelijke laboratorium en de schreeuwe
righeid van het kermiskraam. Ook het oeuvre van 
Muybridge wordt voortgestuwd door deze gelaagde ambi
tie, ook hij hupte voortdurend van het ene register naar het 
andere. Zo ‘ondergraaft’ hij de topografische precisie van 
zijn uiterst gedetailleerde landschappen vaak door de intro
ductie van verwarrende reflecties, waardoor het beeld 
transformeert in een visuele puzzel. Deze optische effecten 
werden door hem bewust ingezet om de toeschouwer uit 
zijn ingesleten kijkpatroon te lichten, getuige onder meer 
een onder zijn auspiciën uitgegeven fotoalbum over de 
Yosemitevallei waar één beeld omgekeerd wordt afgedrukt. 
Heel even lijkt het dat de in het spiegelgladde meer gereflec
teerde ruimte de ‘echte’ ruimte is, terwijl de werkelijke 
strook landschap als een mirage boven het meer zweeft.
 Muybridge zette deze visuele spielereien niet louter in als 
publicitair lokmiddel, maar hoopte daarmee ook de ambitie 

van de fotografie wat verder aan te scherpen. Van een beeld 
dat louter het oog prikkelt, tot een beeld dat heel het lichaam 
aanspreekt, dat zowel de esthetische sensibiliteit als het 
intellect van de kijker kan bekoren. In de twee verbluffende 
panorama’s die hij maakte van San Francisco (ze zijn alle 
twee te zien in de tentoonstelling die alleen al daarom de 
moeite van de verplaatsing waard is) komen al deze aspira
ties samen. Gemaakt vanaf  het hoogste punt van de stad  
– de heuvel waarop de economische elite haar paleizen 
bouwde – geven ze een ongemeen precieuze lectuur van het 
toenmalige San Francisco (voor de verwoestende aardbe
ving van 1906, die het aanschijn van de stad voorgoed zou 
veranderen). Maar ook nu zien we hoe Muybridge de van
zelfsprekende transparantie van het fotografische beeld sub
tiel saboteert en het beeld omvormt tot een ruimtelijke puz
zel. Het opengevouwen panorama bevat een aantal 
ruimtelijke (en temporele) inconsequenties die de kijker ver
stoort in zijn naïeve overgave aan het spektakel en hem 
dwingt zijn verstand ter hulp te roepen om de ruimtelijke 
logica te herstellen. Muybridges panorama’s zijn beelden die 
niet alleen veel te zien, maar ook veel te overdenken geven.
 Na de (stedelijke) ruimte via het panorama te hebben 
‘getemd’, volgt een poging om de tijd fotografisch te ontle
den. De opdracht van spoorwegtycoon en paardenliefhebber 
Leland Stanford om de loop van een galopperend paard foto
grafisch te analyseren, verschafte Muybridge het nodige 
kader en de financiële middelen om dit technische waagstuk 
tot een goed einde te brengen. In 1872 begon hij aan zijn 
opdracht, vijf  jaar later kon hij het publiek eindelijk een lees
baar fotografisch resultaat voorleggen. Muybridge werd zo 
een van de eerste fotografen die het fotografisch medium 
opnieuw trachtten te verbinden met een wetenschappelijke 
blik. Hij opereerde daarbij op het grensgebied van een oude, 
eerder op analyse en beschrijving ingestelde wetenschap  
– de klassieke wetenschap van inventarisering en classifica
tie van natuurlijke fenomenen – en een nieuw wetenschap
pelijk paradigma waarin het experimenteel onderzoek cen
traal stond. Het fotografisch kijken ontvoogde zich zo lang
zaam maar zeker van de menselijke blik. De fotografische 
dissecties van de tijd zijn daar een prachtig voorbeeld van. 
De fotocamera bracht voor het eerst een hele wereld van 
bizarre microhoudingen en bewegingen aan het licht die 
door geen enkel ander optisch instrument ooit waren gere
gistreerd. De fotocamera werd als verkenner vooruitge
stuurd in een wereld die wezenlijk aan onze greep ontsnapte.
 Van zodra hij het wetenschappelijk procedé op punt had 
gesteld, beschikte Muybridge over een solide methode om 
het publiek steeds weer te verbazen met nieuwe en onge
ziene fenomenen. Er volgde een nagenoeg exhaustieve 
encyclopedie van de bewegingen van alles wat kruipt, loopt, 

Eadweard Muybridge

Contemplation Rock, Glacier Point (1385), 1872. collectie California Historical Society

Eadweard Muybridge

‘Fencing. (Movements. Male). Plate 349, 1887’, 1887. Corcoran Gallery of  Art, Washington, D.C.
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Durchdringung und Hygiene lauten 
zwei der Pathosformeln der Moder-
ne. 1929 veröffentlichte Siegfried 
Giedion, publizistischer Pionier 
und führender Theoretiker des Neuen 
Bauens, das Buch Befreites Wohnen 
und propagierte darin eine weiße, 
luftig-leichte, lichtdurchlässige, 
bewegliche Architektur, die dem 
sportiven und sozialhygienischen 
Imperativ von “Licht, Luft und Öff-
nung” folgen sollte: „Wir brauchen 
heute ein Haus, das sich in seiner 
ganzen Struktur im Gleichklang mit 
einem durch Sport, Gymnastik, sinn-
gemäße Lebensweise befreiten Kör-
pergefühl befindet: leicht, licht-
durchlassend, beweglich. Es ist nur 
eine selbstverständliche Folge, 
dass dieses geöffnete Haus auch 
eine Widerspiegelung des heutigen 
seelischen Zustandes bedeutet: Es 
gibt keine isolierten Angelegenhei-
ten mehr. Die Dinge durchdringen 
sich.“ (Siegfried Giedion) Durch-
dringung von Innen und Außen bedeu-
tet Transparenz und diese fand ihr 
symbolisches Äquivalent im Material 
Glas. Am Beginn des 20. Jahrhun-
derts prognostizierten viele Künst-
ler und Architekten, dass dieses 

MARRES
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Hygiene
The story of a museum
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Floor Krooi and Maureen 
Mooren with Sandra Kassenaar

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
The Netherlands
T +31.(0)43.3270207
F +31.(0)43.3270208
info @ marres.org
www.marres.org

das Jahrhundert des Glases sei und 
übertrugen die metaphorische Bedeu-
tung des Materials auf einen neuen 
Menschen in einer neuen – demokra-
tischen – Gesellschaft. Der Rati-
onalist Le Corbusier beugte sich 
in seinen urbanistischen Konzepten 
dem “Hygienischen Imperativ“, indem 
er die neuen Erkenntnisse medizi-
nischer und hygienischer Wissen-
schaften mit einem neu durchdachten 
Bauen in seinem (unrealisierten) 
Plan der ville contemporaine fusio-
nierte. In seinem Wohnungsratgeber 
empfiehlt er: „Fordert ein Badezim-
mer auf der Sonnenseite, es sollte 
einer der größten Räume der Wohnung 
sein, so groß wie früher der Sa-
lon zum Beispiel: wenn möglich mit 
einer Wand, die nur aus Fenstern 
besteht und auf eine Terrasse zum 
Sonnenbaden hinausgeht. […] For-
dert Vacuumreinigung. […] Bringt 
euren Kindern bei, dass das Haus 
nur wohnlich ist, wenn es Licht in 
Hülle und Fülle hat und wenn die 
Fußböden und Wände sauber sind. 
Verzichtet, um eure Böden sauber zu 
halten, auf Möbel und Orientteppi-
che.“ 
 
Das 1911 gegründete, jedoch erst 
seit 1930 in einem spektakulären 
neuen Museumsbau residierende Hy-
giene Museum in Dresden transfor-
mierte die Bestrebungen des Neuen 
Sehens in den Wissenschaften (Mik-
roskopie und Roentgenstrahlen) mit 
den sozialhygienischen Anforderun-
gen der Zeit in ein revolutionä-
res und einzigartiges Museums- und 
Ausstellungskonzept und verlieh ihm 
mit dem von Wilhelm Kreis entworfe-
nen Museumsbau in strahlendem Weiss 
ein die Aspirationen des Neuen Bau-
ens auf das Reinste verkörpernde, 
weithin sichtbare architektonische 
Form.

Quotation from exhibition 
text by Claudia Banz.
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rent, springt of  vliegt. De meer dan 750 zorgvuldig geën
sceneerde bewegingsstudies worden geacht de volle rijk
dom van het leven te weerspiegelen. Geen enkele activiteit is 
te min of  te banaal om te worden ontleed: vrouwen die 
elkaar ontkleden, een man die een kruik water over een 
andere man uitgiet, kippen die in alle richtingen uiteenstui
ven als reactie op ontploffend vuurwerk, het wordt allemaal 
met eenzelfde ernst en toewijding gefotografeerd. Zoals in 
zijn eerder werk probeerde Muybridge zijn publiek tegelij
kertijd op te voeden én te betoveren. Heel zijn oeuvre wordt 
geschraagd door het verlangen om een wereld die ons in 
eerste instantie vertrouwd toeschijnt in al haar wilde 
vreemdheid te laten schitteren. Steven Humblet

p Eadweard Muybridge, nog tot 16 januari in Tate Britain, 
Millbank, London SW1P 4RG (020/7887.8888; www.tate.
org.uk/britain). 

René Daniëls: Painting on Unknown Languages. ‘Ik 
vond vruchtbare ideeën altijd interessanter dan de volledige 
uitwerking van die ideeën’, aldus de Nederlandse schilder 
René Daniëls. Het is een passende omschrijving voor het 
overzicht van zijn oeuvre dat nog tot 28 november te zien is 
in het Camden Arts Centre, Londen. In drie zalen hangen 
tientallen schilderijen die de kunstenaar maakte tussen de 
late jaren 70 en 1987, toen een abrupte aandoening het 
hem onmogelijk maakte nog te werken. In die relatief  korte 
periode schilderde hij een oeuvre bijeen waarin hij een 
bedrieglijke eenvoud in beelden en compositie – soms bijna 
op het abstracte af  – combineerde met een rijk universum 
van referenties aan de kunstwereld, haar geschiedenis, 
haar instituten en Daniëls’ eigen positie daarin.
 Dat er op dit moment een overzichtstentoonstelling van 
hem in Londen loopt, is enigszins opmerkelijk. Terwijl zijn 
werk in de jaren 80 internationaal hoge toppen scheerde  
– hij was een van de schilders op de spraakmakende Zeitgeist
tentoonstelling in Berlijn in 1982 – is de aandacht sindsdien 
vooral beperkt gebleven tot België en Nederland, en zelfs 
daar dan vooral tot bepaalde kringen van kunstenaars, ver
zamelaars en architecten. Nadat een paar schilderijen van 
Daniëls in de afgelopen jaren via enkele van die kenners een 
weg vonden naar tentoonstellingen in Londen, werd beslo
ten een overzichtstentoonstelling op te zetten die een breed 
beeld geeft van Daniëls technieken en thema’s. Wie door de 
tentoonstelling loopt, herkent inderdaad verschillende 
‘vruchtbare ideeën’. Ze zitten in de geschilderde vlinderdas
jes, de telkens terugkerende perspectieven op een kunstgale

rie, de rode landschappen of  in de ‘stambomen’. Het zijn 
stuk voor stuk herkenbare en archetypische beelden.
 Illustratief  voor de manier waarop Daniëls zijn plaats in 
de kunstwereld en de institutionele context in beeld brengt, 
is de installatie in de laatste zaal van de tentoonstelling. 
Middenin de ruimte staan vijf  witte wanden radiaal opge
steld, waarop aan beide zijden schilderijen opgehangen zijn. 
De radiale opstelling van de wanden en de schaal van de 
werken – beduidend kleiner dan de werken in voorgaande 
zalen – zorgen plots voor een intieme omgeving in het 
geheel van de tentoonstelling. Je voelt je tussen de wanden 
als in een kleine kunstgalerie. De installatie fungeert daar
mee als een ruimtelijke vertaling van een thema dat Daniëls 
in talloze schilderijen ontwikkelde: een centraal perspectief  
op een kamer waar aan de twee wanden enkele schilderijen 
hangen, een soort archetypische kunstgalerie. In De terug-
keer van de performance bijvoorbeeld, zonder twijfel een van 
de centrale schilderijen in Daniëls’ oeuvre, is deze archety
pische galerie de plaats waar de kunstenaar een publieke 
performance opvoert. In andere werken wordt dit beeld dan 
weer verder geabstraheerd tot een vlinderdasje, een sym
bool van het establishment dat kunst ‘consumeert’. Het is 
met dit soort verhaallijnen, veelgelaagd en vol referenties, 
dat Daniëls in zijn relatief  korte actieve periode een bijzon
der coherent oeuvre heeft opgebouwd. Van vele schilders 
uit de Zeitgeistperiode doet het werk intussen gedateerd 
aan. Daniëls’ werk daarentegen maakt zowel thematisch 
als qua visuele uitwerking nog steeds indruk.
 Zoals het bovenstaande citaat al aangeeft moet je geen 
‘volledige uitwerking van die ideeën’ verwachten. De ten
toonstelling in Camden laat je toe te begrijpen hoe Daniëls 
zijn ‘vruchtbare ideeën’ vastlegde en ze geleidelijk verder 
ontwikkelde in een lichtjes verschoven gedaante, composi
tie of  betekenis. Zijn schilderijen zijn een neergeborstelde 
versie van overpeinzingen en zelfverzonnen verhalen in 
‘unknown languages’. Ondanks de gelaagdheid van deze 
verhalen, slaagt hij erin verschillende coherente standpun
ten in te nemen: over zichzelf, de artistieke disciplines en de 
sociale setting van het kunstgebeuren. Het is die combinatie 
van persoonlijke verhaallijnen en kritische beschouwingen 
die de kwaliteit van dit werk vormen. En het is de verdienste 
van deze tentoonstelling dat ze voldoende werk samen
brengt om dit te tonen. Dries Vande Velde

p René Daniëls: Painting on Unknown Languages loopt nog tot 
28 november in het Camden Arts Centre, Arkwright Road, 
London NW3 6DG (020/7472.5500; www.camdenarts 
center.org). 

Beeldende kunst – terugblik
LA Homicide. Jeremiah Day in Ellen de Bruijne 
Projects. ‘[…] A man named John McGraham was mur
dered […].’ In zijn performance herinnerde de Amerikaanse 
kunstenaar Jeremiah Day (Boston, 1974) met dit citaat aan 
een dakloze inwoner van Los Angeles die om onbekende 
redenen levend is verbrand. Zijn naam komt voor op The 
Homicide Report, een weblog verbonden aan de internetsite 
van de Los Angeles Times waarop dodelijke slachtoffers van 
het straat en bendegeweld in deze stad worden vermeld. De 
weblog liegt er niet om. De keiharde feiten van het dagelijk
se leven in de beruchte wijken van Los Angeles worden hier 
in objectieve analyses en statistieken gegoten. Dit hyperrea
listische feitenrelaas daagde Day uit om de locaties van 
moorddelicten in de ruige achterstandswijken van LA 
daadwerkelijk te gaan bezoeken en te bewijzen dat de digi
tale wereld een reële wereld is.
 In zijn tweede solotentoonstelling in galerie Ellen de 
Bruijne Projects toonde Day onder meer reportagefoto’s 
van wat hij de ‘global slums’ van Los Angeles noemt. Op het 
eerste gezicht doen de foto’s van braakliggende industrie
terreinen, verlaten parkeerplaatsen, advertenties van werk
zoekenden en zwaarbeveiligde kleine ondernemers onspec
taculair aan, maar ze worden gewichtiger door de suggestie 
dat hier gewelddadige moordzaken hebben plaatsgevonden. 
 Op de foto Reynaud Cage Jr. 48 and Yancy Cage 39; April 3, 
2010, die refereert aan twee slachtoffers op The Homicide 
Report, is ironisch genoeg een advertentie voor goedkope 
uitvaartdiensten te zien. Deze hangt aan een hekwerk tus
sen annonces van kleine zelfstandige ondernemers zoals 
dakwerkers, loodgieters en juridische hulpverleners. Tussen 
deze aanbiedingen prijkt ook nog een billboard voor een 
grafisch ontwerpbureau. Day lijkt met deze setting te willen 
laten zien dat ook creatieve arbeid in de economische 
depressie niet wordt gespaard. In een intentieverklaring 
onder de foto brengt Day de brute werkelijkheid van Los 
Angeles in relatie tot de fictieve wereld van de Hollywoodfilm. 
Hiermee maakt hij van de Hollywoodfilm een paradigma 
van de werkelijkheid. Handgeschreven noteerde hij: ‘First 
Act/Last Act. Traditionally, Hollywood has followed a clas
sic 3 Act structure; Act 1 – Introduce hero, the world of  the 
story, and the problem; Act 2 – hero struggles, by end of  Act 
2 resolving the problem seems impossible; Act 3 – solve 
problem. But recently Hollywood and TV focus only on Act 
1; stretching it out indefinitely, and solving problem is 
deferred, and the endings of  the stories must acknowledge 

René Daniëls

De terugkeer van de performance, 1987. Courtesy Paul Andriesse

Jeremiah Day

LA Homicide – Reynaud Cage Jr., 48 and Yancy Cage, 39; April 3, 2010
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their own implausibility.’ Deze cinematografische observe
ring vormt een belangrijk referentiepunt voor het werk. 
Waar zich in de traditionele Hollywoodfilm nog een verhaal 
ontvouwt (met meestal een goede afloop), blijft de cinema
tografische standaard vandaag steken in het eerste bedrijf. 
Day lijkt een werkelijke bedreiging te zien in deze nieuwe 
standaard. Hij toont een Amerikaanse droom die is omge
slagen in een Californische nachtmerrie.
 Tijdens de opening hield Day in de galerie een perfor
mance waarvan tijdens de tentoonstelling een videoregis
tratie werd vertoond. In een monoloog gecombineerd met 
geïmproviseerde dramatische gebaren wierp hij zijn eigen 
lichaam in de strijd. In lijn met filosofe Hannah Arendt vat 
hij handelen op als een activiteit in de openbare ruimte zon
der tussenkomst van dingen of  materiaal. In de publieke 
arena wordt gevochten om de politieke macht. In die zin is 
zijn performance op zich al een politieke daad. Door halver
wege de performance plechtig namen van slachtoffers uit 
de lijst van The Homicide Report te declameren, benoemt 
hij de radicaalste uiting van machtsvertoon, namelijk het 
ontnemen van iemands leven. Met het relaas van straat
geweld en de verbeelding van economische noodsituaties in 
Los Angelos geeft Day ook een politieke betekenis aan het 
ultieme uiterste van het menselijk handelen. 
 Een rode TLbuis, ergens op de vloer van de galerie, roept 
een vage associatie op met een red light district, maar dan 
zonder performance, zonder arbeidsactiviteit, zonder ver
koop en vermaak, of  zo men wil, zonder enige vorm van 
leven. De kunstenaar lijkt met zijn tentoonstelling te sug
gereren dat de Verenigde Staten een cruciaal kantelpunt 
hebben bereikt, maar laat in het midden of  hij een toekomst 
voor ogen ziet waarin de menselijke productiviteit zich zal 
herstellen.  Leen Bedaux

p LA Homicide van Jeremiah Day liep van 4 september tot 
10 oktober in Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 
A, 1016 LZ Amsterdam (020/530.49.94) en is later dit jaar 
nog te zien in projectruimte Ludlow 38 van het Goethe 
Instituut in New York en in 2011 in galerie The Box in  
Los Angeles. 

Grid2010, United Artists of  Italy. In 1960 verschijnt 
Alexander Libermans The Artist in his Studio. Het boek 
documenteert, in woord en in beeld, Libermans bezoeken 
aan de ateliers van de vroegtwintigsteeeuwse Franse mees
ters en biedt een stiekeme blik op de private en creatieve 
wereld van de kunstenaars. De belangstelling voor 
Libermans foto’s van het verlaten, doch intact gehouden 
atelier van Cézanne, van de lelies in de achtertuin van 
Monet of  van een rokende en in gedachten verzonken 
Georges Braque is meteen zo groot dat het boek in 1968 ook 
in een goedkopere paperbackeditie wordt uitgegeven.
 De drang om het creatieve wordingsproces te ontrafelen, 
de idiosyncratische eigenschappen van het kunstenaar
schap te documenteren en een beeld te scheppen van de 
leefwereld van kunstenaars kent een lange geschiedenis. 
Reeds sinds de publicatie van Giorgio Vasari’s Vite halver
wege de 16de eeuw zijn schrijvers en historici erdoor gefas
cineerd. Die fascinatie heeft nog niets aan kracht ingeboet. 
Door de verspreiding van het fotografisch kunstenaarsport
ret sinds de tweede helft van de 20ste eeuw heeft ze overi
gens een sterk visueel karakter gekregen. Zo sterk dat 
Libermans The Artist in his Studio, Hans Namuths portret
ten van Jackson Pollock en Ugo Mulas’ New York: The New 
Art Scene (1967) ondertussen een cultstatus hebben ver
worven.
 Op de vierde internationale fotografiebiënnale te 
Amsterdam, Grid2010 gedoopt, werd dit najaar speciaal 
aandacht besteed aan de representatie van de kunstenaar 
in de fotografie. In het kader van de Italiaanse inzending 
werd de tentoonstelling United Artists of  Italy, in 2008 reeds 
te zien in het Musée d’Art Moderne de SaintEtienne 
Métropole, in de Amsterdamse stadsbibliotheek en de 
Wijnhallen op de Cruquisweg hernomen. De tentoonstel
ling was het voorlopige resultaat van de verzameldrang van 
de Italiaanse galeriehouder Massimo Minini, die op zoek 
gaat naar kunstenaarsportretten, gefotografeerd door 
belangrijke Italiaanse fotografen. Zijn huidige collectie 
behelst ruim tweehonderd foto’s van tweeëntwintig foto
grafen, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op Italiaanse 
kunstenaars uit de jaren 60 en 70. De collectie was in 
Amsterdam min of  meer in zijn volledigheid te bekijken, zij 
het verdeeld over twee verschillende locaties.
 Met zijn verzameling probeert Minini in de eerste plaats 
een beeld te scheppen van de Italiaanse kunstwereld tijdens 
haar ‘heropstanding’, met onder andere de arte povera. 

Michelangelo Pistoletto en Mario Merz behoren dan ook tot 
de meest gerepresenteerde kunstenaars in de tentoonstel
ling. Gezien de grote hoeveelheid beelden is het echter moei
lijk de aandacht te richten op specifieke kunstenaars. Het 
beeld dat Minini met United Artists of  Italy schept, is er eer
der een van ruimtes en tendensen. In een reeks foto’s van 
Piero Manzoni door fotograaf  Uliano Lucas valt bijvoor
beeld het koele, moderne interieur op, als een set van een 
James Bondfilm; in de beelden van Giorgio Colombo is het 
vooral de industriële schaal van kunstwerken en ruimtes 
die in de verf  wordt gezet. Dit zijn niet de kleine, intimisti
sche ateliers die Liberman tijdens de jaren 40 en 50 vast
legde, volgestouwd met parafernalia, schildersmateriaal en 
persoonlijke bezittingen; we zien integendeel anonieme 
werkplaatsen, steriele lofts en de straten van drukbevolkte 
steden. Van schildersmateriaal is er bovendien amper nog 
sprake. Slechts een vijftal foto’s toont de reguliere instru
menten van de kunstschilder, een schildersezel figureert 
slechts een enkele keer. In de plaats zien we autobanden, 
stalen frames, hoopjes kledij, opengereten canvassen en 
enorme installaties. United Artists of  Italy schept een mooi 
– soms zelfs prachtig – beeld van een uitdagende periode in 
de moderne kunstgeschiedenis, alsook van de specifiek 
Italiaanse positie daarbinnen.
 Desalniettemin wist de tentoonstelling op dit vlak niet 
lang te boeien. Dat de kunst in de jaren 60 en 70 een infusie 
van nieuwe technieken en materialen kreeg, wisten we 
immers al. Dat kleine studio’s werden ingewisseld voor 
industriële werkplaatsen evenzeer. Honderden illustraties 
daarvan, hoe sterk de foto’s ook mogen zijn, kunnen daar 
weinig aan toevoegen. United Artists of  Italy intrigeert ech
ter wél door de manier waarop ze functioneert als een docu

ment, niet van een bepaalde kunststroming, maar van de 
eigenlijke beeldvorming van kunstenaars in de 20ste eeuw 
en de tradities die daaraan verbonden zijn. De veelheid aan 
portretten toont ook een veelheid aan manieren waarop 
kunstenaars geportretteerd kunnen worden. Sommige 
fotografen gaan zelfs expliciet een dialoog aan met bestaan
de kunstenaarsportretten. Uliano Lucas heeft bijvoorbeeld 
goed gekeken naar de kunstenaarsportretten van Brassaï, 
en in het bijzonder refereert zijn reeks foto’s van Manzoni 
aan een reeks die Brassaï in 1939 van Henri Matisse maak
te. Terwijl Matisse een naaktmodel schetste, bewoog Brassaï 
met zijn camera rond het paar, zodat hij de actie uit ver

Nanda Lanfranco

Giuseppe Penone, S.Raffaele Cimena, 2002

Uliano Lucas

Piero Manzoni, Milano, 1960

Sandro Becchetti

Giorgio De Chirico, 1975

Paolo Pellion

Nicola De Maria en André Cadere, 1974
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schillende hoeken kon waarnemen. Lucas voerde een 
gelijkaardige beweging uit, al zijn zijn hoeken uitdagender 
en verschijnt Manzoni zelf  amper in beeld. De afwezigheid 
van de kunstenaar in deze beelden is frappant, zeker in rela
tie tot de beelden van Brassaï. Op die manier stellen de foto’s 
van Lucas de klassieke relatie tussen kunstenaar en model 
in vraag.
 Ook andere fotografen gaan met klassieke beeldtypolo
gieën aan de haal. Zo kan je Mario Giacomelli’s portretten 
van Walter Bastari lezen als een regelrechte parodie op de 
topos van de kunstenaar als geniale gek. Toch lijken de 
meeste fotografen (en kunstenaars) zich zoveel mogelijk 
van de geromantiseerde beeldvorming te distantiëren en 
worden kunstenaars op een bijna pragmatische of  alle
daagse manier geportretteerd. In een portret door Attilio 
Maranzano drinkt Mario Airò gewoon een blikje cola, Remo 
Salvadori mengt verf  als stond hij in een medisch laborato
rium en Nicola De Maria en André Cadere slaan rustig een 
praatje op straat. Hoewel de notie van het kunstenaarschap 
ondertussen een heel ander karakter had gekregen, ont
snappen echter ook de Italiaanse fotografen niet volledig 
aan de klassieke, mythologiserende beeldvorming van de 
kunstenaar. Menig portret van De Chirico toont nog een 
duidelijke verwantschap met de romantische en mysterieu
ze beelden van Alexander Liberman, alsook Nanda 
Lanfranco’s portret van Giuseppe Penone uit 2000 en Nino 
Migliori’s foto van Virgilio Guidi uit de jaren 70.
 De wijze waarop een kunstenaar geportretteerd wordt, is 
minstens even belangrijk als wat er effectief  op de foto staat. 
Het sterkste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld Ugo Mulas’ 
reeks over Lucio Fontana, waarin de fotograaf  een cut van 
de kunstenaar in beeld lijkt te brengen. Mulas was echter 
nooit effectief  getuige van Fontana’s snede in het maagde
lijke canvas; tussen twee foto’s door verwisselde de kunste
naar een intact doek met een reeds besneden doek van 
dezelfde afmetingen. Hoewel het eigenlijke snijden op de 
foto niet te zien is, weet Mulas met zijn filmische opeenvol
ging van beelden en de Hitchcockachtige afwisseling tussen 
long shots en extreme closeups wel die illusie te wekken. 
Ondertussen komt Fontana naar voren als een zelfzeker en 
gedecideerd kunstenaar. Mulas’ fotoreeks is een van de 
spannendste uit de geschiedenis van het fotografisch kun
stenaarsportret en het is dan ook bijzonder jammer dat ze, 
als een van de enige in deze tentoonstelling, totaal versnip
perd over de Openbare Bibliotheek werd gepresenteerd. 
Deze reeks en de bijhorende anekdote maken evenwel dui
delijk dat het kunstenaarsportret niet noodzakelijk een 
waarheid over de kunstenaar openbaart, maar onze blik op 
kunstenaars op een specifieke wijze conditioneert. In United 
Artists of  Italy was die kwestie ongetwijfeld aan de orde. 
Aan de hand van een kaleidoscopisch overzicht van de 
mogelijke representaties van kunstenaars legde deze ten
toonstelling de complexe geschiedenis van die beeldvor
ming bloot, inclusief  de onderlinge en onderliggende span
ningen, tradities en tegenreacties. Elise Noyez

p United Artists of  Italy liep in het kader van Grid2010, de 
vierde internationale fotografiebiënnale van Amsterdam, 
van 25 september tot 7 november 2010 in de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam en de Cruquis Cultuur Creatie Strip 
(Wijnhallen) te AmsterdamOost. (www.gridphotofestival.
com)

Architectuur en Vormgeving
Het Rietveldjaar. Utrecht is de stad van Gerrit Rietveld 
(18881964). Of  het is eigenlijk andersom: Rietveld is van 
Utrecht, zoals Dudok van Hilversum is. Het Centraal 
Museum heeft een grote collectie van de beroemde meubel
maker die zich ook als architect manifesteerde. Rietveld 
heeft redelijk wat gebouwd in en om Utrecht en het Rietveld
Schröderhuis staat er onberispelijk bij. Daar kon wel weer 
eens de aandacht op gevestigd worden, moeten ze in Utrecht 
gedacht hebben. De naam is altijd goed voor grote bezoe
kersaantallen. Daarom is het van juni tot januari Rietveld
jaar: een ‘festival over het leven en gedachtegoed van Gerrit 
Rietveld’.
 Een eigentijdse aanpak kan de organisatie niet ontzegd 
worden. De website speelt een centrale rol. Alle Rietveld
activiteiten worden er aangekondigd, er is een link naar 
Rietveld dingen op Flickr en YouTube, je kan je vrienden 
attenderen op evenementen via Facebook en Twitter en het 
Centraal Museum heeft een collectie online gezet. Ook 
staan er Rietveldroutes op die je met een iPhone kan down
loaden. Die routes zijn een goed idee, want vaak zijn 
beroemde gebouwen minder eenvoudig te lokaliseren dan je 
zou denken. Helaas ontbreekt er inhoudelijke informatie 
over die gebouwen bij de routebeschrijvingen. Maar daar 
biedt de boekenkast uitkomst, er is immers al ruim voldoen
de over Rietveld geschreven in het verleden en in het kader 
van het Rietveldjaar is daar nog een titel bijgekomen.
 De route moest natuurlijk uitgeprobeerd worden, al 
beschik ik niet over een iPhone. Een kwestie van goed voor
bereiden en flink zoeken. De Rietveldgebouwen staan niet 
altijd aan de doorgaande weg met een bord erbij – integen
deel. Tussen de rieten daken en zware bakstenen villa’s van 
Laren, Blaricum en Bilthoven is dikwijls hooguit een seg
ment te zien van de herkenbare witte architectuur met de 
vele ramen. Je zou moeten aanbellen of  ongevraagd de 
oprijlaan oplopen, soms diep de tuin in, voor een behoorlij
ke zicht. Dat leverde mij op één middag een woedende dame 
des huizes op die het alarmnummer al in haar telefoon had 
ingetoetst, en een gevaarlijk grommende hond. De Rietveld

routes kosten veel kilometers en veel stress met als mager 
resultaat enkele glimpen van witte gevels en platte daken 
achter hoge hekken. In de stad Utrecht daarentegen valt 
vanaf  de openbare weg, en bij het RietveldSchröderhuis 
nog het best, wél een duidelijk beeld op te maken van 
Rietvelds architectuur, die teer, ruimtelijk en optimistisch 
is. Ze sluit duidelijk aan bij de hechte internationale familie 
waartoe ook het werk van architecten als Willem van Tijen, 
Le Corbusier, J.J.P. Oud of  Walter Gropius behoort. Dat is al 
bij al weinig nieuws natuurlijk en de routes laten we verder 
dan ook maar zitten.
 Interessanter aan het Rietveldjaar is de samenwerking 
tussen het Centraal Museum, het NAi, de Universiteit van 
Utrecht (UU) en de Technische Universiteit Delft (TUD). Vier 
jaar geleden nam Ida van Zijl, Rietveldkenner en curator 
van het Centraal Museum, het initiatief  om Rietveld 
opnieuw te onderzoeken en hem in een brede maatschap
pelijke en culturele context te plaatsen. Een aantal onder
zoekers werkte samen aan een tentoonstelling en een boek 
waarin Rietvelds werk niet alleen beschreven wordt, maar 
waarmee het werk ook beter begrepen kan worden: Rietvelds 
Universum. Want de rake opmerking van Reyner Banham 
uit 1975 die in het voorwoord van de catalogus bij deze ten
toonstelling wordt aangehaald, blijft knagen: ‘Noone, not 
even his official biographer, Theodor M. Brown, has yet 
been able to suggest why this very competent, but otherwise 
unremarkable provincial figure should twice have contrib
uted such symptomatic objects to the rise of  the Modern 
Movement, and at his death in 1964 he still remained an 
enigmatic but revered figure.’
 Rietveld heeft die twee iconische ontwerpen gemaakt: de 
roodblauwe stoel (1918) en het RietveldSchröderhuis 
(1924). Deze zijn wereldberoemd geworden, nagevolgd, 
onderzocht, gekoesterd door een opvallend groot publiek en 
het huis is door Unesco beschermd als werelderfgoed. De 
verering van de maker wordt zorgvuldig op gang gehouden 
door een reeks pleitbezorgers van verschillend pluimage, al 
sinds de jaren 50 toen de belangstelling voor De Stijl voor 
het eerst herleefde. Natuurlijk bevat zijn oeuvre meer 
belangwekkende objecten dan alleen die twee iconen van de 
De Stijl-periode, en in samenwerking met meer technisch 
opgeleide architecten heeft Rietveld een aantal bijzondere 
gebouwen ontworpen, zoals het Van Goghmuseum, de 
Gerrit Rietveld Academie, Museum De Zonnehof  in 
Amersfoort en het paviljoen van het KröllerMüller 
Museum. Maar verklaart dat soort werk de mate van ver
ering die hem ten deel valt? Er zijn genoeg ontwerpers uit 
zijn tijd te noemen die een min of  meer gelijkwaardig oeu
vre op hun naam hebben en die zich wellicht even innova
tief, experimenteel en begaafd hebben betoond. Maar 
anders dan mensen als Oud, Van Tijen of  Van Ravesteyn is 

Rietveld altijd een sterarchitect geweest, misschien wel 
ondanks zichzelf.
 In de mooie tentoonstelling wordt werk van Rietveld 
steeds naast werk van anderen geplaatst, er worden beelden 
getoond van de maatschappelijke context, er klinkt contem
poraine muziek, er zijn bouwmaterialen te zien en te voelen, 
citaten van allerhande bekende ontwerpers brengen soms 
een glimlach op het gezicht. Zoals het citaat van Rietveld 
zelf  uit 1959: ‘De eis: meer persoonlijkheid in de architec
tuur, mag voor grote persoonlijkheden als J.J.P. Oud wel 
opgaan, maar men mag dit m.i. niet algemeen gaan stellen.’ 
De catalogus doet in grote lijnen hetzelfde. Uiteenlopende 
auteurs beschrijven niet alleen het werk en de theorie van 
Rietveld, maar ook thema’s als kunstmatige verlichting, 
materiaaltoepassingen en ontwikkelingen in het meubel
ontwerp.
 Naast de tentoonstelling met catalogus organiseerde de 
UU een Studium Generale onder de noemer ‘Rietveld en de 
Wetenschap’. In vier lezingen werden onderwerpen als 
‘Rietveld als pionier’ en ‘Culturele wisselwerkingen in de 
jaren 30’ uitgediept, waarbij een enkele spreker wel érg wei
nig van architectuur bleek te weten, maar des te meer van 
het belang van internationale sociale netwerken voor de 
ontwikkeling van kunst en cultuur. Werkelijk aan alle kan
ten wordt geschaafd om te komen tot een genuanceerd 
beeld van de Utrechtse held en de wereld om hem heen.
 Een diepgravende manifestatie over de architectuur en 
meubelkunst van een heel interessante periode blijkt met de 
hedendaagse hang naar individualisme en sterrendom 
slechts mogelijk indien ze kan worden gerelateerd aan een 
Grote Naam, een (historische) bekende Nederlander – Gerrit 
Rietveld heeft de Xfactor. De massamedia staan meteen 
paraat, de onderbuikgevoelens van de massa worden geacti
veerd, en zo bereik je ook in barre politieke tijden een legiti
matie. Het doel – volksverheffing; of  nuancering van het 
sleets geraakte beeld dat bestaat van de architectuur en meu
belkunst uit de periode 19101960 – heiligt de middelen. Het 
is een veel toegepaste tactiek om van alles aan de man te 
brengen. En wie de twijfel wegslikt (‘waarom wordt er zelden 
zoveel tijd en energie gestoken in minder voor de hand lig
gende thema’s in de architectuurgeschiedenis die nog nooit 
onderzocht zijn?’) kan uiteindelijk ook genieten van het over
bekende maar geliefde werk, zoals het prettig kan zijn om een 
oud boek nog eens te herlezen, al ken je de zinnen bijna alle
maal uit je hoofd.  Dorine van Hoogstraten

p De tentoonstelling Rietvelds Universum loopt tot 30 janu
ari in het Centraal Museum, Nicolaaskerkhof  10, 3512 XC 
Utrecht (030/236.23.62; www.centraalmuseum.nl). Voor 
meer informatie zie ook www.rietveldjaar.nl.

Gerrit Rietveld

Rietveld Schröderhuis (interieur eerste verdieping). foto: CMU/Kim Zwarts
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Vergeten Veldjes. Van alle mensen houden kinderen het 
meest van vergeten veldjes in de stad. Ik herinner me hoe 
we door een gat in het hek kropen om in een woestenij ach
ter de oude katholieke school te komen, waar we uren rond
struinden en het gevoel hadden dat we elk moment op een 
vossenhol met jonkies konden stuiten. Volwassenen kwa
men daar niet. Het was het soort veldje dat als De Torteltuin 
is beschreven in Annie M.G. Schmidts Pluk van de Petteflet. 
Eind jaren 90 besloot de Nederlandse overheid dat de steden 
niet langer ongeremd konden uitbreiden omdat het land 
dicht dreigde te slibben. In de steden was nog veel bouw
grond te ontdekken: er waren verlaten industriegebieden, 
lege havens en braakliggende veldjes. Inbreiding werd het 
genoemd, of  verdichting. De voordelen zijn evident: de stad 
wordt compacter. Wonen, werken en recreëren raken ver
weven waardoor – in theorie – minder mensen in de auto 
hoeven te stappen, de stad levendiger wordt en natuurge
bieden langer onaangetast kunnen blijven.
 De tragiek van dat beleid is dat er minder zogenaamde 
nutteloze plekken zijn overgebleven. De leegstaande pak
huizen waar kunstenaars werkten zijn herbestemd en de 
lege veldjes waar kinderen op ontdekkingsreis gingen, zijn 
bebouwd. Al het land is efficiënt en ordelijk verdeeld. 
Speelplaatsen zijn educatief  verantwoord ingericht, hon
den wandelen in een hondenuitlaatstrook waar de baasjes 
gratis papieren zakjes kunnen pakken om de hondenpoep 
op te ruimen.
 Dat we doorschieten in de ordening en het efficiënt ruim
tegebruik wordt op een terloopse manier aan de orde gesteld 
in het project Vergeten Veldjes van fotograaf  en videomaker 
Sergio Gridelli en audioregisseur Nienke Rooijakkers. Ze 
hebben een aantal braakliggende terreinen vastgelegd op 
een website en in een ‘mobiele galerie’. Op de website staan 
foto’s van Vergeten Veldjes in Amsterdam die zowel de con
text als de details in beeld brengen. Onnadrukkelijke foto’s 
van een verloren handschoen, onkruid, een hek. Bij de 
foto’s horen geluidsfragmenten die je toegang verschaffen 
tot achterliggende verhalen, waarbij algauw blijkt dat veel 
vergeten veldjes op een informele manier deel uit zijn gaan 
maken van de compacte stad, want ze worden behoorlijk 
intensief  gebruikt.
 Op één veldje, Vrijstaat SWOMP, verblijven mensen in een 
zelf  gebouwd hutje van strobalen en een oude caravan, en 
er wordt winterrogge en munt verbouwd. Op het veldje 
naast de dierentuin zijn kunstwerken geplaatst en bollen 
geplant door omwonenden. Mensen zijn, getuige de audio
fragmenten, aan de veldjes gehecht geraakt en zijn zich, 
fysiek of  mentaal, een stukje gaan toeeigenen. Op de site 
klinken geluiden als: ‘Het is echt een plek waar je met je ziel 
woont.’ ‘Het ziet er zo mooi uit want je ziet stukken van de 
andere huizen en dat ziet er heel karakteristiek uit en er 
gaat van alles groeien. Het zou zo jammer zijn als er straks 
weer een bord staat met ‘luxe appartementen en penthou

ses te koop’ ’, merkt een vrouw op die dagelijks met haar 
kleine kinderen langs een weelderig begroeid stuk bouw
grond loopt nabij het Vondelpark.
 Dit alles kun je gewoon achter je eigen computer beleven, 
maar soms werkt het beter om je fysiek naar een galerie te 
verplaatsen en rust te nemen om het project te bekijken en 
te beluisteren. De afgelopen tijd stond er een zeer beschei
den mobiele tentoonstelling in een voormalige bedrijfshal 
in Amsterdam Noord, te midden van twee veel grotere ten
toonstellingen. (In november zal het project in Arcam te 
zien zijn.) Een fragiele stellage bakende een kleine ruimte af  
binnen de hal. Drie oude houten vitrinetafeltjes toonden 
gevonden voorwerpen van de diverse veldjes: zonnebril, 
boek, plastic visje, oordopjes, kroonkurk, boomblad. Alles 
in gelijkvormige plastic zakjes verpakt en voorzien van een 
handgeschreven labeltje met de datum en locatie. 
Daarboven hingen de foto’s met op de achterkant ook weer 
de plek en datum. Aan de vitrinetafels waren koptelefoons 
bevestigd, maar die werkten niet toen ik er was. Ik neem 
aan dat daar de zelfde geluidsfragmenten moesten te horen 
zijn als op de site.
 De context van deze tere tentoonstelling in de oude hal 
was illustratief  voor het probleem dat Vergeten Veldjes impli
ciet aansnijdt. Onder de noemer ‘Voorstellen voor een 
Ongedeelde Stad’ worden tientallen ontwerpen getoond 
voor terreinen in Amsterdam Noord, toekomstgerichte 
plannen voor grote gebouwen. Vergeten Veldjes staat ertus
sen, verloren in de ruimte, maar bekoorlijk voor de oplet
tende kijker.
 De braakliggende terreintjes zelf  zijn niet werkelijk verge
ten. De kinderen die er speelden, de mensen die er groenten 
verbouwen, de voorbijgangers en de studenten die er zitten 
te dromen terwijl ze over het water van het IJ uitkijken, 
hechten aan de veldjes. Het is belangrijk ze te koesteren, 
maar vooral niet te nadrukkelijk, en dat doet dit project 
goed. Misschien had ik dit stukje er niet over moeten schrij
ven, bij nader inzien. Dorine van Hoogstraten

p Vergeten Veldjes is tot 23 november te zien in ARCAM, 
Architectuurcentrum Amsterdam, Prins Hendrikkade 
600, 1011 VX Amsterdam (020/620.48.78; www.arcam.
nl). Zie ook www.vergetenveldjes.nl.

Publicaties
Charles Vandenhove – maître d’oeuvres. Het oeuvre 
van de Luikse architect Charles Vandenhove heeft geduren
de zijn lange carrière ruim aandacht gekregen. Een aantal 
nummers van architectuurtijdschriften en een reeks bro
chures en boeken zijn aan het werk gewijd. Tegelijk heeft 
slechts een beperkt aantal auteurs erover geschreven, en 
valt op dat de visualisering van het oeuvre in de publicaties 
bepaald wordt door de kijk van een beperkt aantal fotogra
fen, die voornamelijk in zwartwit gefotografeerd hebben. 
Het gaat hier om goede en bekende architectuurfotografen 
zoals François Hers, Gilbert Fastenaekens en Kim Zwarts, 
soms ook architecten en medewerkers van Vandenhove, 
zoals Vigneron in de jaren 60, en meer recent Philippe 
Vander Maren. In die boeken, maar ook in de film Het raad-
sel van de sfinx, die Geert Bekaert en Jef  Cornelis in 1983 
over Vandenhove gemaakt hebben voor de toenmalige BRT, 
versterken de beelden de manier waarop Vandenhove denkt 
over architectuur en meer in het bijzonder over zijn eigen 
architectuur. De gebouwen worden nagenoeg steeds zonder 
bewoners getoond, leeg, verzelfstandigd. Zo ‘pakt’ de foto
grafie de architectuur op het moment waarop de architect 
haar loslaat, net vooraleer ze bewoond en gebruikt wordt, 
net voor ze door het leven verwaarloosd en vergeten wordt, 
op het moment dat ze nog op zichzelf  staat, geïsoleerd, zon
der verhaal of  anekdotiek, bijna ongenaakbaar. Vandenhove 
heeft ervoor gekozen om zijn architectuur te tonen in dat 
tussenmoment waarin – met Louis Kahn – de architectuur 
alléén, voor zichzelf  en voor haar ingewijden bestaat. 
Vandenhove maakt ook architectuur die precies dat tussen
moment affirmeert: hij maakt architectuur die voltooid is, 
perfect gemaakt, stevig, zwaar. Aan alles is gedacht, alles is 
tot in het detail ontworpen en beslist, en de kleinste en laat
ste beslissingen krijgen evenveel aandacht als de eerste en 
de grootste. Zo biedt het gebouw de grootst mogelijke weer
stand aan de tijd en het leven.
 Maar wanneer is een gebouw voltooid? We weten dat de 
eigen middelen van de architectuur tekortschieten voor het 
bewoonbaar maken van een ruimte – zij het een huis of  een 
stad. Woningen en steden hebben ook tekens en beelden 
nodig, die aanknopen bij het leven en de wereld, en aan de 
architectuur toegevoegd worden. De ruimte moet ‘inge
richt’ worden. Die inrichting, die aan het gebouw wordt 
toegevoegd, moet echter wel een verstandhouding met de 
architectuur ontwikkelen. Er zijn architectuurtradities 
waarin de architect zelf  het gebouw voltooit. Er zijn tradi
ties waarin de architectuur optreedt als moeder van de kun
sten, en schilders en beeldhouwers, meubelmakers en deco
rateurs in dienst neemt en beveelt. Zo kan ze een gebouw 
afleveren waar nog nauwelijks iets aan toe te voegen valt, 
omdat het al bijna helemaal ‘ingericht’ is, of  zo gebouwd is 
dat de inrichting overbodig wordt.
 Vandenhove heeft zeer vaak beroep gedaan op kunste
naars voor de afwerking van zijn projecten, zowel publieke 
gebouwen als woningen: Léon Wuidar, Daniel Buren, Sam 
Francis, Sol LeWitt, Niele Toroni, Patrick Corillon, Jean
Pierre Pincemin, Robert Barry, Olivier Debré… Kunst en 
architectuur, kunstenaars en architecten kunnen elkaar 
natuurlijk op zeer vele manieren ontmoeten, aanvullen of  

tegenwerken. Maar Vandenhove vraagt de kunstenaars 
niet om ‘een ingreep te doen’ of  te reageren. Hij zoekt geen 
dialoog. Hij blijft de maître d’oeuvre die kunstenaars inscha
kelt voor het gezamenlijk voltooien van een gebouw. 
Wanneer de bepaaldheid en stevigheid van de architectuur 
aangevuld en versterkt wordt door precieze en precieuze 
artistieke ingrepen, dwingt het perfecte geheel immers een 
bijzonder respect af  waarbij voor de bewoner – zo lijkt het 
toch – nog weinig vrijheid en speelruimte overblijft.
 Er is nu een nieuw boek verschenen over het werk van 
Vandenhove, uitgegeven door het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht, dat, erg verrassend, deze zienswijze tegen
spreekt. Het boek selecteert en documenteert de projecten 
waarin Vandenhove intensief  met kunstenaars heeft 
samengewerkt. Het sluit af  met twee sculpturen van 
Vandenhove zelf: het architectuurpaviljoen in het 
Middelheimpark in Antwerpen (ontwerp 1984, gereali
seerd 1992) en de grafsteen voor Jeanne Belvaux, de echt
genote van Vandenhove, die in 2008 is overleden.
 Dat deze publicatie de bestaande inzichten omtrent 
Vandenhoves architectuur op een verrassende wijze 
omkeert, is vooreerst de verdienste van fotograaf  Philippe 
Vander Maren, een oudmedewerker van Vandenhove die 
het oeuvre ‘van binnenuit’ kent. Vander Maren heeft voor
heen de architectuur van Vandenhove reeds gefotografeerd, 
maar dan in de lijn van zijn voorgangers. Nu wordt dezelfde 
architectuur, en meest opmerkelijk de twee woningen van 
Vandenhove – zijn eerste woning met kantoor in de rue 
ChauveSouris te Luik van 1964 en Hotel Torrentius 
(1977), de renaissancewoning van Lambert Lombard 
waarin het architectenbureau gehuisvest is – niet gepresen
teerd als een fundament dat het leven draagt en eraan voor
afgaat. De architectuur wordt niet als iets zuivers en sterks 
getoond, maar als iets dat het leven begeleidt en erin opgaat. 
In de kamers zijn alom sporen van leven en werken aan te 
treffen, van dagelijkse activiteiten en van intimiteit. Ze zijn 
niet frontaal gefotografeerd, zoals ze door de architecturale 
blik getekend en ontworpen worden, maar vanuit concrete 
gezichtspunten. Op de foto’s is vanzelfsprekend ook de 
architectuur te zien, en kan men de bijdragen van de kun
stenaars herkennen op de plafondbalken en de lambriserin
gen. Maar allereerst gaat de aandacht naar de boeken en 
papieren, de computers en de meubels, de tapijten en het 
huisraad.
 De foto’s verraden de stap en de schroom van de foto
graaf, de manier waarop het zonlicht binnenviel toen hij er 
was en de wind de gordijnen liet opbollen. Ze tonen het 
landschap niet zoals het gekaderd wordt door de architec
tuur, maar zoals het zich opent tussen de twee vleugels van 
het gebouw vanuit een toevallig standpunt dat de fotograaf  
zelf  gekozen heeft.
 De foto’s tonen niet vooreerst het werk van de kunste
naars waarmee de architect Vandenhove heeft samenge
werkt, maar de kunst die Charles en Jeanne Vandenhove 
verzameld hebben en waarmee ze dagelijks geleefd hebben. 
Het boek toont hoe kunst in een woning terechtkomt, er 
tussen alle dingen die men nodig heeft om te leven nooit een 
vaste en juiste ‘eigen plaats’ vindt, zich moet schikken naar 
de dagelijkse bezigheden. Ze moet het huis delen met het 
leven van een koppel, het werk van een architect, en met 
veel andere kunstwerken. Dus hangt er wel een Kiefer aan 
de muur, maar er staan oneerbiedig twee verschillende 
tafeltjes met een stapel papieren voor geschoven, stoelen die 
niet passen en een anoniem ingepakt kunstwerk. Zo wordt 
in dit boek de architectuur van Vandenhove, misschien 
voor het eerst, niet betrokken op de primaire, levenloze 
essentie van de architectuur, maar aan de kant van het 
leven gesitueerd. In dit geval niet om de vitale kracht ervan 
naar voor te halen, maar om te tonen hoe de architectuur 
het efemere bevat.  Bart Verschaffel

p Pierre Chabard (tekst), Philippe Vander Maren (fotogra
fie), Charles Vandenhove – maître d’oeuvres, Maastricht/Paris, 
Bonnefantenmuseum/Le Moniteur, 2010, 232 blz, Frans/
Engels. www.librairiedumoniteur.com. ISBN 97890
72251527. 

Vergeten veldjes

Hotel Torrentius, Luik. © & foto: Philippe Vander Maren
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Nieuwe publicaties

• Peter Downsbrough. Now. Rennes: Editions 
Incertain Sens / Châteaugiron: Frac Bretagne, 
september 2010. 32 blz. 1000 ex. ISBN 2914291396
In 1986 had Peter Downsbrough een tentoonstelling in de 
Wladyslaw Strzeminski Academy of  Fine Arts and Design in Lodz 
(Polen). Voor die gelegenheid produceerde hij het kunstenaars
boek Now. De plaatselijke censuuragent gaf  slechts toestemming 
tot het drukken van 49 exemplaren voor intern gebruik. Maciej 
Nowakowski drukte toen het boekje in zijn zeefdrukstudio, maar 
door technische mankementen haalden maar drie exemplaren de 
eindstreep. Deze nieuwe uitgave is gedrukt in offset. Peter 
Downsbrough behandelt de pagina’s in zijn typisch minimalis
tisch idioom. Met enkele korte woorden, gecombineerd met 
horizontale en vertikale lijnen, speelt hij een spel waarvan de 
spelregels verborgen blijven. Woorden worden in twee gesneden, 
gekanteld of  gefragmenteerd. Lijnen verschijnen steeds in andere 
verhoudingen en oranjekleurige banden verplaatsen zich 
afwisselend langs de horizontale of  vertikale rand van de pagina. 
Tegelijkertijd zijn er op inhoudelijk niveau onverwachte 
betekenisverschuivingen door het gemengd gebruik van Engelse 
en Poolse woorden. Maar een verklarend woordenlijstje op de 
achterflap is verhelderend. 

• Olivier Foulon. The Soliloquy of  the Broom. Brussel: 
Gevaert Editions / Amsterdam: If  I Can’t Dance, I 
Don’t Want To Be Part Of  Your Revolution, oktober 
2010. 68 blz. 500 ex. ISBN 9782930619002
Dit kunstenaarsboekje met een mysterieuze titel bevat twee 
teksten. De eerste is een transcriptie van een gesprek dat Olivier 
Foulon in 2008 voerde met de Duitse kunstenaar Michael 
Krebber. Het belangrijkste thema is de betekenis van origineel en 
kopie, waarbij voortdurend wordt verwezen naar kunstwerken 
van Gustave Courbet en Marcel Broodthaers. Het gesprek is 
gevoerd in het Engels, een taal die geen van beide kunstenaars 
beheersen. De nauwkeurige transcriptie bevat alle stuntelighe
den en misverstanden eigen aan zulke conversatie. De drie delen 
van het gesprek hebben als titel: Disc 1 Track 8, Disc 1 Track 9 en 
Disc 2 Track 1. Zo begrijpt de lezer dat dit moeizame gesprek hem 
via verschillende reproductietechnieken bereikt: een gedrukte 
transcriptie van een digitale opname van een gesprek gevoerd in 
een taal die de sprekers vreemd is. De cover van deze publicatie is 
gedrukt over een facsimile van de uitnodiging die Olivier Foulon 
gebruikte voor zijn tentoonstelling in de Kölnischer Kunstverein 
in 2008. Deze uitnodiging is op zijn beurt gedrukt over de 
reproductie van de cover van een boek uit de jaren 60 van een 
zekere Hunter Diack, Study-The Easy Way. Het leidt geen twijfel 
dat hiermee verwezen wordt naar de uitnodigingen bij de eerste 
tentoonstelling van Marcel Broodthaers uit 1964 die gedrukt 
waren op diverse tijdschriftpagina’s: ‘Moi aussi, je me suis demandé 
si je ne pouvais pas vendre…’. De inhoud en de vorm van deze 
nieuwe publicatie vallen mooi samen: ze verwijzen beide naar 
het hergebruik van taal en beeld. Om die reden vermoed ik 
trouwens dat dit boekje ook nog eens gedrukt is op gerecycleerd 
papier. De tweede, Franse tekst (3 blz.) is geschreven door Olivier 
Foulon en is getiteld La vague. In deze gefragmenteerde tekst 
wordt opnieuw verwezen naar Marcel Broodthaers en Gustave 
Courbet. 

• [Urs Lehni]. [Xerox Book]. [Birmingham]: [East Side 
Projects], [2010].
In 1968 organiseerde Seth Siegelaub in New York een tentoon
stelling met 7 conceptuele kunstenaars. Elke kunstenaar kon 
beschikken over de erg specifieke ruimte van 25 boekpagina’s. 
Siegelaub vroeg de kunstenaars ook om enkel gebruik te maken 
van de fotokopieertechniek. De 7 x 25 kopieën werden gebundeld 
en uiteindelijk gedrukt in offset op 1000 exemplaren. Later kreeg 
het boek toch de titel Xerox Book mee. Ondertussen is dit werk 
een mijlpaal in de geschiedenis van het kunstenaarsboek. De 
Zwitser Urs Lehni produceerde onlangs een bootleg van dit 
conceptuele boek op honderd exemplaren. Hiervoor fotokopi
eerde hij opnieuw de originele offsetversie. Het is een perfecte 
replica; er is geen enkele extra informatie toegevoegd, waardoor 
de bootleg er bedrieglijk origineel uitziet. De bootleg verraadt zich 
enkel door de frisheid van het papier en de iets waziger kwaliteit 
van de kopies, die immers zelf  op kopies teruggaan. Lehni’s 
curiositeit is niet te koop, maar kan enkel verkregen worden in 
ruil voor een boek van een van de 7 kunstenaars (Andre, Barry, 
Huebler, Kosuth, LeWitt, Morris of  Weiner) of  een willekeurig 
boek uitgegeven in 1968.

• Sophie Nys. Au Pilori. [Brussel]: Grotto Publications, 
oktober 2010. 80 blz. 80 afb. 250 ex. 
Naar aanleiding van de solotentoonstelling The Drunkard’s Cloak 
in Antwerpen (Objectif  Exhibitions van 4 september tot 6 
november 2010) verscheen dit kunstenaarsboek van Sophie Nys. 
De publicatie bevat 80 zwartwitfoto’s die de kunstenares zelf  
nam van evenveel verschillende schandpalen of  resten ervan die 
nog te vinden zijn in Vlaanderen. De presentatie is zuiver visueel; 
er is dus geen enkele informatie te vinden over de plaats of  de 
geschiedenis van de schandpalen. Alleen op de cover van de 
publicatie is een tekst afgedrukt over de algemene geschiedenis 
(en het gebruik) van de schandpaal in de Zuidelijke Nederlanden 
van de middeleeuwen tot de 19de eeuw. Tijdens de tentoonstel
ling waren deze 80 beelden te zien in een diavoorstelling. Door 

het ontbreken van commentaar krijgt de (anonieme) omgeving 
waarin de schandpalen staan extra aandacht. De wisselende 
urbanistische (en nieturbanistische) taferelen worden bijna even 
intrigerend als de schandpalen zelf. 

• Emmett Williams. Sweethearts. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2010. 226 blz.  
ISBN 9783865608109
Deze erotische dichtbundel is een heruitgave van een klassieker 
uit de korte geschiedenis van de concrete poëzie. Het boek 
verscheen voor het eerst in 1967, zowel in de Verenigde Staten 
(New York: Something Else Press) als in Duitsland (Stuttgart: 
Editions Hansjörg Mayer). De cyclus gedichten maakt enkel 
gebruik van de 11 letters van het woord sweethearts. Op elke 
pagina worden, binnen een vooraf  vastgelegd raster, nieuwe 
woorden en betekenissen samengesteld (bijvoorbeeld: ‘as he heats 
her teats’). Tegelijkertijd worden de letters en woorden zodanig 
geschikt dat de dichtbundel ook werkt als een flip book. Door dit 
eenvoudig cinematografisch effect kan de goede lezer (kijker) 
enkele erotische bewegingen ontdekken. Deze heruitgave is 
gebaseerd op de editie van Something Else Press met op de cover 
een afbeelding van Coeurs Volants van Marcel Duchamp. Emmett 
Williams (19252007) was niet alleen dichter, maar is ook 
bekend als Fluxuspionier. 

De laatste jaren verschijnen regelmatig varianten op de kunste
naarsboeken van Edward Ruscha. Vooral Twentysix Gasoline 
Stations (1963), dat beschouwd wordt als het eerste moderne 
kunstenaarsboek, is dikwijls het uitgangspunt van deze artistieke 
toeëigeningen. Wellicht is het boekje Twentysix Abandoned Gasoline 
Stations (1992) van de Amerikaanse kunstenaar Jeffrey Brouws 
het vroegste voorbeeld in dit genre. Hierna volgt een selectie van 
enkele recent verschenen Ruschavarianten.

• Bill Daniel. Dead Gas Stations. New York: The Holster, 
2010. 12 blz. 9 afb. print-on-demand-edition, 50 ex.
De Amerikaanse kunstenaar en filmmaker Bill Daniel (Dallas, 
°1959) is vooral bekend als fotograaf  van de eerste punkgenera
tie in Austin (Texas) tijdens de vroege jaren 80. Nu slaagt hij erin 
om met deze publicatie de preconceptuele popartstijl van Edward 
Ruscha te herwerken tot een neopunkschotschrift. Het typische, 
gekleurde, vette lettertype op Ruscha’s 
boekcover van Twentysix Gasoline 
Stations is hier vervangen door magere, 
zwarte, schreefloze letters op bruin 
papier. Het dunne boekje bevat 
uitsluitend foto’s van verlaten en 
vervallen tankstations. Het wordt met 
een laserprinter geproduceerd in een 
oplage van 50 exemplaren en verkocht 
voor het schamele bedrag van $3. Bij 
het bladeren komt onmiddellijk de 
rauwe punkethiek naar boven drijven 
met slogans als no future! en do it 
yourself!

• Eric Doeringer. Real Estate Opportunities. 2009.  
48 blz. 25 afb. 
In 1970 publiceerde Ed Ruscha Real Estate Opportunities. Dit 
kunstenaarsboek bevat 25 zwartwitfoto’s (snapshots) van 
bouwgronden in de omgeving van Los Angeles die toen te koop 
stonden. De Amerikaanse kunstenaar Eric Doeringer heeft de 25 
locaties opnieuw bezocht en gefotografeerd. De vormgeving is 
identiek aan Ruscha’s boek, enkel de foto’s zijn vervangen door 
nieuwe opnames. Ze reveleren wat er in de afgelopen 39 jaar is 
gebeurd met de braakliggende percelen. Eric Doeringer hernam 
in 2009 op dezelfde wijze Ruscha’s boek Some Los Angeles 
Apartments (1965). 

• Michael Maranda. Twentysix Gasoline Stations, 2.0. 
Toronto: Parasitic Ventures Press, 2010.  
ISBN 9780981326306
Michael Maranda reconstrueert Twentysix Gasoline Stations met 
beelden die hij op het internet vond. Deze gegoogelde selectie laat 
een rijke variatie aan beeldkwaliteiten zien. Het boekje eindigt 
met een laconieke mededeling: Absolutely no effort has been made 
to secure permission for use of  any images within this book. 

Samenstelling: Marc Goethals

Jacques Tati – Deux Temps, Trois Mouvements
i.s.m. het Filmfestival Gent
van 15 oktober 2010 tot en met 16 januari 2011

Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum
Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gent

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

de tentoonstelling is betalend (8 e / 6 e) 
alle dagen open van 10-17u (toegang tot 16.30u)
gesloten op maandag, 25 dec. en 1 jan.
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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
❑ ‘Rafa The Magician’ – Honoré d’O, 
Guy Rombouts, Jacques Lennep, Sofie 
Haesaerts, Jean-Philippe Convert… 
[27/11 tot 23/1]
Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 – 053 73 23 45 
ma-vr 10-12u – 13-17u/za-zo 14-18u
❑ Luc Claus [tot 23/12]

Antwerpen

deSingel Internationaal kunstcentrum
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
woe-zo 14-18u
❑ Renaat Braem (1910-2010) [tot 9/1]
Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Adverse Stability’ – Emre Hüner 
[19/11 tot 6/2] ❑ ‘Imagined observed 
remembered: drawing documents’ – 
Rinus Van de Velde, Christine Meisner, 
Xisco Mensua, Florian Zeyfang, Peter 
Blegvad… [19/11 tot 6/2]
FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Photographs, 1984-2009’ – Boris 
Becker [tot 16/1] ❑ Willy Kessels 
(1930-1960) [tot 16/1]
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen (KMSKA)
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09 
di-za 10-17u zo 10-18u
❑ Anselm Kiefer [tot 23/1]
LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-za 14-18u
❑ ‘Vortex der Heerlijkheid – reprise’ 
– Christoph Fink [tot 18/12]
Lokaal 01 – Antwerpen
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66 
do 20-22.30u/vr-za 13-17u
❑ Asli Cavusogli [10/12 tot 12/12]
M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-zo 10-17u
❑ ‘Collectie XXVI: De Artefactum-jaren’ 
– Wim Delvoye, Lili Dujourie, Walter 
Swennen, Luc Deleu, Jan Vercruysse… 
[tot 20/2] ❑ ‘Confluence and 
Consequence’ – Craigie Horsfield [tot 
16/1] ❑ ‘Lonely at the top: Parallel 
Doors of Perception’ – The State of L3 
[26/11 tot 30/1]
Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Paviljoen. Installaties’ – Zeger Reyers 
[tot 16/1]
NICC
Tulpstraat 79 – 03.216.07.71 
do:14-20u/vr-zo 14-19u
❑ ‘Multiple Visions. Archeologie en 
actualiteit van het kunstwerk in editie’ 
– Wim Delvoye, Guillaume Bijl, Nico 
Dockx, Marcel Duchamp, Jimmie 
Durham, Bruce Nauman… [tot 28/11]
Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Deze dag’ – Teuny Tukker [tot 4/12] 
❑ ‘Moeders brieven in kleuren’ – Young-
Ja Kang/Sim Cha Chi [tot 4/12]
Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Henk Visch [tot 4/12] ❑ ‘Gelitin’ – 
Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian 
Reither and Tobias Urban [9/12 tot 22/1]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Luc Tuymans: Een visie op 
Centraal-Europa’ – Hans Bellmer, 
Guillaume Bijl, Isa Genzken, Sigmar 
Polke, Armen Eloyan, Pavel Büchler… 
[tot 23/1]
De Bond (Cultuurcentrum Brugge)
Buiten de Smedevest 1 – 050/44.30.40 
di-zo 9u30-17u30
❑ ‘Exhibition Models’ – Chohreh 
Feyzdjou, Meschac Gaba, Wesley Meuris 
[tot 28/11]
Forum+ / Concertgebouw Brugge
‘t Zand 34 – 070.22.33.02 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Luc Tuymans: Een visie op 
Centraal-Europa’ – Nemanja Cvijanovic, 
Igor Eškinja, Zlatko Kopljar, David 
Maljkovic, Zbigniew Rybczynski [tot 23/1]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050/33.99.11 
dagelijks 9u30-17u
❑ ‘Van Eyck tot Dürer’ [tot 30/1]

Memling in Sint-Jan-Hospitaalmuseum
Mariastraat 38 – 050/33.56.66 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Luc Tuymans: Een visie op 
Centraal-Europa’ – Paweł Althamer, 
Zlatko Kopljar, Igor Kovalyov [tot 23/1]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
di-za 12-19u
❑ ‘Open Archive #2’ [tot 11/12]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ Robert Crumb [tot 31/12]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ Evgueni Khaldei [tot 23/12] 
❑ ‘We are all going crazy’ – Isabelle 
Pateer, Cindy Hannard, Frédéric 
Pauwels, Thomas Baltes [tot 12/12]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Ensor, componist en schrijver’ – 
James Ensor [tot 23/1] ❑ ‘Bouwen voor 
Brussel. Architectuur en stedelijke 
transformaties in Europa’ [tot 28/11] 
❑ ‘Knockin’ on Heaven’s Door’ – Wim 
Delvoye [tot 23/1] ❑ ‘Portretten van 
Erasmus. Dürer. Holbein. Metsys.’ [tot 
23/1] ❑ ‘The world of Lucas Cranach. An 
artist in the age of Dürer, Titian and 
Metsys’ – Lucas Cranach [tot 23/1] 
❑ ‘Methodologie van het gevoel’ – 
Pierre Hebbelinck & Pierre de Wit [tot 
2/1] ❑ ‘Jack Freak Pictures’ – Gilbert & 
George [tot 23/1] ❑ ‘Intuition – 
Reflection – Construction’ – Sverre Fehn 
[10/12 tot 20/2]

Cultuurcentrum ING
Koningsplein 6 – kunstberg – 02/547.22.92 
dagelijks 10-18u woe 10-21u
❑ ‘Ensor ontmaskerd’ – James Ensor 
[tot 13/2]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ ‘FIMBULVETR’ [tot 18/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
❑ ‘Les Lieux’ – Gianfranco Baruchello 
[19/11 tot 22/1]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Recent Works’ – Vija Celmins, Joe 
Scanlan [tot 4/12] ❑ ‘Le Versant de 
l’Analyse’ – Pierre Bismuth [11/12 tot 
22/1]

Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 
(0) 494 76 39 47 
di-za 12-19u
❑ Matthias Dornfeld [27/11 tot 22/1]

Guestroom
Rue Renier Châlon 5 – 0475 90 23 17 
wo & za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Révolutions’ – Didier Mencoboni [tot 
20/11] ❑ ‘A luz que dispersa o destino’ 
– Joao Jacinto [25/11 tot 29/1]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Etrusken in Europa’ [tot 24/4] 
❑ ‘Tussen hemel en hel. Sterven in de 
middeleeuwen.’ [3/12 tot 24/4]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Van Delacroix tot Kandinsky: 
Oriëntalisme in Europa’ [tot 9/1]

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

Smartbe
Coenraetsstraat 82 – 02 542 19 87 
14-18u
❑ ‘Kunstenaarsportretten. Een 
kunstcollectie in opbouw’ – Jacques 
Charlier, Emilio Lopez-Menchero, 
Michael Matthys, Philip Akkerman… 
[3/12 tot 18/12]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u
❑ ‘A story of Deception’ – Francis Alÿs 
[tot 30/1] ❑ ‘After the fair’ – Kasper 
Akhoj [tot 16/1] ❑ ‘Granite and 
Rainbow’ – Lorna Macintyre [tot 16/1] 
❑ ‘Contestatory Images’ – Evelyne Axell 
[tot 16/1]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ Richard Artschwager [tot 11/12] 
❑ ‘Metal Works’ – Sterling Ruby [tot 
11/12] ❑ Alessandro Pessoli [13/1 tot 
19/2]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071.27.29.71 
do-zo 12-18u
❑ ‘México esperado – inesperado. 
Collectie Isabel en Agustin Coppel’ – 
Helen Levitt, William Eggleston, Graciela 
Iturbide, Ed Ruscha, Gordon Matta-Clark, 
Dan Graham, Gabriel Orozco, Francis 
Alÿs … [tot 28/11]

Charleroi/Mont-sur-Marchienne

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Les Turkanas du Kenya. Les premiers 
derniers hommes’ – Roger Job [tot 16/1] 
❑ ‘Arcadia redesigned 2004-2005’ – 
Herman van den Boom [tot 16/1] 
❑ ‘Le sculpteur d’ ombre’ – William 
Ropp [tot 16/1] ❑ ‘Le quotidien et le 
spectacle’ – Hichem Dahes [tot 16/1]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
❑ ‘Leie. Rimpelloze eenvoud’ – Gustave 
van de Woestyne, Valerius De Saedeleer, 
Emile Claus, Albert Saverys, Frits van 
den Berghe… [tot 28/11]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 11-17u
❑ ‘Too Too – Much Much’ – Thomas 
Hirschhorn [tot 5/12]

Deurne

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.54 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Wiener Werkstätte Zilver en Belgisch 
zilverdesign’ [tot 12/12] 
❑ ‘Stercksopdracht 2010’ – Mieke 
Vranken [tot 12/12]

Elsene

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 
02 347 78 95 
do-vr 14-18u za 11-18u (op afspraak)
❑ ‘Tekeningen en etsen’ – Lismonde [tot 
27/11]

Flémalle

Hôtel de Ville de Flémalle
Grand Route, 287 – 04 232 86 74/04 
232 87 53 
www.auxartsetc.be
❑ ‘Aux Arts, etc. 16 communes-16 
artistes. Commissaire artistique: Jacques 
Charlier’ – Marie Zolamian [tot 19/12]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Deux Temps, Trois Mouvements’ – 
Jacques Tati [tot 16/1]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘De collectie Alonso. Van art nouveau 
tot Studio Glass Movement’ [tot 31/12] 
❑ ‘De stoel 03 van Maarten Van 
Severen. De geboorte van een 
designicoon’ – Maarten Van Severen 
[20/11 tot 27/2] ❑ ‘Art nouveau en art 
deco uit Nederland. Een selectie uit de 
collecties van het Drents Museum in 
Assen’ [20/11 tot 27/2]

Galerie Tatjana Pieters
Burggravenlaan 40/2nd floor 
09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Three Belgian Painters’ – Damien De 
Lepeleire, Philippe Van Snick, Walter 
Swennen [tot 12/12] ❑ Kevin Rodgers 
[19/12 tot 30/1] ❑ Adriaan Verwée 
[19/12 tot 30/1]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Dreamland: The Coney Island 
Amateur Psychoanalytic Society and its 
Circle, 1926-1972’ – Zoe Beloff [tot 
28/11]

Kunstbib Universiteit Gent
Sint-Hubertusstraat 2 – 09/264.41.20 
ma-vr 9-12u/13-17u
❑ Brody Neuenschwander [tot 19/12]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘250 jaar Petrus Jozef Triest’ [tot 10/1] 
❑ ‘Het gewichtige lichaam. Over dik, 
dun, perfect of gestoord’ [tot 8/5] 
❑ ‘Diary Drawings. Mental Illness and 
Me’ – Bobby Baker [tot 27/1]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Hareng Saur: Ensor en de 
heden daagse kunst’ – James Ensor, 
Thierry De Cordier, Thomas Hirschhorn, 
Bruce Nauman, Raymond Pettibon, 
Thomas Schütte… [tot 27/2]

Stadsmuseum Gent – STAM
Godshuizenlaan 2 – 09/269.87.90 
di-zo 10-18u
❑ ‘Belichte stad’ [tot 1/5]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Inside Installations. Collectie-
tentoonstelling.’ – Leo Copers, Honoré 
d’O, Mark Manders, Joëlle Tuerlinckx, 
Dennis Oppenheim… [tot 27/3] 
❑ ‘Tegenlicht. Crossdisciplinaire factory 
van het literaire tijdschrift DW B en 
Cera’ – Honoré d’O, Gert Robijns, 
Narcisse Tordoir, Philippe Van Snick, 
Sven Augustijnen… [tot 21/11] 
❑ ‘Hareng Saur: Ensor en de 
heden daagse kunst’ – James Ensor, 
Thierry De Cordier, Thomas Hirschhorn, 
Bruce Nauman, Raymond Pettibon, 
Thomas Schütte… [tot 27/2] ❑ ‘A Vague 
Uneasiness’ – Paul Hendrikse [tot 30/1]

Hasselt

CIAP (Culturele Informatie en Actueel 
Prentenkabinet)
Armand Hertzstraat 21 bus 1 – 011.22.53.21 
di-vr 14-18u za 14-17u
❑ ‘Alter Nature: Harder, Better, Faster, 
Stronger’ [21/11 tot 13/3]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘Toegepast 15’ [tot 12/12] 
❑ ‘Re-thinking Granulation’ – David 
Huycke [tot 12/12] ❑ ‘Alter Nature: We 
can’ – Makoto Azuma, Michael 
Sailstorfer, Daisy Ginsberg, Eduardo Kac, 
Maarten Vanden Eynde… [21/11 tot 13/3]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘’Belgium is design! 6ème triennale de 
design’’ [21/11 tot 13/3] ❑ ‘6e Triennale 
de Design. Belgium is Design. Design for 
Mankind’ [21/11 tot 27/2]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Des veines, au ciel, ouvertes’ – 
Giuseppe Penone [tot 13/2]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Certified Copy’ – Adam Zaretsky, 
Mateusz Herczka, Paul Cornelis, Thomas 
Lommée, Maarten Vanden Eynde… [20/11 
tot 10/4] ❑ ‘Trou de Ville. Exposition 
rétrospective’ – Mass & Individual Moving, 
Pepa Ivanova, Luc Gobyn, NCNP (Ni 
Christi Ni Politici), Lieven Standaert… 
[20/11 tot 10/4] ❑ ‘Mark Verstockt. This is 
not a Retro spective Exhibition’ – Mark 
Verstockt, Paul Van Hoeydonck, Vic Gentils, 
Jef Verheyen, Dan Van Severen… [20/11 
tot 10/4]

Knokke-Heist

CC Scharpoord Knokke-Heist
Meerlaan 32 – 050 630 430 
10-19u
❑ ‘Congo-Collectie. Privéverzameling in 
een imaginair museum’ – Wesley Meuris 
[tot 16/1]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-vr 12-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Pierre, papier, litho. Dix ans d’ édition 
et d’impression à l’atelier Bruno Robbe’ 
– Jacques Charlier, Luciano Fabro, 
Jean-Luc Moerman, Ann Veronica 
Janssens, Marcel Berlanger… [tot 23/1]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Bijbel van Anjou (Napels 1340). Een 
koninklijk handschrift ontsluierd’ [tot 
28/11] ❑ ‘Victimes de la passion’ – 
Robert Devriendt [tot 16/1] ❑ ‘Mouse 
trap, light switch’ – Matthew Brannon 
[tot 5/12] ❑ ‘Mayombe. Masters of 
Magic’ [tot 23/1] ❑ ‘Patrimonies’ – 
Beatrijs Albers [tot 16/12] ❑ David 
Shrigley [17/12 tot 20/3]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo-do 13-21u vr-zo 13-18u
❑ Stijn Van Dorpe [3/12 tot 23/1]

Liège (province de Liège)

Aux Arts, etc.
Ans, Engis, Eupen, Liège, Spa, Verviers… 
– 04 232 86 74/04 232 87 53 
www.auxartsetc.be
❑ ‘Aux Arts, etc. 16 communes-16 
artistes. Commissaire artistique: Jacques 
Charlier’ – Antoine Van Impe, Sylvie 
Macias Diaz, Sophie Langohr, Manuel 
Alves Pereira… [tot 31/12]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Huiselijkheid’ – August Sander, Henri 
De Braekeleer, Edgar Tytgat, Roger 
Raveel, Douglas Huebler, Thomas 
Struth… [tot 23/1]

Mechelen

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14 
do-zo 11-18u
❑ ‘The good, the bad and the ugly. 
Trilogie bevraging over het begrip 
‘Schoonheid’: Accumulatie & Selectie. 
Schoonheid gezien vanuit Cobra tot de 
kunst van vandaag’ – Nico Dockx, Sarah 
& Charles, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Raoul De Keyser, Hanne Darboven, 
Eugène Leroy… [tot 28/11]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u
❑ Palli Banine [tot 12/12]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 
064.21.21.93 
di-zo 10-18u
❑ ‘La collection Boch. Le souffle de 
Prométhée’ [27/11 tot 13/2]

Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.22.90.14 
ma-zo 12-18u
❑ ‘l’ Abstraction Belge’ – Walter 
Leblanc, Pol Bury, Antoine Mortier, 
Dan Van Severen, Marthe Wéry, … [tot 
31/12]

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10 
di-za 10-18u
❑ ‘Om te lachen! Daumier, Gavarni, 
Rops: de uitvinding van het silhouet’ – 
Daumier, Gavarni, Rops [tot 9/1]

Oostende

Kunstmuzeum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Public Private Paintings. 2000-2010: 
tien jaar schilderkunst uit publieke en 
privécollecties in Vlaanderen en Brussel’ 
– Jan Van Imschoot, Michael Van den 
Abeele, Bert de Beul, Luc Tuymans, 
Gerhard Richter, On Kawara, Ed Ruscha, 
Albert Oehlen… [tot 9/1] ❑ ‘Bibliotheek 
Mu.ZEE: Genadeloze boekenliefde’ 
– Denmark [tot 30/11]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
woe-vr, zo 14-18u (gesloten op 11,12 en 
13 nov)
❑ ‘Une vie sans fin’ – Benjamin Moravec 
[tot 19/12]

Sint-Niklaas

Vierkante Zaal/Annex, Academie voor 
Schone Kunsten
R. Van Britsomstraat – 03.780.36.77 
do-vr 14-17u za-zo 10-12 & 14-17u
❑ ‘Cut/Copy/Carve. Steenhouwen en 
houtsnijden’ [tot 28/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
wo-zo 14-18u30
❑ Bernard Gilbert [tot 19/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘The good, the bad and the ugly. 
Trilogie – bevraging over het begrip 
‘Schoonheid’: wereld en beeld’ – 
Christoph Schlingensief, George Lewis, 
Jimmy Durham, Daniel Buren… [tot 
17/12]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
wo-zo 11/17u
❑ ‘Relax most of your muscles’ – Dennis 
Tyfus [28/11 tot 30/1]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04 
di-zo 12-18u
❑ ‘Eros und Stasi. East-German 
Photography from the collection of 
Gabriele Koenig in Aachen’ – Sibylle 
Bergemann, Evelyn Richter, Ulrich Wüst, 
Ute Mahler, Will McBride, Helga Paris, 
Roger Melis… [tot 21/11] ❑ ‘Kunstpreis 
2010’ – Pawel Althamer [12/12 tot 6/2]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zon 10-18u
❑ ‘Unheimliche Wirklichkeiten’ – 
Duane Hanson, Gregory Crewdson 
[27/11 tot 6/3]
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Jeder Künstler ist ein Mensch! 
Positionen des Selbstportraits’ – John 
Baldessari, Bruce Nauman, Sigmar 
Polke, Gerhard Richter, Martin 
Kippenberger, Albert Oehlen, Cindy 
Sherman… [tot 21/11] 
❑ Daniel Buren [11/12 tot 27/2]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Energy Plan. Drawings from the 
Museum Schloss Moyland’ – Joseph 
Beuys [tot 20/3]

Berlin

Aedes am Pfefferberg
Christinenstr. 18-19 – (0)30 282 70 15 
di-vr 11-18u30
❑ ‘SANAA, Tokyo’ – Kazuyo Sejima and 
Ryue Nishizawa [18/11 tot 20/1] 
❑ ‘Zumtobel Group Award for 
Sustainability and Humanity in the Built 
Environment 2010’ [18/11 tot 20/1]
Aedes Land
Else-Ury-Bogen 600-601 
(0)30 282 70 15 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Re-Imagining Architecture. Between 
Reality and Fiction’ [tot 21/11]
Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 13-18u
❑ ‘Die Akademie der Künste am 
Hanseatenweg. Einblicke in die 
Geschichte einer Institution und eines 
Hauses’ [tot 30/12] ❑ ‘Transatlantische 
Impulse II. Arbeiten von Villa Aurora 
Stipendiaten 2005-2010’ [4/12 tot 12/1]
Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Eine Hommage’ – Sigmar Polke 
[14/1 tot 13/3]
Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Karl Friedrich Schinkel (I). The 
Italian Journey 1803-1805’ – Karl 
Friedrich Schinkel [tot 28/11]
Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘The Bauhaus Collection. Classic 
Modern Originals’ [tot 31/12] 
❑ ‘From Art to Life. Hungarians at the 
Bauhaus’ [1/12 tot 21/2]
Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
di-zo 10-18u
❑ ‘Mutations III’ – Benjamin Cadon & 
Ewen Chadronnet, Edmund Clark, Anders 
Bojen & Kristoffer Ørum, Rob Hornstra 
& Arnold van Bruggen, Susanne Wehr… 
[tot 28/2] ❑ ‘Hannah-Höch-award 2010’ 
[tot 28/2] ❑ ‘Gasag Art Prize 2010’ [tot 
1/2] ❑ ‘Berlin Work. Photographs, 
1984-2009’ – Nan Goldin [20/11 tot 28/3]
DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 12-19u
❑ ‘Die Natur ruft!’ – Jennifer Allora & 
Guillermo Calzadilla, Jimmie Durham, 
Douglas Gordon, Mario Merz, Bethan 
Huws… [tot 4/12]
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Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0 
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
❑ ‘Color Fields’ – Louis Morris, Frank 
Stella, Kenneth Noland… [tot 10/1]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘The Collections’ [tot 6/2] ❑ ‘Some 
Scenic Views’ – Philipp Lachenmann [tot 
6/2] ❑ ‘Pause. Valeska Gert. Moving 
Fragments’ – Valeska Gert (1892-1978) 
[tot 6/2] ❑ ‘Soma’ – Carsten Höller [tot 
6/2]

Kommunale Galerie – Berlin
Hohenzollerndamm 174-177 
di-vr 10-17u za 10-19u zo 11-17u
❑ ‘Borders/No Borders: Belgium. 
Historische und zeitgenössische 
Fotografie aus Belgien’ – Gustave 
Marissiaux, Willy Kessels, Marcel 
Mariën, Dirk Braeckman, Charlotte 
Lybeer, Karin Borghouts… [tot 21/11]

Kupferstichkabinett
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 3040 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Text as Image’ [tot 23/1]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘Absalon’ [28/11 tot 20/2]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
di-zo 10-20u
❑ ‘WeltWissen – World Knowledge. 300 
Years of Science in Berlin’ [tot 9/1] 
❑ Pierre Soulages [tot 17/1] ❑ ‘Art of 
Light’ – László Moholy-Nagy [tot 16/1]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 3186 4825 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ Alice Springs [tot 30/1] 
❑ ‘Micro photo graphy. Beauty beyond the 
Visible’ [tot 9/1]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
di-wo-zo 10-18u vr-za 10-20u do 10-22u
❑ ‘Modern Times. The Collection. 
1900-1945. New National Gallery’ [tot 
31/8] ❑ ‘Intolerance’ – Willem de Rooij 
[tot 2/1]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12/20u
❑ ‘Freedom of Speech’ – Act Up, Rolf 
Dieter Brinkmann, Olaf Metzel, Dan 
Perjovschi, Christoph Schlingensief… 
[11/12 tot 30/1] ❑ ‘Gruppenbild 5’ 
– Shirin Homann-Saadat [14/12 tot 28/1]

Sonderausstellungshallen Kulturforum
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 3040 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘World as Words. The 20th Century in 
Europe and the USA’ [tot 16/1]

Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Vibracion. Modern Art from Latin 
America. The Ella Fontanals-Cisneros 
Collection. An overview of 20th-century 
abstract art in Latin America’ [tot 30/1] 
❑ ‘The Unknown Collection. Classics 
from Bielefeld’ – Arp, Beckmann, 
Jawlensky, Kirchner, Warhol… [tot 23/1] 
❑ ‘Napoleon and Europe. Dream and 
Trauma’ [17/12 tot 25/4]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 10-18u
❑ ‘Schattensprecher’ – Stephan Huber 
[tot 31/12] ❑ ‘Noble Gäste. Acht 
bedeutende Gemälde der Kunsthalle 
Bremen in einen Dialog mit den 
Rheinischen Expressionisten’ [tot 29/1] 
❑ Mitch Epstein [tot 22/1]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do 11-18u za-zo 11/18u
❑ ‘Force Fields’ – Walter Stöhrer [tot 
5/12]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
di-za 11-17u zo 10-18u
❑ ‘Trashstones’ – Wilhelm Mundt [tot 
21/11] ❑ ‘1989-2010 Home Is Where 
The Heart Is’ – Stefan Hoderlein [tot 
9/1] ❑ ‘Here & there’ – Horst 
Wackerbarth [tot 9/1] ❑ ‘Azurkomplex’ 
– Gereon Krebber [26/11 tot 23/1]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-zo 10-18u vr 11-18u
❑ ‘Parallelprozesse’ – Joseph Beuys [tot 
16/1]

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] ❑ ‘Die Treppe, 
2010’ – Monika Sosnowska [tot 15/4] 
❑ ‘Auswertung der Flugdaten. Kunst der 
80er. Eine Düsseldorfer Perspektive’ – 
Isa Genzken, Harald Klingelhöller, 
Thomas Schütte, Thomas Struth, Peter 
Fischli-David Weiss… [tot 30/1]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘The Near and the Far’ – Kathrin Ahlt, 
Nina Fischer & Maroan el Sani, Rémy 
Markowitsch, Sandra Vásquez de la 
Horra [tot 11/12]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Looking Back Ahead: The theory of 
heaven I. The Milky Way’ – Björn Dahlem 
[tot 16/1]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Real Presences. Marcel Broodthaers 
today’ – Tacita Dean, Olivier Foulon, 
Stephen Prina, Rirkrit Tiravanija, Joëlle 
Tuerlinckx, Susanne M. Winterling, 
Cerith Wyn Evans… [tot 16/1] 
❑ ‘Ellipse’ – Katharina Grosse [tot 16/1]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
❑ ‘Real Presences. Marcel Broodthaers 
today’ – Andreas Hofer, Henrik Olesen, 
Kirsten Pieroth, Rirkrit Tiravanija, Joëlle 
Tuerlinckx, Susanne M. Winterling… [tot 
16/1]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u
❑ ‘55 Jahre Kunst in Düsseldorf’ – 
Günter Uecker, Joseph Beuys, Gerhard 
Richter, Sigmar Polke, Blinky Palermo, 
Reiner Ruthenbeck… [tot 30/1] 
❑ Nam June Paik [tot 21/11] 
❑ ‘Paik ‘n’ Paik. Fotos aus dem AFORK’ 
[tot 23/1] ❑ ‘Nam June Paik Award 
2010. Internationaler Medienkunstpreis 
der Kunststiftung NRW und Ausstellung 
der Norminierten’ [tot 23/1] 
❑ ‘Arbeiten 1978-2010’ – Klaus Mettig 
[11/12 tot 23/1]

NRW-Forum Düsseldorf
Ehrenhof 2 – 0211 89 266 90 
di-zo 11-20u, vr 11-24u
❑ ‘Der rote Bulli. Stephen Shore und die 
Neue Düsseldorfer Fotografie’ – Stephen 
Shore, Candida Höfer, Thomas Ruff, 
Thomas Struth, Andreas Gursky, Boris 
Becker, Stefan Schneider… [tot 16/1] 
❑ ‘imai: inter media art institute in 
NRW-Forum. Projected Data Images’ 
– Katharina Sieverding [tot 16/1]

Stiftung Schloss und Park Benrath
Benrather Schlossallee 100-106 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Perfect Axis’ – James Lee Byars 
[tot 16/1]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-24u
❑ ‘Images of a Capital. The 
Impressionists in Paris’ [tot 30/1] 
❑ ‘Forming Urbanity. Urban 
Development Culture in Essen and the 
Ruhr area 1900 – 2010’ [tot 30/1] 
❑ ‘Celebrity Design’ – Edward Steichen 
(1879–1973) [tot 16/1] 
❑ ‘Ideallandschaft und Wirklichkeit. 
Zeichnungen und Aquarelle’ [tot 16/1]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61 
di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ ‘Ceci n’est pas un Casino’ [tot 13/2]

Frankfurt am Main

Museum für Angewandte Kunst 
Frankfurt
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37 
di-zo 10-17u wo 10-19u
❑ ‘Best Highrises. The International 
Highrise Award 2010’ [tot 16/1]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘The Lucid Evidence. Works from the 
Photography of the MMK’ [tot 25/4] 
❑ ‘Not in Fashion. Fashion and 
Photography in the 90s’ [tot 9/1] 
❑ ‘Contemporary photography of the 
MMK collection’ [tot 25/4] ❑ ‘New 
Frankfurt Internationals’ [11/12 tot 13/2]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Sergej Jensen [27/11 tot 16/1]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
❑ ‘World transformers. The art of the 
outsiders’ [tot 9/1] ❑ ‘A dream of 
modern art’ – Gustave Courbet [tot 30/1]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Photographs 1981-2006’ – Paul 
Graham [tot 9/1] ❑ Poul Gernes (1925 
– 1996) [tot 16/1]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-19u
❑ ‘Noble Guests. Impressionist 
Masterpieces from the Kunsthalle 
Bremen’ [tot 6/1] ❑ ‘Drawing Rooms’ – 
David Tremlett [tot 9/1] ❑ Ernst Ludwig 
Kirchner (1880-1938) [tot 16/1] 
❑ ‘Through the Forest’ – Rodney Graham 
[tot 30/1] 
❑ ‘Cut. Scherenschnitte 1970 – 2010’ 
[tot 6/2] ❑ ‘Runge’s Cosmos. The 
Morning of the Romantic Era’ – Philipp 
Otto Runge (1777-1810) [3/12 tot 13/3]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 10-19u do 10-21u
❑ ‘Michael Sailstorfer’ – Michael 
Sailstorfer [26/11 tot 6/2] 
❑ Joachim Koester [26/11 tot 6/2]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Secret Strike Rabobank, The 
Netherlands, 2004’ – Alicia Framis [tot 
18/1] ❑ ‘Children. Representations 
around 1900’ – Käthe Kollwitz, Emil 
Nolde, Edvard Munch, August Macke, 
Max Beckmann … [tot 23/1] 
❑ ‘All eyes on Fränzi and Marzella. Two 
models of the Brücke artists Heckel, 
Kirchner and Pechstein’ [tot 9/1] 
❑ ‘Keep Out of the Exhibition! Works 
from 1960 to 2010’ – Timm Ulrichs 
[28/11 tot 13/2]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
❑ ‘Invisible Shadows. Images of 
Uncertainty’ – Paul Klee, Michaël 
Borremans, Simon Starling & Superflex, 
Robert Gober, Ronny Delrue, Michael 
Sailstorfer… [tot 28/11] 
❑ ‘Marta_SMS 05’ – Thomas Gerhards 
[1/12 tot 14/12] ❑ ‘Spagat! Istanbul 
Design Tasarimi’ [18/12 tot 20/2] 
❑ ‘We are Orient. Contemporary 
Arabesques’ [18/12 tot 20/2]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Counterconsciousness’ – Stephen 
Willats [tot 21/11]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Architecture and Identity. Works from 
the ZKM_Collection’ – Günther Förg, 
Andreas Gursky, Imi Knoebel, Thomas 
Struth, Rosemarie Trockel… [tot 9/1] 
❑ ‘Celebrity. The One & the Many’ – 
Elmgreen & Dragset [tot 27/3] 
❑ ‘Sounds. Radio–Art–New Music’ – 
Antonin Artaud, Oskar Kokoschka, Kurt 
Weill, Samuel Beckett, Bruno Maderna, 
Luc Ferrari, Heiner Goebbels, Mauricio 
Kagel … [tot 27/3]

Keulen

Kölnisches Stadtmuseum
Zeughausstrasse 1-3 – 0221 221 25789 
wo-zo 10-17u di 10-20u
❑ ‘Der kolossale Geselle (the colossus). 
Views of Cologne cathedral until 1842’ 
[10/12 tot 5/3]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Van Carl Andre tot Gregor Schneider. 
Dorothee en Konrad Fischer: Archief van 
een houding’ – Bernd en Hilla Becher, 
On Kawara, Bruce Nauman, Robert 
Ryman, Thomas Schütte… [tot 20/3]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-zo 13-19u
❑ ‘Forbidden Love: Art in the Wake of 
Television Camp’ – Joseph Beuys, Chris 
Burden, Christoph Schlingensief, Ryan 
Trecartin, Andy Warhol… [tot 19/12]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u elke 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Russian Avantgarde. Kazimir 
Malevich and Suprematism in the 
Ludwig collection’’ [tot 20/2] 
❑ ‘19th century photographs from Japan 
and China’ [tot 9/1] ❑ ‘La Bohème. The 
Staging of Artists in photography of the 
19th and 20th century’ [tot 9/1] 
❑ ‘In 10 Minutes’ – Suchan Kinoshita 
[tot 30/1] ❑ ‘Remembering Forward. 
Australian Aboriginal Painting since 
1960’ [20/11 tot 20/3] ❑ ‘Drawings’ 
– Bethan Huws [26/11 tot 6/2] 
❑ ‘The Editions’ – Lucy Mc Kenzie 
[10/12 tot 26/6]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u
❑ ‘Blick in die Sammlung: Photo-
graphien’ – William Christenberry [tot 
12/12] 
❑ ‘Color’ – Joachim Brohm [tot 12/12]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘A matter of life and death’ – Ingres, 
Nan Goldin, François Boucher, Jack 
Pierson, Barthel Bruyn… [tot 9/1] 
❑ ‘Memory, city and art: circumcision’ 
[tot 30/1]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Anonymous Sculptures. Video and 
Form in Contemporary Art’ – Paul 
Pfeiffer, Tony Oursler, Diana Thater, Fiona 
Tan… [tot 6/2] ❑ ‘Pairs and posses’ 
– Sherrie Levine [tot 6/2]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
di 11-21u wo-zo 11-17u
❑ ‘loop & relate’ – Simon Halfmeyer 
[tot 30/1] ❑ ‘Neues Rheinland. Die 
postironische Generation’ – Matthias 
Lahme, Cornelius Quabeck, Alexandra 
Bircken, Gregor Schneider, Gert und 
Uwe Tobias… [28/11 tot 13/2]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 10-18u
❑ ‘E402 – E405 über die Aktualität 
eines Zeitdokuments. Sammlung Etzold 
zu Ehren’ [tot 30/1] 
❑ ‘Expressionistisches. Aus der 
Graphischen Sammlung’ [tot 30/1]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Noble Guests. Masterpieces from the 
Kunsthalle Bremen’ [tot 1/2] 
❑ ‘A Golden Age. Dutch Group Portraits 
from the Amsterdams Historisch 
Museum’ [3/12 tot 27/2]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘The future of tradition – The tradition 
of future. 100 years after the exhibition 
‘masterpieces of muhammadan art’ in 
munich’ [tot 9/1] ❑ ‘Tronies. Marlene 
Dumas and the Old Masters’ – Marlene 
Dumas [tot 6/2]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Königsplatz – 089.233.320.02 
di-zo 10-18u
❑ Thomas Locher [tot 23/1] 
❑ ‘Gabriel von Max (1840–1915). 
Darwinist. Spiritist’ [tot 30/1]

Pinakothek der Moderne /  
Neue Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Noble Guests. Masterpieces from the 
Kunsthalle Bremen’ [tot 1/2] ❑ ‘Prints’ 
– Al Taylor [tot 5/12] ❑ ‘Uncertain eye’ 
– David Claerbout [tot 9/1] ❑ ‘Edition 
46’ – Hans-Peter Feldmann [19/11 tot 
13/2] ❑ ‘Documentary Film in the 21st 
Century’ [2/12 tot 20/2] ❑ ‘Black in 
Dark. Photographs’ – Hubertus Hamm 
[3/12 tot 27/2] ❑ ‘Wandel Hoefer Lorch 
& Hirsch’ [9/12 tot 6/3] ❑ ‘Paintings on 
Paper’ – Josef Albers [16/12 tot 6/3]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103  
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-16u za 11-16u
❑ Peter Fischli & David Weiss [tot 12/3]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Die Jugend der Moderne. Art 
Nouveau und Jugendstil. Meisterwerke 
aus Münchner Privatbesitz’ [tot 23/1] 
❑ ‘Ricochet #4’ – Ahmet Ögüt [tot 23/1]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Annual Sale Exhibition’ [tot 30/1]

Neuss

Langen Foundation
Raketenstation Hombroich 1 
02182 5701- 0 
10-18u
❑ ‘Nature Mirrored in Japanese Art 
from the Collection Viktor and Marianne 
Langen’ [tot 16/1] 
❑ ‘Jef Verheyen and Friends’ – Lucio 
Fontana, Piero Manzoni, Otto Piene, 
Yves Klein, Heinz Mack… [tot 16/1]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Viel Glück und Erfolg! Eine 
internationale Gruppenausstellung’ 
[11/12 tot 1/2]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘1xMuseum, 10xRooms, 11xWorks’ – 
Jeppe Hein [tot 6/2] ❑ ‘Bayerischer 
Staatspreis für Nachwuchsdesigner 
2010’ [tot 5/12] ❑ ‘Zellinnendruck. 
Künstlerzeitschriften und Künstlerbücher 
aus der späten DDR’ – Via Lewandowsky, 
Olaf Nicolai, Jörg Herold, Else Gabriel… 
[3/12 tot 13/1]

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
❑ ‘The More I Draw. Drawing as a 
Concept for the World’ – Raymond 
Pettibon, Gerhard Rühm, Alexander 
Roob, Sigmar Polke, Jorinde Voigt… 
[tot 13/2]

Stuttgart

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr,za,zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Le diable à Paris. A metropolis in a 
state of flux’ [tot 28/11] 
❑ ‘Hans Holbein the Elder. The Grey 
Passion’ [27/11 tot 20/3]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
❑ ‘Re-designing the East. Political 
Design in Asia and Europe’ [tot 9/1]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-vr 9-18u do 9-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Kirche bauen. Akzeptiert Gott Beton?’ 
[tot 21/11]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90 
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
❑ ‘Rudolf Steiner. Alchemy of the 
Everyday’ – Rudolf Steiner [tot 21/11] 
❑ ‘The Origin of Space. Retrospective of 
the mature work’ – Alberto Giacometti 
[20/11 tot 6/3]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
05361.674.22
❑ ‘Communauté / Gemeinschaft’ [27/11 
tot 30/1]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
❑ ‘Folklore?’ – Alexandra Bircken, 
Charles Fréger, Susan Hiller, La Méthode 
Bernadette, Ana Strika… [tot 16/1]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
❑ ‘Instantanés (79)’ – Ernesto Sartori 
[tot 20/2] ❑ ‘XXIVe Ateliers 
Internationaux’ [26/11 tot 20/2]

Cassel

Musée départemental de Flandre
26 Grand Place – 0359 73 45 60 
di-za 10-12u30/14-18u zo 10-18u
❑ ‘Sensualité et Volupté. Le corps 
féminin dans la peinture flamande des 
XVIe et XVIIe siècles’ [tot 23/1]

Dijon

Le Consortium
Rue Quentin 16 – 03.80.30.75.23 
di-za 14-18u za 10-13u/14-18
❑ David Askevold [19/11 tot 31/1]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘SI – Sindrome Italiana. Voyages 
d’Italies. La jeune création artistique 
italienne’ [tot 2/1]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du 
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
11-19u
❑ ‘Contre-Histoire de la Séparation’ 
– Etienne Chambaud [tot 27/2]

Marseille

Frac Provence Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 – 04.91.91.27.55 
di-zo 14-18u
❑ ‘Prendre la porte et faire le mur’ 
– Saâdane Afif, Dora Garcia, Philippe 
Parreno, Chloé Quenum… [tot 11/12]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo,zo 11-18u do-vr 11-20u 
za 10-20u
❑ ‘Chefs-d’œuvre ?’ [tot 17/1]

Metz

Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 
03.87.74.20.02 
wo-zo 11-19u
❑ ‘Volando hacia la tierra. S’envoler les 
pieds sur terre’ – Samuel Beckett, 
Cristina Lucas, Valérie Mréjen, Mona 
Vatamanu & Florin Tudor, Alexandre 
Vogler… [tot 19/12]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 – 
04.92.07.73.80 
di-zo 14-19u
❑ ‘Hic: l’ exposition de la forme des 
idées’ [19/11 tot 16/1]

Noisy-le-Sec

La Galerie – Centre d’Art 
Contemporain
1, Rue Jean-Jaures – 0033.149.42.67.17 
ma-vr 14-18h / za 14-19h
❑ ‘Another Point of View’ – Gerard 
Byrne, Marcelline Delbecq, Peter Piller, 
Jozef Robakowski, Amie Siegel [tot 
20/11]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01.42.71.38.38 
wo-zo 14-19u
❑ ‘Comment rester fertile ?’ – Gerda 
Steiner & Jörg Lenzlinger [tot 12/12] 
❑ ‘Les plus beaux livres suisses’ 
[tot 12/12]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvel accrochage de la collection 
permanente (de 1905 à 1960)’ [tot 
21/2] ❑ ‘’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… [tot 21/2] ❑ ‘Histoire de 
l’Atelier Brancusi’ [tot 25/1] 
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2009’ – 
Saâdane Afif [tot 3/1] ❑ Gabriel Orozco 
[tot 3/1] ❑ Arman [tot 10/1] 
❑ Nancy Spero (1926-2009) [tot 10/1] 
❑ ‘Mondriaan – De Stijl’ [1/12 tot 21/3] 
❑ ‘ArtistBook International. Neuvième 
édition du Salon du livre d’artiste’ [17/12 
tot 19/12]

Château de Versailles
Château de Versailles – 01 40 26 77 94 
di-zo 9-18u30
❑ Takashi Murakami [tot 12/12]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Moebius-Transe-Forme’ – Jean Giraud 
[tot 13/3]
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info@slewe.nl
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Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00 
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 
wo 13-20u30
❑ ‘Variations’ – Harry Callahan [tot 
19/12] ❑ ‘Lauréat du Prix HCB 2009’ 
– David Goldblatt [12/1 tot 17/4]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 do 
14u30-18u30
❑ André Kertész [tot 6/2] ❑ ‘Untitled, 
2010’ – Tomo Savic-Gecan [tot 6/2] 
❑ ‘Faux Amis . Une vidéothèque 
éphémère’ [tot 6/2]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Prospective XXIè siècle’ – Michel 
François, Ryan Gander, Pierre Bismuth, 
Aurélien Froment, Bruno Serralongue… 
[9/12 tot 20/2]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Kiss the past hello’ – Larry Clark [tot 
2/1] ❑ ‘Sommes-nous l’ élégance’ – 
Didier Marcel [tot 2/1] 
❑ Basquiat [tot 30/1]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 10-18u
❑ Jean-Léon Gérôme (1824-1904) 
[tot 23/1]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
❑ ‘L’esprit d’escalier’ – François 
Morellet [tot 31/12] ❑ ‘Musées de 
papier. L’Antiquité en livres, 1600-1800’ 
[tot 3/1] ❑ ‘Contrepoint, l’art 
contemporain russe. De l’icône à 
l’avant-garde en passant par le musée’ 
[tot 31/1] ❑ ‘Les visages et les corps. Le 
Louvre invite Patrice Chéreau’ [tot 31/1] 
❑ ‘Maître de l’école génoise, 
1550-1620’ – Luca Cambiaso [tot 7/2] 
❑ ‘Le Louvre au temps des Lumières 
(1750-1792)’ [tot 7/2] ❑ ‘L’Antiquité 
rêvée. Innovations et résistances au 
XVIIIe siècle’ [2/12 tot 14/2]

Musée Jacquemart-André Paris
158 boulevard Haussmann 
01 45 62 11 59 
10-18u
❑ ‘Rubens, Poussin et les peintres du 
XVIIe siècle’ [tot 24/1]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
di-zo 10h à 17h45
❑ ‘l’atelier : scuptures et dessins’ – 
Henry Moore (1898-1986) [tot 27/2]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
dagelijks 12-24u
❑ ‘Nomiya’ – Laurent Grasso [tot 1/3] 
❑ ‘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 16/1] 
❑ ‘Module 2. Que nul n’entre ici qui ne 
soit géomètre’ – Benjamin Valenza [tot 
28/11] ❑ ‘Fresh Hell. Carte blanche à 
Adam McEwen’ – Martin Kippenberger, 
Bas Jan Ader, Walter De Maria, Georg 
Herold, Bruce Nauman & Frank Owen, 
Henri Michaux… et des œuvres du 
Musée de Cluny. Musée National du 
Moyen Âge, Paris [tot 16/1] ❑ ‘Rachel, 
Monique’ – Sophie Calle [tot 27/11]

Pinacotèque de Paris
28, place de la Madeleine 
01 42 68 02 01 
ma-zo10h30 à 18h00/
❑ ‘L’Or des Incas, Origines et mystères’ 
[tot 6/2]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zo 14-17u
❑ ‘2 éclats blancs toutes les 10 secondes’ 
– Ann Veronica Janssens – Aurélie 
Godard [4/12 tot 16/1]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ ‘Anna + Peter. Swing Project I’ – 
Anna Blessmann & Peter Saville [tot 2/1]

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
❑ ‘Heemskerck & l’humanisme’ – 
Maarten van Heemskerck (1498 – 1574) 
[tot 4/1]

Rochechouart

Musée Départemental d’art 
contemporain de Rochechouart
Château de Rochechouart – 05.55.03.77.77 
ma/wo-zo 10-12u30 13u30-18u
❑ ‘Collages’ – Raoul Hausmann [tot 15/12]

Saint-Nazaire

Le Grand Café
Place des Quatre z’Horloges 
02 44 73 44 00 
di-za 14-19u wo 11-19u
❑ ‘Sea of Tranquillity’ – Hans Op de 
Beeck [tot 2/1]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 04.67.74.94.37 
ma-vr 12u30-19u za-zo15-20u
❑ ‘Dialogue’ – Jean Bedez – Mathieu 
Dufois [tot 30/1] ❑ ‘Viva la Saeta – 
L’ange bleu’ – Jean Bedez, Agnès 
Fornells [tot 30/1] ❑ ‘The Black Box 
Museum project. Memoria’ – Katarina 
Zdjelar, Zoran Todorovic, Bojan Fajfric, 
Igor Štromajer [tot 30/1]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance 
– 02.35.72.27.51 
wo-zo 13u30-18u30
❑ ‘Avant/Post’ – Bernard Piffaretti’ 
[27/11 tot 23/1]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56 
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
❑ ‘Nihil Obstat’ – Johan Muyle [tot 
31/1] ❑ ‘Le tir dans l’appareil 
photographique, 1980-2010’ – Jean 
François Lecourt [tot 31/1]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.05 
wo-do 13-19u vr-za 14-21u zo 14-19u
❑ ‘ABC – Art Belge Contemporain’ – 
Marcel Broodthaers, Honoré D’O, 
Lili Dujourie, Johan Muyle, Koen Theys, 
Léo Copers… [tot 31/12]

MUba – Musée des Beaux Arts
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13u30-18u
❑ Eugène Leroy [tot 31/3]

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
1 allée du Musée – 03 20 19 68 88 
di-zo 10-18u
❑ ‘Habiter poétiquement le monde. 
Exposition de réouverture’ [tot 30/1] 
❑ ‘Portraits d’artistes. Théma art 
moderne’ [tot 30/1] ❑ ‘Les Bâtisseurs de 
l’imaginaire. Théma art brut’ [tot 30/1]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
di-zo 10u30-17u30
❑ ‘Centenary of the St Ives Times : A 
Newspaper in the World of Art’ [tot 9/1] 
❑ ‘Tenmoku: Leach/Hamada/Marshall’ 
[tot 23/1] ❑ Peter Lanyon [tot 8/1]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
❑ ‘Undone. Making and Unmaking in 
Contemporary Sculpture’ – Claire 
Barclay, Angus Fairhurst, Tom Friedman, 
Franziska Furter, Neil Gall… [tot 2/1] 
❑ ‘A Rough Equivalent. Sculpture and 
Pottery in the Post-War Period’ [tot 2/1]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-18u
❑ ‘DLA Piper Series: This is Sculpture. 
Collection display’ [tot 1/4] 
❑ ‘Liverpool Biennial 2010: Touched’ 
– Franz West, Nina Canell, Otto Muehl, 
Diango Hernández, Wannes 
Goetschalckx… [tot 28/11] 
❑ Nam June Paik [17/12 tot 13/3]

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] ❑ ‘Picasso to Julie 
Mehretu. Modern drawings from the 
British Museum Collection’ [tot 25/4] 
❑ ‘Images and sacred texts. Buddhism 

across Asia’ [tot 3/4] ❑ ‘Journey through 
the afterlife: ancient Egyptian Book of 
the Dead’ [tot 6/3]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00 
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
❑ ‘Painting on Unknown Languages’ 
– René Daniëls [tot 28/11] 
❑ ‘Never The Same River (Possible 
Futures, Probable Pasts)’ – Simon 
Starling [16/12 tot 20/2]

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-di-woe-vr 10-18u/do 10-19u/za 
10-17u
❑ ‘Stardust’ – Nicolas Provost [30/11 tot 
29/1]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Paintings on canvas and paper, 2000 
– 2010’ – Mali Morris RA [tot 1/12] 
❑ ‘Treasures from Budapest: European 
Masterpieces from Leonardo to Schiele’ 
[tot 12/12] ❑ ‘No New Thing Under the 
Sun’ [tot 9/1] ❑ ‘Pioneering Painters: 
The Glasgow Boys 1880 – 1900’ [tot 
23/1] ❑ ‘Artists’ Laboratory 02: The 
Back Story’ – Stephen Farthing RA [tot 
19/12]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-17u50
❑ ‘Colour and Line: Turner’s 
experiments’ [tot 30/4] ❑ ‘Art and the 
Sublime’ [tot 31/12] ❑ ‘Tate Britain 
Duveens Commission 2010’ – Fiona 
Banner [tot 3/1] ❑ ‘Romantics’ – Henry 
Fuseli, JMW Turner, John Constable, 
Samuel Palmer, William Blake [tot 
31/12] ❑ ‘Art Now’ – Clunie Reid and 
James Richards [tot 12/12] ❑ Eadweard 
Muybridge [tot 16/1] ❑ ‘Drawings’ – 
Rachel Whiteread [tot 16/1] 
❑ ‘Contemporary Art Society Display: 
The Sleeping Congregation’ [tot 5/12] 
❑ ‘Turner Prize 2010’ [tot 3/1] 
❑ Doug Fishbone [tot 3/1]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘London. An Imagery’ – Martin 
Karlsson [tot 31/12] ❑ ‘Level 2 Gallery: 
Rosa Barba’ [tot 8/1] ❑ Gauguin [tot 
16/1] ❑ ‘The Unilever Series’ – Ai Weiwei 
[tot 2/5] ❑ Gabriel Orozco [19/1 tot 
25/4]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020.75.22.78.88 
di-zo 11-17u wo 11-20u
❑ ‘The Bloomberg Commission: Shadow 
Spans’ – Claire Barclay [tot 2/5] 
❑ ‘This is Tomorrow’ [tot 6/3] 
❑ ‘Keeping it Real: An Exhibition in 4 
Acts: Act 2: Subversive Abstraction’ 
– Lynda Benglis, Robert Gober, Kori 
Newkirk, Dieter Roth and Daniel Subkoff 
[tot 5/12] ❑ Stephen Sutcliffe [tot 2/1] 
❑ ‘Miraculous Beginnings’ – Walid Raad 
[tot 2/1] ❑ ‘Keeping it Real: An 
Exhibition in 4 Acts: Act 3: Current 
Disturbance’ [17/12 tot 6/3]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Casino incaos. Baroque Courtoisie’ – 
Bruno Peinado [tot 9/1] ❑ ‘Entkunstung 
de l’ art’ – Francisco Camacho [tot 9/1]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 
+352/45.37.85.20 
ma-vr 9-18u za 10-16u
❑ ‘Illogical thoughts. Dans le cadre de 
‘Diagonales’: son, vibrations et musique 
dans la collection du Centre National des 
Arts Plastiques’ – Antoine Defoort, 
Marceline Dellbecq, Pierre-Yves Macé 
[tot 30/1] ❑ ‘Just love me. Regard sur 
une collection privée’ [tot 30/1] 
❑ ‘Archimedean point’ – Attila Csörgo 
[tot 23/1] ❑ ‘Architecture, contre – 
architecture: transposition. Travail in situ’ 
– Daniel Buren [tot 22/5] ❑ ‘The object 
lessons’ – Nina Beier et Marie Lund [tot 
30/1] ❑ ‘Collection Mudam. Premier 
Etage – Second Degré’ [17/11 tot 10/4]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘A la c’Arte. De kunst van het eten 
– Eten in de kunst’ [tot 2/1]

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80 
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
❑ ‘Between You and Me’ – Martin en 
Inge Riebeek [tot 2/1] ❑ ‘Point and 
Shoot’ – Martha Rosler [tot 13/2]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-za 12-17u zo 10-17u
❑ ‘De Nederlandse identiteit?’ – Moniek 
Toebosch, Alicia Framis, Gabriel Lester, 
Jennifer Tee… [tot 3/4]

Amersfoort

Armando Museum Bureau
Zonnehof 8 – 033.461.40.88 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ Armando en Aaron van Erp [tot 30/1]

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 1-17u / za-zo 12-17u
❑ ‘ShadowDance’ – David Claerbout, 
Samuel van Hoogstraten, Gabriel Lester, 
Gabriel Lester, Andy Warhol… [tot 9/1]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
❑ Jerry Zeniuk/Markus Weggenmann 
[tot 30/1] ❑ Henk Crouwel [tot 9/1]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Cobra Museum 15 jaar!’ [tot 20/2] 
❑ ‘Cobra Portretten’ – Aernout 
Overbeeke [tot 21/11] ❑ ‘New living’ 
– Mike Bouchet [tot 30/1] ❑ ‘Triënnale 
Amstelveen 2010’ [tot 5/12] 
❑ ‘Ndoto, Tanzania Dream’ – Aernout 
Overbeeke [28/11 tot 9/1]

Amsterdam

Arcam
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78 
di-za 13-17u
❑ ‘Reprise Fashion & Architecture in 
Amersfoort’ [tot 30/11] ❑ ‘vergetenveldjes.nl’ 
– Sergio Gridelli, Nienke Rooijakkers, 
Sanne Cousijn, Daniëlle de Boo [tot 23/11]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 
020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘windows broken, break, broke 
together’ – Emily Wardill [tot 28/11] 
❑ ‘Diamond Dancer’ – Valerie Mannaerts 
[18/12 tot 28/2]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17u
❑ ‘Expanding Documentary’ – Vincent 
Meessen, Sarah Vanagt, Cel Crabeels, 
Johan Grimonprez, Elias Heuninck… 
[19/11 tot 9/1]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Passie voor perfectie. Islamitische 
kunst uit de Khalili Collections’ [11/12 
tot 17/4]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
❑ ‘Beeldverhalen’ – Johan van der 
Keuken [tot 8/12] ❑ ‘Open See’ – Jim 
Goldberg [tot 21/11] ❑ ‘Immersion’ – 
Alexandre Maubert, Justine Pluvinage 
en Vera Schöpe [tot 12/1] 
❑ ‘Kemal’s dream’ – Ahmet Polat [tot 
8/12] ❑ ‘Landscapes without Memory’ 
– Joan Fontcuberta [26/11 tot 27/2] 
❑ ‘More Real than Reality’ – W. Eugene 
Smith [17/12 tot 16/3] ❑ ‘Kosmos’ – 
Joris Jansen [14/1 tot 16/3]

Galerie Van Zoetendaal
Oude Schans 67f – 020.624.98.02 
11 – 17u
❑ ‘Deconstruction’ – Johannes Schwartz, 
Holger Niehaus, Koos Breukel, Marjaana 
Kella… [tot 18/11]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
dagelijks 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Morphing Alexander’ – Erwin Olaf 
[tot 18/3] ❑ ‘De onsterfelijke Alexander 
de Grote’ [tot 18/3]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ Dayanita Singh [tot 21/11] ❑ ‘Digitaal? 
Analoog! Meester-drukker Peter Svenson 
van AAP-Lab’ [27/11 tot 27/2]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400 
ma-zo 10-17u
❑ ‘Kabinet van een kenner. Prenten uit 
de Collectie Frits Lugt’ [tot 9/1]

Rijksakademie van beeldende kunsten
Sarphatistraat 470 – 020/527.03.00 
za-zo 11-19u
❑ ‘Open ateliers’ [27/11 tot 28/11]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
❑ ‘Rembrandt & Jan Six. Een 
Amsterdamse vriendschap’ [tot 29/11] 
❑ ‘Internationale fotografie 20ste eeuw’ 
[7/12 tot 21/2] ❑ Gabriël Metsu (1629 
– 1667) [16/12 tot 20/3]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Jan Roeland [tot 18/12] 
❑ ‘Group Exhibition’ [8/1 tot 5/2]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 101- 111 
020.427.59.51  di-za 12-17u
❑ ‘Vocabulary lesson – Coro (Egle 
Budvytyte, Goda Budvytyte, Ieva 
Miseviciute)/’Hauntology of Smoke and 
Ochre’ – Paul Hendrikse’ [tot 20/12] 
❑ ‘Smooth Structures’ – Rinus Van de 
Velde, Maarten Vanden Eynde, Marjolijn 
Dijkman, Martijn Hendriks… [tot 30/12]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di zo 10-17u do 10-22u
❑ ‘Taking Place’ – Karel Appel, Daniel 
Buren, Hans Haacke, Martin 
Kippenberger, Diana Thater… [tot 9/1] 
❑ ‘Monumentalisme’ – Hala Elkoussy, 
Lucia Nimcova, Renzo Martens, Yael 
Bartana, Rob Johannesma, Gert Jan 
Kocken, Job Koelewijn… [tot 9/1] 
❑ ‘De Best Verzorgde Boeken’ [tot 21/11]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Meesters uit Museum Mesdag’ – 
Gustave Courbet, Jean-François Millet, 
Théodore Rousseau, Jacob Maris, Jozef 
Israëls [tot 23/1] ❑ ‘Buiten schilderen: 
mythe en realiteit’ – Charles-François 
Daubigny… [tot 23/1] ❑ ‘Vincent van 
Gogh en het naturalisme’ [tot 16/1] 
❑ ‘Illusie en werkelijkheid. 
Naturalistische schilderijen, foto’s en 
film, 1875-1918’ [tot 16/1]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Ideal individuals’ – L.A. Raeven [tot 
28/11] ❑ ‘Gelders balkon 9: Strip, 
animatie en illustratie’ [tot 12/12] 
❑ ‘Te waar om mooi te zijn. Kritisch 
realisme van Dix &co’ [tot 9/1] ❑ ‘Gelders 
Balkon 10’ – Keiko Sato [18/12 tot 13/2]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Zienderogen. Een project over 
waarneming’ – Lucas den Boer, Arjen 
Klomp, Maria Noel Dourron, Deborah 
Hauptmann, Freek Lomme… [tot 4/12]

Breda

Lokaal 01 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28 
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ ‘Geluidpost: Kirsten Reese’ [tot 19/12] 
❑ ‘State your business’ – Richard Hogg, 
Benjamin Verdonck, Leigh Clarke, Dennis 
Tyfus, Mark Harris… [tot 19/12]

Parkplatz
Parkeerterrein Beyerd/Vlaszak 
www.parkplatz.nu 
❑ Marjolijn Dijkman [tot 25/11]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 14-22u
❑ ‘Het onvermoeibaar epos’ – Gerard 
Petrus Fieret, Anton Heyboer, Miroslav 
Tichý [tot 9/1]

Galerie West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ Koen Vanmechelen [tot 20/11]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 14-22u
❑ Cecily Brown [20/11 tot 27/2]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ 
[tot 10/3] ❑ ‘Schaamstukken’ – Ina van 
Zyl [tot 21/11] ❑ ‘Koel Modern. 
Realisme in Nederland 1907-1944’ [tot 
2/1] ❑ ‘Double Sexus’ – Hans Bellmer/
Louise Bourgeois [tot 16/1] ❑ ‘Horrix en 
Mutters Twee Haagse meubelfabrikanten’ 
[tot 12/12] ❑ ‘Wat van ver komt. Invloed 
van oosterse op westerse kunst’ [tot 
27/3] ❑ ‘Landschappen van de ziel. 
Landschapsschilders en tekenaars van 
het Symbolisme’ [tot 30/1] ❑ ‘Enduros’ 
– Imi Knoebel [18/12 tot 13/3]

Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘De hele familie Craeyvanger’ [tot 16/1]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-za 13-17u
❑ ‘Tracks, Traces and Transformations’ 
– Patrick Corillon, Maarten Vanden 
Eynde, Christoph Fink, Esther Kokmeijer, 
Richard Long, Simon Starling [tot 21/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Foodprint. Living Remains’ – Raul 
Ortega Ayala [tot 21/11] ❑ ‘Speak, 
Memory’ – Leontine Lieffering, Sara 
Rajaei, Vittorio Roerade [12/12 tot 20/2]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Stromarkt 18c – 0570.611.901 
di-zo 13-17u
❑ ‘De nieuwe bieb van Deventer. Hoe 
ziet de bibliotheek van de toekomst er 
uit?’ [tot 9/1]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89 
wo-za 12-17u
❑ ‘Unfixed’ – Hank Willis Thomas, 
Otobong Nkanga, Naro Snackey, Keith 
Piper, Hulleah Tsinhnahjinnie en Charif 
Benhelima [tot 4/12] ❑ ‘Tapetenwechsel’ 
– Albert Zwaan, Jeroen Olthof, Katja 
Diallo, Erik Sep, Katrien Ligt… [18/12 
tot 29/1] ❑ ‘Blick ohne Ende. 
Tentoonstelling met het Berlijnse als 
centraal thema’ – Tjebbe Beekman, 
Lidwien van de Ven, Maarten Janssen, 
Arjan van Helmond, Ronald de Bloeme 
[18/12 tot 29/1]

Eindhoven

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Lissitzky+ Deel 1: Overwinning op de 
zon’ – El Lissitzky, Kazimir Malevich, 
Theo van Doesburg, Marc Chagall, Ivan 
Puni, Liubov Popova… [tot 5/12] 
❑ ‘Het Oog: Black Diamond’ – Ahmet 
Ögüt [tot 31/12] ❑ ‘Play Van Abbe deel 
3. Tijdmachines-Reloaded. De principes 
van het verzamelen. Het verzamelen van 
principes’ [tot 30/1] ❑ ‘Tricksters 
Tricked’ – Jonas Staal, BAVO, Xijing 
man, Pierre Huyghe & Philippe Parreno, 
Werkplaats Typografie… [tot 30/1] 
❑ ‘Bibliotheektentoonstelling: Déjà Vu’ 
– Hans Peter Feldmann, Allen 
Ruppersberg, Céline Duval, Peter Fischli 
& David Weiss, Wolfgang Tillmans en 
Edward Ruscha [tot 31/12]

Enschede

21Rozendaal, ruimte voor Actuele 
Kunst
Het Rozendaal 21 – 053 430 09 99 
do-zo 11-17u
❑ ‘Mogen we ook tijdelijk (…) Een ode 
aan het onvolmaakte’ – David Bade, 
Semâ Bekirovic en Sarah van der Pols 
[tot 16/1]

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘Abstract USA 1958-1968. In the 
Galleries’ – Frank Stella, Kenneth 
Noland, Larry Poons, Al Held, Gene 
Davis, Sam Francis, Friedel Dzubas… 
[tot 20/2]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84 
di-za 12-17u zo 13-17u
❑ ‘Kunst & Architectuur. Kunstenaars 
tonen werk in het kader van Kunstlijn 
Haarlem 2010’ [tot 5/12] ❑ ‘Rijnboutt 
werkt. Vakmanschap, attitude en 
actualiteit’ [tot 16/1]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Ourhouse’ – Nathaniel Mellors [tot 
5/12] ❑ ‘Body/Space Mechanics’ – 
Charles Atlas, Jesper Just, Aernout Mik, 
Markus Schinwald, Julia Kouneski & 
Michelle Williams Gamaker [tot 5/12] 
❑ ‘Winnaar Van Looyprijs 2010’ – Peter 
van Straaten [tot 5/12] ❑ Cady Noland 
[18/12 tot 13/3] ❑ ‘A Printed 
Retrospective, 1960-1971’ – Pierre 
Leguillon – Diane Arbus [18/12 tot 13/3] 
❑ ‘The Krazy House’ – Rineke Dijkstra 
[18/12 tot 13/3]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023.531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘Mythen van het atelier’ [tot 9/1] 
❑ ‘The Madness of King George. Engelse 
spotprenten rond 1800’ [tot 2/1]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘The anarchy of silence. John Cage 
and experimental art’ [tot 28/11]

Generaal Bothastraat 7D   
EINDHOVEN | T 31(0)40 2815503     
31(0)641432835 | overslag@iae.nl   
openingsuren en info: deoverslag.nl 

JEROEN OFFERMAN & Friends | To Become, Shift, Transfer, Copy and Erase JANET LEIGH 
Deel 1: Portable Psycho Shower Scene Stage Set Party

Eindpresentatie | zaterdag 27 november om 20:00 uur. Zie ook deoverslag.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Juweeltjes uit Doornakkers-Oost 

Tentoonstelling van bijzondere objecten van de bewoners uit de wijk Doornakkers-Oost in Tongelre, Eindhoven

Ruim 1200 huishoudens in de wijk zijn uitgenodigd om het meest dierbare object uit hun huis tentoon te stellen.

De schriftelijke motivatie van hun keuze wordt eveneens opgenomen in de expositie. 

Van het project verschijnt in februari een publicatie die aan alle bewoners wordt overhandigd. 

OPENING | Zondag 12 december om 15:00 uur in De Toeloop aan de Jozef Israëllaan met sprekers, erwtensoep en glühwein

Tentoonstelling tot en met zondag 16 januari op twee lokaties: In de voormalige kleuterschool op de hoek Jan van 

Riebeecklaan/ Molijnstraat en in De Overslag, Generaal Bothastraat 7D. Voor meer info: deoverslag.nl
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Lucian Freud, David Hockney, Francis 
Bacon, Anthony Caro, Frank Auerbach… 
[27/11 tot 20/2] ❑ ‘Implicit Sound 
Series’ – Esther Manas and Arashi Moori 
[16/12 tot 6/2]

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
❑ ‘MACBA Collection (XXIII)’ [tot 
16/1] ❑ ‘I am immortal and alive’ – Gil J 
Wolman [tot 9/1] ❑ Benet Rossell [tot 
23/1] ❑ Latifa Echakhch [tot 6/2] 
❑ ‘Are you Ready for TV?’ – Jean-Luc 
Godard, Jef Cornellis, Guy Debord, Pier 
Paolo Pasolini, Chris Burden, David 
Lamelas, Dora García, Johan 
Grimonprez… [tot 25/4]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
di-zo 10-20u
❑ ‘The Golden Age of Dutch and Flemish 
Painting from the Städel Museum’ [tot 
23/1] ❑ ‘Haunted: Contemporary 
Photography-Video-Performance’ [tot 
13/3]

Cartagena

Manifesta 8
Region of Murcia – 0031 20 672 14 35 / 
www.manifesta8.com 
❑ ‘Manifesta 8: the Region of Murcia in 
dialogue with northern Africa’ [tot 9/1]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
ma-zo 9-20u
❑ ‘Bibliotheca Artis: Treasures from the 
Museo del Prado library’ [tot 30/1] 
❑ ‘Passion for Renoir. The Collection of 
the Sterling and Francine Clark Art 
Institute’ [tot 6/2]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u
❑ ‘Todo o Nada’ – Mario Testino [tot 
9/1] ❑ ‘Jardines Impresionistas’ [16/11 
tot 13/2] ❑ ‘Impressionist Gardens’ 
[16/11 tot 13/2]

Murcia

Manifesta 8
Region of Murcia – 0031 20 672 14 35 
www.manifesta8.com 
❑ ‘Manifesta 8: the Region of Murcia in 
dialogue with northern Africa’ [tot 9/1]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Auswahl 10. Aargauer Künstlerinnen 
und Künstler’ [4/12 tot 9/1]

Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-17u
❑ ‘The Early Sixties Paintings and 
Drawings 1961-1964’ – Andy Warhol [tot 
23/1] ❑ ‘Prints’ – Lovis Corinth [tot 6/2] 
❑ ‘A unique Cycle of Stained-glass 
Windows, 1579’ – Leonhard Thurneysser 
zum Thurn (1531–1596) [tot 13/2]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 10-18u
❑ Kirstine Roepstorff [tot 30/1]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di 10-19u ma-zo 10-17u
❑ ‘The Idea of Africa (re-invented) #1: 
Invisible Borders’ [tot 5/12] 
❑ J. D. Ojeikere [tot 5/12]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31 
359 01 01 
di-zo 10-17u do 10-21u
❑ ‘Line, Form and Colour’ – Paul Klee 
[tot 16/1] ❑ ‘Lust and Vice. The 7 Deadly 
Sins from Dürer to Nauman’ [tot 20/2]

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
❑ David Adamo [20/11 tot 16/1] 
❑ ‘I think that here I have heard my own 
voice coming to me from somewhere 
else’ – Katarina Zdjelar [20/11 tot 16/1]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u
❑ ‘Signs of Life’ – Nancy Spero, Kiki 
Smith, Marina Abramovic, Philip Taaffe, 
Louise Bourgeois, Peter Buggenhout… 
[tot 21/11] ❑ ‘Gesang der Schreitbahnen’ 
– Franz Erhard Walther [tot 1/2] 
❑ ‘Annual Exbibition. Art Scenes of 
Central Switzerland’ [11/12 tot 6/2]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Wien 1900. Klimt, Schiele and their 
times’ [tot 16/1]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-vr 12-18u za-zo 11-17u wo 12-19u30
❑ ‘Arbeit-Labour. Set 7 from the 
Collection and Archive of the 
Foto museum Winterthur’ – Beat Streuli, 
Ad van Denderen, Bruno Serralongue, 
Herbert Weber, Garry Winogrand… [tot 
8/5] ❑ Mark Morrisroe (1959–1989) 
[27/11 tot 13/2]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Die Natur der Kunst. Begegnungen 
mit der Natur vom 19. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart’ [tot 27/2] 
❑ ‘Elbe’ – Gerhard Richter [tot 27/2] 
❑ ‘Projekt Sanierung’ – Georg Aerni und 
Mario Sala [tot 27/2]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
❑ ‘Giant Herbs and Monster Trees. 
Drawings and Prints by Carl Wilhelm 
Kolbe’ – C.W. Kolbe (1759–1835) [tot 
28/11] ❑ Picasso [tot 30/1] ❑ ‘Picture 
Ballot! Metamorphosis… Today!’ [26/11 
tot 27/2] ❑ ‘Art and Architecture’ – Karl 
Moser (1860-1936) [17/12 tot 27/2]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Une Idée, une Forme, un Être. 
Poésie-Politique du corporel’ – Ai Weiwei, 
Teresa Margolles, Gianni Motti, Eftihis 
Patsourakis, Pamela Rosenkranz… [tot 
28/11] ❑ ‘Displaced Fractures. Über die 
Bruchlinien von Architekturen und ihren 
Körpern’ [11/12 tot 20/2]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76 
di-zo 10-17u
❑ ‘Chandeliers. Jewels of Light’ [2/12 
tot 3/4]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-do10-20u vr-zo 10-17u
❑ ‘Make up. Designing Surfaces’ [tot 
2/1] ❑ ‘Federal Design Awards 2010’ 
[1/12 tot 20/2] ❑ ‘Swiss Federal Design 
Grants 2010’ [3/12 tot 27/2]

Museum für Gestaltung – Plakatraum
Limmatstrasse 55 – 043 446 44 66 
di-vr en zo 13-17u
❑ ‘Letters only. Typographic Posters’ [tot 
10/12]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 20 januari 2010. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
20 december 2010 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on January 20th, 2010.
Please send your information before
December 20th, 2010 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
’t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Louvre in Heino. Fotografie uit de 
collectie van Reyn van der Lugt’ – August 
Sander, Ed van der Elsken, Mitch 
Epstein, Stefan Burger, Job Koelewijn, 
Thomas Struth… [tot 6/2]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 058.255.55.01 
di-zo 11-17u
❑ ‘Windows. Vensters op de collectie 
moderne en hedendaagse kunst’ [tot 
31/12] ❑ ‘Magie = Magic. Klassiek vs. 
hedendaags surrealisme’ – Aurélien 
Froment, Matt Mullican, Salvador Dalí, 
Max Ernst, Erik van Lieshout… [tot 
30/1]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Augenspiel. Selectie topstukken uit de 
collectie’ [tot 31/12] ❑ ‘Recente 
aanwinsten’ – Gilbert de Bontridder, 
Norbert Grunschel, Toon Verhoef, Bas de 
Wit, Capitaine Longchamp… [tot 27/2] 
❑ ‘BACA Laureaat 2010’ – Francis Alÿs 
[tot 27/3]

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

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Hygiene. The story of a museum’ [tot 
30/1]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Panels. An inquiry into the spatial, the 
sonic and the public’ – Paul Devens [tot 
16/1]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Beyond the Dust. Artists’ Documents 
Today’ – Batia Suter, Mark Geffriaud, 
Jeroen Kooijmans, Roma Publications, 
Irene Kopelman… [tot 12/12] ❑ ‘Innere 
Stimme’ – Olaf Nicolai [tot 12/12]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘May I Show You My Pictures?’ – 
Berend Strik [tot 9/1] ❑ ‘Biënnale 
Gelderland’ [tot 9/1] ❑ Mikhail Karasik 
[tot 23/1]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Onder Oss. Een archeologisch verhaal’ 
[tot 21/11] ❑ ‘Archeologen en hun 
onderzoek’ [tot 21/11] ❑ Joost Bakker 
[tot 21/11] ❑ ‘The Rrrolls-Royce among 
artists’ – Pieter Engels [12/12 tot 27/2]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘The Paintings’ – Gilbert & George 
[tot 21/11] ❑ ‘Niewe aanwinsten: 
Ultimate Painting No. 39 – La Pièce’ 
– Ad Reinhardt, Ger van Elk [tot 20/2] 
❑ ‘De mannen van Helene. Het leven, de 
liefde, de kunst en het bouwen. Helene 
Kröller-Müller’ [19/11 tot 27/2]

Rotterdam

Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 010.217.67.67 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Fantastische fotografie. De 
Rotterdamse school ?’ – Daan van 
Golden, Richard Polak, Auke Bergsma, 
Lydia Schouten, Henk Tas… [tot 9/1]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ Edvard Munch (1863-1944) [tot 20/2] 
❑ ‘Feest der herkenning ! Internationaal 
realisme’ – Jean-François Millet, Walker 
Evans, Edward Hopper, Thomas Ruff, 
Carel Willink, Rineke Dijkstra… [tot 
16/1] ❑ Wim Oepts [15/1 tot 3/4]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-za 10-17u
❑ ‘De Collectie Twee. Hernieuwde 
opstelling 160jarig bestaan van het 
museum’ – Rembrandt, Rubens, Dürer, 
Michelangelo, Piranesi, Boucher, 
Cézanne, Magritte, Dalí, Beckmann … 
[tot 13/2] ❑ ‘Laat je haar neer’ – 
Pipilotti Rist [tot 31/12] ❑ ‘Interventie 
#14. Perforated Perspective’ – Hans 
Wilschut [tot 17/4] ❑ ‘Gebrande Aarde. 
Recente schenkingen keramiek’ [tot 
21/11] ❑ ‘Interventie #15: Het atelier in 
de hemel’ – Lutz & Guggisberg [tot 
27/12] ❑ ‘The Horseman’s Kitchenette 
(When Demons Cook)’ – Ronald 
Cornelissen [tot 23/1] ❑ ‘De grote ogen 
van Kees van Dongen’ – Kees van Dongen 
[tot 23/1] ❑ ‘Spiegelkamer’ – Yayoi 
Kusama [tot 5/12] ❑ ‘Collectie H+F 
Fashion on the Edge’ [tot 30/1] 
❑ ‘Misfit’ – Hella Jongerius [tot 13/2] 
❑ ‘De Jugendstil voorbij’ – Johan Thorn 
Prikker (1868-1932) [tot 13/2]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Mr Duanus’ – Duane Michals [tot 2/1] 
❑ ‘Poste Restante’ – Nan Goldin [tot 
2/1] ❑ ‘Het Kaddu Wasswa Archief’ – 
Andrea Stultiens [tot 2/1]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 
010/433.06.95 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘2208 (Or How I Missed the End of 
the World)’ – Marc Bijl, Veniamin 
Kazachenko, Jeffrey Vallance [tot 24/12]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Tentoonstelling genomineerden Dolf 
Henkes Prijs’ [17/12 tot 13/2]

Wereldmuseum
Willemskade 25 – 010/270.71.72 
di-zo 10-20u
❑ ‘Inca’s. Capac Hucha. Over 
mensenoffers in de Andes, staatsrituelen, 
het Incarijk en de godenwereld’ [tot 2/1]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Between You and I. Interventie 4: 
15-5519’ – Ayse Erkmen [tot 9/1] 
❑ ‘Shared Space 3’ – Chris Kabel [tot 
9/1] ❑ Cosima von Bonin [tot 9/1]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Still’ – Anne-Marie van Sprang [tot 
16/1] ❑ ‘Henri Gaudier-Brzeska 
(1891-1915). Beelden en tekeningen uit 
de collectie van het Centre Pompidou’ – 
Henri Gaudier-Brzeska [tot 12/12] 
❑ ‘Still’ – Anne-Marie van Sprang [tot 
12/12] ❑ ‘The unwanted land. 
Ervaringen van migratie’ – Tiong Ang, 
David Bade, Dirk de Bruyn, Rudi Struik, 
Renée Ridgway, Sonja van Kerkhoff [tot 
13/2] ❑ ‘Retrospectief’ – Jan Meefout 
(1915-1993) [17/12 tot 27/2]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-za 11-17u zo 12u30-17u
❑ ‘Collectiepresentatie Kunst na 1945’ 
[tot 12/4] ❑ ‘Kunst uit huis VI: Collectie 
Gerhard en Mariet Roetgering Eigen 
Weg’ [tot 9/1] ❑ ‘Bon Voyage’ – Andrei 
Roiter [tot 6/2] ❑ ‘De verborgen wereld 
van Eugène Brands’ – Eugène Brands 
[tot 6/2]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Disputed Territories. Winnaar Fritschy 
Cultuur Prijs’ – Mel Chin [tot 12/12]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Time and Place. Schilderijen 
2000-2010’ – Howard Hodgkin [tot 
16/1] ❑ ‘Upset Down’ – Paul Bogaers 
[tot 21/11] ❑ ‘Michael Hamburger’ 
– Tacita Dean [27/11 tot 23/1]

Utrecht

AAMU – Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
Oudegracht 176 – 030 238 01 00 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Los van Traditie. CoBRa en Aboriginal 
kunst’ [tot 8/5]

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u/zo 13-18u
❑ ‘Vectors of the Possible’ – Matthew 
Buckingham, chto delat/What is to be 
done?, Freee, Sharon Hayes, Runo 
Lagomarsino & Johan Tirén, Elske 
Rosenfeld, Hito Steyerl, Ultra-red [tot 
28/11]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘Future Park II: Reproduction Direct 
from Nature’ – Zachary Formwalt [tot 
21/11] ❑ ‘Sepahvand for institute for 
inconguous translation’ – Natascha Sadr 
Haghighian & Ashkan [4/12 tot 13/2]

CBK Utrecht
Plompetorengracht 4 – 030.230.79.10 
di-wo-vr 9-17u do 9-22u za-zo 13-17u
❑ ‘Eutopia. Collective Memory Mass 
Grave (work in progress)’ – Filip Berte 
[tot 28/11]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 12-17u vrij 12-21u
❑ ‘In de Nicolaikerk: Beeldhouwkunst 
voor de Beeldenstorm’ [tot 1/1] 
❑ ‘Utrechters dromen van Rome. 
Italiaanse invloeden op de Utrechtse 
Oude Meesters’ [tot 31/12] 
❑ ‘Cultuurschok! Vaste opstelling 
Romeinse Geschiedenis’ [tot 31/12] 
❑ Peter Vos en Charles Donker [tot 2/1] 
❑ ‘Recente aanwinsten: Sporthalle’ 
– Michael Kirkham [tot 2/1] ❑ ‘Recente 
aanwinsten: Edit Suite – Bench, Zig-Zag 
Chair’ – Erik van Lieshout [tot 28/11] 
❑ ‘Rietvelds Universum’ – Gerrit 
Rietveld, Frank Lloyd Wright, Le 
Corbusier, Theo van Doesburg [tot 30/1] 
❑ ‘Abraham Bloemaert (1566-1651. 
Een vergeten grootheid uit de Gouden 
Eeuw’ – Abraham Bloemaert [tot 5/2]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘De betekende wereld’ – Nathalie 
Brans, Liesbeth Doornbosch, Kim Habers, 
Sharon Houkema en Alex Winters [tot 
9/1] ❑ ‘Van de haat en de liefde’ – Bep 
Scheeren [tot 9/1] ❑ ‘Uit de 
verzameling: Tekentalen’ [tot 9/1] 
❑ ‘André Wiehager & Maurice 
Thomassen’ [19/11 tot 9/1]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Van zwaarden en ploegen. Trenchart 
en hedendaagse kunst. Een selectie uit 
de privé-collectie van S.F.Schütz’ [tot 
28/11]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
woe-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Arnulf Rainer over Van Gogh’ – Arnulf 
Rainer [tot 6/2]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Schwarzer Champagner und Blutiger 
Ernst’ – George Grosz [tot 5/12] 
❑ ‘De ondergang van Abraham Reiss’ 
– Jeroen Krabbé [tot 5/12] 
❑ ‘Neoclassicisme en Biedermeier uit de 
Collecties van de Prins van 
Liechtenstein’ [19/12 tot 8/5]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-18u
❑ ‘Auto-Theatre’ – Franz West [tot 9/1] 
❑ ‘Robot Dreams’ [tot 20/2]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – (0)316-740084 
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ ‘Forbidden Love: Art in the Wake of 
Television Camp’ – BitteBitteJaJa (Ulu 
Braun/Roland Rauschmeier), Omer Fast, 
Judith Hopf, Sanja Ivekovic, Heimo 
Zobernig, Susanne Schuda… [tot 27/11]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Peace and Freedom’ – Picasso [tot 
16/1] ❑ ‘The drawings of a genius’ – 
Michelangelo [tot 9/1] ❑ ‘Mountains and 
Landscapes. Monotypes 2009-2010’ – 
Herbert Brandl [tot 9/1] ❑ ‘Five Themes’ 
– William Kentridge: [tot 30/1]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ ‘Frida Kahlo’ [tot 5/12] 
❑ ‘Retrospective’ – Birgit Jürgenssen 
(1949-2003) [16/12 tot 6/3]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Beautiful Klosterneuburg. Albert 
Oehlen hangs paintings from the Essl 
Collection’ [tot 8/5] ❑ ‘Private Wurm’ 
– Erwin Wurm [tot 30/1] 
❑ ‘India Awakens. Under the Banyan 
Tree’ [26/11 tot 27/2]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-vr 11-18u do 11-20u za-zo 11-16u
❑ ‘Album/Tracks B’ – Ana Torfs [tot 
12/12]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33 
dagelijks 10-19u do 10-22u
❑ ‘The Seventies. Painting. Drawing. 
Film’ – Bruce Conner [tot 30/1] 
❑ ‘26 Sandymount Avenue’ – McDermott 
& McGough [tot 5/12] ❑ ‘Power Up. 
Female Pop Art’ [tot 20/2]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Photography’ – René Burri [18/11 tot 
20/2]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Moderns. Revolutions in Art and 
Science 1890-1935’ [tot 23/1] 
❑ ‘Hyper Real. The passion of the real in 
painting and photography’ [tot 13/2] 
❑ Nina Canell [tot 30/1]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-za 10-18u
❑ Manfred Pernice [26/11 tot 6/2]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-zo 10-19u
❑ ‘To the Arts, Citizens!’ [21/11 tot 13/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 03.487.03.15 
di-zo 11-20u
❑ ‘Antoni Tàpies. The Collection’ [tot 
16/1] ❑ Anna Maria Maiolino [tot 16/1]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘Implicit Sound: Dawn Chorus’ – 
Marcus Coates [tot 6/12] ❑ ‘Let Us Face 
the Future. British art 1945-1968’ – 
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Personalia
Yves Aupetitallot (1955, Guerche sur l’Aubois) is sinds 
1996 directeur van Le Magasin, Grenoble. Voordien leidde 
hij onder meer het Centre d’Art Contemporain (Apac) te 
Nevers (19841987) en het Maison de la Culture in Saint
Etienne (tot 1992). In het kader van Antwerpen 93. Culturele 
Hoofdstad van Europa cureerde hij samen met Iwona 
Blazwick en Carolyn ChristovBakargiev de tentoonstelling 
Vertrekken vanuit een normale situatie en deze hervertalen in 
elkaar overlappende en meervoudige lezingen van condities uit 
heden en verleden (MuHKA, Antwerpen, 1993). In 1994 
trad hij op als curator van een tentoonstelling over de 
Antwerpse galerie Wide White Space Gallery (Wide White 
Space. Achter het museum 1966-1976, Paleis voor Schone 
Kunsten, Brussel).
Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en criticus. Dit 
jaar verscheen onder de titel Kleur bekennen 2001-2005 het 
achtste deel van zijn Verzamelde Opstellen (samenstelling 
Christophe Van Gerrewey & Mil De Kooning, uitgave WZW 
Editions & Productions, Vakgroep Architectuur & Steden
bouw, Universiteit Gent).
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.
Wouter Davidts is Hoogleraar Moderne en Hedendaagse 
Kunst aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij is auteur 
van Bouwen voor de kunst? (A&S/books, 2006), en editor van 
The Fall of  the Studio: Artists at Work (Valiz, 2009; met Kim 
Paice) en CRACK: Koen van den Broek (Valiz, 2010). Hij stelde 
de tentoonstelling Abstract USA 1958–1968: In the Galleries 
samen voor het Rijksmuseum Twenthe in Enschede (2010).
Fredie Floré Ingenieurarchitect. Ze is als docente archi
tectuurgeschiedenis verbonden aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en als doctorassistente aan de Universiteit 
Gent, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw. Haar onder
zoek spitst zich toe op de geschiedenis van vertogen over 
‘goed wonen’, vormgeving en interieur in België en 
Nederland na 1945.
Bruno Notteboom Ingenieurarchitect. Als doctorassis
tent verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Steden
bouw van de UGent. Hij promoveerde in 2009 met het 
proefschrift ‘Ouvrons les yeux’. Stedenbouw en beeldvorming 
van het landschap in België 1890-1940. Hij is lid van het 
Ghent Urban Studies Team (www.gust.ugent.be) en vzw 
Efemera (www.citygraphy.com). Zijn huidige onderzoek 
betreft de beeldvorming van stad en landschap. Hij is 
momenteel copromotor van het onderzoeksproject De foto-
graaf  en de stad. De praktijk van Edmond Sacré, dat gevoerd 
wordt in samenwerking met het STAM, de Boekentoren en 
de Hogeschool Gent, departement KASK.
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.
Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie 
aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de 
Universiteit Gent. (bart.verschaffel@ugent.be)
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Ronald Cornelissen
The Horseman’s Kitchenette 
(When Demons Cook)
18.09.2010 - 23.01.2011

De Rotterdamse kunstenaar Ronald Cornelissen (1960) 
toont vier metersgrote sculpturen die refereren aan de 
vier ruiters van de Apocalyps. Deze nieuwe  sculpturen 
vormen het uitgangspunt van zijn presentatie ‘The 
 Horseman’s Kitchenette (When Demons Cook)’.
Cornelissen is vooral bekend om zijn tekeningen in een 
los handschrift. Hij maakt sculpturen van eenvoudige 
materialen zoals meubelplaat, papier-maché en karton 
die verwijzen naar motieven uit zijn tekeningen.

www.boijmans.nl


