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Documenten en argumenten

Wie archieven raadpleegt, krijgt vaak 
te maken met een verslofte verzameling 
documenten: aantekeningen, brieven, 
schetsen, teksten, foto’s, snippers, tijd-
schriften, catalogi enzovoort. In som-
mige gevallen is er geen enkele vorm 
van ordening en zit alles kriskras door 
elkaar. Hoe (on)geordend archieven ook 
mogen zijn, ze wekken steeds een indruk 
van ‘gelijktijdigheid’ en ‘gelijkwaardig-
heid’. Het lijkt niet zozeer dat in een ar-
chief  de tijd stilstaat, maar dat hij nooit 
zijn werk heeft gedaan. Wat een contrast 
met de wijze waarop we gewend zijn aan 
kunstgeschiedschrijving te doen! Beke-
ken vanuit het perspectief  van het ar-
chief  lijkt kunstgeschiedschrijving er in 
de eerste plaats in te bestaan om zoveel 
mogelijk documenten weg te gooien en 
enkel deze over te houden waarmee een 
aantrekkelijk verhaal kan worden ge-
fabriceerd. Nochtans is ook een andere 
weg mogelijk. ‘Dan maar niet de naald, 
maar de hele hooimijt’, zo omschrijft 
Dirk Lauwaert zijn onderzoeksstrategie, 
die erop neerkomt dat de selectie zo lang 
mogelijk wordt uitgesteld en wordt in-
geruild voor het genot om zich aan het 
archief  te verliezen, om niet iets te zoe-
ken, maar gewoon te zoeken en de kans 
op vinden zo lang mogelijk volledig open 
te houden. De radicale verstrooidheid 
van het archief  wordt ten volle omarmd. 
Een dergelijke aanpak impliceert ook 
dat de liefde nooit bij één archief  stopt. 
Alle archieven zijn belangrijk, niet al-
leen die van de hoofdrolspelers in ‘de 
kunstgeschiedenis’ of  in een deelverhaal 
ervan. Caroline Dumalin besloot Bel-
gische kunstenaars die samenwerkten 
met het kunstenaarsinitiatief  Agora 
(Maastricht) te onderzoeken. Er was 
geen ‘werkhypothese’. Maar wat bleek? 
Tussen twee Belgen – Filip Francis en 
Yves De Smet – kon een tot dusverre 
onvermoede relatie worden gelegd. De 
ultieme sleutel kon bovendien niet wor-
den gevonden in het Agora-archief, maar 
in het privéarchief  van Yves De Smet.
 In hoeveel andere schijnbaar ‘onbe-
langrijke’ archieven zou er nog cruciale 
informatie over Francis/De Smet/Agora 
verscholen liggen? Hoe verleidelijk is het 
niet om op deze vraag een antwoord te 
zoeken op internet? En wat als een digi-
tale zoekactie niets oplevert? Moeten we 
dan stoppen met zoeken? In dit nummer 
wordt gewaarschuwd voor de belofte 
van het archief  die ons bijvoorbeeld 
door het internet wordt voorgeschoteld. 
Florian Schneider wijst op de ingrij-
pende ‘preselectieprocessen’, die vaak 
ingegeven zijn door marktbelangen, en 
haalt aldus de populaire veronderstel-
ling onderuit als zou het internet kun-
nen worden gezien als een wereldwijd en 
ongelimiteerd archief. 
 Tussen de even prikkelende als angst-
aanjagende onoverzichtelijkheid van 
het archief  en de mythische belofte van 
de vrijheid van het internet in, presen-
teert dit nummer een aantal archieven. 
Zeer uiteenlopende archiefpraktijken 
komen aan bod. Digitale sites rond dans 
en beeldende kunst (www.sarma.be en 
www.kunstonline.info) staan tegenover 
papieren archieven zoals het (pers)ar-
chief  van Roger Raveel in zijn museum 
te Machelen-aan-de-Leie. Archiefpraktij-
ken van grote instituten (Tate Archive) 
worden met idiosyncratische persoonlij-
ke archieven geconfronteerd (het Archiv 
Manfred Wandel te Reutlingen) of  met 
individuele kunstenaarsarchieven (het 
archief  van Jef  Verheyen). Het is moeilijk 
om zich niet te laten bedwelmen door de 
immense mogelijkheden die deze prak-
tijken bieden… 
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Het (foto)archief

DIRK LAUWAERT

Het ouderlijke huis

Ooit gebeurt het dan toch: het leeghalen 
van het ouderlijke huis. Men loopt de 
kamers van het gelijkvloers door, op naar 
de volgende verdiepingen, en doet dan ook 
nog de kelder en de zolder – de accolade 
rond de ruimte waar geleefd werd. Op zol-
der en in de kelder stapelden de ouders de 
dingen op waar men niet meer mee leeft en 
die men toch in de buurt wil houden. 
Dozen werden gevuld en nooit meer 
geopend. Souvenirs van de eigen kinderen, 
aan de eigen ouders. Zo gaat het tenminste 
in de burgerlijke woonst. 
 Van kamer naar kamer: Wat wil je behou-
den? Als iedereen zijn keuze heeft gemaakt, 
blijft de meest prangende vraag: en de rest? 
Dat niemand het wil is al een godslasterlijke 
veroordeling. ‘Dit is toch echt niet mooi, 
wie wil dit nu nog? Dat was toch echt iets 
van hun tijd, daar hebben we geen plaats 
voor.’ Wat waardevol was voor hen, is 
waardeloos voor ons. Na de dood van hun 
lichaam, het afwijzen van hun erflating. 
Wat men wil en niet wil, is wat men wel en 
niet wil onthouden. Wie waren zij, de 
ouders, en wie was ik, als kind, dat we hier-
in en hiermee konden leven? Wie waren zij, 
dat hun bestaan zich tussen die dingen 

afspeelde, die hen ondersteuning gaven bij 
verdriet, hen deden oplichten tijdens de 
lente en bij geluk, maar uiteindelijk ook uit-
gesleten werden in het dagelijkse leven. 
Wat zegt dat over hen? Wat zegt het over 
mij dat ik zo weinig van het ouderlijke huis 
mee kan en wil nemen? Ik wijs af  en ik aan-
vaard. Daarmee doe ik in elk geval een uit-
spraak over mezelf  en over hen.

Het ouderlijke huis valt uiteen onder onze 
kritische blikken. Er resten alleen nog herin-
neringen, maar die worden al dof  van het 
stof  dat het leeghalen maakt. De vanzelf-
sprekendheid is weg en dat is hartverscheu-
rend. Er wordt geoordeeld en veroordeeld. 
Samen naar een fotoalbum kijken, brengt 
tranen in de ogen. Eén iemand neemt het 
mee – en iedereen denkt: Die heeft het beste! 
Men loopt nog een laatste keer door het huis 
zoals het was, toen ze nog leefden, en dan 
worden de autokoffers gevuld. (Zou het niet 
beter zijn geweest één groot vuur te maken? 
Aan de kosmos terug te geven wat men, 
samen met het leven, ontvangen heeft?) 
Enkele dagen daarna, voor alles wat niet in 
de auto kon: verkoop en stort. Zo worden 
alle sporen van onze ambivalenties en hei-
ligschennis gewist. 

Het thema van het archief  is minder bewaren, 
dus in de eerste plaats opruimen. De objec-
ten een andere toewijzing geven. Daarnet 

leefden zij erin, voortaan leven wij ermee. 
Onthechting dus – het klooster. Afwijzing 
ook – rancune. Wat men bijhoudt, is een 
zeer subjectief  archief. 
 Maar in openbare archieven gaat het net 
zo. Wat men behoudt, is zo vaak bepaald 
door de tijdgeest. Soms volstaan rariteiten, 
brokstukken, gebruiksvoorwerpen in anti-
quarische collecties (de collectie beeldjes op 
de werktafel van Freud). Ze affecteren en 
inspireren, die kleine beeldjes, en alles kan 
zo’n dingetje worden: intellectuele raritei-
ten, objecten, beelden, uitspraken die men 
onthoudt.
 Het kan ook brutaal: het huis uit sleuren 
en duwen, de muren slopen, snel sporen en 
emoties uitwissen. Snel en bot moet het, 
zodat de aarzeling geen voet aan de grond 
krijgt. Of: het verleden wegbranden, uitro-
ken. Het is het voorrecht van de voorbijtrek-
kende bezetter. Vrouwen verkrachten, kinde-
ren roven, archieven uitbranden. Dat is 
voldoende, maar ook noodzakelijk om een 
nieuw leven, een nieuwe wereld te scheppen. 

Voor de burgerij is het archief  essentieel. 
Het geeft aan een familie, aan een stad, aan 
een natie zijn identiteit. De burgerlijke, 
democratische wereld heeft geen stam-
boom, geen voorgeslacht, geen traditie (de 
moderniteit). Hier geen goddelijke investi-
tuur, maar een merkwaardige autogenese 
(geen Darwin!), een revolutie.
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De vorst heeft helemaal geen archief  nodig. 
De stamboom volstaat. Konings-portretten 
kleven er gezichten op die er nauwelijks toe 
doen. De rechtvaardiging die in het burger-
lijke archief  geconstrueerd wordt, ligt voor 
de dynastie in de kroning (le Sacre, zelfs 
Napoleon…). Het burgerlijke archief  daar-
entegen is fragiel, twijfelachtig, materiaal 
voor permanent kritisch onderzoek. In een 
nationaal archief  wordt het fragiele ‘ik’ van 
een natie steeds weer gevormd en her-
vormd (onze huidige institutionele perike-
len). De naam van de vorst staat gebeiteld 
in het koningshuis. Die van de burger daar-
entegen ligt te verbleken in een sponzig 
archief.

Het archief  suggereert stabiliteit, heeft de 
kluis als model – maar dus ook de gevange-
nis. Het archief  is ook reis en reisverslag (de 
sporen van eerdere collecties, archieven, 
nummers). De archiefstukken zijn ooit op 
transport gezet naar deze nieuwe omgeving. 
Afscheid en aankomen. Twee werelden: Wat 
ooit in een groter en levend geheel heeft 
gepast, gaat nu naar een plaats om te overle-
ven. (De macabere sprookjes van Andersen.) 

Zaal / Tafel

Voor de deur is er steeds enige aarzeling. 
Men mag het nog zo laagdrempelig houden, 
het bekijken van documenten is een voor-
recht dat geloofsbrieven vereist. Dit is geen 
boekenwinkel, geen antiquariaat, geen 
molentje met postkaarten. 
 Ik stap onzeker het archiefuniversum bin-
nen. Gebruikers zijn schaars; hier geen 
spectaculair succesverhaal. Een eerste vast-
stelling: de stilte. Het archief  wordt zo een 
kerk, het personeel zijn dienaars, ikzelf  de 
gelovige – alles is geregeld door een vaste 
liturgie. (Hoeveel geloof  cirkelt er bij een erf-
lating!) Dan: wachten tot het gevraagde 
document op je tafel komt. En in dat wach-
ten: zelfbewust zijn, dagdromen, andere 
onderzoekers bestuderen, van hun concen-
tratie genieten. Vooral niet de aandacht 
trekken van hun vage blikken. 

Het personeel: ‘handarbeiders’ – de sjou-
wers – en ‘wegwijzers’. De sjouwers zijn in 
de regel onvriendelijk. Het middenkader 
daarentegen is de gesprekspartner voor het 
onderzoek. Soms kijken ze mee over je 
schouder. Ze helpen je, denken mee, inspire-
ren je en zijn je dankbaar dat hun documen-
ten tot leven komen. 

Wie langs het personeel is geraakt, krijgt 
een tafel, een plaats, extra licht en stilte. 
Vooral stilte – hoewel sommige archieven je 
aan een keukentafel zetten, naast een ther-
mos, zonder licht, zonder stilte. 
 Wie zover is geraakt, krijgt ook onbe-
schermde beelden, zorgeloos –  maar ook 
aangenaam onbezorgd – bewaard. Die 
spanning tussen bewaren en consulteren is 
er steeds. Beelden moeten beschermd wor-
den, maar ik moet ze ook vast kunnen 
nemen. Het oog heeft het tactiele nodig. 
Digitalisering is eigenlijk geen oplossing, 
dat is vrijen met een condoom. 

Documenten opvragen is ingewikkeld. Je 
vult een formulier in – maar het zijn overal 
andere – met informatie over de aanvrager 
en omschrijving van het onderzoek. Je 
noteert het identificatienummer, de titel, de 
maker, de datum, het formaat van het docu-
ment, opdat men het kan traceren. Van rek-
ken met nummers naar zoiets als een adres 
op een stadsplan. Dat adres is de navel-
streng, de achillespees van het archiefpro-
ject. Wie het beeld in de map niet precies 
teruglegt, legt het verloren. 

De werktafel dus. Ze moet groot zijn, zeer 
groot. Met beelden werk ik eerst op een 
klein oppervlak onder bureaulicht, maar 
daarna moet ik toch een groter overzicht 
kunnen hebben. Ik moet stapeltjes maken 
naar onderwerp, fotograaf, karton, en 
vooral associaties en ‘gevoel’. Ik heb er 
ruimte voor nodig. Ik moet een landschap 
van beelden kunnen scheppen, een totali-
teit in wording. Armen die opengaan, lon-
gen die diep inademen. Het geluk. En daar-
na weer de concentratie, de focus. Je 
elimineert. Een rangeerstation dat je met 
kinderlijk plezier bespeelt. Een analytische 
en een synthetische blik. De adem van het 
kijken naar beelden, in- en uitzoomen. 
Detail en totaliteit. 

Het is het normale werk van ieder goed 
onderzoek, maar foto’s zijn toch lastiger. De 
details waarop wordt ingezoomd onder-
steunen de totaliteit niet, integendeel, ze 
ondergraven die. Het detail is anarchistisch, 
destructief  voor iedere totaalvisie. Het detail 
is natuurlijk het grootste plezier. Daar 
springt het beeld uit elkaar – lees Barthes 
over het anarchisme van het detail, een 
atheïsme dat betekenis ondergraaft. 
 Het is verwarrend dat er op die manier 
geen homogeen niveau de lecture geïnstal-
leerd kan worden. De vragen die deze beel-
den oproepen, zijn het resultaat van een 
steeds uitwaaierende aandacht voor steeds 
meer effecten, maar ook van een vernau-
wende aandacht voor één enkel punt in het 
beeld. Buigen we ons over de bestrating van 
de Hoogpoort in Gent omstreeks 1870? 
Welke graspol trekt onze aandacht in het 
duinzand rond Genk? Welk soort toerisme 
floreert er op de Limburgse heide rond 
1900? (Welke parasols en hoedjes dragen 
de vrouwen – snel naar het ModeMuseum! 
En uit dezelfde periode in vergelijkbare kle-
dij zien we de eerste bezoekers van het net 
opengestelde Gravensteen). En hoe zit het 
nu weer met architecten (het postgebouw 
in Gent, de in moderne stijl ontworpen 
woningen van de Cités in Winterslag) en 
ingenieur-architecten (de schachtbok van 
Waterschei, het Sint-Pietersstation in 
Gent)? Welk spanningsveld leeft er tussen 
de cité als sloppenwijk – Ter Plaeten, Gent – 
en de cité als idyllische woonwijk rond de 
mijnsites? Die laatste is aan strenge sociale 
controle onderworpen, de eerste is een 
ongecontroleerde illustratie van een classe 
dangeureuse. Het gaat om hetzelfde proleta-
riaat, maar op de ene plek wordt het schan-
delijk verwaarloosd, op de andere is het 
venijnig verstikt in een in alle opzichten 
gezonde omgeving. 
 De notitieboekjes op de rand van de tafel, 
in de trein terug naar de metropool, krioe-
len van zulke invallen. Het ‘zit’ allemaal in 
het beeld, zichtbaar voor wie zich aan de 
roes van dat ademen overgeeft (in, uit; 
detail, geheel). De roes van cannabis. 

En dan ik, de onderzoeker, eropuit gestuurd 
om de woestijn van papier in te gaan, er te 
graven, te spitten, naar… ja naar wat? 
 Het is zoals proefboringen, met tiental-
len tegelijk uitgevoerd, meestal zonder 
resultaat. Men boort diep, heel diep, zet tel-
kens een nummer op de houten obelisk 
van de boortoren. Toch wordt dit de plek 
waar straks een nieuw dorp, reusachtige 
hallen, een bedrijvigheid van duizenden, 
een spraakverwarring zonder weerga zal 
zijn. Daar werden foto’s van gemaakt. Of  
het kanaal Gent-Terneuzen, de draaikom 
van de Dampoort, de grote werken tussen 
de Sint-Michielskerk en Sint-Baafs, de 
overweldigende steenmassa van het 
Gravensteen. Een stad herschapen tot view 
en voor trafiek. Een cleane stad, haar 
geschiedenis helemaal gesaneerd door de 
urbanist. 
 Pak ik het als onderzoeker tussen onder-
tussen duizenden beelden op een gelijkaar-
dige manier aan? Een terrein afbakenen, 
sondes naar beneden laten zakken, kijken 
of  er ‘iets’ zit? Iets dat voldoende weerstand 
biedt, insisteert? 
 De onderzoeker noteert, hij rapporteert. 
Die dag, dat lot, die nummers, die thema’s. 
De Acacialaan van een cité in de buurt van 
Genk: je ziet hoe een rechte laan zonder 
bestrating met een pletwals wordt klaarge-
maakt voor kasseileggers. Of  de boompjes 
op het Sint-Baafsplein: het blijkt hoe gedu-
rende enkele maanden de Limburgstraat 
daar helemaal open ligt. En je ziet de jonge 
vrouwen, de meisjes in korte katoenen 
jurkjes (mijn moeder maakte ze na ’45 nog 
voor mijn zusje) in Gent, je ziet de bour-
geoisie in militaire uniformen, je ziet man-
nen in het zwart, en straatarbeiders met 
opgestroopte hemdsmouwen en een klak 
op het hoofd. Het licht bindt alles in een 
niet meer te dateren totaliteit van een kort-
stondige état du monde zoals Henri Van Lier 
het moment van de opname definieert. Wie 
wordt niet gegrepen – in de stille leeszaal, 
op een tafel, in de hoofdstad van een pro-
vincie – door een dubbel inzicht: de beel-
den in een archief  klitten samen tot een 
geheel dat hoe dan ook betekenis heeft. 
Daartegenover het inzicht dat deze eenheid 
een illusie is, dat het geheel van het gear-
chiveerde geen betekenis heeft, dat alleen 
maar toeval de beelden bij elkaar heeft 
gebracht. Wat ik tussen beelden aan 

samenhang zie is het effect van mijn esthe-
tische gevoeligheid, mijn fascinatie, mijn 
nieuwsgierigheid, mijn lust in obsceniteit. 
De fotografie, dat goddeloze procédé, gooit 
me op het eind van mijn dagelijkse rit door 
stapels beelden, zijn leegte in het gezicht.
 Geduld. Geduld bij het aanleveren van het 
materiaal. Geduld bij het inzicht in de foto’s. 
Geduld voor het afdwalen. Geduld voor de 
sentimentele passiviteit. Geduld voor de 
censuur die ik daartegen aan mijn gevoel 
probeer op te leggen. 
 Het geduld houdt je onvermijdelijk een 
spiegel van introspectie voor. Daarnet: Wie 
ben ik in het ouderlijke huis? Nu dus: Wie 
ben ik in het archief? 

Ik ben in elk geval een gelukkige gebruiker. 
Voorwaarde voor dat geluk is dat je weinig 
beheerst. Zoeken is een complexe menselijke 
activiteit waarin zeer vele faculteiten worden 
ingezet. Zoeken is ook toeval – geërgerd zoe-
ken en niet vinden is de vervelende prijs als je 
vrij wil zijn. (Maakt de database onvrij?)

De stilte in het archief  drapeert een eigen 
tijdsvorm rond mij. Ze maakt me trager  
– dat geduld – afwezig – weer dat geduld – 
en tegelijk alert voor indrukken – de regen 
op het glazen dak en tegen de ramen, de 
wind door het open venster, de langzaam 
verschuivende zon die mij van tafel naar 
tafel jaagt. Een intens gevoel voor de ruimte 
licht rond mij op. Eigenlijk zouden mijn 
oren zachtjes moeten ruisen, nu. 
 Tegelijk buig ik mij over oude documenten 
– maar ‘oud’ zet me op het verkeerde been, 
‘oud’ betekent helemaal niets in het archief. 
Andere werelden (toevallig ‘toen’) buigen 
zich over mij. De documenten zijn niet ‘toen’, 
maar hier, nu, in dit licht, in deze ruimte, 
gekoppeld aan mijn blik, hier. Tijdsbuiging. 
 ‘Nu’ begint mijn rug na drie uren pijn te 
doen, word ik stram, verliest mijn concentra-
tie zijn kracht. Het lichaam dringt zich tus-
sen mij en het beeld. Mijn lichaam is een ver-
warrende factor in het onderzoek geworden. 

Het archief  is per definitie de plaats van de 
veroudering. Daar helpt het bewaren niet 
tegen, integendeel. Niet zozeer melancholie 
maar ergernis overvalt mij: Waarom blijft dit 
zo hardnekkig bestaan? Wat wil het van ons, 
van de wereld nu? Het verleden irriteert.

Beelden & foto’s

Beelden geven goesting, maar foto’s maken 
gulzig. Binnen de kortste keren maakt zich 
een lichte waanzin van je meester. Een patho-
logische vraatzucht. Ze herhaalt zich bij ieder 
archiefbezoek. Ik word er duizelig en bijna 
ziek van. Hoe gefascineerd ik ook ben door 
beelden, tot gravures, schilderkunst en 
muurschilderingen heb ik zo’n verhouding 
helemaal niet. Ze overvallen me niet op die 
oppervlakkige en dwingende manier. 
 Handgemaakte beelden dragen handen in 
zich. Dus mensen. Die handen zeggen ‘jij’. 
Daardoor leggen de handen betekenis in het 
werk. Voor die uitgestoken hand neem je tijd, 
krijg je voeding, daagt het leven je uit, werpt 
het je vragen toe. Dat weet je toch zo als je 
naar Chardin, Gainsborough, Lassnig of  
Garouste kijkt. Het is een uitnodiging.
 Foto’s doen dat niet. Het lijkt soms of  ze dat 
doen. Je zou het bij zo’n spectaculair feno-
meen ook graag willen. Zoals je in sprookjes 
droomt dat de dingen levend zouden zijn. 
Alles mag met je gebeuren, als het maar 
onder het teken van een levende blik gebeurt. 
 Bij fotografie is dat niet het geval. Die 
teleurstelling willen, moeten we stelpen. 
Foto’s zijn bedriegertjes, zoals een opge-
zette marter. 
 Neem nu de rol van details, zo belangrijk 
in mijn onderzoek. Het handgemaakte beeld 
heeft geen detail (een klein stukje verf  zonder 
betekenis). Alles is deel van het geheel, een 
facet van de uitnodiging. In de fotografie is 
het detail destructief  voor het geheel. De foto 
slaat in zijn details informatie op, heel veel 
informatie, maar geen betekenis. Hand-
gemaakte beelden maken meteen duidelijk 
dat er iets te zien is. Foto’s daarentegen laten 
zo oneindig, onuitputtelijk veel zien dat je er 
blind van wordt. Het zijn trillingen uit de kos-
mos. We kijken te lang in de zon en worden 
verblind. Fotografie verblindt, is blind. Foto’s 
zijn fascinerend, zoals een trauma. 

De foto’s die mij al even vraatzuchtig bela-
gen – de posities zijn nu omgekeerd – pro-
beer ik te temmen. Ik bezweer ze met een 

vals naïef  vragen stellen en tegen beter 
weten in een antwoord te verwachten. Ik 
ben in het fotoarchief  kitscherig bezig bui-
tenaards leven te zoeken. Zou de foto een 
hand uitsteken, mijn verlangens erkennen, 
daar iets mee doen? 
 Ondertussen behandel ik ze voorzichtig 
en respectvol. Ik haal ze uit dozen, uit het 
zuurvrije papier, doe witte handschoenen 
aan – toch in het begin, daarna is de ran-
cune tegenover deze grandes muettes te 
groot. Ik geef  ze mijn blik, bedenk een 
publiek voor ze, denk erover na, maak ze 
belangrijk… Ik voel me kortom verantwoor-
delijk, te meer omdat ze zo onverschillig en 
kil zijn. Ik weet dat ze zich niet verdedigen, 
ze laten met zich sollen – hoe vaak heb ik 
dat tijdens mijn onderzoek niet vastgesteld. 
Ik zou ze tot trots willen opvoeden, tot zelf-
bewustzijn willen drillen. Ik ben de dichter 
verliefd op de machine-vrouw. 

In de meeste archieven waar ik werkte, wordt 
korte metten gemaakt met foto’s. Ze liggen 
aan de rand, vergeten in een kast, niet meer 
dan stormschuim op zee. Hun rol: een ven-
ster van glas. Met de vinger wijst men: ‘dat is 
dat’, ‘daar is die’. Substantieven. Maar in 
werkelijkheid is een foto papier. Je kan er niet 
doorheen kijken. Je kan alleen maar naar 
papier kijken, naar wat er in werd opgezo-
gen. Dat is een ontnuchterende vaststelling 
(weer dat blinde beeld). Maar men gelooft ze 
als venster, als glas, als doorkijk. 

Wat foto’s in de bezochte collecties en archie-
ven overkomt, is precies dat: ze zijn efemeer, 
niet ernstig te nemen, oppervlakkig. Hoe ze 
bewaard en gebruikt worden, is de spiegel 
van wat fotografie zelf  is: marginaal. 
 Natuurlijk zijn ze ook direct, onloochen-
baar, ingebed in het leven, met de adem van 
mensen onder het oppervlak. Precies dat 
maakt ze verdacht, diskwalificeert ze. Ze 
raken je zo intiem aan (beurtelings gewenst 
en ongewenst), op de grens van sensatie en 
sentimentaliteit, van misplaatste en toch 
onweerstaanbare nostalgie. Dit is niet te 
beschaven, niet op te nemen in een betoog 
over het verleden. In feite maakt fotografie 
zelfs ieder betoog onmogelijk. Foto’s zijn ten 
hoogste charmant, interessant. En verder? 
Niets. Dat is tenminste een eerste vaststel-
ling in het archief. 

Tegen beter weten in (de fotografie verdient 
niet beter) wil ik hun verloren zaak toch 
bepleiten. Ik wil iedere onverschillige foto in 
bescherming nemen tegen de vrieskou van de 
onverschilligheid. ‘Leef  opnieuw! Asjeblieft!’ 
Vermoedelijk is het vervolg van die oproep: 
‘want straks ben ik ook dood en laat men mij 
achter in de Grote Onverschilligheid.’

Ergens / Vinden

‘Ergens’ is een sleutelwoord in dit project. 
Waar zitten de foto’s, maar ook: waar 
komen ze vandaan, en waar zit het afgebeel-
de onderwerp? Door wie en wanneer wer-
den de foto’s gemaakt? De vragen blijven 
meestal onbeantwoord – ze worden ook zel-
den gesteld. Floating images. 
 Kan men naar beelden zoeken als men ze 
niet kent? Of  kan men ze alleen maar vin-
den, toevallig, met geluk?
 In de metalen kast enkele schappen met 
neergelegde foto’s. Geen inventaris, geen 
beschrijvingen, soms zelfs geen duidelijke 
plaats voor de foto’s. Steeds vraag ik twee, 
drie keer of  men echt, echt niet ergens nog 
een plaats weet, een doos, een houten bak 
waarin foto’s zouden kunnen zitten. Zo 
deed ik al de mooiste ontdekkingen: op een 
zolder, in een kast die men al jaren niet meer 
had geopend, toch beelden die openbarin-
gen zijn. Eén autochroom in Genk, drie in 
Brugge! In het mooiste kleurenprocédé ooit. 
De ontroering kan niet op. 
 De archivaris weet ongeveer wat er in het 
archief  zit, maar heeft nooit in díe kast 
gekeken, díe doos opengemaakt, díe farde 
ter hand genomen. Als je naar zijn beelden 
vraagt, schiet hem alleen te binnen wat hij 
kent. Helaas is de gerichte vraag dus de 
beste manier om niets origineels te vinden. 
Een ongerichte vraag is dan weer lastig. 
Laat me het dan toch maar proberen: Ik 
wil alles zien. Ongefilterd. Het antwoord: 
‘Doe maar.’ ‘Veel moed’. Het gaat immers 
om duizenden beelden. Dat is ploegen. 
Maar het moet, het kan niet anders. De 
naald en de hooimijt. Dan maar niet de 
naald, maar de hele hooimijt. Dit is geen 
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onderzoek, want er is geen werkhypothese. 
We zullen wel zien. Serendipity. Een luxe. 
Het echte plezier. De ‘onderzoeker’ buitelt 
van de ene inval in de andere. Kijken is hier 
dromen. Zomaar vinden is het failliet van 
een hypothese. Wat leidt, is die goesting, de 
kracht van de beelden, hun ontembare 
aanwezigheid, hun raadselachtigheid. Het 
zij zo. 

Ik kan dan ook aan de archivaris zeggen dat 
ik waarschijnlijk de eerste ben die het hele 
archief  heeft doorgenomen. Niet onbelang-
rijk. Iedere foto is door mijn handen gegaan, 
door mijn blik aangeraakt, kortstondig 
geëvalueerd (‘hier moet ik straks verder op 
ingaan’, ‘dit heb ik gisteren ook al gezien’). 
Ik stel heel elementaire vragen die alleen in 
dat snelle doorlopen antwoorden krijgen. 
Twee reacties bij dat doorlopen: ‘dit beeld is 
aantrekkelijk’, en ‘dat beeld herinner ik me’. 
Mentale oefeningen eerder dan datage-
bruik. Grote nadelen, maar essentiële voor-
delen: een vrije, ongefilterde blik die zijn 
eigen trajecten kiest. 
 Een onderzoeksmodule tekent zich af, na 
eliminatie. Aan wat overblijft, heeft je aan-
dacht al een bescheiden hommage gebracht: 
‘I love you’. Zonder die ontroering en aan-
trekking is de tocht doorheen het woud van 
beelden steriel, overbodig. 

Over liefde gesproken, de mooiste is die van 
de leden van de lokale Heemkundige Kring. 
Hun liefde is tegelijk egoïstisch en onkri-
tisch. Ze houden aan hun beelden zoals de 
oudere man zijn geliefde koestert, met 
gebreken en al. Leg een foto voor aan de 
bejaarde leden en ze weten er de meest uit-
voerige verhalen bij te vertellen. Hun 
enthousiasme verhindert nochtans niet dat 
een zekere onverschilligheid binnensluipt: 
Foto’s liggen kriskras door elkaar, zoals 
meestal bij families. Liefde en respect, gaat 
dat samen? Als de verliefde oudere man de 
gebreken van zijn geliefde door de vingers 
ziet: is dat respect, of  een zekere moeheid? 
De Heemkundige Kring is dat: moeheid. De 
vreemde bezoeker verstoort de huiselijke 
rust. De weerstand om te laten zien (maar 

ook de gulheid) steunt op die bescherming 
van het gevonden evenwicht tussen oude 
mannen en hun verleden. Een zaal-archiva-
ris – vaak een vrouw van middelbare leeftijd 
– waakt over haar klanten, die ze voorzich-
tig pampert. Begrippen als ‘heem’ en ‘kring’ 
behoren tot andere tijden. Ze wortelen in de 
19de eeuw, die het lokale een geschiedenis 
gaf, oog had voor het dagelijkse, de rol van 
ingezetenen erkende en… verzamelde. De 
cultuur van het sprekende detail, van de 
opsomming en accurate beschrijving, van 
stapeling, nummering en expositie. Hun 
publicaties (vaak Annales of  Travaux) gaan 
vele decennia mee, rustig volhardend. Ze 
bevatten kostbare informatie en rariteiten, 
zoals de herinneringen aan een stations-
chef  die ook een café-hotel uitbaatte. Het 
café de la gare, met een mooie boom rechts 
van het gebouw. Maar de diversiteit van 
overbodig lijkende informatie zet mij aan 
het denken, fluistert mij vragen in het oor 
die nergens in passen. De biografie van de 
stationschef-hôtelier en de herinneringen 
van zijn kleinkinderen zetten je in een leef-
wereld, in le vécu van een gemeenschap. 
Geen deftige kennis, maar alvast verhalen 
voor de kerst en het café. Cyriel Buysse 
schreef  zijn boeken met dat soort materiaal. 
Eén knik en je zit ermee in een naturalisti-
sche roman.

Het verso Archief

In het archief  zijn meer foto’s af- dan aan-
wezig. Foto’s die men zou verwachten en 
nodig heeft, maar die niet werden gemaakt. 
Foto’s die niet in het idee van het archief  
passen, niet erkend werden. Foto’s die ano-
niem en zonder beschrijving in het archief  
ronddwalen. Foto’s die verkeerd werden 
gelegd en niet meer terechtkomen. 
 Wat ik nog mis (omdat het zich ook zo 
opdringt) zijn twee contexten. De foto, die 
nochtans zo concreet is, legt twee dingen niet 
vast: de beleving en de omgeving. De plaats 
waar het toestel staat – letterlijk de plaats in 
de ruimte en het moment – en de ‘plaats’ in 
de wereld van mensen en ervaringen. 

Aan de ene kant het beleefde, le vécu in de 
beelden erkennen en inzetten. Wat is, bij-
voorbeeld, de industriële ‘ervaring’ (lees 
Zola en Neel Doff, kijk naar Marissiaux en 
Jesse)? Wat is de ervaring van het slopen en 
het herbouwen van Gent? (Parijs is de 
modelstad voor die vraag: van Hugo tot 
Baudelaire, van Breton tot Morand, van 
Atget tot Krull, van Monet tot Delaunay.) 
Wat is de ruimtelijke sensatie van een 
schachtbok op de heide, van de Sint-
Michielshelling die als viewpoint voor het 
centrum van Gent werd gebouwd?
 Aan de andere kant de materiële gege-
vens: plantengroei, geologische informatie 
(beide in beeld en in tekst bestudeerd door 
Jean Massart), de economie van het lande-
lijke leven, het transport, de kledij van de 
heren in het zwart, de dames met parasols. 
De geuren, de bestrating, de geluiden, het 
transport, de snelheid ervan, het gebruik en 
de kostprijs. De materiële wereld benoemen, 
becijferen, beschrijven. Proberen dat te 
expliciteren, te lokaliseren. Een antwoord 
zoeken op de vraag: wat zie ik hier? 
 De toch zo helder leesbare, informerende 
foto’s roepen onuitputtelijk vele vragen op. 
Antwoorden geven ze niet, die moeten bui-
ten het beeld worden gezocht. Foto’s geven 
aanzetten waar zelden op ingegaan wordt. 
Ze laten zien, maar verblinden ook. Ze zijn 
massief, maar niet open te breken. Soms 
lijkt de wil niet te bestaan om een beeld zo 
open te leggen.
 Beelden stellen voor archieven en voor 
onderzoek problemen. Beelden hebben een 
aantrekkingskracht (la force des images) die 
teksten niet hebben. Foto’s bezitten die aan-
trekkingskracht in superlatieve vorm. In 
fotografie wekt die energie een rauw klu-
wen van reacties, voorbij iedere bescha-
vingsarbeid. In het archief  van foto’s ben je 
permanent onder hoogspanning: overgave 
aan het beeld, verweer ertegen, lust en 
depressie, enthousiasme en ontgoocheling. 

Zo kijk ik als onderzoeker naar deze massa 
beelden, als een verzameling black holes. 
Zoals eigenlijk bij alle foto’s: Hoe meer men 
ziet, hoe minder men kent. 

Een archief: mijn neus door stof  geprikkeld, 
de geur van papier dat vergaat, de vinger-
toppen grijs van het stof. Beelden worden in 
vochtige kelders gestapeld, dozen barsten 
open, de beelden liggen op de grond, voetzo-
len laten er zwarte stempels op na.
 Het huilen staat je nader dan de hoon en 
de verontwaardiging. Lieve, ongeliefde beel-
den! Het verleden ligt tussen de randen van 
het papier als in een kist, de zerken erop bar-
sten onder mijn zolen. Archiefwerk dus.

Illustraties 
pagina 1: Het Répertoire bibliographique 
universel, opgericht in 1895 door Paul Otlet 
en Henri La Fontaine, foto ca. 1900,  
© Mundaneum, Bergen.
pagina 3: doos voor bewaren van glasnega-
tieven, Rijksarchief  Hasselt, foto: Saskia 
Vanderstichele

Dit essay geeft feiten en indrukken weer 
van archiefwerk in verschillende steden en 
gemeenten van twee onderzoeken rond de 
iconografie van o.m. de stad Gent (i.o.v. het 
STAM, Gent) en die van de Limburgse 
mijnstreek (i.o.v. de erfgoedcel Mijnstreek, 
Genk). Aan dit specifieke onderzoek ging 
een verkenning vooraf  van de stadsfoto-
grafie van Brugge, Maastricht en Bologna 
(i.o.v. de Hogeschool Sint-Lukas Brussel). 
Niet te vergeten zijn ook de opzoekingen 
(late jaren 70) in de leeszaal van Labrouste 
van de Bibliothèque Nationale te Parijs 
(rue de Richelieu) i.v.m. een antropologie 
van de stem.
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FLORIAN SCHNEIDER

Zolang het er niet meteen om gaat momen-
tane gemoedstoestanden uit te wisselen of  
je hart op te halen aan geklets en geroddel 
– dingen die eigenlijk (als dat al gebeurde) 
een behoorlijk onderkomen vonden in oude 
media – wordt ‘het internet’ graag als een 
reusachtig, wereldwijd archief  opgevat, 
waarin alle mogelijke interessante kennis 
op lange termijn opgeslagen is. Dat is een 
vergissing met fatale gevolgen. Nieuwe 
media treden doorgaans als flauw afkooksel 
van oude media voor het voetlicht. Precies 
omdat het internet oorspronkelijk geen 
applicatie was ontwikkeld om je dagboek bij 
te houden, in een encyclopedie te lezen, tv 
te kijken, cd’s te kopen, aan teleshopping te 
doen of  waar het nog allemaal voor wordt 
gebruikt, beschouwt men het maar al te 
graag simpelweg als een archief.
 De archieffunctie van het net is de gemeen-
schappelijke basis van een reeks misverstan-
den die typisch zijn voor het gebruik van 
internet tot dusver. Tegelijk zijn die misver-
standen niet alleen een eigen leven gaan lei-
den, ze lijken ook een aanzienlijke invloed uit 
te oefenen op de fundamentele opvattingen 
over het bewaren van documenten die geen 
onmiddellijk nut meer hebben – om nog te 
zwijgen over de razendsnel afnemende moge-
lijkheden om ze in nieuwe omgevingen weer 
te raadplegen.
 Op het eerste gezicht lijkt het alsof  het 
nauwelijks beter had gekund: de massale 
digitalisering van archieven had slechts één 
bedoeling, namelijk de algemene en in prin-
cipe openbare toegang tot de kennis van de 
mensheid, waar dan ook verzameld, om te 
vormen tot een kwestie van muisklikken, 
gekoppeld aan het intikken van een paar 
zoektermen, en dat tot en met complexe 
semantische verbindingen.
 De droom van een onbeperkte en onmid-
dellijke beschikbaarheid, onafhankelijk 
van de plaats waar je je bevindt, verenigt 
verschillend gemotiveerde projecten als de 
digitale wereldbibliotheek van Google, 
fotoarchieven als Corbis of  Getty Images, 
globaal opererende foto- en videoplatfor-
men als ‘YouTube’, ‘Flickr’ of  de niet-com-
merciële online-encyclopedie Wikipedia. 
Hun manier van zaken doen en hun 
bedrijfsprincipes zijn intussen ook voor een 
groot deel als voorbeeld gaan fungeren 
voor lokale verzamelingen of  voor zowel 
institutionele als niet-institutionele prak-
tijken van zelfarchivering.
 In dit verband worden enkele fundamen-
tele aspecten van de digitalisering onder de 
mat geveegd of  ten minste genegeerd. Zelfs 
al spelen ze in commerciële contexten geen 
enkele of  slechts een ondergeschikte rol, ze 
plaatsen ernstig onderzoek of  wetenschap-
pelijk werk voor ongekende uitdagingen.

1. 

Anders dan algemeen wordt aangenomen, 
zijn digitale databanken althans voor bui-
tenstaanders verbazingwekkend vluchtig. 
De levensduur van afzonderlijke pagina’s op 
het world wide web bedraagt gemiddeld 
nauwelijks meer dan honderd dagen. 
Daarna is de inhoud ofwel verdwenen, ofwel 
ontoegankelijk of  naar elders verhuisd.
 Projecten zoals het internetarchief  
ARCHIVE.ORG proberen dat verschijnsel de 
baas te worden door zogezegd het archief  te 
archiveren. Net als een lokale back-up kan 
dat voor documenten die hoofdzakelijk uit 
tekst bestaan nog een tussenoplossing vor-
men. Zodra het beelden of  zelfs films betreft, 
bots je echter niet alleen op kwantitatieve, 
maar vooral ook op kwalitatieve grenzen.
 Zo zijn de standaarden voor het coderen 
en decoderen van bewegende en niet-bewe-
gende beelden voortdurend aan wijzigingen 
onderhevig, die soms abrupt kunnen zijn. 
Die wijzigingen worden hoofdzakelijk door 
marktbelangen gestuurd, zijn slechts zelden 
compatibel met vroegere versies en nopen 
daarom tot tijd- en geldrovende transcode-
ringen met steeds kortere tussenpozen. Het 
feit dat ze meestal met eigendomsrechten 
verbonden zijn, legt het beschikkingsrecht 
over de verzamelde objecten uiteindelijk in 
de handen van consortia of  patenthouders.

Het paradigma van het onmiddellijke, niet-
exclusieve gebruik dat de digitale netwerken 
kenmerkt, gaat gepaard met een verschui-
ving van de bezitsverhoudingen. Zij worden 
voortaan helemaal anders geformuleerd: 
het eigenlijke object boet zienderogen aan 
waarde in, terwijl toegangs- en gebruiks-
voorwaarden nieuwe vormen van imagi-
nair bezit in het leven roepen; die laatste 
genereren overduidelijk waarde, maar die 
wordt in andere sferen gerealiseerd.

2. 

Een bijkomend fundamenteel probleem is 
gekoppeld aan een tendens die kenmerkend 
is voor de digitale wereld, namelijk om 
redundantie te elimineren. Bij het compri-
meren van formats die zeer rijk aan data 
zijn, worden stukken informatie die tot op 
zekere hoogte als voorspelbaar worden 
beschouwd, opgevat als een teken van her-
haling en met het oog op meer gebruiks-
vriendelijkheid uitgeschakeld. Zulke vor-
men van redundantie zijn misschien niet 
echt zichtbaar of  slechts moeilijk waar-
neembaar, en daarom zijn ze vanuit het 
oogpunt van de consument rustig te ver-
waarlozen. Als bescherming tegen het 
gedeeltelijke verlies van gegevens of  om de 
authenticiteit in te schatten, waren ze in het 
analoge echter onontbeerlijk voor de con-
servering en restauratie op langere termijn.
 Het onderscheid dat bij digitale compres-
sie wordt gemaakt tussen nuttige en nutte-
loze informatie, de verbanning van al wat 
niet meteen bruikbaar is naar een gebied 
onder de ruisgrens, vormt een breuk met de 
traditionele ethiek van het archief, dat zulk 
onderscheid niet mag maken. De vooraf-
gaande beoordeling van het nut, zeker als 
dat in real time en zonder enige vorm van 
onderhandeling of  inspraak gebeurt, ont-
neemt het archief  een van zijn belangrijkste 
functies. Het archief  degenereert tot een 
publicatie-instrument dat nog slechts dient 
om de resten te verwerken van informatie 
die zo weinig mogelijk verouderd is.

3. 

Wat vandaag op het net toegankelijk wordt 
gemaakt, is slechts een fragment van wat 
lokaal ingerichte archieven bezitten. Dit 
gedeelte kan met behulp van relationele 
databanken, navenant geprogrammeerde 
interfaces en grafische gebruikersinterfaces 
ook op afgelegen locaties worden geraad-
pleegd. De voorwaarde is dat de relaties tus-
sen de respectievelijke objecten kunnen wor-
den geanticipeerd, dat combinaties kunnen 
worden voorspeld en verrassingen kunnen 
worden uitgesloten. Wat niet vooruitlopend 
geprogrammeerd is, bestaat niet. Erger nog: 
het zal waarschijnlijk ook nooit bestaan.
 Het resultaat en bijgevolg ook de potentiële 
zin van elk onderzoek is niet alleen op voor-
hand vastgelegd, het heeft ook geen betrek-
king meer op het voorwerp van het onder-
zoek, maar bestaat vooral in verhouding tot 
de al geëxtrapoleerde belangstelling van 
anderen: mensen die voor dezelfde of  ten-
minste soortgelijke informatie eveneens inte-
resse hebben getoond en al vergelijkbare of  
zelfs identieke aanvragen hebben ingediend.
 Onderzoek op het web verloopt noodzake-
lijkerwijs over platgetreden paden. Elke afwij-
king van de norm wordt uit het systeem 
geëlimineerd. Het vermeende toeval, dat een 
traditioneel onderzoek pas waardevol maak-
te, kwijnt jammerlijk weg zodra de lange en 
moeizame overgang van zoeken naar vin-
den, zoals die buiten netwerken om plaats-
vindt, dankzij zogenaamde zoekmachines tot 
fracties van een seconde is herleid.
 Zelfs al ziet het er in het licht van de reto-
riek die de aanbieders ontplooien niet zo 
naar uit: bij opzoekingen in netwerken valt 
wat er ooit de eigenlijke zin van vormde uit 
de boot – de ontdekking van iets nieuws, of  
preciezer gezegd: het onberekenbare, 
onvoorziene, onverwachte.
 Maar de prijs die men betaalt voor real 
time opzoekwerk in verafgelegen digitale 
archieven, overtreft nog de bezwaren die 
het vluchtige karakter van de gegevens, het 
elimineren van redundantie en het principe 
van vooraf  bepaalde relaties zouden moe-

ten oproepen. Het documentaire karakter 
van de afzonderlijke objecten moet min of  
meer noodgedwongen worden opgeofferd 
aan het primaat van de toegankelijkheid.
 Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om 
het tactiele, dat de analoge status van het 
object kenmerkt, hoewel dat het onderzoe-
kende subject – zelfs wanneer het voorwerp 
louter technisch gereproduceerd werd – uit-
eindelijk zekerheid belooft omtrent hun bei-
der bestaan. De digitale modus van het 
archief  gaat vast gepaard met het vaak aan-
gehaalde verlies van een auratische zeker-
heid, die in de virtuele omgeving niet langer 
kan worden gewaarborgd. De gebruiker kan 
de afzonderlijke stukken uit een collectie 
immers niet zelf  inkijken, vastnemen en in 
hun directe toestand waarnemen.
 Het subjectkarakter, dat om nog veel 
andere redenen problematisch is, komt op 
de helling te staan, maar nog belangrijker 
dan dat is het feit dat het even ingewikkel-
de als unieke weefsel van relaties tussen de 
onderzoeker en het onderzoeksobject ver-
vluchtigt. Het verdwijnt naar het niveau 
van digitale metagegevens: gegevens over 
gegevens, met als doel ‘door machines 
leverbare informatie over elektronische 
bronnen of  andere zaken’ te bevatten, 
zoals Tim Berner Lee, van beroep uitvinder 
van het world wide web en directeur van 
het World Wide Web Consortium (W3C), 
het formuleert.
 Eeuwenlang hebben metagegevens een 
miezerig bestaan geleid. Als een soort gehei-
me code van archivarissen en bibliotheca-
rissen hadden zulke regels meestal slechts 
op een specifiek bestand betrekking en als ze 
al betekenis hadden, was die strikt beperkt, 
ronduit lokaal. In een tijdperk van globale 
netwerken en gekoppeld aan steeds inge-
wikkelder elektronische informatiesyste-
men, krijgt de interoperabiliteit van meta-
gegevens om bronnen ef ficiënt te 
beschrijven, plots een enorme praktische 
betekenis, die over de afzonderlijke archie-
ven heengaat. 
 Bepaalde eigenschappen of  veranderingen 
in de toestand die het gevolg zijn van gebruik, 
zijn niet meer als sporen op het object af  te 
lezen. Dat verlies zou best te dragen zijn, ver-
mits het overduidelijk de basis vormt voor 
talrijke voordelen van de digitale opslag-
wijze. Ze zijn tegenwoordig niet meer weg te 
denken uit ons dagelijkse leven: onmiddel-
lijke beschikbaarheid en vermeend kosteloze 
reproductie, zonder verlies.
 Maar tegelijk worden de rechtstreekse en 
onrechtstreekse gevolgen van het gebruik 
op een metaniveau bepaald, dat zich ont-
trekt aan elke vorm van toezicht, en al zeker 
aan elke vorm van kritiek. Het wordt als het 
ware een handelsgeheim. Het documen-
taire karakter dat moest worden gedestil-
leerd uit de retrospectieve herovering, de 
omschrijving of  de reconstructie van het 
nut, het gebruik en de gebruiksgeschiede-
nis, is geabstraheerd van het voorwerp zelf  
en wordt voortaan alleen nog op metani-
veau zichtbaar.
 Door het digitale object in het netarchief  
op te slaan, houdt het documentaire in de 
digitale wereld op te bestaan. De zin van het 
zoeken, het primaire effect van het docu-
mentaire, lijkt verloren te zijn gegaan. Maar 
slechts voor zolang tot die weer opduikt op 
het niveau van de werkelijkheid van de 
metagegevens, die voor, tijdens en na het 
gebruik wordt gefabriceerd. De zin van het 
zoeken duikt daar op als zijn eigen verte-
kend beeld en gaat een merkwaardig, maar 
beslist winstgevend eigen leven leiden.
 De betekenis van een document resulteert 
niet uit de concrete vorm die het aanneemt 
door ruil of  aanpassing aan de markt, en 
evenmin uit het vroegere tegendeel, de mum-
mificatie van wat het ooit aan gebruikswaar-
de had in het archief. In het tijdperk van digi-
tale netwerken wordt de zin afgeleid uit het 
bepalen van de relationele waarde, en dat 
vindt ad hoc plaats, en passant.
 Die relationele waarde doet de tegenstel-
ling van uitwisseling en gebruik formeel 
teniet en regelt exclusief  de mogelijkheid om 
het eigenlijke object terug te vinden. 
Relationele waarde ontstaat door de kortslui-
ting van metagegevens en gebruikersgege-
vens. Die worden door steeds verder vertak-
kende netwerken in ongeziene hoeveelheden 
verzameld en in real time met elkaar vergele-

ken. Op basis daarvan wordt het object pas 
toegankelijk gemaakt. Door hun directe kop-
peling worden de gegevens onafscheidelijke 
bestanddelen van een gesloten systeem, dat 
als doel heeft aan een stuk door zichzelf  te 
beschrijven.
 Onvermijdelijk wordt aan elke zoekop-
dracht een incestueus vlechtwerk onttrok-
ken van door de gebruikers gegenereerde 
gebeurtenissen, tijdelijke omstandigheden 
en bijbehorende afhankelijkheden. Zij had-
den al plaats, zullen plaatshebben of  zou-
den zelfs maar kunnen plaatshebben. Met 
het eigenlijke onderzoeksobject zijn ze nog 
slechts losjes of  van verre verbonden, zo ze 
dat al zijn.
 Elke zoektocht naar een trefwoord wordt 
pas na verfraaiing van de lijst met treffers op 
basis van de ervaringen met vroegere aan-
vragen (in sterke mate of  gewoon voor het 
eerst) bruikbaar gemaakt. Geen literatuur-
onderzoek of  het vestigt de aandacht op pro-
ducten waarmee andere mensen met verge-
lijkbare interesses bezig hadden kunnen zijn. 
Geen beeld of  het is al door talloze andere 
gebruikers – vrijwillig of  onvrijwillig – van 
trefwoorden voorzien, uit een context 
gehaald of  opnieuw in een context geplaatst. 
Geen beeld of  het patroon ervan is eveneens 
herkenbaar in een bijna eindeloze reeks 
andere beelden.
 In zijn huidige fase werkt het net als een 
gigantisch bureaucratisch systeem dat het 
documentaire, en nog veel sterker, iedere 
vorm van zeldzaamheid van hun waarde 
berooft. Elk verzet ertegen lijkt zinloos of  
hooguit een vorm van nostalgie. Zelfstandig 
denken, autonoom onderzoek moet er zich 
in een reflex aan onttrekken om elders te 
kunnen overleven.
 Een beslissende factor zou daarbij een radi-
cale herdenking kunnen zijn van de waarde 
die het documentaire heeft. In het licht van 
omgevingen die elke uiting van verstand of  
onverstand, op het moment dat ze bekend 
gemaakt wordt, al tot voorwerp van redun-
dante verzamel-, opslag- en archiveringspro-
cessen maken – op voorhand werkelijkheid 
fabriceren valt samen met de documentatie 
ervan in real time – moet een nieuwe defini-
tie van het documentaire volstrekt nieuwe 
strategieën bedenken om het onzichtbare 
zichtbaar te maken.

Vertaling uit het Duits: Erik De Smedt

De mythe van het internet als archief
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DRIES MOREELS

Iedereen die al eens de naam van een 
Vlaamse kunstenaar in een internetzoek-
machine intikte, vond er heel diverse web-
sites: de persoonlijke pagina’s van de kun-
stenaar, de websites van de kunstorganisaties 
waar ze tentoonstelden en diverse informa-
tieve websites: Wikipedia, de Uit-Databank, 
de BAM-website en vaak ook een pagina 
van kunstonline.info. In dit themanummer 
over (kunst)(enaars)archieven wil ik de 
context van deze webpagina’s schetsen en 
de geschiedenis van dit project in herinne-
ring roepen.
 On Line startte in 1997 als een artistiek 
project rond kunstenaarsprofielen en het 
gebruik van databanktechnologie daarbij. 
In dat jaar organiseerde de Vlaamse 
Gemeenschap een uitwisselingsproject met 
Catalonië, waarvoor zeven artistieke projec-
ten in een globaal programma gegoten wer-
den. In de rand daarvan was een evenement 
voorzien van de Belgische galeries, dat door 
een samenspel van factoren werd toever-
trouwd aan Lieve Laporte. Zij koos niet voor 
een klassieke beursformule, maar voor net-
werkevents en een tijdelijk documentatie-
centrum in de kunstacademie. Het idee om 
de informatie van de galeries samen te bren-
gen met de bestaande boeken en catalogi, 
bleek een titanenwerk te worden: de aange-
leverde kunstenaarsprofielen waren niet 
altijd correct, soms ontoegankelijk gefor-
muleerd en doorgaans niet in overleg met 
de kunstenaars zelf  tot stand gekomen. Als 
reactie hierop verschoof  de focus van het 
project naar de interactie met de kunste-
naars, waarbij zowel over keuzes van beel-
den als over de ordening en structuur van 
hun CV werd gedialogeerd.

Op vraag van een aantal van de betrokken 
kunstenaars en geïnspireerd door het inter-
net-enthousiasme van de dot-comperiode, 
besliste Lieve Laporte om het project na 
afloop van het evenement verder te zetten 
en de ontwikkelde software verder uit te 
bouwen tot een volledig internetplatform 
voor het informatiebeheer over de beelden-

de kunst in België sinds 1945. De basisdoel-
stelling was drievoudig: informatie ordenen 
en publiceren, samenwerking tussen kunst-
instellingen faciliteren en overleg organise-
ren met de kunstenaars over hun documen-
tatie en archief. Op langere termijn zou dit 
heel nieuwe perspectieven en analyses 
mogelijk maken.
 Na het experiment in Barcelona zijn een 
aantal opties vastgelegd, die bepalend zijn 
gebleven voor het project. Omdat de infor-
matie in zo’n uiteenlopende vormen door-
gestuurd werd en er nog geen wijd geac-
cepteerde beschrijvingsstandaarden 
waren voor beeldende kunst, is een ont-
werp gemaakt voor een centrale databank 
op maat, waar alle gebruikers via dezelfde 
interface informatie konden invoeren en 
bewerken. Met webservices kon die infor-
matie nadien op compleet andere manie-
ren en plekken getoond worden. Een kop-
peling van deze data aan de systemen die 
musea gebruiken om hun collectiedocu-
mentatie en/of  hun bibliotheek te behe-
ren, was niet voorzien.
 Om het hergebruik van de informatie in 
het centrale systeem niet te bemoeilijken, 
werd een soort publiekdomeinlicentie 
gebruikt voor de data: niemand kon zich nog 
de enige eigenaar noemen. De open content 
filosofie had op dat moment in Vlaanderen 
nog helemaal geen ingang gevonden en ook 
de methodes om met user generated content 
om te gaan waren nog niet echt bekend. 
Informatie zou in de kleinst mogelijke eenhe-
den circuleren. Zelfs in de databankstructuur 
is dat te herkennen: door de gekozen relatio-
nele architectuur worden zelfs de eenvoudig-
ste feiten bewaard als relaties, zodat ze maxi-
maal herbruikbaar zijn.Maar vanuit het 
perspectief  van duurzame archivering en 
ontsluiting van die informatie, is het transpa-
rant documenteren van herkomst en wijzi-
gingen van de data veel moeilijker met dit 
type databankarchitectuur. Dat blijkt ook uit 
de website kunstonline.info zoals we die van-
daag aantreffen: het is niet meer te recon-
strueren waarom bepaalde gegevens wel en 
andere niet opgenomen zijn en op welke 
bronnen eventuele tegenstrijdige informatie 
teruggevoerd kan worden.

Van 2001 tot 2006 kon vzw On Line voor 
deze taken beroep doen op een structurele 
subsidie van de Vlaamse Gemeenschap, 
eerst als centrum voor beeldende kunst, 
vanaf  het Kunstendecreet (2004) als werk-
plaats. In de beginjaren was het onbelang-
rijk of  het project eerder een informatieve 
databank over kunst dan wel een open data-
systeem door en voor kunstenaars zou wor-
den. Door de focus op kennisverwerving en 
de sterke innovatieve ambities in de infor-
matievisualisering en databankinterface 
van het project was het verschil met gesub-
sidieerde artistieke onderzoeksprojecten 
kleiner geworden. 

1999 Jaarwerking 
beeldende kunst 18.000,00 €

2000 Jaarwerking 
beeldende kunst 49.500,00 €

2001 Centrum voor 
beeldende kunst 124.000,00 €

2002 Centrum voor 
beeldende kunst 170.000,00 €

2003 Centrum voor 
beeldende kunst 180.000,00 €

2004
Monodisciplinaire 
werkplaats 
beeldende kunst

120.000,00 €

2005
Monodisciplinaire 
werkplaats 
beeldende kunst

120.000,00 €

De verwachtingen groeiden razendsnel: 
eerst om publiek toegankelijk en doorzoek-
baar te worden op het internet, alsook om 
volledige en correcte informatie over alle 
relevante kunstenaars te kunnen aanbie-
den. Op piekmomenten werd er met man 
en macht gescand om zoveel mogelijk con-
text en afbeeldingen in de databank op te 
nemen. Op dit punt was het ook hoog tijd 
om het project meer als een IT-project te 
organiseren en te beheren (fasering en ite-
raties…), maar dit werd achterwege gela-
ten, wellicht omdat het niet paste bij de 
artistieke roots van het project. Ten slotte 

kwamen er ook nog verwachtingen bij over 
het artistieke gebruik van de informatie, 
zeker in de jaren dat On Line als artistieke 
werkplaats werd gesubsidieerd. Daar is het 
dan ook fout gegaan: de verwachtingen 
van publiek en subsidiënten konden onmo-
gelijk ingelost worden en de subsidiëring 
werd stopgezet. 

Terugkijkend naar de grootte van de subsidie-
bedragen, bedoeld voor zowel softwareont-
wikkeling als inhoudelijke dataverwerking, 
lijkt het dat kunstonline.info bijna bij voor-
baat gedoemd was om spaak te lopen, zelfs als 
er niets fout liep onderweg. Maar er waren in 
de loop van het project heel veel problemen 
met de diverse softwareleveranciers en in het 
projectmanagement. In de beginfase was de 
databank alleen als Filemakerapplicatie 
beschikbaar. Daarna is de keuze gemaakt om 
met Macromedia Flash een slimme interface 
te bouwen. Bij het lanceringsevent in septem-
ber 2003 was die klaar, maar toch is er geko-
zen om die software niet te demonstreren. 
Integendeel, op dat moment is beslist tot een 
volledige redesign en een nieuwe implementa-
tie met louter openbronsoftware. Snel daarna 
is een eerste versie gemaakt (nu nog online 
toegankelijk als levelTWO: www.kunstonline.
info/database/php/home.php) en vervolgens 
nog een tweede versie (nu nog online als level-
ONE: www.kunstonline.info). Na het stopzet-
ten van de subsidie is de databank achter de 
publiek toegankelijke website bevroren en 
sinds 2006 is de website amper nog gewijzigd.

Lieve Laporte en Jan Mast hebben de soft-
ware sindsdien discreet verder afgewerkt, 
zodat er nu ook een heel volledige admin-tool 
(meertalig, permissies en rollen…) beschik-
baar is voor de betalende klanten. Vooral 
voor www.kunstbezitvlaamsbrabant.be is de 
software verder uitgewerkt tot een manage-
mentsysteem voor een kunstcollectie, waar-
bij geput kan worden uit de achterliggende 
databank. Gebruikers kunnen de verschil-
lende stukjes informatie nog steeds heel 
gemakkelijk delen met de andere gebruikers 
van de software, maar een omvattende 
publieke bron van kunsthistorische docu-
mentatie is dit project duidelijk niet meer.

kunstonline.info
de zoektocht naar een instrument voor online kunsthistorische documentatie
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JEROEN PEETERS

Op een kleine tien jaar tijd heeft Sarma zich 
ontwikkeld van een onlineplatform voor het 
verzamelen en bevorderen van dans- en 
performancekritiek (www.sarma.be) tot 
een werkplaats waarin ook onderzoek, cre-
atie en dramaturgie een plek hebben. Lag de 
focus aanvankelijk op het ontsluiten en 
omkaderen van auteursanthologieën en 
thematische tekstcollecties, dan is die van-
daag uitgebreid naar de vraag hoe een brede 
waaier aan discursieve praktijken kan wor-
den georganiseerd én gedocumenteerd. Een 
samenloop van omstandigheden heeft die 
verschuiving tot stand gebracht: evoluties 
in het veld van zowel de dans als de media, 
de verglijdende interessesfeer van de artis-
tieke leiding, Myriam Van Imschoot en 
Jeroen Peeters, die vanuit een permanente 
dialoog Sarma’s werking aanstuurt, alsook 
praktische, technische en financiële facto-
ren. Een deel van die geschiedenis is tast-
baar in een gestaag groeiend onlinearchief  
dat vandaag zo’n drieduizend teksten en 
audiodocumenten bevat. Sarma wilde ech-
ter altijd meer dan zomaar een grote contai-
ner zijn: door herpublicatie en artistiek 
onderzoek worden nieuwe verbanden en 
resonanties gecreëerd, die van het archief  
een specifieke omgeving en een discursieve 
werkplaats maken. Om een licht te werpen 
op de vorm en betekenis van zo’n ‘levend 
archief ’ schetsen we enkele fases in de wer-
king van Sarma.

1.

In de jaren 90 nam een generatie vernieu-
wers (choreografen als Jérôme Bel, Raimund 
Hoghe, Xavier Le Roy, Vera Mantero en Meg 
Stuart) met een uitgesproken discursieve 
interesse het voortouw in de Europese dans. 
In hun zog ontwikkelde zich heel wat theo-
rievorming over dans, maar tevens een 
dynamische dagbladkritiek. Vandaag zijn 
André Lepecki en Gerald Siegmund voor-
aanstaande danstheoretici, maar wie kent 
de talrijke dagbladkritieken die in zekere zin 
de humus vormden voor hun later theore-
tisch werk? Sarma ontstond rond 2000 
vanuit de vaststelling dat journalistieke kri-
tiek in een aantal gevallen van hoge kwali-
teit is, maar dat die teksten slechts een erg 
korte levensduur gegund zijn en ze boven-
dien moeilijk toegankelijk zijn. Door de dag-
bladkritieken (recensies, interviews) van 
een aantal belangrijke critici in binnen- en 
buitenland van week tot week onder te 
brengen in een databank konden perspec-
tieven worden geopend. Lezers zouden niet 
enkel het internationale dansgebeuren 
kunnen volgen via een twintigtal bevoor-
rechte getuigen, maar ook de meerstem-
migheid en de poëticale verschillen binnen 
de danskritiek.
 Sarma werd opgezet als een levend 
archief: de uitbouw van de site moest gelijke 
tred houden met de actualiteit, als verleng-
stuk van een schrijversgemeenschap. Door 
de accumulatie van hun verspreide teksten 
konden critici als ‘stemmen’ verschijnen, 
een auteurslogica die Sarma nog versterkte 
door een beperkte groep van schrijvers uit 

te zoeken en hen te vragen een poëticaal 
statement te schrijven ter omkadering van 
hun kritieken. Er werd een grote verant-
woordelijkheid van de critici zelf  verwacht: 
zij kregen rechtstreeks toegang tot de data-
bank om hun teksten meteen na verschij-
ning in te voeren, en daarmee ook een 
redactionele controle die ze in dagbladen 
vaak niet hadden.
 De idee van meerstemmigheid en een 
gedeeld gesprek wordt vandaag door de 
realiteit ingehaald. In de kranten heeft een 
populistische koers de ruimte voor kunst-
kritiek steeds verder teruggedrongen, 
waardoor sommige critici afhaakten, 
andere media opzochten of  van koers wij-
zigden (en dramaturg of  onderzoeker wer-
den). Bovendien heeft de productie en pre-
sentatie van dans de afgelopen tien jaar 
een explosie gekend, waardoor een grote 
versnippering ontstond: een gedeeld 
gesprek blijkt vandaag onmogelijk omdat 
ook critici nog slechts zelden dezelfde voor-
stellingen zien en bespreken – enkel over 
grote namen is er nog debat. Maar samen-
gebracht in een databank over een langere 
periode, kunnen verschillende stemmen 
toch weer samen gelezen worden – in die 
zin creëert Sarma als archief  alsnog een 
dialoog tussen teksten en voorstellingen, 
tussen schrijvers, lezers en kijkers, een dia-
loog die in het veld zelf  geen plaats meer 
heeft. Als belofte van een discursieve 
gemeenschap is (dagblad)kritiek vandaag 
misschien dood, in het archief  komt ze als-
nog tot leven.
 Parallel met de uitbouw van deze online-
omgeving heeft Sarma ook steeds via offline-
activiteiten het debat over de nieuwe discur-
sieve plekken die critici en kunstenaars voor 
zichzelf  ontwikkelden mee aangewakkerd  
– en tevens gedocumenteerd via audio-opna-
mes, schrijversresidenties en thematische 
tekstcollecties. Kort na de lancering van de 
databank vond in februari 2003 het sympo-
sium Unfolding the Critical plaats, tijdens het 
Amperdans festival in Antwerpen. Daarmee 
trok Sarma de aandacht voor kunstkritiek in 
enge zin open naar het ‘kritische’ element in 
verschillende praktijken. Niet enkel door een 
en ander samen te brengen in het archief  
kreeg een versnipperd debat terug focus, 
maar ook door omkadering, interactie en 
onderzoek te stimuleren. Bovendien creëerde 
Sarma zo zichtbaarheid en een omgeving 
voor de in toenemende mate hybride praktij-
ken en trajecten van critici (en later van 
onderzoekers en kunstenaars), zowel in het 
archief  als in het veld. Hoe kunnen nieuwe 
discursieve plekken eruitzien wanneer de 
traditionele verdwijnen?

2.

Terwijl vandaag de idee van ‘zelfdocumen-
tatie’ gemeengoed is (MySpace, Facebook, 
Flickr…), blijkt uit talrijke vragen van prak-
tische, technische en redactionele aard dat 
een archief  geenszins vanzelf  tot stand 
komt. Om lezers hun weg te doen vinden in 
een grote hoeveelheid tekstmateriaal in 
meerdere talen, is een zekere uniformise-
ring en een goede indexering cruciaal. De 
hercontextualisering van krant of  tijd-
schrift naar databank vraagt om een behan-

deling van elk document: een verwerking 
van het origineel tot platte tekst (voor oude-
re teksten vaak via inscannen of  overtypen 
van gepubliceerde versies), die vervolgens 
wordt opgedeeld in velden (titel, medium, 
verschijningsdatum, corpus, contextual 
note…) en aangevuld met zoekvelden (eigen-
namen, titels van kunstwerken, Engelstalige 
sleutelwoorden, collectiesigla) waardoor 
teksten via een zoekfunctie in onderling 
verband kunnen verschijnen.
 Een verfijnd repertorium is voor een digi-
taal archief  noodzakelijk om als een nieu-
we context te kunnen functioneren. 
Belangrijker nog is de actieve redactionele 
vormgeving van die nieuwe omgeving 
waarin teksten en auteurs verschijnen. 
Sarma projecteert niet de horizon van een 
systematisch en alomvattend archief, 
maar vertrekt vanuit specifieke projecten. 
Het verzamelen en ontsluiten van teksten 
wordt daarom als publicatie gedacht: 
auteursanthologieën en thematische col-
lecties hebben een identiteit als geheel, een 
gepaste omkadering en waar mogelijk ook 
Engelse vertaling.
 Sarma versterkte het historische gewicht 
van het groeiende archief  door omvatten-
de anthologieën samen te stellen van 
auteurs die niet langer als criticus actief  
waren (Eric de Kuyper, André Lepecki), of  
die over een lange periode een erg groot 
kritisch oeuvre hadden opgebouwd (Rudi 
Laermans, Pieter T’Jonck). Een en ander 
vroeg om een verfijning van onze metho-
dologie en redactionele controle, met het 
oog op een verantwoorde ontsluiting: 
gaande van bibliografisch onderzoek, over 
de selectie van de teksten in samenspraak 
met de auteur of  een historicus, tot eindre-
dactie. Er werden samenwerkingen met 
universiteiten opgezet voor onderzoek op 
het vlak van teksteditie, historiografie en 
digitale archivering. Via schrijfopdrachten 
moedigt Sarma ook historisch onderzoek 
naar die collecties aan, wat leidt tot een 
bredere inbedding van het archief. 
Kwetsbare genres als dagbladkritiek en 
essayistiek krijgen zo niet enkel een duur-
zamere plek, in het beste geval plaatsen ze 
ook meer canonieke vormen van dans-
onderzoek in een nieuw perspectief.

3.

Sinds het interdisciplinaire project B-Chro-
nicles (2006), omtrent de impact van de 
toenemende mobiliteit en transnationalis-
me op het leven en werken in de dansge-
meenschap, is Sarma actief  als werkplaats. 
Die evolutie ligt in het verlengde van de 
hybride trajecten die we bij zowel critici/
theoretici als kunstenaars vaststelden: zij 
werken vaak vanuit gedeelde vraagstellin-
gen in discursieve praktijken die creatie en 
onderzoek verbinden. Het ontwikkelen van 
alternatieve en experimentele vormen van 
onderzoek en overdracht leidt ook tot een 
vormelijke diversiteit en nieuwe schriftu-
ren, zoals posterpublicaties in de publieke 
ruimte, lecture-demonstrations, een spel, een 
installatie, materialencollecties, interactie-
ve webpublicaties. Hoe die heterogene 
media, discoursen en praktijken documen-
teren en archiveren?

In 2007 zette Myriam Van Imschoot in 
samenwerking met de huidige Sarma-
coördinator Kristien Van den Brande en 
enkele makers/onderzoekers het onderzoeks-
project Crash Landing Revisited (and More) op, 
rond improvisatie, samenwerking en wijzi-
gende productieomstandigheden in dans in 
de jaren 90. Het project verenigt ook een 
aantal kwesties die uitdagingen inhouden 
voor Sarma’s archiefwerking: informele dis-
coursen en orale overlevering, de kruisbe-
stuiving van maken en onderzoeken, archi-
vering als artistiek onderzoek én als creatie. 
Archivering is niet langer eenrichtingsver-
keer: het archief  bevat niet enkel documen-
ten, maar is ook materiaal waar kunstenaars 
en onderzoekers mee aan de slag kunnen 
gaan, waarbij de vorm van document en 
archief  gedurig herdacht wordt.
 Dit alles vormt de directe aanleiding voor 
Oral site, een nieuw digitaal archief  voor 
orale overlevering dat Sarma momenteel 
ontwikkelt in samenwerking met de 
Brusselse werkplaats voor kunst en media 
Constant. Oral site zal in het najaar van 
2011 actief  zijn, gekoppeld aan een ver-
nieuwde, geïntegreerde databank en zoek-
functie. Technologie voor de indexering van 
audiodocumenten is geen gemeengoed, net 
zoals aandacht voor de specificiteit van 
audiodocumenten in een digitaal archief  
niet vanzelfsprekend is. Computers en de 
huidige internetcultuur bieden immers een 
hele stroom aan tekst, beelden, informatie 
en formats aan. Zij vormen de achtergrond 
waartegen elk nieuw (audio)document ver-
schijnt. Bovendien leggen nieuwe media 
ook aan archieven verwachtingen op inzake 
gebruiksvriendelijkheid, interactiviteit en 
participatie. Oral site vertrekt vanuit artis-
tieke creaties en publicaties om een speci-
fieke omgeving op te bouwen waarin audio-
documenten kunnen resoneren en nieuwe 
betekenisconstellaties vormen.
 Tegelijkertijd wil Sarma die nieuwe ideeën, 
creaties en praktijken ook weer in een fysieke 
omgeving inbedden. De structurele samen-
werking met de danswerkplaats WorkSpace 
Brussels biedt de komende jaren een concre-
te context om dramaturgie en artistiek 
onderzoek een plek te geven binnen de 
Brusselse dansgemeenschap. Sarma’s jaren-
lange ervaring met informele discoursen en 
hybride praktijken biedt hier aanknopings-
punten om dramaturgie niet zozeer als 
‘dienstverlening’ op te vatten, maar als een 
laboratoriumfunctie binnen artistieke crea-
tie- en onderzoeksprocessen. De laatste jaren 
beginnen ook steeds meer dansmakers hun 
eigen werkmethode en de bijhorende spreek-
wijze te documenteren, onderzoek naar de 
heterogene ‘talen van het maken’ dat Sarma 
wil begeleiden met een reeks salons over 
nieuwe artistieke praktijken en discoursen. 
De vraag voor het archief  is er weerom een 
dubbele: hoe kan men überhaupt die impli-
ciete, informele en belichaamde vormen van 
discours en kennis een meer zichtbare en 
duurzame plek geven? En: hoe kunnen die 
archieven van de toekomst een actieve, 
wederzijdse verhouding aangaan met crea-
tieprocessen, onderzoek en onderwijs? Om 
als archief  tot leven te komen, kan Sarma 
niets anders zijn dan een discursieve werk-
plaats, waarin virtuele en fysieke omgevin-
gen gedurig nieuwe verbindingen aangaan.

Sarma: het archief  als discursieve werkplaats

Sarma activiteiten

1. PUBLICATIES, DOCUMENTATIE EN EVENEMENTEN

Lancering website www.sarma.be, november 2002.  
Na een drietal jaren voorbereiding zijn de website en 
databank van Sarma klaar voor ingebruikname. Lancering 
tijdens B-Visible in de Gentse Vooruit.

Tracing B-Visible – Vooruit Gent, 5-7 november 2002. 
Tijdens het 72-uren-evenement B-Visible, opgezet door Kattrin 
Deufert, Jeroen Peeters en Thomas Plischke, documenteerde 
Sarma alle lezingen en discussies. Schrijver in residentie 
Martin Hargreaves maakte notities en schreef  een essay.

Unfolding the Critical – Amperdans Antwerpen (wp 
Zimmer, Monty), 28 febr.-1 maart 2003. Colloquium 
over het kritische, met lezingen van filosoof  Thierry de Duve, 
dramaturg Erwin Jans en danscriticus Pieter T’Jonck, alsook 
gesprekken waarin critici, programmatoren en kunstenaars 
elkaars praktijk bevraagden: Natasha Hassiotis en Alexander 
Baervoets, Tang Fu Kuen en Arco Renz, Hooman Sharifi en 
Marit Strømmen, Helmut Ploebst en Barbara Van Lindt.

Tekstcollectie over kritiek – maart 2003. Aansluitend 
bij Unfolding the critical werden teksten over kritiek en het 
kritische verzameld, een collectie die later werd aangevuld en 
intussen een hondertal teksten in vijf  talen bevat.

Springdance tekstcollectie – Springdance Utrecht, april 
2003. Tekstcollectie rond kunstenaars die op het festival 
stonden. Dat leverde onder meer een uitgebreide collectie rond 
de Duitse theatermaker Raimund Hoghe op in vier talen.

Verzameld weerwerk Eric de Kuyper – 
KunstenFestivaldesArts Brussel, mei 2003. Anthologie 
van Eric de Kuypers kritische teksten over dans, musical en 
lichamelijkheid die hij in de jaren 60 en 70 in Vlaamse 
kranten en tijdschriften publiceerde en ook nadien nog in 
vakbladen. Presentatie in de Brusselse Kaaitheaterstudio’s met 
een uitgebreid live-interview van De Kuyper door Jeroen 
Peeters en Myriam Van Imschoot.

Le sacre du printemps – Kaaitheater Brussel, jan. 2004. 
Naar aanleiding van een colloquium over Le sacre du printemps 
publiceerde Sarma een tekstcollectie hierrond, waaronder de 
beroemde tekst van Jacques Rivière uit 1913. Myriam Van 
Imschoot en Rudi Laermans gaven een lezing.

Connexive#1: Vera Mantero – Vooruit Gent, jan. 2004. 
In het kader van een uitgebreid evenement rond de Portugese 
choreografe Vera Mantero (gecureerd door Myriam Van Imschoot  
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en Barbara Raes), redigeerde Sarma een collectie teksten van 
en over Mantero en presenteerde deel 1 van de André 
Lepecki-anthologie. Jeroen Peeters observeerde als schrijver 
in residentie het hele project en publiceerde uitgebreide 
notities en interviews op Sarma.

The André Lepecki Anthology: essays – jan. 2004. 
Tekstcollectie met de verzamelde essays van de Portugees-
Amerikaanse danstheoreticus, geschreven voor bladen als 
Ballet-Tanz, Dance Theatre Journal en Etcetera.

Klapstuk #11 Bis – STUK Leuven, 25 okt. 2004.  
Debat met choreograaf  Jerôme Bel en een reeks gasten 
waarin werd teruggeblikt op het festival dat een jaar eerder 
plaatsvond. Sarma stelde een tekstcollectie samen uit 
polemieken die in het zog van Klapstuk werden gevoerd en 
documenteerde de gesprekken.

Tekstcollectie ‘What is contemporary dance?’ –  
okt. 2004. Tekstcollectie die diverse polemieken uit 
Vlaanderen, Nederland en Frankrijk rond ‘hedendaagse 
dans’ en ‘conceptuele dans’ samenbrengt.

Sarma at Amperdans – Amperdans Antwerpen (wp 
Zimmer, Monty), okt. 2004. Als writer in residence 
schreef  performancetheoretica en theatermaker Bojana 
Cvejić een essay over het festival dat later werd opgenomen in 
Etcetera. Tevens werd het colloquium Constructing contempo-
rary dance (organisatie Aisthesis) op Sarma gearchiveerd.

Streaming-projects: Sarma’s Oral History Bank – 
najaar 2004. Naast geschreven teksten, documenteert 
Sarma ook andere vormen van discours, zoals debatten en 
interviews. Naast transcriptie wordt sinds oktober 2004 
gewerkt aan de uitbouw van een Oral History Bank met 
audiodocumenten.

Other matters – deSingel Antwerpen, 23 maart 2005. 
Namiddag met lezingen en gesprekken omtrent de samen-
werking en het creatieproces van FORGERIES, LOVE AND 
OTHER MATTERS van Benoît Lachambre, Meg Stuart en 
Hahn Rowe. Naast de kunstenaars namen hier ook Michael 
Floyd, Jorge Leon, Jeroen Peeters en Myriam Van Imschoot 
aan deel.

Springdance conversations – Springdance Festival 
Utrecht, april 2005. Audiodocumentatie van lezingen en 
gesprekken met theoretici en kunstenaars te gast op het festival.

Lectures/Demonstrations – deSingel Antwerpen,  
9 november 2005. Discursieve namiddag rond het werk 
van Kattrin Deufert en Thomas Plischke, met een lecture-
demonstration en een posterinstallatie.

Unfolding the critical #2 – Tanzkongress Deutschland, 
Haus der Kulturen der Welt, Berlijn, 23 april 2006. 
Colloquium over het kritische in het kader van het eerste 
Duitse Tanzkongress, met lezingen door Irit Rogoff  en 
Dorothea von Hantelmann, en een reeks gesprekken met de 
critici Constanze Klementz, Eva-Elisabeth Fischer en Gabriele 
Wittmann, choreograaf  Martin Nachbar en curator 
Johannes Odenthal. Sarma’s tekstcollectie over het kritische 
werd voor de gelegenheid uitgebreid.

The André Lepecki Anthology: the Portuguese years – 
najaar 2006. In samenwerking met het Portugese Institute 
for the Arts en redacteur Monica Guerrero realiseerde Sarma 
een tweetalige anthologie (Portugees-Engels) van Lepecki’s 
vroege danskritieken in het Portugese weekblad Blitz 
(1989-1993).

Anthologie Dans op Expo 1958, sept. 2008. 
Tekstcollectie omtrent de dansvoorstellingen op de 
Wereldtentoonstelling in 1958, met teksten van critici 
Marcel Lobet en Georges Sion. Historicus Staf  Vos schreef  
een omkaderend essay. Eric de Kuyper creëerde een video-
lezing en schreef  een essay voor Etcetera.

Anthologie Rudi Laermans, dec. 2008. Tekstcollectie met 
de verzamelde opstellen van socioloog en essayist Rudi 
Laermans over podiumkunsten (1991-2008), aangevuld met 
opstellen over lichamelijkeid en cultuurbeleid.

Anthologie Pieter T’Jonck, febr. 2009. Verzamelde 
dagbladkritieken van dans- en theatercriticus Pieter T’Jonck, 
geschreven voor Veto (1983-85), De Standaard (1985-2000), 
De Tijd (2001-06) en De Morgen (sinds 2006) en diverse 
tijdschriften. Voor deze collectie van 1500 teksten ontwik-
kelde Sarma een nieuwe databank.

The sound of  movement, lecture demonstration door 
Rudi Laermans – Vooruit Gent, 1 april 2009. Naar 
aanleiding van zijn Sarma-anthologie, ensceneerde Rudi 
Laermans een lezing over dans en muziek, met videofragmen-
ten en een live-improvisatie van gitarist Burkhard Stangl.

And all the men and women merely layers, They have 
their exits and their entrances, lecture demonstration 
door Pieter T’Jonck – Kaaistudio’s Brussel, 16 april 
2009. In een geënsceneerde lezing lichtte Pieter T’Jonck zijn 
ideeën over theater en dans toe. Met artistieke interventie van 
de choreografen Janneke Raaphorst, Bojana Mladenovic, 
Noberto Llopis Degarra en Zhana Ivanov.

The ongoing moment. Reflections on Image and Society, 
lezing van Marianne Van Kerkhoven, op het Kunsten-
FestivaldesArts in Brussel, mei 2009. Op vraag van 
Sarma formuleerde de essayist en dramaturg Van Kerkhoven 
haar visie op de relatie tussen podiumkunsten en de wereld 
vandaag.

The world as instrument, lezing door David Zerbib – 
Beursschouwburg Brussel, 17 april 2010. In het kader 
van Voicelab sprak de Parijse filosoof  David Zerbib over de 
‘muzikale’ relatie van het menselijke lichaam tot de wereld.

Salon #1: A Choreographer’s Handbook – Kaaistudio’s 
Brussel, 25 jan. 2011. Salon naar aanleiding van Jonathan 
Burrows’ A Choreographer’s Handbook, met onderzoeker Scott 
deLahunta en choreograaf  Noé Soulier als gastsprekers. Eerste 
salon in een nieuwe reeks rond nieuwe artistieke praktijken en 
discoursen.

2. ARTISTIEK ONDERZOEK EN DRAMATURGIE

B-Chronicles, een sociokritisch en artistiek onder-
zoek, 2006/2007. In 2006 zette Sarma een sociokritisch 
en artistiek onderzoek op in samenwerking met Damaged 
Goods en met projectsteun van de Vlaamse Gemeenschap 
(Internationale projecten). B-Chronicles onderzocht de 
impact van de toenemende mobiliteit en transnationalisme 
op het leven en werken in de dansgemeenschap. Een 
werkgroep die naast de Sarmaploeg choreografe Eleanor 
Bauer, filosoof  Dieter Lesage, sociologe Delphine Hesters en 
filmmaker Jorge Leon omvatte, leidde tot intensieve dialoog 
en uitwisseling, en de ontwikkeling van verschillende 
onderzoekspistes. Die zijn gedocumenteerd op de projectweb-
site www.b-chronicles.be. Het project heeft een erg rijke 
output opgeleverd, waaronder verscheidene teksten, 
lezingen, performances, videowerk, een sociologisch 
onderzoek en een spel. B-Chronicles werd ook in verschillende 
contexten gepresenteerd:

Interviewproject rond de Brusselse dansgemeen-
schap – najaar 2006. In samenwerking met 
sociologe Delphine Hesters, nam choreografe Eleanor 
Bauer een reeks interviews af  met artiesten, critici, 
producenten en dramaturgen uit de Brusselse 
dansgemeenschap, gedocumenteerd op 
www.b-kronieken.be. Bauer verzorgde ook een reeks 
Self-interviews, een lezing en een essay over de 
Brusselse dansgemeenschap. Hesters schreef  het 
sociologische essay The facts and fixions of  B-Longing 
en ontwikkelde samen met Dimitry Masyn het 
interactieve ‘gemeenschapsspel’ Project.

Portret van de kunstenaar als resident – Etcetera, 
dec. 2006. Filosoof  Dieter Lesage stelde op uitnodi-
ging van Sarma een tekstcluster samen voor het 
podiumkunstentijdschrift Etcetera, met bijdragen van 
Lesage zelf, filosoof  Boris Buden en beeldend kunste-
naar Hito Steyerl, theatermaker Jan Ritsema, choreo-
graaf  Martin Nachbar, schrijfster Tanja Dückers, 
beeldend kunstenaar Jill Magid en beeldend kunste-
naar en DJ Ina Wudtke. Een Duitse vertaling verscheen 
in het programmaboek Alien Resident van de 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlijn,  
een Engelse vertaling op www.b-kronieken.be.

Welcome to the cosmoproletariat – Janus, dec. 
2006. Sarma nodigde de Egyptisch-Brusselse schrijver 
Nasr Hafez uit voor een bijdrage over de Brusselse 
dansgemeenschap, een politieke parabel die verscheen 
in het tijdschrift Janus.

Dance Community Picture – Caïro en Berlijn, dec. 
2006. In samenwerking met de fotografen Karim Ezzat 
en David Bergé realiseerde Myriam Van Imschoot 
groepsfoto’s die spelen met de zelfrepresentatie van 
lokale artistieke gemeenschappen. Nadien werden nog 
Dance Community Pictures gerealiseerd in New York  
(23 sept. 2007) en Mexico City (22 juni 2009).

Alien Resident – Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz Berlijn, 17 dec. 2006. Discursief  
evenement in het kader van het festival Intimate 
Strangers rond choreografe Meg Stuart, met bijdragen 
van filosoof  Dieter Lesage, theoreticus en kunstenaar 
Mårten Spångberg, choreografe Eleanor Bauer en 
filmmaker Jorge Leon.

Between two chairs – videofilm van Jorge Leon, 
2006. Gecreëerd in opdracht van Sarma, maakt deze 
film treffend duidelijk hoe artistieke zichtbaarheid voor 
internationale kunstenaars in een fragiele verhouding 
staat tot hun sociale en politieke rechten.

B-Chronicles – Kaaitheaterstudio’s Brussel,  
13 jan. 2007. Brusselse presentatie van het onder-
zoeksproject, met een lezing door choreografe Eleanor 
Bauer, het videowerk Between two chairs van Jorge 
Leon en het spel Project van Delphine Hesters en 
Dimitry Masyn.

Project – gemeenschapsspel van Delphine 
Hesters en Dimitry Masyn, 2007. Gecreëerd in 
opdracht van Sarma, kaart dit interactieve gemeen-
schapsspel op kritische wijze het functioneren van de 
dansgemeenschap aan.

Crash Landing Revisited (and more), dec. 2007 – 
2009. Dit onderzoeksproject werd in 2007 opgestart door 
Myriam Van Imschoot met de steun van het Kaaitheater, 
Workspace Brussels, Damaged Goods, Jan Van Eyck 
Academie en Sarma, en in nauwe samenwerking met 
Kristien Van den Brande. De legendarische improvisatie-
reeks Crash Landing, die onder leiding van Meg Stuart, 
Christine De Smedt en David Hernandez doorging in 5 
steden tussen 1996 en 1999 was het ankerpunt voor 
onderzoek rond samenwerking, uitnodigingspolitiek, 
catastrofe-esthetica, orale overlevering, improvisatie en 
authenticiteit. Er werd gezocht naar een alternatieve 
manier van historisch onderzoek, gebaseerd op curator-
schap en interviewmethodes die de sprekers in kwestie met 
een historiografische vraagstelling en praktijk infecteren. 
Twee interviewpublicaties zijn de uitloper hiervan: in het 
boek Are We Here Yet? (2010) en op Oral Site, een platform 
voor orale publicaties dat Sarma i.s.m. Constant en met de 
steun van Rits ontwikkelt in 2011. Het onderzoek leverde 
diverse resultaten op en werd in uiteenlopende contexten 
gepresenteerd, waaronder:

Salon over onderzoek – Kaaitheater Brussel,  
11 maart 2008. Salon over verschillende onderzoeks-
milieus en de kwalitatieve effecten van de onder-
zoekstrend, met als centrale gasten dramaturge Elke 
Van Campenhout, wijsgerig pedagoog Jan Masschelein 
en theateronderzoeker Geert Opsomer.

Expanded Publication #1: Fax Film (2008). Film 
van Myriam Van Imschoot en Pablo Castilla die via de 
namen van de deelnemers aan Crash Landing vragen 
opwerpt over de politiek, het aura en de eindigheid van 
de naam. 

Expanded Publication #2: Diary Lecture (2008). 
Marathonlezing van Myriam Van Imschoot omtrent 
historisch onderzoek, gepresenteerd in de Archi-
Mobile, een tijdelijke ruimte die de functies van archief, 
sound chamber, petit-cinéma, tentoonstelling, biblio-
theek, ontmoeting en onderzoek herbergt.

Expanded Publication #4: Pick up Voices (2008). 
Performance van Christine De Smedt en Myriam Van 
Imschoot op basis van interviews met artiesten die deel 
uitmaakten van de eerste Crash Landing in Stuc in 
1996. Première op het Intimate Strangers-festival in het 
Kaaitheater in december 2008.

Salon over ‘Emergency’ – Working Title Festival 
Brussel, 15 april 2009. In het kader van het 
onderzoek naar catastrofe-esthetica in de jaren 90 
spraken Rudi Laermans en Lieven De Cauter over hun 
samenwerking rond ‘the state of  nature and the state 
of  emergency’. De lezing vond plaats in een Archi-
Mobile waar verder ook interviews doorgingen en 
videowerk te zien was.

Expanded Publication #7: Voice Day – Jan Van 
Eyck Academie Maastricht, 5 juli 2009. 
Slotevenement van de residentieperiode in de Jan van 
Eyck Academie in Maastricht, met theoretische 
bijdragen, artist talks, een tentoonstelling, concerten, 
performances en discussies. Deelnemers: Mladen Dolar, 
Katarina Zdjelar, Myriam Van Imschoot & Christine De 
Smedt, Jack Fisher, Karin Kihlberg & Rueben Henry, 
Annette Stahmer, Nicolas Matranga, Jo Huybrechts, 
Imogen Stidworthy, Florian Schneider, Michael Schmid 
en Tape That.

Expanded Publication #8: Black Box – Playground 
Festival, STUK Leuven, nov. 2009. Geluidsinstallatie 
van Myriam Van Imschoot i.s.m. Kristien Van den 
Brande en Ayméric de Tapol, met een collectie zelfge-
maakte vinylsingletjes die interviewmateriaal rond 
Crash Landing, spoken word-composities, oorspronkelijk 
archiefmateriaal en soundscapes bevatten.

Voice Works – Les Ballets c de la b, Gent,  
25-29 mei 2009. Onderzoeksweek rond de stem op 
initiatief  van Myriam Van Imschoot en choreografe 
Christine De Smedt. Insteken waren een workshop van 
Florence Augendre rond de relatie tussen beweging, 
gehoor en spraak, interventies van thereminspeler 
Andrei Smirnov, en leessessies rond Mladen Dolars A 
voice and nothing more.

Open dramaturgy: Voicelab – 12-17 april 2010, 
Brussel. Interdisciplinair lab rond de stem, opgezet door 
Myriam Van Imschoot en de Franse choreograaf  Alex 
Roccoli, met als deelnemers Lilia Mestre, Mette Edvardsen, 
Vincent Dunoyer, Christine De Smedt, Fred Altstadt en 
Henrique Weber. Interventies door regisseur Ivo Dimchev, 
zangeres Eurudike De Beul en filosoof  David Zerbib. Opener 
van de reeks rond ‘open dramaturgie’ die zoekt naar 
alternatieve vormen van dramaturgie en documentatie, in 
een geest van openheid (open source, publieke momenten) 
zonder het exploratieve karakter te ondermijnen.
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MAARTEN LIEFOOGHE

Wanneer kunstenaarsbiografieën of  mono-
grafische musea monumenten worden 
genoemd, dan wordt ‘monument’ door-
gaans in zijn meest courante betekenis 
gebruikt: een gedenkteken dat iets gedenk-
waardigs in een ‘verwaardigende’ en per-
manente vorm representeert om het in het 
collectief  geheugen te vestigen. In zijn arti-
kel Documento / monumento, dat in 1977 in 
de Enciclopedia Einaudi verscheen, schrijft de 
Franse historicus Jacques Le Goff  dat monu-
menten voor de positivistische historici 
vanaf  het einde van de 19de eeuw als histo-
rische bronnen, precies omdat ze de intentie 
hadden iets te gedenken, enigszins verdacht 
werden.1 Monumenten moesten het sinds-
dien afleggen tegen de schijnbaar objectie-
ve, want niet voor de herinnering bedoelde 
‘documenten’, bewijsstukken voor histori-
sche feiten. Oorspronkelijk beperkt tot voor-
namelijk geschreven bronnen, breidde de 
definitie van een document zich snel uit, om 
gaandeweg alles wat ook maar informatie 
kan bevatten over het verleden in te sluiten, 
van tegels tot landschappen. Le Goffs artikel 
moet gelezen worden in het licht van de 
documentaire revolutie, die sinds de jaren 
60 mogelijk werd gemaakt door het elektro-
nisch databeheer. Wat in de databases een 
hoogtepunt bereikt, is de objectieve ver-
schijning van documenten. Daar is het Le 
Goff  om te doen. Le Goff  ontwikkelt de 
tegenstelling monument / document slechts 
om haar onmiddellijk radicaal te problema-
tiseren. Objectieve documenten bestaan 
niet. Met Foucault stelt Le Goff  dat ook de 
productie van ‘documenten’ niet buiten de 
geldende maatschappelijke machtsrelaties 
gebeurt. De wisselende overwegingen die in 
opeenvolgende periodes worden gemaakt 
om een document al dan niet te bewaren, 
geven aan dat documenten verre van 
onschuldig zijn. Elk document is daarom 
ook een monument. Historische bronnen-
kritiek die slechts de authenticiteit van 

documenten verifieert, is bijgevolg ontoerei-
kend. Er is ook ‘diplomatie’ nodig, vergewis-
sing van het verborgen monumentkarakter 
van documenten.
 Le Goffs documento / monumento biedt een 
interessante invalshoek om kunstenaars-
archieven in monografische musea te 
onderzoeken. Deze archieven zijn immers 
meestal door de kunstenaar zelf  samenge-
steld, in het bewustzijn van de rol ervan 
voor de postume beeldvorming (een analo-
ge kwestie vormt het bijhouden van een 
oeuvrecollectie).2 Niet alleen de door  
Le Goff  bepleite onderkenning van het 
monumentkarakter van archiefdocumen-
ten blijkt hier pertinent, omgekeerd dringt 
zich ook de vraag op of  er van archiefdocu-
menten een weerstand kan uitgaan tégen 
monumentalisering. Charles Merewether 
ontwaart alvast een inhoudelijke weer-
stand: ‘[the Archive] contains the potential 
to fragment and destabilize either remem-
brance as recorded, or history as written, as 
sufficient means of  providing the last word 
in the account of  what has come to pass.’ 3 
Archieven verzetten zich in de eerste plaats 
tegen gemonumentaliseerde herinnering 
door de complexiteit, de ongerijmdheid en 
de openheid van het feitenveld waarmee ze 
de stelligheid van vereenvoudigde verhalen 
ondergraven. Monumentaliteit is evenwel 
ook een formele aangelegenheid en daarom 
kan de weerstand van het archief  behalve 
op een inhoudelijk niveau ook op een for-
meel niveau nagegaan worden. 

Schrijn

In een tweeluik artikelen geschreven naar 
aanleiding van de oprichting van het Roger 
Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie, 
schoof  Steven Jacobs de aan het monument 
verwante notie van het schrijn naar voor om 
het fenomeen van monografische musea te 
vatten. De bottomline van Jacobs’ eerste 
conceptualiserend artikel was dat mono-
grafische musea als oneigenlijke musea 

kunst en kunstenaar ‘verschrijnen’.4 
Oneigenlijk, want de monografische musea 
roepen wel het concept ‘museum’ in, maar 
ze doen alsof  ze de artificialiteit van het 
museum van zich af  kunnen schudden. 
Terwijl kunstmusea de hercontextualise-
ring van hun artefacten niet (langer) kun-
nen loochenen – volgens Adorno is het 
kunstmuseum precies de plaats waar kunst-
werken hun eerste betekenissen verliezen 
en kunst onder kunst worden – wordt in 
monografische musea nog de illusie opge-
voerd van een ongebroken, organische een-
heid van kunstenaarssubject, leven en 
werk. In tegenstelling tot het algemeen 
kunsthistorisch museum, dat zijn ideologi-
sche vooronderstellingen zelf  is gaan expli-
citeren en bevragen, dreigt het monografi-
sche museum daarom volgens Jacobs ‘een 
soort schrijn te worden dat zich aan elke kri-
tische analyse onttrekt’.
 Ook in Jacobs’ tweede artikel, dat zich 
meer concreet toespitste op het toekomstige 
Raveelmuseum, stond het (spook)beeld van 
het schrijn centraal. Enerzijds vreesde 
Jacobs dat het museum in Machelen-aan-
de-Leie bij gebrek aan fondsen geen vinnig 
artistiek beleid zou kunnen voeren en zo 
‘louter een schrijn’ zou worden in de woon- 
en werkplaats van Raveel. Anderzijds zag 
Jacobs toch al goede voortekenen in het ont-
werp dat architect Stéphane Beel voor het 
museum tekende. ‘In plaats van op een 
naïeve en voor de hand liggende wijze ele-
menten uit het vormjargon van de schilder, 
zoals het vierkant en de spiegel, te ontlenen 
en in het gebouw te incorporeren, benadert 
Beels attitude tegenover de ons omliggende 
werkelijkheid deze van Raveel.’ 5 De ‘metho-
dische overeenkomsten’ tussen het werk 
van Beel en dat van Raveel, bijvoorbeeld in 
het opzoeken van spanningen tussen for-
mele zuiverheid en contextuele trivialiteit, 
blijken onder meer uit de manier waarop 
het museumgebouw zich tot het dorp ver-
houdt. De nieuwbouw mag dan wel de 
dorps-monumentale schaal overnemen van 
de 18de-eeuwse pastorie die in het museum-

geheel geïntegreerd werd, de schaal ook van 
de naburige kerk of  het klooster, als onre-
gelmatige aaneenschakeling van eenvoudi-
ge volumes is hij bijna even antimonumen-
taal als dorpse achterbouwen. Jacobs stelde 
goedkeurend vast dat zo ‘elke breedsprake-
rige monumentaliteit’ ondermijnd werd. 
‘Een waardiger schrijn’, aldus Jacobs’ ambi-
gue besluit, ‘kon Raveel zich wellicht niet 
voorstellen.’
 Ondertussen is het Raveelmuseum meer 
dan tien jaar open en zijn Steven Jacobs’ 
voorspellingen slechts gedeeltelijk bewaar-
heid. De architectuur is inderdaad een 
sterkte van het museum in het Leiedorp 
gebleken. Een andere sterkte is evenwel ook 
het onverhoopte programma aan wisselten-
toonstellingen waarin Raveels artistieke 
nalatenschap geïnterpreteerd en gecontex-
tualiseerd wordt, door zijn oeuvre te con-
fronteren met formeel of  thematisch ver-
want werk. Toen Piet Coessens als tweede 
conservator van het museum aantrad, 
drukte hij bovendien zijn ambitie uit om het 
museum uit te bouwen tot een documenta-
tie- en onderzoekscentrum voor Raveel en 
de schilderkunst. Dat project is evenwel nog 
niet volledig uit de startblokken geschoten.6

Kast

Bij de oprichting in 1995 van de Stichting 
Roger Raveel droeg de kunstenaar een ver-
zameling van een tweehonderdvijftigtal 
schilderijen en een vijfhonderdtal tekenin-
gen over aan de Stichting, de Vlaamse over-
heid, de provincie Oost-Vlaanderen en de 
gemeente Zulte. In ruil daarvoor moesten 
de verschillende overheden investeren in de 
bouw en de opstart van het museum. Over 
het beheer van de archieven van de kunste-
naar bevatten de statuten van de Stichting 
geen bepalingen. Evenmin voorzag het 
museumontwerp ruimtes die expliciet 
bedoeld waren voor het bewaren of  consul-
teren van een archief. Toch bewaart het 
museum archieven. Ten eerste is er het 
archief  van de werking van het museum, 
dat onder meer de totstandkoming van de 
tijdelijke tentoonstellingen documenteert. 
Onder de vorm van een video- of  fotorepor-
tage blijft ook het efemere eindresultaat van 
deze tentoonstellingen bewaard.7 Daar-
naast bewaart het museum een deel van het 
archief  van Roger Raveel. Dat par tieel 
archief  omvat een corpus persartikels en 
tentoonstellingsbesprekingen over Raveel – 
één archiefkast in de werkruimte van het 
museum – die de kunstenaar oorspronkelijk 
zelf  bijhield in zijn atelier en die het muse-
um nu bewaart en verder aanvult. De rest 
van wat het kunstenaarsarchief  zou kun-
nen vormen, met onder meer Raveels brief-
wisseling, houdt de kunstenaar nog zelf  
bij.8 Deze situatie houdt natuurlijk verband 
met het feit dat het museum naast de nog 
niet afgesloten praktijk van een levende 
kunstenaar functioneert. Het archief  van 
Raveel is net als diens oeuvre nog niet afge-
sloten, en evenmin al volledig in institutio-
nele handen.9 Het valt te verwachten en te 
hopen dat het volledige archief  van Roger 
Raveel in de toekomst door de Stichting zelf  
of  door een andere publieke instelling 
bewaard en ontsloten zal worden.
 Het huidige beperkte archief  van Raveel in 
het Raveelmuseum bevindt zich backstage, 
het is onzichtbaar voor de museumbezoeker, 
en die situatie is de meest gebruikelijke, zowel 
bij kunstenaarshuismusea als bij monografi-
sche kunstmusea waarin kunstenaarsar-
chieven een onderkomen vonden. Nochtans 
zou de inhoud van deze archieven in vele 
gevallen de door deze musea gesuggereerde, 
schematische beeldvorming kunnen nuan-
ceren, die van een creatie die zich in het isole-
ment van de studio afspeelt, of  van een zich 
autonoom ontwikkelend oeuvre. Ook in het 
geval van Raveels persarchief  is het niet zon-
der betekenis wat die ene archiefkast met 
chronologisch geordende dozen toont. In 
één oogopslag laat de kast de ‘vertraging’ 
van de Raveelreceptie zien. Terwijl het al 

Kunstenaarsarchieven in monografische musea: 
documento/monumento

Het geval van het Roger Raveelmuseum te Machelen-aan-de-Leie 
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typisch ‘raveliaanse’ werk uit de jaren 50, 
dat in de eerste zalen van het museum te zien 
is, vandaag als baanbrekend erkend wordt, 
komt de receptie pas midden de jaren 60 echt 
op gang.10 De perskritieken van 1948 tot 
1965 kunnen nog samen in een archiefdoos; 
pas na 1965 beginnen de dozen elkaar snel-
ler op te volgen, een doos per jaar. Het zou in 
dat verband interessant zijn om ook een 
overzichtelijke Raveelbibliotheek bijeen te 
brengen met alle catalogi, monografieën en 
overzichtswerken waarin Raveel besproken 
wordt.11

 Een monografisch museum waarin het 
archief  van de kunstenaar wél getheatrali-
seerd is, enigszins naar analogie met de in 
de museumwereld oprukkende zichtdepots, 
is het Andy Warholmuseum in Pittsburgh. 
Enerzijds bevinden er zich op elke verdie-
ping in een lobby tussen de museumzalen 
vitrines vol memorabilia uit het 
Warholarchief, zoals een vitrine met de 
jeugdfoto’s van Andrew Warhola, een vitri-
ne met foto’s van Warhol in het gezelschap 
van andere kunstenaars, van Beuys tot 
Basquiat, of  een kijkkast met kitscherige 
decoratiespullen. Die thematische vitrines 
zijn als het ware fetisjistische satellieten van 
de biografische introductieruimte in het 
museum. Ze illustreren hoe archiefstukken 
door enscenering een monumentkarakter 
kunnen verkrijgen. Interessanter en zeldza-
mer is de manier waarop het archief  dat 
gevormd wordt door Warhols zogenaamde 
time capsules als een visueel onderdeel in het 
museumparcours is geïntegreerd. Achter 
een glazen wand is de ruimte zichtbaar 
waarin de uniforme dozen bewaard worden 
die Warhol vanaf  1974 één na één vol liet 
lopen en afdichtte. Net voor de glaswand en 
tegen de achtergrond van de uniforme 
dozen wordt in een programma van kleine 
wisseltentoonstellingen in een langgerekte 
vitrine de inhoud van de time capsules, doos 
na doos, uiteengelegd, benoemd en gecon-
textualiseerd. Dit betreden van de museale 
scène vanuit de coulissen stemt natuurlijk 
overeen met het hybride statuut van het 
archivalische project van Warhol. Als 
archief  én werk dwingen de time capsules als 
het ware hun plaats in het museum af. De 
dozen met persknipsels van Raveel maken 
daar natuurlijk geen aanspraak op.

Doos

Alles bijhouden wat mogelijk als bron kan 
dienen voor de historiografie, dat is het 
basisprincipe bij de totstandkoming van 
archieven. Toegepast op het kunstenaar-
schap wordt dit principe algauw problema-
tisch. De gebruikelijke totaliserende invul-
ling van het kunstenaarsbegrip betekent 
immers dat er geen onderscheid gemaakt 
wordt tussen de private man/vrouw, de 
maker, de publieke figuur en de uit het oeu-
vre af  te leiden artistieke identiteit. ‘De kun-
stenaar’ wordt zo snel een te inclusieve 
categorie voor het aanleggen van archie-
ven: moet dan immers niet alles bewaard 
worden? Én de correspondentie met kunste-
naars of  galeries, én de dagboekfragmen-
ten, de vakantiefoto’s, de souvenirs? 
Warhols time capsules drijven dit probleem 
op de spits. Niet-selectief  archiveert Warhol 
alles wat met zijn leven en werk te maken 
heeft, tot de categorie kunstenaar in een 
materiële veelheid implodeert en ook het 
archiveren met het oog op latere betekenis-
constructie een absurd project wordt.
 Hiermee vergeleken blijft het kunstenaar-
schap van Raveel in het Raveelmuseum 
overzichtelijk. Raveel verschijnt er in de eer-
ste plaats via een representatieve tentoon-
stelling van zijn oeuvre. Biografische infor-
matie blijft beperkt en van memorabilia 
onthoudt het museum zich volledig. Ook in 
het partiële kunstenaarsarchief  wordt in de 
eerste plaats een publieke zijde van de kun-
stenaar gedocumenteerd. Maar er is een 
licht verschil. Terwijl de artistieke biografie 
van Raveel in het museum als een opeenvol-
ging van werken verschijnt, bestaat ze in 
het persarchief  uit een reeks in de media 
besproken tentoonstellingen. Het persar-
chief  bevat daarnaast ook sporadisch afwij-
kend materiaal. Tussen de recensies uit De 
Nieuwe Gids of  Ons Verbond van Raveels 
vroege tentoonstellingen bij Galerie Vyncke-
Van Eyck in Gent of  Galerie Drieghe in 
Wetteren, duiken bijvoorbeeld ook artikelen 
op die de gebrekkige belangstelling voor de 
tentoonstellingen van de kunstacademie 
van Deinze laken.12 Zijdelings komt Raveel 
plots niet als creërende of  tentoonstellende 
kunstenaar, maar als leraar aan de acade-
mie van Deinze ter sprake. Deze ‘extra’s’ 

roepen meteen ook de omgekeerde vraag op 
naar wat in het archief  ontbreekt, en waar-
om. Van de als belangrijk ingeschatte eerste 
solotentoonstelling van Raveel in Het Gentse 
Meubel uit 1954 zijn bijvoorbeeld geen 
persecho’s bewaard.13 Zijn hier geen recen-
sies over verschenen, of  werden ze niet 
weerhouden? Speelt hier de ‘macht’ van de 
zelfarchiverende kunstenaar? Zowel kun-
stenaars als instellingen oefenen macht uit 
over de betekenis van hun archieven, wan-
neer ze beslissen welke documenten 
bewaard worden en welke niet. Tegelijk valt 
de betekenis van archiefstukken nooit hele-
maal te controleren.14

Knipsel

Het archief  van Raveel in het Raveelmuseum 
heeft een paradoxaal karakter: Het gaat om 
een kunstenaarsarchief  dat ons geen ‘blik 
achter de schermen’ gunt, dat niet de spo-
ren van de intieme zijde van de artistieke 
productie bevat en ontsluit, maar enkel de 
sporen van de publieke receptie van de kun-
stenaar concentreert. Raveel haalde wat 
‘buiten’ over hem circuleerde eerst in het 
atelier binnen en droeg deze verzameling 
dan aan een publieke instelling over, in casu 
zijn eigen monografische museum: publiek, 
privaat, en opnieuw publiek. Kan je dit para-
doxale kunstenaarsarchief  ‘monumentali-
serend’ noemen? Een monumentaliteit als 
vorm, zij het gedempt, is aanwijsbaar in het 
witte schrijn in Machelen, ook in de instal-
latie van het oeuvre in Beels gebouw. 
Misschien zelfs ook nog in de indrukwek-
kende wand met Warhols archiefdozen in 
Pittsburgh, maar niet in de vergelende, ooit 
met zorg uitgeknipte krantenartikels die 
Raveels persarchief  uitmaken. 
 Vanuit een inhoudelijk oogpunt zijn de ver-
zamelde persknipsels in het Raveelmuseum 
echter niet alleen historische documenten, 
maar ook monumenten, en wel in het kwa-
draat. Ten eerste hebben de persarchieven 
die kunstenaars bijhouden altijd wel een 
‘monumentaliserend’ karakter. Het archi-
veren van de besprekingen van de eigen 
tentoonstellingen is meer dan een zaak van 
zelfbeschouwing of  van gevoeligheid voor 
het beeld dat van de kunstenaar circuleert. 
Elk persdocument waarin bijvoorbeeld 
Raveel als kunstenaar besproken wordt, is 
een stap op weg naar de institutionele 
erkenning van de kunstenaar. Het vergaar-
de persarchief  roept de weg op die Raveel 
heeft afgelegd naar de ultieme consecratie 
in de vorm van een eigen museum. Ten 
tweede maakt het vandaag tot een persar-
chief  beperkte kunstenaarsarchief  in het 
Raveelmuseum ook zichtbaar dat de con-
trole over kunstenaarsarchieven eerst en 
vooral bij de kunstenaars ligt. Daarom 
schuilt in kunstenaarsarchieven, in hun 
montaggio en hun travestimento, een monu-
mentkarakter dat weliswaar minder zicht-
baar is dan de eventuele monumentaliteit 
van een eigen museumgebouw, maar daar-
om niet minder belangrijk. Il documento  
è monumento. 

Noten

 1 Jacques Le Goff, Documento/monumento, in: 
Ruggiero Romano & Alfredo Salsano (red.), 
Enciclopedia, Torino, Einaudi, 1977, vol. V,  
pp. 38-48. Zie ook Paul Ricoeur, Archives/
Documents/Traces (1978), in: Charles 
Merewether (red.), The Archive, London/
Cambridge, Mass., Whitechapel/MIT Press, 
2006, pp. 66-69.

 2 Paul Ricoeur onderkent een drievoudig 
institutioneel karakter in het produceren, 
verzamelen en bewaren van archieven. Dit 
drievoudig institutioneel karakter zou ook  
op representatieve oeuvrecollecties kunnen 
worden toegepast. Zie Ricoeur, ibid.

 3 Merewether (red.), op. cit. (noot 1), p. 10.
 4 Steven Jacobs, Een schrijn voor kunst en 

kunstenaar. Over de dubbelzinnige ideologie van  
het monografische museum, in: De Witte Raaf  
nr. 63, september-oktober 1996, p. 9.

 5 Steven Jacobs, Een schrijn in het dorp. Stéphane 
Beels ontwerp voor het Raveel-museum, in:  
De Witte Raaf nr. 63, september-oktober 1996,  
pp. 10-11.

 6 Zie Eric Rinckhout, Raveelmuseum 
internationaler en hedendaagser, in: De Morgen, 
28 december 2005, p. 17. Met onder meer 
bijdragen aan de Biënnale voor de schilderkunst 
komt het accent op (hedendaagse) 
schilderkunst wel al duidelijk in de 
tentoonstellingsprogrammatie naar voor.

 7 Terloops kan hier ook het in toenemende mate 
immateriële karakter van archieven worden 

aangestipt: in het Raveelmuseum zit de 
e-mailcorrespondentie (nog) niet volledig in  
de archiefdozen, en de digitale fotoreeksen 
worden op computer bewaard en 
geconsulteerd.

 8 Uit die briefwisseling zijn wel reeds de brieven 
tussen Raveel en Hugo Claus uitgegeven. Zie 
Katrien Jacobs (red.), Hugo Claus – Roger Raveel: 
brieven 1947-1962, Gent, Ludion, 2007.

 9 Een oeuvre is nooit volledig ‘in institutionele 
handen’, hoogstens is een oeuvre volledig 
gekend. Een volledige inventaris van Raveels 
oeuvre is niet voorhanden. Er bestaan wel twee 
partiële werkcatalogi: Bernard Dewulf, Octave 
Scheire & Hans Sizoo, Het verschrikkelijke mooie 
leven: Roger Raveel: schilderijen 1934-1967, 
Gent, Ludion, 2003; en Octave Scheire & Roger 
Raveel, Roger Raveel: het grafische oeuvre, Gent, 
Ludion, 2005.

 10 ‘Raveliaans’: zie Hans Sizoo, Roger Raveel 
1948-1965: de weg naar een synthese, in: 
Dewulf, Scheire & Sizoo, ibid.

 11 Vooralsnog beschikt het museum niet over  
alle catalogi. 

 12 Roger Raveelmuseum, archiefdoos ‘Pers 
1948-1965’. 

 13 Octave Scheire schrijft bijvoorbeeld: ‘In 1954 
hield Raveel in de galerie ‘Het Gentse Meubel’ 
in Gent zijn eerste belangrijke persoonlijke 
expositie; de kunstpromotor K. J. Geirlandt 
schreef  de inleiding van de 
gelegenheidscatalogus.’ Octave Scheire, 
Biografie, in: Coessens (red.), Roger 
Raveelmuseum, Deinze/Machelen-Zulte, 
Uitgeverij De Muyter & Stichting Roger Raveel, 
2008, p. 92. Het museum beschikt evenmin 
over deze catalogus, wel over een digitale scan 
van de uitnodigingskaart.

 14 Zo dreigt het persarchief  zijn monografische 
focus op Roger Raveel te verliezen wanneer 
blijkt dat de genoemde artikelen over de 
academie van Deinze geschreven zijn door 
Raoul De Keyser. De Keysers toenmalige 
activiteit als sport- en cultuurredacteur lijkt 
niet te rijmen met het kunstenaarschap 
waarvoor hij vandaag zelf  bekend staat.  
De aandacht verschuift hier onvermijdelijk van 
Raveel naar De Keyser. Dergelijke toekomstige 
betekeniseffecten zijn bij de aanleg van een 
archief  natuurlijk niet te voorzien.

Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, 
9870 Machelen-Zulte (09/381.60.00; 
www.rogerraveelmuseum.be). Tot 23 janu-
ari loopt de tentoonstelling Huiselijkheid.
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ALIED OTTEVANGER

Tate Archive is in 2010 het veertigste jaar 
ingegaan en dat jubileum wordt gevierd met 
een tentoonstelling in Tate Britain en teksten 
over archiefstukken op de blog van de web-
site www.tate.org.uk. De collectie van Tate 
Archive omvat het Archive of  British Art 
since 1900 en het archief  van de Tate (actief  
sinds 1897). Hoe groot het archief  in zijn 
geheel is, wordt niet precies aangegeven. Wel 
wordt vermeld dat aan deze twee kerncollec-
ties drie deelcollecties zijn toegevoegd: ruim 
100.000 foto’s, 2.000 affiches en 3.000 
audiovisuele documenten. De meeste stuk-
ken dateren van na 1900, maar ze zijn vrij-
wel allemaal op een of  andere manier ver-
bonden met het leven en werk van Engelse 
kunstenaars of  met personen die in de 
Engelse kunstwereld opereerden.
 In 2007 werd begonnen met het online 
catalogiseren van het archief  en dat ligt nu 
voor ongeveer 75% achter de rug. De docu-
menten staan op naam van een persoon, 
een groep of  een kunstinstelling. In totaal 

zijn er ruim 700 zoektermen. Om materiaal 
te kunnen inzien, moet een afspraak wor-
den gemaakt met de studiezaal, gehuisvest 
in het souterrain van Tate Britain. De film- 
en geluidsdocumenten zijn te raadplegen in 
de bibliotheek (naast Tate Archive). 
Daarenboven heeft men drie deelcollecties 
helemaal online ontsloten. Het betreft docu-
menten omtrent de geschiedenis van de 
Tate en van de Bloomsbury Group, en het 
persoonlijk archief  van de kunstcritica 
Barbara Reise. Van die deelcollecties zijn in 
totaal 5.000 beelden van archiefstukken 
online beschikbaar. Aan de uitbreiding van 
dit aanbod wordt gewerkt.
 Net als in veel andere archieven zijn er in 
Tate Archive opmerkelijke accenten aan te 
treffen. Zo vindt men er bijvoorbeeld ook 
het archief  van de ICA (Institute of  
Contemporary Art), het in 1947 als non-
profitinstelling opgerichte podium voor 
experimenten in kunst, film, theater en 
muziek dat tot op heden als zodanig func-
tioneert. Verder worden het archief  en de 
complete jaargangen bewaard van de 
Audio Arts Magazine. Dit in 1973 begonnen 

Engelse kwartaaltijdschrift bracht in de 
vorm van cassettebandjes (later cd’s) inter-
views met kunstenaars uit. De reden dat 
deze archieven in Tate Archive terechtge-
komen zijn, en niet in het archief  van het 
British Museum (of  British Library), of  van 
het Victoria & Albert Museum, zal zoals zo 
vaak gezocht moeten worden in de per-
soonlijke band van de schenker (of  verko-
per) met het instituut. En is dat slecht? 
Voor de Nederlandse (kunst)archieven valt 
hieruit te leren dat een warmhartiger 
benadering van potentiële schenkers geen 
kwaad kan. Zo had men in het recente ver-
leden belangrijke schatten (denk bijvoor-
beeld aan het archief  van Art & Project) 
voor Nederland kunnen behouden.
 Bij Tate Archive lijkt men dat in ieder 
geval beter te hebben begrepen. In de expo-
sitie van het jubilerende Tate Archive in 
Tate Britain, is een hele muur van de zaal 
van plafond tot plint volgeschreven met 
namen van schenkers die de afgelopen veer-
tig jaar stukken hebben gegeven aan het 
archief. Op de opening werden zij feestelijk 
onthaald en geëerd. De expositie biedt een 

keuze van allerhande, vaak geschonken 
objecten uit het archief. Naast voor de hand 
liggende documenten zoals brieven (al dan 
niet geïllustreerd), worden tentoonstellings-
lijstjes, schetsboeken en kasboeken gepre-
senteerd. Er liggen haarlokken, kartonnen 
maquettes voor tentoonstellingen, een cas-
setterecorder met cassettebandjes, werk-
handschoenen, uit dik papier gesneden 
stencilsjablonen, een goed gevulde schil-
derskist, een artistiek bedrukte, linnen 
placemat; en er hangen verschillende ande-
re lappen, bedrukt met een dessin als een 
proef  voor gordijnstof  en beschilderd als 
banier voor een tentoonstelling. Keurig 
opgevouwen wordt wellicht een van de 
mooiste schatten uitgestald: de spierwitte 
overall van de schilder Walter Sickert, plus 
een van zijn vermiljoenrode schilderskielen. 
Gewassen en gestreken viel er helaas geen 
enkel spoortje DNA meer op die kleding te 
ontdekken. Er is wel degelijk naar gespeurd; 
men wil geen kans voorbij laten gaan om 
een definitief  antwoord te krijgen op de 
vraag of  de romantische schilder Sickert nu 
wel of  niet de echte Jack the Ripper is.

Tate Archive viert 40 jaar Tate Archive

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Sinds wanneer 
beheer jij het archief  van je vader?
Léonore Verheyen: Sinds de dood van mijn 
moeder, Dani Franque, in 1989. Mijn vader 
is in 1984 overleden en tot 1989 bleef  mijn 
moeder in het bezit van het archief. Na haar 
overlijden waren mijn twee broers en ik het 
er snel over eens dat de documenten en de 
bibliotheek van mijn vader – en van mijn 
moeder, die ceramiste was – het best onder 
mijn hoede zouden komen. Het sprak in 
zekere zin vanzelf. 
K.B./D.P.: Waarom was dat vanzelfsprekend?
L.V.: Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd 
en heb een scriptie gemaakt over de relatie 
van de Zero-kunstenaars met mijn vader. 
Mijn broers hadden die vorming niet. 
K.B./D.P.: Wat heb je gedaan toen de documen-
ten in jouw bezit kwamen? 
L.V.: Halverwege de jaren 90 werd het 
voormalige huis van mijn ouders in 
Frankrijk verkocht. Met de verhuis naar 
Mechelen in het vooruitzicht heb ik het 
materiaal ter plekke al wat geordend. In 
Mechelen is het archief  een tijdje in de 
dozen gebleven, tot mijn man en ik in 
2000 een huis hebben gekocht in Heffen 
(Mechelen). We hebben met het oog op het 
archief  voor een ruim gebouw geopteerd, 
een voormalige school. Pas toen de verhuis 
naar Heffen achter de rug was, ben ik 
begonnen met een meer grondige orde-
ning van het materiaal. Die klus is nu voor 
het grootste deel geklaard. Twee à drie 
dozen met brieven van vrienden en een 
verzameling schriftjes met teksten van 
mijn vader wachten nog op verwerking. 
Vervolgens moet een inventaris worden 
opgesteld en dient het archief  in een apar-
te ruimte te worden ondergebracht. 
Momenteel bevindt het zich immers in een 
privéruimte, vandaar dat ik het jullie niet 
kan laten zien. 
K.B./D.P.: Kan je ons vertellen wat het archief  
omvat? 
L.V.: Ik noemde al de schriftjes met teksten 
van mijn vader. Daarnaast omvat het 
archief  correspondentie, vernissagekaar-
ten, tentoonstellingscatalogi, affiches, 
publicaties, de boeken van mijn ouders, 
informatie over en foto’s van de meeste wer-
ken van mijn vader die zich in internatio-
nale collecties bevinden, documentatie met 
betrekking tot werken van mijn vader en 
van andere kunstenaars… Het is moeilijk 
om een overzicht te geven.

K.B./D.P.: Kan je ons een idee geven van de glo-
bale omvang van het archief? 
L.V.: Een kast van tien bij twee meter is bijna 
volledig gevuld. Nu ik dat zo zeg, realiseer ik 
mij pas de omvang van het archief. Mijn 
vader heeft altijd alles bewaard. Er zijn bij-
voorbeeld een 40-tal mappen met brieven. 
K.B./D.P.: Met wie heeft Jef  Verheyen het 
meest gecorrespondeerd? 
L.V.: Van Lucio Fontana zijn er meer dan 40 
brieven. Voorts correspondeerde hij vaak 
met Günther Uecker, Hermann Goepfert en 
Ivo Michiels. Het grootste deel stamt uit de 
jaren 60. Nadien werd de vriendenkring klei-
ner – Klein en Manzoni waren al begin jaren 
60 overleden, Fontana stierf  in 1969. Na 
1974 – het jaar waarin mijn ouders naar 
Frankrijk verhuisden – correspondeerde hij 
ook met onder anderen Axel Vervoordt, Jos 
Macken & Dr. Ludo Van Bogaert.
K.B./D.P.: Zijn er reeds brieven gepubliceerd?
L.V.: De brieven van Fontana en Manzoni 
aan mijn vader zijn verschenen in Italiaanse 
publicaties over de betreffende kunste-
naars. Ik heb overigens getracht om de brie-
ven terug te vinden die mijn vader naar 
Fontana stuurde… maar tevergeefs. In de 
Fondazione Fontana (Milaan) is niets te 
vinden. In Ueckers omvangrijke archief  in 
Düsseldorf  heb ik wel de brieven naar 
Uecker teruggevonden. Een tijd geleden 
informeerde ik bij Günther of  hij niets zou 
zien in een publicatie. Hij stond daar niet 
afwijzend tegenover, maar voorlopig is er 
nog niets op de sporen gezet. 
K.B./D.P.: Is er in kader van het onderzoek naar 
Jef  Verheyen al iets met het archief  gebeurd? 
L.V.: Nee, nog niet zoveel. In 1994 heeft 
Willy Van den Bussche in het toenmalige 
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 
te Oostende een retrospectieve georgani-
seerd, maar het archief  was toen nog onvol-
doende geordend en er was erg weinig tijd 
om opzoekingen te doen. Zo gaat het wel 
vaker. Het moet altijd snel gaan. In de cata-
logus en in de tentoonstelling Jef  Verheyen 
and Friends die tot eind januari in de Langen 
Foundation loopt, wordt voor het eerst een 
ruimere keuze uit het fotomateriaal gepre-
senteerd. Zelf  hoop ik in de toekomst nog 
iets te doen met de schriftjes met teksten 
van mijn vader.
K.B./D.P.: Waarom geen publicatie maken met 
alle teksten én de correspondentie? Met een der-
gelijk omvangrijk en ‘internationaal’ archief  
heb je toch een brok kunstgeschiedenis in huis?
L.V.: Ik weet het. Dat zou zeker een goed idee 
zijn, maar of  ik daar een uitgever voor vind? 
Voor het maken van een oeuvrecatalogus 

heb ik al contacten gehad… Maar uiteinde-
lijk zou ik die oeuvrecatalogus toch liefst 
volledig zelf  maken. Ik ben al zo vaak ont-
goocheld geweest. 
K.B./D.P.: In welke zin? Kan je daar wat meer 
over vertellen?
L.V.: Laat ons zeggen dat bepaalde afspra-
ken niet werden nagekomen of  dat men 
gemaakte afspraken trachtte te ‘verande-
ren’… In het geval van boekpublicaties was 
het resultaat vaak niet wat ik ervan ver-
wachtte. Zo liet de kwaliteit van de repro-
ducties meestal te wensen over. Nee, ik zal 
heel serieuze garanties moeten krijgen voor 
ik mij nog engageer. Voor projecten rond het 
archief  behoud ik het liefst van al de volle-
dige controle.
K.B./D.P.: Krijg jij vaak vragen om archiefstuk-
ken te raadplegen?
L.V.: Af  en toe gebeurt dat wel. Er komt nu 
wat interesse op gang en ik probeer altijd 
constructief  mee te werken. 
K.B./D.P.: Hoe pak je dat precies aan? 
L.V.: Om een voorbeeld te geven: in 2002 
heeft Axel Vervoordt een tentoonstelling 
over Jef  Verheyen georganiseerd onder de 
titel Lux est Lex. Ik heb toen het nodige 
materiaal bezorgd aan Freddy De Vree, die 
aangezocht was om de catalogustekst te 
schrijven. Naar aanleiding van de huidige 
tentoonstelling in de Langen Foundation 
heb ik nauw met de curator samengewerkt 
en onder andere ook de archiefdocumenten 
die betrekking hebben op de oprichting van 
De Nieuwe Vlaamse School aan Johan Pas 
bezorgd. Zijn tekst in de catalogus handelt 
immers ook over het nummer van het tijd-
schrift De Tafelronde waarin de oprichting 
van de Nieuwe Vlaamse School wordt aan-
gekondigd. 
K.B./D.P.: En als iemand vraagt om in het 
archief  te werken? 
L.V.: Dat is onmogelijk. Ik probeer onderzoe-
kers zo goed mogelijk van dienst te zijn, 
want ik vind het belangrijk dat het archief  
gebruikt wordt, maar ik kan niemand vrije 
inzage geven vooraleer ik zelf  alles geor-
dend en doorgenomen heb. Wij zijn trou-
wens ook geen archiefinstelling. 
K.B./D.P.: Ben jij al door Belgische instituten 
of  archiefinstellingen benaderd in verband met 
een mogelijke schenking? 
L.V.: Absoluut niet. 
K.B./D.P.: Hebben jullie al een Belgische instel-
ling over het archief  aangesproken? 
L.V.: Nee. We hebben nog met geen enkele 
Belgische instelling contact gehad. 
K.B./D.P.: Heb je al vragen uit het buitenland 
gekregen? 

L.V.: De Zero Foundation in Düsseldorf  heeft al 
naar de mogelijkheid van een schenking geïn-
formeerd. De Zero Foundation treedt samen 
met Axel Vervoordt en enkele particulieren  
– waaronder wijzelf  – als organisator op van 
de tentoonstelling Jef  Verheyen and friends in de 
Langen Foundation. Maar ik twijfel.
K.B./D.P.: Waarom?
L.V.: De Zero Foundation wil zoveel mogelijk 
documentatie van Zero-kunstenaars verza-
melen, maar voorlopig blijft dat beperkt tot 
het materiaal van de drie stichters Heinz 
Mack, Otto Piene & Günther Uecker.
K.B./D.P.: De laatste tijd zie je steeds vaker dat 
archieven te koop worden aangeboden. 
Instellingen zoals de Getty Foundation (Los 
Angeles) of  het MoMa (New York) zijn actief  
op zoek om archieven te verwerven en komen 
met geld op de proppen. Heb je al een dergelijk 
voorstel gekregen?
L.V.: Nee.
K.B./D.P.: Is dat voor jou een optie?
L.V.: Een aanbod van een instelling als het 
MOMA zou ik natuurlijk overwegen. In 
2008 heb ik dankzij Tijs Visser met een New 
Yorkse galerie kunnen samenwerken die 
een Zero-tentoonstelling op touw zette. Het 
was een positieve ervaring waar ik uitste-
kende contacten met New Yorkse museum-
mensen aan heb overgehouden. 
K.B./D.P.: Wat zou voor jou een ideaal scenario 
zijn? Dat het archief  in een aparte Verheyen-
stichting wordt ondergebracht of  dat het een 
plaats krijgt binnen een grotere instelling? 
L.V.: Dat zijn beide valabele opties. Het 
belangrijkste is voor mij dat er in de toe-
komst met het archief  van mijn vader kan 
worden gewerkt.
K.B./D.P.: Heb je liefst dat het archief  in België 
blijft? Of  speelt dat voor jou geen rol? 
L.V.: Weet je, ik wil niemand voor het hoofd 
stoten, maar ik stel vast dat men in het bui-
tenland meer interesse toont voor het 
onderwerp. Er is nog niets beslist, maar als 
die situatie niet verandert, is de kans logi-
scherwijze reëel dat het archief  naar het 
buitenland wordt overgebracht.

Redactie: Dirk Pültau

De tentoonstelling Jef  Verheyen & Friends 
loopt tot 30 januari in de Langen Founda-
tion, Raketenstation Hombroich 1, 41472 
Neuss (02182.5701-0; www. langenfoun 
dation.de). 

Gesprek met Léonore Verheyen over  
het archief  van Jef  Verheyen
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Walter Sickert 

Paar overalls uit 1912

Naast deze aan kunstenaars en kunst gere-
lateerde archiefstukken zijn er nauwelijks 
documenten opgenomen die de geschiede-
nis van de Tate belichten. Kennelijk vindt 
men die stukken minder interessant, 
althans voor het publiek (van potentiële 
schenkers). Die keuze staat haaks op bij-
voorbeeld die van het Van Abbemuseum, 
waar men juist kiest voor documenten uit 
de museumhistorie. Zo werden onlangs in 
Eindhoven, in een zaal met enkele klassie-
kers uit de collectie, de dossiers gepresen-
teerd over de verwerving en de uitlening 
van drie aldaar getoonde schilderijen: de 
topwerken van Chagall en Picasso die Edy 
de Wilde aankocht en de Lissitzky die Jan 
Debbaut binnenhaalde (al betrof  het daar 
in feite kopieën van die dossiers!). Een ander 
verschil is dat het Van Abbemuseum geen 
commentaar of  uitleg bij de archiefstukken 
geeft, terwijl men daar in Londen juist dol 
op is. Op de tentoonstelling in Tate Britain 
valt dat misschien nog wel mee, maar op 
Tate Blog zijn heel leuke teksten te lezen die 
zowel informatief  als onderhoudend zijn. 
Fijn daarbij is natuurlijk ook dat je via de 

blog kunt doorklikken naar de werken van 
de betreffende kunstenaar in de collectie 
van de Tate. Aan die toegankelijkheid kan 
niet alleen het Van Abbemuseum, maar het 
merendeel van de Nederlandse musea nog 
een puntje zuigen.
 Uit de inhoud van Tate Archive, de 
archiefexpositie en de teksten op Tate Blog, 
spreekt een fascinatie voor de grillige en 
ongrijpbare kanten van de kunst en het 
kunstenaarschap. Waar archiefmateriaal in 
Nederland (misschien wel op te rekken tot 
het Europese continent?) nog steeds vooral 
wordt verzameld met het oog op de traditio-
nele beoefening van de kunstgeschiedenis 
(het identificeren van kunstwerken, het 
reconstrueren van oeuvres en het beschrij-
ven van de ontvangst aan de hand van 
kunstkritieken), lijkt men in Londen toch 
meer te collectioneren met het oog op een 
spannende ontdekkingsreis. Men is er niet 
in het minst benauwd voor afwijkende 
archiefstukken en – in het verlengde hier-
van – evenmin voor het bestuderen van 
onorthodoxe kunst. Integendeel, men 
omhelst er graag zijn excentriekelingen.

Ook in de expositie van het archief  in Tate 
Britain is die voorliefde gemakkelijk te her-
kennen. Van het essay dat Jake Chapman in 
1980 verplicht zou hebben geschreven om 
tot de academie of  een hogere graad te wor-
den toegelaten, staat bijvoorbeeld de 
authenticiteit en vooral de datering niet 
vast. Voor het opnemen in het archief  en 
het exposeren van het document vormt dat 
echter geen enkel beletsel. Men vindt dit 
cadeau van de kunstenaar tekenend voor 
diens dwarse en ongrijpbare opstelling, en 
daarin heeft men natuurlijk groot gelijk. 
Hetzelfde geldt voor de prachtige tekening 
uit 1943 van de dichter-tekenaar David 
Jones, ook te zien op de tentoonstelling. Het 
opnemen van dit werk, dat een grillige 
stamboom voorstelt waarin Jones verschil-
lende bronnen van de Arthurlegende 
onderscheidt en onderling verbindt, zorgt 
voor een uitbreiding of  een complicatie van 
het onderzoeksterrein. In plaats van een 
duidelijk houvast te bieden, waarmee de 
onderzoeker andere kunstwerken van Jones 
kan meten en wegen, wordt het domein van 
de beeldende kunst opgerekt in de richting 
van de literatuur.
 Misschien is deze voorliefde voor wat ik 
gemakshalve even ‘buitencategoriale stuk-
ken’ zal noemen, wel kenmerkend voor het 
soort verzameling dat Tate Archive omvat. 
Tate Archive houdt ervan de raadsels van 
de kunst te vergroten, eerder dan ze te ver-
kleinen. Die voorkeur tekent in ieder geval 
de opstelling van het hoofd van Tate 
Archive: Adrian Glew, al ruim twintig jaar 
verbonden aan het archief. Met aanstekelijk 
plezier vertelt hij over zijn laatste archief-
vondst die het wereldnieuws haalde. In de 
nagelaten papieren van de tamelijk onbe-
kende 19de-eeuwse Engelse beeldhouwer 
Henry Sibson, die in Parijs betrokken was 
bij de restauratie van de Notre Dame, 
omschreef  deze laatste een van de Franse 
steenhakkers als de gebochelde Trajanus. 
Sibson deed dit in de periode waarin Victor 
Hugo Les Misérables schreef. Omdat vast 
staat dat de grote romanschrijver bekend 
was met de equipe beeldhouwers en hak-
kers die aan Viollet-le-Ducs project werkte, 
is Glew ervan overtuigd dat Hugo zijn 
fameuze gebochelde klokkenluider weleens 
geïnspireerd kon hebben op een levende 
persoon. Niet alleen stond de misvormde 
steenhakker wellicht model voor de roman-

figuur Quasimodo, Hugo nam aanvankelijk 
ook diens bijnaam over: de gebochelde 
Trajanus, en dit dan voor de hoofdpersoon 
in Les Misérables. In die de roman werd de 
naam Jean Trajean uiteindelijk omgezet in 
Jean Valjean. Helaas noemt Sibson niet de 
achternaam van de gebochelde, en dus 
besluit Glew zijn mooie verhaal met het 
understatement dat hij om die naam te ach-
terhalen eens in de Parijse archieven zou 
moet duiken. Dat zal er echter door zijn 
werk in de Tate Archive niet gauw van 
komen, iets wat hij volgens mij minder 
betreurt dan hij doet voorkomen.

De presentatie naar aanleiding van het 
40-jarige bestaan van Tate Archive loopt 
tot 13 februari in Tate Britain, Millbank, 
London SW1P 4RG (020/7887.8888; 
www.tate.org.uk).

Haarlok van Eileen Mayo uit 1908
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‘Ik geloof  dat fragmenten opnieuw een 
geheel kunnen vormen’

Gesprek met Manfred Wandel

DIRK PÜLTAU

In september 1987 riepen de broers 
Albrecht en Manfred Wandel in het Duitse 
stadje Reutlingen (Baden-Württemberg) de 
Stiftung für konkrete Kunst in het leven. 
Nadat deze stichting een tweetal jaar ‘oefen-
de’ in een voorlopige ruimte, opende ze op 
zondag 9 april 1989 haar deuren op de plek 
waar ze ook vandaag nog werkzaam is: een 
voormalig fabriekspand van de Firma 
Christian Wandel, waar indertijd metaal-
gaas en machines werden vervaardigd. De 
openingstentoonstelling Das Ende der 
Komposition bracht werk van 18 kunste-
naars (Bernard Aubertin, Hartmut Böhm, 
Alan Charlton, Dadamaino, Alan Green, 
Edgar Gutbub, Gottfried Honegger, Nikolaus 
Koliusis, Thomas Lenk, Richard Paul Lohse, 
François Morellet, Erich Reusch, Klaus 
Rinke, Alf  Schuler, Jesus Rafael Soto, Anton 
Stankowski en Gilberto Zorio). In de afgelo-
pen 23 jaar heeft de stichting meer dan 100 
tentoonstellingen georganiseerd waarin 
niet enkel aandacht werd besteed aan con-
crete kunst in de enge betekenis, maar ook 
aan moderne kunst in een bredere zin. Vaak 
werd die kunst gecombineerd met ‘ander-
soortige’ objecten, zoals iconen, vaatwerk 
uit de Hallstattperiode of  precolumbiaanse 
sculpturen. ‘Verzamelen, archiveren, ten-
toonstellen, dat is de kernopdracht van de 
Stichting’, zo luidt de eerste zin op de web-
site www.stiftungkonkretekunst.de. Als je 
de stichting bezoekt en door Manfred 
Wandel door de tentoonstellingen en het 
archief  wordt geleid, blijkt al gauw dat 
vooral de archiveringsopdracht met een 
radicale ernst wordt waargenomen. Naast 
het archief  van de stichting beheert 
Manfred Wandel bovendien een reusachtig 
persoonlijk archief  (AMW) dat eveneens in 
het voormalig fabriekspand is gehuisvest. 
Meer dan 5000 archiefdozen zitten vol 
documenten (boeken en catalogi, kranten-
knipsels, uitnodigingen, brieven, fotoko-
pies…) die niet enkel op Wandels activiteiten 
in de kunstwereld betrekking hebben, maar 
op alles wat de thans 72-jarige archivaris 
dagelijks ziet, ervaart of  leest.

Dirk Pültau: Wanneer ben je beginnen te 
‘archiveren’?
Manfred Wandel: Erg vroeg. Ik was mis-
schien 12, 13 jaar. 
D.P.: Zo vroeg? Wat mag ik me daarbij voorstellen? 
M.W.: Wel, ik had een kaartenbak waarin ik 
allerlei spullen bewaarde, foto’s, brieven, 
dingen die ik op straat vond of  die ik gekre-
gen had. Daarnaast had ik boeken. Ik bezat 
ook een Japans kistje waarin ik mijn eerste 
verzameling stenen bewaarde. Ik was niet 
in staat om ook maar iets weg te werpen. 
Mijn schoolleesboek van 1945, met teke-
ningen van Ludwig Richter, is nog steeds in 
mijn bezit. Ik heb dus al zeer vroeg een grote 
interesse voor ‘documenten’ opgevat. Zelf  
verbind ik dat altijd met mijn grootmoeder. 
D.P.: Waarom precies? 
M.W.: Toen Duitsland in 1945 gebombar-
deerd werd en we ons in de kelder verscho-
len, zei ze: je moet niet op het geluid van de 
bommen letten, kijk maar in die kist… Het 
ging om een kist waarin Japanse kimono’s, 
boeken en allerlei waardevolle, culturele 
voorwerpen opgeborgen waren. Terwijl de 
bommen vielen, hield ik me met die kist 
bezig. We hadden ook verschillende kunste-
naars in de familie. De bekendste is onge-
twijfeld Willi Baumeister, een neef  van mijn 
vader. Als je in zo’n familie opgroeit, ont-
wikkel je natuurlijk een sterk gevoel voor 
alles wat culturele waarde bezit. Dat heeft er 
zeker ook toe bijgedragen dat ik al vroeg 
dingen begon te archiveren, al sprak ik in 
het begin nog niet van een ‘archief ’.
D.P.: Hoe noemde jij het dan? 
M.W.: Moeilijk te zeggen. Ik was natuurlijk 
jong. Verzamelen was voor mij een activiteit 
om bij weg te dromen. Wat ik verzamelde, 
dat was mijn wereld. Ik heb wel altijd 
bepaalde opdelingen gemaakt. 
D.P.: Welke?

M.W.: Ik heb bijvoorbeeld altijd een onder-
scheid gemaakt tussen privaat – of  noem 
het ‘geheim’ – en publiek. Publiek beteken-
de dan: wat mijn familie onder ogen mocht 
komen. Later, toen ik in Stuttgart architec-
tuur studeerde, begon ik kunst te kopen, 
aanvankelijk meestal grafiek. Na mijn stu-
dies te hebben afgerond, ben ik getrouwd en 
in een groot architectenbureau aan de slag 
gegaan, Heinle, Wischer & Partner Freie 
Architekten. Doordat ik regelmatig dingen 
kreeg, was de omvang van het archief  
enorm toegenomen. Ook de kunstverzame-
ling was fors gegroeid. Op een bepaald 
moment werd het mijn gezin echt te veel… 
D.P.: Wat is er gebeurd?
M.W.: Het was een verantwoordelijkheids-
kwestie: mag je zoveel geld en tijd in een der-
gelijk project investeren, als je een gezin 
hebt? Uiteindelijk is het erop uitgedraaid dat 
we uit elkaar zijn gegaan. Ik ben niet offici-
eel gescheiden, maar ik ben elders gaan 
wonen, in een driekamerwoning waar ik 
rustig kon verder werken. Probeer je dat 
eens voor te stellen: drie kamers waarin alle 
muren bedekt waren met schilderijen. Mijn 
keuken deed dienst als schilderijendepot, 
het toilet voor de gasten had ik als keuken 
ingericht. En in de bergplaats – een ruimte 
van 2,5 op 1,5 meter – bevond zich het 
archief. Midden jaren 80 ben ik gestopt met 
mijn werk in het architectenbureau om mij 
volledig aan mijn culturele taak te kunnen 
wijden. Dat is uiteindelijk in 1987 geresul-
teerd in de oprichting van de Stiftung für 
konkrete Kunst. Met de stichting werden 
mijn mogelijkheden natuurlijk enorm uit-
gebreid. Belangrijk was daarbij dat ik de 
hulp kreeg van mevrouw Dr. Gabriele 
Kübler, mijn huidige levenspartner; zij werd 
in 1987 zaakvoerder van de stichting.
D.P.: Hoe ben je ertoe gekomen om een stichting 
op te richten? Hoe is dat precies in zijn werk 
gegaan?
M.W.: Dat is een geleidelijk proces geweest, 
waarbij heel wat mensen een rol hebben 
gespeeld. Veel van die mensen heb ik leren 
kennen in het architectenbureau waar ik 
werkte. Het bureau was gespecialiseerd in 
grootschalige projecten, ze hebben bijvoor-
beeld het Olympisch dorp van de Spelen in 
München (1972) ontworpen. In het bureau 
was ik verantwoordelijk voor visuele com-
municatie. Dat hield onder meer in dat ik 
bemiddelde tussen architect, opdrachtgever 
en kunstenaar – het bureau nam immers 
ook de uitvoering op zich van grootschalige 
kunstintegratieprojecten. Ik zorgde ervoor 
dat de projecten van die kunstenaars konden 
worden gerealiseerd, dat ze door de opdracht-
gever geaccepteerd werden. Ik heb dus altijd 
in een interdisciplinaire context gewerkt, en 
heb via die weg kennisgemaakt met kunste-
naars als Günther Uecker, Otto Piene, 
Thomas Lenk en Georg Karl Pfahler. Ook met 
Anton Stankowski heb ik gewerkt, onder 
andere voor het stadhuis van Bonn, dat ont-
worpen is door Heinle, Wischer & Partner. Ik 
wist al vroeg werk van Stankowski te verwer-
ven. Uit het contact met hem is een levens-
lange vriendschap ontstaan. Het is voor een 
groot deel aan Stankowski te danken dat ik 
een goede kijk heb ontwikkeld op wat mij 
vandaag nog steeds bezighoudt. Tijdens dat 
hele leerproces is bij mij de idee gerijpt om 
een stichting in het leven te roepen. Ik moet 
nog vermelden dat twee andere stichtingen 
voor mij heel belangrijk zijn geweest: de 
Stiftung für Konstruktive und Konkrete 
Kunst in Zürich, opgericht in 1986 door een 
groep privépersonen, en de Espace de l’art 
concret in Mouans-Sartoux in het zuiden 
van Frankrijk, die in 1990 werd opgericht 
door Sybil Albers en Gottfried Honegger.
D.P.: De Stiftung für konkrete Kunst presen-
teert ‘concrete kunst’…
M.W.: Wij begrijpen ‘concreet’ niet in de 
enge, historische zin. We zien het graag rui-
mer. Wij werken met de concrete dingen die 
we bezitten – concreet in de betekenis die 
Max Bill eraan geeft: lijn, kleur, vlak – en 
met voorwerpen die bestemd zijn voor intel-
lectueel gebruik. Onder dat laatste versta ik 
evengoed boeken, folders, design, reclame 

als een uitnodigingskaart van Yves Klein. 
Met al die voorwerpen en documenten wor-
den tentoonstellingen gemaakt, die meestal 
rond een thema draaien, alhoewel we ook 
retrospectieves hebben georganiseerd, bij-
voorbeeld van François Morellet. Morellet is 
al veertig jaar belangrijk voor mijn manier 
van denken. Ik ben zeer goed met hem 
bevriend.
D.P.: Maakt jouw persoonlijk archief  ook deel 
uit van de stichting?
M.W.: Mijn verzameling vormt de basis van 
de Stiftung für konkrete Kunst en het archief  
is daar een deel van. Voor mij is er geen ver-
schil tussen de kunstverzameling en het 
archief. Het archief  staat op mijn naam, 
maar de stichting kan er vrij over beschik-
ken. Sinds het ontstaan van de stichting is er 
natuurlijk heel wat bij gekomen. Er zijn heel 
wat werken verworven of  geschonken, als 
dank vanwege de kunstenaar.
D.P.: Beheert de stichting nog andere archie-
ven?
M.W.: Ja, bijvoorbeeld het archief  van Max 
Bense. Het gaat om een verzameling van 
documenten over concrete poëzie, aangelegd 
door Max Bense en Elisabeth Walther-Bense.
D.P.: Als ik langs de rekken van jouw persoon-
lijk archief  loop, valt het mij op dat op elke doos 
een jaartal staat. Je hebt dus voor een chronolo-
gische ordening geopteerd. Was dat vanaf  het 
begin het geval?
M.W.: Nee. Dat is zo gegroeid toen ik in die 
drie kamers leefde. Het heeft mij veel tijd en 
moeite gekost voor ik dat ordeningsprincipe 
consequent wist toe te passen. Tot ongeveer 
het midden van de jaren 80 heb ik met een 
compromis gewerkt. 
D.P.: Een compromis?
M.W.: Ja, omdat de ordening op categorieën 
berustte. Om te beginnen was er een split-
sing tussen kunst en niet-kunst. Ik moest 
dus telkens beslissen of  iets kunst was of  
niet. Is die foto nu kunst of  fotografie? Is Otl 
Aicher (1922-1991), die ik persoonlijk heb 
gekend, ontwerper of  kunstenaar? Is wat hij 
maakt kunst of  niet? Mijn vader had een 
groot bedrijf  voor meetinstrumenten… Wat 
zijn meetinstrumenten, waar valt dat 
onder? Ik was al begonnen met het chrono-
logisch ordenen van het materiaal, volgens 
de datum van ontstaan, maar ik bleef  lang 
aan dat soort categorieën vasthouden. En 
steeds was er die tweedeling: de documen-
ten over kunst stonden rechts in het rek, en 
links stond al de rest. Die tweespalt stoorde 
me, het klopte niet met mijn aanvoelen. Ik 
vond immers alles interessant.
D.P.: Hoe heb je komaf  gemaakt met het com-
promis?
M.W.: In het midden van de jaren 80 heb ik 
een sabbatperiode van een half  jaar inge-
last. Dat heeft mij enorm deugd gedaan. Ik 
heb toen een nieuwe openheid weten te ver-
werven, die mij in staat stelde de grenzen 
tussen die categorieën open te breken – niet 
alleen de grens tussen kunst en niet-kunst, 
maar ook die tussen privaat en publiek. 
Gelukkig had ik vrienden die mij daarbij 
steunden, zoals Anton Stankowski. Hij leer-
de mij dat er geen categorieën zijn. Voor 
hem bestond er alleen maar vormgeving. 
Het is voor mij een enorme opluchting 
geweest dat ik kon zeggen: dit zijn docu-
menten over Stankowski, en of  Stankowski 
nu een ontwerper, een kunstenaar of  
gewoon een aardige man is, dat kan mij 
geen barst schelen. Ik ben dan op kleine 
schaal – dat wil zeggen in mijn toenmalige 
woonst – begonnen met het uitwerken van 
een nieuwe ordening…
D.P.: …waarin alles zonder (categorische) 
scheidslijnen wordt geordend volgens de datum 
waarop het zich ‘voordoet’.
M.W.: Nee, volgens de geboortedatum – of  
preciezer, het geboortejaar. Als ik bijvoor-
beeld in de Frankfurter Allgemeine Zeitung 
een interessant artikel vind over een per-
soon die geboren is in 1950, dan wordt dat 
knipsel bij jaargang 1950 ondergebracht. 
Binnen die jaargang wordt het document 
alfabetisch geordend per persoon, en bij die 
persoon volgens de verschijningsdatum van 
het artikel.

D.P.: Je had toch ook het principe kunnen hante-
ren om alles volgens een feitelijke datum te 
ordenen? Waarom heb je dat niet gedaan?
M.W.: Dat zou mijn voorkeur hebben gehad, 
maar het bleek te ingewikkeld. En toen 
kwam ik op de idee dat je alle mensen door 
middel van hun geboortedatum in een 
structuur kan onderbrengen. Er zijn even-
wel twee criteria. Het eerste criterium is de 
‘geboortejaargang’, het tweede is de naam. 
De naam is ondergeschikt aan het geboorte-
jaar. En binnen elke doos ligt het oudste 
document onderaan, en het meest actuele 
bovenaan. Anton Stankowski is bijvoor-
beeld in 1906 geboren. De onderste laag 
bestaat in theorie uit zijn geboortekaartje 
van 1906, het vroegste document… Zijn 
doodsbericht uit het jaar 1998 wordt een 
stuk hogerop gelegd, en daar bovenop 
komen nog eens alle documenten van na 
zijn dood die met hem in verband staan.
D.P.: Je hebt er nooit aan gedacht alles volledig 
alfabetisch te ordenen?
M.W.: Nee, dat zou ik totaal zinloos hebben 
gevonden. Wat heb ik er nu aan dat Albers, 
Angelico en Arp allemaal vooraan naast 
elkaar komen te staan. Dat zegt mij totaal 
niets! Nee, ik was op zoek naar een vrij en 
open ordeningsprincipe zonder categori-
sche beperkingen, maar dat ordeningsprin-
cipe moest wel betekenisvol zijn.
D.P.: Je hebt dus geopteerd voor het systeem 
met de grootst mogelijke openheid, dat niette-
min zinvol is…
M.W.: …en dat rekening houdt met de tijd  
– dat vind ik ontzettend belangrijk. Ook bin-
nen elk jaargang speelt de tijd nog altijd een 
rol in de manier waarop de documenten 
ingevoegd worden. In principe gaat het er 
mij om dat er een chronologische overeen-
komst ontstaat, zonder dat daarbij een 
waardeoordeel wordt uitgesproken. Toch is 
er nog een alfabetisch nevenklassement: de 
categorie A-Z (A tot Z). Die heb ik nodig 
omdat ik van sommige personen de geboor-
tedatum niet ken. Ik heb bijvoorbeeld drie 
dozen met materiaal over de Parijse galeris-
te Denise René die onder de letter R gerang-
schikt staan, omdat ze haar geboortejaar 
tot dusver geheim heeft gehouden. Ook 
jouw documenten zitten nog in het klasse-
ment A-Z, ik weet immers niet wanneer jij 
geboren bent. 
D.P.: Mijn documenten?
M.W.: Maar natuurlijk, ik heb je toch leren 
kennen? Je hebt mij drie e-mails gestuurd! 
Maar aangezien ik jouw geboortejaar niet 
ken… 
D.P.: 1964!
M.W.: Laat ons nu eens een kijkje nemen bij 
het jaar 1964… Het is fascinerend om te 
zien wat er allemaal gebundeld is onder die 
noemer: de Franse componist Marc André, 
de acteur Ben Becker, de Amerikaanse kun-
stenaar John Beech… De kunstenaars 
Berlinde De Bruyckere, Liam Gillick, Subodh 
Gupta, Nol Hennissen, de sportman Jürgen 
Klinsmann, de filmregisseur Caroline Link. 
Ernesto Neto (kunst), Michelle Obama en 
Sarah Palin (politiek), Philippe Parreno 
(kunst)… Dat is nog maar een handvol van 
de ongeveer 540 personen die je onder jaar-
gang 1964 terugvindt. Uiteraard wordt de 
naam Dirk Pültau daar nu aan toegevoegd. 
Het is ongelooflijk interessant om te zien 
hoe de tijd zich rond sommige jaartallen 
verdicht. Willi Baumeister (°1889) is bij-
voorbeeld van hetzelfde jaar als Cocteau, 
Heidegger, Hitler, Masereel, de kunsthistori-
cus Max Raphael, Sophie Taeuber-Arp en 
Ludwig Wittgenstein. Over Hitler lees ik nog 
dagelijks, bijvoorbeeld over die voormalige 
nazikazernes die nu een nieuwe functie krij-
gen toebedeeld.
D.P.: Het archief  draait helemaal rond personen.
M.W.: Dat klopt. Personen hebben voorrang.
D.P.: Wat doe je met instituten of  thema’s?
M.W.: Die worden bij personen ingedeeld. Ik 
neem een voorbeeld uit uw land. Wij heb-
ben uitstekende relaties met de Brusselse 
organisatie CCNOA. Als ik de documenten 
met betrekking tot CCNOA wil onderbren-
gen, dan heb ik de keuze: ofwel CCNOA-
directeur Petra Bungert, ofwel haar partner, 
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Archiv Manfred Wandel (alfabetisch nevenklassement) Archiv Manfred Wandel (chronologisch hoofdklassement)

de kunstenaar en curator Tilman. Tilman 
heb ik als eerste leren kennen, daarom heb 
ik in eerste instantie voor hem geopteerd. 
Van veel documenten zijn echter op ver-
schillende plekken fotokopies te vinden. De 
documenta is verbonden met de naam 
Arnold Bode, maar ik wil de prestatie van 
Harald Szeemann niet minimaliseren, of  
van de artistiek directeur van de volgende 
documenta, Carolyn Christov-Bakargiev. 
Daarom kan je een deel van de documenten 
over documenta ook onder hun naam 
terugvinden.
D.P.: Het archief  begint echter in het jaar 
-3100 voor Christus. Het gaat terug tot 
Stonehenge. 
M.W.: Dat klopt. Daar heb je geen geboorte-
jaargangen meer. Die beginnen pas later  
– Ovidius vind je bijvoorbeeld onder -43 
voor Christus. Ik kan het materiaal over de 
vroegste tijden weliswaar bij benadering in 
een chronologie onderbrengen, ik weet 
immers dat Altamira voor de iconen komt… 
maar de vroegste geschiedenis van de mens-
heid is een heus probleem.
D.P.: In welke zin?
M.W.: De grote tijdsafstanden die zich uit-
strekken over miljoenen jaren, onttrekken 
zich aan elk voorstellingsvermogen. Ik heb 
besloten om het verleden dat miljoenen 
jaren terugligt in de categorie A-Z onder 
archeologie te klasseren. In ieder geval is de 
tijd in dit archief  navoelbaar. De afstand 
tussen Mark Rothko (°1903) en de 
Amerikaan Michael Rouillard (°1955), van 
wie nu werk in de stichting te zien is, 
bedraagt niet minder dan 20 meter – zovéél 
dozen staan er tussen beide kunstenaars.
D.P.: Wat doe je met thema’s? Die zijn immers 
vaak ‘tijdloos’. 
M.W.: Daaromtrent moet ik telkens samen 
met mevrouw Kübler een knoop doorhak-
ken. We hebben er bijvoorbeeld voor geko-
zen om alles wat in mijn leven met ‘kosmos’ 
samenhangt, bij de kunstenaar Lucio 
Fontana onder te brengen.
D.P.: Waarom Fontana?
M.W.: Omdat Fontana voor mij verbonden 
is met het thema kosmos. Weet je, in 1960 
heb ik in de galerie van Pasquale Senatore 
in Stuttgart voor het eerst werken van 
Fontana gezien. Ik was een jonge student en 
kon de betekenis van de snedes die Fontana 
in het doek maakte nog niet vatten. Pas veel 
later begreep ik dat het Fontana om de 
ruimte te doen was. Dankzij die snede, zie ik 
ruimte, in de meest reële zin van het woord, 

door middel van schaduw. Dat is voor mij 
een ongelooflijk belangrijke ervaring 
geweest. Vandaar dat ik besloten heb om 
alles wat met kosmos samenhangt bij 
Fontana onder te brengen. Ik had ook voor 
Kepler kunnen kiezen, maar voor mijn per-
soonlijk begrip van het thema kosmos is 
Fontana belangrijker geweest. 
D.P.: Het archief  omvat dus ook relaties van 
zeer persoonlijke aard, relaties die je als buiten-
staander niet altijd kan achterhalen. 
M.W.: Precies. 
D.P.: Maar als je nu in een inventaris zou kun-
nen opzoeken bij welke persoon een thema of  
een instituut werd aangehaakt…
M.W.: Dat kan. We beschikken weliswaar 
slechts over een heel eenvoudige inventaris 
met fiches, maar je vindt er wel de namen 
van personen met hun geboorte- en sterfda-
tum, en er zijn ook kaarten met begrippen 
als kosmos, fotografie of  futurisme, waarop 
een verwijzing staat naar de plek waar ze 
zijn ondergebracht.
D.P.: En als ik op zoek ben naar een bepaalde 
catalogus? 
M.W.: Dat hebben we niet helemaal kunnen 
oplossen. De catalogi zijn slechts gedeelte-
lijk op kaarten gezet. Als je bijvoorbeeld een 
welbepaalde catalogus van Willi Baumeister 
uit het jaar 1926 zoekt, dan zit de kans erin 
dat je gewoon in de archiefdozen onder 
geboortejaargang 1889 moet gaan kijken 
of  het boek erin zit. 
D.P.: In de dozen vind je artikels, documenten, 
brieven, uitnodigingen. Je vindt er echter ook 
boeken. Jouw bibliotheek is letterlijk opgeno-
men in het archief.
M.W.: Natuurlijk. Boeken zijn voor mij even-
goed documenten, culturele waarden. Je mag 
overigens de kunstwerken niet vergeten. 
D.P.: De kunstwerken maken deel uit van het 
archief? 
M.W.: In principe wel. Om praktische rede-
nen is er natuurlijk een depot, maar ik zei 
het al: ik maak geen onderscheid tussen een 
kunstwerk en een document. Wat mij betreft 
kunnen de kunstwerken evengoed onder 
geboortejaargangen worden gerangschikt. 
D.P.: En jijzelf, Manfred Wandel, zit jij ook in 
het archief? 
M.W.: Ik zit natuurlijk overal in het archief. 
Het archief  bestaat uit de documenten van 
mijn leven.
D.P.: Maar als ik bij jouw geboortejaargang ga 
kijken…
M.W.: Het jaar 1938? Daar zal je wel een en 
ander vinden. Maar de uiterst persoonlijke 

dingen heb ik in aparte ringmappen onder-
gebracht. In totaal zijn het er nu al 108. Je 
vindt er bijvoorbeeld het doodsbericht van 
mijn vader, brieven van Willi Baumeister 
aan mijn vader… Misschien zal je in het 
archief  onder Willi Baumeister dubbels vin-
den van die brieven, maar de originelen zijn 
voor mij zo belangrijk dat ik geen enkel risico 
wil nemen. In principe kan je die 108 ring-
mappen evenwel in het archief  integreren.
D.P.: Welke dingen uit jouw leven zitten niet in 
het archief? Heb je thuis nog een bibliotheek?
M.W.: Mijn bezittingen bevinden zich alle-
maal in de stichting. De bibliotheek van 
mevrouw Kübler, haar persoonlijke biblio-
theek – ze heeft filosofie en kunstgeschiede-
nis gestudeerd – is ondergebracht in onze 
woning. Maar ook haar bibliotheek kan in 
principe in het archief  worden ingepast.
D.P.: In zekere zin zit jouw hele leven in archief-
dozen… 
M.W.: Zo kan je het formuleren. 
D.P.: Vind je dat niet lastig?
M.W.: Weet je, ik heb zelf  zoveel tijd in mijn 
leven verloren, omdat men mij te weinig 
dingen uitgelegd heeft. Wat mij overkwam, 
zou ik andere mensen graag besparen. 
Daarom vond ik het belangrijk om mij niet 
alleen te uiten via de kunstwerken die in 
mijn leven een rol hebben gespeeld; ik wilde 
ook tonen vanuit welke achtergrond het 
voor mij überhaupt mogelijk was geworden 
om met die zaken om te gaan. Welnu, het 
archief  is mijn achtergrond. 
D.P.: Jouw archief  is echter meer dan een didac-
tisch project. Je zou het als een soort radicale 
zelfopoffering kunnen zien, en dan vraag je je af: 
waarom wil iemand zo’n offer brengen?
M.W.: Om mij tot de meest zwaarwichtige 
reden te beperken: ik heb de oorlog beleefd, 
ik heb puinhopen gezien. Naast het gebouw 
van de stichting, op de plek waar jij bent 
binnengekomen, stond de villa van mijn 
familie. Ze is er niet meer. Ik heb in mijn 
familie scheidingen beleefd, ik heb erfenis-
sen meegemaakt, ik heb zo vaak moeten 
zien hoe dingen opgedeeld en versnipperd 
werden. Daar wil ik me tegen verzetten. Ik 
besef  dat ook ik enkel met fragmenten werk, 
maar ik wil tonen dat je met fragmenten 
een geheel kan samenstellen. Ik wil tonen 
dat, dankzij ons vermogen om ons een eigen 
beeld van de wereld te vormen, de totaliteit 
over de vernieling triomfeert. Al heb ik de 
laatste tijd ook de omgekeerde ervaring. Ik 
heb namelijk het gevoel dat mijn leven in dit 
archief  uiteenvalt.

D.P.: Hoe bedoel je?
M.W.: Drie jaar geleden zijn we begonnen 
een massa materiaal uit verschillende ruim-
ten van de stichting en uit onze woning weg 
te halen, om alles te concentreren op één 
plek, het depot. Door die altijd maar toene-
mende massa materiaal… verdwijnt mijn 
leven. Ik weet dat het eigenaardig klinkt. Ik 
bedoel: hoe meer materiaal erbij komt, hoe 
meer de mogelijkheid verdwijnt om op basis 
van mijn archief  tot een karakterisering 
van mijn persoon te komen. 
D.P.: Heb jij je al beziggehouden met de vraag 
wat er later met het archief  zou kunnen gebeu-
ren?
M.W.: Ik hoop dat ik een aantal gedeelten in 
hun volledigheid zal kunnen overdragen. 
De kwaliteit van dit archief  zit hem name-
lijk in de gelaagdheid ervan. Ik betwijfel 
echter of  het archief  in zijn totaliteit behou-
den kan blijven. 
D.P.: Waarom ben je daar zo pessimistisch 
over? Als het archief  in de stichting blijft, dan 
moet het toch mogelijk zijn het in zijn geheel te 
bewaren?
M.W.: Dat is in elk geval de bedoeling, maar 
de kans is reëel dat het mijn opvolger aan 
middelen zal ontbreken. Weet je, zelfs de 
integriteit van de Warburgbibliotheek 
wordt momenteel bedreigd. Het plan is om 
ze uit het Warburginstituut te lichten en in 
de Senate House Library van de Universiteit 
van Londen te integreren. Momenteel wordt 
volop strijd gevoerd om de Warburg biblio-
theek als een zelfstandige entiteit te behou-
den. En daarbij: ik ben Warburg niet, ik ben 
maar Manfred Wandel. Ik hoop dat er ook in 
de toekomst met mijn archief  kan worden 
gewerkt, maar ik ben niet zeker of  dat moge-
lijk zal zijn. Misschien is mijn vrijheid hier te 
groot geweest.

Stiftung für konkrete Kunst, Eberhard-
strasse 14, 72764 Reutlingen (07121-
370328 en 25740; www.stiftungkonkrete 
kunst.de), open woensdag en zaterdag van 
14 tot 18 uur, en op afspraak. Tot 13 maart 
2011 lopen er drie tentoonstellingen: 
Undsoweiter 4, Michael Rouillard, Lighter 
Still: works 2006-2010; Undsoweiter 5, 
Douglas Allsop, Thirteen Reflective Editors; 
Undsoweiter 6, Anton Stankowski, System 
einer Farbharmonie.
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Dat Nederland tijdens de jaren 60 en 70 een 
internationale aantrekkingspool voor kunste-
naars vormde, hoeft geen betoog. De tentoon-
stelling In & Out of  Amsterdam: Travels in 
Conceptual Art, 1960-1976 (2009) in het 
New Yorkse Museum of  Modern Art illus-
treerde onlangs nog hoe Amsterdam, dankzij 
een vooruitstrevend sociaal beleid, een tole-
rante cultuur en een genereuze subsidiëring, 
talrijke buitenlandse kunstenaars wist aan te 
trekken. Hun aanwezigheid vormde op zijn 
beurt een grote stimulans voor de ontwikke-
ling van alternatieve tentoonstellingslocaties. 
Zo stichtte de Colombiaanse kunstenaar 
Michel Cardena samen met onder anderen 
Sigurdur Gudmundsson, Pieter Laurens Mol 
en Ulises Carrión in 1972 het In-Out Center in 
Amsterdam, een kunstenaarscoöperatieve 
met een eigen galerie. Maar ook in de periferie 
van het land, meer bepaald in Maastricht, 
ontsprongen kleinschalige kunstenaarsinitia-
tieven met een niettemin uitgebreid, levendig 
netwerk. Daar richtten Theo van der Aa en 
Ger van Dijck in hetzelfde jaar Agora op.
 Tot halverwege de jaren 80 organiseerde 
Agora voordrachten, filmprojecties, boek-
presentaties en gemiddeld tien tentoonstel-
lingen per jaar. Deels in tandem met de 
nabijgelegen Jan Van Eyck Academie wer-
den vooral nieuwe kunstvormen verkend, 
zoals performance, hoewel er eveneens 
plaats was voor schilderkunst en grafiek. 
Daarnaast publiceerde Agora op onregel-
matige basis het kunstenaarstijdschrift in 
krantenvorm Fandangos. In Fandangos werd 
plaatsgemaakt voor diverse nieuwe trends 
in de beeldende kunst (‘concept’, Fluxus, 
‘neodada’) alsook voor visuele en concrete 
poëzie. Het tijdschrift werkte met gastredac-
teurs als Raul Marroquin, Rod Summers en 
Klaus Groh, en publiceerde interviews met 
Joseph Beuys, Laurie Anderson en Pierre 
Cardin. Het gros van de bijdragen, die gaan-
deweg steeds vaker in de vorm van mailart 
werden aangeleverd, werd zonder hiërar-
chie en los van elk inhoudelijk programma 
naast elkaar geplaatst.1 Het eerste nummer, 
verschenen in 1973 als Vandangos, 
omschreef  de opzet van het tijdschrift als 
het uitgeven van ‘projects documentation 
ideas commentaries activities with the aim 
of  an overall communication’. Voorts ver-
zorgden Van der Aa en Van Dijck de uitgave 
van tal van kunstenaarsboeken en catalogi, 
gewijd aan onder anderen Nicolaus Urban, 
Michael Druks en Marjo Schumans. Dit 
gebeurde occasioneel in samenwerking met 
de Londense Beau Geste Press, die nauwe 
banden met de Fluxusbeweging onderhield. 
Grenzen waren uit den boze, alles moest 
door elkaar vloeien. Vandaag omschrijft Ger 
van Dijck Agora als ‘een synergetische 
draaikolk van ideeën en activiteiten welke 
zich niet laten binden aan plaatsen en per-
sonen’.2 Tegenover een (commerciële) gale-
rie met een vaste stal en een consistent pro-
gramma, stelde Agora een losse organisatie, 
een divers programma en het idee van de 
uitgebreide familie. Een tweetal kleinschali-
ge protestacties van Van der Aa en Van 
Dijck onthullen bovendien dat de heren van 
meet af  aan gedreven werden door idealen. 
Na Actie Nutteloos (protest tegen leegstand 
Maastricht) en Solidariteit (expositie der 
onderdrukte stadsacademiestudenten) in 1973 
vallen er echter geen uitdrukkelijke tekens 
van links activisme meer te ontwaren.
 Het publiek van Agora mocht dan beperkt 
zijn, het netwerk was wijdvertakt en strekte 
zich uit van Italië (Achille Cavellini, 
Maurizio Nannucci, Nicola de Maria) en de 
toenmalige Oostbloklanden tot Zuid-
Amerika (Ulises Carrión, Michel Cardena, 
Jaime Davidovich) en de Verenigde Staten 
(Peter Downsbrough, General Idea, Bill 
Gaglione en Anna Banana van de Bay Area 
Dadaists). Een groot deel van die contacten 
hadden Van Dijck en Van der Aa reeds voor-
dien opgebouwd. Alvorens in Maastricht 
neer te strijken, hadden zij immers jaren-
lang in Italië gewoond en er gewerkt als 
kunstenaars en galerie-assistenten. Deze 
ervaring heeft hen ongetwijfeld gestimu-
leerd om zelf  een kunstruimte op te starten.

 In de loop van de jaren 80 deed zich een 
markante verschuiving voor in het program-
ma van Agora: van printed matter naar new 
media. De toegenomen aandacht voor nieuwe 
technologieën manifesteerde zich vooreerst 
met Raul Marroquins installatie The World’s 
First TV Convention (1980) in The Bank te 
Amsterdam, mede georganiseerd door Agora. 
Het ging om een ‘conferentie’ waaraan enkel 
televisietoestellen deelnamen, die samenge-
komen waren om de huidige toestand en de 
toekomst te bespreken. De daaropvolgende 
jaren zou Agora verschillende evenementen 
buitenshuis op touw zetten, teneinde een gro-
ter publiek te informeren en te sensibiliseren 
voor mediagerelateerde kunstvormen. De 
voornaamste waren de International Media 
Meeting (Bonnefantenmuseum, Maastricht 
en Rijksuniversiteit Limburg, 1982), Digital 
Media and The Arts (Rijksuniversiteit Limburg, 
1985) en Talking Back to the Media (Time 
Based Arts, Amsterdam, 1985). Omstreeks 
1985 doofden de activiteiten van Agora lang-
zaam uit, mogelijk vanwege de teleurstellende 
respons en de beperkte middelen, of  ook 
omdat vaste waarden hun eigen weg gingen. 
De tien jaar eerder gelanceerde oproep van 
criticus en sympathisant Willem Coumans 
was in dovemansoren gevallen: ‘Ondanks de 
smalle financiële basis waarop Agora werkt  
– de studio geniet geen overheidssubsidie – 
blijkt er veel mogelijk. Enige verdelende recht-
vaardigheid in Maastricht zou evenwel voor 
Agora, gezien de plannen die niet gerealiseerd 
kunnen worden, erg wenselijk zijn.’ 3

Twee Belgen

Het omvangrijke archief  dat Van der Aa en 
Van Dijck vandaag beheren, is onbetaalbaar. 
Honderden dozen documentatiemateriaal 
wachten nog steeds op verwerking, waarde-
ring en publicatie. Bij gebrek aan een exten-
sief  historisch overzicht van Agora’s activi-
teiten zal ik me in het bijzonder toespitsen op 
hun relaties met twee Vlaamse kunstenaars 
tijdens de vroege jaren 70. Als het eropaan 
kwam om op regionaal niveau nieuwe con-
tacten te leggen, was het Belgische kunst-
landschap allicht even aantrekkelijk als het 
nabij was. Het tentoonstellingprogramma en 
de kunstenaarsbijdragen in Fandangos tonen 
aan dat de samenwerking met Belgische 
kunstenaars geconcentreerd was in de eerste 
vijf  werkjaren. Daarbij duiken de namen op 
van Yves De Smet, Leo Copers, Werner 
Cuvelier, Filip Francis, Wout Vercammen, 
Luc Deleu, Johan Van Geluwe, Daniël 
Dewaele en Groupe CAP. Velen onder hen 
werden in dezelfde periode ook voor het voet-
licht gebracht door het in 1970 opgerichte 
Internationaal Cultureel Centrum (I.C.C.) te 
Antwerpen, dat aanvankelijk geleid werd 
door Ludo Bekkers (1970-1972) en vanaf  
1972 door Flor Bex. De Smet, Van Geluwe, 
Vercammen, Deleu en Francis namen boven-
dien deel aan een van Agora’s belangrijkste 
buitenlandse projecten: de Traveling 
Exposition van 1975 in het Centro de Arte y 
Comunicación of  CAYC in Buenos Aires.
 Bij het in kaart brengen van de vroegste 
Belgische contacten van Agora is het van 
groot belang om de ontstaansgeschiedenis en 
de vertrekpunten van Agora in rekening te 
brengen. De centrale vraag die ik namelijk wil 
stellen is in welke mate de manifestaties van 
Filip Francis en Yves De Smet overeenstemden 
met de oorspronkelijke idealen van Van der 
Aa en Van Dijck. Het kunstenaarsinitiatief  
streefde naar ‘een sociologische kunst’, aldus 
het voorwoord van de Traveling Exposition-
catalogus. ‘In dat wordingsproces […] speelt 
Agora Studio – bij wijze van spreken - een 
eigen rol, die er één is van een bemiddelende 
aard. Agora (marktplaats, volksvergadering), 
laat dingen gebeuren: processen, verbindin-
gen, relaties, verschijningsvormen, die altijd 
weer vragen oproepen.’ 4

De kunstruimte als groepstherapie

De allereerste solotentoonstelling die Agora 
aan een Belgische kunstenaar wijdde, was 
getiteld Filip Francis in een oneindige beperking. 
In maart 1973 toonde Antwerpenaar Filip 

Francis een reeks van zeven witte doeken, 
beschilderd met de formule ‘ruimte/tijd = 
tijd/ruimte’. Van doek tot doek was deze ver-
gelijking systematisch verviervoudigd, tot de 
tekst nog nauwelijks leesbaar was. 
Gedurende negen dagen had Francis aan de 
set gezwoegd, onder invloed van de psyche-
delische drug LSD. Dit ingrediënt was essen-
tieel om een zogenaamde staat van ‘oneindi-
ge beperking’ te bereiken. De roes resulteerde 
in een verstoorde beleving van tijd en ruimte, 
die zowel fysiek als rationeel werd ‘uitge-
werkt’ door de kunstenaar. Het Brusselse 
mediacentrum Argos bewaart een film van 
Francis waarin het maakproces in zijn atelier 
volledig gedocumenteerd is (Oneindige beper-
king, etcetera, 40.700 x 9…, 1973). We zien 
er hoe het oppervlak van elk canvas met een 
liniaal en zachte potloodlijnen in een rooster 
wordt opgedeeld. Vervolgens worden alle 
woorden in schuinse richting ingevuld, eerst 
de ‘tijden’, dan de ‘ruimten’.
 Francis’ research beperkte zich niet tot 
deze cyclus. De quasi-wetenschappelijke 
schema’s, door hem als ‘Ultra-structuren’ 
aangeduid, maakten deel uit van een ambiti-
euzer project: de ontwikkeling van een 
‘Ultra-machine’, die zou fungeren als een 
katalysator voor menselijke communicatie. 
De machine, die volgens het schilderij 
Machine V/Ultra-Communicatie (1970-1971) 
plaats bood aan twee personen, had tot doel 
een optimale wederzijdse verstandhouding 
te genereren. Dezelfde ambities lagen aan de 
basis van de tentoonstellingslocatie die 
Francis in dezelfde jaren – 1970-1971 – uit-
baatte op de benedenverdieping van zijn 
woonst in Berchem, onder de toepasselijke 
naam Vacuüm voor nieuwe dimensies. 
Bovendien kan het individuele onderzoek 
van Francis niet los worden gezien van zijn 
gemeenschappelijke projecten met de 
Artworker Foundation, samen met de voorma-
lige Antwerpse happeners Hugo Heyrman 
en Wout Vercammen opgestart als een ‘col-
lectief  voor socio-cultureel engagement’. In 
1971 wordt in hun gezeefdrukte tijdschrift 
Artworker Star Francis’ Schema van een Ultra-
structuur gereproduceerd. Het tweede num-
mer van het tijdschrift droeg de toepasselijke 
titel Brainwashing Medium, verwijzend naar 
de ‘cerebrale expansie’ bepleit in de happe-
nings van Heyrman en Vercammen.5

 Heel wat acties van Francis uit die jaren 
doen denken aan projecten van andere kun-
stenaars die met Agora samenwerkten. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor een actie die Francis 
in 1973 uitvoerde in het gloednieuwe Empire 
Shopping Center in Antwerpen. Twintig uur 
lang beschreef  hij de muren van een leeg-
staande winkelruimte met het nummer 
negen, 40.700 keer om precies te zijn. Hij 
noemde dit ‘het langste geschreven getal ter 
wereld’.6 Deze actie vertoont merkwaardige 
overeenkomsten met werk dat rond dezelfde 
tijd werd gerealiseerd door de Israëlische 
kunstenaar Michael Druks, die eveneens in 
contact stond met Agora. In 1973 zette 
Druks een met video geregistreerde soloactie 
op, waarbij hij zonder ophouden strafregels 

schreef: Punishment: Copying from the Book of  
Judges, Chapter III, passage B, 80 Times. Druks 
baseerde deze actie op een persoonlijk jeugd-
trauma. Straf  op school was zijn eerste ken-
nismaking met autoriteit en als zodanig het 
begin van de meedogenloze repressie waar-
mee de maatschappij hem nog steeds con-
fronteerde. Een jaar later coördineerde Druks 
in de lokalen van Agora het groepsevent 
Strafschrijven, gebaseerd op hetzelfde con-
cept. In dit geval keek Meester Druks erop toe 
dat elke leerling bij elke nieuwe zin de 
gebruikte woorden precies onder de vorige 
schreef. Niet toevallig bevond zich onder de 
leerlingen ook Filip Francis.
 De ‘synergetische draaikolk van ideeën en 
activiteiten’ in en rond Agora wordt nog een 
stuk concreter wanneer blijkt dat Francis 
voor zijn tweede Maastrichtse tentoonstel-
ling in 1976 op zijn beurt een specifieke 
jeugdherinnering ontleedde en herensce-
neerde. De tentoonstelling Climax for 
Tumbling Things omvatte fotografisch docu-
mentatiemateriaal, geschilderde studies op 
doek, zeefdrukken en een super 8-film van de 
gelijknamige performance. Het geheel kader-
de in Francis’ Souvenirs-serie (1973-1975), 
waarin, aan de hand van verschillende 
media, de impact van enkele ervaringen uit 
zijn kindertijd op een schijnbaar objectieve 
wijze getest, gemeten en ingeschaald werd  
– van trauma tot genot. De tentoongestelde 
werken ging alle terug op een specifieke her-
innering uit 1956. Een beschilderd school-
bord illustreerde dat het rechtop zetten van 
450 houten plankjes ongeveer 30 minuten 
had gevergd. Een luttele 45 seconden vol-
stonden om de hele structuur vervolgens 
met de grond gelijk te maken. Degree of  satis-
faction: 100%. Reeds als kleine uk scheen 
Francis dus een voorkeur te hebben voor uit-
houdingsspelletjes. Het grote verschil met de 
Oneindige Beperking-serie, die de kloof  tussen 
schilderkunst en performance nog trachtte 
te overbruggen, was dat het picturale docu-
ment nu werd gescheiden van het fysieke 
experiment. Het belangrijkste was echter de 
performance zelf. In een brief  van januari 
1976 deelde Francis aan Ger van Dijck de 
begeleidende verklaring mee die op de uitno-
diging hoorde te komen: ‘’Deze stukken voor 
omvallende dingen is een herhaling van een 
jeugdsouvenir’ […] Dit is genoeg tekst, dat 
het ook een terapie en hersengimnastiek is 
moeten ze zelf  maar achterhalen.’
 Climax for Tumbling Things was voordien 
reeds in verscheidene galeries en instituten 
opgevoerd, onder andere op de Prijs Jonge 
Belgische Schilderkunst in het Paleis voor 
Schone Kunsten in 1974. In de laatste 
scène van de geprojecteerde super 8-film 
parodieerde de kunstenaar het ‘domino-
effect’ op een afterparty: in plaats van de 
houten plankjes werden alle tooghangers in 
een rechte lijn omvergeduwd. Resultaat: 
groot jolijt. De speelse heropvoering won 
het van de droge ernst waarmee de herin-
nering aanvankelijk was doorgelicht. 
Dergelijke spontane acties werden zelden 
gedocumenteerd. Misschien was de ver-

Streven naar een sociologische kunst 
Twee Belgische connecties (1972-1976) van kunstenaarsinitiatief  Agora

Zicht op de tentoonstelling ‘Filip Francis in een oneindige beperking’,  
10-24 maart 1973, Agora, Maastricht
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standhouding zo goed dat er niet aan docu-
menteren gedacht werd? Vanuit het stand-
punt van de historicus had de vriendschap 
tussen Francis en de twee Agorastichters in 
elk geval een problematisch neveneffect. 
Het aantal archivalia is echter niet noodza-
kelijk een indicator voor de intensiteit van 
een samenwerking. Hoewel er zeer weinig 
correspondentie bestaat tussen Agora en 
Francis, beschouwde Van Dijck hem als ‘een 
zielsverwant’.7 In het gesprek dat ik met Ger 
van Dijck en Theo van der Aa over de oor-
spronkelijke beweegredenen van Agora 
voerde, werd bovendien duidelijk dat de ten-
toonstelling van Francis’ experimentele 
schoolborden in 1973 perfect overeenstem-
de met de sociale idealen van de stichters.
 In de nasleep van hun Italiaanse episode en 
net voor hun permanente vestiging in 
Maastricht, verbleven Van Dijck en Van der 
Aa een jaar in Utrecht bij Van Dijcks zus Annie 
en haar echtgenoot Victor Debats. Debats, een 
psycholoog van beroep, had hen aangespoord 
om deel te nemen aan zijn sensitivity training. 
Deze therapie was gericht op het ontlasten 
van emotionele en rationele beperkingen en 
het verhogen van onderlinge compassie via 
groepsgesprekken en het gebruik van geest-
verruimende middelen. Hierop vormde zich 
het idee om deze sessies te transponeren naar 
de kunsten, als alternatief  antwoord op de 
alledaagse barrières voor creativiteit. Een 
ongewone variant van de artist-run space werd 
hierbij bedacht: een intrinsiek sociale ruimte, 
waar zowel professionele beoefenaars als 
dilettanten elkaar konden ontmoeten, met 
elkaar van gedachten wisselen, ‘maar ook 
pannenkoeken bakken en hun kinderen drop-
pen’, aldus Van Dijck. Een dergelijke plek zou 
spontane en originele creaties bevorderen en 
breken met de statische verhouding ten 
opzichte van het publiek. 

Het archief  spreekt

Pas na een bezoek aan het persoonlijke 
archief  van de conceptuele kunstenaar Yves 
De Smet uit Gent (1946-2004) kon de beves-
tiging worden gevonden dat deze intenties 
ook openlijk verspreid werden. Volgend op 
hun eerste contact in november 1972, ont-
ving De Smet een brief  met de volgende, 
uiterst flagrante introductie: ‘Agora O.C. is 
een galerij waar nieuwe wegen worden 
gezocht om beeldende kunstenaars in de 
gelegenheid te stellen om hun werk en hun 
ideeën te presenteren. Hiernaast zijn wij 
bezig met een exploratie van de raakvlakken 
tussen de aktuele kunstrichtingen en de 
nieuwere ontwikkelingen binnen de psycho-
logie, middels ontmoetings (encounter) 
groepen waar de relatie tussen mensen en de 
menselijke existentie, beleefd vanuit de hier-
en nu situatie, centraal staan.’ Opvallend is 
dat Agora zich in deze eerste brieven nog niet 
introduceerde met de later gangbare prefixen 
‘Studio’ of  ‘Stichting’, maar als ‘Agora O.C.’, 
waarbij O.C. stond voor ‘ontmoetingscen-
trum’. In de standaardbrief  werden vier 
kernactiviteiten opgesomd en toegelicht. Als 
eerste activiteit wordt de organisatie van 
exposities vermeld, waarbij ‘ernaar gestreefd 
[werd] om voor de belangstellenden een zo 
groot mogelijke betrokkenheid bij het geëx-
poseerde werk mogelijk te maken o.a. door 
een uitgebreide dokumentatie’. Voorts bood 
Agora onderdak aan voordrachten en con-
certen, en om uit de kosten te komen bleek de 
organisatie verrassend genoeg ook als lijs-
tenmakerij te fungeren. Ten slotte wordt het 
idiosyncratisch karakter van het initiatief  
perfect aangegeven door de vierde en laatste 
taakomschrijving. Een bijgevoegd formulier 
bood geïnteresseerden de mogelijkheid om 
zich in te schrijven voor ‘non-verbale expres-
sieavonden’ en diverse ontmoetingsgroepen 
voor onderwijzers, maatschappelijk werkers, 
koppels en eenieder die een antwoord zocht 
op de vragen ‘wie ben ik, wat beteken ik voor 
anderen, wat betekenen anderen voor mij’. 
In deze cursussen ging het vooral om ‘het 
inzicht verkrijgen in groepsprocessen en het 
leren hanteren hiervan, niet zozeer om de 
inhoudelijke kant van het groepswerk zoals 
het opstellen van programma’s e.d.’. Wat 
aanvankelijk niet meer leek dan een wild ver-
haal van een van de stichters, werd door het 
persoonlijke archief  van Yves De Smet zwart 
op wit bewezen. De documenten in het 
archief  van De Smet toonden aan dat de 
idealen achter Francis’ Ultra-Machine door 
Agora in de praktijk werden omgezet. Hoe 
het werk van Yves De Smet in dit plaatje 
paste, was echter nog onduidelijk.

Een eerste stap was om uit te zoeken via welke 
weg Agora überhaupt bij De Smet was terecht-
gekomen. Uit het genoemde gesprek met Van 
Dijck en Van der Aa bleek dat zij om nieuwe 
kunstenaars op het spoor te komen twee bij-
zondere hulplijnen inzetten. Hun ‘telefoon-
gidsen’ waren de catalogi van de tentoonstel-
lingen Sonsbeek Buiten de Perken (1971) en, 
vooral met betrekking tot de Belgische kunste-
naars, die van de derde Triënnale der Zuidelijke 
Nederlanden (1972-1973). De Triënnale wilde 
een steekproef  bieden van de nieuwste artis-
tieke ontwikkelingen ten zuiden van de 
Moerdijk en ten noorden van Brussel. Na een 
eerste stop in het Stedelijk Van Abbemuseum 
in Eindhoven tijdens de drie laatste maanden 
van 1972, reisde de tentoonstelling geduren-
de de maand januari naar het I.C.C. te 
Antwerpen. Namens de Vlaamse sectie had 
curator Flor Bex onder meer gekozen voor 
Filip Francis’ Schema van een Ultra-structuur en 
Yves De Smets conceptuele studies van alle-
daagse voorwerpen zoals stenen, sinaasappe-
len en vorken. De Smets fotowerken en teke-
ningen werden door criticus en MTL- 
galeriehouder Fernand Spillemaeckers 
uitgebreid beschreven in een artikel in  
De Volksgazet.8 Dat Spillemaeckers nagenoeg 
de helft van zijn recensie van de Triënnale aan 
de inzendingen van De Smet wijdde, is niet zo 
vreemd. In april-mei 1971 had MTL immers 
de tentoonstelling Vorm en Inhoud van Yves  
De Smet gehuisvest. De criticus Spillemaeckers 
prees bovenal de ‘analytisch conceptuele’ 
esthetiek en de diepgaande, intelligente en iro-
nische wijze waarop De Smets werk uitdruk-
king gaf  aan de wederkerige relatie tussen 
teken en empirische werkelijkheid, in de geest 
van Sol LeWitt. 
 Dat zowel Filip Francis als Yves De Smet 
tentoonstelden op de Triënnale, kan mede 
verklaren dat Agora met hen beiden in con-
tact kwam. Net als bij Francis, worden de 
mondelinge verklaringen van Van Dijck en 
Van der Aa echter opnieuw bevestigd door 
het persoonlijk archief  van Yves De Smet. In 
de reeds genoemde brief  van november 
1972, die het contact tussen De Smet en 
Agora inluidt, lezen we: ‘Van de inzendin-
gen op de Triënnale der zuidelijke 
Nederlanden had o.a. uw werk onze bijzon-
dere belangstelling’. De brief  onthult even-
wel niet waarom de Agorastichters hun oog 
op De Smet hadden laten vallen. Ger van 
Dijck signaleerde mij dat hijzelf, net als Yves 
De Smet, had deelgenomen aan de tweede 
Triënnale der Zuidelijke Nederlanden in 1969. 
Op dat moment woonden Van Dijck en zijn 
partner echter nog steeds in Verona. Tijdens 
een bezoek aan Italië had de bevriende kun-
stenaar Ries Linnartz hem aangemoedigd 
om te participeren. Kort na het verstrijken 
van de deadline, besloot Van Dijck om als-
nog zijn ammussiamenti in te zenden, een 
soort hybride antivormen samengesteld uit 
plastic, krantenpapier en touw. Met succes. 
Maar Van Dijck had geen zin om helemaal 
naar Eindhoven – laat staan Antwerpen – te 
reizen, gewoon om zijn sculpturen ter plek-
ke geïnstalleerd te zien. ‘Daar was ik veel te 
arrogant voor’, aldus Van Dijck. Hoewel de 
toekomstige oprichter van Agora ongetwij-
feld de catalogus zal doorbladerd hebben, 
toont de brief  aan dat hij pas echt met De 
Smet en zijn werk zou kennismaken tijdens 
de daaropvolgende editie van de Triënnale 
in 1972, het jaar waarin Agora van start 
ging. Opnieuw blijken het Agora-archief  en 
de getuigenissen van de stichters comple-
mentair met het persoonlijke archief  van 
De Smet!

Een internationale vrijplaats

Terwijl het eerste contact met Filip Francis 
via KMSKA-conservator Hedwig Bex-
Verschaeren was tot stand gekomen, werd 
Yves De Smet rechtstreeks aangeschreven. 
Ook daarna was er veel schriftelijk contact 
tussen De Smet en Agora. Yves De Smet 
schrok er immers niet voor terug om gere-
geld te polsen naar nieuwe projecten, ten-
toonstellingen en allerhande mogelijkhe-
den tot samenwerking. Kort voor de 
oprichting van Agora had De Smet trou-
wens zelf  aan het roer gestaan van een gale-
rie. In 1969 had de Gentenaar samen met 
zijn toenmalige echtgenote Jenny Van 
Driessche Plus-Kern opgericht, dat zich 
aanvankelijk als ‘Centrum voor Konstruk-
tieve Vormgeving’ profileerde. De Smet 
hoopte met Plus-Kern zijn ideaal in de prak-
tijk te brengen: een ruimte toegewijd aan de 
eenmaking van kunst en leven, vrij van 

commerciële belangen. In het Plus-Nieuws-
nummer van januari 1971 stelde hij dat 
‘alle vormen van konstruktieve kunst, in 
wezen, hetzelfde doel nastreven, zijnde: het 
konkreetstellen van de kunst in funktie van 
een integratie met het leven zelf. Het spreekt 
vanzelf  dat eenieder zijn eigen karakter en 
middelen aanwendt om dit doel na te stre-
ven.’ 9 Een dergelijke programmatische 
insteek was Agora vreemd. Agora wilde zich 
immers niet laten beperken door artistieke 
categorieën. In al hun activiteiten stond, zo 
luidde het in de omzendbrief, ‘niet zo zeer 
een bepaald thema, maar meer de ontmoe-
ting zelf  centraal’.
 Van 1974 tot 1976 leverde De Smets 
‘proactieve’ aanpak hem in Agora niet 
minder dan twee solotentoonstellingen en 
twee deelnames aan groepstentoonstellin-
gen op. Toch gaf  Van Dijck aan De Smet 
nooit ervaren te hebben als een opdringe-
rig persoon. Hij beschreef  hem integendeel 
als een ‘echte Belgische gentleman; 
beschaafd, vriendelijk en bescheiden’. De 
Smets eerste tentoonstelling in Agora vond 
plaats in het voorjaar van 1974. Op de uit-
nodigingskaart worden ‘fotografische wer-
ken van stenen en een slide-piece’ aange-
kondigd, maar nadere informatie 
ontbreekt. Uit de briefwisseling kan wor-
den opgemaakt dat de tentoonstelling aan-
sloot bij twee andere tentoonstellingen die 
plaatsvonden rond dezelfde tijd: een solo-
tentoonstelling van De Smet in Plus-Kern 
en zijn bijdrage aan een internationale 
massatentoonstelling, die in samenwer-
king met Agora van februari tot maart 
1974 georganiseerd werd in de Jan Van 
Eyck Academie in Maastricht.
 Op deze International Meeting, gecoördi-
neerd door studenten Raul Marroquin en 
Herman Kleinknecht, was iedereen wel-
kom. De uitnodiging specificeerde dat ‘con-
cerning work nothing is forbidden, within 
reason’, en dat ‘we would be grateful if  you 
could circulate this letter among friends‘. 
De Smet liet dat aanbod niet aan zich voor-
bijgaan. Hij tekende present met het zes-
tiendelige fotowerk Directions en het dia-
werk Me and the Photographer, en liet zich 
vergezellen door een kleine Plus-Kern-
delegatie, onder wie Leo Copers, Werner 
Cuvelier en Fred Vandaele. In beide werken 
figureerde de kunstenaar zelf, weliswaar 
zonder zijn persoon als onderwerp te 
nemen. In Directions (1973) dekt de titel 
nagenoeg de lading. Naar het voorbeeld van 
een verkeersagent, gaf  De Smet met zijn 
arm een bepaalde richting aan. 
 De tweede solotentoonstelling van Yves 
De Smet liep tijdens de herfst van 1976. Het 
was een heuse miniretrospectieve. Elf  foto-
grafische werken werden tentoongesteld 
onder de titel Werken 1972-1976. Relatie 
tussen beeld en beeld, woord en woord, woord 
en beeld, beeld en woord. Drie jaar later zou 
Rudi Fuchs het voorstel van deze tentoon-
stelling oppakken en uitbreiden met 
Relations 1971-1978 in het Stedelijk Van 
Abbemuseum, De Smets eerste overzichts-
tentoonstelling in een museum. In het pers-
bericht verduidelijkte De Smet zijn invulling 
van het relationele begrip: ‘Meestal zijn de 
relaties, die ik in mijn werk poog te visuali-
seren, van wetmatige aard. Wetmatigheid 
die haar oorsprong vindt in de wiskunde, de 
taalkunde, of  de eigen materialiteit van het 
benutte medium. Naast deze rationele rela-
ties komen echter ook relaties voor met een 
gevoelsmatig karakter. Mijn werken behan-
delen bijgevolg wiskundige, taalkundige, 
materiële en gevoelsmatige relaties, of  com-
binaties hiervan.’ Deze poging om relaties 
van zeer diverse aard te visualiseren, zorgde 
echter niet zelden voor een clash op esthe-
tisch vlak. De Smet zocht zijn odes aan de 
natuur te verzoenen met een zakelijke 
vormgeving. Door de band genomen 
bestonden zijn fotowerken uit organische of  
persoonlijke elementen die op millimeter- of  
ruitjespapier geordend werden. Een zelfpor-
tret of  een kei – in zijn concrete gedaante of  
als afbeelding – werd bevestigd op een rea-
dymade roosterstructuur, met een optio-
neel lyrisch bijschrift.
 De verwantschap van de relationele voor-
stellen van Yves De Smet en de therapeuti-
sche experimenten van Filip Francis is ver te 
zoeken. Dat Agora in beiden geïnteresseerd 
was, is daarentegen wel te begrijpen. Of  de 
invalshoek nu psychologisch, sociaal of  
semiotisch is, zowel bij De Smet als bij 
Francis staat ‘de relatie tussen mensen en 
de menselijke existentie, beleefd vanuit de 
hier-en nu situatie, centraal’. Een gesprek 

met de Agorastichters zette mij op het spoor 
van de beweegreden om te werken met een 
van beide kunstenaars, Filip Francis. 
Uitsluitsel hierover kreeg ik echter verras-
send genoeg niet door onderzoek in het 
archief  van Agora, maar door documenten 
in het persoonlijk archief  van Yves De Smet. 
Niet alleen over de totstandkoming van het 
contact met De Smet kon dit archief  ophel-
dering verschaffen. Ook de mondelinge 
getuigenis van een van de Agorastichters, 
die een verklaring bood voor de interesse in 
het werk van Filip Francis, konden dankzij 
documenten in het archief  van Yves De 
Smet worden gestaafd. Met behulp van De 
Smets archief  kon worden bewezen dat 
Agora en Francis elkaar hadden gevonden 
via hun beider interesse in de therapeuti-
sche bevordering van menselijke communi-
catie. Francis en De Smet mogen dus weinig 
met elkaar te maken hebben, het archiefon-
derzoek naar beide kunstenaars bleek ver-
rassend complementair. Het bewijst dat het 
relationele karakter van archieven veel ver-
der strekt dan de verwantschappen tussen 
kunstenaars.

Noten

 1 Marc Goethals, Agora en het netwerk van 
Fandangos, catalogus, Maastricht, Jan van Eyck 
Academie, 2010.

 2 E-mail van Ger van Dijck, 5 april 2010.
 3 Willem Coumans, Kunst Kijken, De Limburger, 

17 december 1976, p. 7.
 4 Willem Coumans, Voorwoord, in: Agora Studio 

Traveling exposition, tentoonstellingscatalogus, 
Buenos Aires/Carracas/Sao Paulo, CAYC/
Estudio Actual/Museo de Arte Contemporaneo, 
Maastricht, 1975.

 5 Virginie Devillez, To be in or behind the Museum? 
Les arts visuels dans les années 68, Cahiers 
d’histoire du temps présent/Bijdragen tot de 
eigentijdse geschiedenis, nr. 18, 2007, pp. 
26-27.

 6 Johan Pas, ‘Een hippe kunstgalerij in Berchem’: 
Vacuum voor Nieuwe Dimensies 1970-1971, 
Antwerpen, Galerie De Rode Zeven, 2006.

 7 Interview met Ger van Dijck en Theo van der 
Aa, Maastricht, 3 april 2010. Alle uitspraken 
die enkel aan Ger van Dijck worden 
toegeschreven, zijn eveneens afkomstig uit dit 
gesprek.

 8 Fernand Spillemaeckers, Derde Triënnale der 
Zuidelijke Nederlanden, in De Volksgazet, 8 
februari 1973.

 9 Yves De Smet, Het Tonaal Konstruktivisme van 
Beullens, Van Doorslaer en Wery, in Plus-Nieuws, 
jrg. 2, nr. 11, 15 januari 1971.

Deze tekst gaat terug op een lezing getiteld 
South of  the border, common grounds on 
the relations between Agora and Flanders, 
gehouden op 24 mei 2010 in kader van het 
driedaagse discursieve programma Agora: 
The archive – exhibited in de Jan Van Eyck 
Academie, Maastricht.

Van mei tot juli 2011 organiseert Hedah 
(Maastricht) een manifestatie rond Agora: 
AGORA HUBBUB. Film, mail art, lectures 
& performances. Met bijdragen van: Anna 
Banana, Vittore Baroni, Leen Bedaux, Ruud 
Jansen, Raul Marroquin, Rod Summers. 
Performances op 27, 28, 29 mei 2011. 
Voor nadere informatie zie: www.hedah.nl

Yves De Smet 

Illustration II (Leaving no stone unturned),  
1975-1976
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HANS DE WOLF

In welk landschap komen jonge vorsers 
terecht wanneer ze, gedreven door het 
enthousiasme dat de jeugd kenmerkt, 
onderzoek willen verrichten naar de vele 
aspecten van de hoogkwalitatieve kunst, die 
onze uithoek in Europa sinds de vroege mid-
deleeuwen bijna ononderbroken heeft 
voortgebracht. Omdat het onmogelijk is de 
gehele omvang van deze heikele vraag te 
vatten in een kort opiniestuk, heb ik beroep 
gedaan op een metaforische interface, het 
kaartenspel. Dit spel levert ons de mogelijk-
heid om de kansen van jonge vorsers over 
de hele wereld in te schatten, en wat ons 
daarbij vooral interesseert, is dat het spel 
minder gebaseerd is op strategisch inzicht 
dan op geluk. Het spel heet in de lingua 
franca van het onderzoek opportunities. Laat 
ons er onmiddellijk aan beginnen. We trek-
ken een eerste kaart.

RUITENkONING

New York, herfst 1997. Dankzij een felbe-
geerd fellowship van de Belgian American 
Educational Foundation word ik als visiting 
scholar toegelaten aan Columbia University. 
Mijn intakegesprek met Rosalind Krauss 
verloopt niet bijzonder hartelijk, maar tot 
slot verwijst ze mij door naar een vrouw 
met een onmogelijke Ierse naam die de 
Avory Library beheert. ‘You’ll find quite 
something over there’, voegt ze er nog aan 
toe. Ik kan niet beweren dat de seminaries en 
lectures die ik aan Columbia heb gevolgd een 
blijvende indruk op mij hebben nagelaten  
– hoewel ik er op onderzoeksvlak heel wat 
van heb opgestoken – maar sinds ik terug 
uit New York vertrokken ben, heb ik de 
Avory Library bijna elke dag gemist. Achter 
de deftige façade met vier massieve zuilen, 
opgetrokken in de wat disproportionele 
neorenaissancestijl die de hele campus ken-
merkt, gaat namelijk het prachtigste onder-
zoeksinstrument in de kunsten schuil. De 
vermoedelijk meest volledige bibliotheek 
voor kunsten en architectuur van Columbia 
opent om 8 uur ’s ochtends en blijft onon-
derbroken open tot middernacht. De stu-
denten zoeken een rustige hoek aan een van 
de majestueuze tafels uit 1910 en verzame-
len zelf  hun materiaal in de stacks. Batterijen 
van computers staan hun daarbij overal ter 
beschikking. Ik heb bijvoorbeeld nog maar 
net opgemerkt dat Alfred Kiesler een artikel 
heeft gepubliceerd in een editie van 1937 
van the Architectural Record (Vol. 81, n° 5)… 
even naar beneden en in geen tijd ligt het 
originele exemplaar op mijn tafel. Maar het 
belangrijkste kapitaal dat deze bibliotheek 
bezit, ligt naar mijn inschatting niet in het 
technologische dispositief. Als een oude 
dame van stand wordt Avory alle dagen, 
behalve op zondag, zeer zorgvuldig onder-
houden door een vijftiental bibliothecaris-
sen, elk met hun eigen deelgebied, die 
ervoor zorgen dat niets aan hun aandacht 
ontsnapt. Ze staan permanent ter beschik-
king, bieden je vriendelijk hulp en geven 
inhoudelijke raad, vanzelfsprekend gerela-
teerd aan hun kennisgebied. Ze worden bij-
gestaan door bedienden en jobstudenten.
 Dit team slaagt erin om bij het registreren 
en inhoudelijk/elektronisch verwerken van 
honderden tijdschriften nooit meer dan een 
paar weken achterstand op te lopen. In een 
aanpalende zaal staan verschillende rijen met 
tafels die er wat uitzien als ouderwetse stem-
hokjes. Dit zijn de cubicals. Ze worden toege-
wezen aan individuele studenten, zodat zij 
zich volledig kunnen afzonderen. In hun cubi-
cal kunnen ze selecties van boeken en naslag-
werken voor langere tijd reserveren. In een 
andere hoek van de leeszaal bevindt zich het 
geluidsvrije kopieerlokaal. Het geheel straalt 
een intieme excellentie uit. Hier en daar staan 
bronzen beelden van eerbiedwaardige colle-
ga’s die ooit met het huis verbonden waren, 
zoals Meyer Schapiro, of  hangen statige schil-
derijen van professoren in toga op de vrij 
gebleven wanden. In de tijdschriftenzaal zit 
Arthur Danto doorgezakt in een zetel met zijn 
verdraaide blik te bladeren in een magazine.

JOKER

Een joker komt meestal onverwacht te voor-
schijn en biedt een zich moeilijk realiseren-
de orde in het kaartspel een onverhoopte 
boost. Ik herinner mij dat ik tijdens mijn 
onderzoek op het spoor kwam van een kort 
radio-interview dat Marcel Duchamp in de 
vroege jaren 60 had toegestaan aan een 
radiokanaal ergens in Alberta, Canada. Een 
voetnoot maakte melding van een rudimen-
taire transcriptie van het radiogesprek, 
waarvan het origineel in een bibliotheek in 
Alberta bewaard werd. Dit soort kennis 
interesseert een bibliothecaris in Avory. In 
geen tijd was een link gelegd, werd een 
afspraak gemaakt en ik herinner mij mijn 
ongeloof  en verwondering toen ik de vol-
gende morgen een kopie van de transcriptie 
terugvond in mijn brievenbus, West 109th 
Street, New York.

SCHOPPENvIER

Intussen doceer ik al een aantal jaar kunst-
wetenschappen en esthetica aan de Vrije 
Universiteit Brussel. Ook mijn studenten 
leren een metier, bekwamen zich in het uit-
voeren van wetenschappelijk onderzoek en 
maken zich de knepen van het vak eigen, en 
ik ben ervan overtuigd dat enkelen onder 
hen ook in New York best hun mannetje 
zouden staan. Maar dit neemt niet weg dat 
de intellectuele omgeving waarin ze als stu-
denten terechtkomen, nauwelijks de verge-
lijking kan doorstaan met een sportschool 
op Cuba, waar op het tennisterrein alleen 
nog maar een kabel hangt ter hoogte van de 
plek waar ooit een net was, en waar het 
zwembad al eeuwen droog staat. Van-
zelfsprekend kunnen ook zij terecht in onze 
Koninklijke Bibliotheek, die in principe alle 
wetenschapsgebieden bedient, maar deze 
levensnoodzakelijke instelling kan vanzelf-
sprekend niet alle kunsthistorische en theo-
retische debatten heuristisch ondersteu-
nen. Dat is ook niet haar opdracht. En zo 
komen we tot een op zijn zachtst gezegd ver-
bluffende conclusie: Deze hoek van de 
wereld, die grosso modo sinds Melchior 
Broederlam bijna generatie na generatie 
kunstenaars voortbrengt waar de hele 
wereld ons om benijdt, kunstenaars die 
prestigieuze zalen toegewezen krijgen in 
musea als het Prado, het Louvre, het 
Kunsthistorisches Museum van Wenen of  
de Gemäldegalerie in Berlijn, om er maar 
enkele te noemen, deze hoek van de wereld 
BEZIT NIET EENS EEN EIGEN KUNST-
BIBLIOTHEEK waarin deze weelde kan wor-
den bestudeerd, en de internationale debat-
ten die dit erfgoed genereert, kunnen 
worden bewaard en verwerkt. En zo zijn 
mijn studenten veroordeeld om bijna bede-
lend te gaan aankloppen bij de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, de 
enige instelling die er voor haar eigen 
wetenschappelijke doelstellingen een min 
of  meer acceptabele bibliotheek op nahoudt 
en waar de aankomende generatie kunst-
wetenschappers op dinsdag- en donderdag-
namiddag wat kan gaan sprokkelen. In de 
huidige situatie kan het verrichten van 
kunsthistorisch onderzoek in Brussel 
meestal vergeleken worden met het creatief  
vullen van de vele hiaten in een bibliografie, 
waarbij in de regel verschillende universi-
taire bibliotheken moeten worden aange-
daan en er veel tijd verstrijkt tijdens het 
wachten op bruiklenen. Niet zelden eindigt 
de zoektocht naar een boek uiteindelijk bij 
Amazon.com.

HARTENvROUW

Basel, juni 2007. Dat het Kunsthistorisches 
Seminar van de universiteit van Basel is 
ondergebracht in een majestueus neore-
naissancepalazzo, dat de directe buur is 
van het prestigieuze kunstmuseum, zou 
kunnen gelezen worden als een visionaire 
ingreep van de academische overheden van 
de stad, maar gaat in werkelijkheid terug 
op het mecenaat van een familie van indus-
triëlen. Deze voormalige zetel van de natio-

nale bank in Basel leent zich uitstekend 
voor haar nieuwe functie. In de leeszaal 
hangt een inspirerende stilte, in de kelders 
dienen de vele kluizen voortaan voor het 
beschermen van een ander kapitaal: de 
kunstbibliotheek, met inbegrip van manus-
cripten, prenten en facsimiles, kortom alles 
wat aan het onderricht in de kunsten een 
meerwaarde kan geven. Ik word ontvangen 
in het bureau van Gottfried Boehm, een 
van de grondleggers van wat in de 
Duitstalige wereld de Bildwissenschaften 
wordt genoemd en de bezieler van het 
Seminar. Op zijn bibliotheekkast staat een 
klein olieverfportret van Heinrich Wölfflin, 
die in een vorige eeuw dezelfde leerstoel 
bekleedde, nadat deze bij de dood van Jacob 
Burckhardt was vrijgekomen. Het stadje 
(180.000 inwoners) heeft traditie en leeft 
in het besef  dat het de voorbije eeuwen bij 
de ontwikkeling van wat toen nog de kunst-
geschiedenis werd genoemd, een rol van 
belang heeft gespeeld. Boehm maakt intus-
sen zelf  deel uit van de annalen van de 
kunstwetenschap, en zijn Seminar illus-
treert dat het samenvoegen van twee elkaar 
ondersteunende en aanvullende entiteiten 
veel meer kan opleveren dan hun reken-
kundige som. Studenten lopen inderdaad 
het kunstmuseum binnen en buiten, en het 
valt op hoe internationaal dat gezelschap 
is. Elk jaar, vertrouwt Boehm mij toe, zijn er 
wel een paar Japanse studenten die hier 
aankomen om te doctoreren op het oeuvre 
van Paul Klee.
 Later dalen we samen af  naar de Rijn-
oever. Daar bevindt zich het tweede brand-
punt van Gottfried Boehms academische 
activiteit. In het voormalige rectoraatsge-
bouw van de universiteit van Basel, waar 
Nietzsche, zoals men nu aanneemt, delen 
van zijn Geburt der Tragödie heeft geschre-
ven, is Boehms onderzoeksteam Eikones 
ondergebracht. Mogelijk gemaakt door 
enorme overheidssteun, vormt Eikones het 
serene kader waarin een dertigtal vorsers, 
doctorandi en postdocs onder leiding van 
Boehm hun onderzoeksprojecten ontwikke-
len, die betrekking hebben op alle denkbare 
facetten van het begrip ‘beeld’. Het insti-
tuut, dat internationaal een groot prestige 
geniet, is volkomen autonoom bij het beheer 
van het budget. Het is een vaste aanmeer-
plaats voor nagenoeg alle wetenschappers 
die internationaal iets betekenen op het 
vlak van de studie van het beeld, een studie-
gebied dat zich tijdens de voorbije decennia 
als Visual Studies ook in de VS sterk heeft 
ontwikkeld, onder impuls van dominante 
figuren zoals W.J.T. Mitchell of  Norman 
Bryson. Als laatste parel in deze alliantie 
van kennisgebieden moet natuurlijk ook 
het Schaulager worden genoemd. 
Ontworpen door Herzog en De Meuron en 
gelegen even buiten de binnenstad, her-
bergt deze ‘opslagplaats’ voor kunst niet 
alleen een unieke collectie moderne en 
hedendaagse kunst, maar ‘toont’ ze ook elk 
jaar een retrospectieve van een gerenom-
meerd hedendaags kunstenaar, die verge-
zeld gaat van een wetenschappelijke oeu-
vrecatalogus. Schaulager werd ontworpen 
als een geheel nieuw concept voor een inter-
actief  kennis- en expertiselaboratorium in 
de kunsten, dat op een unieke wijze brug-
gen slaat naar de academische kennisgebie-
den even verderop in de stad.

KLAVERTJEtWEE, Genomen Door… 

Marcel Duchamp heeft ooit eens opgemerkt 
dat het spelen van het schaakspel vergele-
ken kan worden met het maken van een 
tekening, waarbij de ‘schaaktekening’ ech-
ter het voordeel heeft dat ze zichzelf  tijdens 
haar realisatie weer uitwist, zodat op het 
einde een leeg bord achterblijft. Ook het 
kaartspel lost zich in een finale apotheose 
op, waarna de kaarten weer gemengd en 
uitgedeeld worden. We naderen het Endspiel 
van dit artikel. Ik neem aan dat wie van-
daag Kris Peeters en zijn generatie politici 
wil overtuigen van de dringende noodzaak 
iets te doen aan het gemis van een funda-
mentele wetenschappelijke onderzoeksin-
frastructuur voor de kunsten, van een kale 

reis terugkomt… Want hoe kan je nu in tij-
den van diepe crisis afkomen met de vraag 
naar een dergelijk ‘luxeproduct’? Mijn ant-
woord zou zijn dat een deel van de crisis die 
we vandaag meemaken niets met economie 
of  banken te maken heeft, maar in direct 
verband staat met een veel dieperliggende 
identiteitscrisis. Weten we nog – zoals Luc 
Tuymans zich onlangs in een lezing provo-
cerend afvroeg – wie we zijn, vanwaar we 
komen, en waar we naartoe willen? Weten 
we dat nog? En in een ander deel van een 
mogelijk antwoord zou ik wijzen op de evi-
dente vaststelling dat wie niet investeert in 
het ontsluiten van een bezit dat internatio-
naal zo hoog aangeschreven staat, dat wie 
dit bezit niet promoot of  ondersteunt, zelfs 
niet de elementaire voorwaarden schept 
voor de studie ervan in de eigen regio, als 
een slechte huisvader handelt. Het is dit 
laatste punt dat ik tot slot zou willen illus-
treren aan de hand van een case die onze 
arme James Ensor tot onderwerp heeft. 
Vergeten we intussen niet: Het spel dat we 
spelen heet opportunities. 

…SCHOPPENdRIE

Hoewel het sinds het aantreden van Glen 
Lowry onbetwist aan glans heeft ingeboet, 
blijft het Museum of  Modern Art in New 
York zonder twijfel een van de belangrijkste 
vitrines wereldwijd voor de beeldende kun-
sten. Een tussenstop in het MoMA betekent 
veelal een keerpunt in een artistieke carriè-
re. Historische tentoonstellingen vormen in 
de regel een aanleiding voor het heroriënte-
ren van de perceptie van bekende moderne 
kunstenaars of  fenomenen. Dergelijke eve-
nementen vinden dan ook een internatio-
nale weerklank. Ze worden in de regel gedu-
rende jaren door een wetenschappelijk 
team voorbereid. Vorig jaar was onze James 
Ensor aan de beurt. Laat ons meteen duide-
lijk zijn: Wat een gelegenheid had kunnen 
zijn om een wereldwijd geïnteresseerd 
publiek eraan te herinneren wat voor een 
baanbrekende inspirator Ensor is geweest 
voor generaties van kunstenaars tot ver 
buiten Europa, is uiteindelijk niet veel meer 
geworden dan het opfrissen van de herinne-
ring aan een plaatselijke laat 19de-eeuwse 
meester, zoals vermoedelijk ook Oekraïne er 
een heeft, en Slovenië of  Georgië… De beslis-
sing van de curatoren om het werk thema-
tisch te ordenen was net de verkeerde keuze, 
omdat dit als gevolg heeft dat de kracht van 
het oeuvre verbrokkelt in anekdotiek. Er 
was Ensor geen enkele verbinding met de 
grote kunstgeschiedenis gegund. Wie bij 
het spelen van het spel opportunities niet 
aandachtig is, kan met zijn sterke kaarten 
blijven zitten en ze uiteindelijk verliezen. Bij 
de reconstructie van dit intellectuele drama 
– of  deze gigantische gemiste kans – blijkt al 
snel dat de verantwoordelijkheid niet inte-
graal naar de curatoren kan worden door-
geschoven. Verondersteld dat ze zich in het 
thema hebben moeten inwerken, dan kon-
den ze in België onmogelijk terugvallen op 
een bestaand Ensoronderzoek met een 
internationale uitstraling, gestoeld op een 
over de generaties en de grenzen heen ont-
wikkelde traditie, zoals dat in Basel rond 
Klee voorhanden is. De curatoren in New 
York vonden het best fijn om Ensor onder te 
brengen in een thematisch prentenboek, 
omdat wij hen geen traditie in Ensordebatten 
en -discussies aan te bieden hebben. En dit 
pijnlijk gemis aan intellectueel erts is onlos-
makelijk verbonden met het reeds genera-
ties aanslepende, structurele tekort aan 
goede infrastructuur, goede ondersteuning, 
een internationaal gerichte attitude en een 
kunstbibliotheek. Het spreekt voor zich dat 
ik hier in geen enkel opzicht de persoonlijke 
verdiensten van individuele onderzoekers 
van het werk van Ensor viseer. Mijn argu-
ment betreft een algemeen, politiek pro-
bleem dat te maken heeft met schaal, infra-
structuur en een internationale dimensie. 
Er is een ontwikkelingspotentieel dat ons zo 
te zien niet werkelijk gegund wordt, hoewel 
het volledig binnen ons bereik ligt.
 Maar misschien druk ik mij niet precies 
genoeg uit. Toen ik onlangs in een gesprek 
de Leuvense ererector Dillemans wees op 

OPPORTUNITIES, of  het verhaal van een FULL HOUSE  
in een kleine straat in Vlaanderen
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het feit dat wij niet eens over een kunstbi-
bliotheek beschikken, leek de man oprecht 
verbaasd over een dergelijk gigantisch 
hiaat. En daar ligt nu precies het probleem. 
Al te lang zijn onze bewindslieden en elites 
zich bewust van hun uitzonderlijke artistie-
ke erfgoed, als van een slapend kapitaal op 
zolder, waarbij het niet tot hen is doorge-
drongen dat het zou kunnen worden aange-
roerd, gekneed, bewerkt, bestudeerd, uitge-
dragen in de wereld… Alleen het besef  dat 
het op zolder ligt volstaat. 

De niet meer vermoede troefkaart

Het feit dat we internationaal nauwelijks of  
niet toegelaten worden aan de tafel waar 
het spel opportunities wordt gespeeld (behal-
ve dan als individuele vorsers binnen een 
heel specifiek gebied) is des te pijnlijker 
omdat er in deze hoek van de wereld ook 
vandaag zoveel uitstekende kunstenaars in 
zoveel verschillende gebieden actief  zijn. Zij 
vinden elkaar wél terug op het internatio-
nale voorplan. De vraag die ik bijgevolg 
richt aan onze bewindvoerders en aan allen 
die zich door deze problematiek aangespro-
ken voelen, is de volgende: Wat willen we 
ondernemen om de herinnering aan deze 
ongeziene culturele bloei te bewaren voor 
komende generaties? Wat is ons plan? Hoe 
willen we dat onze kinderen en kleinkinde-
ren in de toekomst kennis zullen nemen van 
de geweldige internationale uitstraling en 
het immense prestige die onze kunstenaars 
vandaag genieten?
 En dan waait uit een onvermoede hoek 
plots een nieuwe wind. Het Rubenianum te 
Antwerpen kreeg de opdracht om een 
belangrijk internationaal onderzoekscen-
trum te worden, en het redactionele instru-
ment achter de lange reeks van studies naar 
het werk van Rubens (het Corpus Ruben-
ianum). Het Rubenianum is een project dat 
ontstond in de jaren 60, nadat enkele pro-
minente professoren (Baudouin en d’Hulst) 
en een aantal visionaire politici elkaar had-
den gevonden. Het was de tijd waarin poli-
tici hun gezag nog graag uitdrukten via een 
humanistisch en cultureel engagement. 
Hoewel het studiecentrum sinds de oprich-
ting een vaste internationale waarde is 
geworden voor de studie van de schilder-
kunst van de 17de eeuw, en kan bogen op 
een goede, maar zeer selectieve en gespecia-
liseerde bibliotheek, kon tot voor enkele 
jaren moeilijk worden ontkend dat het door 
aanhoudende onderfinanciering en een 
absurd organisatorisch profiel wat aan 
bloedarmoede leed. Onder impuls van 
Arnout Balis en met zakelijke ondersteu-
ning van Thomas Leysen, lijkt het schip nu 
weer stilaan op volle zee te komen. Het is de 
bedoeling om op basis van private financie-
ring in minder dan 10 jaar de ontbrekende 
delen van het Corpus Rubenianum te reali-
seren. Voor zover geweten, heeft de bevoeg-
de minister bij de reanimatie van dit uitzon-
derlijke, internationaal vernetwerkte 
project, nog geen spier vertrokken.

Alle kaarten worden verzameld en 
terug vermengd

Het spel opportunities dat ik in de hierboven 
verzamelde stukjes heb gebruikt, is mis-
schien wel een metafoor, maar daarom 
weerspiegelt het niet minder de werkelijk-
heid. Het spel, de regels, de tijdsduur en de 
keuze van de troefkaart, zullen altijd door 
anderen worden bepaald, waardoor wij 
achterstand zullen blijven oplopen. Kunste-
naars als Claerbout, Fabre of  Tuymans, om 
er maar enkelen te noemen, zullen hun 
internationaal publiek onverminderd blij-
ven boeien, maar het leeuwendeel van de 
publicaties over hun werk zal in het buiten-
land worden gemaakt en gedrukt, en de 
grote belangstelling die hun oeuvre tot in 
de verste uithoeken van de wereld opwekt, 
zal net als voorheen maar zeer dunnetjes 
tot ons collectieve bewustzijn doordringen. 
Een oppervlakkige impressie van hun 
excellentie zal aan het kapitaal op zolder 
worden toegevoegd, en als het meezit krij-
gen we een ontvangstbewijs. Meer dus dan 
met een structureel probleem, hebben we 
hier te maken met een mentaliteitspro-
bleem, en in laatste instantie met een poli-
tiek vraagstuk dat al generaties lang niet 
wordt opgelost omdat het niet als vraag-
stuk wordt herkend.
 Sta mij dus toe dat ik even een politieke 
logica hanteer, zoals dat vandaag gebruike-
lijk is in de beste der werelden. Politiek is een 
zaak van het in evenwicht houden van ver-
schillende maatschappelijke factoren en 
van het maken van keuzes. Wanneer bin-
nen een politiek beleidsplan de optie wordt 
genomen om een specifiek doel te bereiken, 
op basis van competenties die duidelijk 
voorhanden zijn, dan volgt daaruit de logi-
sche beslissing om in dit doel te investeren. 
Wanneer later blijkt dat de vooropgestelde 
doelstellingen niet worden gehaald, lijkt een 
politieke beslissing om de investering stop te 
zetten voor de hand te liggen. In dit soort 
harde wereld leven wij. Maar dit systeem 
zou de kunsten eigenlijk in geen enkel 
opzicht mogen verontrusten. Integendeel. 
Zonder dat daar een beleidsbeslissing voor 
nodig was, hebben onze kunstenaars zich 
aan de hoogste internationale standaarden 
gemeten, en ze hebben die standaarden niet 
alleen in veel gevallen gehaald, maar ze ook 
mee bepaald en verlegd. Met andere woor-
den, we zouden eenvoudigweg kunnen stel-
len dat de kunsten niet alleen recht hebben 
op een politieke erkenning van hun interna-
tionale excellentie, maar bovendien dat ze 
dringend aan de kassa moeten passeren om 
collectief  de initiële investeringen op te 
eisen die nooit werden voorzien en nooit 
werden gemaakt, omdat de kunsten nu een-
maal ‘op zolder’ thuis horen. Want in dit 
denkpatroon zijn er vanzelfsprekend maar 
twee mogelijkheden: Ofwel maken we inder-
daad deel uit van een democratische samen-
leving en geldt de beleidslogica van zo’n 
samenleving voor alle geledingen van de 
maatschappij – in dat geval zijn de kunsten 
zeer goed geplaatst om een rechtzetting te 

vragen van een historische schuld (of  laten 
we het een niet noodzakelijk slecht gemeend 
verzuim noemen) – ofwel is onze samenle-
ving partijdig en ondemocratisch.
 Een bewindsfiguur die dit inzicht werke-
lijk tot zich laat doordringen en elke moge-
lijke consequentie ervan in alle eerlijkheid 
overweegt, kan alleen maar tot de conclusie 
komen dat er prioritair werk moet worden 
gemaakt van het beheren van dit, van over-
heidswege, chronisch benadeelde kennisge-
bied. Concreet betekent dit dat er plannen 
moeten worden uitgetekend voor een aan-
gepaste infrastructuur voor het ontsluiten 
van dit uitzonderlijke patrimonium, binnen 
het kader van een toekomstgerichte visie, 
met inbegrip van de installatie van een goed 
uitgerust kennisinstrument, dat met een 
traditionele, maar nog steeds valabele bena-
ming een kunstbibliotheek wordt genoemd.
 Want indien deze bewindsfiguur dit dos-
sier werkelijk in zijn volle essentie heeft door-
grond, kan zij of  hij vanuit het soort gedre-
venheid dat niet zelden een nieuw en oprecht 
engagement vergezelt, alleen maar tot het 
inzicht komen de vinger op een goudader te 
hebben gelegd. Dit is een dossier waarvan de 
draagwijdte een traditionele rekensom met 
return on investment ver overschrijdt. Sta mij 
toe de omvang ervan zichtbaar te maken via 
een kleine omweg. Toen de jonge Jean-Paul 
Sartre (die opgegroeid was in de Limousin, in 
het centrum van Frankrijk) in Parijs aan-
kwam, stelde hij vast dat hij in vergelijking 
met zijn leeftijdsgenoten een achterstand 
had opgelopen van 80 jaar. Maar, vervolgt 
hij in een van zijn essays, ‘het werd mij ook al 
vlug duidelijk hoe men een achterstand van 
80 jaar kan ombuigen in een voorsprong 
van 80 jaar’. Precies zo staan wij er ook voor. 
Hoewel we vandaag nauwelijks of  niet wor-
den opgemerkt aan de tafel waar het spel 
opportunities wordt gespeeld, ben ik ervan 
overtuigd dat dit heel snel kan veranderen 
van zodra de overheid investeert in een dege-
lijke sokkel, in een zichtbaar centrum waar 
alle beschikbare kennis kan worden onder-
gebracht. Een dergelijke investering zou 
onmiddellijk de omvang van een collectief  
bezit zichtbaar maken, dat nu alleen maar 
kan worden vermoed, en zelfs door diegenen 
die er dichtbij staan slechts ruwweg kan wor-
den ingeschat. Want al onze kunstenaars, 
curatoren, academici, verzamelaars, critici, 
uitgevers, vrienden enzovoorts, beschikken 
samen over een in honderden deeltjes ver-
snipperde absolute waarde aan kennis, con-
tacten, internationale netwerken en institu-
tionele verbindingen. Bovendien zou het in 
het leven roepen van een dergelijke sokkel 
niet alleen begrepen worden als een zeer 
laattijdig, maar ook als een welgemeend sig-
naal van erkenning van de overheid, die 
dankzij haar eigen initiatief  pas echt de kans 
krijgt om tot het volle inzicht te komen van 
de omvang van het al te lang verwaarloosde 
kapitaal. En ten slotte, als kers op de taart, 
zou deze sokkel met onmiddellijke ingang 
een voor altijd onontwijkbaar zwaartepunt 
worden binnen het internationale netwerk 
van kenniscentra in de kunsten, waartoe 
behalve New York en Basel vanzelfsprekend 
ook verschillende andere steden behoren. 
We beschikken zelfs over het potentieel om 
binnen dit netwerk een richtinggevende rol 
te spelen, precies zoals onze kunstenaars dat 
nu al binnen de kunstwereld doen.
 De conclusie ligt dus voor de hand. De 
kaarten dienen niet alleen opnieuw te wor-
den verzameld en gemengd, ze dienen ook 
aan de hand van een andere, juistere regel 
opnieuw te worden verdeeld, uitgaande van 
de vaststelling dat in dit land en haar deel-
staten geen enkele andere akker kan wor-
den aangewezen die een dergelijke rijkdom 
in zich vasthoudt en die er zo lang verwaar-
loosd is blijven bij liggen. En in dit dossier 
gaat het zelfs niet meer over een politieke 
beleidsoptie die al dan niet genomen kan 
worden, maar over een inzicht dat men al 
dan niet bezit, namelijk: dat we heel dicht in 
de buurt gekomen zijn van de afgrond van 
een regelrecht beschavingsverval. Hoop en 
wanhoop liggen dus zeer dicht bij elkaar, 
maar zijn beide nog zeer goed herkenbaar. 
We zien wel wat het wordt.

Yves Marchand & Romain Meffre

uit het fotoboek ‘The Ruins of  Detroit’, Londen, Steidl, 2010

Documenten en argumenten

Archieven zijn een onmisbaar 
instrument als het gaat over de 
geschiedschrijving van de wereld 
van de beeldende kunst. Ook biblio-
theken zijn dat. Hans De Wolf  her-
innert ons aan het verband tussen 
de kwaliteit van het ‘kunstbiblio-
theekwezen’ in Vlaanderen en het 
niveau van de kunstgeschiedschrij-
ving die er bedreven wordt.
 Hoe is het met de archieven zelf  
gesteld? We zagen ettelijke voorbeel-
den de revue passeren van door-
gaans spannende archiefpraktijken. 
Zowel in het buitenland als in het 
binnenland kunnen archieven/
praktijken worden gevonden die 
uitnodigen tot geweldige ontdek-
kingstochten. Tegelijk kunnen al-
vast enkele problemen worden vast-
gesteld. De site Kunst On Line voor 
beeldende kunst in België na 1945 
zit voorlopig in het slop. Instellingen 
die in principe hooggekwalificeerd 
zijn om onderzoek naar een bepaald 
onderwerp te verrichten of  te on-
dersteunen, beschikken niet over 
het noodzakelijke archief, noch over 
de bijhorende archiefwerking om 
dit waar te maken (voorbeeld: Roger 
Raveelmuseum). Het meest veront-
rustend is evenwel dat archieven 
– vaak met de grootste liefde en 
evenveel inzicht samengesteld – 
ten prooi vallen aan desinteresse. 
De meeste personen die over een 
archief  beschikken en die wij heb-
ben ontmoet in het kader van ons 
onderzoek over de Belgische kunst, 
weten in de verste verte niet wat 
ze met hun archief  moeten doen. 
Op lokaal of  regionaal niveau be-
staan er heel wat instituten waar 
particuliere archiefbezitters hun 
eigendom zouden kunnen depone-
ren. Waarom doen die eigenaren 
van archieven dat dan niet? De tal-
loze particuliere archiefbezitters 
die wij leerden kennen, onder wie 
Léonore Verheyen, zijn bijzonder 
wantrouwig om hun bezit ergens in 
bewaring te geven. Zij missen be-
trokkenheid bij hun eigendom, zij 
vrezen dat hun archieven niet zul-
len worden ontsloten en dat zij niet 
op een veilige manier ter beschik-
king zullen worden gesteld aan 
onderzoekers, ja, dat hun archief  
zal worden geplunderd. Bezoeken 
we deze openbare archieven – in 
musea & universiteiten, gemeen-
ten & provincies – dan blijkt deze 
angst zeker niet gerechtvaardigd. 
In deze openbare archieven wor-
den onderzoekers met open armen 
ontvangen en op deskundige wijze 
begeleid. Waarom hebben de par-
ticuliere eigenaars van archieven 
dan een andere perceptie? Zou er 
een verband zijn met de manco’s 
op het vlak van archief- en onder-
zoeksfaciliteiten die in dit nummer 
worden geconstateerd? Of  heeft 
het – fundamenteler – te maken 
met een reductionistische kijk op 
kunstgeschiedschrijving, die een 
immens deel van de rijke schat 
aan archieven ‘op Vlaamse zolders’ 
buiten beeld houdt? Om de vraag 
naar de huidige toestand van onze 
archieven te beantwoorden, willen 
we in het komende nummer een mi-
croscopische strategie ontplooien, 
de omgekeerde van dit nummer. 
Verschillende onderzoekers zullen 
met een stel gerichte, onderling 
samenhangende onderzoeksvragen 
een aantal archieven in binnen- en 
buitenland benaderen. Wat ons 
interesseert zijn uiteraard de ant-
woorden op hun onderzoeksvragen, 
maar ook wat hun ervaring was met 
het betreffende archief. Via die on-
derzoeksvragen kan de archiefwer-
king op een uiterst gerichte manier 
worden doorgelicht. Misschien krij-
gen we zo een preciezer beeld van 
de toestand inzake kunsthistorische 
archieven in Vlaanderen.
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Dirk Lauwaert – The (Photo) Archive

This essay is a general reflection on (working in) archives, 
especially photo archives. The author starts off  metaphorically 
by a comparison with the personal sphere of  the home and 
the selection process that takes place when the children select 
and divide the possessions of  their deceased parents. From this 
starting point, Lauwaert reflects on archives as a typical bour-
geois institution. He links the impossibility of  an anticipatory 
selection of  material for archives (archives being obliged not to 
select but to preserve everything) with the refusal of  his area of  
focus – photography – to ‘select’.

Archive – images archive – photography

Florian Schneider – The myth of  the internet as archive

Nowadays it has become popular to consider the internet as an 
archive in which knowledge can be freely consulted. Schneider 
analyses what is hidden by this supposition. Only a very lim-
ited percentage of  information or knowledge circulates on the 
internet. Moreover every search is mediated by selection princi-
ples and choices that are the results of  searches that have been 
conducted in the past. Very often these selections are mediated 
by corporate logics. For these and other reasons, the freedom 
and the role of  chance that is so important for research in ‘real 
archives’ is absent on the internet.

Internet – archive

Dries Moreels – Kunstonline. Searching for an instru-
ment for art historical documentation

This article tells the story of  the (now defunct) Belgian website 
kunstonline.info. This site was meant to be a source of  informa-
tion on Belgian art since 1945, but subsidies were stopped after 
it had become obvious that the organisation was not able to ful-
fill its ambitions and meet the high expectations it had raised.

Internet – archive – kunstonline.info

Jeroen Peeters – Sarma: the archive as a discursive 
working place

In 2000 Jeroen Peeters and Myriam Van Imschoot set up the 
website Sarma (www.sarma.be), focussing on dance critique. 
In this text, one of  Sarma’s founders recounts how it developed 
from a site presenting compilations of  dance critique previ-
ously published in other media to a place for research, creation 
and dramaturgy in its own right. Accompanying this article is 
an overview of  Sarma’s activities up to this point.

Internet – archive – www.sarma.be – dance – dance critique

Maarten Liefooghe – Artists’ archives in monographi-
cal museums: documento/monumento. The case of  the 
Roger Raveelmuseum (Machelen-aan-de-Leie, Belgium) 

This essay discusses the archive and the archival function of  
one monographical museum: the Roger Raveelmuseum in 
Machelen-aan-de-Leie. The author starts from the opposing 
notions of  ‘monument’ and ‘document’, a monument being 
suspect in its rethorical intention to commemorate, a docu-
ment being (or claiming to be) an objective registration of  the 
past. Liefooghe concludes that the Roger Raveel’ archive, as a 
collection of  documents, does contain a ‘monumental’ value.

Artists’ archives – Roger Raveel – Roger Raveelmuseum – 
mono graphical museum

Koen Brams & Dirk Pültau – Conversation with Léonore 
Verheyen on the archive of  Jef  Verheyen (1932-1984)

Since the death of  Jef  Verheyens’ widow, Dani Franque, 
Verheyens’ daughter Léonore Verheyen has taken over respon-
sibility for the archive of  her father. In this short interview, the 
archive in general and also the future possibilities for its ‘public 
life’ are discussed. 

Artists’ archives – Jef  Verheyen – Zero

Dirk Pültau – I believe that fragments can become 
wholes again. Conversation with Manfred Wandel

Since the fifties, Manfred Wandel, one of  the founders of  the 
Stiftung für Konkrete Kunst (Foundation for concrete art) in 
Reutlingen, Germany (www.stiftungkonkretekunst.de), has 
worked on an archive containing not only typical archival 
documents, but all kinds of  traces (books, notes, articles…) re-
lated to the archivists’ daily life and interests. The archive now 
contains more than 5000 boxes of  material, organized accord-
ing to the date of  birth of  the subjects of  the documents. 

Archives – self  archiving – Stiftung für konkrete Kunst  
(Reutlingen) – Manfred Wandel

Caroline Dumalin – Striving for a sociological art. Two 
Belgian connections (1972-1976) of  the Artists’ initia-
tive Agora

In this essay Caroline Dumalin discusses the relation of  the 
Artists’ initiative Agora (1972-1985), based in Maastricht 
(NL), with two Belgian artists, Filip Francis and Yves De Smet. 
The essay is based on conversations with Agora’s founders, 
Theo van der Aa & Ger van Dijck, as well as research in Agora’s 
archive and the archive of  Yves De Smet. It uncovers surprising 
links between these sources and archives.

Agora (artists initiative, Maastricht) – archival research – art 
of  the seventies – Belgian art – Yves De Smet – Filip Francis

Hans De Wolf  – OPPORTUNITIES, or the story of  a FULL 
HOUSE in a small street in Flanders

This article is an impassioned plea for respect for, as well as in-
vestment in, art historical research in Flanders. It tackles the 
inadequate infrastructure of  art historical research in the re-
gion, in particular the lack of  quality of  Flanders’ art historical 
libraries, and pleads for an active policy based on voluntary ef-
fort in this domain.

Art history – libraries

Short author biographies may be found on p. 19.
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Nieuws
Cultuurbeleid in Vlaanderen en Nederland. Zowel in 
Vlaanderen als in Nederland bestaat er de laatste maan-
den veel onduidelijkheid en irritatie over het bestaande en 
toekomstige cultuurbeleid. Vanuit de culturele sector is er 
al herhaaldelijk op gewezen dat de effectieve bezuinigin-
gen quasi verwaarloosbaar zijn tegen de achtergrond van 
een totale regeringsbegroting. Belangrijker echter is de 
vaststelling dat beleidsmakers zonder veel kennis van 
zaken de hakbijl zetten in budgetten of  er onlogische ver-
schuivingen in doorvoeren, zoals uit tal van doorgevoerde 
en aangekondigde maatregelen blijkt. Binnen deze con-
text werd in Nederland in oktober 2010 De Zaak Nu opge-
richt, een belangenvereniging voor presentatie-instellin-
gen die intussen meer dan vijftig leden telt. In een brief  
aan Staatssecretaris Halbe Zijlstra maakt de vereniging 
zich zorgen over de manier waarop het cultuurbeleid lijkt 
om te willen gaan met nieuwe, experimentele kunstvor-
men. Tegelijk wijst de vereniging op een aantal tegenspa-
ken: ‘U wilt dat instellingen zich met hun educatieve pro-
gramma’s richten op kinderen en jongeren (en dus niet op 
volwassenen en senioren?). Er werd echter ook aangekon-
digd dat de Cultuurkaart hoogstwaarschijnlijk wordt 
opgeheven. U geeft in uw uitgangspuntennotitie aan dat U 
wilt dat de instellingen meer privaat geld werven. Kort 
daarvoor is echter de Matchingsregeling geschrapt die in 
het leven is geroepen om dit te stimuleren.’ De vereniging 
stemt in met de noodzaak van bezuinigingen, maar 
hamert erop dat de resultaten van een culturele instelling 
niet louter cijfermatig vast te leggen zijn. Er zijn ook zoge-
naamde public benefits die in een beoordeling moeten door-
wegen. Aan Vlaamse kant reageert het NICC op de bezui-
nigingen door minister Joke Schauvliege op de 
werkingsbeurzen voor individuele beeldende kunstenaars. 
Het jaarlijks voorziene budget van € 750.000 is in 2010 
gereduceerd tot € 521.700, een vermindering van bijna 
30%. Op internationale reis-, verblijf- en transportkosten 
werd 42% bespaard. In het totale budget van het 
Kunstendecreet gaat slechts 1% naar de ondersteuning 
van individuele kunstenaars, in alle kunstensectoren 
samen. Het aankoopbudget voor werk van hedendaagse 
kunstenaars is bijna tot nihil herleid de laatste jaren. Het 
NICC stelt dat dit alles in flagrante tegenspraak is met het 
Regeerakkoord van de Vlaamse regering waarin letterlijk 
staat ‘dat er meer aandacht moet komen voor de individu-
ele kunstenaars en hun sociaaljuridische positie alsook 
een sterkere investering in beurzen en ruimere traject-
beurzen’. Met onder meer een onlinepetitie ijvert het NICC 
voor een dringende rechtzetting van de situatie. Meer info 
http://dezaaknu.wordpress.com en www.nicc.be.

Biënnale van Venetië. Selectie Nederlands paviljoen. 
Op de 54ste Biënnale van Venetië in 2011 presenteert Guus 
Beumer in het Nederlandse paviljoen kunstenaars Joke 
Robaard, Johannes Schwartz, Barbara Visser en ontwerpers 
Maureen Mooren en EventArchitectuur. Beumer heeft als 
uitgangspunt de Nederlandse infrastructuur voor beeldende 
kunst gekozen. In nauw overleg met elkaar zullen de deelne-
mers, gevoed door hun eigen expertise en praktijk, een geza-

menlijke presentatie realiseren. Deze samenwerking moet 
leiden tot een specifiek tentoonstellingsmodel, waarbij de 
methodologie van de opera wordt benut als referentie: daarin 
werken verschillende disciplines (muziek, ontwerp) en func-
ties (dramaturg, regisseur) samen aan een eindresultaat.

FORMER WEST digitaal platform. Op het digitaal plat-
form FORMER WEST zijn sinds enige tijd alle lezingen en 
conversaties van het tweede FORMER WEST Research 
Congress, On Horizons: Art and Political Imagination te bekij-
ken, dat plaatsvond in november 2010 in Istanboel. De bij-
dragen waren van Julie Ault, Boris Buden, Beatriz Colomina, 
Jodi Dean, TJ Demos, Bülent Diken, Fulya Erdemci, Çaćlar 
Keyder, Vasif  Kortun, Maria Hlavajova, Ernesto Laclau, 
Lisette Lagnado, Peter Osborne, Gerald Raunig, Vivian 
Rehberg, Shuddhabrata Sengupta, Robert Sember, Simon 
Sheikh, Hito Steyerl, Wouter Vanstiphout en Dmitry 
Vilensky. Het derde FORMER WEST Research Congress zal 
plaatsvinden in november 2011 in Wenen, met Marion von 
Osten als cocurator. (www.formerwest.org)

Renovatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen. De renovatie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) zal starten in 
september 2011 en pas klaar zijn in het najaar van 2017, 
niet in 2014 zoals eerder meegedeeld. Tijdens de vooron-
derzoeken kwamen enkele onvoorziene complicaties aan 
het licht. Er moet onder meer een ingrijpende asbestsane-
ring worden gepland. Dankzij de verbouwing van het 
19de-eeuwse museum op het Antwerpse Zuid wordt de 
museumoppervlakte met 40% uitgebreid en komt er 
bovendien een nieuw depot. Het museum zet zijn werking 
voort met in 2011 tentoonstellingen in het Museum aan 
de Stroom (MAS) en in de Koningin Fabiolazaal. Daarnaast 
komen er grote tentoonstellingen over Rik Wouters in 
Mechelen en over Pieter Brueghel II en tijdgenoten in Lier. 
Het museum gaat ook op zoek naar een geschikte locatie 
voor de tentoonstelling waarmee het gerenoveerde 
gebouw in 2014 moest worden geopend en die Rubens’ 
invloed zal behandelen op de schilderkunst van Van Dyck 
tot Picasso. (www.kmska.be)

Museum Boijmans Van Beuningen biedt helderheid 
in herkomst kunstwerken. Op de website van Museum 
Boijmans Van Beuningen wordt informatie beschikbaar 
gemaakt van onderzoeken naar de herkomst van kunst-
werken die in en rond de Tweede Wereldoorlog zijn ver-
worven. In de periode vanaf  1933, het jaar waarin de 
nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen, zijn veel parti-
culiere eigenaren, behorend tot vervolgde bevolkingsgroe-
pen, door roof, confiscatie of  gedwongen verkoop kunst-
werken kwijtgeraakt. Veel daarvan is ongemerkt 
verdwenen in de kunsthandel en veilingen of  is nader-
hand langs andere weg terechtgekomen in museumcol-
lecties. De inspanningen van het museum kaderen in het 
landelijke project Museumonderzoek museale verwervingen 
1933-1940 en 1948-heden dat in 2010 is gestart op initi-
atief  van de Nederlandse Museumvereniging (NMV). De 
eindrapportage wordt in 2012 verwacht.  Op www. 
boijmans.nl staat nu een overzicht van lopende en afge-
handelde restitutieverzoeken.

Kick Ceramic. In de tentoonstelling Kick Ceramic select-
eert keramist en curator Hugo Meert een aantal kunste-
naars die het medium keramiek vanuit een persoonlijke 
visie benaderen en in hun creaties verwerken. Naast kera-
misten zijn ook designers, kunstenaars, juweelontwer-
pers… geselecteerd, met onder meer l’Artisan Électronique, 
Unfold & Tim Knapen, Lot Lemm (Needcompany),  Aldo 
Bakker, Christoph Fink,  Cathy Coez en Damien Gernay. De 
tentoonstelling loopt van 11 februari tot 27 maart. Op 20 
maart staat een performance geprogrammeerd van Unfold 
& Tim Knapen met L’Artisan Electronique, een 3d-keramiek-
printer en virtuele pottenbakkersdraaischijf  waarop de 
bezoeker een eigen vorm kan ‘draaien’. Ze werd ontwikkeld 
in opdracht van Z33. Tentoonstelling en performance vin-
den plaats in cultuurcentrum ‘t Vondel, J. Possozplein 40, 
1500 Halle (www.vondel.be).

Festival International du Film sur l’Art de Montreal 
(FIFA). Van 27 tot 30 januari presenteert Le Fresnoy – 
Studio national des arts contemporains in samenwerking 
met het Palais des Beaux-Arts van Lille de bekroonden van 
het 28ste Festival International du Film sur l’Art de 
Montreal. Er zijn films over onder meer Boris Vian, David 
Hockney en Milton Glaser, over historisch belangrijke plaat-
sen als de Cinémathèque Royale de Belgique, het 
Rijksmuseum in Amsterdam en het monument ter herden-
king van de holocaustslachoffers in Berlijn. Meer info op 
www.lefresnoy.net.

Performatikfestival in Kaaitheater. Van 24 februari tot  
5 maart organiseert het Kaaitheater de tweede editie van het 
Performatikfestival rond de hedendaagse performance art of  live 
art. Dit gebeurt in samenwerking met een rist Brusselse part-
ners. Niet enkel vanuit theater en dans wordt een perspectief  
op de deze kunstvorm geboden, maar ook vanuit de beeldende 
kunst, waar performance art vroeger al floreerde en ook nu 
weer actueel is. Zo stelt WIELS in The Other Tradition een gene-
ratie kunstenaars voor die eerder geïnsteresseerd zijn in wat 
kunst kan doen dan in wat ze kan verbeelden. Mette Edvardsen 
laat het zichtbare kunstobject achterwege in haar perfor-
mance BLACK. Andere kunstenaars willen objecten net nieuw 
leven inblazen: Ivo Dimchev gaat aan de slag met de draagbare 
sculpturen van Franz West, Zoë Laughlin onderzoekt kneed-
bare vloeistoffen, Dawn Scarfe doet iets met wijnglazen en 
Patricia Portela vertrekt van een teruggevonden doos vol tek-
sten en voorwerpen. Het festival kiest ook resoluut voor kun-
stenaars die hun eigen wereld durven te verlaten. Beeldend 
kunstenaar Dominique Gonzalez-Foerster zoekt samen met 
muzikant Ari Benjamin Meyers het theater op. Veel kunste-
naars grijpen terug naar het woord, met lecture performances 
van ondermeer Tris Vonna-Michel en Barbara Matijevic en 
Giuseppe Chico. Meer info www.kaaitheater.be.

Wissels
Renske Janssen leidt Temporary Art Centre (TAC). De 
zakelijke en artistieke leiding van het Temporary Art Centre 
(TAC) in Eindhoven is sinds november 2010 in handen van 
Renske Janssen. De uit Brabant afkomstige Janssen (1975) 

CENTRE FOR ART AND MEDIA
WWW.ARGOSARTS.ORG

25 JANUARY — 2 APRIL 2011
OPENING 22.01.2011 18.00–21.00

ARGOS BLACK BOX
DOWN LOW UP HIGH – 
PERFORMING THE 
VERNACULAR
A series of performances and choreographies on video 
and fi lm made in New York City during the early 1970s. 
Curated by Barbara Clausen.

EXHIBITION
HANS OP DE BEECK
SEA OF TRANQUILLITY 

VERNACULARVERNACULAR

DOWN LOW UP HIGH – DOWN LOW UP HIGH – 
PERFORMING THE PERFORMING THE 
VERNACULARVERNACULARVERNACULAR
A series of performances and choreographies on video A series of performances and choreographies on video A series of performances and choreographies on video 
and fi lm made in New York City during the early 1970s. and fi lm made in New York City during the early 1970s. and fi lm made in New York City during the early 1970s. 

EXHIBITION
SHELLY SILVER
HERE, HIS 這裡, 他的
 

ARGOS CENTRE FOR ART & MEDIA
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER
B-1000 BRUSSELS
INFO@ARGOSARTS.ORG
TEL +32 2 229 00 03 

TUE–SAT 12.00–19.00
FULL PROGRAMME ON WWW.ARGOSARTS.ORG 

witteraaf_255x122.indd   1 9/12/10   07:51

1 Nieuws
1 Wissels

3 Lezingen 
3 Beeldende kunst

11 Architectuur
11 Aanwinsten

11 Publicaties
15 Tentoonstellingsagenda
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Olga Chernysheva
In the Middle of Things
23.01.–27.03.2011
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09.01.2011
fi lmprogramma/fi lm program
samengesteld door de 
kunstenaar/curated by the artist

22.01.2011
opening

17.02.2011
gesprek/conversation 
Olga Chernysheva en/and 
Cosmin Costinas

15.03.2011
lezing /lecture 
Ekaterina Degot

+    Avondopenstellingen:
27 januari, lezing over o.m. Cady Noland door Krist Gruijthuijsen
17 februari, lezing over Diane Arbus door Merel Bem
10 maart, interview met Rineke Dijkstra door Joyce Roodnat

Alle avondopenstellingen zijn gratis toegankelijk en starten  
om 20.00 uur. Reserveren is raadzaam: 023 5115775,  
reserveringen@dehallen.nl

 www.dehallenhaarlem.nl 

DE HALLEN HAARLEM
Tentoonstellingen
t/m 13 maart 2011

 pierre leguillon features

 Diane arbus:
a printeD retro-
spective 1960-1971

CADY 
NOLAND
The AmeriCAN 
DreAm

RINEKE
DIJKSTRA
THE  KRAzy 
HouSE

‘Casco Issues XII: Generous Structures’
Edited by Binna Choi and Axel Wieder
Co-published with Sternberg Press

‘The Grand Domestic Revolution GOES ON’
Edited by Binna Choi and Maiko Tanaka
Co-published with Bedford Press

Zachary Formwalt
‘Reading the Economist’
Co-published with Serralves

More books at 
www.cascoprojects.org

Publications 
2010/2011

‘seeing studies’
Edited by Natascha Sadr Haghighian &  Ashkan 
 Sepahvand
Co-published with dOCUMENTA (13), Hatje Cantz 
 Verlag and the institute for incongruous translation

Wendelien van Oldenborgh
‘A Well Respected Man or Book of Echoes’
Electric Palm Tree textbook no.1
Co-published with Sternberg Press

Casco
Office for Art, Design
and Theory

Nieuwekade 213–215
3511 RW Utrecht
The Netherlands
T/F: +31 (0)30 231 9995
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was sinds 2006 curator bij het Rotterdamse centrum voor 
hedendaagse kunst, Witte de With en werkte eerder bij het 
Stedelijk Museum Amsterdam. Recentelijk werkte ze samen 
met vijf  culturele instellingen in Rotterdam voor de perfor-
manceserie Let us Compare Mythologies. (www.tac.nu)

Joanna van der Zanden is artistiek leider van de 
Rotterdam designprijs 2011. Joanna van der Zanden 
(1966) heeft sinds januari de artistieke leiding voor de 
Rotterdam designprijs in handen. Van der Zanden is curator 
en creatief  adviseur voor crossdisciplinaire designprojec-
ten. Momenteel is haar tentoonstelling Tag! Base! Hide and 
Seek te zien in Polen.  Van der Zanden is tevens adviseur 
beeldende kunst, design en fotografie bij het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst.  Van 2006 tot 2009 was ze artistiek 
directeur van Platform21 in Amsterdam. Binnenkort ver-
schijnt haar boek Curatorial Cooking – The Design Practice of  
Platform 21. (www.designprijs.nl)

Heiner Holtappels neemt afscheid als directeur van 
het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Met de 
tentoonstelling Technology Requested, die nog tot 6 februari 
loopt, neemt Heiner Holtappels afscheid als algemeen en 
artistiek directeur van het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst. Heiner Holtappels is sinds 1998 in functie. 
Holtappels wil zich weer meer kunnen richten op het maken 
van kunst. Hij studeerde aan de Staatliche Kunstakademie 
in Düsseldorf  bij K.O. Götz en deed staatsexamen filosofie en 
kunstgeschiedenis. Hij is hoofddocent Vrije Kunst aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. (www.nimk.nl)

Lezingen
NAi lezingen. Op do 20 januari geven architectuurhistori-
cus Wouter Vanstiphout en Ali Madanipour een lezing over 
hoe Teheran in de 20ste eeuw is omgegaan met snelle ver-
stedelijking, modernisering, islamitische revolutie, ernstige 
vervuiling en congestie. Op do 27 januari spreekt de 
Amerikaanse sociologe Sharon Zukin over gentrification en 
de nefaste sociale gevolgen ervan. Beide lezingen gaan door 
vanaf  20u in De Dépendance, Schieblock, Schiekade 189, 
Rotterdam (www.nai.nl). Toegang € 5.

Paul Goodwin: Curating Difference? Binnen het kader 
van het Project 1975, waarmee SMBA twee jaar lang de 
aandacht richt op de relatie tussen hedendaagse kunst en 
kolonialisme, houdt Paul Goodwin (urban theorist en cross 
cultural curator bij Tate Britain) op zo 23 januari om 20u 
een lezing over de problematiek van culturele diversiteit in 
het museum en de vragen die daardoor worden opgeroepen 
omtrent macht en kennis binnen de museumpraktijk. 
Bureau Stedelijk Museum Amsterdam, Rozenstraat 59, 
Amsterdam (www.smba.nl). Toegang gratis.

The Knight’s Move: Iain Sinclair. Op di 25 januari om 20u 
spreekt Iain Sinclair over Londen en psychogeografie. Stroom 
Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag (www.stroom.nl).

Cyclus La création contemporaine. Op do 27 januari 
spreekt Thierry Davila (conservator MAMCO, Genève) 
onder de titel De l’inframince, naar het neologisme van 
Marcel Duchamp, over het onzichtbare van en in kunst. Op 
di 22 februari houdt Olivier Michelon (directeur Musée 
departemental d’art contemporain de Rochechouart) de 
lezing L’heritage de la destruction over Gustav Metzger en 
Raphael Montañez-Ortiz. Beide lezingen gaan door om 
20u15 in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 
23, 1000 Brussel (www.bozar.be). Inkom € 6.

Debat over de grenzen van het hedendaagse engage-
ment in kunst en cultuur. Op vr 28 januari organiseert 
BAVO in samenwerking met Valiz, Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam en Stedelijk Museum Bureau Amsterdam een 
debat omtrent hedendaags cultureel activisme met Jeanne 
van Heeswijk (kunstenaar), Lex ter Braak (directeur Fonds 
BKVB), Jeroen Boomgaard (lector Kunst en Publieke Ruimte, 

Amsterdam), Matthias Pauwels (cultuurcriticus, BAVO), 
Brigitte van der Sande (freelance curator, moderator). 
Aanvang 17u, Stedelijk Bureau Amsterdam, Rozenstraat 
59, Amsterdam (www.smba.nl). Toegang gratis.

Kunstenaarsgesprekken in Centraal Museum. 
Directeur Edwin Jacobs interviewt architect Bertus Mulder 
op zo 30 januari om 15u. Centraal Museum, Nicolaas-
kerkhof  10, Utrecht (www.centraalmuseum.nl). Inkom 
gratis.

A-Z lezingen. Op 1 februari met architectenbureau 
L’Escaut (B), op 8 februari met modeontwerpster Marina 
Toeters (NL), op 15 februari met designer Ted Noten (NL), 
op 22 februari met Bulk Architecten (B), op 1 maart met 
interieurontwerper Maurice Mentens (NL), op 15 maart 
met architectuurstudio So-Il (NL/USA). Telkens op dinsdag-
avond om 20u in Zebrazaal - Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. 
Toegang gratis. Reserveren via www.a-zlezingen.be.

Les Mardis de l’Art. Op 1 februari Deciding Art in Global 
Networks door Pascal Gielen, op 15 februari Große Gefühle 
und unsichtbare Affekte: Bas Jan Ader und mehr door Jan 
Verwoert, op 1 maart Wofür es sich zu leben lohnt. Die ver-
gessene Frage und die materialistische Philosophie door 
Robert Pfaller, op 15 maart Die ’Longue Durée’ der Gegen-
warts kunst door Philip Ursprung. De lezingen gaan door in 
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, rue 
Notre-Dame 41, Luxembourg. Toegang is gratis. Meer info 
www.casino-luxembourg.lu.

Rita McBride. Op do 3 februari geeft Rita McBride om 19u 
een lezing in het kader van de groepstentoonstelling Making 
Is Thinking in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
Rotterdam (www.wdw.nl).

Slow Art Talk. Mede naar aanleiding van de tentoonstel-
ling FMI Masters present spreekt docent kunsttheorie Margo 
Slom op ma 7 februari om 16u over Autonomie en 
Engagement. DeFKa, Venestraat 88, Assen (www.defka.nl).

Arcamlezing. Freek Persyn (51N4E) op di 7 februari om 
20u15 in De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.
arcam.nl en www.51n4e.com). Inkom € 10.

bkkc/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 10 februari 
met Tobias Schalken en op do 10 maart met Chantal Rens. 
Het gesprek gaat telkens door van 20u tot 21u30 in 
Auditorium De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg (www.
bkkc.nl en www.depont.nl). Inkom € 3.

Symposium Cultureel ondernemen of  ondernemen 
voor de kunst? Op za 12 februari van 14 tot 17u organi-
seert het Bonnefantenmuseum een symposium omtrent de 
politieke uitgangspunten van het kunst- en cultuurbeleid 
en de praktijk van het huidige bestel daartegenover, zowel 
voor beleidsmakers, kunstenaars als politici, met onder 
meer Hans Andersson, Thomas von der Dunk en Huub 
Smeets. Meer info op www.bonnefanten.nl.

Archipellezing. Op wo 16 februari om 20u30 door Shelley 
McNamara en/of  Yvonne Farrell van GRAFTON 
ARCHITECTS. De Centrale, Kraankindersstraat 2, Gent 
(www.archipelvzw.be).

Auditorium 10|11. Op do 3 maart spreekt Wouter 
Vanstiphout (NL) onder de titel Ontwerp is politiek. Op do 17 
maart is de lezing Collective Housing door BKK-3 (AUT) 
gepland. Lezingen gaan telkens door om 20u in STUK 
Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven (www.stuk.be). 
Inkom € 7.

De avond van… Interview met Nico Parlevliet op do 3 
maart om 20u30. CBK Dordrecht, Voorstraat 180, 
Dordrecht (www.cbkdordrecht.nl).

Olga Chernysheva . Naar aanleiding van de tentoonstel-
ling Olga Chernysheva. In the Middle of  Things spreekt kunst-

critica Ekatarina Degot op di 15 maart om 20u over het werk 
van Olga Chernysheva . Auditorium, Het Utrechts Archief, 
Hamburgerstraat 28, Utrecht (www.bak-utrecht.nl).

Themalezingen Van Abbemuseum. Het Van Abbe-
museum biedt lezingen aan rond thema’s die gekoppeld zijn 
aan de tentoonstellingen die in het museum te zien zijn. De 
eerste lezing in het voorjaar is op za 19 maart. Meer info 
www.vanabbemuseum.nl.

It is a kind of  luxury to have a museum-in-progress. 
Naar aanleiding van het Performatikfestival georganiseerd 
door het Kaaitheater praat op do 24 februari choreograaf  
Boris Charmatz, tevens directeur van het Musée de la 
danse/Centre Chorégraphique in Rennes, met Cosmin 
Costina , curator van BAK (Basis voor Actuele Kunst) in 
Utrecht, over zijn Musée de la danse en over de projecten 
expo zéro, een tentoonstelling zonder objecten, en Brouillon, 
waarin performers een tentoonstelling-in-opbouw ‘active-
ren’. Het festival presenteert bovendien een aantal lecture 
performances. Meer info op www.kaaitheater.be.

Beeldende kunst
Anselm Kiefer. In het beste geval is een bezoek aan een 
kunsttentoonstelling verkwikkend, in het slechtste geval 
uitputtend. De expositie van Anselm Kiefer in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen hoort tot de 
laatste categorie. De formaten van de schilderijen, de dikke, 
gebarsten verfkorsten, de stortvloed aan verwijzingen naar 
mythologie, geschiedenis en religie, vrijwel alles aan deze 
tentoonstelling is te veel. Wellicht krijgt de bezoeker om die 
reden bij de entree een glossarium aangeboden, om wegwijs 
te geraken in de wereld van Kiefer, die een obscure hybride 
is van Duitse cultuurhistorie, joodse mystiek, astronomie en 
spiritisme. Het is een tentoonstelling die de bezoeker over-
weldigt en murw slaat. Het adagium ‘less is more’ onder-
schrijf  ik niet, maar dat ‘overdaad schaadt’ staat vast.
 Anselm Kiefer was een van mijn helden toen ik me eind 
jaren 70 in de beeldende kunst ging verdiepen. Ik herinner me 
de fascinerende, zwartgeblakerde, onheilspellende schilderijen 
in het Van Abbemuseum in de winter van 1979. Later genoot 
ik van Anselm Kiefer: heroïsche Sinnbilder, een kleine maar bij-
zonder mooie expositie bij Heiner Bastian in Berlijn. Daar wer-
den voor het eerst de Besetzungen (1969) getoond, een reeks 
werken die Kiefer op 24-jarige leeftijd maakte tijdens een reis 
door Europa langs de crime scenes van de naziterreur. De pran-
gende fotootjes en schilderijtjes tonen hoe de jonge kunste-
naar, geboren op de puinhopen van het Derde Rijk, probeerde 
het onmenselijke te verinnerlijken. Anselm Kiefer was de ware 
erfgenaam van Joseph Beuys. Weliswaar eerder een geschiede-
nisleraar dan een sjamaan, maar zijn schilderende generatie-
genoten met hun formalistische exercities was hij ver vooruit.

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

ACCROChAgE IX: PhOTOgRAPhy 
29/01/2011  – 12/03/2011

IñAkI BONILLAS
JEAN-LUC MOULèNE

25/03/2011  – 14/05/2011 (opening 24/03/2011)

Anselm Kiefer

Saturnzeit, 1987
foto: Joris Luyten
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7 November 2010 – 27 March 2011

www.bonnefanten.nl

BACA 
Laureate 2010:
Francis Alÿs

DeWitteRaaf_Alys_monoAd_V1:Bonn  15/10/2010  16:09  Page 1

Do we need
freedom 
of speech?

Oproep voor aanmeldingen voor
PhDArts, PhD programma in 
de beeldende kunst en vormgeving
Onderzoek in de kunst

PhDArts, internationaal promotie traject
in de beeldende kunst en vormgeving, 
is een samenwerking van de Academie
der Kunsten van de Universiteit Leiden
en de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK).

Na toelating kunnen beeldend kun -
stenaars en vormgevers deelnemen aan
een programma bestaande uit seminars,
presentaties en een collegium.De promo -
vendi worden begeleid door kunstenaars
en academisch georiënteerde tutoren.

Deadlines voor aanmelding:
1 april en 1 oktober 2011

U vindt alle informatie op www.phdarts.eu

Leon Golub

m u s e u m  het domein  s i t ta r d

Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard t +31 46 4513460  f +31 46 4529111  
info@hetdomein.nl www.hetdomein.nl  Open: Tue–Sun 11.00-17.00 hrs
Iedere 1e zondag v/d maand gratis entree!

Live & Die Like a Lion?, 2002; oliekrijt op Bristol; collectie Anthony en Judith Seraphin, Seraphin Gallery, pa 
© Estate of Leon Golub/Licensed by vaga, New York, ny

Hans Op de Beeck Extensions  22.01.11•25.04.11

Live & Die Like a Lion?  22.01.11•25.04.11

01.02.11
TONY CHAKAR, MLADEN DOLAR, ALPHONSO LINGIS

IN THE FIRST 
CIRCLE: LANGUAGE 
BORDERS, OR THE 
POLITICS OF VOICE 
AND BODY

—— SEMINAR, SCREENING ORGANISED BY  
 IMOGEN STIDWORTHY

02.02.11
SMADAR DREYFUS
—— LECTURE

03.02.11
AFTER 1968
—— SEMINAR

04.02.11
SARA FARRIS

ON HEGEL
—— SEMINAR

05.02.11
REVEALING 
OCTOBER 
REVOLUTION

—— WORKSHOP ORGANISED BY  
 OXANA TIMOFEEVA

11.01–11.02.11
DOMINIQUE HURTH, NICHOLAS MATRANGA, 
CAROLINE PEKLE

AIRPLANE: AN 
EXHIBITION MADE  
IN THE HEAVENS

—— GROUP EXHIBITION 
 WILD WEST ACTIVE SPACE, MAASTRICHT

22.05.10–21.05.11
MATT MULLICAN
—— EXHIBITION, RESEARCH PROJECT  
 IN COOPERATION WITH HEDAH AND  
 STICHTING EDMOND HUSTINX 
 HEDAH, MAASTRICHT

07.11.10–23.03.11
WOLFGANG FÜTTERER, MARCEL HILLER, 
DOMINIQUE HURTH, AXEL LOYTVED, NICHOLAS 
MATRANGA

BECOMING AHH
—— GROUP EXHIBITION, PART OF BACA  
 LAUREATE 2010: FRANCIS ALŸS 
 BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT

JVE Jan van Eyck Academie

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

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

Events & Productions

For more information:
www.janvaneyck.nl
Subscription mailing list:
brief@janvaneyck.nl
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THE STATE OF L3 
Pan African Contemporary Arts and Film Collective
A PROJECT BY ANTONIO JOSE GUZMAN  

PARALLEL DOORS OF PERCEPTION
26 NOV 2010 - 30 JAN 2011
M HKA // MUSEUM OF CONTEMPORARY ART ANTWERP

FILM & LECTURE 
FRIDAY 29 JAN
20.30 HRS.

THE DAY WE 
SURRENDER 
TO THE AIR II
A  lm by A.J. Guzman

M HKA
Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
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Met het reusachtige internationale succes dat Kiefer in de 
jaren 80 ten deel is gevallen, met name in de Verenigde Staten, 
is zijn werk alleen maar groter geworden, om niet te zeggen 
megalomaan. Nu kan een beetje grootheidswaan in de kunst 
geen kwaad. Elke kunstenaar is per slot van rekening het mid-
delpunt van zijn of  haar eigen universum en soms moet een 
kunstenaar overdrijven om zijn punt te kunnen maken. Maar 
wat begon als een moedige vingerwijzing naar een duister, 
verdrongen verleden, werd holle retoriek. Sloeg het vroege 
werk je uit het lood, de recente schilderijen zijn te buitensporig 
om nog indruk te maken. De drang van weleer kan de kunste-
naar alleen nog veinzen. Daartoe grijpt hij naar paardenmid-
delen. De schilderijen zijn niet alleen gemaakt met verf  op 
doek, maar ook met lood, menie, klei, stro en gips, met boom-
takken, gedroogde varens, meterslange zonnebloemen, papa-
vers en een opgezette gans. Enkele doeken gaan vergezeld van 
boten, raketten en een vliegtuig van lood. Wat voegt zo’n 
meterslange loden straaljager nou eigenlijk toe aan Kiefers 
schilderkunst? Hier schuurt het werk tegen het groteske aan.
 En waarom die hysterische schaalvergroting? Jakobs 
Himmliches Blut (2002) meet 560 bij 710 centimeter, bijna 
drie keer zo groot als mijn favoriete werken uit de jaren 70, 
maar beter is het allerminst. Het grootste werk in de exposi-
tie bestaat uit tien aaneengeschakelde doeken met de titel 
The Secret Life of  Plants for Robert Fludd (2001-2002), in 
totaal zo’n vier bij zeventien meter. Fruchtbare Halbmond 
(2009), het recentste werk op deze tentoonstelling en nooit 
eerder geëxposeerd, is 460 bij 760 cm groot. Het toont een 
ruïne met op de voorgrond dermate dik geschilderde bak-
stenen dat ze op het doek zelf  lijken te zijn gebakken. Het is 
allemaal overdreven, theatraal; effect zonder oorzaak.

Vermoeiend is ook de symboliek. Hemelladders, dodenak-
kers, sterrenstelsels, alles maakt onderdeel uit van een kie-
feriaanse kosmos en moet dermate betekenisvol zijn dat 
het nauwelijks te verdragen is. Het kolossale Lilith toont 
vanuit vogelperspectief  een moderne metropool onder een 
asgrauw wolkendek waaruit het loden raketjes regent, ter-
wijl Liliths gitzwarte haar door de straten zweeft. De over-
vloed aan verwijzingen dreigt om te slaan in volledige 
betekenisloosheid.
 Kiefer overschreeuwt zichzelf. Hij varieert op een handvol 
grondfiguren die zijn werk sinds de jaren 70 hebben bepaald. 
Het is te gemakkelijk de kunstenaar af  te schilderen als 
slachtoffer van de overspannen kunstmarkt die hem wereld-
faam bracht. Alleen de zeer rijken kunnen zich een Kiefer 
veroorloven. Maar daar is niets op tegen. Particuliere collec-
tioneurs vormen vandaag de dag het moderne mecenaat.
 Alle 24 werken op deze tentoonstelling zijn eigendom 
van een bouwondernemer uit Duitsland. De tentoonstel-
ling is dus niet een keuze uit het oeuvre van een schilder, 
zoals een museum die zou maken, maar een greep uit een 
privéverzameling, waarbij het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, momenteel ontruimd vanwege een ver-
bouwing, slechts fungeert als tijdelijk onderkomen. 
Ongetwijfeld menen de organisatoren van deze expositie 
(de musea van de stad Antwerpen, het KMSKA en het  
M HKA) het publiek een plezier te doen, terwijl de eigenaar 
zijn kostbare bezit mag terugzien in de glans van een res-
pectabel museum dat een bruikleen van dergelijk werk niet 
kan bekostigen, laat staan een aankoop. Een win-winsitua-
tie noemt men dat. Maar in Antwerpen wordt vooral zicht-
baar hoe de uitputting van de muze hand in hand gaat met 

het failliet van het publieke museum, dat langzaam maar 
zeker transformeert in een etalage waar de rijken der aarde 
hun collecties uitstallen. Dominic van den Boogerd

pAnselm Kiefer tot 23 januari in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 
Antwerpen (03/238.78.09; www.kmska.be).

Anselm Kiefer, foto: Renate Graf

Anselm Kiefer

Das Geheimnis der Pflanzen nr 10, 2001-2002
© Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma,  

Grothe Collection
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Point and Shoot. Martha Rosler in het SM’s in Den 
Bosch. In het kader van de derde tweejaarlijkse Hermeslezing 
op initiatief  van AKV| St. Joost en Hermes Business Netwerk 
presenteert het Stedelijk Museum van Den Bosch video- en 
fotowerken van Martha Rosler (1943). Vroegere Hermes-
lezingen, door Liam Gillick en Jeff  Wall, gaven reeds aanleiding 
tot bijhorende kleine presentaties in SM’s. Met Point and Shoot 
pakt het museum het echter grootser aan. Belangrijke foto- en 
videowerken uit de jaren 70, zoals Roslers befaamde werk 
Semiotics of  the Kitchen (1977), worden getoond in combinatie 
met nieuwere fotocollages, waaronder het titelwerk Point and 
Shoot. Rosler, die reeds geschiedenis heeft geschreven als verte-
genwoordiger van feministische en politieke kunst, blijkt van-
daag de dag nog even activistisch geïnspireerd.
 Voor haar Hermeslezing werd Rosler gevraagd te reage-
ren op Richard Florida’s boek The Rise of  the Creative Class 
(2002). In haar kritiek op dit populaire sociologische boek 
is ze onverbiddelijk. Florida’s klassenindeling, die gebaseerd 
is op postindustriële principes, zou volgens haar vooral een 
polarisering van de maatschappij versterken. De gentrifica-
tion van oude stadswijken, die grotendeels bewerkstelligd 
wordt door creatieve productiviteit, brengt negatieve effec-
ten met zich mee die door Florida onbesproken blijven. 
Rosler merkt op dat kunstenaars weliswaar voorzieningen 
mogen leveren die de levenskwaliteit van de zogenaamde 
creatieve klasse bevorderen, maar veelal daar zelf  niet aan 
kunnen deelnemen. In de optiek van Florida functioneren 
kunstenaars vooral als een instrument voor economische 
vooruitgang. Rosler daarentegen neemt het op voor de 
geëngageerde kunst en concludeert strijdlustig: ‘the cultur-
al sphere, despite the perpetual cooptation by marketing, is 
a never-ending site of  resistance and critique’.

Ook in haar tentoonstelling in SM’s belicht Rosler vormen 
van uitbuiting en klassenstrijd. Maatschappijkritische en 
sociaal geëngageerde motieven voeren de boventoon. In de 
serie Body Beautiful veroordeelt ze onverbloemd het sek-
sisme in Amerikaanse media en in House Beautiful neemt 
ze de Amerikaanse oorlogszucht op de hak. Haar foto- en 
videowerken vertrekken vanuit een feministisch perspec-
tief  en tonen aspecten van een Amerikaanse leefstijl waar-
in de representatie en het zelfbeeld van de vrouw centraal 
staan. Dat ze haar activistische aanpak nog niet heeft 
opgegeven, blijkt bijvoorbeeld uit Bringing the War Home, 
New Series (2004). Deze fotomontages, die ook onderdeel 
zijn van de serie House Beautiful, tonen schokkende beel-
den uit Irak en Afghanistan. De oorlogen in die landen 
vormden de aanleiding om haar eerdere serie Bringing the 
War Home over de Vietnamoorlog te actualiseren. Uit het 
nieuwe werk blijkt dat Rosler zich nog altijd genoodzaakt 
voelt de waanzin van oorlog en de manipulerende beeld-
vorming door de massamedia te verbeelden. In Election 
(Lynndie) is een van de bekende foto’s uit de Abu 
Ghraibgevangenis in de brave entourage van een 
Amerikaanse modelkeuken ingewerkt. Lynndie England, 
die beroemd is geworden als perverse dompteur van 
Irakese krijgsgevangenen, staat achter een trendy keuken-
eiland en de hondenriem waarmee ze haar slachtoffer ver-
nedert, lijkt in deze fotomontage op een onschuldige stof-
zuigerslang. 
 Vergeleken met haar eerdere collage Vacuuming Pop Art 
uit de serie Body Beautiful (1966-1972) is er een duidelijk 
verschil in de representatie van de vrouw. In het werk uit de 
jaren 70 zien we een geïdealiseerde jonge huisvrouw die de 
corridor stofzuigt van een eigentijds appartement dat is vol-

gehangen met ingelijste popartposters. Waar de sexy huis-
vrouw een onderdanige rol vervult tussen de kunstwerken 
van mannelijke popartkunstenaars, ontsnapt soldaat 
Lynndie England aan haar dienende functie door ongeremd 
mee te gaan in het oorlogsgeweld. De afbeelding van 
England gekleed in T-shirt en militaire broek past opmerke-
lijk genoeg als vanzelfsprekend in de designkeuken. Pas in 
tweede instantie valt de aandacht op posters met afgrijselij-
ke oorlogsbeelden in de achtergrond, die de oorspronkelijke 
context onthullen.
 De stofzuigende vrouwen in huiselijke omgeving doen den-
ken aan Richard Hamiltons Just What Is It That Makes Today’s 
Homes So Different, So Appealing? (1956). In Hamiltons geïde-
aliseerde behaaglijke huiskamer is naast twee poserende 
naakten op de achtergrond een schoonmaakster met stofzui-
ger te zien. Rosler daarentegen plaatst de stofzuigende vrouw 
in het centrum. Vacuuming Pop Art – en in zekere zin dus ook 
Election (Lynndie) – kunnen doorgaan voor een zowel femi-
nistisch als kunstkritisch commentaar op het poparticoon 
van Hamilton.
 Ook in de befaamde performance/video Semiotics of  the 
Kitchen (1977) zet Rosler een feministisch offensief  in, dit-
maal gericht tegen de masculiene aard van sommige con-
ceptuele kunst. De ‘semiotiek’ benadert ze vanuit een vrou-
welijk perspectief  door heel concreet gereedschap uit de 
keukenkast te presenteren. Staande in een keuken toont en 
benoemt ze in een alfabetische orde verschillende voorwer-
pen: ‘Apron, Bowl, Chopper, Dish, Eggbeater […]’ Wellicht 
parodieert ze hier wederom een mannelijke kunstenaar, 
John Perreault, die in zijn performance ABCDEFGH 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ (ALPHABET) (1971) voor iede-
re letter van het alfabet uiteenlopende activiteiten beschreef: 
‘’A: Animals’ (film) and eating an apple; B: Bouncing a blue 
basketball; C: Counting the audience […]’. Zo gezien zou 
Semiotics of  the Kitchen een rechtstreekse provocatie zijn. In 
ieder geval is dit werk de geschiedenis ingegaan als een seri-
euze poging om meer vrouwelijke betekenis aan kunst toe 
te kennen. 
 Keer op keer weet Rosler een politiek oordeel te vellen bin-
nen de discipline van de beeldende kunst. Een ander voor-
beeld van haar kritisch vermogen is de super 8-film Flower 
Fields (1974). De kleurrijke composities uit de openingsse-
quens van de film vertonen een analogie met de esthetische 
vlakverdeling van de colorfield painting – een mannelijk 
gedomineerde kunststroming waarmee destijds het imago 
van de Amerikaanse superioriteit uitgedragen werd. Rosler 
genereerde deze beelden door vanuit een auto uitgestrekte 
bloemkwekerijen langs de snelweg te filmen. Na enkele 
minuten zoomt de camera verder in op de bloemenvelden, 
waardoor de abstractie verdwijnt en veldarbeiders tussen de 
bloemen in het zicht komen. Op het moment dat de camera 
een draai maakt in de richting van de weg, komt een auto 
van de Amerikaanse immigratiepolitie in beeld. Rosler stelt 
hier de economische condities aan de orde. Ze wijst erop dat 
het merendeel van de bloemplukkers illegale gastarbeiders 
zijn en dat de Amerikaanse welvaart mede berust op de uit-
buiting van deze immigranten. 
 Hoewel Rosler ook de ongelijkheid en uitbuiting in de 
kunstwereld aanklaagt, verklaarde ze in haar Hermeslezing 
dat ze de kunst nooit zal verlaten en distantieerde ze zich 
van voorgangers uit de kunstgeschiedenis om haar stelling 
kracht bij te zetten: ‘I am not inclined to follow Debord or 
Duchamp and to give up the terrain of  art and culture.’ En 
ze voegt daaraan toe: ‘Although Chantal Mouffe exhorts 
artists (rightly I suppose) not to abandon the museum – I 
take her to mean the art world proper – there is nothing to 
suggest that we should not simultaneously occupy the ter-
rain of  the urban.’ Rosler levert zelf  het bewijs dat de kun-
stenaar kritisch in het publieke domein kan interveniëren 
en zich kan verzetten tegen dominante machtsvormen. 
Bovendien brengt ze aan het licht dat iedere kunst vanuit 
een of  andere invalshoek politiek bedrijft.  Leen Bedaux

pPoint and Shoot van Martha Rosler, tot 13 februari in SM’s, 
Magistratenlaan 100, 5223 MB ’s-Hertogenbosch 
(073/627.36.80; www.sm-s.nl). De derde Hermeslezing 
werd door Martha Rosler op 14 november 2010 gehouden 
onder de titel Culture Class: Art, Creativity, Urbanism.
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Martha Rosler

Photo Op, fotomontage, 2004
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Mondriaan / De Stijl. Het is van de retrospectieve in de 
Orangerie in 1969 geleden dat er in Parijs nog een grootscha-
lige tentoonstelling omtrent Piet Mondriaan (1872 – 1944) 
te zien was. In 1994 werd wel een mooi ensemble getoond in 
de tentoonstelling La beauté exacte. De Van Gogh à Mondrian 
(Musée d’art moderne de la ville de Paris) en in 2002 was er 
aandacht voor zijn vroege werk in het Musée d’Orsay.
 Het grootste deel van zijn artistieke leven, van 1912 tot 
1938, met een onderbreking tijdens de oorlog, bracht Piet 
Mondriaan door in Parijs. Daar heeft hij ook dankzij de 
kubisten de consequenties van zijn eigen artistieke roeping 
ingezien. Hij veranderende zelfs zijn naam in Mondrian, 
zodat de Fransen hem gemakkelijker konden aanspreken. 
In Frankrijk is men op onverklaarbare wijze aan zijn oeuvre 
voorbijgegaan. De Franse musea bewaren nog geen hand-
vol schilderijen van hem. Het Centre Pompidou bezit er 
twee, een Composition uit 1937 en New York City uit 1942, 
respectievelijk aangekocht in 1975 en in 1984. In 2000 
verwierf  het Musée d’Orsay via een schenking van Philippe 
Meyer een Poldergezicht met trein uit 1907 en een Composition 
en rouge, jaune et bleu uit 1922.
 Dat deze langverwachte retrospectieve samenvalt met 
een tentoonstelling over De Stijl is geen bewuste inhoude-
lijke keuze, maar een toevallige samenloop van omstan-
digheden. Twee conservatoren van het Centre Pompidou, 
collectieverantwoordelijke Brigitte Leal en architectuur-
specialist Frédéric Migayrou, hadden los van elkaar een 
eigen project opgezet, maar werden van hogerhand aan-
gemaand om er één tentoonstelling van te maken. De 
oppervlakkige samenhang tussen de twee onderwerpen 

hypothekeert de inhoudelijke waarde van de tentoonstel-
ling waarin ze uiteindelijk werden samengebracht. Het 
parcours is niet altijd even inzichtelijk.
 Een dubbeltentoonstelling Mondriaan / De Stijl is niet het-
zelfde als Mondriaan en De Stijl. Toch wekt de tentoonstelling 
de indruk dat het hier gaat om de stichter en zijn discipelen. 
Zijn invloed was uiteraard groot, maar wat de effectieve bij-
drage van Mondriaan aan deze beweging geweest is, of  wat 
de beweging voor hem betekend heeft, wordt nergens dui-
delijk gemaakt. Ook over zijn directe relaties met de overige 
leden komen we weinig te weten.
 Door de tentoonstelling over De Stijl op te bouwen rond een 
monografische tentoonstelling van Mondriaan – een ten-
toonstelling die trouwens zeer mooi is opgesteld en in haar 
eenvoudige accrochage de strenge principes van De Stijl alle 
eer aandoet – ontstaat de indruk dat Mondriaan in de bewe-
ging een leidende rol heeft gespeeld, terwijl de echte gangma-
ker en propagandist eigenlijk Theo Van Doesburg was. De rol 
van deze veelzijdige kunstenaar, die vorig jaar in Tate Modern 
in de tentoonstelling Van Doesburg and the International Avant-
garde: Constructing a New World werd toegelicht, blijft hier dan 
ook sterk onderbelicht. Belangrijk is ook dat Van Doesburg 
niet alleen contacten onderhield met het Bauhaus en de 
Russische constructivisten, maar ook met dadaïsten als Kurt 
Schwitters, Hans Arp en Tristan Tzara. Een aspect van De 
Stijl dat in de tentoonstelling nauwelijks aan bod komt.
 Aangezien het werk van Mondriaan hier vooral getoond 
wordt in relatie met de beweging De Stijl, wordt zijn vroege 
symbolistische werk samengevat in een soort antichambre 
met werk van Nederlandse tijdgenoten. Opvallend zijn twee 
kubistische bosgezichten uit 1912 van de weinig gekende 
Jacoba Van Heemskerck, die reeds voor de oorlog in Parijs 
op het Salon des Indépendants tentoonstelde.
 De tentoonstelling laat mooi zien hoe Mondriaan in Parijs 
de invloed van het divisionisme en het fauvisme inruilde 
voor een ‘universele picturale taal’, die hij Nieuwe Beelding 
of  neoplasticisme noemde. Vanuit een analytische decom-
positie van de vorm ontwikkelde hij een puur visuele kunst 
die gebaseerd is op de relaties tussen de gekleurde vlakken 
en beheerst wordt door een logica van harmonie en even-
wicht tussen de verschillende elementen. De wisselwerking 
van horizontalen en verticalen, waarbinnen zuivere kleu-
ren (blauw, rood en geel) en niet-kleuren (zwart, wit en 
grijs) elkaar in evenwicht houden, levert geometrische 
patronen op waarvan de samenstelling steeds kan worden 
gewijzigd. Het opgeven van het perspectief  maakte onein-
dige variaties van de standaardvormen mogelijk.
 Mondriaan werkte het neoplasticisme verder uit in con-
sistente, systematisch ontwikkelde reeksen schilderijen: de 
plus-minuswerken, de vierkante composities, de ruitvormi-
ge en de rasters. ‘Alles is samengesteld op basis van de wis-
selwerking tussen verhoudingen. Kleur bestaat enkel dank-
zij een andere kleur, afmetingen zijn bepaald door andere 
afmetingen en een standpunt bestaat enkel in oppositie ten 
opzichte van een ander standpunt.’
 Elk schilderij is open. Het is een fragment van een veel groter 
geheel. De verdeling van het doek in rechthoeken reflecteert 
niet alleen het kader, maar ook de muur waarop het schilderij 
hangt, de ruimte waarin het zich bevindt, het gebouw en de 
stad. Het overzicht eindigt met het beroemde New York City I 
(1942) uit het Centre Pompidou. De geometrische vlakken 
hebben hier plots een figuratief  karakter gekregen. Ze kunnen 
gelezen worden als het grondplan van de stad uit de titel, maar 
ook als een zicht op haar wolkenkrabbers.

Mondriaans atelier in Montparnasse, dat werd afgebroken om 
plaats te maken voor de enige Parijse wolkenkrabber, was spar-
taans ingericht als een driedimensionale versie van zijn schil-
derijen, met horizontale en verticale lijnen, en primaire kleu-
ren. Met zijn schilderijen, zijn schildersezel en zijn meubilair 
creëerde hij zijn eigen gesamtkunstwerk, door Le Corbusier 
bestempeld als ‘een gedicht met rechte hoeken’. Mondriaan 
ontving er de belangrijkste kunstenaars, architecten en critici 
van zijn tijd, onder meer de jonge Alexander Calder die in 
1930 speciaal naar Parijs gekomen was om dit heiligdom te 
bezoeken. Mondriaan bleef  tot het einde van zijn leven met 
Calder bevriend. In een mooi filmfragment uit 1943 bezoekt 
Mondriaan de retrospectieve Caldertentoonstelling in het 
MOMA, in gezelschap van Calder zelf  en ook Marcel Duchamp.
 De reconstructie van Mondriaans atelier vormt in de ten-
toonstelling de overgang naar het hoofdstuk over De Stijl, dat 
vooral aandacht heeft voor architectuur. De Stijl was oor-
spronkelijk de naam van een tijdschrift, in 1917 door de 
Nederlandse kunstenaar, criticus en architect Theo Van 
Doesburg in Leiden opgericht. Naast Van Doesburg zelf  kon-
den belangrijke avant-gardekunstenaars zoals Mondriaan, 
Rietveld, Oud en Vantongerloo er hun theorieën over een 
nieuwe wereld en een nieuwe kunst in kwijt. De beweging 
speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de abstracte 
kunst, maar ze beïnvloedde ook de architectuur, het design 
en de grafische kunsten. Rechte lijnen en primaire kleuren 
moesten garant staan voor een universele harmonie. De 
Nieuwe Beelding verving de figuratie en het perspectief  door 
het ritme van de lijn en de dynamiek van de kleur.
 De picturale orde van De Stijl was verbonden met een 
sociale, spirituele en poëtische utopie. In de geïndustriali-
seerde wereld vlak na de Eerste Wereldoorlog appelleerde ze 
aan een nieuwe maatschappelijke orde. Haar kunst zocht 
naar een evenwicht tussen het individu en de gemeen-
schap, tussen ratio en gevoel, tussen weten en doen, tussen 
het spirituele en het materiële. De traditionele schotten tus-
sen hoge en lage kunst, decoratieve kunst, architectuur en 
urbanisme werden weggehaald.
 Hier ligt het zwaartepunt van de tentoonstelling over De 
Stijl, met bijdragen over de architectuur van Van Doesburg 
(L’Aubette), het Schröder-Schraderhuis van Rietveld, een 
tentoonstellingsruimte van Huszar, Café De Unie van Oud 
en de Cité dans l’espace van Kiesler. Ook van onze landgenoot 
Georges Vantongerloo zijn er verschillende ontwerpen en 
architectuurtekeningen te zien van futuristische steden 
met wolkenkrabbers, bruggen en luchthavens, naast ont-
werpen voor zijn huis in het Zuid-Franse Menton.
 Dat voor elk van beide tentoonstellingen een afzonderlij-
ke catalogus gepubliceerd werd, toont aan dat beide conser-
vatoren zich aan hun eigen project hebben gehouden. De 
bezoeker wordt geconfronteerd met twee tentoonstellingen 
die op een vreemde manier in elkaar zijn gevlochten. Over 
de onderlinge samenhang van beide onderwerpen brengt 
de tentoonstelling weinig bij. Ze imponeert anderzijds wel 
met een reeks afzonderlijke ensembles die de verwachtingen 
van ons esthetisch beleven in hoge mate bevredigen. Op die 
manier wordt het formele systeem getoond dat Mondriaan 
en De Stijl gemeen hadden en dat in onze cultuur is blijven 
verder leven, weliswaar zonder de utopische inzet die ermee 
samenging. Lieven Van Den Abeele

pMondriaan en De Stijl, tot 21 maart in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

Frederick Kiesler

Zicht op de installatie Cité dans l’espace, exposition internationale des arts 
décoratifs et industriels modernes, Grand Palais, Parijs, 1925

© 2010 Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler
Privatstiftung, Wenen

Reconstructie van het atelier van Piet Mondrian, Parijs, 26 rue du Départ
Toestand in 1926. Project voor het eerst gerealiseerd door Frans Postma  

in 1994-1995 voor de tentoonstelling ‘Earthly Paradise’ in  
de Beurs van Berlage,Amsterdam.

Haarlem, verzameling Link

Theo van Doesburg, Cornelis van Eesteren

Reconstructie van de maquette van het Maison d'artiste, 1983
© Den Haag, verzameling Gemeentemuseum
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Jean-Michel Basquiat. De speelfilm Downtown 81 van de 
Zwitserse fotograaf  en cineast Edo Bertoglio uit 1981 is een 
real life snapshot van de ultrahippe subcultuur van het New 
Yorkse postpunktijdperk. In deze pseudodocumentaire 
speelt Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988) zichzelf. In de 
ganse film is er amper een schilderij te zien. We zien Basquiat 
door de straten van de Lower East Side lopen, teksten op de 
muren spuiten en muziek maken. Op het moment van de 
opnamen is hij dakloos. Hij doet de opmerkelijke uitspraak 
dat hij zichzelf  beschouwt als ‘schrijver’. Het jaar daarop 
staat hij op de zevende Documenta.
 Het levensverhaal van Jean-Michel Basquiat is tot een 
mythe uitgegroeid: Hij wordt geboren in Brooklyn als kind 
van een Haïtiaanse vader en een Portoricaanse moeder; 
Debuteert met graffiti in downtown Manhattan; Wordt ont-
dekt door Andy Warhol en opgepikt door de kunstwereld; 
Wordt op zijn eenentwintigste door Rudi Fuchs uitgenodigd 
voor de zevende Documenta; Stelt een jaar later als eerste 
zwarte kunstenaar en als jongste deelnemer ooit tentoon op 
de New Yorkse Whitney Biennial; Is op zijn vijfentwintigste 
de meest succesvolle kunstenaar van zijn generatie; 
Overlijdt in New York aan een overdosis, net geen achten-
twintig jaar oud.
 In 2010 zou Jean-Michel Basquiat vijftig jaar geworden 
zijn. Voor het Musée d’art moderne de la ville de Paris was 
dit een gelegenheid om een retrospectieve te organiseren. 
De schrijver Basquiat krijgt hier duidelijk gestalte. Zijn 
vroegste graffiti bestaat hoofdzakelijk uit teksten, aforisti-
sche zinnen, die het midden houden tussen politieke bood-
schappen en poëzie. De eenvoud van de zwart-witcontras-
ten en het ritme van de grafische beweging sluiten aan bij 
de rapmuziek die hij begin jaren 80 beoefende. Technieken 
van scratching en sampling, recyclage en herhaling, die de 
esthetiek van de hiphop weerspiegelen, vinden we ook terug 
in zijn plastisch werk.
 Zijn schilderijen zijn het resultaat van zijn obsessie voor 
muziek en zijn passie voor het schrift. Tevens vond hij 
inspiratie in stripverhalen, publiciteit, Afrikaanse mythen 
en voodoorituelen. Hij toont zich een volwaardige erfge-
naam van de Cobrabeweging en van kunstenaars als 
Dubuffet en Cy Twombly. Op nog geen tien jaar tijd maakte 
hij meer dan duizend schilderijen, gepassioneerd op zoek 
naar een eigen beeldtaal. De grafische werken met uitslui-
tend tekst behoren tot de meest oorspronkelijke. Ze verwij-
zen, net als veel werk van zijn ‘voorgangers’, vaak naar de 
jazz, de Afro-Amerikaanse muziek die een belangrijke 
invloed heeft gehad in de ontwikkeling van zowel de popu-
laire als ernstige muziek. De helden van Basquiat waren 
dan ook Miles Davis, Dizzy Gillespie, Billie Holliday en 
vooral Charlie ‘Bird’ Parker. 
 De tekeningen overtuigen meer dan de schilderijen. Het 
sterk grafische karakter en de directe vertaling van de 
impulsieve geste, waarvan ook de schilderijen getuigen, 
gedijen beter in de context van de tekening. Zijn werk is ook 
overtuigender op klein formaat.
 Desalniettemin gaat een overzichtstentoonstelling als 
deze, met ongeveer honderdvijftig sterk op mekaar lijkende 
werken, snel vervelen. Basquiat was geen begenadigd schil-
der. Zijn werk moet het hebben van de directheid. Zijn haast 
gewelddadige manier van schilderen heeft een onmiddellij-
ke impact, maar het schokeffect produceert geen echo. Van 
intrigerende concepten of  opmerkelijke evoluties is in het 
oeuvre geen sprake. De composities zijn erg schematisch en 
steeds volgens hetzelfde systeem opgebouwd. De kleuren 
zijn niet subtiel, niet berekend op effect. Het coloriet lijkt 
eerder arbitrair.
 De tentoonstelling speelt dan ook meer in op het fenomeen 
dan op het werk. Basquiat was de juiste man op het juiste 
moment op de juiste plaats. Zijn kunst was nauw verbonden 
met het New York van de jaren 80. Terwijl de muziek dankzij 
radicale vernieuwingen als punk en new wave nieuw leven 
werd ingeblazen, kreeg ook de schilderkunst een nieuw elan, 
en de energie van deze jonge geweldenaar, primitief, subver-
sief  en provocatief, werd het symbool van deze radicale reac-
tie tegen de dood van de schilderkunst.
 Het werk van Basquiat staat symbool voor de uitwassen 
van de kunsthandel in de jaren 80 en is synoniem voor 
commercialisering en speculatie. De chronologie van de 

tentoonstelling wordt niet bepaald door de evolutie van de 
kunstenaar – van evolutie was er immers nauwelijks sprake – 
maar door de opeenvolgende galerieën waar de kunstenaar 
tentoonstelde. Hierdoor treedt vooral het verhaal van 
gewiekste galeriehouders op de voorgrond die met de juiste 
strategieën en de nodige marketing dit uitzonderlijke 
moment wisten te verzilveren.
 Al bij al biedt de tentoonstelling een mooie momentop-
name van de jaren 80. Veel van het getoonde werk heeft de 
tand des tijds echter niet doorstaan. Basquiat heeft de evo-
lutie van de schilderkunst nauwelijks beïnvloed. Het belang 
van deze kunstenaar ligt vooral in het feit dat hij als een van 
de eerste niet-blanke kunstenaars door de kunstwereld ern-
stig werd genomen. Lieven Van Den Abeele

pJean-Michel Basquiat tot 30 januari in het Musée d’art 
moderne de la ville de Paris, 11 Avenue du Président Wilson, 
75116 Parijs (01/53.67.40.00; www.mam.paris.fr).

André Kertesz. De eerste Europese overzichtstentoonstel-
ling van het oeuvre van André Kertész (1894-1985) beslaat 
meteen de hele expositieruimte van het Parijse Jeu de Paume. 
Er was dan ook wel wat goed te maken: de geringe aandacht 
die Kertész – toch een van de meest invloedrijke fotografen uit 
het interbellum – in Europa te beurt viel, stond in schril con-
trast met de kritische aandacht voor zijn oeuvre in Amerika 
(in 2005 organiseerde de National Gallery of  Art in 
Washington nog een grote overzichtstentoonstelling). Vooral 
de Franse veronachtzaming van een fotograaf  die toch een 
groot deel van zijn carrière uitgebouwd heeft in Parijs mag 
verwondering wekken, te meer daar Kertész een groot deel 
van zijn fotografische nalatenschap heeft toevertrouwd aan 
de zorgen van de Franse staat. Toen een paar jaar geleden de 
deplorabele omstandigheden waarin deze nalatenschap 
beheerd werd bekend raakten, stak er een storm van protest 
op. De imposante tentoonstelling die vandaag in Parijs het 
licht ziet, kan dan ook gelezen worden als een patent ant-
woord op deze kritiek.

Jean-Michel Basquiat

The Box, 1980-1981
Collection Doriano Navarra

© The Estate of  Jean-Michel Basquiat © ADAGP, Paris 2010

André Kertész

Tulipe mélancolique, New York, 1939
Courtesy Bruce Silverstein Gallery

Jean-Michel Basquiat

Untitled, 1981
The Eli and Edythe L. Broad Collection, Los Angeles

Foto: Douglas M. Parker Studio, Los Angeles
© The Estate of  Jean-Michel Basquiat © ADAGP, Paris 2010
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Deze dubbele agenda – een zicht bieden op de ontwikkeling 
van een oeuvre en tegelijk het zorgzaam beheerde fotogra-
fisch patrimonium van de Franse culturele instellingen eta-
leren – verklaart wellicht de omvang en reikwijdte van de 
tentoonstelling. In elk geval heeft het Jeu de Paume nog 
nooit een zo grondige en studieuze tentoonstelling opgezet 
die gewijd is aan het oeuvre van één enkele fotograaf. De 
commissarissen van de tentoonstelling – Michel Frizot en 
Annie-Laure Wanaverbecq – stellen zich daarbij niet tevre-
den met een loutere presentatie van het oeuvre, maar pro-
beren ook de context waarin het verschijnt mee in rekening 
te brengen. Dat lukt niet voor alle onderdelen even goed: 
Kertész’ bemoeienissen met het fotoboek worden iets te 
summier behandeld en het opdrachtwerk dat hij in New 
York maakte blijft schromelijk onderbelicht. Elders leidt het 
echter tot vaak verrassende inzichten. Zo toont men niet 
enkel vintage prints, maar probeert men tegelijkertijd de 
verschillende vormen en formaten waarin een bepaald 
beeld circuleerde (als print, als postkaart, als gedrukt beeld 
in tijdschrift of  boek…) te verdisconteren. Elke nieuwe vorm 
die Kertész aan het beeld oplegt, creëert een nieuw beeld dat 
zich tot een ander publiek richt, waardoor er zich meteen 
ook een nieuwe betekenislaag vasthecht aan het geprodu-
ceerde beeld. Eenzelfde foto (van een vork balancerend op 
een bord) verschijnt nu eens als een reclamebeeld, dan weer 
als een persoonlijke mijmering over eenzaamheid of  als een 
stilistische oefening in een zakelijke, nuchtere beeldtaal. 
Driemaal hetzelfde en toch een radicaal ander beeld: het 
confronteert de kijker met de moeilijkheid om greep te krij-
gen op dit uiterst glibberig oeuvre.
 De tentoonstelling is strikt chronologisch opgebouwd en 
volgt het parcours dat de in Hongarije geboren fotograaf  
van Boedapest over Parijs uiteindelijk naar New York zou 
brengen. De openingszet wordt gevormd door de beelden 
van rurale landschappen die de jonge Andor Kertész 
maakte in het vooroorlogse Hongarije. Ook al lijken deze 
precaire (want uiterst klein afgedrukte) foto’s weinig ver-
rassend, toch wijken ze op een paar cruciale punten al af  
van het gangbare fotografische paradigma. Deze beelden, 
die getuigen van een rustieke landerigheid, zijn geen 
kunstzinnige studies, maar ook geen strakke documentai-
re registraties. Kertész zoekt een eigen weg, even ver ver-
wijderd van de commerciële studiofotografie als van de 
opzichtige visuele effecten van de pictorialistische kunst-
fotografie (die toen nog steeds in zwang was). Fotografie 
verschijnt hier in eerste instantie als een instrument om 
een persoonlijke verhouding tot de wereld te articuleren. 
Kertész plaatst zich daarmee in het verlengde van de zich 
op dat moment ontwikkelende persfotografie, maar hij 
legt daarbij eigen klemtonen. Dat blijkt al meteen uit de 
foto’s die hij als soldaat aan het front maakte. Deze beel-
den tonen nooit het oorlogsgeweld zelf. We zien enkel 
gebeurtenissen in de marge ervan, met een sterke focus op 
de kameraadschappelijke omgang tussen de soldaten. De 
camera fungeert als het optische verlengstuk van de senti-
menten van de fotograaf. Ook later zal Kertész zich voor 
zijn onderwerpen beperken tot wat hij aantreft in zijn 
onmiddellijke leefomgeving. Het rovende oog van de 
reportagefotograaf  op zoek naar de volgende sensationele 
scoop is duidelijk geen model voor Kertész.

In dit prille werk ligt de rest van zijn oeuvre in zekere zin reeds 
besloten. Wat nog ontbrak was een ontvankelijke context 
waarin het zich ten volle zou kunnen ontplooien. In Parijs 
vond de jonge, nieuwsgierige Oost-Europese immigrant die 
vruchtbare omgeving. Gretig inspelend op de gestegen vraag 
naar prikkelende, verfrissende beelden (een resultaat van de 
onstuitbare opkomst van geïllustreerde tijdschriften) slaagde 
hij er al snel in van fotografie zijn broodwinning te maken. Zijn 
vriendschappen met enkele Hongaarse kunstenaars en mede-
emigrés brachten hem in contact met de artistieke avant-gar-
de (zijn eerste tentoonstelling vond plaats in 1927). Formele 
experimenten zijn vanaf  dan schering en inslag: met zijn reeks 
Distortions, oorspronkelijk een opdracht van het Franse char-
memagazine Le Sourire, lijkt hij even aan te knopen met het 
surrealisme, zonder zich er echter ten volle mee te associëren. 
Kertész was huiverig om zijn uiterst persoonlijke traject in te 
schrijven in een groepsproject. 
 Zijn samenwerking met Lucien Vogel, de uitgever van het 
toonaangevende Franse tijdschrift VU, maakte van hem een 

belangrijke reportagefotograaf. Tussen 1933 en 1936 ver-
schenen maar liefst drie fotoboeken van zijn hand, waaron-
der het prachtige Paris vu… par André Kertesz. Privaat werk 
en opdrachtwerk vloeiden op een heel natuurlijke manier in 
elkaar over, beelden verschoven vlot van de ene context 
naar de andere. In Parijs bereikte hij maturiteit en trefzeker-
heid in zijn stijl. Elk beeld laat een eigenzinnige wereld 
opwellen in de verbeelding van de kijker.
 Deze eerste, uitermate succesvolle periode sluit hij af  in 
1936 wanneer hij besluit in te gaan op een lucratief  aanbod 
van het New Yorkse fotoagentschap Keystone. Oorspron-
kelijk was het de bedoeling om maar enkele jaren in de 
Verenigde Staten te blijven, maar het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog verhinderde een spoedige terugkeer. 
De New Yorkse tijd wordt algemeen omschreven als een 
duistere periode voor Kertész: zijn fotografische stijl – nar-
ratief, subjectief, poëtisch – was te Europees voor zijn 
Amerikaanse broodheren, waardoor hij moeilijk aan de 
kost kwam. De zakelijke bedrijfscultuur bij de magazines 
waar hij uiteindelijk toch onderdak vond, schrok hem af. 
Men verwachtte er onpersoonlijke documenten, neutrale 
feiten, geen sentimentele ontboezemingen. Kertész plooide 
zich terug op zichzelf  en maakte nu voor het eerst een strikt 
onderscheid tussen zijn privaat werk en zijn opdrachtwerk. 
In de tentoonstelling – en dat is een beetje jammer – zijn er 
geen sporen terug te vinden van dit opdrachtwerk en wordt 
alleen het privaat werk getoond. Vaak gaat het dan om ake-
lig lege beelden, waarin New York zijn meest onherbergza-
me gelaat laat zien: eenzame figuren, veel (blinde) muren, 
gesloten oppervlakten… visuele metaforen die in het uit-
drukken van zijn sociaal en cultureel isolement zijn verbale 
tekortkomingen (Kertész sprak zeer slecht Engels) moesten 
opvangen. Meer dan ooit lijkt Kertész zich als een heremiet 
terug te trekken in de beschutting van het fotobeeld.
 In de tentoonstelling valt op hoe belangrijk het kader en 
het voortdurend herkadreren wel is in het werk van 
Kertész. Hij gebruikt de absolute snede van het fotografisch 
kader om het overtollige weg te halen en de essentie over te 
houden. Kertész plaatste fotografie in het verlengde van de 
beeldhouwkunst. Wanneer dat zuiveringsproces niet lukte 
in de oorspronkelijke opname, dan aarzelde hij niet om 
later het kader alsnog, en soms radicaal, te verleggen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het bekende beeld van zijn 
vrouw Elisabeth. Het oorspronkelijke beeld – hun trouw-
foto uit 1931 – toont het koppel met Elisabeth die recht in 
de lens van de camera kijkt, terwijl Kertész zijn hoofd naar 
haar keert, weg van de camera. In de latere versies van het 
beeld – de officiële, gepubliceerde versie – wordt het kader 
tot twee keer toe strakker rond het hoofd van Elisabeth 
getrokken. Alleen de hand van Kertész op haar rechter-
schouder blijft dan nog zichtbaar (de subtiele tederheid van 
een gedeeld leven). Deze werkwijze maakt duidelijk dat 
voor Kertész niet alles gegeven is in de oorspronkelijke con-
frontatie tussen fotograaf  en werkelijkheid, maar dat het 
eigenlijke beeld pas ontstaat in de uitgestelde bewerking 
ervan. Op dat moment voelt de kijker opnieuw hoe de hand 
(en het hart) van de fotograaf  het mechanisch geprodu-
ceerde beeld naar eigen inzicht herkneedt en het tot een 
sensibel vehikel van een particuliere, en dus onherhaalba-
re ervaring maakt. Steven Humblet 

pAndré Kertész tot 6 februari in het Jeu de Paume, 1 Place 
de la Concorde, 75008 Parijs (01/47.03.12.50; www. 
jeudepaume.org). 

André Kertész

Plaque cassée, 1929
Courtesy Attila Pocze, Vintage Galéria, Budapest, Hungary

André Kertész

Nageur sous l’eau, Esztergom, 1917
Bibliothèque nationale de France
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Netwerk vzw / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × T +32 (0)53 70 97 73
F +32 (0)53 70 97 72 × info@netwerk-art.be × tentoonstelling: € 1 × concerten: € 10 / 7 × voorverkoop 
via Fnac 0900/00600 × Vynilla (Sint-Kwintensberg 38, Gent)

feb/mrt × 2011
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

tHe ‘-SCAPe’ IN eSCAPe
Fia Cielen × Annelies de Mey × Frederik 
De wilde × Laurent Dupont-Garitte × 
Ludo engels × Shaun Gladwell × 
Pierre-Alexandre remy × Arno roncada × 
kema Spencer × Max Sudhues × tim Vets
Opening  za. 12.02 × 2030

Tentoonstelling  za. 12.02 > zo. 03.04.2011 
open di. t/m zo. 1400 > 1800

CoNtrA LANDSCAPeS
Marie Snauwaert × Ludo engels × rondleiding
Event vr. 18.03 × 2030 



De Witte Raaf  – 149 / januari – februari 2011 Ondertussen 11

Architectuur
Urban Augmented Reality. ‘Zien wat er niet is’, dat is de 
slagzin van een nieuwe applicatie voor de nieuwste mobiele 
telefoons die zijn uitgerust met een camera, kompas en gps. 
Het gaat om Urban Augmented Reality, kortweg UAR. Op 
een aantal plekken in Rotterdam en Amsterdam, en bin-
nenkort ook in andere steden, kan de mobiele telefoon laten 
zien welk gebouw er op die plek voorheen heeft gestaan, 
welke alternatieve plannen er ooit hebben bestaan of  wat er 
in de toekomst gebouwd gaat worden. 
Het verleden wordt in beeld gebracht door historische teke-
ningen en foto’s die op het beeldschermpje verschijnen als de 
telefoon op een bepaalde locatie gericht wordt. Ook kan er 
inhoudelijke informatie bij opgevraagd worden. Voor veel 
gebouwen zijn ooit prijsvragen gehouden of  om andere rede-
nen meerdere ontwerpen gemaakt, en enkele voorbeelden 
daarvan zijn via UAR nu op de plek zelf  te bekijken. Zo kan 
men bij het Rijksmuseum in Amsterdam zien welke andere 
gevels er hadden kunnen staan als P.J.H. Cuypers de prijs-
vraag in 1875 niet had gewonnen. In plaats van in een 
museum, een afgesloten, beschermde ruimte, kan je nu zo’n 
tere 19de-eeuwse ontwerptekening binnen de context van de 
hedendaagse stedelijke omgeving beschouwen. Vooral daar-
in vindt de toepassing haar toegevoegde waarde.
 De toekomst wordt op een aantal plaatsen inzichtelijk 
gemaakt door middel van computeranimaties. In dat geval 
is het ook mogelijk om een bouwplaats heen te lopen en een 
virtueel gebouw op de plek zelf  van verschillende kanten te 
bekijken. Ook kan een architectuurroute gevolgd worden, 
een soort audiotour buiten het museum, en is er een link 
gelegd met het Uitbureau zodat het mogelijk is om bij de 
Schouwburg of  het Concertgebouw in één moeite door 
kaartjes te bestellen voor de voorstelling van die avond. 
UAR wordt ontwikkeld door een groot aantal organisa-
ties, waarbij het NAi een centrale, verbindende rol speelt. 
Het NAi beheert een ongelofelijk rijk archief  waaruit 
voor UAR een selectie wordt gemaakt. Daarbij is natuur-
lijk maar een piepklein deel geschikt om te laten zien op 
zo’n klein beeldscherm. De notie dat ‘het archief  terug-
gegeven wordt aan de bewoners van Amsterdam’, zoals 
het NAi beweert, is schromelijk overdreven, maar het is 
interessant dat het archief  op een nieuwe manier 
gebruikt wordt en wellicht raken potentiële nieuwe 
gebruikers hierdoor gemotiveerd om het echte, complete 
archief  te gaan bezoeken. Bovendien voegen ook lokale 
architectuurcentra, instellingen voor monumentenzorg, 
archieven en architecten informatie en beelden toe, 
zodat nieuwe combinaties kunnen worden gemaakt en 
informatiestromen elkaar kunnen versterken.
 UAR maakt het makkelijker om iets te weten te komen 
over de historische gelaagdheid van de stedelijke omgeving. 
Het besef  dat een stad continu aan het veranderen is wordt 
voelbaar gemaakt en UAR voegt nieuwe belevenissen toe 
aan een omgeving die door en door bekend leek te zijn. Het 
systeem is sneller, makkelijker en realistischer dan een 
papieren architectuurgids ooit kan zijn, mede omdat de 
afbeelding en informatie in de werkelijke context getoond 
worden. Het voegt een tijdsdimensie toe aan de stad; in het 
heden kunnen verleden en toekomst beleefd worden. 
Werkelijkheid en virtual reality vermengen zich.
Is er een gevaar dat mensen vergeten om ‘echt’ te kijken, of  
dat ze zich nog dieper in zichzelf  keren wanneer ze zich in de 
stad begeven, een proces dat met de introductie van de 
walkman al werd ingezet? Ja, zeker. Mensen lopen rond met 
hun telefoon in de hand, richten die op een gebouw en 
turen op het veel te kleine schermpje. Dat deden ze al om 
foto’s te maken of  een routeplanner te raadplegen, en nu zal 
het nog wat vaker gebeuren. Tot een taxi naar ze toetert of  
het gaat regenen. Gelukkig is er altijd nog de saaie, dage-

lijkse werkelijkheid die de augmented reality weer naar de 
achtergrond dringt. En intussen is er toch weer iets leuks 
beleefd, gezien, gehoord, geleerd. Dorine van Hoogstraten

p Voor meer informatie kan u terecht bij het NAi, 
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.13.58; 
www.nai.nl/tentoonstellingen/3d_architectuurapplicatie).

Aanwinsten
De Pont verwerft schilderij van Howard Hodgkin. Uit 
Howard Hodgkins tentoonstelling Time and Place heeft het 
museum De Pont het schilderij Yellow Sky (2009-2010) 
verworven. Met deze aankoop is De Pont het eerste 
Nederlandse museum dat werk van Hodgkin in de collectie 
heeft. (www.depont.nl) 

Aanwinsten Museum Boijmans Van Beuningen. 
Museum Boijmans Van Beuningen heeft de filminstallatie 
Couple in the Distance (2010) van Marijke van Warmerdam 
verworven. Vanaf  september 2011 presenteert het museum 
een grote retrospectieve tentoonstelling van haar werk. 
Marijke van Warmerdam (1959) woont en werkt in 
Amsterdam en Karlsruhe, Duitsland. Zij heeft na haar deel-
name aan de Biënnale in Venetië (1995) en de Documenta 
in Kassel (1997) een internationale carrière opgebouwd. 
Een andere recente aanwinst voor het museum is de spie-
gelkamer van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama 
(Matsumoto, 1929), Infinity Mirror Room – Phalli’s Field 
(1965). Het is de eerste installatie waarin Kusama gebruik 
maakte van spiegels. Het veelzijdig oeuvre van Kusama 
kwam in de jaren 60 in de belangstelling, kort nadat ze van 
Japan naar New York verhuisde. Ze maakte furore met haar 
ruimtevullende installaties waarin de bezoeker wordt 
omgeven door duizenden kleurrijke, kleine, opgevulde  
– vaak fallische – textielobjecten. (www.boijmans.nl)

Publicaties
A Bit of  Matter and a Little Bit More. The Collection 
and Archives of  Herman and Nicole Daled 1966-1978. 
Dit voorjaar vond in het Münchense Haus der Kunst een 
tentoonstelling plaats over de verzameling internationale 
conceptuele kunst van de Brusselse radioloog Herman 
Daled (1930) en zijn voormalige echtgenote, de juriste 
Nicole Daled-Verstraeten (1931). Het was de eerste keer dat 
een groot overzicht van de collectie werd gepresenteerd. 
Hoewel de Daleds altijd ruimhartig werken hebben uitge-
leend voor tentoonstellingen zijn zij steeds terughoudend 
geweest om met de verzameling als zodanig naar buiten te 
treden. Behalve met persoonlijke bescheidenheid heeft dat 
ongetwijfeld te maken met de visie van de Daleds op het ver-
zamelen en de collectie. De betrokkenheid bij de kunstenaar 
en het artistieke proces staat daarbij centraal. Anders dan 
veel particuliere verzamelaars leven ze niet te midden van 
hun collectie. Een deel ervan is vrijwel permanent opgesla-
gen, terwijl sommige werken sinds de verwerving niet uit de 
doos zijn geweest.
 De tentoonstelling en het boek dat ter gelegenheid ervan 
verscheen zijn een zoveelste blijk van de groeiende belang-
stelling voor de conceptuele kunst in de afgelopen tien jaar. 
Beide passen daarnaast in een tendens om in de geschied-
schrijving van de stroming ook nadrukkelijk processen van 
verspreiding en receptie mee te nemen. De rol van kunst-
handelaars en verzamelaars binnen die processen komt 
daarbij prominent in beeld. De afgelopen jaren verschenen 
studies over de activiteiten van onder anderen Seth 
Siegelaub, Heiner Friedrich en Konrad Fischer. Fischers 
privécollectie vormt momenteel het onderwerp van een 
tentoonstelling in het Museum Kurhaus te Kleve. Dat juist 
hun activiteiten zo in de belangstelling staan, is opmerke-
lijk; doorgaans blijft de aandacht voor de rol van handela-
ren en verzamelaars achter bij die voor de rol van het 
museumwezen, die veel zichtbaarder is en daardoor mak-
kelijker beklijft. Ongetwijfeld heeft het in de genoemde 
gevallen te maken met de uitzonderlijke opstelling van de 
betrokkenen. Handelaren als Siegelaub en Fischer en ver-
zamelaars als de Daleds zagen dat de radicale herformule-
ring van de productie- en distributievormen in de concep-
tuele kunst hen nieuwe speelruimte bood en speelden daar 
voortvarend op in. Veel intensiever dan hun voorgangers 
waren ze betrokken bij productie en reflectie, maar daar-
naast namen ze ook veel vaker bemiddelaarsrollen op zich 
binnen het institutionele veld; door tentoonstellingen te 
organiseren in de museumwereld of  door, zoals de Daleds, 
tentoonstellings- en publicatie-initiatieven te financieren 
en/of  mee te realiseren. Zo hielpen ze in 1970 de alterna-
tieve Antwerpse expositieruimte A 379089 van de grond 
te krijgen. Een jaar later organiseerden ze de eerste publie-
ke performance in België van Gilbert & George. Met die 
opstelling als mecenas en bemiddelaar tussen kunstenaars 
en kunstinstituties verwierf  het echtpaar een belangrijke 
schakelpositie in de verbreiding van het conceptuele kunst-
begrip in West-Europa.
 In het boek wordt die positie verkend in een drietal korte-
re teksten, gegroepeerd rond een lang hoofdessay van Birgit 
Pelzer. Die laatste bijdrage voert de lezer door de periode, 
van 1966 tot 1978, waarin de Daleds hun omvangrijke 
verzameling conceptuele kunst bijeenbrachten. De basis 
ervoor werd gelegd met de aankoop van een assemblage 
van de toen in de beeldendekunstwereld nog nauwelijks 
erkende Marcel Broodthaers. Hij zou tot zijn dood in 1976 
voor de Daleds steeds een ijkpunt en de belangrijkste 
gesprekspartner blijven, wat ook tot uitdrukking komt in de 
grote groep werken van zijn hand. Met zo’n zeventig stuk-
ken is het de grootste en belangrijkste verzameling van 
Broodthaers’ werk ter wereld. Via Broodthaers kregen de 
Daleds toegang tot het kleine, maar sterk internationaal 
georiënteerde circuit van conceptuele kunstenaars en hun 

Markthal Rotterdam Blaak in aanbouw, 3D-beeld op smartphone. 
Foto: Kees Spruijt

Yayoi Kusama 

Infinity Mirror Room - Phalli’s Field (Floor Show), 1965 (1998)
installatie R. Castellane Gallery, New York, Courtesy Yayoi Kusama
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gevolg. Van sommigen van hen – Daniel Buren, James Lee 
Byars, Jacques Charlier, Robert de Boeck, Dan Graham, 
Douglas Huebler, Ed Ruscha, Niele Toroni en Lawrence 
Weiner – bouwden ze in de loop der jaren grotere ensembles 
op. Anderen, onder wie Vito Acconci, Carl Andre, Robert 
Barry, Jan Dibbets, Gilbert & George, On Kawara, Richard 
Long, Sol LeWitt en Jan Schoonhoven, zijn in de collectie 
met enkele werken vertegenwoordigd. De collectie bevat 
een flink aantal onbetwiste topstukken: naast de imposante 
groep Broodthaers-werken onder meer het manuscript van 
Sol LeWitts Sentences on Conceptual Art (1969), een van de 
theoretische sleutelteksten van de stroming, en het origi-
neel van Dan Grahams tijdschriftbijdrage Homes voor 
America (1966-1967). Dat laatste werk werd, met nog elf  
andere werken van Graham, verworven in 1971, op het 
hoogtepunt van de verzamelactiviteit. Zeven jaar later, in 
1978, beschouwden de kort tevoren gescheiden Daleds de 
collectie als afgesloten. Een belangrijke factor daarbij was 
dat de internationale reputatie van de door hen gevolgde 
kunstenaars intussen was gevestigd en het directe contact, 
dat voor hen zo wezenlijk was geweest, navenant was afge-
nomen. Beiden bleven onafhankelijk van elkaar nadien op 
incidentele basis kunst kopen. Herman Daled bleef  boven-
dien in de jaren 80 en 90 in verschillende rollen bij het 
eigentijdse Belgische kunstleven betrokken.
 Scherper dan in het informatieve, maar soms wat rich-
tingloze essay van Birgit Pelzer krijgt in de notities van 
Benjamin Buchloh, ondanks het fragmentarische karak-
ter, de paradox van de conceptuele collectioneur als een 
verzamelaar van immateriële ideeënkunst contouren. 
Nog interessanter is echter het memorandum dat de 
Daleds zelf  schreven. Hun persoonlijke terugblik geeft 
inzicht in het strenge idealisme achter hun verzamelaar-
schap. Zo kocht het echtpaar principieel uitsluitend werk 
uit eerste hand en werd er niet uit de collectie vervreemd. 
Herhaaldelijk voegden ze zich naar de radicale condities 
die sommige kunstenaars aan de verkoop van hun werk 
verbonden; zo lag het verzamelen in 1970 vrijwel stil als 
gevolg van de afspraak met Daniel Buren om dat jaar uit-
sluitend werk van hem te kopen, maandelijks één. 
Tekenend voor hun ascetische omgang met kunst is ver-
der de uitspraak dat hun verzamelactiviteit er nooit op 
gericht is geweest een consistente collectie conceptuele 
kunst bijeen te brengen; veeleer beschouwen ze de collec-
tie als het residu van hun betrokkenheid bij de dynami-
sche kunstscene van de late jaren 60 en vroege jaren 70. 
Een opmerkelijke uitspraak gegeven de systematische ver-
wervingscampagnes van het werk van Dan Graham en tal 
van anderen. Die uitspraak roept ook vragen op omtrent 
het hechte, naar buiten toe nogal gesloten circuit van 
kunstenaars, kunstprofessionals, verzamelaars en andere 
belangstellenden waarin de Daleds zich in die dagen 
bewogen. Dat landschap wordt hier evenwel niet scherp 
uitgetekend, net zo min als in de andere teksten. Het 
memorandum eindigt droogweg met een anderhalve 
pagina lange opsomming van de mensen met wie de 
Daleds destijds korter of  langer contact hebben gehad. De 
vraag in welke verhouding zij tot al deze spelers stonden, 
blijft onbeantwoord.
 Dit gemis wordt deels ondervangen door de buitengewoon 
grondige visuele en tekstuele documentatie. De ruim 450 
pagina’s van A Bit of  Matter and a Little Bit More bevatten 
naast de genoemde teksten ook een kleurenkatern met een 
ruime selectie van werken uit de collectie. Enig minpunt 
daarin is, net als in de tentoonstelling, is de ondervertegen-
woordiging van kunstenaars die vanuit een huidig perspec-
tief  minder geprofileerd of  excentrisch waren. In het licht 
van de nadruk van de Daleds op het historisch-documentaire 
karakter van tentoonstelling en boek is die canonbevestigen-

de keuze nogal oneigenlijk. Naast het kleurenkatern bevat 
het boek nog zo’n 130 pagina’s met archivalia – correspon-
dentie, tentoonstellingsuitnodigingen en andere documen-
ten – alsook een alfabetische lijst van in de collectie vertegen-
woordigde kunstenaars en een inventaris van alle werken die 
tussen 1966 en 1978 zijn verworven, compleet met het jaar 
van aankoop en de herkomst. Aan de hand daarvan kan men 
de verzamelactiviteit van het echtpaar en de accent-
verschuivingen daarin op de voet volgen. De kritische nauw-
gezetheid en liefdevolle zorg waarmee de samenstellers hun 
taak hebben uitgevoerd, maken van het boek een rijke bron 
voor wie geïnteresseerd is in de geschiedschrijving van de 
conceptuele kunst. Rogier Schumacher

pLess is More. Pictures, Objects, Concepts from the Collection 
and the Archives of  Herman and Nicole Daled 1966-1978 liep 
van 30 april tot 25 juli 2010 in het Haus der Kunst, 
München. Het boek A Bit of  Matter and a Little Bit More. The 
Collection and Archives of  Herman and Nicole Daled 1966-
1978 is uitgegeven door het Haus der Kunst, München, in 
samenwerking met Verlag der Buchhandlung Walther 
König, Ehrenstrasse 4, 50672 Keulen (0221/2059-653; 
www.buchhandlung-walther-koenig.de).

Hans Eijkelboom. Goede bedoelingen en modern 
wonen. De Bijlmer is wereldberoemd in Nederland. Een 
boek over die wijk maakt dus nieuwsgierig. De wijk maakt 
deel uit van de nog jonge functionalistische woonwijk 
Amsterdam Zuidoost, waar verkeersstromen strikt geschei-
den zijn, monotone woonflats worden omgeven door royale 

oppervlakken groen en winkels in monofunctionele centra 
gebundeld zijn. Hoewel bedoeld voor Hollandse midden-
klassegezinnen, vulde de wijk zich in de jaren 70 en 80 met 
een internationale gemeenschap van mensen die nergens 
anders terecht konden. Er liepen veel junkies en criminelen 
rond. De onherbergzaamheid van zowel de openbare ruim-
te als de veel te grote appartementsblokken zorgde ervoor 
dat de oorspronkelijke doelgroep zijn neus ophaalde voor de 
ruime, lichte flats. In ons aangeharkte land heeft de Bijlmer 
de reputatie wild en gevaarlijk te zijn, vol vreemde figuren, 
drugs, criminaliteit en geheimzinnige kerkgenootschappen.
 Een integrale herstructurering, die vanaf  de jaren 90 op 
touw werd gezet, moet hierin verandering brengen. De auto-
wegen worden weer op maaiveld gebracht met fietspaden en 
stoepen erlangs. Een deel van de flats is vervangen door rijtjes-
huizen. Mensen die het moeilijk hebben, worden geholpen 
door maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, gezins-
coaches en wat de verzorgingsstaat zoal nog meer te bieden 
heeft. Bevolking, functies, verkeersstromen: alles moest meer 
gemengd worden. In zijn essay in het boek Goede bedoelingen en 
modern wonen. Fotonotities over de Bijlmer schrijft criticus Hans 
den Hartog Jager dat de ene onrealistische maakbaarheidsfan-
tasie simpelweg door de andere is vervangen, maar dat is een 
veel te makkelijk oordeel. Er worden geen grootschalige ste-
denbouwkundige blauwdrukken meer gemaakt voor de 
Bijlmer. Ambtenaren en woningcorporaties weten heus wel 
dat een multicultureel paradijs niet gemaakt kan worden. 
Maar ze weten ook dat ze de Bijlmerbewoners die het op soci-
aal-maatschappelijk vlak goed doen een toekomst moeten bie-
den in hun eigen wijk. Deze bewoners willen vaak weg uit de 
flat en gaan op zoek naar een groter, leuker huis in de buurt.
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De Bijlmer blijft de meest internationale wijk van het land 
en is allesbehalve een standaard buitenwijk, maar zo grim-
mig als twintig jaar geleden is het er al lang niet meer. Er 
zijn nauwelijks méér ‘basende junks in schemerige portie-
ken’, zoals Den Hartog Jager ze noemt, dan in de 
Amsterdamse binnenstad. De Bijlmer wordt in bepaalde 
kringen als een hippe, dynamische wijk gezien. Ze is opge-
nomen in architectuurgidsen, jonge architecten houden er 
workshops over wonen, kunstenaars werken er aan grote 
projecten. Er kan in de Bijlmer méér dan elders in de stad, 
waar de gentrification al verder opgerukt is.
 Fotograaf  Hans Eijkelboom woont er ook. In opdracht 
van het Academisch Medisch Centrum, dat in de buurt 
gevestigd is, maakte hij foto’s in de wijk. Het zijn, zoals dat 
bij Eijkelboom nu eenmaal het geval is, onnadrukkelijke 
foto’s met weinig accent op de technische kant van het vak. 
Het zijn snapshots, klein afgedrukt op mat papier. Het zijn 
observaties, vaak erg grappig. De toeschouwer kijkt door de 
ogen van Hans Eijkelboom, die beelden heeft geselecteerd 
en gecombineerd en die zo de absurditeit van de werkelijk-
heid genadeloos fileert. Het grootste deel van Goede bedoelin-
gen en modern wonen bestaat uit grotere of  kleinere series die 
parallel aan andere series afgedrukt zijn. De formaten van 
de foto’s verschillen, vaak van klein naar wat groter, als een 
crescendo. Een serie fietspaden die abrupt eindigen in een 
rood-wit geblokt hekwerk. Wat doen al die dieren in de 
Bijlmer en waarom hebben zoveel mensen gruwelijke drie-
hoekige conifeertjes in potten voor de deur? En graffiti is 
vaak mooier dan goedbedoelde kunst in de openbare ruim-
te, dat heeft Eijkelboom met deze foto’s nu wel bewezen.

Behalve veel ‘neutrale’ foto’s van lege openbare ruimten 
komen er natuurlijk ook series foto’s van mensen in het 
boek voor. Identiteit is een pregnant thema in het werk van 
Eijkelboom. Het leuke aan deze series is de grote diversiteit 
van de geportretteerden, van zakenmannen tot nette zwar-
te dames met elk een gouden handtas onder de arm 
geklemd, wat een wijk als de Bijlmer natuurlijk kenmerkt. 
Bij de bekende series van Eijkelboom beseft de toeschouwer 
op ieder moment onherroepelijk, zoals Den Hartog Jager 
treffend schrijft, ‘dat hij heel goed zelf  in een van deze series 
zou kunnen opduiken – wat voor iedereen, altijd weer even 
ongemakkelijk is’. Maar de meeste lezers van dit boek zullen 
zelden of  nooit in de Bijlmer komen, dus is dat gevaar min-
der groot. Dit zijn geen beelden die uit de hoofdstraat van 
ieder willekeurig stadje kunnen komen. Maar ze bevestigen 
evenmin het oude beeld van de grimmige Bijlmer, want dat 
is sleets.
 We zijn in Nederland gewend geraakt aan overontworpen 
omgevingen, vastgelegd in glossy foto’s. Aan bijzondere 
ontwerpen, van trendy lantaarnpalen tot smaakvolle klim-
rekken en ecologische parken. Nagenoeg alles is Dutch 
Design in de Nederlandse woonomgeving – om wanhopig 
van te worden. In de Bijlmer komt dat gevoel slechts spora-
disch op en dan heeft het meteen iets geks, want de open-
bare ruimte in de Bijlmer is voor het grootste deel sober. Het 
lijkt erop dat een deel van de besluitvormers in de Bijlmer de 
laatste jaren heeft ingezien dat de omgeving niet altijd 
maakbaar is, maar dat je wel ingrepen kan doen om te pro-
beren het uit de hand gelopen modernistisch ideaal te 
nuanceren, aan te vullen en zodoende geschikt te maken 

voor de mensen die er willen (blijven) wonen. En dat blijken 
er nog altijd een heleboel te zijn. Het beeld dat Eijkelboom 
schetst is niet zozeer mild, het is eerlijk en onmiskenbaar 
Bijlmer, met al zijn gezichten. Dorine van Hoogstraten

pHans Eijkelboom, Goede bedoelingen en modern wonen. 
Fotonotities over de Bijlmer (inleiding Hans den Hartog Jager) 
verscheen in 2010 bij NAi Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 
JR Rotterdam (010/201.01.33; www.naipublishers.nl).

Het front van de legerbegraafplaatsen. De schoon-
heid van Lutyens. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
de grond van Noord-Frankrijk en België doordrenkt met 
bloed. Dagelijks waren duizenden soldaten het slachtoffer 
van het oorlogsgeweld dat vanuit de verschillende hoofd-
kwartieren werd georkestreerd. Ook stierven ze vaak aan 
de Spaanse griep en andere ziekten die zich in de loopgra-
ven snel konden verspreiden. Vooral in de laatste jaren 
van de oorlog vormde het grote aantal gesneuvelden een 
belangrijk probleem. Waar moesten de lijken worden 
begraven? Moest dat tijdelijk of  permanent zijn? En hoe 
moest er worden omgegaan met de nagedachtenis? Het 
zijn slechts enkele van de vele vragen die aan beide kanten 
van het front werden gesteld.
 In Engeland werd in de lente van 1917 de Imperial (later 
Commonwealth) War Graves Commission in het leven 
geroepen, die onder meer vastlegde dat elke dode moest 
worden herinnerd met zijn naam op een grafsteen of  een 
monument. Voorts werd bepaald dat deze herinnerings-
plaatsen permanent moesten zijn en dat de grafstenen een 
uniform karakter moesten hebben. Er mocht geen onder-
scheid in rang, ras, geloof  of  anderszins worden aange-
bracht. Oprichter van de commissie was generaal Fabian 
Ware, leider van een Engelse mobiele Rode Kruiseenheid.
 Een van de architecten die werd benaderd om zich met de 
vormgeving van de oorlogsbegraafplaatsen en -monumen-
ten bezig te houden was Edwin Lutyens (1869-1944). 
Lutyens was net uit India teruggekeerd waar hij verschil-
lende regeringsgebouwen had neergezet en deel had uitge-
maakt van de groep van specialisten die de verdere uitbrei-
ding van Delhi zou ontwerpen. Hij gold als een imperial 
architect die zowel de behoeften van de natie als van de 
gegoede adel op een waardige wijze in architectuur had 
weten om te zetten. In Engeland had hij verschillende grote 
landhuizen gebouwd, die veel aandacht hadden gekregen. 
Het combineren van de Arts and Crafts en classicistische 
kenmerken viel bij de conservatieve modernen goed in de 
smaak. Zijn architectuur gaf  uitdrukking aan ‘traditie’.
 In de maand juli van het jaar 1917 reed Lutyens met een 
groep van andere genodigden langs de verschillende slag-
velden en bracht in een brief  aan zijn vrouw verslag uit van 
deze voor hem dramatische verkenningstocht. Voor het 
eerst werd hem duidelijk wat deze oorlog had voortgebracht 
en welk contrast deze wrange werkelijkheid bood met wat 
er in Engeland gebeurde en de opvattingen die er over de 
oorlog heersten. ‘The question is so big, so wide, that the 
most we can do is to generalise’, zo schreef  hij. Al snel 
kwam Lutyens tot de opvatting dat op elke Britse begraaf-
plaats als herkenningsteken een grote monumentale steen 
moest komen. Zoals zijn officiële biograaf  Christopher 
Hussey in 1950 schreef, was de gedachte van Lutyens: ‘one 
great fair stone of  fine proportions, lying raised upon three 
steps, of  which the first and third shall be twice the width of  
the second; and that each shall bear, in indelible lettering, 
some fine thought or words or sacred dedication. This 
should be, wherever circumstances permit, on the east side 
of  each cemetery and the graves lie before it, facing east, as 
the Army faces now.’
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Nieuwe publicaties
• Force Mental rvstd. Antwerpen: Club Moral, ArchiVolt
 en de Academie voor Schone Kunsten. 612 blz.  

Van het kunstenaarstijdschrift Force Mental verschenen vijftien 
afleveringen tussen 1982 en 1987. Later, in 2005, verscheen 
nog een zestiende, digitale aflevering op het internet. Het 
tijdschrift werd uitgegeven door het Antwerpse kunstenaarskop-
pel Anne-Mie Van Kerckhoven en Danny Devos die samen 
opereerden onder de naam Club Moral. In hun editoriaal 
beschrijven ze het tijdschrift als ‘…een magazine dat zich bezig 
houdt met excessen op alle gebied…’. De vormgeving roept de 
informele stijl van de mailart op, maar ook de brutale no 
nonsense cultuur van de punkbeweging. Deze goedkope 
heruitgave is gedrukt op A4 formaat in zwart-wit. 

• Gerhard Richter. Sindbad. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2010. 116 blz. 98 afb. 
ISBN 978-3-86560-819-2
Sindbad is de titel die Gerhard Richter in 2008 gaf  aan een reeks 
van 49 diptieken. Deze schilderijen voerde hij uit in lakverf  op de 
achterkant van glazen panelen van 30 x 24 cm. Deze nieuwe 
publicatie toont alle diptieken op ware grootte. De werken zijn 

verdeeld in 7 groepen van 7 diptieken en worden afgewisseld met 
telkens een van de 7 avonturen van Sindbad de Zeeman, een 
sprookjesfiguur uit de reeks vertellingen van Duizend-en-één-
nacht. Door deze bijzondere context dwingt Gerhard Richter de 
toeschouwer om de abstracte beelden te bekijken als feeërieke 
taferelen: plots duiken imaginaire landschappen, merkwaardige 
anatomieën, vreemde landkaarten en gevaarlijke zeestormen uit 
de felgekleurde, glanzende pagina’s op. 

• Dennis Tyfus. Wefex Spway. [Antwerpen]:  
Ultra Eczema, 2010. 256 blz. circa 250 afb.  
ISBN 978-90-9025882-9
Dit boek, met een geheimzinnige titel, is een delirante compila-
tie van tekeningen, foto’s en collages. Met een grote gretigheid 
hanteert Dennis Tyfus deze drie technieken, soms tegelijkertijd. 
Zijn artistieke acties spatten alle kanten op. Stilistisch zijn er 
verwijzingen naar (bijna) alle neo-avantgardes van de 20ste 
eeuw, waardoor het werk niet voor één gat te vangen is. Dennis 
Tyfus is duidelijk op zoek naar artistieke openheid. Lichtheid, 
kwantiteit en ongrijpbaarheid zijn de pijlers waarop het werk 
gebouwd is. Maar ook humor, zwartgalligheid en plezier 
kenmerken het Tyfus-idioom. In deze publicatie worden enkel 
werken op A4-formaat getoond. Zwart-witbeelden en kleurbeel-
den worden bij elkaar gezet, waardoor het artistieke geweld 
toch nog de noodzakelijke ordening krijgt. De compilatie wordt 

afgesloten met een uitvoerige, heldere tekst van Wim Van 
Mulders, de peetvader van de Vlaamse kunstkritiek. Deze 
kunstenaarspublicatie verscheen naar aanleiding van de 
tentoonstelling ‘Relax most of  your muscles’ in Be-Part 
Platform for Contemporary Art, Waregem. De tentoonstelling 
loopt nog tot 31 januari 2011.  

• WassinkLundgren. Tokyo Tokyo. Baden (CH): Kodoji 
Press / London: Archive of  Modern Conflict, 2010.  
192 blz. 260 afb. ISBN 978-3-03747-032-9
De laatste jaren bezochten Thijs groot Wassink (1981) en Ruben 
Lundgren (1983) verschillende keren Tokio. Ze kwamen telkens 
terug met een reeks opvallende foto’s. Het kunstenaarsduo 
fotografeerde er toevallige voorbijgangers die hun pad kruisten. 
Het bijzondere is dat Thijs groot Wassink en Ruben Lundgren elk 
tegelijkertijd een opname maakten van dezelfde passant, maar 
dan vanuit een verschillend standpunt. Deze dubbele portretten 
intrigeren doordat de modus operandi de relativiteit van een foto 
reveleert. Een ander bijverschijnsel van het dubbele standpunt is 
dat de personages als het ware bevriezen tot een sculptuur en de 
kijker de indruk krijgt dat hij kan rondwandelen in het tafereel.

Samenstelling: Marc Goethals

Frederic Kenyon, directeur van het British Museum en eind-
verantwoordelijke voor de ligging en vormgeving van oor-
logsbegraafplaatsen, nam deze gedachte over. Met uitge-
kiende proporties en uniformiteit wilde Lutyens de begraaf-
plaatsen abstracte waardigheid verlenen en tot oases van 
rust maken. De keurige rijen van witte grafstenen moesten 
voor eeuwig de respectvolle nagedachtenis van een volk 
voor zijn gevallenen uitdrukken. Naast Lutyens werden de 
architecten Herbert Baker en Reginald Blomfield aange-
steld. De samenwerking, vooral die met Baker, verliep niet 
altijd even soepel. Onderlinge meningsverschillen leidden 
tot enkele varianten op het vaste schema. De teksten op de 
begraafplaatsen kwamen allemaal uit de pen van de schrij-
ver Rudyard Kipling.
 De afzonderlijke monumenten en de bijzondere oorlogsbe-
graafplaatsen van Lutyens hebben in de algemene over-
zichtsboeken van het werk van deze architect altijd wel een 
plaats gekregen en in het boek van Tim Skelton en Gerald 
Gliddon, Lutyens and the Great War, dat in 2008 in Londen 
verscheen, waren ze zelfs uitgangspunt voor een omvangrij-
ke studie. Met een recent boek van Jeroen Geurst wordt ech-
ter voor het eerst een volledig overzicht geboden van het 

enorme aantal begraafplaatsen dat Lutyens ontwierp en een 
analyse gemaakt van de compositieregels die hij toepaste. 
Geurst toont aan dat Lutyens ondanks vele gestandaardiseer-
de elementen – hij werkte met een vast repertorium – tot een 
grote variëteit kwam en dat de landschappelijke ligging daar-
bij van invloed was. Als supervisor werkte Lutyens vaak 
samen met andere architecten, onder andere met de land-
schapsarchitecte Gertrude Jekyll.
 Geurst is zelf  architect en dat wordt snel merkbaar. In een 
uitvoerige inleiding van bijna tweehonderd bladzijden 
behandelt hij de vele aspecten van het begraven van de 
frontsoldaten en introduceert hij de elementen uit Lutyens’ 
repertorium. Vervolgens richt hij zijn aandacht op de 
begraafplaatsen zelf. Van elke begraafplaats waar Lutyens 
een rol heeft gespeeld, maakt hij een typologische analyse. 
Daarbij blijkt algauw dat de typische grote ‘altaarsteen’ 
slechts een van de vele beeldbepalende elementen is. Vrijwel 
geen enkel detail ontsnapte aan de aandacht van Lutyens.
 Geurst bespreekt vervolgens de weerkerende elementen 
in de verschillende ontwerpen en gaat na hoe ze de land-
schappelijke kwaliteiten beter doen uitkomen. Historische 
plattegronden worden steeds aangevuld met planmatige 

tekeningen die Geurst zelf  heeft vervaardigd. Zijn boek 
vormt een breed opgezette gids en een alfabetisch geor-
dende catalogus van een deel van Lutyens’ oeuvre dat 
vaak als marginaal wordt gebrandmerkt. Het wordt echter 
duidelijk dat de opdracht om oorlogsbegraafplaatsen te 
ontwerpen een cruciale fase in het oeuvre van Lutyens 
inluidt, waarbij hij verder kon experimenteren met zijn 
opvattingen van architectuur als bouwsteen van een geci-
viliseerde wereld. 
 Thans liggen de Britse begraafplaatsen van Lutyens nog 
steeds als onberispelijke stukjes cultuur in het landschap. 
Weinig doet nog denken aan het geweld van de oorlog. De 
schoonheid heeft uiteindelijk de slag gewonnen, zeker als 
we deze begraafplaatsen vergelijken met de Duitse tegenpo-
len die vanuit andere principes werden vormgegeven. Maar 
dat is een verhaal dat nog geschreven moet worden.

Herman van Bergeijk

pJeroen Geurst, Cemeteries of  the Great War by Sir Edwin 
Lutyens, verscheen in 2010 bij uitgeverij 010, Water-
torenweg 180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09; 
www.010.nl). ISBN 978 90 6450 715 1.
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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… [tot 
23/1] ❑ ‘The -scape in Escape’ – Fia 
Cielen, Ludo Engels, Frederik De Wilde, 
Tim Vets, Max Sudhues… [12/2 tot 27/3]

Antwerpen
Extra City - Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Imagined observed remembered: 
drawing documents’ – Rinus Van de 
Velde, Christine Meisner, Xisco Mensua, 
Florian Zeyfang, Peter Blegvad… [tot 
16/2] ❑ ‘Adverse Stability’ – Emre 
Hüner [tot 6/2]
FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Hungry Eyes. Food Photography’  
[9/2 tot 5/6]
Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03.237.11.27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ Ann Veronica Janssens [tot 22/1]  
❑ Heimo Zobernig [27/1 tot 12/3]
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] ❑ ‘Musea in 
de 21ste eeuw. Ideeën, projecten, 
gebouwen’ [29/1 tot 30/4]
LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-za 14-18u
❑ ‘Crossing. Over de toekomst van kunst 
in de publieke ruimte. Een installatie van 
Hans Wuyts’ – Hans Wuyts, Cel Crabeels, 
Luc Deleu, Yoshitomo Nara, Luc 
Tuymans… [12/3 tot 16/4]
Lokaal 01 - Antwerpen
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66 
do 20-22.30u/vr-za 13-17u
❑ ‘Le poulpe au regard de soie’ – Yoann 
Van Parys [28/1 tot 30/1]
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] ❑ ‘Lonely at the top: Parallel 
Doors of Perception’ – The State of L3 
[tot 30/1] ❑ ‘A Syntax of Dependency’ –  
Liam Gillick and Lawrence Weiner  
[3/2 tot 22/5]
Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ ‘Gelitin’ – Wolfgang Gantner, Ali 
Janka, Florian Reither and Tobias Urban 
[tot 22/1] ❑ Adrian Ghenie [27/1  
tot 12/3]

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]
Forum+ / Concertgebouw Brugge
‘t Zand 34 – 070.22.33.02 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Luc Tuymans: Een visie op 
Centraal-Europa’ – Nemanja Cvijanovi, 
Igor Eškinja, Zlatko Kopljar, David 
Maljkovi , Zbigniew Rybczy ski [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
❑ ‘Sea of Tranquillity’ – Hans Op de 
Beeck [25/1 tot 2/4] ❑ ‘Here, his ‘ – 
Shelly Silver [25/1 tot 2/4] ❑ ‘Down 
Low Up High. Performances and 
choreographies on video and film made in 
New York City during the early 1970s’ 
[25/1 tot 2/4]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Portraits de Faces. Face to Face’  
[tot 27/3]
Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 
02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ ‘Quelques études sur la peinture’ – 
Emmanuelle Quertain [tot 5/3] ❑ ‘Sweet 
Pikadon’ – Antoine Aguilar [tot 5/3]
BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Ensor, componist en schrijver’ – 
James Ensor [tot 23/1] ❑ ‘Knockin’ on 
Heaven’s Door’ – Wim Delvoye [tot 23/1] 
❑ ‘The world of Lucas Cranach. An artist 
in the age of Dürer, Titian and 
Metsys’ – Lucas Cranach [tot 23/1]  
❑ ‘Portretten van Erasmus. Dürer. 
Holbein. Metsys.’ [tot 23/1] ❑ ‘Jack 
Freak Pictures’ – Gilbert & George [tot 
23/1] ❑ ‘Intuition - Reflection - 
Construction’ – Sverre Fehn [tot 20/2]  
❑ ‘The New Arrivals. 8 Contemporary 
Artists from Hungary’ [4/2 tot 3/4]  
❑ ‘Venetian and Flemish Masters’ [11/2 
tot 8/5] ❑ ‘Retrospective’ – Luc Tuymans 
[18/2 tot 8/5]
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
❑ Wolfgang Breuer [28/1 tot 12/3]
Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
❑ ‘Les Lieux’ – Gianfranco Baruchello 
[tot 22/1] ❑ ‘Accrochage IX: 
Photography’ [29/1 tot 12/3]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15B - 0477 43 77 94
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Cosmo.Sys’ - Hedwig Brouckaert 
(16/1 - 27/2) ❑ ‘Kings of sleep’ - 
Stéphanie Leblon (13/3 - 23/4)

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Le Versant de l’Analyse’ – Pierre 
Bismuth [tot 22/1] ❑ ‘Recent Film 
Works’ – Joachim Koester [29/1  
tot 12/3]
Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 –  
(0) 494 76 39 47 
di-za 12-19u
❑ Matthias Dornfeld [tot 22/1]
Guestroom
Rue Renier Châlon 5 – 0475 90 23 17 
wo & za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘A luz que dispersa o destino’ – Joao 
Jacinto [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.’ [tot 24/4]
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ Reinhoud [tot 6/2] ❑ Jules 
Schmalzigaug (1882-1917) [tot 6/2]  
❑ Walter Leblanc [8/3 tot 5/6]
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 
27/2]
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] ❑ ‘The Albaphet & Other 
Writings’ – Lina Viste Grønli [tot 30/1] 
❑ David Claerbout [19/2 tot 15/5]  
❑ ‘The Other Tradition’ – Danai 
Anesiadou, Roman Ondák, Tino Sehgal, 
Pilvi Takala, Tris Vonna-Michell…  
[26/2 tot 1/5]
Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ ‘Giulietta degli spiriti (la notte il 
giorno)’ – Alessandro Pessoli [tot 19/2] 
❑ ‘PAINTINGS’ – Sterling Ruby [24/2 
tot 2/4]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Worldview’ – Leonard Freed [22/1  
tot 15/5] ❑ ‘The Once and Future 
Queens’ – Simone Lueck [22/1 tot 15/5]  
❑ ‘Le visage et l’esprit’ – Fernand 
Dumeunier [22/1 tot 15/5]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 11-17u
❑ Albert Servaes (1883–1966) [tot 6/3] 
❑ Michel Frère (1961-1999) [tot 6/3]  
❑ Elke Andreas Boon [tot 6/3]

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] ❑ ‘Hommage aan het atelier 
ARCAY - Parijs. Werken van 1950-1980 
‘ – Vasarely, Arp, Taeuber-Arp, Soto, 
Agam, Seuphor… [tot 29/1]

Eupen

Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10 
di-vr 13-18u za-zo 14-18u
❑ ‘Acts & Paintings’ – Angel Vergara 
[tot 13/2] ❑ ‘ikob Collection. In 
progress’ [tot 13/2]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Secreten van het Aardse’ – Pierre 
Vlerick [11/2 tot 23/3] ❑ ‘DO NOT 
LOOK’ – Maen Florin [11/2 tot 23/3]
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] 
❑ ‘Art nouveau en art deco uit 
Nederland. Een selectie uit de collecties 
van het Drents Museum in Assen’ [tot 
27/2] ❑ ‘De stoel 03 van Maarten Van 
Severen. De geboorte van een 
designicoon’ – Maarten Van Severen  
[tot 27/2]
Galerie Tatjana Pieters
Burggravenlaan 40/2nd floor –  
09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Sixteen New Works’ – Kevin Rodgers 
[tot 30/1] ❑ ‘On Alignment’ – Adriaan 
Verwée [tot 30/1] ❑ Ralph Müller  
[6/2 tot 19/3]
Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Turbulence’ – Geert Goiris & Vincent 
Lamouroux [tot 23/1]
Kunstbib Universiteit Gent
Sint-Hubertusstraat 2 – 09/264.41.20 
ma-vr 9-12u/13-17u
❑ Brody Neuenschwander [tot 5/2]  
❑ ‘Mise-En-Place versus Mise-En-Scène 
(MEP-MES). Masterstudenten 
Sint-Lucas Gent o.l.v. Danny Deprez en 
Philip Van Isacker’ [7/2 tot 18/3]
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Diary Drawings. Mental Illness and 
Me’ – Bobby Baker [tot 27/1]  
❑ ‘Het gewichtige lichaam. Over dik, 
dun, perfect of gestoord’ [tot 8/5]  
❑ ‘Ovartaci. Oppergek’ – Louis 
Marcussen [5/2 tot 8/5]
Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Hareng Saur: Ensor en de 
hedendaagse kunst’ – Thierry De Cordier, 
Philippe Vandenberg, Thomas Hirschhorn, 
Raymond Pettibon… [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. 
Collectietentoonstelling’ – Stan Douglas, 
Leo Copers, Honoré d’O, Joëlle 
Tuerlinckx… [tot 27/3] ❑ ‘A Vague 
Uneasiness’ – Paul Hendrikse [tot 30/1] 
❑ ‘Hareng Saur: Ensor en de 
hedendaagse kunst’ – Jan Vercruysse, 
Eija-Liisa Ahtila, Marlene Dumas, 
Raymond Pettibon, Thomas Schütte… 
[tot 27/2] ❑ Adrian Ghenie [tot 27/3]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.22.99.31 
di-vr 10-17u za-zo 10-17u
❑ ‘Collages’ – Thierry Renard [tot 27/2] 
❑ ‘Parcours’ – Jan Stremes [tot 27/2]  
❑ ‘Elsewhere, inside’ – Olivier Cornil  
[tot 27/2]
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’ – Stelarc, Charlotte Jarvis, 
Yann Marussich, Michael Burton, 
Charlotte Jarvis… [tot 13/3]
Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘Alter Nature: We can’ – Makoto 
Azuma, Michael Sailstorfer, Daisy 
Ginsberg, Eduardo Kac, Maarten Vanden 
Eynde… [tot 13/3]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘6e Triennale de Design. Belgium is 
Design. Design for Mankind’ [tot 27/2]  
❑ ‘DITO (Collectif de jeunes designers)’ 
[27/2 tot 29/5]

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]  
❑ Balthasar Burkhard [26/2 tot 29/5]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘De Wolkenbreier(s): 100 artiesten en 
platenhoezen’ [tot 30/1] ❑ ‘Certified 
Copy’ – Adam Zaretsky, Mateusz 
Herczka, Paul Cornelis, Thomas 
Lommée, Maarten Vanden Eynde…  
[tot 10/4] ❑ ‘Trou de Ville. Exposition 
rétrospective’ – Mass & Individual 
Moving, Pepa Ivanova, Luc Gobyn, NCNP 
(Ni Christi Ni Politici), Lieven 
Standaert… [tot 10/4] ❑ ‘Mark 
Verstockt. This is not a Retrospective 
Exhibition’ – Mark Verstockt, Paul Van 
Hoeydonck, Vic Gentils, Jef Verheyen, 
Dan Van Severen… [tot 10/4]

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
❑ ‘Mayombe. Masters of Magic’ [tot 
23/1] ❑ Katrien Vermeire [tot 13/2]  
❑ David Shrigley [tot 20/3] ❑ ‘Flandria 
Catholica’ – Koenraad Tinel [tot 13/2]  
❑ Freek Wambacq [24/2 tot 15/5]  
❑ ‘One after another, a few silent steps’ –  
Pedro Cabrita Reis [25/2 tot 22/5]

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

Liège

Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain (Mamac)
Parc de la Boverie 3 – 04.343.04.03 
di-za 13-18u zo 11-16u30
❑ ‘Jardin d’hiver. Hoogtepunten uit de 
collectie van het Bonnefantenmuseum’ –  
Marcel Broodthaers, Mario Merz, Paul 
Chan, Michael Krebber… [tot 27/2]

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
❑ ‘Multiple Solitude’ – Bonhomme 
Daniel-Antonin De Bemels, Kurt 
d’Haeseleer, Ief Spincemaille, Aernoudt 
Jacobs, Mekhitar Garabedian, Wim 
Janssen… [tot 27/2]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Landscape of Darkness ‘ –  
Yazan Khalili [30/1 tot 6/3]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 – 
064.21.21.93 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collection Boch. Le souffle de 
Prométhée’ [tot 13/2] ❑ ‘Illuminations. 
Aventure du livre en Occident’ [tot 29/5]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10 
di-za 10-18u
❑ ‘Symbolistische indrukken. Edmond 
Deman (1857-1918), Kunstuitgever’ 
[29/1 tot 20/5]

Oostende

Kunstmuzeum aan zee - Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectiepresentatie Guy Mees (1935 
– 2003). The Responsive Subject. 
Onderzoeksproject door Formcontent, 
Londen’ – Guy Mees en João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Ian Kiaer, Gyan 
Panchal [tot 27/3]

Venetiaanse Gaanderijen
Zeedijk/Parijsstraat – 050 40 34 13 
do-za 14-17u zo 10-12u/14-17u
❑ ‘Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende 
Kunst van de provincie West-Vlaanderen 
2010’ – Elke Desutter, Stéphanie Leblon, 
Wendy Morris, Robin Vermeersch…  
[tot 13/3]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
woe-vr, zo 14-18u (gesloten op 11,12 en 
13 nov)
❑ ‘Art of the Loom 32. Tapestries Woven 
on the Looms of Mark Deweer’s Factory, 
Otegem, Belgium’ – Günther Förg, Tony 
Cragg, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Stephan Balkenhol… [6/2 tot 10/4]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 
052/33.08.05 
di-zo 11-18u
❑ ‘Verhaeren verbeeld. Collages van 
Willy Van Eeckhout en Frans Boenders’ 
[26/2 tot 31/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
wo-zo 14-18u30
❑ ‘Le jardin, ces jours-là…’ –  
Jean-Pierre Ransonnet [tot 6/3]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘X Highway to Reflection. Een 
tentoontelling rond de architect Luc 
Binst’ – Luc Binst, Honoré d’O, Luc 
Deleu, Günther Förg, Paul Gees…  
[tot 11/2]

Waregem

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

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 
0241.180.71.04 
di-zo 12-18u
❑ ‘Kunstpreis 2010’ – Pawel Althamer 
[tot 20/2]

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 [tot 6/3]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 11-18u
❑ Daniel Buren [12/2 tot 22/5]

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

Akademie der Künste - Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Eine Hommage’ – Sigmar Polke  
[tot 13/3]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Loss and Return. Lost and Recovered 
Works from the National Gallery’  
[tot 6/3]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘From Art to Life. Hungarians at the 
Bauhaus’ [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] ❑ Emil Otto Hoppé 
(1878–1972) [tot 28/2] ❑ ‘Hannah-
Höch-award 2010’ – Arno Fischer [tot 
28/2] ❑ ‘Gasag Art Prize 2010’ [tot 1/2] 
❑ ‘Berlin Work. Photographs, 
1984-2009’ – Nan Goldin [tot 28/3]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 12-19u
❑ ‘Soft Ground Illumination’ – Caner 
Aslan [tot 29/1]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0 
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
❑ ‘All Access World’ – Agathe Snow 
[28/1 tot 30/3]

Hamburger Bahnhof - Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘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] ❑ ‘Here comes 
everybody’ – Cory Arcangel [tot 1/5]  
❑ ‘The Pictures’ – Else Lasker-Schüler 
(1869-1945) [21/1 tot 1/5]

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’ [tot 20/2]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 
030/254.86.777 
di-zo 10-20u
❑ ‘Compass. Drawings from the Museum 
of Modern Art New York’ [11/3 tot 29/5]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 3186 4825 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ Alice Springs [tot 30/1]

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 
3/10] ❑ August Macke. 1887-1914  
[tot 13/2]

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… 
[tot 30/1] ❑ ‘Gruppenbild 5’ – Shirin 
Homann-Saadat [tot 28/1] ❑ Karin 
Sander [5/3 tot 1/5]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘Rumpfflächen und Plünderbanden’ –  
Klara Liden [tot 30/1]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Vibracion. 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] ❑ ‘Echo 3. Project 
-1 / MinusEins Experimentallabor of the 
Academy of Media Arts in Cologne’ [tot 
17/3] ❑ ‘Napoleon and Europe. Dream 
and Trauma’ [tot 25/4]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 10-18u
❑ ‘Noble Gäste. Acht bedeutende 
Gemälde der Kunsthalle Bremen in einen 
Dialog mit den Rheinischen 
Expressionisten’ [tot 29/1]  
❑ Mitch Epstein [tot 22/1]  
❑ ‘Bonner Kunstpreis 2009’ – Alexander 
Braun [tot 23/1] ❑ ‘Dorothea von 
Stetten-Kunstpreis 2010’ – Olivier 
Foulon, Melissa Gordon, Alicja Kwade, 
Alexandra Leykauf, Tina Schulz [tot 
13/3] ❑ ‘Gefühl ist Privatsache. Otto 
Dix, George Grosz und die Neue 
Sachlichkeit’ [16/2 tot 15/5]

Duisburg

MKM - Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do 11-18u za-zo 11/18u
❑ Tony Cragg [25/2 tot 12/6]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 – 
0203.283.26.30 
di-za 11-17u zo 10-18u
❑ ‘Azurkomplex’ – Gereon Krebber [tot 
23/1] ❑ ‘Hercules-Bozzetti for a 
monument in the Ruhr metropolis’ – 
Markus Lüpertz [tot 31/5]  
❑ ‘On the austere delicacy of beautiful 
forms’ – Max Klinger (1857-1920) [24/1  
tot 24/4]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-zo 10-18u vr 11-18u
❑ ‘Fotografien 1978 - 2010’ –  
Thomas Struth [26/2 tot 19/6]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘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
❑ ‘Transformed Objects’ – John Bock, 
Jürgen Drescher, Alicja Kwade, Thomas 
Rentmeister… [28/1 tot 17/4]

KIT - Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 
0049.211.8920.769 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Der Menschen Klee. An exhibition of 
paintings from London and Düsseldorf’ –  
Eva Berendes, Richard Clegg, Sophie von 
Hellermann, Neil Tait, Markus Vater… 
[19/2 tot 3/4]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Yester ‘n’ to-day’ – Fer di nand Kri wet 
[18/2 tot 1/5]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
❑ Michal Budny [19/2 tot 1/5]
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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]  
❑ ‘Paik ‘n’ Paik. Fotos aus dem AFORK’ 
[tot 23/1] ❑ ‘Nam June Paik Award 
2010’ [tot 23/1] ❑ ‘Arbeiten 
1978-2010’ – Klaus Mettig [tot 23/1]  
❑ ‘Große Kunst NRW’ [13/2 tot 6/3]

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]  
❑ ‘Fotografien und Holzschnitte’ – 
Pidder Auberger [29/1 tot 3/4]  
❑ ‘Serien und Plakate’ – HAP 
Grieshaber [29/1 tot 3/4] ❑ ‘Der Westen 
war einsam’ – Jan Brokof [29/1 tot 3/4]

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

Deutsches Architektur-Museum - DAM
Schaumainkai 43 – 069.21.23.63.18 
di-do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Living to build between Neckar and 
the Bosporus’ – Paul Bonatz (1877-
1956) [22/1 tot 20/3] ❑ ‘DAM Prize for 
Architecture in Germany 2010. The 23 
best buildings in/from Germany’ [29/1 tot 
29/5] ❑ ‘From Germany to Argentina. 
German Influences in Architecture’  
[5/2 tot 27/3]
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]  
❑ ‘New Frankfurt Internationals. Stories 
and Stages’ [tot 13/2] ❑ ‘Specific 
Objects without Specific Form’ – Felix 
Gonzalez-Torres [29/1 tot 25/4]
Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Matthew Brannon [29/1 tot 13/3]
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
❑ ‘A dream of modern art’ – Gustave 
Courbet [tot 30/1] ❑ ‘Circus’ – Barbara 
Kruger [tot 30/1] ❑ ‘Surreal objects. 
Three-dimensional works from Dalí to 
Man Ray’ [11/2 tot 29/5]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u
❑ ‘Bilder einer Epoche’ – Gerhard 
Richter [5/2 tot 15/5]
Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Gute aussichten. Junge deutsche 
fotografie’ [21/1 tot 27/2] ❑ ‘Hommage 
an Sibylle Bergemann. Werke aus der 
Sammlung F. C. Gundlach’ – Sibylle 
Bergemann (1941–2010) [21/1 tot 
27/2] ❑ ‘Jack Freak Pictures’ – Gilbert 
& George [25/2 tot 22/5]
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-19u
❑ ‘Through the Forest’ – Rodney Graham 
[tot 30/1] ❑ ‘Cut. Scherenschnitte 1970 
- 2010’ – Ulla von Brandenburg, William 
Kentridge, Olaf Nicolai, Kara Walker… 
[tot 6/2] ❑ ‘Runge’s Cosmos. The 
Morning of the Romantic Era’ – Philipp 
Otto Runge (1777-1810) [tot 13/3]  
❑ ‘Out of focus. After Gerhard Richter’ –  
David Armstrong, Ugo Rondinone, 
Wolfgang Kessler, Peter Loewy, Thomas 
Steffl… [11/2 tot 22/5]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 10-19u do 10-21u
❑ Michael Sailstorfer [tot 6/2]  
❑ Joachim Koester [tot 6/2] ❑ Julian 
Goethe / David Lachapelle [25/2 tot 8/5]
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Children. Representations around 
1900’ – Käthe Kollwitz, Emil Nolde, 
Edvard Munch, August Macke, Max 
Beckmann … [tot 23/1]  
❑ ‘Niedersächsischen Sparkassenstiftung’s 
Sprengel Prize 2010’ – Kalin Lindena 
[tot 6/2] ❑ ‘Keep Out of the Exhibition! 
Works from 1960 to 2010’ – Timm 
Ulrichs [tot 13/2]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
❑ ‘Spagat! Istanbul Design Tasarimi’ [tot 
20/2] ❑ ‘We are Orient. Contemporary 
Arabesques’ [tot 20/2]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Sightlines’ – Nancy Holt [28/1 tot 
27/3]
Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie - ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Celebrity. The One & the Many’ – 
Elmgreen & Dragset [tot 27/3]  
❑ ‘Sounds. Radio–Art–New Music’ 
– Antonin Artaud, Oskar Kokoschka, Kurt 
Weill, Samuel Beckett, Luc Ferrari, 
Heiner Goebbels, Mauricio Kagel…  
[tot 27/3]

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
❑ ‘Nichts, Nichts!’ – Kerstin Brätsch & 
das Institut [5/2 tot 20/3]
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’ 
[tot 5/3]
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]  
❑ ‘In 10 Minutes’ – Suchan Kinoshita 
[tot 30/1] ❑ ‘Remembering Forward. 
Australian Aboriginal Painting since 
1960’ [tot 20/3] ❑ ‘Drawings’ – Bethan 
Huws [tot 6/2] ❑ ‘The Editions’ – Lucy 
Mc Kenzie [tot 26/6] ❑ Joel Shapiro 
[26/2 tot 29/5]
SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u
❑ ‘Tänzer. Sein. Körperlichkeit im Tanz’ 
[tot 21/8] ❑ ‘New Topographics’ [21/1 
tot 27/3]
Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Memory, city and art: circumcision’ 
[tot 30/1] ❑ ‘The Tradition of Beauty’ –  
Alexandre Cabanel [4/2 tot 15/5]

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… [tot 13/2] ❑ ‘Radical 
Shift. Politische und soziale Umbrüche in 
der Kunst Argentiniens seit den 60er 
Jahren’ [13/3 tot 22/5]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Steam’ – Robert Morris [tot 28/2]  
❑ ‘E402 - E405 über die Aktualität 
eines Zeitdokuments. Sammlung Etzold 
zu Ehren’ [tot 30/1]  
❑ ‘Expressionistisches. Aus der 
Graphischen Sammlung’ [tot 30/1]  
❑ ‘Transfer France-NRW. Am Anfang 
War ich am Ende’ [tot 20/2]

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’ [tot 27/2]
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Tronies. Marlene Dumas and the Old 
Masters’ – Marlene Dumas [tot 6/2]  
❑ ‘Move. Art and dance since the 1960s’ –  
Bruce Nauman, Trisha Brown, Lygia 
Clark, Robert Morris, William Forsythe, 
Mike Kelley, Franz West… [11/2 tot 8/5]
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] ❑ ‘Edition 
46’ – Hans-Peter Feldmann [tot 13/2]  
❑ ‘Documentary Film in the 21st 
Century’ [tot 20/2] ❑ ‘Black in Dark. 
Photographs’ – Hubertus Hamm [tot 
27/2] ❑ ‘Material Zeit - Material Time’ –  
Wandel Hoefer Lorch & Hirsch [tot 6/3] 
❑ ‘Paintings on Paper’ – Josef Albers 
[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] 
❑ ‘Ein Meister der Zeichenfeder im 
Kontext seiner Zeit’ – Heinrich Kley 
(1863–1945) [17/2 tot 1/5]  
❑ Cornelius Völker [17/2 tot 8/5]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 - Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Annual Sale Exhibition’ [tot 30/1] ❑ 
‘Please hold the line. Mailart im 
Kunsthaus Kannen ‘ [tot 27/2]

Neuss

Langen Foundation
Raketenstation Hombroich 1 – 02182 
5701- 0 
10-18u
❑ ‘Jef Verheyen and Friends’ – Lucio 
Fontana, Piero Manzoni, Otto Piene, 
Yves Klein, Heinz Mack… [tot 30/1]  
❑ ‘Jef Verheyen und Werke der 
japanischen Kunst’ [tot 30/1]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 (Alte Weberei) – 
05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ ‘Viel Glück und Erfolg!’ – Ulf Aminde, 
Helmut & Johanna Kandl, Judith 
Karcheter, Evil Knievel, Heike Weber  
[tot 13/2]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Heilige Blumen’ – Mircea Cantor  
[tot 6/2]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘1xMuseum, 10xRooms, 11xWorks’ – 
Jeppe Hein [tot 6/2] ❑ ‘Idyllen. Arbeiten 
2001-2010’ – Andreas Oehlert [tot 30/1]

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] ❑ ‘When will the Moon finally 
come up? Videos and Photographs’ – 
Stefan Panhans [6/3 tot 3/7]

Stuttgart

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 –  
0711 . 470 40 0 
wo,vr,za,zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Hans Holbein the Elder. The Grey 
Passion in its times’ [tot 20/3]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
❑ ‘Eating the Beard. Drawing, Painting, 
Film’ – Michaël Borremans [20/2  
tot 1/5]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-vr 9-18u do 9-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Fake Holidays. Fotografien’ – Reiner 
Riedler [tot 17/4] ❑ ‘Outsider art. Der 
Welt-Menschheit größte Erfindung. 
Ideen eines Weltraumfantasten’ – Karl 
Hans Janke (1909-1988) [tot 17/4]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90 
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
❑ ‘The Origin of Space. Retrospective of 
the mature work’ – Alberto Giacometti 
[tot 6/3] ❑ ‘Positionings. The question of 
space in contemporary art’ – René 
Daniëls, Gary Hill, Imi Knoebel, Bruce 
Nauman, Fischli-Weiss… [tot 30/1]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
05361.674.22
❑ ‘Communauté / Gemeinschaft’ – 
Jeremy Deller, Lara Almarcegui, Bertille 
Bak, Markus Bader… [tot 6/2]

Frankrijk
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. Les Vagues’ – Scoli 
Acosta, Elise Florenty, Loreto Martinez 
Troncoso, Stéphane Querrec, Clément 
Rodzielski, Jessica Warboys [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]

Clermont-Ferrand

Frac Auvergne
6, rue du Terrail 
ma-za 14-18u zo 14-17u
❑ ‘…between here and the surface of 
the moon’ – Darren Almond [tot 13/3]

Dijon

Le Consortium
Rue Quentin 16 – 03.80.30.75.23 
di-za 14-18u za 10-13u/14-18
❑ David Askevold [tot 13/2]

Grenoble

CNAC - Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘JapanCongo. Double regard de 
Carsten Höller sur la collection de Jean 
Pigozzi’ [6/2 tot 24/4]

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] ❑ ‘Black 
and White Animals’ – Bethan Huws [13/3 
tot 19/6]

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 9/5]
Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 
– 03.87.74.20.02 
wo-zo 11-19u
❑ ‘Geste serpentine et autres prophéties’ –  
Iñaki Bonillas, Antony Gormley, Corey 
McCorkle, Pratchaya Phinthong, Ian 
Wilson… [tot 1/5]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 – 
04.92.07.73.80 
di-zo 14-19u
❑ ‘L’encyclopédie de la parole’ [18/2  
tot 22/5]

Noisy-le-Sec

La Galerie - Centre d’Art 
Contemporain
1, Rue Jean-Jaures – 0033.149.42.67.17 
ma-vr 14-18h / za 14-19h
❑ ‘Salo’ – Matti Braun [tot 13/2]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 – 
01.42.71.38.38 
wo-zo 14-19u
❑ ‘Echoes’ – Saâdane Afif, John 
Armleder, Isa Genzken, Christian 
Marclay, Michael Sailstorfer… [28/1  
tot 10/4]
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]  
❑ ‘Mondriaan - De Stijl’ [tot 21/3]
Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Moebius-Transe-Forme’ – Jean Giraud 
[tot 13/3]
Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00 
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 wo 
13-20u30
❑ ‘Lauréat du Prix HCB 2009’ –  
David Goldblatt [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] ❑ ‘Des pages 
cachées’ – Alexandre Sokourov [tot 6/2] 
❑ Aernout Mik [1/3 tot 8/5] ❑ ‘Empire, 
State, Building’ – Société Réaliste 
(Ferenc Gróf et Jean-Baptiste Naudy) 
[1/3 tot 8/5] ❑ Alex Cecchetti & Mark 
Geffriaud [1/3 tot 8/5]
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… 
[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
❑ Basquiat [tot 30/1] ❑ Inci Eviner [tot 
3/4] ❑ ‘Haute Culture : General Idea. 
Une rétrospective, 1969-1994’ [11/2  
tot 30/4]
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] ❑ ‘Une ballade d’amour et de 
mort: photographie préraphaélite en 
Grande Bretagne, 1848-1875’ [8/3 tot 
29/5] ❑ ‘Gustav Mahler’ [8/3 tot 29/5]
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
❑ ‘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’ [tot 14/2] ❑ ‘Revenants. 
Images, figures et récits du retour des 
morts’ [tot 28/3] ❑ Franz Xaver 
Messerschmidt (1736-1783) [28/1 tot 
25/4] ❑ Tony Cragg [28/1 tot 25/4]  
❑ ‘Égypte de pierre, Égypte de papier’ 
[2/3 tot 2/6] ❑ ‘Pietro da Cortona et 
Ciro Ferri’ [10/3 tot 6/6] ❑ Louis de 
Boullogne (Paris, 1654-1733) [10/3  
tot 6/6]

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
❑ ‘Monet - Rodin, rien que vous et moi’ 
[tot 30/1] ❑ ‘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]

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]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ ‘Gravity moves me’ – Tom Burr [4/2 
tot 17/4]

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 Todorovi , Bojan Fajfri , 
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 [tot 
23/1] ❑ ‘Le beau est toujours bizarre. 
Carte blanche à Philippe Piguet autour 
des dernières acquisitions du Frac’ [12/2 
tot 17/4]

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] ❑ ‘Les 
Enfants du sabbat XII’ [22/2 tot 30/4]

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
❑ ‘Solo Snow’ – Michael Snow [10/2  
tot 24/4]

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
❑ ‘Tenmoku: Leach / Hamada / Marshall’ 
[tot 23/1] ❑ ‘Design Research Unit: 
1942 - 1972’ [5/2 tot 2/5] ❑ ‘Recent 
History’ – Simon Starling [5/2 tot 2/5]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
❑ ‘Angkor Wat at the Henry Moore 
Institute. From Temple to Text’ [tot 20/2] 
❑ ‘Joseph Gott in Leeds and Rome’ – 
Joseph Gott (1785-1860) [tot 11/11]  
❑ ‘Prints and Portfolios’ – Henry Moore 
[3/2 tot 3/4]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-18u
❑ ‘DLA Piper Series: This is Sculpture. 
Collection display’ [tot 1/4] ❑ Nam June 
Paik [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] ❑ ‘Afghanistan. 
Crossroads of the Ancient World. 
Surviving treasures from the National 
Museum of Afghanistan’ [3/3 tot 3/7]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00 
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
❑ ‘Never The Same River (Possible 
Futures, Probable Pasts). Curated by 
Simon Starling’ – Francis Alÿs, Francis 
Bacon, Douglas Huebler, Paul Thek, 
Francis Upritchard… [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 [tot 29/1] 
❑ ‘Garden Eden’ – Susanne Kühn [16/2 
tot 2/4] ❑ ‘Translation’ – Meekyoung 
Shin [16/2 tot 2/4]
Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Pioneering Painters: The Glasgow 
Boys 1880 – 1900’ [tot 23/1]  
❑ ‘Collages’ – Eileen Cooper RA [tot 
16/3] ❑ ‘Modern British Sculpture’ 
[22/1 tot 7/4] ❑ ‘Watteau’s Drawings: 
Virtuosity and Delight’ – Jean-Antoine 
Watteau (1684–1721) [11/3 tot 5/6]
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] ❑ ‘Romantics’ – 
Henry Fuseli, JMW Turner, John 
Constable, Samuel Palmer, William 
Blake [tot 31/7] ❑ Susan Hiller [1/2 tot 
15/5] ❑ ‘Watercolour’ – William Blake, 
JMW Turner, Thomas Girtin, Patrick 
Heron, Tracey Emin, Howard Hodgkin… 
[16/2 tot 21/8]
Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘The Unilever Series’ – Ai Weiwei [tot 
2/5] ❑ Gabriel Orozco [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] ❑ ‘Three Guesses’ –  
Richard Wentworth [tot 6/3]  
❑ ‘Keeping it Real: An Exhibition in 4 
Acts: Act 3: Current Disturbance’ – Mona 
Hatoum [tot 6/3] ❑ Giorgio Andreotta 
Calo, Jalal Toufic, Huang Xiaopeng [28/1 
tot 17/4] ❑ John Stezaker [29/1 tot 
18/3] ❑ ‘Capelgwyn’ – Bethan Huws 
[29/1 tot 18/3]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Half of the darkness’ – Pascal 
Grandmaison [29/1 tot 1/5]  
❑ ‘AFK (Away From Keyboard)’ – 
Human Atopic Space [29/1 tot 1/5]
Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – 
+352/45.37.85.20 
ma-vr 9-18u za 10-16u
❑ ‘Archimedean point’ – Attila Csörgö 
[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] ❑ ‘Diagonales: Illogical thoughts. 
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] ❑ ‘Collection 
Mudam. Premier Etage-Second Degré’ 
[tot 10/4] ❑ ‘Out-of-Sync. The Paradoxes 
of Time’ – Manon de Boer, Tony Conrad, 
Dan Graham, Bruce Nauman, David 
Claerbout… [17/2 tot 22/5] ❑ Suchan 
Kinoshita [17/2 tot 22/5] ❑ Suzanne 
Lafont [17/2 tot 22/5]

Nederland
‘s-Hertogenbosch

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Vlaams Vedetten. Modernisme bij de 
zuiderburen 1885-1960’ [22/1 tot 15/5]
Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch 
SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80 
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
❑ ‘Point and Shoot’ – Martha Rosler [tot 
13/2] ❑ ‘Hup: Cast an eye - without a 
blush’ [tot 6/2] ❑ ‘On the other side of 
twilight’ – Ellen Kooi, Astrid Kruse 
Jensen [22/1 tot 11/4] ❑ Frank 
Havermans [29/1 tot 9/5] ❑ ‘Wow us all 
away’ – Renée van Trier [19/2 tot 11/4] 
❑ ‘Riposte: vier antwoorden op 
abstractie’ – Marius Lut, Jan van der 
Ploeg, Esther Tielemans, Evi Vingerling 
[26/2 tot 16/5]

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] 
❑ ‘Aantekeningen over het verleden’ – 
Reli Avrahami, Armando [15/2 tot 15/5]
Kunsthal KAdE - Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 1-17u / za-zo 12-17u
❑ ‘ShadowDance’ – David Claerbout, 
William Kentridge, Gabriel Lester, 
Germaine Kruip, Vito Acconci, Andy 
Warhol… [tot 6/2]
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Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
❑ ‘Pieter Cornelis. Uit de collectie 
Esser’ – Piet Mondriaan [tot 27/2]  
❑ Jerry Zeniuk/Markus Weggenmann 
[tot 30/1]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Cobra Museum 15 jaar!’ [tot 20/2]  
❑ ‘New living’ – Mike Bouchet [tot 30/1]

Amsterdam

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Onbestemd. Schilderijen en fotografie’ –  
Jan van Eden [5/3 tot 3/4]

Arti et Amicitiae
Rokin 112 – 020.623.35.08 
di-zo 13-18
❑ ‘Electricity’ – Marcel Berlanger, Paul 
Drissen, Simon Hemmer, Lieven 
Hendriks, Alexander Lieck, Dino Ruissen 
[29/1 tot 6/3]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 –  
020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Diamond Dancer’ – Valerie Mannaerts 
[tot 28/2] ❑ Mika Rottenberg [12/3  
tot 8/5]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17u
❑ ‘Daily Whisper’ – Sarah Carlier [21/1 
tot 27/2]

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

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
❑ ‘Landscapes without Memory’ – Joan 
Fontcuberta [tot 27/2] ❑ ‘More Real 
than Reality’ – W. Eugene Smith [tot 
16/3] ❑ ‘Kosmos’ – Joris Jansen [tot 
16/3]

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

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Digitaal? Analoog! Meester-drukker 
Peter Svenson van AAP-Lab’ [tot 27/2] 
❑ Marrigje de Maar en Bert Teunissen 
[5/3 tot 29/5]

NIMK - Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Keizersgracht 264 – 020 6237101 
di-za 13-18u
❑ ‘Technology Requested’ – Alfredo 
Ciannameo, Sonia Cillari, Kirsten Geisler, 
Edwin van der Heide, Marnix de Nijs, 
Christiaan Zwanikken [tot 6/2]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
❑ ‘Tekenonderwijs in de Gouden Eeuw: 
van natekenen tot ‘uyt de geest’’ [tot 
28/2] ❑ ‘Aanwinsten Twintigste Eeuwse 
Fotografie’ [tot 14/2] ❑ ‘Een meester 
herontdekt’ – Gabriël Metsu (1629 - 
1667) [tot 20/3]

Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
Luchthaven Schiphol 
7 tot 20 u
❑ ‘Dutch Winters uit de 
Rijksmuseumcollectie’ [tot 21/3]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Why Patterns? A Group Show’ [tot 
5/2] ❑ Alice Schorbach [12/2 tot 19/3]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 101- 111 – 
020.427.59.51 
di-za 12-17u
❑ ‘What is to be Done between tragedy 
and Farce?’ – Chto Delat ? (What is to 
be done?) [22/1 tot 13/3]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di zo 10-17u do 10-22u
❑ ‘The Temporary Stedelijk deel 2’  
[3/3 tot 30/6]

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 6/2]  
❑ ‘Nieuwe aanwinsten: werken op 
papier’ – Gustave Doré, Jean-François 
Millet, Anton Mauve, Henri de 
Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh [tot 
5/6] ❑ ‘Picasso in Parijs, 1900-1907’ 
– Pablo Picasso [18/2 tot 29/5]

Arnhem

mmka - Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Remember Me’ [tot 21/8] ❑ ‘Gelders 
Balkon 10’ – Keiko Sato [tot 13/2]  
❑ ‘The End of History.. and the Return 
of History Painting’ [29/1 tot 8/5]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ Liesbeth Takken en Evert van Fucht 
[tot 12/2] ❑ ‘FMI Masters present’  
[tot 12/2]

Breda

Graphic Design Museum
Boschstraat 22 – 076 529 99 00 
di-vr 10-17u za-zo 11-16u
❑ ‘Connecting the Past and the Future. 
Een overzicht van de collectie uit de 
20ste en 21ste eeuw’ [tot 29/5]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 14-22u
❑ ‘Polaroids’ – Julian Schnabel  
[tot 27/3]

Galerie West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Blue, White, Red, Black’ – Nicolas 
Milhé [tot 12/2]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 14-22u
❑ Cecily Brown [tot 27/2] ❑ ‘Tobias 
brothers’ – Gert en Uwe Tobias [12/3  
tot 13/6]

Gemeentemuseum Den Haag - gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ 
[tot 10/3] ❑ ‘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] ❑ ‘Berlage 
Totaal! Architect en Ontwerper’ – 
Hendrik Petrus Berlage [tot 27/2]  
❑ ‘Nesten’ – Auke de Vries [tot 13/2]  
❑ Imi Knoebel [tot 13/3] ❑ ‘The Art of 
Light’ – László Moholy-Nagy [29/1 tot 
1/5] ❑ ‘Universum van een fantast’ – 
James Ensor [12/3 tot 13/6]

Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Made in Holland. Oude Meesters uit 
een Amerikaanse privéverzameling’ [tot 
30/1] ❑ ‘Leven in de brouwerij. Jan 
Steen in het Mauritshuis’ [3/3 tot 13/6]

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30 – 070.346.27.00 
di-zo 12-17u
❑ ‘Het ideale boek. Honderd jaar 
‘private press’ in Nederland, 1910-2010’ 
[tot 20/2]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b –  
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘Urban Expressionism’ – Rob Voerman, 
André Kruysen, Thijs Ebbe Fokkens, 
Romain Pellas… [tot 20/2]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Speak, Memory’ – Leontine 
Lieffering, Sara Rajaei, Vittorio Roerade, 
Omer Fast, Anne Holtrop, Rachel 
Whiteread… [tot 20/2]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Stromarkt 18c – 0570.611.901 
di-zo 13-17u
❑ ‘Sporen in Deventer’ – David de Jong 
[20/1 tot 20/2] ❑ ‘ Van Ornament naar 
Decoratie’ [3/3 tot 15/5]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89 
wo-za 12-17u
❑ ‘Blick ohne Ende. Tentoonstelling met 
het Berlijnse als centraal thema’ – 
Tjebbe Beekman, Lidwien van de Ven, 
Maarten Janssen, Arjan van Helmond, 
Ronald de Bloeme [tot 29/1]  
❑ ‘Tapetenwechsel’ – Albert Zwaan, 
Jeroen Olthof, Katja Diallo, Erik Sep, 
Katrien Ligt… [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 25/3]  
❑ ‘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]  
❑ ‘Het oog: Secret Powers for Identity, 
Security and Self-Respect in Troubling 
Times’ – Maja Bekan [22/1 tot 29/7]  
❑ ‘De Pelgrim, de Toerist, de Flaneur 
(en de Werker). Play Van Abbe Deel 4’ 
[26/2 tot 20/8]

Enschede

21Rozendaal, ruimte voor Actuele 
Kunst
Het Rozendaal 21 – 053 430 09 99 
do-zo 11-17u
❑ ‘Triggering Disquietude’ – Kerstin 
Ergenzinger [11/2 tot 22/5]

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] ❑ ‘De fluwelen hand’ – 
Nicolaas Verkolje (1673-1746) [5/2 tot 
12/6] ❑ Ben Akkerman 1920-2010 [5/3 
tot 12/6]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het onbekende Rusland. 
Oriëntalistische schilderkunst 
1850-1920’ [tot 8/5] ❑ ‘Hoogtepunten 
uit de eigen collectie’ [tot 6/3]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84 
di-za 12-17u zo 13-17u
❑ ‘Balans. Dimensies van duurzaamheid. 
Architectuur en stedelijk landschap’ – 
Tangram [tot 6/2]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘The Krazy House’ – Rineke Dijkstra 
[tot 13/3] ❑ ‘The American Dream’ – 
Cady Noland [tot 13/3]  
❑ ‘Hooley’ – Kimberly Clark [tot 13/3]  
❑ ‘Pierre Leguillon features Diane 
Arbus: A Printed Retrospective, 
1960–1971’ – Diane Arbus [tot 13/3]

Heerlen

SCHUNCK - Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ Wiel Arets Architects [tot 13/2]  
❑ ‘Outside-In’ – Niki de Saint Phalle 
(1930-2002) [25/2 tot 19/6]

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
❑ ‘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] ❑ ‘Madame Realism’ – Eva 
Berendes, Ruth Buchanan, Hanne 
Lippard, Jessica Warboys, Amelie von 
Wulffen… [12/3 tot 5/6]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Club Céramique’ [tot 13/2]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘The Object of Criticism’ – Benoît 
Maire [tot 6/3]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ Mikhail Karasik [tot 23/1]  
❑ ‘Fascinatie voor decoratie. 
Ornamentprenten uit de collectie van 
Nanne Ottema’ [22/1 tot 29/5]  
❑ ‘Mythen van het Atelier’ [4/2 tot 8/5] 
❑ ‘Foto (=) Kunst’ – Hans Op de Beeck, 
Dirk Braeckman, Paul Kooiker, Marjan 
Teeuwen… [26/2 tot 19/6]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘The Rrrolls-Royce among artists’ – 
Pieter Engels [tot 27/2]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘The Paintings’ – Gilbert & George 
[tot 20/2] ❑ ‘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’ [tot 27/2]

Rotterdam

Art Rotterdam
Wilhelminakade 699 – 010 742 02 59 
do 12-18u vr 12-21u za-zo 11-19u
❑ ‘Art Rotterdam 2011’ [10/2 tot 13/2]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ Edvard Munch (1863-1944) [tot 
20/2] ❑ ‘Schilder en graficus’ –  
Wim Oepts (1904-1988) [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] ❑ ‘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] ❑ ‘Collectie 
H+F Fashion on the Edge’ [tot 30/1]  
❑ ‘De Jugendstil voorbij’ – Johan Thorn 
Prikker (1868-1932) [tot 13/2]  
❑ ‘Misfit’ – Hella Jongerius [tot 13/2]  
❑ ‘Spaanse gasten. Een voorschot op De 
Collectie Verrijkt’ – Murillo, Goya…  
[tot 16/4] ❑ ‘The Embed and the 
Shadow of the Horse’ – Lonnie van 
Brummelen & Siebren de Haan [tot 
13/2] ❑ ‘Suspension of Disbelief’ – 
Gabriel Lester [12/2 tot 8/5]  
❑ ‘Schoonheid in de Wetenschap ‘ [12/2 
tot 5/6] ❑ ‘Snakes knows it’s Yoga’ – 
Nathalie Djurberg, Hans Berg (muziek) 
[5/3 tot 1/5]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Fotograaf in Rotterdam’ – Andor von 
Barsy (1899 – 1965) [tot 27/3] ❑ ‘Ars 
Combinatoria’ – Chema Madoz [tot 3/4] 
❑ ‘Angry. Jong en radicaal’ – Rineke 
Dijkstra, Ad van Denderen, Allan Sekula, 
Jonas Staal, Tobias Zielony… [22/1 tot 
13/6]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 – 
010/433.06.95 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘The Adventures of the Great Abnerio’ –  
Abner Preis [21/1 tot 13/3]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Shared Space # 3’ – Chris Kabel [tot 
10/11] ❑ ‘Tentoonstelling 
genomineerden Dolf Henkes Prijs’ [tot 
13/2]

Wereldmuseum
Willemskade 25 – 010/270.71.72 
di-zo 10-20u
❑ ‘De kracht van zilver. Sieraden uit de 
collectie Smith-Hutschenruyter’ [27/2  
tot 8/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Shared Space # 3’ – Chris Kabel [tot 
10/10] ❑ ‘Making is Thinking’ – Hedwig 
Houben, Rita McBride, Eva Berendes, 
Alexandre da Cunha, Hans Schabus, Koki 
Tanaka… [23/1 tot 1/5]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Still’ – Anne-Marie van Sprang [tot 
13/2] ❑ ‘The unwanted land. Ervaringen 
van migratie’ – Tiong Ang, David Bade, 
Dirk de Bruyn, Rudi Struik, Renée 
Ridgway, Sonja van Kerkhoff [tot 13/2] 
❑ ‘Oog, hart en handen’ – Jan Meefout 
(1915-1993) [tot 13/3] ❑ ‘Van Barye 
tot Bugatti. Les Animaliers’ [19/2 tot 
29/5] ❑ ‘Beelden van marmer’ – Hans 
Bol [11/3 tot 29/5]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-za 11-17u zo 12u30-17u
❑ ‘Collectiepresentatie Kunst na 1945’ 
[tot 12/4] ❑ ‘Bon Voyage’ – Andrei 
Roiter [tot 6/2] ❑ ‘De verborgen wereld 
van Eugène Brands’ – Eugène Brands 
[tot 6/2] ❑ ‘Permanent Kwadraat’ – 
Gerco de Ruijter [23/1 tot 10/4]  
❑ ‘Unisono 23: Out of Nothing’ – Marcel 
Wesdorp [23/1 tot 10/4]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Extensions’ – Hans Op de Beeck 
[22/1 tot 25/4] ❑ ‘Live & Die like a 
Lion?’ – Leon Golub (1922-2004) [22/1 
tot 25/4]

Tilburg

De Pont - Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Michael Hamburger’ – Tacita Dean 
[tot 23/1] ❑ ‘Sculpturen en tekeningen’ –  
Robert Therrien [29/1 tot 15/5]  
❑ ‘Schilderen’ – George Meertens [29/1 
tot 27/3]

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
❑ ‘In the Middle of Things’ – Olga 
Chernysheva [23/1 tot 27/3]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘Seeing studies’ – Natascha Sadr 
Haghighian & Ashkan Sepahvand [tot 
13/2]

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]  
❑ ‘Rietvelds Universum ‘ – Gerrit 
Rietveld, Frank Lloyd Wright, Le 
Corbusier, Theo van Doesburg [tot 30/1]

Stroom Den Haag / Hogewal 1-9 / 2514 HA
Den Haag / T. 070-3658985 / E. info@stroom.nl
www.stroom.nl / Open: wo t/m zo 12-17 uur
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 ❑ ‘Een vergeten grootheid uit de 
Gouden Eeuw’ – Abraham Bloemaert 
(1566-1651) [tot 5/2] ❑ ‘Werken op 
papier uit de collectie Van Baaren’ – 
George Hendrik Breitner, Vincent van 
Gogh, Isaac Israëls, Jean François Millet, 
Paul Signac [tot 6/2]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘New Scenes’ – Esther Tielemans 
[23/1 tot 22/5] ❑ ‘Psychonaut’ – 
Mathieu Knippenbergh [23/1 tot 22/5]  
❑ ‘In het licht’ – Ferd Verstraelen [23/1 
tot 22/5] ❑ ‘Uit de verzameling’ [15/2 
tot 22/5]

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
❑ Kim van Norren [tot 13/2]  
❑ ‘Neoclassicisme en Biedermeier uit de 
Collecties van de Vorst van Liechtenstein’ 
[tot 8/5]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-18u
❑ ‘Robot Dreams’ [tot 20/2] ❑ ‘Anti/
Form. Sculptures from the MUMOK 
collection’ [5/2 tot 15/5]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – (0)316-740084 
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ ‘The Smart Frrridge. Chilly Forecast 
for Internet Fridge’ – Nicolas Ceccaldi, 
Simon Denny, Yngve Holen, Ilja 
Karilampi, Morag Keil… [tot 19/2]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Five Themes’ – William Kentridge: 
[tot 30/1] ❑ ‘Black & White 1961 - 
1968’ – Roy Lichtenstein [28/1 tot 15/5] 

❑ Der Blaue Reiter [4/2 tot 15/5]  
❑ ‘Girls, Candies & Comics’ – Mel Ramos 
[18/2 tot 29/5]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ ‘Retrospective’ – Birgit Jürgenssen 
(1949-2003) [tot 6/3] ❑ Igor Eskinja 
[21/1 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’  
[tot 27/2]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-vr 11-18u do 11-20u za-zo 11-16u
❑ ‘unExhibit’ – Richard Hamilton, Ann 
Veronica Janssens, Willem Oorebeek, 
Joëlle Tuerlinckx, Heimo Zobernig… 
[4/2 tot 17/7]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33 
dagelijks 10-19u do 10-22u
❑ ‘The Seventies. Painting. Drawing. 
Film’ – Bruce Conner [tot 30/1]  
❑ ‘Power Up. Female Pop Art’ [tot 20/2] 
❑ ‘Never Sleep with a Strawberry in 
Your Mouth’ – Andro Wekua [18/2  
tot 5/6]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 – 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Photography’ – René Burri [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] ❑ ‘Direct Art. 
Viennese Actionism in an International 
Context’ [tot 29/5] ❑ ‘Abstract Space. 
The Collection of Classical Modernism’ 
[11/2 tot 29/5] ❑ Florian Pumhösl [4/3 
tot 29/5] ❑ ‘Line of Fate’ – Tacita Dean 
[4/3 tot 29/5] ❑ Aktionsraum 1 [4/3  
tot 29/5]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-za 10-18u
❑ ‘Sculpturama’ – Manfred Pernice  
[tot 13/2] ❑ Trevor Paglen [tot 13/2]  
❑ ‘Long Beach, NY ‘ – Maria Bussmann 
[tot 13/2]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 – 
01.22.615.6590 
di-zo 10-19u
❑ ‘To the Arts, Citizens!’ – Sam Durant, 
Gert Jan Kocken, Nicoline van 
Harskamp, Danh Vo, Claire Fontaine… 
[tot 13/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘Let Us Face the Future. British art 
1945-1968’ – Lucian Freud, David 
Hockney, Francis Bacon, Anthony Caro, 
Frank Auerbach… [tot 20/2]  
❑ ‘Implicit Sound Series: Invoking  
a Demon Landscape’ – Esther Manas and 
Arashi Moori [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
❑ 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]  
❑ ‘Thoughtform’ – The Otolith Group 
[4/2 tot 29/5] ❑ ‘MACBA Collection 
(XXIV)’ [11/2 tot 30/9] ❑ Pep Duran 
Esteva [4/3 tot 5/6]

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]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
ma-zo 9-20u
❑ ‘View and Plan of Toledo’ – El Greco 
[tot 27/2] ❑ ‘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] ❑ Chardin 
(1699-1779) [1/3 tot 28/5]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
wo-ma 10-21u zo 10-14u30
❑ ‘Atlas. How to carry the world on 
one’s back?’ [tot 28/3] ❑ ‘Description’ –  
Dorit Margreiter [tot 25/3] ❑ Asier 
Mendizabal [8/2 tot 2/5]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u
❑ ‘Impressionist Gardens’ [tot 13/2]  
❑ Jean-Léon Gérôme (1824-1904) 
[15/2 tot 22/5] ❑ ‘Heroines’ [8/3  
tot 5/6]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘In the Realm of Drawing. Pictorial 
worlds between dream and reality ‘  
[tot 25/4] ❑ ‘Hotel Dolores’ – Manon 
[29/1 tot 25/4] ❑ ‘Voici un dessin suisse 
1990 - 2010’ [29/1 tot 25/4]  
❑ ‘Wirtschaftslandschaft Davos’ – 
Thomas Hirschhorn [29/1 tot 25/4]

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] 
❑ ‘Von Holbein bis Murer. Entwürfe für 
Glasgemälde’ [tot 13/2] ❑ ‘A unique 
Cycle of Stained-glass Windows, 1579’ –  
Leonhard Thurneysser zum Thurn 
(1531–1596) [tot 13/2] ❑ ‘From 
Daumier to Degas. French Prints of  
the 19th-Century ‘ [19/2 tot 17/7]  
❑ Konrad Witz [6/3 tot 3/7]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 10-18u
❑ ‘Dried Dew Drops: Wunderkammer of 
Formlessness’ – Kirstine Roepstorff [tot 
30/1] ❑ ‘The Works of the Collection’ –  
Pierre Huyghe [22/1 tot 1/5]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di 10-19u ma-zo 10-17u
❑ ‘The Idea of Africa re-invented #2: 
Cheikh Anta Diop’ [5/2 tot 27/3]  
❑ Moshekwa Langa [5/2 tot 27/3]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31 
359 01 01 
di-zo 10-17u do 10-21u
❑ ‘Lust and Vice. The 7 Deadly Sins from 
Dürer to Nauman’ [tot 20/2]  
❑ ‘Pau Klee - Franz Marc. Dialog in 
Pictures’ [27/1 tot 1/5]

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
❑ ‘100 fleurs épanouies’ – Delphine 
Reist [tot 24/1] ❑ ‘Corporate everything’ –  
Francis Baudevin, Liam Gillick, Swetlana 
Heger, Jean-Charles Massera, Julien 
Prévieux, Hugo Pernet, Carey Young 
[14/2 tot 9/5]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u
❑ ‘Gesang der Schreitsockel’ – Franz 
Erhard Walther [tot 6/2] ❑ Katharina 
Anna Wieser [tot 6/2] ❑ ‘Annual 
Exbibition. Art Scenes of Central 
Switzerland’ [tot 6/2] ❑ ‘Pulsations’ – 
Catherine Gfeller [26/2 tot 8/5]  
❑ ‘Schlachtenpanorama’ – Patricia 
Bucher [26/2 tot 1/5]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u
❑ Giovanni Segantini (1858-1899)  
[tot 25/4]

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 
Fotomuseum Winterthur’ – Beat Streuli, 
Ad van Denderen, Bruno Serralongue, 
Herbert Weber, Garry Winogrand…  
[tot 8/5] ❑ Mark Morrisroe (1959–
1989) [tot 13/2] ❑ André Kertész 
(1894–1985) [26/2 tot 15/5]

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]

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

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

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15 
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
❑ ‘Ohne Titel (In Red)’ – Heimo 
Zobernig [tot 20/3]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
❑ Picasso [tot 30/1] ❑ ‘Picture Ballot! 
Metamorphosis… Today!’ – Markus 
Raetz, Com & Com, Michael Günzburger, 
Lutz & Guggisberg, David Renggli, Tobias 
Spichtig [tot 27/2] ❑ ‘Art and 
Architecture’ – Karl Moser (1860-1936) 
[tot 27/2] ❑ ‘The Original Copy: 
Photography of Sculpture, 1839 to Today’ –  
Constantin Brancusi, André Kertész, 
Marcel Duchamp, Peter Fischli and David 
Weiss, Bruce Nauman… [25/2 tot 15/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Displaced Fractures. Über die 
Bruchlinien von Architekturen und ihren 
Körpern’ – Tacita Dean, Klara Lidén, 
Ulrich Rückriem, Klaus Winichner, Oscar 
Tuazon… [tot 20/2]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76 
di-zo 10-17u
❑ ‘Chandeliers. Jewels of Light’  
[tot 27/3]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-do10-20u vr-zo 10-17u
❑ ‘Federal Design Awards 2010’ [tot 
20/2] ❑ ‘Typo in Motion’ [2/2 tot 22/5]

Museum für Gestaltung - Plakatraum
Limmatstrasse 55 – 043 446 44 66 
di-vr en zo 13-17u
❑ ‘Advertising Material for Furniture. 
The Archive of the Embru-Werke’ [9/3 
tot 3/4]

Beste Lezer,

U kan De Witte Raaf ook bij u thuis in de bus ontvangen. Een abonnement kost € 25.
Voor € 37,50 kan u bij het abonnement bovendien een van onderstaande publicaties bestellen.
Uw abonnement betekent een belangrijke steun voor het blad.

— Carl Einstein, Bebuquin of  de dilettanten van het wonder, Yves Gevaert, 1912 (vert. 1998)
— Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling. Essays over kunst, Yves Gevaert, 1997
— Dirk Lauwaert, Dromen van een expeditie, Geschriften over film 1971-2001, Uitgeverij Vantilt, 2006
— Koen Brams & Dirk Pültau, The Clandestine in the Work of  Jef  Cornelis, Jan Van Eyck Academie, 2009

Verdere info vindt u in het colofon.

ABONNEMENT 
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Inhoudsopgave

nummer 143 januari – februari 2010

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

nummer 144 maart – april 2010

| Sergio Bologna Gedaan met films over callcenters | Marc 
Goethals Beeldbijdrage | Koen Brams & Dirk Pültau Kunst 
en arbeid. Een gesprek met Joëlle Tuerlinckx | Bart 
Verschaffel ‘M. Wiertz se créa un musée’. Kunst en politiek 
in het ‘geval’ Antoine Wiertz (1806-1865) | Merel van 
Tilburg De doorstart van het atelier

nummer 145 mei – juni 2010

| Guido Goossens De Minima Moralia van de jaren 80. Botho 
Strauß voor en na 1989 | Marc Holthof  Lost Horizon. Over 
de televisiejaren van Stefaan Decostere (1979-1998) | 
Koen Brams & Dirk Pültau De geschiedenis van het NICC 
– aflevering 4. Op weg naar een sociaal statuut voor de 
kunstenaar | Steven Jacobs Alain Resnais en de naoorlogse 
documentaire over schilderkunst

nummer 146 juli – augustus 2010

| Koen Brams & Dirk Pültau Het werk der leerjaren. 
Interview met Wim Delvoye | David Robbins Kunst na het 
entertainment (1989) | Marc Holthof  Mixed Metaphors. 
Over Warum wir Männer die Technik so lieben (1985)  
van Stefaan Decostere | Steven Jacobs Cauvin, Storck, 
Haesaerts en de Belgische kunstdocumentaire | Koen 
Brams & Dirk Pültau Een sociaal statuut voor de kunstenaar 
(binnen het NICC en andere verenigingen). Gesprek met 
Jean Canivet | Erwin Jans De Processie der Dingen. Een 
gesprek met Benjamin Verdonck | Merel van Tilburg Wat 
ons daarbuiten wacht. De biënnale van Berlijn | Steven ten 
Thije De arbeid van het kijken. Michael Fried en Adolph 
Menzel in de zesde Berlijnse Biënnale

nummer 147 september – oktober 2010

| Guido Goossens Skinner versus Pavlov. Interview met Lutz 
Dammbeck over 1989, Vergangenheits bewältigung, re-educa-
tion en de verschillen tussen Oost en West | Diedrich 
Diederichsen Duitse kunst voor en na 1989: politiek, projec-
ten en patriarchen | Faby Bierhoff Cultuurpolitieke span-
ningen in de nadagen van de DDR. documenta 6 en Galerie 
Arkade | Fieke Konijn Museum Folkwang Essen – actuali-
teit en historie van een museumconcept | Koen Brams & 
Dirk Pültau ‘Creating icons of  a new tinsel’. Interview met 
Wim Delvoye | Marc De Kesel Theater of  Dood. ‘Leven als 
toneel’ en ‘toneel als leven’ bij Antonin Artaud

nummer 148 november – december 2010

| Bruno Notteboom & Fredie Floré Centrum/Campus/City. 
De uitbreiding van deSingel en het Koninklijk Con-
servatorium in Antwerpen door Stéphane Beel Architecten 
| Geert Bekaert Renaat Braem 1910 2001/2010 | Bart 
Verschaffel Ver voorbij de deconstructie. De architectuurop-
vatting van Office Kersten Geers David Van Severen | Fredie 
Floré Blinde vlek in de historiek van het Design museum 
Gent | Wouter Davidts Denken en Doen. De sculpturen van 
Koenraad Dedobbeleer | Koen Brams & Dirk Pültau 
Gesprekken met Yves Aupetitallot over het tweeluik Les 
années 1980, Le Magasin, Grenoble, 2008-2009

met de steun van

De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
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Personalia
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.
Hans De Wolf Doceert moderne en hedendaagse beel-
dende kunsten en esthetica aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Legt zich in zijn onderzoek toe op het oeuvre van Marcel 
Duchamp, op de avant-gardebewegingen van de jaren 60 
en 70, en op hedendaagse kunst.
Caroline Dumalin Voltooide haar Master in de 
Kunstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit 
Leuven in september 2010 met een proefschrift over het nut 
en nadeel van de (kunst)geschiedenis voor het fotografisch 
werk en de geschriften van Jeff  Wall. Ze legde haar Bachelor 
deels af  aan l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) en volgt 
momenteel een MFA in Art Criticism and Writing aan de 
School of  Visual Arts in New York, onder de vleugels van 
David Levi Strauss.
Dirk Lauwaert Publicist. Van hem verscheen in 1996 de 
essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves 
Gevaert, uitgever). In 2006 verscheen de bundel Dromen van 
een expeditie. Geschriften over film 1971-2001 (Uitgeverij 
Vantilt, Nijmegen). In 2007 volgde Lichtpapier als deel 3 in de 
reeks ‘Bibliotheek van de fotografie’, uitgegeven door het 
FotoMuseum Antwerpen en het FotoMuseum Rotterdam.
Maarten Liefooghe Ingenieur-architect. Is als aspirant 
van het FWO verbonden aan de Vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw van de Universiteit Gent, waar hij een proef-
schrift voorbereidt onder de titel Museumarchitectuur: de 
monografische factor.
Dries Moreels Studeerde Engels, Duits en Cultural Studies 
aan de KU Leuven. Voor Vlaams Theater Instituut (Brussel) 
was hij van oktober 2001 tot juni 2010 verantwoordelijk voor 
de documentatiewerking en voor projecten inzake (digitale) 
collectieontwikkeling. Vandaag is hij informatiebeheerder bij 
BAM – Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst. 
Alied Ottevanger Onafhankelijk kunsthistoricus. In 2008 
verscheen De Stijl overal absolute leiding. De briefwisseling tussen 
Theo van Doesburg en Antony Kok (Uitgeverij Thoth, Bussum). 
Jeroen Peeters Danscriticus. Omstreeks 2000 richtte hij 
samen met Myriam Van Imschoot Sarma op (www.sarma.
be). Vorig jaar verscheen het kunstenaarsboek Are we here 
yet? (red. Jeroen Peeters & Meg Stuart, Franse versie: On va 
où, là) bij Les presses du réel, Dijon.
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.
Florian Schneider Advising researcher aan de afdeling 
design van de Jan Van Eyck Academie, waar hij bezighoudt 
met noties van imaginaire en intellectuele eigendom. Hij is 
artistiek directeur van de Museum of  the Stealing of  Souls 
(http://stealingsouls.org).
Léonore Verheyen Woont en werkt te Heffen, Mechelen. 
Als dochter van de kunstenaar Jef  Verheyen (1932-1984) 
bekommert zij zich om het archief  van haar vader.
Manfred Wandel Architect. Na zijn werkzaamheden bij 
het architectenbureau Heinle, Wischer und Partner Freie 
Architekten richtte hij samen met zijn broer Albrecht 
Wandel de Stiftung für konkrete Kunst op. 
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Gabriel Lester
Suspension of Disbelief
12 februari - 8 mei 2011

museum van
boijmans beuningenwww.boijmans.nl

Museum Boijmans 
Van Beuningen 
 presenteert de  
eerste grote  museale 
solo tentoonstelling 
van  Gabriel Lester (1972). 
 Suspension of Disbelief bestaat uit een  tiental 
nieuwe en bestaande werken die te maken  hebben 
met het (nood)lot. Onderwerpen als bij geloof, 
toeval, zelfbedrog, kansberekening, rituelen en 
magisch denken spelen een grote rol. Lesters 
 totaalinstallatie toont de grilligheid van het lot 
en bestudeert de menselijke drang om het lot te 
 begrijpen, te beïnvloeden en te bezweren.
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