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Argumenten en documenten

In het vorige nummer maakten we  
kennis met allerlei soorten archieven, 
private en openbare, beeldbanken en 
archieven met documenten… In dit num-
mer focussen we op kunsthistorische 
archieven, in binnen- en buitenland.  
We gaan ook in archieven aan de slag.
 In een panelgesprek met vier onder-
zoekers wordt de toestand van onze 
archieven uitgebreid tegen het licht 
gehouden. De daaropvolgende tekst, 
een repliek van Saskia Scheltjens op 
de in het vorige nummer van De Witte 
Raaf verschenen bijdrage van een van 
de panelleden, Hans De Wolf, kan wor-
den gelezen als een vijfde stem in het 
debat. Nuttig vergelijkingsmateriaal 
levert een tekst van Kees Keijer over 
het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie in Den Haag. Eric Bracke 
vraagt zich af  wat er met een concreet 
project rond kunstenaarsarchieven is 
gebeurd: het onderzoek naar het ar-
chief  van Hugo Debaere (1958-1994). 
En wat blijkt: het onderzoek zit geblok-
keerd! Een dramatische conclusie als 
we weten dat dit project een pilot was, 
een voorbeeld voor de behandeling van 
andere kunstenaarsarchieven. Koen 
Brams interviewt Seth Siegelaub, de  
‘pioneer van de conceptuele kunst’, 
over zijn stichting Egress en over zijn 
archief.
 Vooraan het praktijkgerichte deel 
staat één spectaculair archiefdocu-
ment: de transcriptie van een deel van 
een driedaags congres over ‘kunst en 
zijn culturele context’ dat van 1 tot 3 
juli 1973 plaatsvond in Ter Kameren/
La Cambre in Brussel. De congresleden 
behoren tot het kruim van de zoge-
naamde ‘conceptuele kunstenaars’: 
Carl Andre, Hans Haacke, Philip 
Pilkington en David Rushton van Art 
& Language, en Lawrence Weiner – het 
zesde panellid is de bibliothecaris van 
het Wallraf-Richartz-Museum, Albert 
Schug. Inhakend op het onderzoek 
naar de Galerie MTL, dat geleid wordt 
door Koen Brams en Dirk Pültau, be-
zochten drie kunsthistorici telkens één 
instituut om één bijkomend luik uit 
te spitten: de Belgische contacten van 
de Keulse galerist Paul Maenz (Faby 
Bierhoff), de installatie MTL-DTH van 
Marcel Broodthaers, gemaakt voor de 
openingstentoonstelling van MTL in 
maart 1970 (Lieven Van Den Abeele)  
en de sporen van laatstgenoemde in-
stallatie in het SMAK, waar MTL-DTH 
in 1977 op de herdenkingstentoonstel-
ling Beullens-Broodthaers-Cortier te 
zien was (Dirk Pültau). Daarbij wordt 
telkens ook de archiefwerking van deze 
instellingen onder de loep genomen.
 Tot slot presenteert dit nummer 
een cluster teksten naar aanleiding 
van de tentoonstelling De Artefactum-
jaren, die recentelijk plaatsvond in het 
M HKA. De bespreking van de tentoon-
stelling (Koen Brams & Dirk Pültau) 
wordt geflankeerd door een brief  van 
Marian Verstraeten aan Flor Bex uit 
de begintijd van Artefactum – opnieuw 
een bijzonder betekenisvol archief-
document – en een diepte-interview 
met Wim Van Mulders over diens tekst 
Kunstkritiek, die in het tweede nummer 
van Artefactum werd gepubliceerd. Het 
nummer eindigt met een In Memoriam 
voor Erik Eelbode, jarenlang als eind-
redacteur verbonden aan De Witte Raaf.

Dit nummer werd net als het vorige ge-
maakt in samenwerking met Koen Brams.
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1.

Dirk Pültau: In een eerste ronde willen we jul-
lie vragen om kort aan te geven hoe jullie in 
aanraking komen of  zijn gekomen met archie-
ven. Fredie, wil jij als eerste het woord nemen?
Fredie Floré: Voor mijn proefschrift Lessen in 
goed wonen, dat handelt over vormen van 
woonvoorlichting in de periode tussen 1945 
en 1958, heb ik uitgebreid onderzoek ver-
richt in diverse archieven, gaande van 
archieven van Vlaamse, Waalse en Brusselse 
huisvestingsmaatschappijen, over private 
archieven van ontwerpers en architecten, 
tot provinciale, stads- en rijksarchieven. 
Mijn onderzoeksdomein grenst aan de 
kunstkritiek en om die reden heb ik bijvoor-
beeld ook het Archief  voor Hedendaagse 
Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België bezocht. Momenteel ben 
ik als docent verbonden aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en als onderzoeker 
aan de Universiteit Gent. Ook in die hoeda-
nigheid consulteer ik vaak archieven.
Jan Ceuleers: Ik heb lange tijd gewerkt bij 
uitgeverij en boekhandel Kritak. Ik schreef  
toen ook geregeld teksten, bijvoorbeeld voor 
De stoute jaren ’58-’68, een uitgave van 
Kritak. Voor het boek werkte ik samen met 
Johan De Vos. Samen hebben we verschil-

lende fotoarchieven bezocht, onder andere 
van Belga en Humo. Eind jaren 80 ben ik 
aan de slag gegaan als antiquaar en ben ik 
beginnen samenwerken met Ronny Van de 
Velde. Wij kopen en verkopen zeldzame 
boeken, documenten, foto’s en handschrift-
en in verband met moderne kunst en liter-
atuur, met de nadruk op de avant-garde, 
van Francisco Goya tot Marcel Broodthaers. 
Bij voorkeur handelen we in integrale bib-
liotheken en archieven.
Hans De Wolf: Ik ben als hoogleraar verbon-
den aan de vakgroep Kunstgeschiedenis 
van de Vrije Universiteit Brussel. Mijn 
onderzoeksgebied is de moderne en heden-
daagse kunst. Voor mijn proefschrift over 
Het Grote Glas van Marcel Duchamp heb ik 
talloze archieven bezocht, onder andere in 
Philadelphia, New York en New Haven. De 
mooiste vondst deed ik in de Beinecke Rare 
Books and Manuscripts Library van Yale 
University in New Haven: een postkaart van 
Marcel Duchamp gericht aan Katherine 
Dreier. Een onvoorstelbare ontdekking! Ik 
hou ervan om in archieven te werken.
Virginie Devillez: Hoe ík in de wereld van de 
kunstarchieven ben beland? Ik ben geen 
kunsthistorica – ik heb een proefschrift in 
de geschiedenis behaald aan de Université 
Libre de Bruxelles, dat getiteld is Kunst aan de 

orde. Kunst en Politiek in België 1918-1945, 
een zowel politicologisch als kunsthisto-
risch project. Ik heb in vele en heel verschil-
lende archieven onderzoek verricht. Als his-
toricus sta je immers onder een geweldige 
druk om zoveel mogelijk uitspraken te doen 
die gebaseerd zijn op bronnenonderzoek. Ik 
heb onderzoek gedaan in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, het 
Rijksarchief… Wellicht dankzij mijn terrein-
kennis ben ik op een gegeven moment 
gevraagd door de Konink lijke Musea voor 
Schone Kunsten om de leiding te nemen 
over het Archief  voor Heden daagse Kunst 
in België (AKHB). Ik sta onder andere in 
voor de verwerving van archieven, via 
schenking of  via aankoop. Ik heb enkele 
zeer belangrijke archieven weten veilig te 
stellen, ook op het vlak van mijn eigen 
interessesfeer: de kunstmarkt, de galeries en 
de verzamelaars. Op dit terrein ben ik ook 
nog steeds actief  als onderzoeker. Ik ben 
gefascineerd door de inzichten en strate-
gieën van voormalige verzamelaars zoals 
Philippe Dotremont en Bertie Urvater. Zij 
dachten en handelden op een geheel andere 
wijze dan wij vandaag.
D.P.: Kan je iets meer vertellen over de 
geschiedenis van het Archief  voor Heden-
daagse Kunst in België?
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V.D.: Het archief  heette oorspronkelijk Les 
archives d’expressionnisme en Belgique. 
Het is tot stand gekomen op het einde van 
de jaren 50 onder impuls van de Association 
Internationale des Critiques d’Art (AICA), 
net zoals Les archives du cubisme in 
Frankrijk en Les archives du futurisme in 
Italië. In de Koninklijke Musea en ook elders 
is het aandachtsgebied na verloop van tijd 
verbreed tot het hele terrein van de moder-
ne en hedendaagse kunst. Ook het beleid 
inzake verwerving is grondig gewijzigd.
D.P.: In welke zin?
V.D.: Vroeger kochten de Koninklijke Musea 
meer individuele documenten. Als gehele 
archieven werden verworven, dan werden 
deze ‘ontmanteld’. Alle stukken werden 
gecatalogeerd per kunstenaar. Het AKHB zag 
zijn archief  als een documentatiecentrum. 
De herkomst van die stukken uit een bepaald 
archief  en de betekenis die ze daaraan ont-
leenden, werden uitgewist. Dat doen we nu 
niet meer. De archieven blijven als geheel 
behouden. Bovendien treden we nu veel 
meer proactief  op. Ik ga op zoek naar archie-
ven. Ik neem contact op met erfgenamen. Ik 
doe aan prospectie en ik probeer archiefeige-
naars te overtuigen om hun eigendom te 
schenken of  te verkopen aan de Koninklijke 
Musea. Of  het nu om schenking of  om ver-
koop gaat, ik probeer hen te overtuigen om 
het archief  als geheel te behouden. 
J.C.: Toen de Koninklijke nog archieven uit 
elkaar haalde, was dat in de Verenigde 
Staten al lang verleden tijd.
V.D.: Ja, dat klopt.
J.C.: De archieven zijn ‘wederstelbaar’, als ik 
het goed begrepen heb, want de oorsprong 
van alle documenten is weergegeven, maar 
ze effectief  weer samenvoegen zou een 
bovenmenselijke opgave zijn. Het organi-
sche geheel is in feite voorgoed weg. 
V.D.: Ja, maar we doen het nu dus helemaal 
anders.
D.P.: Wat is het verzamelgebied van het 
Archief  van de Koninklijke Musea?
V.D.: Ik heb het beleid van het Archief  voor 
Hedendaagse Kunst bijgesteld toen ik er 
begon te werken. Je kan immers geen archief  
uitbouwen dat over alles handelt. Het was 
belangrijk om een kern te definiëren. We 
concentreren ons op Belgische kunstenaars 
die in België of  elders in de wereld hebben 
tentoongesteld. Dat is onze focus.

2.

Koen Brams: Hans en Fredie, jullie zijn 
werkzaam aan universiteiten en begeleiden 

studenten bij hun verhandelingen of  scrip-
ties. Hoe bereiden jullie studenten voor op 
het werken in archieven?
F.F.: Vooraleer een student naar een archief  
te sturen, moet hij of  zij eerst literatuuron-
derzoek doen. Ik stuur studenten nooit 
onvoorbereid op een archief  af. Eenmaal het 
literatuuronderzoek is afgerond en niets een 
bezoek aan het archief  nog in de weg staat, 
leg ik ze altijd goed uit dat ze misschien heel 
veel materiaal zullen vinden en dat het 
gevaar bestaat dat ze erin zullen verdrinken.
H.D.W.: Je hebt gelijk om de studenten eerst 
literatuuronderzoek te laten doen, maar 
daar wringt het schoentje. In het vorige 
nummer van De Witte Raaf heb ik aandacht 
gevraagd voor de lamentabele toestand van 
onze kunstbibliotheken en heb ik opgeroe-
pen om er iets aan te doen. Ik kan niet 
genoeg herhalen dat we op dat vlak moeten 
investeren opdat studenten de kans zouden 
krijgen om gedegen literatuuronderzoek te 
doen.
J.C.: Ik moet Hans bijtreden: op het vlak van 
de secundaire literatuur zijn er hopeloos 
veel lacunes. Dat is onbegrijpelijk. Het bete-
kent dat studenten zich niet goed kunnen 
oriënteren vooraleer archieven te bezoeken.
F.F.: Ik stuur mijn studenten naar verschil-
lende bibliotheken. Vlaanderen is niet zo 
groot. Er bestaat ook zoiets als interbiblio-
thecair leenverkeer.
J.C.: Veel tijdschriften staan ook online.
H.D.W.: Ik weet het, Jan. Maar het echte 
materiaal is belangrijk. Waarom? Omdat 
kennisuitbreiding ook te maken heeft met 
het vinden van wat je niet zocht. Ik noem 
dat transversale kennisuitbreiding. We zijn 
goed op weg om die mogelijkheid uit te slui-
ten. Ik zet de afbeeldingen die ik in mijn col-
leges gebruik ook niet online omdat ik mijn 
studenten dan een fundamenteel plezier 
ontneem, namelijk een spannende zoek-
tocht in talloze boeken.
J.C.: Akkoord, ik ben het met je eens.
V.D.: Nu google je en op enkele seconden 
weet je het artikel te vinden waar je naar op 
zoek bent. Vroeger spendeerden we dagen 
in het doorbladeren van de Revue Belge de 
Philologie et d’Histoire.
H.D.W.: We richten ons nu te eenzijdig op 
het internet. Het is de enige kennisbron aan 
het worden. De snelheid van het medium is 
echter enorm verraderlijk.
F.F.: Ja, dat is waar, maar ik denk niet dat het 
noodzakelijk is dat alles op één plek zit.
H.D.W.: Ik vind het onbegrijpelijk dat we 
niet beschikken over een kennisinstrument 
om onze rijke artistieke traditie en de leven-
dige kunstscene van vandaag te bestude-

ren. Er is nu geen plaats waar jonge vorsers 
kunnen groeien in dat kennisveld. Om een 
schrijnend voorbeeld te geven: het kan toch 
niet dat van het belangrijke Amerikaanse 
tijdschrift October slechts één volledige col-
lectie is te vinden in België, namelijk in de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 
waarvan de bibliotheek echter slechts twee 
namiddagen per week toegankelijk is…
V.D.: …dat moet ik corrigeren. De biblio-
theek is twee dagen per week open. Ik zeg 
niet dat dat een gunstige situatie is, maar 
twee dagen is wel het dubbele van twee 
namiddagen! We zouden de bibliotheek en 
het archief  graag vijf  dagen per week open-
stellen, maar we hebben er eenvoudigweg 
niet het personeel voor. Er hebben nooit 
minder personeelsleden gewerkt dan nu, 
terwijl wij de grootste collectie boeken en 
documenten over beeldende kunst bezitten 
in België.
J.C.: Ook het archief  is slechts twee dagen 
per week open. Je moet werken in een klein 
kantoortje en je hebt geen internet ter 
beschikking. Het archief  is wel degelijk toe-
gankelijk en raadpleegbaar, maar de 
omstandigheden zijn niet optimaal.
V.D.: De situatie is niet ideaal, daar treed ik 
jullie in bij. Ik begrijp dat onderzoekers niet 
blij zijn. Toch zijn we niet gelukkig met die 
negatieve commentaar omdat die afbreuk 
doet aan de grote inspanningen die we leve-
ren om ten minste die minimale service te 
kunnen blijven garanderen.
F.F.: Ook elders moet je vaak in primitieve 
omstandigheden werken, bijvoorbeeld in 
het Design Museum in Gent. Daar zit ook 
heel veel in kartonnen dozen op zolder, zon-
der klimaatregeling, een echt trieste situatie.
D.P.: Zelf  geef  ik een seminarie aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
in Gent over kunst in de jaren 80 en mijn 
studenten krijgen de opdracht om onder-
zoek te verrichten over één tentoonstelling 
die in België in de jaren 80 plaatsvond. Ze 
zijn verplicht om archiefonderzoek te doen. 
Sommigen studenten gaan naar het 
S.M.A.K. en krijgen te horen dat de archief-
werking is afgeschaft. Zo krijg je nog eens 
feedback over de toestand van onze archie-
ven. 
H.D.W.: Dat kan je wel zeggen, ja.
D.P.: Het S.M.A.K. is een publieke instelling. 
Het archief  reikt terug tot de jaren 50 toen 
de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst werd opgericht. Als er 
geen archiefwerking is, betekent dat ook dat 
de ontstaansgeschiedenis van het eerste 
museum van hedendaagse kunst van België 
niet kan worden onderzocht.

H.D.W.: Het is een mentaliteitskwestie. Er 
staan overal kartonnen dozen en men ver-
wart dat met een archiefwerking.
D.P.: Als archiefstukken in kartonnen dozen 
zitten en als die kartonnen dozen niet geïn-
ventariseerd zijn, dan kunnen documenten 
vergaan of  verdwijnen.
H.D.W.: Absoluut.
F.F.: Er gaat inderdaad veel verloren.
K.B.: Hans, jij verwees in je eerste tussen-
komst naar Amerikaanse archieven. 
H.D.W.: Een wereld van verschil in vergelij-
king met Belgische archieven, zowel op het 
vlak van de conservatie als op dat van de 
systematische ontsluiting van de archief-
stukken. Op sommige plekken in België wor-
den de stukken goed bewaard, maar is er 
geen systematische ordening. Op andere 
plekken heerst de totale willekeur. 
Belangrijke archiefstukken zitten ongeor-
dend in kartonnen dozen. Zelfs op het ele-
mentaire vlak is het een aanfluiting van 
conservatie. Het moet echter gezegd dat 
onze instellingen eenvoudigweg niet over de 
middelen beschikken om archieven goed te 
bewaren en systematisch te ontsluiten. We 
moeten op diezelfde nagel blijven kloppen.

3.

K.B.: Wat zijn de best practices in België?
J.C.: Het Letterenhuis in Antwerpen. Dat is 
vijf  dagen per week toegankelijk. Op hun 
website kan je zien welke stukken ze heb-
ben. Vraag je die ter plekke op, dan liggen ze 
binnen het kwartier op je werkplek. Er staan 
computerterminals en er is een fotokopieer-
apparaat. De digitale doorzoekbaarheid kan 
nog worden verbeterd, dat wel, maar daar 
schijnen ze werk van te willen maken.
F.F.: Een archief  dat ik redelijk goed ken en 
waar ik veel waardering voor heb, is het 
KADOC in Leuven. Wat ik interessant vind, 
is de thematische – in dit geval: maatschap-
pelijke – insteek van dat archief. Het is een 
behoorlijk brede maar toch consistente ver-
zameling. Dat er ook kunstenaarsarchieven 
worden bewaard, vind ik een meerwaarde. 
De archivarissen die in dergelijke instituten 
werken, hebben een bredere kijk op de 
archiefstukken. Dat is zonder meer een 
pluspunt.
V.D.: Ja, zoals het Amsab in Gent…
F.F.: Zowel het KADOC als het Amsab heeft 
trouwens goede relaties met een universi-
teit. 
J.C.: De archiefinstellingen en de universitei-
ten zouden structureel met elkaar moeten 
samenwerken. Wat men reeds verzameld 
heeft, kan dan object van onderzoek zijn en 
omgekeerd kan het onderzoek het verzame-
len aansturen. Het probleem van de karton-
nen dozen is dan meteen opgelost.
H.D.W.: Dat is een terechte suggestie. In 
Rennes timmert Jean-Marc Poinsot al jaren 
aan de weg. Hij heeft het initiatief  genomen 
om archieven van kunstcritici bijeen te 
brengen. Het centrum, Les Archives de la 
Critique d’Art, geeft ook een tijdschrift uit 
waarin aandacht wordt besteed aan de ver-
worven archieven. Ik zou me kunnen voor-
stellen dat zo’n centrum aan een instituut 
– een museum of  een universiteit – wordt 
gekoppeld om onderzoek te faciliteren.
V.D.: Je kan niet stellen dat er nu geen 
samenwerking is tussen archiefinstellingen 
en universiteiten. We gaan toch niet zoals 
de Getty beurzen moeten geven aan onder-
zoekers opdat er onderzoek zou worden ver-
richt in onze archieven?
H.D.W.: De Getty geeft niet zomaar geld aan 
onderzoekers. Die tijd is gedaan. Het moet 
een ernstig project zijn, willen ze er geld in 
stoppen. 
J.C.: In België is onderzoek op dit moment 
geen prioriteit. Laten we daar tenminste 
voor uitkomen. Michel Draguet, directeur 
van de Koninklijke Musea (Brussel) en Paul 
Huvenne, directeur van het Koninklijk 
Museum (Antwerpen), om slechts twee 
hoofdrolspelers te noemen, zullen niet het 
initiatief  nemen om de archieven op orde te 
brengen, uit te breiden en te valoriseren 
voor onderzoek.
V.D.: Het is niet correct om te zeggen dat er 
nu niets gebeurt.
J.C.: Ik stel de zaken misschien als totaal 
hopeloos voor terwijl er natuurlijk wel uit-
zonderingen zijn. Jij hebt bijvoorbeeld die 
mooie onderzoekstentoonstelling gemaakt 
over het tijdschrift Quadrum. Dat was een 
project dat rechtstreeks vanuit het archief  
tot stand was gekomen, maar dat is een uit-
zondering.

Affichedepot Letterenhuis. Foto: Bert Weis
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V.D.: Als we de vergelijking met de situatie 
in de Verenigde Staten willen maken – bij-
voorbeeld de Getty Foundation – dan moe-
ten we erbij vermelden dat ons patrimo-
nium publiek is, terwijl de collecties in de 
Verenigde Staten veelal in private handen 
zitten. Ze zijn tot stand gekomen met de 
financiële bijdragen van mecenassen en 
sponsors. De archieven en bibliotheken in 
de Verenigde Staten zijn fantastisch, vele 
malen belangrijker en beter ontsloten dan 
de onze, maar ze zijn feitelijk geprivatiseerd.
H.D.W.: Dat klopt, maar de collecties, bij-
voorbeeld in de Getty in Los Angeles, zijn 
wel toegankelijk voor onderzoekers.
V.D.: Ze zijn inderdaad publiek toegankelijk, 
maar ik vind het toch belangrijk om op dat 
fundamentele verschil te wijzen.
J.C.: In Amerika heeft men een heel andere 
omgang met archieven. Fundraising is er 
geen vies woord. Het is er een vak apart. Er 
wordt terecht opgemerkt dat hier onvol-
doende geld is: dat men dan geld zoekt om 
de archief- en bibliotheekwerking te verbe-
teren. Ik heb Pontus Hultén gekend. Hij zei 
me dat hij overal waar hij gewerkt heeft – in 
Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten – 
steeds op zoek was naar geld. Hij heeft 
natuurlijk ook tentoonstellingen gemaakt, 
maar hij was immer en altijd bezig met 
fundraising. Dat was zijn grote talent. Er 
zijn bij ons ook potentiële mecenassen, 
maar we moeten ze weten te vinden. Wisten 
jullie dat Pierre Bergé in Frankrijk elk jaar 
geld wegschonk aan onder meer de 
Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet en 
de Bibliothèque nationale de France? Dat 
zijn nochtans geen privé-instellingen.
H.D.W.: In Vlaanderen is Thomas Leysen 
opgestaan om het Rubenianum te redden. 
J.C.: Dat is een na te volgen voorbeeld. Maar 
heeft Albert Frère al één euro uitgegeven 
aan een artistiek of  cultureel project? Ik 
dacht het niet. En er zijn toch nog kapitaal-
krachtige ondernemers in dit land. Waar 
wachten zij op?
H.D.W.: De Europese situatie, geheel 
gestoeld op de overheid als motor van het 
artistieke en culturele leven, verschilt 
natuurlijk grondig van de Amerikaanse, 
waarvan de werking grotendeels op het ini-
tiatief  van particulieren berust. De musea 
in Amerika worden rechtgehouden door 
weldoeners – mensen die investeren in de 
musea en de geïnvesteerde gelden aftrekken 
van hun belastingen. 
K.B.: Dat brengt ons bij een cruciale vraag: 
waarom kan een groot project op het vlak 
van archieven en bibliotheken hier niet 
rekenen op krediet, noch van overheidswe-
ge, noch van particulieren? Waarom is hier 
niet mogelijk wat wel kan in Frankrijk, 
Duitsland, Nederland en de Verenigde 
Staten, om slechts die landen te noemen?
H.D.W.: Gedeeltelijk zijn we zelf  schuldig. 
Wij hebben tot dusverre onvoldoende 
gecommuniceerd over deze kwestie. Onlangs 
sprak ik erover met Roger Dillemans, ererec-
tor van de KUL. Ik vroeg hem of  hij wist dat 
wij in België niet beschikken over een kunst-
bibliotheek die naam waardig. Hij viel van 
zijn stoel. Hij wist dat niet omdat niemand 
hem dat ooit verteld heeft. Dat is dramatisch.
K.B.: Maar waarom is er hier, zowel in 
België als in Vlaanderen, een gebrek aan 
zorg? Waarom is er geen visie op archieven 
en bibliotheken? Waarom hebben we er te 
weinig geld voor over?
H.D.W.: Je kan de vraag ook omkeren en 
vragen waarom er in de Verenigde Staten 
zoveel aandacht en zorg voor is. In de 
Verenigde Staten is er een ‘historisch 
tekort’, terwijl wij een ‘historisch overschot’ 
hebben. Maar dat mag geen alibi zijn om 
alles hier te laten verslonzen.
K.B.: Virginie, heb jij een antwoord op deze 
vragen?
V.D.: Het is misschien niet juist wat ik ga 
zeggen, maar ik wil toch de volgende verkla-
ring op tafel leggen: in Frankrijk is het beleid 
gecentraliseerd en de kwestie van de archi-
vering is er centraal geregeld. In België heeft 
de federalisering een einde gemaakt aan het 
centraal gestuurde beleid inzake archieven. 
Zowel de gemeenschappen en de gewesten 
als de federale overheid houden zich bezig 
met archieven. Coördinatie tussen al deze 
beleidsniveaus is zo goed als afwezig of  
berust op het initiatief  van individuele ver-
antwoordelijken. Door de opeenvolgende 
staatshervormingen is het archiefbeleid 
ontregeld en er is geen nieuw samenhan-
gend beleid ontwikkeld.

4.

K.B.: Het is duidelijk dat er in de ons omrin-
gende landen veel meer belang wordt 
gehecht aan archieven dan hier. Het risico is 
niet denkbeeldig dat een aantal archieven 
naar het buitenland zullen verdwijnen – in 
het vorige nummer is aandacht geschonken 
aan zo’n mogelijke transfer, het archief  van 
Jef  Verheyen.
J.C.: Ja, dat is een goed voorbeeld… Maar we 
hebben hier in België allemaal uitnodi-
gingskaarten op onze zolder of  in onze kel-
der liggen. Wel, de Amerikanen hebben er 
geld voor veil om die te hebben. Ik zal een 
boude uitspraak doen: als iemand belang-
stelling heeft om diepgaand onderzoek te 
doen over de kunst van de jaren 50 of  60 in 
Europa, dan zal hij naar de Verenigde Staten 
moeten; musea en universiteiten kopen er 
aan grote snelheid zaken op. 
D.P.: Kan je daar wat meer toelichting bij 
geven?
J.C.: Ze weten dat die uitnodigingskaarten 
onderzoekswaarde hebben. Die uitnodi-
gingskaarten kunnen met andere woorden 
‘geëxploiteerd’ worden. Ze hebben heel goed 
naar de wereldkaart gekeken en een duide-
lijke strategie op poten gezet. Ze verzamelen 
niet om te verzamelen. Met de stukken die ze 
verwerven, maken ze tentoonstellingen en 
boeken.
K.B.: In de Verenigde Staten heeft men blijk-
baar belangstelling voor wat er elders is 
gebeurd. Musea als het MoMA ondernemen 
een heuse strooptocht in Europa. De Getty 
heeft het hele archief  van de Duitse galerist 
Paul Maenz aangeschaft. Zij zien zich duide-
lijk als globale spelers. Moeten onze instel-
lingen hetzelfde doen of  zich beperken tot de 
Belgische kunst en de Belgische kunste-
naars?
V.D.: Ik denk dat we ons tot Belgische kunst 
moeten beperken.
J.C.: Ik ben het daarmee eens: je kan niet 
alles verzamelen.
H.D.W.: Ik denk dat het beter is dat wij ten-
minste op Europese schaal denken.
V.D.: Wij hebben net het archief  verworven 
van de Antwerpse galerie Ad Libitum. Dat ís 
een archief  met een Europese dimensie. Het 
internationale karakter van de Belgische 
kunstscene blijkt uit dit archief.
D.P.: Jan, hoe toeschietelijk zijn de Belgische 
musea om archieven te kopen?
J.C.: Ik herinner me dat ik ooit brieven van 
Ensor wilde verkopen aan de Koninklijke 
Musea. Het was op een moment dat Virginie 
er nog niet werkte. Ik kreeg te horen dat 
sommige brieven al gepubliceerd waren. Ik 

merkte op dat de transcriptie van die brie-
ven te wensen overliet, maar dat raakte hun 
koude kleren niet. Ik heb ze in Amerika aan 
de man gebracht. Het archief  van Paul-
Gustave van Hecke is een ander voorbeeld. 
Van Hecke was onder andere de uitgever 
van het legendarische tijdschrift Variétés. 
Een figuur van onschatbaar belang, zowel 
op het vlak van de beeldende kunst als de 
literatuur. Toen hij stierf, was er zo goed als 
niets bij hem thuis te vinden. Niets. 
Onvindbaar. De wildste hypotheses deden 
de ronde. Wat niemand wist, is dat heel veel 
bij kunstpromotor Emile Langui was 
beland. Pas toen diens vrouw overleed, dook 
Van Heckes archief  op. Haar erfgenamen 
hebben het laten veilen bij Bernaerts. Bij het 
begin van de veiling werd een document 
overhandigd waarin bepaald werd dat loten 
zouden worden samengevoegd. Normaal 
gezien moet dat vooraf  bekend zijn. Een heel 
schimmige figuur heeft die samengevoegde 
loten gekocht. Hij gaf  duizend euro meer 
dan de andere bieders. Nadien is die hele 
boedel uit elkaar getrokken, terwijl een of  
meerdere musea het geheel hadden moeten 
kopen. Het had voor de hand gelegen dat de 
Koninklijke Musea het geheel hadden 
gekocht, alleen of  samen met het Letteren-
huis.
V.D.: In het geval van Van Hecke zijn we er 
niet in geslaagd om de buit binnen te halen. 
We hadden moeten kunnen onderhandelen 
met de erfgenamen voor de veilingcatalogus 
werd gemaakt. Die kans hebben we gemist. 
Ik krijg nog altijd buikpijn als ik aan die ver-
koop denk.
J.C.: Een ander verhaal: ik kocht op een 
bepaald moment een brief  van Ensor, verge-
zeld van een soort van installatieplan van 
hemzelf  voor een retrospectieve in de jaren 
30 in het Koninklijk Museum in Antwerpen. 
Ik heb dat aangeboden aan het museum in 
Brussel. Men was niet geïnteresseerd. Ik heb 
het verkocht aan het Getty in Los Angeles. 
Ik vroeg niet eens een krankzinnige prijs. Ik 
heb ook altijd braaf  een exportvergunning 
aangevraagd – vanaf  het moment dat dat 
verplicht was – en ik heb ook altijd de toela-
ting gekregen. Er is nooit een poging onder-
nomen om een verkoop tegen te houden of  
om stukken hier te houden.
D.P.: Het installatieplan van Ensor betrof  
het Koninklijk Museum van Antwerpen. 
Heb je dan de reflex om dat eerst aan het 
museum van Antwerpen aan te bieden?
J.C.: Ja. Het museum van Antwerpen verza-
melt documenten betreffende hun eigen 
collectie. Maar ik heb het gevoel dat direc-
teur Paul Huvenne zijn personeel – de 

bibliothecaris en de archivaris – niet stimu-
leert om actief  stukken te verwerven. In de 
Koninklijke Musea van België is dat anders. 
Met de komst van Virginie is er veel ten 
goede veranderd.
V.D.: Ik denk dat het belangrijk is om vanuit 
de eigen collectie te redeneren als het gaat 
over de verwerving van archieven. 
J.C.: Op een bepaald moment werd ik gecon-
tacteerd door de weduwe van Robert 
Delevoy, voorman van de Jeune Peinture 
Belge en voormalig directeur van La 
Cambre. Zij wilde verhuizen en de archief-
dozen en de bibliotheek van haar man 
mochten niet mee. Zij bleek het archief  van 
de legendarische Galerie Apollo te bezitten. 
De inventaris besloeg niet minder dan 60 
bladzijden. De Koninklijke Musea hadden 
vroeger al een stuk verworven. Het was dus 
logisch om hen de rest aan te bieden. Men 
was niet geïnteresseerd. Ik nam contact op 
met Saskia Scheltjens, die toen bibliotheca-
resse was van het Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst (P.M.M.K.) van Oostende. 
Zij had belangstelling. Het Delevoy-archief  
is door het P.M.M.K. verworven.
K.B.: Jan, ik neem aan dat jij een zo hoog 
mogelijke prijs wil bedingen voor jouw 
waar?
J.C.: Nee. Ik denk dat ik realistisch ben. Ik 
wil niet het onderste uit de kan halen, in 
tegenstelling tot sommige van mijn colle-
ga’s. De prijzen die sommigen durven te vra-
gen, vind ik echt absurd.
V.D.: Jan is niet zoals andere ‘pseudohande-
laren’. Die laatsten vormen echt wel een 
echt probleem voor ons.
J.C.: Ja, dat klopt.
K.B.: Op wie doelen jullie?
V.D.: We hebben het over handelaren die 
geen handelsregister hebben. Ze komen 
altijd met kleine partijen documenten af. 
Het zijn halve handelaren, halve verzame-
laars, particulieren dus. Ze kennen de waar-
de van de dingen niet en drijven de prijzen 
nodeloos op.
J.C.: Dat soort pseudohandelaren betaalt 
BTW noch belastingen.
K.B.: Jan, hoe benader jij klanten als je iets 
in de aanbieding hebt?
J.C.: Hoe ik daarbij te werk ga? Ik moet eerst 
onderhandelen met de particulier die gaat 
verkopen. Dikwijls wordt er theater 
gespeeld. Zo’n particulier wendt dan voor 
dat hij er niets van kent, maar als puntje bij 
paaltje komt, blijkt hij zelf  al enkele musea 
te hebben afgeschuimd. Dat gebeurt steeds 
vaker. Ze hebben overal prijzen gehoord en 
dan komen ze bij mij en gebaren ze van 
kromme haas. Al moet ik eraan toevoegen 
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dat erfgenamen het soms niet gemakkelijk 
hebben om hun archief  ergens onder te 
brengen. Ze worden soms ook door instel-
lingen onder druk gezet om het archief  te 
schenken. Soms functioneer ik als een soort 
buffer.
D.P.: En als jij belangstelling hebt om een 
archief  aan te kopen?
J.C.: Ik heb onlangs een archief  gekocht 
betreffende de Russische balletten. Ik dacht 
dat ik een stommiteit had begaan. Het was 
een stapeltje Russische brieven. Er waren 
heel wat brieven in het cyrillisch bij. Ik 
moest onmiddellijk de knoop doorhakken. 
Ik kon niet alles bij de verkoper doornemen. 
De verkoper wou onmiddellijk geld zien. Dat 
is onze kracht, in vergelijking met collega’s: 
dat we onmiddellijk betalen. Mensen heb-
ben soms echt geld nodig… Bleek achteraf  
dat er een paar brieven van Stravinsky in 
zaten.
D.P.: Aan wie bied je dan zo’n brievencollec-
tie aan?
J.C.: De Bibliothèque nationale de France 
heeft een hele grote collectie van de 
Russische balletten. Een stuk van dat 
archief  was er al beland. Wat wij aanboden, 
hoorde daar terecht te komen, maar dan 
start de onderhandeling over de prijs. De 
Bibliothèque nationale moest eerst sponso-
ring zien te vinden. Enige tijd daarna kreeg 
ik het bericht dat Bruno Racine, de grote 
baas van de Bibliothèque nationale, zeer 
geïnteresseerd was en niet meer wilde 
wachten. Zo’n verkoop vindt dus niet op 
een, twee, drie plaats. Het is een proces van 
maanden. Wat ik daar zelf  aan verdiend 
heb, als je alles optelt en aftrekt? Het loon 
van een leraar?
K.B.: Werk jij bij voorkeur met publieke 
instellingen?
J.C.: Ja. We hebben nog nooit een archief  
aan een particulier verkocht, denk ik.
K.B.: Hebben particulieren niet steeds meer 
interesse voor archieven?
J.C.: Nee, dat denk ik niet. De archieven die wij 
verkopen zijn vaak te omvangrijk om behap-
baar te zijn voor een particulier. Particulieren 
zijn verzot op losse handschriften met bij-
voorbeeld een tekening van Chagall. Maar 
dat is een totaal andere handel.
V.D.: Particulieren hebben meer belangstel-
ling gekregen voor archieven, maar er is 
altijd een zeker fetisjisme mee gemoeid. 
Privépersonen zullen nooit een volledig 
archief  kopen. Ze zijn eerder op zoek naar 
een brief  of  iets dergelijks. Vaak kunnen ze 
zich geen kunstwerk van René Magritte of  
Marcel Broodthaers veroorloven. Een brief  
of  een kattebelletje lukt nog net wel en 
daarop richten ze dan al hun pijlen. Zo’n 
brief  van Magritte met een tekeningetje 
kaderen ze dan in en hangen ze aan de 
muur. Bij veilingen zijn er talloze van deze 
mensen die de prijzen doen exploderen.
J.C.: Ik wil hierbij opmerken dat een kunste-
naarsarchief  ook een omgekeerd effect kan 
hebben. Het kan de waarde van het werk 
van die kunstenaar op de kunstmarkt ver-
groten. Ook hier is het archief  van Jef  
Verheyen misschien een goed voorbeeld.
V.D.: Dat de markt voor moderne en heden-
daagse kunst nooit zo’n hoge prijzen heeft 
gehaald als nu, heeft als negatief  effect dat 
een heleboel kopers zich nu richt op efeme-
ra. Bij Bernaerts is ooit een postkaart van 
Bugatti geveild – een postkaart met een 
handtekening om precies te zijn. Een parti-
culier had er 5.000 euro voor over. Een 
catastrofale stommiteit, want daardoor blij-
ven de prijzen voor efemera maar stijgen. 
Het zijn ware fetisjisten. Een traktaat, mooi 
blad papier, getypt, vinden ze maar niets, 
maar aan een uitnodigingskaart van een 
Magrittetentoonstelling, voorzien van een 
afbeelding, kunnen ze niet weerstaan. Wij 
kopen alleszins geen aparte documenten 
meer – of  in ieder geval slechts in zeer uit-
zonderlijke gevallen.
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V.D.: Ik wil graag een andere kwestie ter 
sprake brengen: er stellen zich op het vlak 
van het archiveren nieuwe problemen, 
paradoxaal genoeg in verband met de nieu-
we media die een zo grote hulp zijn geweest 
bij het opzetten van nieuwe ontsluitingssys-
temen.
D.P.: Wat zijn die problemen?
V.D.: De digitalisering stelt ons voor enorme 
uitdagingen. Wat doen we met digitale 
archieven? Databestanden? Bewaren we 
e-mails of  smijten we die in de prullen-

mand? Moeten websites, digitale magazines 
en blogs worden geconserveerd? Wat den-
ken de makers van die digitale producten 
ervan? Staan zij daarbij stil? Hebben zij 
oplossingen?
H.D.W.: Informatie wordt inderdaad almaar 
sneller rondgepompt.
V.D.: Er zijn talloze vragen. Moeten we onze 
oude fichebakken wegkieperen? In de 
Verenigde Staten is daar nu een discussie 
over aan de gang: wat doen we met de 
fiches, eenmaal ze zijn ingegeven in de com-
puter? Ik ben van mening dat we die fiches 
moeten behouden. Vaak bevatten ze meer 
informatie dan wat in de computer wordt 
ingevoerd. Digitalisering mag niet hand in 
hand gaan met de vernietiging van delen 
van het archief, ook niet omwille van zoge-
naamd plaatsgebrek. Ook over het vraag-
stuk van de originaliteit roept de digitalise-
ring een debat op. Wat is de status van een 
origineel, een gedupliceerd of  een gedigita-
liseerd document? Moeten we zowel het ori-
gineel als het gedupliceerd en het gedigitali-
seerd document bewaren, of  enkel het 
gedigitaliseerd document, omwille van 
plaatsgebrek? We moeten daar grondig over 
nadenken. Ik ben ervan overtuigd dat we 
steeds het originele papieren stuk moeten 
conserveren. Als ik een uitnodiging via 
e-mail ontvangen, dan print ik en klasseer 
ik die.
J.C.: Virginie, jij hebt zeer onderbouwde 
ideeën over het archief, maar zijn die wel 
bekend? Misschien blijft jouw beleidsvisie 
onderbelicht.
V.D.: Ik sta in contact met mijn collega’s in 
Brussel, Vlaanderen en Wallonië.
D.P.: Wat houden die contacten in?
V.D.: Als we zien dat er een interessant 
archief  wordt aangeboden door een mar-
chand of  een veilinghuis, contacteer ik mijn 
collega’s. We willen niet concurreren met 
hen.
F.F.: Jullie hebben dus afspraken gemaakt 
over wie wat verzamelt?
V.D.: Ja, wij voeren overleg met elkaar en 
spreken over de kernen in onze collecties, al 
moet ik hier ter relativering aanvoeren dat 
we niet van alle collega’s de focus van hun 
collectiebeleid kennen. Het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent heeft laten weten 
zich te willen concentreren op het Vlaams 
expressionisme. Dat betekent dat wij er onze 
handen van afhouden. Een ander voor-
beeld: het S.M.A.K. is begonnen met een 
Broodthaerskabinet. Ik stel mij dan meteen 
de vraag of  de Koninklijke Musea nog dui-
zenden euro’s moeten blijven uitgeven om 
archiefstukken over of  van Broodthaers 
aan te schaffen. Hetzelfde geldt voor 
Panamarenko, sinds het M HKA zijn huis en 
inboedel heeft verworven. We willen de prij-
zen niet nodeloos opdrijven, dat heeft geen 
enkele zin. Ons verzamelbeleid is ook gericht 
op het contextualiseren van onze collectie, 
al zullen we ook steeds een centrum van 
archieven blijven. In die zin staan we open 
voor alle relevante archieven. De enige 
beperking is van financiële aard, daar valt 
jammer genoeg niet aan te ontsnappen.
D.P.: Is het overleg van structurele aard of  is 
het eerder ad hoc?
V.D.: De contacten zijn niet van structurele 
aard. Wij voeren overleg als we in een ver-
koopscatalogus een interessant lot opmer-
ken of  als een handelaar ons een belangrijk 
archief  aanbiedt. Ik zeg dan aan mijn colle-
ga’s dat wij belangstelling hebben en vraag 
of  zij er ook iets in zien. Zo’n overleg is in 
ieder geval noodzakelijk als het om één of  
enkele items gaat, zoals een brief  van een 
kunstenaar. Dan is het echt van belang om 
na te gaan waar die brief  het best bewaard 
wordt – waar die brief  een juiste context 
vindt. Ik kijk daarbij ook over het muurtje 
van de beeldende kunst. Het gebeurt bij-
voorbeeld dat ik contact neem met de 
Archives & Musée de la Littérature in 
Brussel. 
D.P.: Heb jij zelf  die contacten opgebouwd 
of  waren er al contacten voordat jij aan het 
hoofd kwam van het Archief  voor 
Hedendaagse Kunst in België?
V.D.: Die contacten bestonden voorheen 
niet. Wat voor mij telt, is dat een archief  
openbaar wordt. Of  het nu via een Vlaamse 
of  een federale instelling is, maakt me niet 
uit.
K.B.: Die contacten zijn persoonsgebonden, 
wat erg risicovol is. Als jij je post verlaat, 
dan kunnen ze verwateren.
V.D.: Ja, dat klopt. We zijn niet verplicht ze te 
onderhouden. Het berust op vrijwilligheid. 
Het is dus geen beleid dat zal worden gecon-

tinueerd, ongeacht wie de leiding over het 
archief  heeft. Ik moet er wel aan toevoegen 
dat in Brussel de contacten met bijvoorbeeld 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie wel 
geformaliseerd zijn. Het is niet omdat we 
een federale instelling zijn dat we niet kun-
nen meewerken aan projecten van de 
gemeenschappen. We weten dat het onder-
zoek niet ophoudt aan de poort van de stad.
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K.B.: Het Archief  voor Hedendaagse Kunst 
in België is een federale instelling. In 
Vlaanderen is er een Letterenhuis, maar 
geen huis voor de (archieven van) beelden-
de kunst. Is dat een probleem? Moet er een 
thematisch archief  worden gecreëerd voor 
de beeldende kunst? 
J.C.: Ook het Letterenhuis heeft dossiers 
over beeldende kunst. Ik denk niet dat die 
zullen worden overgedragen aan een even-
tueel nog op te richten instelling. Dat geldt 
niet enkel voor het Letterenhuis, maar voor 
tal van instellingen die nu reeds archieven 
inzake beeldende kunst herbergen.
V.D.: De archieven bevinden zich nu reeds 
op heel veel plaatsen. Je kan die andere 
instellingen niet sluiten en het materiaal 
overbrengen naar één instituut dat zich zou 
richten op één onderwerp. Het is ondenk-
baar dat dat zou gebeuren, maar het is ook 
niet wenselijk omdat archieven per definitie 
heterogeen zijn. Een homogene archiefin-
stelling is in zekere zin een contradictio in 
terminis.
F.F.: Op het vlak van architectuurarchieven 
is er de laatste jaren een debat gevoerd, aan-
gezwengeld door het Centrum Vlaamse 
Architectuurarchieven (CVAa), dat zelf  
geen archief  heeft maar actief  beleid ont-
wikkelt terzake. Het CVAa bemiddelt tussen 
eigenaren en archiefinstellingen en gaat 
steeds op zoek naar een oplossing op maat. 
Ik vind dat een positieve ontwikkeling.
J.C.: Zo’n bemiddelingsorgaan is inderdaad 
toe te juichen. Organiseren zij ook overleg 
tussen de archiefinstellingen? Dat zou hele-
maal fantastisch zijn. Wat mij betreft zou 
het al een grote vooruitgang zijn mocht er 
een portaal zijn waarop de onderzoeker 
informatie kan krijgen over de inhoud van 
alle archieven te lande.
K.B.: Er is nood aan een helder aanspreek-
punt?
J.C.: Ja. Er zou enorme winst kunnen wor-
den geboekt als er een website zou bestaan 
waarop alle Belgische archieven hun mate-
rialen ontsluiten. Met een paar muisklikken 
zou je te weten kunnen komen waar wat zit. 
Nu moet iedereen het voor zichzelf  uitzoe-
ken en wordt er over een aantal zaken rond-
uit geheimzinnig gedaan. Iemand moet je 
nu bijvoorbeeld influisteren dat het archief  
van het Paleis voor Schone Kunsten zeer de 
moeite waard is.
D.P.: We weten nu inderdaad gewoon niet 
over welke materialen de bestaande instel-
lingen beschikken. Dat het Museum voor 
Schone Kunsten van Gent het archief  van 
Galerie Vyncke-Van Eyck heeft verworven is 
bijvoorbeeld een goed bewaard geheim.
F.F.: Zo’n website lijkt mij geen slecht idee. 
Ten eerste zou in kaart moeten worden 
gebracht waar de archieven zich bevinden 
en hoe ze kunnen worden geconsulteerd. 
Daarnaast zou elke instelling in zekere zin 
geprikkeld moeten worden om een eigen 
profiel te schetsen. Het is echter belangrijk 
om dit te vermelden: de personen die in 
archieven tewerkgesteld zijn, zijn vaak ont-
zettend begaan met de materialen waarover 
ze waken en zijn veelal uitstekende gidsen. 
Hun rol kan niet worden overschat. Een 
website kan die functie niet overnemen.
V.D.: Ik ben ook een absolute voorstander 
van zo’n website, maar wie gaat die maken? 
De Vlamingen, de Walen of  de Brusselaars? 
We komen altijd weer uit bij dat politieke 
probleem.
H.D.W.: Dat is juist. Niet alleen bijna alle 
kennisgebieden zijn gefederaliseerd, ook de 
financiële hefbomen. Waarmee ik niet 
gezegd wil hebben dat de laatst overgeble-
ven federale culturele en wetenschappelijke 
instellingen mogen worden verwaarloosd. 
Integendeel, zie dit als een oproep voor de 
krachtige ondersteuning van de federale 
instellingen.
V.D.: Het probleem is Belgisch en heeft te 
maken met onze problematische staatsin-
richting: belastingvoordelen op het vlak 
van de aankoop van kunst en cultuur zou-
den enorm stimulerend kunnen werken, 

maar de belastingen zijn een federale 
bevoegdheid.
H.D.W.: Het doen van schenkingen is hier 
belastingtechnisch gesproken niet interes-
sant. Andere landen staan daar veel verder in.
J.C.: Dat brengt ons bij de vraag of  Vlaamse 
en Waalse kunstenaars, verzamelaars, gale-
risten, critici en curatoren hun archieven 
later zullen willen overdragen aan een fede-
rale instelling. Begrijp me niet verkeerd, ik 
zou niet liever willen, maar is het realis-
tisch?
K.B.: Het is een kwestie die we niet mogen 
veronachtzamen en die opnieuw de vraag 
oproept of  er een specifiek archiefinstituut 
voor de beeldende kunst in Vlaanderen moet 
worden opgericht. Om een voorbeeld te noe-
men: het lijkt me onwaarschijnlijk dat het 
kunstenaarsarchief  van Luc Tuymans op 
termijn in de Koninklijke zal terechtkomen.
H.D.W.: De kartonnen dozen met zijn pola-
roids heeft hij in ieder geval geschonken aan 
het M HKA.

7.

K.B.: Om af  te sluiten zouden we ieder van 
jullie nog willen vragen om een aantal aan-
bevelingen te formuleren. Fredie?
F.F.: Ik kom graag terug op het idee van de 
mapping van alle archiefinstellingen zodat 
we voortaan weten waar welke documen-
ten zitten. Het lijkt me ook een heel haal-
baar voorstel. Het is in elk geval het eerste 
dat moet worden gedaan. Daarna kunnen 
de profielen van de diverse betrokken instel-
lingen bekeken en eventueel aangescherpt 
worden zodat eigenaren van archieven 
beter weten waar ze met hun archieven 
naartoe kunnen.
J.C.: Ik zou ervoor willen pleiten dat de 
Belgische archiefinstellingen onder de loep 
worden genomen, en niet enkel de Vlaamse. 
Verder zou ik het prachtig vinden indien al 
deze Belgische instellingen ook met elkaar 
in overleg traden. Ten slotte: in de beste van 
alle werelden zou elk museum ten volle zijn 
archief  benutten voor zijn werking. Want 
wat hebben we aan perfecte archieven als ze 
niet worden gebruikt?
H.D.W.: Het ideale scenario? Ik ben de mening 
toegedaan dat er in dat script een rol is weg-
gelegd voor de universitaire instellingen. Ook 
zij hebben een verplichting. Kijk naar de 
manier waarop sommige Amerikaanse uni-
versiteiten de uitdaging aangaan, Austin 
(Texas), Yale, Harvard, Berkeley… Deze uni-
versiteiten wedijveren met elkaar om de beste 
archieven binnen te halen. Archieven zou-
den hier met dezelfde ernst moeten worden 
behandeld als in de Verenigde Staten. We 
moeten ons hieraan spiegelen. Misschien 
moeten onze universiteiten, net als de 
Amerikaanse, archiverende instellingen 
worden?
F.F.: Is het niet beter om de samenwerking te 
versterken tussen de archieven en de uni-
versiteiten?
H.D.W.: De academische wereld moet in 
ieder geval zijn verantwoordelijkheid opne-
men.
D.P.: Virginie, kan jij de ideale situatie schet-
sen?
V.D.: Het ideale archief  is een archief  waar-
van de stukken geïnventariseerd en ontslo-
ten zijn, een archief  waarvan de inhoud 
bekend is via brochures en websites, een 
archief  dat maximaal toegankelijk is en 
gevaloriseerd wordt door het onderzoek dat 
er plaatsvindt. In ons geval zou het prettig 
zijn dat het archief  meer naar waarde wordt 
geschat voor het maken van tentoonstellin-
gen en publicaties.
D.P.: Is er genoeg waardering voor de 
archieven in de Koninklijke zelf?
V.D.: Dat is een erg goede vraag waarop ik 
een diplomatisch antwoord ga geven: er zou 
meer waardering kunnen zijn.
D.P.: Hoe bedoel je?
V.D.: De archieven zouden zichtbaar aanwe-
zig moeten zijn in de zalen van de perma-
nente collectie. De Tate, de Reina Sofia en het 
Centre Pompidou doen dat al. In het Musée 
Magritte doen we het ook: er zijn meer 
archiefstukken te zien dan kunstwerken. 

Transcriptie: Liesbeth Martens
Redactie: Koen Brams
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SASKIA SCHELTJENS

Ik ken weinig van kaartspelen en nauwe-
lijks iets van poker, en toch wil ik me aan 
een reactie wagen op het artikel van Hans 
De Wolf  in het vorige nummer van De Witte 
Raaf. Ik las zijn stuk over ‘het ontbreken van 
een kunstbibliotheek’ in Vlaanderen/
Brussel/België met instemming, maar soms 
ook met lichte irritatie. Als een voormalige 
kunstbibliothecaris ben ik het met die stel-
ling niet eens.
 Vlaanderen en Brussel beschikken beslist 
wél over een geheel van grote, middelgrote 
en kleine kunstbibliotheken. Als ik in de 
online-inventaris VLABIDOC 1 van de 
Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, 
Archief- en Documentatiewezen zoek op 
‘kunst’, krijg ik al 116 bibliotheken te zien 
en daar reken ik niet eens de collecties kunst-
boeken van de grotere, algemene bibliothe-
ken bij. Deze specifieke kunstbibliotheken, 
verbonden aan universiteiten, musea, hoge-
scholen, openbare bibliotheken, onder-
zoeksinstituten en private collecties, vormen 
samen een netwerk van kunstbibliotheken 
dat als geheel wellicht even rijk en divers is 
als een van de door Hans De Wolf  vermelde 
megakunstbibliotheken uit het buitenland. 
Je moet het alleen willen zien.
 In 2004, 2006 en 2010 organiseerde het 
Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen 
(OKBV), de koepel waar alle kunstbibliothe-
ken zich sinds 2000 onder verenigd hebben, 
het project Boeken om naar te kijken. Daarbij 
werden respectievelijk de Antwerpse, West-
Vlaamse en Gentse kunstbibliotheken op de 
kaart gezet door middel van een groepsten-
toonstelling, opendeuracties, rondleidin-
gen, brochures en een publicatie. In 2004 
maakten grafisch vormgever Filiep Tacq en 
kunstenaar Marc Goethals een eerste ten-
toonstelling met een selectie van boeken uit 
de collectie van 18 kunst- en erfgoedbiblio-
theken uit het Antwerpse. In 2010 werden 
Gerda Dendooven en Gert Dooreman 
gevraagd als curatoren van de tentoonstel-
ling van de Gentse kunstbibliotheken in het 
Museum voor Schone Kunsten te Gent. En in 
2008 verscheen van het internationale, peer 
reviewed tijdschrift Art Libraries Journal een 
themanummer dat uitsluitend ging over de 
kunstbibliotheken in Vlaanderen.2 Het werd 
op verzoek van de redactie samengesteld 
door ondergetekende, in samenwerking met 
een collega, Béatrice de Clippeleir. Het initia-
tief  was mede ingegeven door het bezoek 
van het kruim van Britse kunstbibliotheca-
rissen (van de Tate, V&A, het Courtauld 
Institute etc.) aan Vlaanderen en Brussel het 
jaar voordien. Zij bezochten kunstbibliothe-
ken in Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel 
en waren onder de indruk van de diversiteit 
van de collecties en hun rijkdom, waarover 
ze nooit eerder hadden gehoord.
 Want daar ligt de crux. Er zijn wel degelijk 
kunstbibliotheken in Vlaanderen, maar het 
gros is absoluut te timide, te weinig actief, 
chronisch ondergefinancierd, onderge-
waardeerd, middelmatig en zonder veel 
beleid bezig. En daardoor worden ze al te 
gemakkelijk over het hoofd gezien. Men 
moet meer open durven zijn over de proble-
men: de (internationale) projecten die door 
gebrek aan steun niet door kunnen gaan; 
een beperkte dienstverlening omdat men 
met ongeschoold personeel moet werken 
om een leeszaal open te houden; de omvang 
van de niet geregistreerde collecties die al 
jaren en jaren niet ontsloten kunnen wor-
den wegens andere prioriteiten; de (kunste-
naars)archieven die men wegens plaatsge-
brek of  gebrek aan technische knowhow 
niet kan opnemen, zelfs al zou men dat wil-
len. Want alleen wie trappelt en roept, ver-
drinkt niet. Beroepsernst.

De verantwoordelijkheid voor dit alles ligt 
echter niet alleen bij beleidsmakers, bij de 
bibliotheken zelf  of  bij de overheden. 
Bibliotheken en archieven bestaan maar bij 
de gratie van diegenen die hen gebruiken. 
Afgezien van de zeer gewaardeerde interes-
se van De Witte Raaf voor het kunsthisto-
risch onderzoek gebaseerd op NIEUWE 

archivalische bronnen en een paar uitzon-
deringen op academisch en museaal vlak, 
zie ik in Vlaanderen tot op heden erg weinig 
kunsthistorici zoals De Wolf  die publiekelijk 
hun verontwaardiging over de nood aan 
een betere onderzoeksinfrastructuur uit-
schreeuwen. Net deze eis van gebruikers om 
beter te doen levert nochtans vaak de brood-
nodige steun op – steun die als hefboom kan 
worden gebruikt door bibliotheken en 
archieven die beter kunnen én willen.
 In de lente van 2002 boden Nederlandse 
kunsthistorici, critici en hoogleraren kunst-
geschiedenis aan de wethouder voor cultuur 
van Amsterdam, Hannah Belliott, een mani-
fest3 aan waarmee ze protesteerden tegen de 
tijdelijke, gelijktijdige sluiting van de biblio-
theken van het Stedelijk Museum en het 
Rijksmuseum in Amsterdam wegens geplan-
de werken aan het museumplein en de reno-
vaties van beide musea. Het manifest werd 
ondertekend door Tineke Reijnders, toenma-
lig voorzitter van de Nederlandse afdeling 
van de Association internationale des criti-
ques d’art (AICA), hoogleraar kunstgeschie-
denis Antje von Graevenitz, en de professo-
ren Carel Blotkamp en Dario Gamboni. Over 
de actie en de vrees voor een onverantwoor-
de belemmering van het kunsthistorisch 
onderzoek verschenen artikels en opinie-
stukken in de Volkskrant, het NRC en Het 
Parool waardoor ook andere mensen deelna-
men aan de publieke discussie. Beide biblio-
theken gebruikten deze publieke steun expli-
ciet om ook in hun tijdelijke locaties een 
goede infrastructuur te bekomen waardoor 
ze de publieke dienstverlening konden blij-
ven garanderen. Iets dergelijks zie ik hier in 
Vlaanderen nog niet zo snel gebeuren.
 De bibliotheek van het SMAK, een van de 
meest vooraanstaande collecties van ten-
toonstellingscatalogi over moderne en 
hedendaagse kunst in België, is al een hele 
poos zeer beperkt toegankelijk voor het 
publiek, ook al suggereren haar ligging 
vooraan in het museum en de collectieop-
stelling in open, door Maarten Van Severen 
ontworpen kasten dat er een groot belang 
aan wordt toegekend. Ik heb daar geen 
grote protesten over gehoord. De openings-
uren van alle museumbibliotheken van 
moderne en hedendaagse kunst (M_HKA, 
MUZEE, SMAK, KMSKB) die met overheids-

geld worden gefinancierd zijn veel te 
beperkt. Wordt er dan een petitie gestart 
waarbij de vrees wordt uitgesproken dat het 
kunsthistorisch onderzoek in het gedrang 
komt? Ik dacht het niet. Op de website van 
de M HKA-bibliotheek4 wordt doodleuk 
gemeld dat ook de bibliotheek van het voor-
malige ICC aldaar tijdens de kantooruren 
kan worden geraadpleegd. Was er één 
kunsthistoricus die het M HKA tegensprak, 
erop wees dat een kwart van de ICC-collectie 
in de bibliotheek van het KMSKA zit5 en 
vroeg om dit online te corrigeren? Ik dacht 
het niet. Opnieuw. Beroepsernst.
 Het is inderdaad, zoals De Wolf  ergens 
schrijft, ‘een mentaliteitsprobleem’. Maar ik 
volg hem niet in de oplossing die hij sugge-
reert, namelijk de ‘installatie van een goed 
uitgerust kenniscentrum’, een ‘zichtbaar 
centrum waar alle beschikbare kennis kan 
worden ondergebracht’. Een ‘sokkel’, een 
‘voor altijd onontwijkbaar zwaartepunt 
binnen het internationale netwerk van ken-
niscentra in de kunsten’. Als er dan toch 
een pleidooi moet worden gehouden voor 
verbetering – en dat is zonder enige twijfel 
nodig – dan ligt die mijns inziens niet in de 
negatie van de bestaande toestand en het 
voorstellen van een nieuwe ‘one-size-fits-
all’-oplossing. Dat is, met alle respect voor 
het initiatief, al eens eerder gebeurd met het 
verhaal van kunstonline.info. De oplossing 
ligt volgens mij in het valoriseren van de 
meerwaarde van het bestaande netwerk 
van grote, middelgrote en kleine kunst-
bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. 
Daartoe is een open geest nodig zodat ook 
nieuwe initiatieven en desnoods zelfs nieu-
we kunstbibliotheken en verwante projec-
ten binnen dit netwerk een kans krijgen om 
zich in te schakelen.
 En als er toch geld moet worden besteed 
aan een groots project dat dient tot nut van 
het Groter Goed (lees: ter verbetering van 
het niveau van de kunstgeschiedschrijving 
in Vlaanderen en over Vlaamse kunst), laat 
het dan structurele steun zijn om het net-
werk van bestaande kunstbibliotheken te 
optimaliseren en beter zichtbaar te maken.
 In de herfst van vorig jaar kwamen in de 
Fundação Calouste Gulbenkian in Lissabon 
de bibliothecarissen van de belangrijkste 
kunstbibliotheken ter wereld bij elkaar om 

te praten over de toekomst van de kunsthis-
torische bibliografie en de verdere ontwik-
keling van Artlibraries.net.6 Dit internatio-
nale project, dat oorspronkelijk werd 
opgezet door de Universiteitsbibliotheek 
van Karlsruhe, ontsluit via een gedistribu-
eerde metacatalogus de catalogi van de 
belangrijkste kunstbibliotheken ter wereld. 
Van het Getty Research Institute in Los 
Angeles tot het Zentralinstitut für Kunst-
geschichte in München, van de bibliothe-
ken van het Metropolitan Museum of  Art in 
New York tot de National Art Library van 
het Victoria & Albert Museum in Londen, 
van het Kunsthistorisches Institut in 
Firenze tot de bibliotheek van het Rijks-
museum in Amsterdam. In dit project is tot 
heden géén bibliotheek uit Vlaanderen/
Brussel/België te bekennen, iets waar men 
zich in Lissabon terecht vragen over stelde. 
Laat ons hiernaar streven: Eis als gebruikers 
dat alle kunstbibliotheken in Vlaanderen 
samen voldoende worden ontsloten en 
geprofessionaliseerd om als netwerk 
Kunstbibliotheek Vlaanderen een aanvraag te 
kunnen indienen voor opname in 
Artlibraries.net. Een groot deel van het 
werk is daarmee al gedaan. Met beperkte 
steun moet het mogelijk zijn om voort te 
bouwen op wat nu al bestaat en dit op een 
hoger niveau te tillen. Dit alternatief  is 
duurzamer en heeft meer kans op slagen en 
op snel resultaat. Want zoals Jorge Luis 
Borges schreef: ‘A book is not an isolated 
being: it is a relationship.’

Noten

 1  http://2010.vlabidoc.be/search/results/kunst 
(laatst bezocht: 02/03/2011)

 2  Art Libraries Journal, jrg. 33 (2008), nr. 3.  
ISSN 0307 4722. Special issue: Art libraries and 
art librarianship in Flanders.

 3  Een exemplaar van het manifest, dat niet 
officieel is gepubliceerd, bevindt zich in de 
bibliotheek van de Boekmanstichting in 
Amsterdam (signatuur E02-156).

 4  http://www.muhka.be/verzamelt_beeldbib.
php?la=nl (laatst bezocht: 02/03/2011)

 5 Arne Van Staeyen, Musea verdelen onderling 
kunstbibliotheek, in Gazet van Antwerpen,  
6 oktober 1998.

 6 http://www.artlibraries.net (laatst bezocht: 
02/03/2011)

FLUSH
Een reactie op OPPORTUNITIES, of  het verhaal van een FULL HOUSE in een kleine straat in Vlaanderen van Hans De Wolf  

(De Witte Raaf  nr. 149, pp. 18-19) 

Marc Goethals en Filiep Tacq tijdens de afwerking van de tentoonstelling ‘De loense strategieën van het (kunst)boek. Een selectie uit de Antwerpse kunst- en 
bewaarbibliotheken’ in het Rubenianum te Antwerpen, 2004
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(…)

Back home, Madame Realism lay in bed, thinking about the 
exhibition and reading Virginia Woolf’s Orlando, to 
satisfy her desire to know how people lived and what they 
talked about in the treasure houses of Britain. There’s 
a wonderful scene in which Elizabethan poet Nick Greene 
has dinner at Orlando’s country house, and though the 
poet mocks his host and his efforts at poetry, still 
Orlando “paid the pension quaterly” to Greene. Woolf is 
taking the piss out of patrons, while the exhibition had 
pumped them up. Nothing is sacred in Orlando. Madame 
Realism reached the page where Orlando changes from a 
man into a woman. She put the book on her lap. Was she 
expected to be grateful to or respectful of the aristoc-
racy for having first created and then preserved Western 
civilization? The show’s banner could have read: WEST-
ERN CIVILIZATION BROUGHT TO YOU BY…. It was too tall an 
order, and besides, respect was something Madame Realism 
didn’t like to be asked to give. Just too much to swallow, 
she said to her cat, who had sat himself down on the 
sex-change page. Closing her eyes, she had a hypnogogic 
vision: if Steven, the son on Dynasty who goes from gay 
to straight to gay, were to come back as a woman, would 
he be a gay or a straight woman? Madame Realism fell 
asleep smiling.

MARRES

CENTRE FOR
CONTEMPORARY
CULTURE

the Avantgarde 
Madame Realism

12 March – 5 June 2011

Works by: Eva Berendes, Ruth 
Buchanan, Bonnie Camplin, 
Melissa Gordon, Pernille 
Kapper Williams, Annette 
Kelm, Kitty Kraus, Janette 
Laverrière, Linder, Hanne 

Lippard, Michaela Meise, 
Josephine Pryde, Lili 
Reynaud-Dewar, Clare 
Stephenson, Lina Viste 
Grønli, Jessica Warboys, 
Amelie von Wulffen

Curator: Lisette Smits

Exhibition essay: Avigail 
Moss

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

Quote taken from Lynne Tillman: Dynasty Reruns, in: The 
Madame Realism Complex, Semiotext(e), 1992. Originally 
published in: Art in America, 1986
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KEES KEIJER

‘Je moet nooit het woord archief  gebruiken.’ 
Anja Tollenaar gaat als projectcoördinator 
van het Centraal Register Vormgevings-
archieven (CRVa) langs bij individuele vorm-
gevers en sieraadontwerpers, maar ook bij 
grote bedrijven als Ahrend, Gispen en Van 
Kempen & Begeer. Haar doel is het maken 
van een overzicht van Nederlandse vormge-
vingsarchieven: een database met gegevens 
over archieven van vormgevers, ontwerpbu-
reaus, fabrikanten, designgaleries en ont-
werpersverenigingen. Ze bezoekt deze par-
tijen om te vragen of  er een archief  is en wat 
het omvat. Maar bij het woord archief  
schrikken veel grote en kleine bedrijven 
terug. ‘Of  ze weten nauwelijks wat ze heb-
ben. Het omgekeerde komt ook voor: als ze 
horen dat hun archief  van nationaal belang 
zou kunnen zijn, willen ze geld zien.’
 Het CRVa, dat momenteel ruim 1700 
namen van vormgevers en bedrijven omvat, 
is een samenwerkingsproject van meerdere 
instituten dat is ondergebracht bij het Rijks-
bureau voor Kunsthistorische Documen-
tatie (RKD), het grootste onderzoeksinsti-
tuut voor kunst in Nederland. De database 
voor vormgevingsarchieven is een van de 
meest recente onderdelen van het RKD. Het 
laat meteen ook zien dat het RKD archieven 
op een andere manier is gaan benaderen. 
Vroeger wachtte het RKD passief  tot schen-
kingen zich voordeden of  aankopen zich 
aandienden, maar tegenwoordig streeft 
men naar een actiever acquisitiebeleid.
 Het RKD is in 1932 opgericht op basis 
van de nagelaten documentatieverzameling 
van kunsthistoricus Cornelis Hofstede de 
Groot (1863-1930). De collectie bestond 
onder andere uit honderdduizend repro-
ducties van 17de-eeuwse Noord- en Zuid-
Nederlandse beeldende kunst en een uitge-
breid systeem van bijna een miljoen fiches 
waarop Hofstede de Groot gegevens uit vei-
lingcatalogi, collectiecatalogi en museum-
catalogi had ingevuld. Nog voor de opening 
voegde de verzamelaar en kunstkenner Frits 
Lugt (1884-1970) zo’n honderdduizend 
reproducties en enkele duizenden boeken 
en veilingcatalogi aan de verzameling toe. 
Tegelijkertijd bracht E.A. van Beresteyn 
(1876-1948) zijn documentatie over 
Nederlandse portretten onder bij het RKD.
 De documenten en archiefstukken over 
de oude Nederlandse schilderkunst werden 
na de Tweede Wereldoorlog aangevuld met 
een collectie Buitenlandse Kunst en een ver-
zameling Moderne en Hedendaagse Neder-
landse en Belgische Kunst. Ook werd het 
verzamelterrein uitgebreid met persdocu-
mentatie en beeldhouwkunst. De collectie 
Archivalia werd ook pas na de Tweede 
Wereldoorlog gerealiseerd en zal in de toe-
komst steeds meer verweven worden met de 
andere afdelingen, vooral door de digitale 
ontsluiting ervan. Er worden momenteel 
ruim zeshonderd archieven in het RKD 
bewaard. De archivalia hebben vooral 
betrekking op de Nederlandse beeldende 
kunst en vormgeving. Het gaat om 1100 
meter aan archiefmateriaal van kunste-
naars, handelaren, kunsthistorici, galerie-
houders, kunstcritici en andere personen 
die in het veld van de beeldende kunst actief  
zijn geweest. In 2006 werd een speciale 
geklimatiseerde ruimte voor de archivalia 
in gebruik genomen, maar deze bleek al 
snel te krap bemeten. Het probleem werd 
recent opgelost door een inrichting met 
ruimtebesparende rolkasten. Alle archie-
ven worden in zuurvrije dozen opgeborgen.
 In totaal werken een kleine honderd men-
sen bij het RKD. Voor de archieven zijn er 
een hoofdconservator, twee archivarissen 
en een assistent-conservator die zich speci-
fiek richt op de archieven van De Stijl. 
Daarnaast is er een wisselend aantal mede-
werkers, op dit moment zes, die voor de 
duur van een project bij het RKD aan de slag 
gaan. Bovendien zijn bij de afdeling 
Archieven regelmatig stagiaires werkzaam.

Jarenlang waren deze collecties in aparte 
afdelingen raadpleegbaar in het complex 
van de Koninklijke Bibliotheek, maar sinds 

2006 heeft het RKD een veel meer toegan-
kelijke ruimte betrokken op de begane 
grond van hetzelfde gebouw. De bezoeker 
meldt zich eerst bij de balie (geopend ma-vr 
van 10 tot 17 uur) waar toegang betaald 
moet worden (€ 2,50 per dag, € 6,00 per 
week en € 15,00 voor een jaarpas). De grote 
studiezaal daarachter bestaat uit een ruim-
te voor de beeld- en persdocumentatie en 
een leeszaal voor de bibliotheek.
 Op computerschermen kan de bezoeker 
zoeken in de databases van het RKD. Een 
deel daarvan staat ook op de website van 
het instituut. De werkplekken zijn voorzien 
van stopcontacten voor laptops. Zoeken kan 
in een aantal databases. De basis wordt 
gevormd door RKDartists&, een op kunste-
naar geordend register dat uitgeeft op alle 
collecties van het RKD. Wie zoekt naar een 
kunstenaar vindt allereerst een biografi-
sche record met een literatuurverwijzing. 
Onderaan volgt een index van de RKD-
collecties die materiaal over of  van de 
betreffende kunstenaar bevatten.
 De beelddocumentatie vormt een belang-
rijk onderdeel van de studiezaal. Het is een 
verzameling van zeven miljoen afbeeldin-
gen. De verzameling oude Nederlandse 
kunst is geordend op voorstelling, vanuit de 
traditionele redenering dat je een kunst-
werk moet kunnen toeschrijven aan een 
specifieke kunstenaar. Men zoekt hier eerst 
op land en periode (Nederland, 18de eeuw), 
vervolgens op onderwerp (‘landschap met 
molen links’, ‘vogels, niet op een tak’) en 
daarna op kunstenaar. De beelddocumenta-
tie staat samen met de persdocumentatie in 
open opstelling. Ook selecties uit de biblio-
theek, waaronder monografieën over 
Nederlandse en Belgische kunstenaars, zijn 
in de studiezaal opgesteld. In de belendende 
leeszaal vindt men naslagwerken en tijd-
schriften. Materiaal dat niet in de open 
opstelling is opgenomen, waaronder de vei-
lingcatalogi, kan worden aangevraagd bij 
de informatiebalie. Dat laatste geldt ook 
voor de archivalia, die normaal gesproken 
in de studiezaal worden geraadpleegd. Het 
RKD presenteert de afdeling archivalia 
zoveel mogelijk in samenhang met de ande-
re collecties. In de studiezaal kan de bezoe-
ker ook beeldmateriaal of  literatuur erbij 
halen. Bijzondere archieven worden echter 
geraadpleegd in een aparte studiezaal, waar 
voortdurend toezicht is.
 Veel materiaal, zoals de fiches van 
Hofstede de Groot en een deel van de beeld-
documentatie, is inmiddels gedigitaliseerd. 
Deze collecties zijn ook via de website van 
het RKD te raadplegen. Een uitzondering 
vormen de veilingcatalogi van voor 1900, 
die zijn gedigitaliseerd door een commer-
cieel bedrijf  dat ook catalogi uit het Rijks-
museum, het Metropolitan Museum of  Art 
(New York) en andere musea heeft ontslo-
ten. Deze zijn wel in de studiezaal te raad-
plegen, maar staan niet op de website.
 De inventaris van de archieven is wel via 
beide kanalen te vinden (RKD collections & 
archives). De afdeling archivalia bevat voor-
namelijk aantekeningen, manuscripten, 
fotoalbums, persoonlijke papieren, schetsen 
en werkboeken, maar ook videobanden en 
geluidscassettes komen voor. Het RKD heeft 
de intentie om dergelijke magnetische infor-
matiedragers te digitaliseren, waardoor ze 
via computers kunnen worden aangeboden. 
Daarvoor werkt het RKD samen met het 
Instituut voor Mediakunst in Amsterdam.
 Sommige materialen worden onder speci-
fieke condities in aparte ruimtes bewaard. 
Zo zijn er enkele koelcellen waarin fotoma-
teriaal is opgeborgen, zoals ekta’s en dia’s. 
Ook dit materiaal wil het RKD digitaliseren. 
Dat laatste is al gebeurd voor veel video-
kunst en performances die kunnen worden 
geraadpleegd in een speciale mediaruimte.
 Als een archief  uit verschillende materia-
len bestaat, wordt dus niet per se alles 
samen bewaard. De archiefinventaris 
brengt het materiaal als het ware bij elkaar. 
Als boeken met een archief  meekomen, 
gaan deze in principe naar de bibliotheek 
van het RKD, tenzij ze bijvoorbeeld door een 
kunstenaar zijn geannoteerd. Bij de ‘gewo-
ne’ boeken die naar de bibliotheek gaan, 
wordt vermeld dat ze bij een specifiek 

archief  horen. Zo’n boek komt dus in de 
archiefinventaris en tegelijk wordt in de 
beschrijving van de bibliotheek verwezen 
naar het archief.

Niet alleen voor het CRVa, ook voor andere 
archieven streeft het RKD tegenwoordig 
naar een actiever acquisitiebeleid. Roman 
Koot, Hoofd Publiekszaken: ‘Ik denk dat je 
daar heel duidelijk een verschil ziet met 
vroeger. Vaak werd er iets aangeboden of  
iemand kwam iets tegen en vervolgens 
belandde het bij het RKD. Soms vond 
iemand na een paar jaar enkele dozen terug 
en vroeg zich af  wat daar nou in zou zitten.’
 Tegenwoordig maakt het RKD lijsten met 
desiderata op het gebied van moderne 
kunst. ‘We brengen bijvoorbeeld in kaart 
welke galeries en welke instellingen belang-
rijk zijn als je over dertig jaar de geschiede-
nis van de jaren 80 en 90 zou schrijven. We 
verkennen het veld en zoeken naar instel-
lingen en kunstenaars die van cruciaal 
belang zijn. Daarvan willen we de archie-
ven hebben om in de toekomst goed onder-
zoek te kunnen faciliteren. Voor de jaren 80 
en 90 kun je stellen dat je je niet kan beper-
ken tot galeries en kunsthandels. Je moet 
dan ook kijken naar kunstenaarsinitiatie-
ven. Uiteindelijk resulteert dat in een lijst 
met kunstenaars, galeries en kunstenaars-
initiatieven die we graag zouden opnemen.’ 
Zo is het RKD bezig om het archief  van het 
Amsterdamse kunstenaarsinitiatief  W139 
te inventariseren. ‘Met W139 hebben we de 
afspraak gemaakt dat een gedeelte van het 
archief  hierheen komt. Een van onze archi-
varissen en een aantal medewerkers onder-
zoeken nu het archief. Ze halen dubbele 
exemplaren eruit en maken lijsten van wat 
zich in het archief  bevindt. Als het straks 
hierheen komt, hebben we die fase al gehad.’
 Sommige schenkers geven hun archief  
onder bepaalde voorwaarden aan het RKD. 
Anderen willen nog over het materiaal kun-
nen beschikken, om het te benutten voor 
een tentoonstelling bijvoorbeeld. Weer 
anderen willen het voor een bepaalde perio-
de gesloten houden. Zo hebben Jan van 
Adrichem en Martijn van Nieuwenhuyzen 
een archief  geschonken dat niet kan worden 
ingezien en dat onder meer correspondentie 
bevat over de Nederlandse inzending van de 
kunstenaars De Rijke/De Rooij voor de 
Biënnale van Venetië (2005). Het archief  is 
niet openbaar, maar ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek kan op deze beper-
king een uitzondering worden gemaakt.
 Zulke voorwaarden zijn te lezen in een pdf  
op de website van het RKD. Die pdf  bevat ook 
een inventaris van elk archief. Ook hier geldt 
dat het RKD de eigenlijke archiefstukken 
‘systematisch en projectgewijs’ gaat digitali-
seren. De belangrijkste archieven zijn het 
eerst aan de beurt. Het RKD heeft archieven 
over De Stijl als bijzonder aandachtspunt 
aangewezen, wat betekent dat de archieven 
over Mondriaan, Van Doesburg en César 
Domela voorrang krijgen. Daarnaast is het 
RKD met het Gemeente museum Den Haag 
een samenwerkingsproject gestart rond 
Mondriaan. Wietse Coppes houdt zich in het 
RKD specifiek bezig met archiefmateriaal 
over De Stijl. ‘We hebben vanaf  1963 steeds 

meer materiaal over Mondriaan binnenge-
kregen. Zo is veel materiaal uit de archieven 
van Herbert Henkels en Robert Welsh in ons 
bezit. Een paar jaar geleden is besloten om 
archieven over De Stijl meer te profileren. 
Het Gemeentemuseum stoot meer archie-
ven en documentatie af  en dat komt bij het 
RKD terecht. We willen vanaf  2012 een 
kenniscentrum over Mondriaan opzetten.’ 
Als voorbeeld laat Coppes enkele zeldzame 
foto’s zien die uit Mondriaans nalatenschap 
komen. Ze zijn nu eigendom van Rhonda 
Roland Shearer in New York, maar zijn tijde-
lijk in Den Haag om te worden gedigitali-
seerd. Het RKD heeft het copyright op het 
archief  gekocht en zal het archief  in de toe-
komst toegankelijk maken.
 Om archiefstukken te fotograferen moet 
men overigens altijd toestemming vragen. 
Als het archief  alleen mag worden ingezien 
met uitdrukkelijke goedkeuring van de 
schenker, dan ligt het voor de hand dat de 
bezoeker onderdelen ervan niet mag foto-
graferen. Dat geldt ook voor de beelddocu-
mentatie. Koot: ‘Dat heeft te maken met 
copyright. Er zitten oude veilingcatalogi in, 
maar ook kunstwerken van verschillende 
musea. We hebben met de musea een 
afspraak dat wij daarvan geen reproducties 
leveren. Anders zouden we de musea in de 
wielen rijden.’
 Sommige archiefstukken krijgt de bezoe-
ker alleen in reproductie te zien. Brieven 
van Mondriaan zijn te kostbaar; daarvan 
krijgt men een kopie onder ogen. Hetzelfde 
geldt voor veilingcatalogi van voor 1900. 
Aangezien deze zijn gedigitaliseerd, word je 
geacht ze via de computer te raadplegen, al 
kan daarvan worden afgeweken als een 
aantekening op het beeldscherm niet duide-
lijk leesbaar is.
 Het RKD informeert over zijn activiteiten 
via het RKD Bulletin (Nederlands en Engels), 
dat twee keer per jaar verschijnt. Het bulle-
tin bevat nieuws en informatie over ontwik-
kelingen binnen het RKD en over nieuwe 
aanwinsten. In elk nummer staan kunst-
historische artikelen die bronnen uit de col-
lectie beschrijven. Het RKD Bulletin is gratis 
voor vrienden van het RKD. Voor 25 euro 
per jaar krijgen zij ook 50 procent korting 
op de entreeprijs en toegang tot speciale 
activiteiten. Daarnaast is de redactie van 
het tijdschrift Oud Holland gevestigd in het 
RKD, net als Delineavit et Sculpsit, een tijd-
schrift over oude grafiek en tekeningen. Het 
RKD geeft een ‘bronnenreeks’ uit waarin 
kunsthistorische bronnen worden gepubli-
ceerd die zich in de collectie bevinden. In de 
leeszaal worden kleine wisselende tentoon-
stellingen georganiseerd. Momenteel is een 
tentoonstelling te zien over het archief  
Herman J. de Smedt (1927-2009), dat in 
het najaar van 2009 werd verworven. 

Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu-
mentatie (RKD), Prins Willem-Alexander-
hof  5 (KB-complex), 2595 BE Den Haag 
(070/333.97.77; fax 070/333.97.89; 
www.rkd.nl). Open ma-vr van 10 tot 17u. 
Dag pas € 2,50; weekpas € 6,00; jaarkaart  
€ 15,00.

Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie  
in Den Haag

materiaal van en rond César Domela Nieuwenhuis, RKD, Den Haag
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ERIC BRACKE

Rond de eeuwwisseling zag Bart De Baere, 
huidig directeur van het M HKA te 
Antwerpen, de kans om via de Commissie 
Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland 
(CVN) ‘een sprong te maken op het vlak van 
behoud en beheer van hedendaagse kunste-
naarsarchieven’. De samenwerking met 
Nederland, waar men onder andere via het 
Deltaplan al langer aandacht had voor deze 
problematiek, leek hem een opportuniteit. 
‘In Vlaanderen bespaarde men toen liever 
op een kist om een kunstwerk te bewaren, 
zodat men meer werken zou kunnen aanko-
pen’, zo formuleert De Baere het vandaag. 
Het beleid, dat in die tijd focuste op de uit-
werking van het topstukkendecreet, liep 
niet warm voor de uitdagingen rond het 
beheer en behoud van hedendaagse kunst.
 Het CVN zag wel wat in het voorstel en 
Bart De Baere werd de Vlaamse voorzitter 
van de werkgroep die een projectbeschrij-
ving uitwerkte. De werkgroep vatte een 
ambitieus plan op: via casestudy’s van kun-
stenaarsarchieven wilde men tot een alge-
meen en internationaal toonaangevend 
model voor de aanpak van dergelijke archie-
ven komen. In september 2002 gingen twee 
pilootprojecten van start. Aan Vlaamse 
kant werden kunsthistoricus Gerrit 
Vermeiren en restauratiedeskundige Cleo 
Cafmeyer geëngageerd om zich over het 
archief  van wijlen de Gentse kunstenaar 
Hugo Debaere (1958-1994) te buigen. Aan 
Nederlandse kant koos men het archief  van 
de nog levende kunstenaar Daan van 
Golden als case, wat van onderzoeker Hans 
Janssen een ander soort aanpak vergde. Dat 
het aanvankelijk de bedoeling was om na 
deze pilootonderzoeken nog meer cases aan 
te pakken, blijkt onder meer uit de tussen-
tijdse evaluatie op een symposium in april 
2003. In het verslagboek van het sympo-
sium wordt onder meer de volgende doel-
stelling geformuleerd: ‘Het ontwikkelen van 
methodieken en modellen voor de opzet van 
verdere archieven die als voorbeeld kunnen 
dienen voor collectiebeherende instellin-
gen. Men wil proberen om in drie jaar tijd 
zes kunstenaars te bewerken.’ Maar zoals 
Elsschot al wist: tussen droom en daad 
staan wetten in de weg en praktische bezwa-
ren. De output van het pilootproject aan 
Vlaamse kant over het archief  van kunste-
naar Hugo Debaere is tot vandaag niet eens 
toegankelijk.

Nimba

Maar zover is het nooit gekomen. Het bleef  
bij één Vlaamse en één Nederlandse case, 
waarbij het archiefonderzoek van Janssen 
eind 2003 afgerond werd en het Vlaamse in 
2005. Het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK) te Gent, dat meer dan negen-
tig procent van de werken van Debaere in 
bezit of  in bruikleen heeft, beheerde de pro-
jectsubsidie van 100.000 euro die de 
Vlaamse Cultuurminister Bert Anciaux had 
uitgetrokken. De andere partner die het 
Vlaamse onderzoeksproject begeleidde, was 
de vzw On Line van Lieve Laporte, die erva-
ring had met digitalisering in het artistieke 
veld. Zij heeft van de ouders van Hugo 
Debaere ook het beheer over het archief  van 
de kunstenaar gekregen.
 Iedereen is het erover eens dat onderzoe-
kers Vermeiren en Cafmeyer indertijd goed 
werk hebben geleverd. Volgens Bart De 
Baere voelde Vermeiren intuïtief  de relatie 
tussen het archiefmateriaal en de kunst-
werken goed aan. Over de vage grens tussen 
documentatie en kunstwerk zei Vermeiren 
op het symposium in april 2003: ‘Hugo 
Debaere is een interessante case om de ver-
houding tussen kunstwerken en documen-
ten te onderzoeken. In de gedachtenwereld 
en de kunstpraktijk van Hugo Debaere 
bestaat immers geen strikte scheiding tus-
sen het ‘documentaire’ en het ‘artistieke’, 
aanvankelijk omdat hij nogal conceptge-
richt te werk ging, later wegens de veranke-
ring van zijn kunst in fascinaties, in de wer-
kelijke ervaring en voor een deel in het leven 
zelf. Hoe problematisch die scheiding tussen 
kunstwerk en document is, wordt al duide-
lijk bij een beschouwing van het foto-

archief  […]’ Over dit fotoarchief  schreef  
Vermeiren een apart artikel, dat in juni 
2003 in het magazine van het Fotomuseum 
in Antwerpen werd gepubliceerd.
 Vermeiren lichtte op het symposium ook 
de plaats toe die het begrip Nimba in het 
artistieke denken van Debaere innam. 
Nimba is een berg in Guinee die de kunste-
naar heeft beklommen én een populair siga-
rettenmerk in het West-Afrikaanse land. 
Het is niet alleen de titel van Debaeres eerste 
en bekendste mestsculptuur uit 1991, de 
naam duikt ook voortdurend op in het 
archiefmateriaal uit die periode. ‘In de aan-
tekeningen vinden we de eerste vermelding 
van de berg Nimba in maart 1991, onder de 
schets van een berg waar een hoofd op rust. 
Vanaf  mei 1991 zien we summier becom-
mentarieerde schetsen verschijnen van de 
sculptuur zelf  […]. De aantekeningen tonen 
aan dat Debaere voor dit beeld twijfelde tus-
sen het medium en het materiaalgebruik 
(krijttekening op muur, beeldhouwwerk in 
gebakken leem of  in mest, uitgesneden uit 
een metalen plaat). Ongeveer gelijktijdig 
met de schetsen van de Nimbasculptuur, 
duiken in de aantekeningen ook regelmatig 
tekeningen van rokende figuren op, of  han-
den die een sigaret vasthouden, met soms 
expliciet de vermelding dat het om een 
Nimbasigaret gaat. Opmerkelijk is dat ook 
na de realisatie van ‘Nimba’ […], het woord 
regelmatig blijft opduiken in de context van 
andere nooit uitgevoerde ideeën of  kunst-
werken.’

Overvloed

Tijdens deze toelichting in april 2003 reali-
seerde men zich nog niet dat men een aan-
tal verkeerde inschattingen had gemaakt 
over de duur en de omvang van het project. 
Er was onder andere een persoonlijk fotoar-
chief  van zowat 3400 beelden, ruim 500 
losse bladen met aantekeningen en meer 
dan 1200 tekeningen. De achtergebleven 
grondstoffen gaven een inzicht in het mate-
riaalgebruik van Debaere, wat met het oog 
op de restauratie van zijn werk eveneens erg 
waardevol was. Door de overvloed aan data 
bleek het project om alles te inventariseren, 
te fotograferen en te ordenen al snel heel 
tijdrovend te worden. Drie jaar later waren 
zowat alle data opgeslagen. Er waren enkele 
interviews afgenomen van intimi van de 
kunstenaar. Vermeiren had een aantal 
zogenaamde clusterteksten geschreven 
waarin verbanden tussen verschillende 
soorten data werden toegelicht.
 Het onderzoek was niet helemaal afge-
rond, maar het resultaat mocht er zijn, 
vindt ook Frederika Huys, hoofd collectie en 
conservering van het SMAK. ‘Het was wer-
kelijk een goede tool, met een mooie weer-
gave van heel veel data en heel veel afbeel-
dingen. Een buitenlandse curator kon aan 
de hand ervan vanop afstand een tentoon-
stelling over Hugo Debaere samenstellen.’
Toch zijn de data tot vandaag nog altijd niet 
toegankelijk, ook niet voor het SMAK zelf. 
In het CVN-evaluatierapport van mei 2007 
lezen we: ‘On Line heeft indertijd de nodige 
software ten dele aangekocht en ten dele 
zelf  ontwikkeld in het kader van het onder-
zoek Hugo Debaere en ontving daarvoor de 
met het SMAK overeengekomen vergoeding 
[…]. De data zouden hetzij op de laptop het-
zij door overbrenging op de server van het 
museum aan het SMAK zijn overgedragen, 
maar het SMAK kan tot op heden geen toe-
gang tot deze data krijgen. Wellicht zit er 
een wachtwoord of  code op de software die 
de toegang verhindert. On Line ontkent 
bewust een wachtwoord of  code op de soft-
ware aangebracht te hebben en zegt geen 
rechten op de informatie te kunnen laten 
gelden, omdat zij betaald is.’
 De versie van Frederika Huys wijkt hier 
enigszins van af. Volgens haar liep het pro-
ject het eerste jaar voorbeeldig, maar toen 
het bijna afgerond was, rees plots een pro-
bleem. ‘Lieve Laporte kwam met een advo-
caat op de proppen. Ze was van oordeel dat 
het museum een fee moest betalen voor het 
gebruik van de data. Daar konden wij als 
museum, dat nagenoeg het hele oeuvre van 
Debaere beheert, natuurlijk niet mee 
akkoord gaan. Van vijandigheid was geen 
sprake, maar Lieve zag de dingen nu een-

maal anders. Het was erg vervelend dat 
zulks pas op het einde boven water kwam.’

Verschil tussen software en data

Lieve Laporte zelf  zegt verbijsterd te zijn 
over deze voorstelling van zaken. ‘Wij heb-
ben nooit software aangekocht zoals het 
CVN-rapport beweert, maar zelf  onze soft-
ware ontwikkeld. Tijdens het project zijn er 
aanpassingen gebeurd in functie van de 
problematiek van het archiefonderzoek. 
Omdat ze in het SMAK geen computer ter 
beschikking kregen, hebben wij voor Gerrit 
een pc gekocht en Cleo er een in bruikleen 
gegeven. Meestal zaten ze hier bij ons: wij 
fungeerden als klankbord en deelden onze 
knowhow van het On Line-systeem.’
 ‘Dat de inventarisatie en conservering 
van de werken die in een loods in de haven 
lagen voor het SMAK een prioriteit was, die 
het grootste deel van het budget opslokte, 
vind ik goed. Maar Frederika was eenzijdig 
in de conservering van de werken geïnteres-
seerd, het inhoudelijk-interpretatieve 
aspect van het archief  vond ze bijkomstig. 
Daardoor was er na een tijd geen communi-
catie meer tussen haar en Gerrit. De toen-
malige opvolger van Jan Hoet, Peter 
Doroshenko, was niet op de hoogte van het 
project. Het kwam tot een crisis toen 
Frederika Cleo verplichtte haar computer 
leeg te halen en alles bij het SMAK op een 
computer te plaatsen. Daarop is er begin 
2004 een crisisvergadering belegd, waarop 
we duidelijk hebben gemaakt dat wij wel 
onze data wilden geven, maar dat we onze 
software, die trouwens een lokaal systeem 
is, niet konden overhevelen of  laten kopië-
ren. Data vertalen naar een publiek systeem 
kost tijd en eigenlijk is dat een nieuwe fase 
in het archiefproject. De opzet van dit piloot-
project was niet een kant-en-klaarproduct 
voor directe toepassing af  te leveren, maar 
te zoeken naar een geschikte methodologie. 
Door nog meer onderzoeksprojecten uit te 
voeren, hoopte men op basis van best cases 
tot een handleiding en methode te kunnen 
komen. Frederika is kwaad opgestapt tij-
dens die crisisvergadering, waarvan ik de 
notulen bewaard heb. Doroshenko reageer-
de op een zakelijke, coöperatieve manier. Na 
de vergadering heeft onze advocaat ons 
standpunt, namelijk dat men een onder-
scheid moet maken tussen data en software, 
in een brief  uiteengezet. De brief  eindigt 
met de bevestiging dat we bereid zijn tot 
samenwerking en met de vraag een aantal 
data voor te stellen voor een nieuwe verga-
dering. Maar sindsdien hebben we niets 
meer vernomen. Of  er na 2004 nog iets 

gebeurd is in het kader van het project is me 
dus niet duidelijk.’
 Ook Huys weet niet of  er zich de laatste 
tijd nog iemand om de zaak bekommerd 
heeft. Ze vermoedt dat de administratie 
Cultuur met de verdere opvolging bezig is 
geweest. ‘Het is in elk geval duidelijk dat er 
ergens een neutrale instantie moet komen, 
waar onderzoekers de verzamelde data kun-
nen raadplegen en wij toegang hebben om 
gegevens toe te voegen.’

Niets verloren

Bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed ver-
zekert Hans Feys ons dat de administratie 
zich de laatste jaren niet heeft ingelaten met 
het dossier. ‘Ik raad u aan contact op te 
nemen met CVN. Wat ik me over het dossier 
Hugo Debaere herinner, is dat we een aantal 
jaren geleden een subsidie hebben vrijge-
maakt om het probleem van de toeganke-
lijkheid op te lossen via de Nederlandse 
Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie. 
Het resultaat daarvan is me niet bekend. 
Uiteindelijk is de ontsluiting niet onze 
bevoegdheid, wij zijn in dit dossier hoog-
stens betrokken als subsidieverlener. Maar 
de vraagstelling naar wat er moet gebeuren 
met de archieven van hedendaagse kunste-
naars is natuurlijk interessant en actueel.’
 Bij de CVN kregen we eerder te horen dat 
de dame die voor het dossier verantwoorde-
lijk was, Mieke Langenberg, er niet meer 
werkt en al enige tijd in het buitenland 
woont. CVN beloofde haar naar aanleiding 
van onze vragen een e-mail te sturen, maar 
daar kwam geen reactie op. Ook bij de 
Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie 
in Den Haag werden we niet wijzer. Blijkbaar 
is niemand nog met de opvolging van het 
archiefonderzoek bezig.
 Toch hoeft dat geen reden te zijn om te 
wanhopen. De gegevens die gedigitaliseerd 
werden tijdens het project kunnen nog 
altijd ontsloten worden, al zal het tijd ver-
gen. Lieve Laporte schat dat een extern 
bureau daar met een heel team een jaar zoet 
zal mee zijn. Eind 2009 heeft ze met de hui-
dige SMAK-directeur, Philippe Van 
Cauteren, een opbouwend gesprek gehad 
over de kwestie. Van Cauteren heeft haar 
toen beloofd samen te zitten met de ouders 
van Debaere, wat in april 2010 een eerste 
keer gebeurd is. ‘Die mensen hebben inder-
tijd van Bart De Baere en Jan Hoet mooie 
perspectieven gekregen, zoals exposities in 
het buitenland’, zegt Laporte. ‘Hopelijk 
komt daar ooit iets van terecht, want zij 
koesteren nog steeds de hoop op een toe-
komst voor het oeuvre van hun zoon.’

Hoe archiefonderzoek Hugo Debaere van de radar verdween

Hugo Debaere 

Nimba, 1990
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Een uitweg
Interview met Seth Siegelaub, wegbereider van de ‘conceptuele’ kunst

KOEN BRAMS

Koen Brams: De website van Egress, jouw 
stichting, omvat tamelijk weinig informatie 
over de geschiedenis van Egress. Wanneer is de 
stichting opgericht en wie maakt er deel van 
uit?
Seth Siegelaub: Egress is een twaalftal jaar 
geleden gesticht door mezelf  en voorlopig 
ben ik het enige lid. Alle formaliteiten zijn 
geruime tijd geleden in orde gebracht, maar 
de stichting heeft lang een sluimerend 
bestaan geleid. Anderhalf  jaar geleden ben 
ik begonnen met de bouw van de website, 
die echter nog steeds verre van voltooid is.
K.B.: Wat is de precieze doelstelling van de 
stichting?
S.S.: Egress wil kritisch bijdragen aan het 
onderzoek op het gebied van a) hedendaag-
se kunsttheorie; b) legale kwesties op het 
gebied van de kunst; c) de geschiedenis van 
textiel; d) tijd en oorzakelijkheid in de fysica. 
Dat zijn de terreinen waarvoor ik de afgelo-
pen 50 jaar belangstelling had. De website 
brengt deze interessegebieden bij elkaar en 
geeft er informatie over, voornamelijk van 
bibliografische aard. Het is de bedoeling dat 
steeds meer informatie beschikbaar komt, 
ook in verband met de onderzoeksprojecten 
die ik hoop te faciliteren. De website zou een 
platform moeten zijn om verder onderzoek 
over deze thema’s aan te moedigen. Egress 
beschikt echter niet over zoveel geld. De 
stichting zal zich niet bezighouden met de 
financiële ondersteuning van tentoonstel-
lingen of  boeken, maar ze zal wel matching 
grants ter beschikking stellen aan welom-
lijnde, bescheiden onderzoeksprojecten 
waarvan de resultaten vrijelijk toegankelijk 
moeten zijn.
K.B.: Kan je toelichting geven bij de naam van 
de stichting?
S.S.: Aan de naam zit een grappig verhaal 
vast dat Carl Andre me ooit vertelde. In P.T. 
Barnums circus – gesticht in de 19de eeuw 
en een van de grootste in de Verenigde 
Staten – was er ooit een richtingaanwijzer 
met de vermelding: ‘This way to the Egress’. 
De mensen dachten dat ze naar een attrac-
tie werden geleid en lazen het als ‘Egrets’, 
een dier – een zilverreiger – maar ze kwa-
men op de koude keien te staan. ‘Egress’ 
werd simpelweg verkeerd begrepen. Met de 
naam doel ik op die specifieke betekenis: een 
stichting die een ‘uitgang’ of  een ‘uitweg’ is, 
ook op juridisch en administratief  vlak. Het 
is een metafoor, met verschillende beteke-
nissen, een woordspelletje, bedacht vanuit 
het idee dat ik ooit zal sterven. Als je sterft, 
dan sla je de deur van het leven achter je 
dicht: jij bent verdwenen maar de stichting 
blijft bestaan. Het is knap lastig om een 
goede naam voor een stichting te vinden  
– een naam die niet pretentieus of  dom is – 
een naam die bovenal niet je eigen naam is. 
Het is egotistisch om je eigen naam te 
gebruiken.
K.B.: Voorlopig valt de stichting zo goed als 
samen met het gelijknamige internetplatform.
S.S.: Ja, wat ikzelf  heel belangrijk vind, is de 
vrije toegankelijkheid van informatie op de 
genoemde terreinen. Ik heb uitgebreide 
bibliotheken samengesteld over deze onder-
werpen en heb deze tevens grotendeels 
bibliografisch ontsloten. Deze informatie 
wordt gradueel publiek toegankelijk 
gemaakt op de website. Ik ben een database 
aan het ontwikkelen op het gebied van tijd 
en oorzakelijkheid en ik ga verder met de 
database over alles wat te maken heeft met 
textiel – de wereldgeschiedenis van textiel. 
Alles wordt volledig ontsloten. Belang stel-
lenden hoeven geen lid te worden van de 
stichting; je hoeft niet te betalen, er wordt 
geen loginnaam gevraagd en de namen van 
bezoekers worden niet automatisch geregis-
treerd op mailinglijsten, tenzij iemand daar-
om vraagt.

Tijd/causaliteit, textiel 

K.B.: Laten we de belangstellingssferen voor 
het voetlicht brengen, te beginnen met jouw 
interesse voor tijd/causaliteit. Wanneer heb je 
daar belangstelling voor opgevat?

S.S.: Daar verschaft de website op dit moment 
het minst informatie over, maar het is niet-
temin mijn ‘oudste’ interesse. Reeds tijdens 
mijn studie was ik gefascineerd door de 
manier waarop tijd en oorzakelijkheid (kun-
nen) worden geconceptualiseerd, zowel 
door de fysica als door de filosofie. Ik heb er 
aldoor boeken over gelezen, er bibliografie-
en van samengesteld en erop gestudeerd. Ik 
ben geen wetenschapper, maar ik beschouw 
me evenmin als een dilettant.
K.B.: Wat hoop je op dit vlak te bewerkstelli-
gen?
S.S.: Ik zal al mijn kennis beschikbaar 
maken op de website en ik hoop te kunnen 
bijdragen aan vernieuwend onderzoek op 
dit terrein. Hopelijk kom ik via de website 
gelijkgezinden op het spoor zodat we iets op 
gang kunnen brengen.
K.B.: Via de website kunnen belangstellenden 
zich melden bij jou. Is dat ook al gebeurd? 
Hebben er zich al fysici of  filosofen gemeld?
S.S.: De mailinglist van het tijd/causaliteit-
project is nog niet omvangrijk of  erg speci-
fiek, dit in tegenstelling tot de textielmai-
linglist. Die lijst omvat niet minder dan 800 
aanmelders. Zoals ik eerder zei: de website 
bevat op dit moment nauwelijks informatie 
over het tijd/causaliteitproject en de biblio-
grafische informatie ter zake is nog niet ont-
sloten.
K.B.: Hoe ben jij geïnteresseerd geraakt in tex-
tiel?
S.S.: Dat is een oud verhaal. Voordat ik 
actief  was in de kunstwereld en voordat ik 
me bezig hield met de zogenaamde ‘concep-
tuele kunst’, werkte ik korte tijd met een 
vriend die een tapijtdealer was. Mijn belang-
stelling voor textiel verdween naar de ach-
tergrond in 1964 toen ik een galerie opzette 
en ik me volledig richtte op kunstkwesties, 
en later in het bijzonder op het werk van 
Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph 
Kosuth en Lawrence Weiner. Mijn interesse 
voor textiel is echter nooit helemaal verdwe-
nen: ik verzamelde zeldzame boeken over 
textiel en ik las en bestudeerde ze. Op een 
gegeven moment, in het midden van de 
jaren 80, is mijn oude passie weer opge-
laaid. Om de kosten van het ontwikkelen 
van een serieuze bibliotheek op het gebied 
van de geschiedenis van textiel te financie-
ren, begon ik te handelen in zeldzame boe-
ken over textiel. De bibliotheek omvat nu 
meer dan 7000 titels vanaf  1468 tot heden.
K.B.: Wat draagt jouw specifieke belangstelling 
weg?
S.S.: De bibliotheek bestaat voornamelijk 
uit boeken op het gebied van het ontwerp en 
de esthetiek van ‘historisch’ textiel – meer 
bepaald van voor de industriële revolutie. 
Dat is begrijpelijk omdat textiel bijzonder 
mooi kan zijn. Maar de bibliotheek bevat 
ook veel boeken over de technische aspecten 
van de historische textielproductie. Dat 
onderwerp draagt eveneens mijn belang-
stelling weg. Ik ben echter nog steeds vooral 
geïnteresseerd in de sociale, culturele en 
economische aspecten van textiel. 
Historisch gezien was de textielindustrie 
vanwege de complexiteit ervan een van de 
eerste grootschalige industrieën. Het was de 
eerste kapitalistische industrie en tot het 
midden van de 19de eeuw was ongeveer 
25% van de beroepsbevolking erin tewerk-
gesteld, zowel in Europa als elders. De com-
binatie van deze elementen fascineert me 
enorm, maar het is duidelijk dat deze sociale 
aspecten minder gewaardeerd worden dan 
de esthetische en technische aspecten van 
textiel.
K.B.: Je website weet heel wat belangstellenden 
te lokken, zei je.
S.S.: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met 
het feit dat ik op dit terrein reeds decennia 
actief  ben. Ik weet wie hierin geïnteresseerd 
is. Het is een kleine gemeenschap. Mijn 
bibliografische referenties hebben reeds tal-
loze belangstellenden geholpen. Ik blijf  hier 
van zeer nabij bij betrokken; ik heb ook de 
intentie om hieromtrent – de geschiedenis 
van de literatuur op het gebied van textiel – 
een tentoonstelling op te zetten.
K.B.: Wat is de volgende stap nadat de volledige 
bibliografie over (de productie en distributie 
van) textiel op het internet toegankelijk is 
gemaakt? Wat is het ideale vervolgscenario?

S.S.: Zoals ik op de website zelf  aangeef: ik 
ben bereid om mijn gehele bibliotheek te 
schenken aan een instituut dat aan de juiste 
voorwaarden voldoet.
K.B.: Wat zijn voor jou de juiste voorwaarden?
S.S.: Het instituut zou bereid moeten zijn de 
bibliotheek verder uit te breiden, te catalogi-
seren en te ontsluiten – de bibliografische 
referenties kan ik trouwens mee aanleveren 
– en het instituut zou ermee moeten instem-
men dat de collectie toegankelijk is voor 
onderzoekers. Tevens zou het verdere inves-
teringen moeten garanderen. Men moet 
bereid zijn om boeken aan te schaffen en 
onderzoek te faciliteren. Ik heb wat dat 
betreft trouwens een positieve ervaring 
opgedaan met het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.
K.B.: Welke ervaring?
S.S.: Nadat ik afscheid had genomen van de 
kunstwereld, eind 1971, ben ik geruime tijd 
– vanaf  de vroege jaren 70 tot het midden 
van de jaren 80 – in Frankrijk actief  geweest 
als uitgever van linkse en progressieve boe-
ken. Ik heb onder andere het boek uitgege-
ven van Ariel Dorfman en Armand 
Mattelart, How to read Donald Duck. Om en 
bij 3.000 linkse, socialistische of  progres-
sieve boeken had ik op een gegeven moment 
verzameld. Ik besloot deze op een bepaald 
moment weg te schenken aan een instituut 
op voorwaarde dat de boeken zouden wor-
den gecatalogeerd en toegankelijk zouden 
zijn voor onderzoekers. Voor mij was het 
project immers afgesloten. Ik wist dat ik me 
niet meer actief  met dat onderwerp zou 
inlaten. Het was dus tijd om na te denken 
over een overdracht van de collectie. De eer-
ste bestemmeling, een instituut voor sociale 
geschiedenis in Den Haag, kweet zich niet 
van die taak. Een bestuurder van dat insti-
tuut heeft de link gelegd met het 
Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Ik heb 
de collectie vervolgens aan het IISG 
geschonken. De collectie is nu in goede han-
den al heeft de ontsluiting zeer veel voeten 
in de aarde gehad. De job is echter geklaard 
en daar ben ik zeer tevreden over. Ik had 
beloofd de catalogus van de collectie te 
publiceren zo gauw de verzameling zou zijn 
ontsloten. Toen de klus uiteindelijk was 
afgerond, was ik al ‘ergens anders’. Het is er 
niet van gekomen.

Kunst

K.B.: Vooraleer je actief  was als uitgever van 
boeken over kwesties aangaande de massamedia 
en over linkse politieke onderwerpen, was je 
organisator van tentoonstellingen van zoge-
naamde conceptuele kunstenaars. Je was bij die 
scene betrokken van 1964 tot 1971.
S.S.: Ja, eerst had ik een galerie, Seth 
Siegelaub Contemporary Art. Daarna pro-
beerde ik een private dealer te worden. Pas 
later werd ik een onafhankelijke organisa-
tor en kunstpromotor. Vanaf  1967 zette ik 
projecten op met vijf  kunstenaars: Carl 
Andre, Robert Barry, Lawrence Weiner, 
Joseph Kosuth en Douglas Huebler. Eerst 
waren het tentoonstellingen waar alleen zij 
bij betrokken waren, maar al spoedig wer-
den het andersoortige projecten met ook 
andere kunstenaars.
K.B.: In 1971 nam jij het initiatief  tot het 
opstellen van een contract voor kunstenaars, 
het zogenaamde Artist’s Reserved Rights 
Transfer and Sale Agreement, waarmee jij, in 
samenwerking met advocaat Robert Projansky, 
de rechten en belangen van kunstenaars wilde 
beschermen.
S.S.: Ik was in steeds groeiende mate poli-
tiek bewust geworden en was van mening 
dat de rechten van de kunstenaars erkend 
moesten worden.
K.B.: Op je website wordt ook aan dit interes-
segebied ruim aandacht geschonken. Je hebt met 
betrekking tot dit domein blijkbaar reeds een 
partner gevonden: Daniel McClean.
S.S.: Daniel is een heel bekende advocaat en 
hij is gespecialiseerd in deze materie. Hij 
heeft ook belangstelling om op te treden als 
curator van tentoonstellingsprojecten aan-
gaande deze kwestie.
K.B.: Hoe heb je hem leren kennen?

S.S.: We hebben eens samen in een panel 
gezeten om over kunstenaarsrechten te dis-
cussiëren. Nadien zijn we in gesprek geraakt 
over een samenwerking op dit terrein. We 
hebben ondertussen iemand geëngageerd 
om te inventariseren wie er allemaal op dit 
gebied actief  is. Het resultaat zal een lijst 
met links zijn die we op de website zullen 
publiceren.
K.B.: De outline van McCleans project is zonder 
meer indrukwekkend. Het lijkt een catalogus 
van alle denkbare juridische problemen waar-
mee een kunstenaar of  een betrokkene in de 
kunstwereld kan te maken krijgen.
S.S.: Daniel weet waarmee hij bezig is. Ik 
heb regelmatig contact met hem. We zijn 
het er echter over eens dat de huidige aan-
pak misschien te academisch is en te weinig 
polemisch, en we zijn bezig met een andere 
aanpak. Er komt een make over in 2011.
K.B.: Is de samenwerking met Daniel McClean 
een voorbeeld van de manier waarop je ook de 
andere projecten zou willen ontwikkelen? 
S.S.: Absoluut! Wat het textielproject betreft 
zal evenwel toch eerder een samenwerking 
met een instituut aangewezen zijn. Het pro-
ject over tijd/causaliteit zal hopelijk worden 
opgepikt door een kleine groep belangstel-
lenden, misschien uit academische of  uni-
versitaire hoek. Dit moeten we nog maar 
zien.
K.B.: Waarom heb je eind 1971 afscheid geno-
men van de beeldende kunst?
S.S.: Dat ging in stapjes. Ik had op een gege-
ven moment het gevoel dat ik alles had 
gedaan wat ik wilde doen. Dat klinkt een 
beetje pretentieus, maar het was werkelijk 
hoe ik het aanvoelde. In drie-en-half  jaar 
had ik, zonder gebonden te zijn aan een 
instelling, 21 tentoonstellingen gemaakt. 
Het was een geweldige tijd, maar ik had 
ondertussen andere interesses ontwikkeld. 
Ik had belangstelling gekregen voor de 
manier waarop de massamedia werken en 
de wijze waarop ‘links’ daarmee omging of  
om moest gaan. Ik voelde me echter verant-
woordelijk voor de kunstenaars waar ik al 
mijn latijn in had gestoken – Barry, Weiner, 
Kosuth en Huebler. We besloten op zoek te 
gaan naar een andere galerie. Eind 1971 
vonden we aansluiting bij de galerist Leo 
Castelli. Castelli was een dealer die als nie-
mand anders de knepen van het vak kende. 
Ik kon de kunstwereld dus zonder schuldge-
voel vaarwel zeggen. Eind goed, al goed.
K.B.: Op je website kan niet alleen een catalogus 
van je archief  worden geconsulteerd, maar ook 
jouw kunstcollectie. Hoe hebben de betrokken 
kunstenaars daarop gereageerd? Van sommige 
kunstenaars – Lawrence Weiner om maar 
iemand te noemen – heb je zeer belangrijke vroe-
ge werken. Heeft hij je daarop aangesproken?
S.S.: Neen, zeker niet, we zijn vrienden. Dat 
deze werken in mijn bezit zijn, is ook geen 
geheim. Ze zijn steeds uitgeleend wanneer 
men mij erom vroeg. Ze zijn onder andere 
getoond in het Stedelijk Museum in 1989 
naar aanleiding van Weiners eerste retro-
spectieve tentoonstelling die samengesteld 
werd door Marja Bloem.
K.B.: Heb je de collectie zelf  ooit integraal ten-
toongesteld?
S.S.: Nee. Ik heb haar nooit verborgen 
gehouden, maar ik heb er evenmin mee uit-
gepakt. Ik wilde niet de misleidende indruk 
wekken dat ik een verzamelaar was. De ver-
zameling is tot stand gekomen in de marge 
van mijn activiteit als kunstpromotor – ik 
heb me nooit beschouwd als een verzame-
laar op dat gebied.
K.B.: Kan je iets vertellen over jouw archief  op 
het terrein van de beeldende kunst? Hoe is dat 
archief  tot stand gekomen?
S.S.: Ik ben steeds zeer voorzichtig omge-
sprongen met documenten van welke aard 
dan ook. Ik bewaarde alles: brieven, factu-
ren, kattebelletjes. Ik stopte alles in dozen, 
maar vraag me niet wat er precies in zit. 
Alexander Alberro is de enige die het volle-
dige archief  heeft doorgenomen. Hij kon 
beschikken over het archief  toen hij zijn 
boek Conceptual Art and the Politics of  
Publicity aan het schrijven was. De catalo-
gus op de website van Egress is van zijn 
hand.
K.B.: Op de website heb ik gelezen dat je op zoek 
bent naar een instituut waarmee je een docu-
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mentatie- en onderzoekscentrum zou willen 
oprichten op basis van – onder andere – je col-
lectie en archief…
S.S.: …ik zal de website moeten aanpassen, 
want inmiddels heb ik 20 kunstwerken uit 
mijn collectie verkocht en heb ik mijn gehe-
le archief  weggeschonken…
K.B.: Verkocht? Geschonken? Aan wie of  wat?
S.S.: Aan het Museum of  Modern Art in 
New York. Jaren geleden had ik trouwens al 
eens onderhandeld over een mogelijke ver-
koop van mijn archief.
K.B.: Met welk instituut? 
S.S.: Met de Getty Foundation. De Getty 
beschikte op dat moment over fabelachtige 
financiële middelen waarmee ze het ene na 
het andere archief  verwierven, zoals dat 
van galerist Paul Maenz en dat van verza-
melaar Giuseppe Panza.
K.B.: Had de Getty jou gecontacteerd?
S.S.: Ja, de Getty bood eerst een heel redelij-

ke som en voor dat geld wilde ik zeker een 
verkoop overwegen, maar daarna werd het 
geboden bedrag langzaam minder en toen 
zag ik de deal niet meer zitten.
K.B.: Welke voorwaarden heb je gesteld aan een 
verkoop van de collectie en een schenking van 
het archief  aan het MoMA?
S.S.: Het archief  moet worden geïnventari-
seerd en publiek toegankelijk worden 
gemaakt voor onderzoekers. Dat zal uiter-
aard niet vanaf  de eerste dag na de over-
dracht zijn. Het zal zijn tijd wel duren. Het 
verwerven van archieven is relatief  duur en 
arbeidsintensief  en vergt veel tijd. Er moe-
ten enorme inspanningen worden geleverd 
om elk archiefstuk te registreren, te conser-
veren en ter beschikking te stellen aan 
onderzoekers. Bovendien worden al die 
inspanningen slechts geleverd voor een 
kleine groep belangstellenden. Er zijn dus 
weinig ‘opbrengsten’. Ten slotte is er ook het 

privacy-vraagstuk. Elk archief  – wellicht 
ook het mijne – herbergt informatie uit de 
persoonlijke sfeer: iets wat iemand aan 
iemand anders heeft toevertrouwd en niet 
noodzakelijk met de rest van de wereld wil 
delen. Er zal dus aan de betrokkenen toela-
ting moeten worden gevraagd of  die infor-
matie zomaar vrij kan worden gegeven. Het 
is een enorme investering die niet genoeg 
naar waarde kan worden geschat.
K.B.: Op je website staat vermeld dat Egress 
een onderzoekscentrum zou willen oprichten 
over de periode dat jij actief  was in de kunst, 
met name de conceptuele kunst. Zal het MoMA 
dat ook doen? 
S.S.: Eerlijk gezegd: dat weet ik niet. Ik ben 
blij dat de collectie en het archief  in goede 
handen zijn en dat het archief  tot op lengte 
van dagen open zal zijn voor onderzoekers. 
Ik hoop ook dat er een overzicht zal komen 
van wat ik allemaal gedaan heb als kunst-

promotor. Ik heb daar immers nooit een 
overzicht van bijgehouden.
K.B.: Waarom heb je de beslissing genomen om 
de collectie te verkopen en het archief  te schen-
ken?
S.S.: Om de werking van Egress mogelijk te 
maken! De stichting kan alleen functione-
ren als er geld in het laatje komt. Anderhalf  
jaar geleden heb ik reeds enkele werken ver-
kocht. Op die manier kon de website worden 
gebouwd. Met de middelen die nu vrijko-
men, kunnen de doelstellingen volledig 
worden waargemaakt: de verdere ontslui-
ting van mijn bibliotheken en databases, en 
de ondersteuning van onderzoek.

Meer info: www.egressfoundation.net
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De cultuurcentra strombeek & Mechelen programmeren samen beeldende kunstbk sM

14.04.– 05.06.11
Cultuurcentrum
Mechelen

15.04.– 15.05.11
Cultuurcentrum 
strombeek

16.04.– 05.06.11
White-Out studio
Knokke-Heist

tentoonstellingszalen cultuurcentrum
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
t 015 29 40 00 
www.cultuurcentrummechelen.be 
cultuurcentrum@mechelen.be
Open: do–zo, 11-18 uur

Gemeenteplein z/n, 
1853 Grimbergen
t 02 263 03 43 
www.ccstrombeek.be 
info@ccstrombeek.be
Open: dagelijks, 9-22 uur

Van bunnenlaan 58a,  
8300 Knokke-Heist 
t 050 62 93 63
www.whiteoutstudio.be
info@whiteoutstudio.be
Open: woe–zo, 14-18 uur
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In dit nummer van De Witte Raaf presente-
ren we een aantal onderzoeken in diverse 
archieven, zowel binnen- als buitenlandse, 
zowel private als publieke. De gemeenschap-
pelijke noemer van deze onderzoeken is de 
Brusselse galerie MTL. Het programma van 
MTL, het geesteskind van kunstenaar, 
kunstcriticus en -theoreticus, galerist en 
kunstpromotor Fernand Spillemaeckers, 
stond voornamelijk in het teken van wat nu 
bekendstaat als ‘conceptuele kunst’. De 
galerie ging van start op 13 maart 1970 in 
de Armand Campenhoutstraat 48 met 
MTL-DTH, een tentoonstelling van Marcel 
Broodthaers. De laatste activiteiten van 
MTL vonden plaats in de Oudergemlaan 
297 waar op 21 september 1978 een expo 
van Ed Ruscha van start ging. De galerie 
was toen reeds enige tijd overgenomen door 
Gilbert Goos. Fernand Spillemaeckers over-
leed op 12 juni 1978.

Het congres van Brussel (1-3 juli 1973)

Op 1, 2 en 3 juli 1973 organiseerden drie 
galeristen – Anny De Decker van de Wide 
White Space Gallery, Fernand Spillemaeckers 
van MTL en Paul Maenz van de galerie die 
zijn naam droeg – het congres van Brussel 
in de kunstacademie van Ter Kameren/La 
Cambre. Ze kregen daarbij de medewerking 
van een vierde galerist, Marc Poirier dit 
Caulier van de X-one Gallery, die als secre-
taris optrad. Het thema van het congres 
was de kunst en haar culturele context.
 De Wide White Space Gallery was geves-
tigd in Antwerpen, evenals de X-one 
Gallery; de galerie van Paul Maenz bevond 
zich in Keulen, MTL in Brussel. Wat drie van 
de vier galeries gemeen hadden, was dat ze 
vanaf  het voorjaar van 1973 naast hun 
hoofdzetel ook een dependance uitbaatten, 
en wel in dezelfde buurt: in de winkelgalerie 
Le Bailli aan de Louïzalaan in Brussel.1 MTL 
baatte dus twee galeries uit in Brussel, één 
aan de Guldensporenlaan, vlakbij de vijvers 
van Elsene, en één in Le Bailli aan de 
Louïzalaan. MTL zou deze tweede Brusselse 
vestiging echter al snel opgeven, namelijk 
in mei 1973, en samen met de legendari-
sche Amsterdamse galerie Art & Project een 
tweede dependance openen in Antwerpen.2 
Dat gebeurde in september 1973, met een 
tentoonstelling van Jan Dibbets.
 Aan de kunstenaars die min of  meer vast 
verbonden waren aan de vier galeries – 46 
kunstenaars in totaal – werd op 7 april 1973 
een uitnodiging voor het driedaagse congres 
gestuurd. Het initiatief  tot het congres moet 
snel tot stand zijn gekomen. In de bewaard 
gebleven correspondentie van Fernand 
Spillemaeckers, Marc Poirier dit Caulier en 
Paul Maenz is immers vóór de datum van 7 
april 1973 geen enkel spoor van de manifes-
tatie te vinden. Voordat de formele uitnodi-
ging werd verstuurd, was er met andere 
woorden geen correspondentie over het con-
gres, niet tussen de initiatiefnemers en al 
evenmin tussen de galeristen en de met hen 
in verbinding staande kunstenaars.
 De formulering van de uitnodiging droeg 
onmiskenbaar de handtekening van 
Fernand Spillemaeckers, de drijvende 
kracht achter MTL, zoals blijkt uit de inlei-
dende passage: ‘This is an attempt to stimu-
late an exchange of  ideas between art and 
its cultural context. We are gathering ‘docu-
ments’ which could serve as a basis for dis-
cussion (a congress) between a) propositi-
ons within the art system with theoretical/
analytical implications; b) related propositi-
ons from various fields such as logics, poli-
tics, semiotics,…’. Eerder, in 1970, nog voor 
Spillemaeckers met MTL was begonnen, 
had hij een manifestatie opgezet waaruit 
zijn belangstelling voor Franse filosofie, en 
met name de semiotiek van onder anderen 
Roland Barthes, het structuralisme van filo-
sofen zoals Jacques Derrida en Michel 
Foucault en het marxisme van Etienne 
Balibar en Louis Althusser nadrukkelijk 
merkbaar was.3 Met een verwijzing naar 
semiotiek en marxisme in de uitnodiging 
voor het congres zette Spillemaeckers zijn 
intellectuele handtekening onder de uitno-
diging. Hij was het brein achter het ‘con-

gres’ van ter Kameren, waarvoor hij trou-
wens ook de credits heeft gekregen naar 
aanleiding van de enige publicatie van een 
deel van de transcriptie van het congres. Die 
transcriptie kan worden teruggevonden in 
de verzamelde geschriften van Lawrence 
Weiner. We lezen er: ‘The three day meeting 
was organized by Fernand Spillemaeckers, 
head of  the Brussels gallery MTL, in coope-
ration with the galeries Paul Maenz and 
Wide White Space, both of  which had bran-
ches in Brussels at the time.’4

 De organisatoren wilden evenwel niet 
enkel kunstenaars bij elkaar brengen. Ze 
hadden de intentie om de kunstenaars in 
contact te brengen met wetenschappers. In 
een brief  aan Hans Haacke vertolkte Paul 
Maenz de doelstelling als volgt: ‘Wir wollen 
versuchen, einen Gedankenaustausch zwi-
schen Künstlern (hoffentlich machen nicht 
alle mit, die wir aus Gründen der Fairness 
angeschrieben haben; Gut wären ca. 10 
Leute, damit wir nicht beim ersten Versuch 
ersaufen) und klugen Köpfen ausserhalb 
der Kunstgemeinde in Gang zu bringen, 
sofern (z.B. wissenschaftliche) Wissens- 
und Forschungsgebiete bestehen.’5 Opmer-
ke lijk is dat Maenz aangeeft dat hij hoopt 
dat slechts 10 kunstenaars aan het debat 
zullen deelnemen (terwijl meer dan een 
viervoud was uitgenodigd). In dezelfde brief  
stelt Maenz in dat verband: ‘Da keinerlei 
Budget vorhanden ist, werden diejenigen, 
die nicht wirklich sachlich echt interessiert 
sind, hoffentlich sowieso wegfallen.’
 Om de discussie te voeden werden de kun-
stenaars gevraagd om teksten in te leveren 
zodat de wetenschappers zich konden voor-
bereiden op de discussie. Samen met het 
congres was ook een tentoonstelling 
gepland, opnieuw met als oogmerk om de 
wetenschappers verder te informeren. Enkel 
in het boek met de verzamelde geschriften 
van Lawrence Weiner vallen enkele namen 
van de ‘wetenschappers’ die men met de 
kunstenaars wilde confronteren: Leo 
Apostel, Jürgen Habermas, Jean-François 
Lyotard en Ernest Mandel, allemaal filoso-
fen dus. Uiteindelijk raakte de brochure met 
de teksten van de genodigde kunstenaars 
niet voltooid, kwam de tentoonstelling niet 
van de grond, tenminste niet tijdens het 
congres, en verschenen de ‘wetenschap-
pers’ of  ‘filosofen’ niet op het appel. De 
reden voor hun afwezigheid is tot dusverre 
niet opgehelderd. Ook de locatie wijzigde op 
het allerlaatste moment. In de uitnodiging 
van 7 april was sprake van Deurle, zonder 
dat een specifiek adres werd genoemd. Ook 
in de oproep op 30 mei 1973 werd nog 
steeds verwezen naar een ‘exchange’ in 
Deurle. Pas op 14 juni 1973 werd aan de 
deelnemers gemeld dat het congres in de 
abdij van Ter Kameren zou plaatsvinden.
 De lijst van de uitgenodigde kunstenaars 
is indrukwekkend, een weerspiegeling van 
het programma van de vier galeries, dat dus 
ook gerust imposant mag worden genoemd. 
Zowel John Baldessari als Giuseppe Penone 
figureren op de lijst, zowel Robert Filliou als 
On Kawara, zowel Hans-Peter Feldmann als 
Robert Ryman.6 De vier genoemde galeries 
– Wide White Space Gallery, MTL, Paul 
Maenz en X-one Gallery – vertegenwoordig-
den haast alle protagonisten van wat nu 
bekendstaat als conceptuele kunst, arte 
povera en Fluxus.
 De kunstenaars werd gevraagd om docu-
menten in te sturen en aanwezig te zijn op het 
driedaagse congres. Eind mei 1973 hadden al 
27 kunstenaars positief  gereageerd. Midden 
juni hadden reeds 25 kunstenaars documen-
ten ingestuurd. Op het congres zelf  tekende 
een tiental van de geïnviteerde kunstenaars 
present: de Amerikanen Carl Andre, Sol 
LeWitt en Lawrence Weiner, de Britten Philip 
Pilkington en David Rushton van Art & 
Language, de Belg Marcel Broodthaers, de in 
Frankrijk woonachtige kunstenaars Daniel 
Buren, André Cadere en Niele Toroni en de 
Duitse kunstenaars Hans Haacke en Bernd 
Lohaus. Drie dagen, meerdere uren per dag, 
hebben deze kunstenaars met elkaar gedis-
cussieerd.
 Tijdens de eerste dag kwamen Carl Andre, 
Hans Haacke, Philip Pilkington, David 
Rushton en Lawrence Weiner aan het 

woord. Een ander opmerkelijk panellid was 
Albert Schuf, de directeur van de biblio-
theek van het Wallraf-Richartz-Museum in 
Keulen. De discussie was behoorlijk pittig. 
Met name de steeds terugkerende vraag van 
Lawrence Weiner aan Philip Pilkington en 
David Rushton van Art & Language zorgde 
voor beroering: of  zij voor hun theoretische 
inzichten een plaats zagen in de wereld van 
de kunst. ‘Will you place this in an art con-
text, for viewing?’, vraagt Weiner. En nau-
welijk enkele minuten later verbindt hij aan 
een eventueel positief  antwoord vanwege 
Art & Language de volgende evaluatie: ‘And 
don’t you find yourself  then presenting this 
research in an art context and placing this 
object which then is documentation of  the 
work of  two people or three people in a 
group, which makes it no different than the 
documentation of  the traces of  a masturba-
tor or body artist, or something, who pre-
sent their traces on the wall or in a book 
form, that here on this day I worked out a 
very complicated way of  masturbating 
instead of  masturbating with your geni-
tals.’ Het congres was duidelijk geen avond-
wandeling. Er werden spijkers met koppen 
geslagen. De gehele tijd praatten de sprekers 
ofwel naast elkaar ofwel tégen elkaar: er 
was veel verwarring, maar ook oprechte 
dissensus. Het is heerlijk om dat onbegrip of  
die tegenstellingen van het blad te kunnen 
lezen. In Ter Kameren was er geen plaats 
voor academische prietpraat, verstikkende 
eenstemmigheid, maar voor echt wanbe-
grip en regelrechte animositeit.
 Fernand Spillemaeckers zelf  haalde de 
volgende herinnering aan het congres op: 
‘What was said on the last day of  the con-
gress, between Jean Claude Garot on one 
side and Carl Andre, Marcel Broodthaers 
and Lawrence Weiner on the other, was an 
unexpected description of  the way their 
work functions and of  the cultural situation 
in which it functions. If  printed, it may help 
to change the situation.’7

 Zowel de tentoonstelling die een week na 
het congres opende in Museum Dhondt-
Dhaenens te Deurle, als het boek met de 
door de kunstenaars ingezonden teksten 
dat in de zomer van 1973 het licht zag, zijn 
het voorwerp geweest van een lange en bit-
tere polemiek, waarop we op een later 
moment uitgebreid zullen terugkomen.
 Achtendertig jaar na de feiten presenteert 
De Witte Raaf een transcriptie van de eerste 
sessie op de eerste dag van het Brusselse 
congres.8 Deze exclusieve publicatie was 
enkel mogelijk met de medewerking van Lili 
Dujourie, Anny De Decker, Gerd de Vries en 
Paul Maenz, die we hierbij hartelijk willen 
danken. Onze dank gaat ook uit naar Jason 
Poirier dit Caulier en Faby Bierhoff.

Koen Brams

Noten

 1  Galerie MTL opende in 1972 een dependance 
in de winkelgalerie Le Bailli, waar op dat 
moment reeds Galerie d gevestigd was. Paul 
Maenz opende zijn dependance in februari 
1973, gevolgd door de Wide White Space 
Gallery in april 1973.

 2  Reeds begin 1973 hadden MTL en Art & 
Project een eerste samenwerking op poten 
gezet: beide galeries wisselden twee 
tentoonstellingen met telkens vier Italiaanse 
kunstenaars uit. De acht Italiaanse 
kunstenaars waren: Giovanni Anselmo, Giulio 
Paolini, Giuseppe Penone, Salvo, Alighiero e 
Boetti, Gino de Dominicis, Mario Merz en 
Gilberto Zorio.

 3  Referentie voor een marxistisch formalisme, 
samengesteld door Fernand Spillemaeckers, 
vond plaats op 10 januari 1970 in Celbeton in 
Dendermonde.

 4  Gerti Fietzek & Gregor Stemmrich (red.), Having 
Been Said:  Writings and Interviews of  Lawrence 
Weiner 1968-2003, Ostfildern-Ruit, Hatje 
Cantz Verlag, 2004, p. 57.

 5  Brief  van Paul Maenz aan Hans Haacke, d.d. 
24 april 1973 (Getty Archive).

 6  De uitnodiging was gericht aan: Carl Andre, 
Terry Atkinson, David Askevold, David 
Bainbridge, John Baldessari, Michael Baldwin, 
Robert Barry, Joseph Beuys, Marcel 
Broodthaers, Stanley Brouwn, Daniel Buren, 
Victor Burgin, Ian Burn, James Lee Byars, 

Hanne Darboven, Jan Dibbets, Hans-Peter 
Feldmann, Robert Filliou, Dan Graham, Hans 
Haacke, Douglas Huebler, Harold Hurrell, Will 
Insley, On Kawara, Joseph Kosuth, David 
Lamelas, Sol LeWitt, Bernd Lohaus, Richard 
Long, Guy Mees, Panamarenko, Giulio Paolini, 
A.R. Penck, Giuseppe Penone, Philip 
Pilkington, Anne & Patrick Poirier, Mel 
Ramsden, David Rushton, Robert Ryman, 
Salvo, Niele Toroni, Ger van Elk, Philip Van 
Snick, Lawrence Weiner en Ian Wilson. André 
Cadere ontving deze collectieve uitnodiging 
niet, maar werd persoonlijk door Fernand 
Spillemaeckers van Galerie MTL geïnviteerd.

 7  Fernand Spillemaeckers, Answer to the ‘Notes’ 
of  Paul Maenz in Flash Art, December 1973, in: 
Flash Art, nr. 44-45, april 1974, p. 62.

 8  Van 18 januari tot 29 februari 2004 liep een 
tentoonstelling over het congres, de 
tentoonstelling en de publicatie in het Museum 
Dhondt-Dhaenens in Deurle, samengesteld 
door Edith Doove. Tijdens deze manifestatie 
kwamen de ‘tapes’ van het congres evenwel 
niet aan bod.

Transcription of  the first day of  the 
congress, 1 July 1973, Ter Kameren/ 
La Cambre, Brussels. Participants: Carl 
Andre, Hans Haacke, Philip Pilkington, 
David Rushton, Albert Schug, Lawrence 
Weiner 

Lacunes of  onverstaanbare passages worden aange-
geven met [XXX].

[?]: …Contre l’académie, et pour lutter con-
tre les processus de reproduction. [XXX] 
C’est pour moi un vif  plaisir d’accueillir les 
artisans des productions les plus avancées 
de l’art actuel. Je suppose que la plupart 
d’entre vous connaissent les trois grandes 
articulations de ce symposium, symposium 
au cours duquel les artisans de l’art concep-
tuel confronteront leurs idées, confronter-
ont leurs positions, d’une part, et d’autre 
part tenteront également de les confronter à 
celles de certains spécialistes des sciences 
humaines, et en particulier à celles de 
Lyotard, que nous entendrons demain. Cet 
après-midi, qui sera consacré à l’analyse des 
positions d’ Art & Language, devrait en 
quelque sorte permettre d’engager le dia-
logue entre les responsables d’Art & 
Language et le logicien, notre logicien 
Apostel. Malheureusemt il doit encore 
arriver. [XXX] Nous attendons demain Sol 
LeWitt et Daniel Buren, et après-demain 
[Georges Buyens?]. Je ne vais pas davantage 
m’attarder à exposer le programme de ce 
colloque et je donne la parole à Paul Maenz

Paul Maenz: Yeah, that’s not… I have to 
speak English because I cannot speak 
French, but there is not so much to say 
about this because you all have the informa-
tion what it is about and why we did it and 
so, because you have been invited, most of  
you, I suppose. Anyway, I mean it is inter-
esting to see that we have invited, I don’t 
know exactly how many what we call out-
side people, speech scientists, professors and 
so, the ones who, well, so to speak, produce 
the knowledge with which a lot of  our art-
ists work. Anyway, the result is that we have 
basically only artists, and people who are 
interested in what’s going on. So it’s a little 
bit difficult to – well, we found this is in the 
first place – it’s very difficult to structure 
this too much. So what here looks fairly dis-
organised is in fact the situation, because 
we cannot structure it too much, we cannot 
give too many directions, so it’s really a dia-
logue. And since nothing like this has been 
done before, at least I think it hasn’t been 
done before. So it’s fairly open, the form it 
takes and also the results it takes, and it’s up 
to you now to ask, to find something which 
is constructive and interesting, and just go 
ahead. 
Philip Pilkington: Okay. Want me to go 
ahead? Something that has been puzzling 
me…
Paul Maenz: Oh yeah, maybe I should 
present the people, in case you don’t know. 

Werken in archieven
De MTL-case
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To start, Dr. Albert Schug from Museum 
Wallraf-Richartz in Cologne, Lawrence 
Weiner, Pilkington and Rushton, are both 
from Art & Language in England, Hans 
Haacke and Carl Andre.
Philip Pilkington: Okay. There was some-
thing that was puzzling me about this sort 
of  invitation. It said: we are organising a 
congress with a proposition within the art 
system, with theoretical and analytical 
implications and, being related, proposi-
tions from various fields, such as logics, 
politics, and semiotics, I would have thought 
that… and a propos the introduction to this 
sort of  congress, where the introduction 
was about the avant-garde, conceptual art-
ists, and so on. I would have thought it 
would be fairly futile to start talking about 
artists within analytical sort of  structures 
or logic and so on, but try and think of, in 
fact, a sort of  edifying discourse where…

A member of  the audience complains.

Philip Pilkington: You can’t hear then? I 
don’t think it’s…  It’s just a recording. I’ll try 
and speak up. 
Same member of  the audience: That’s why 
you should sit in front.

Female laughter, extraneous noises, chairs 
being moved, subdued chatter, general rum-
blings

Philip Pilkington: Well, the real problem 
that I was sort of  thinking about with this 
letter of  introduction sort of  thing to this 
congress, was the fact that there were sort 
of  categories delineated between people 
who were working with propositions within 
the art system. There was the idea, in fact, I 
thought it was sort of  implicit with the con-
gress, that there were philosophers, there 
were logicians and so on, and then there 
were artists. I thought it would be better 
that we started off  in some way with a 
nexus point from an edifying discourse of  
some kind which, in fact, I would have 
thought was logically prior to any discourse 
that would take place about art, about logic, 
about propositional calculi, and so on. That 
in fact that we could think about some of  
the work that some of  us have been doing 
over the last few months, which, in fact, 
sort of  tried to get to the point of  the foun-
dations, if  you like, of  things like language, 
things like what in fact is merely conven-
tionality, such as logic, such as semiotics as 
it is down here, although I don’t know of  
any semiotics that is worth talking about. 
And I would have thought that, in fact, 
something that occurred quite recently in 
Art & Language, as an edifying nexus point, 
was in fact the notion of  Søren Kierkegaard, 
in fact, of  the notion of  faith. And faith, as it 
were, as some presupposition of  some kind, 
some existence presupposition of  some 
kind, not the existence presupposition of  
quantified logics, not of  Russell, not of  
Frege, not of  Wittgenstein. But the exist-
ence assumption spelled with a k, that is, of  
the Heidegger eksistence assumption. And 
think about, as it were, or try to think about, 
for this congress at least anyway, for the 
moment, try and think about it in the work 
as well that we’ve been doing over the last 
few months, of  the pragmatic parameters 
that may, in some way, articulate what in 
fact our existence assumptions are – what 
our dasein is, in Heidegger’s philosophy of  
ontology, in fact, not being a problem of  tax-
onomy of  the categorisation or classifica-
tion of  set theory and so on, and of  all the 
sophistications that have developed over the 
last fifty years. But in fact some sort of  cir-
cumspect look at what in fact it is to 
acknowledge one’s place, one’s time, one’s 
culture, and so on. Now, I think one of  the 
things we’ve got to, I think, appreciate here, 
that any sort of  questions that are raised 
about what are the pragmatics, what are 
the pragmatic parameters that surround 
me, that I can in some way describe, and so 
on, are eventually gonna be involved with 
some dissatisfaction of  some kind. That is, 
the questions are not going to have answers 
to them. Or, at least they are not, at least, 
gonna have answers that are in some way 
exhaustible, to the state of  affairs that 
someone may be asking. So I think it’s rath-
er – I think we’re rather, like, in a situation, 
all of  us here I think, and this not only 
applies to, sort of, artists working, but to 
anybody at all who’d care to think about 
existence assumptions, or ontology, or lan-

guage, or grammar. And all the, as it were, 
the points that come together at this nexus 
point of  faith, of  the existentialist point of  
existence. And that is in some way, how can 
we describe the minute that we are in fact 
in, and in some way that we are talking 
about, when we explain anything whatso-
ever, whether it’s teological explanation, 
whether it’s simple explanation of  the sci-
ences, that we’re in some way involved with 
something rather like a paradox of  some 
kind. That is, whatever one is involved in, 
one is always involved with some self-refer-
ential problem of: okay, I have this method-
ology of  some kind, however, it is always 
hoist by its own petard, to some extent; that 
is, the methodology is reflexive upon the 
person who is operating the methodology, 
and sort of  a more vicious sort of  notion of  
Bridgman’s operationalism of  some kind. 
You know, I think that one of  the ways out 
of  this probable, you know, probable notion 
of  a paradox in this situation is not to sort of  
think about the rationality assumptions 
that are implicit in operationalism, or the 
rationality assumptions that are implicit in 
any of  the positivistic notions of  grammar, 
language, existence, ontology, and so on, 
but rather to think about it as a very intui-
tive notion of  existence, intuitive notion of  
articulation, intuitive problems about the 
non-exhaustibility, intuitive notions about 
the modalities of  one’s pragmatics, and so 
on. One is involved in, I think, it is rather 
like saying: okay, I can explain what I am 
doing now, or something like this, or in 
some way trying to get hold of  the dasein 
problem, that is, I exist at a certain time, 
certain place, I have a certain pragmatics of  
some kind that I operate with, in some way 
I am dealing with a praxis of  some kind, 
some kind of  activity. I think as soon as you 
start to talk about activity you are then 
involved with at least some sort of  agree-
ment with what people have said about 
activity; that is, that one does it but one 
doesn’t necessarily understand fully what 
that activity may involve. [momentary 
pause] Now, if  we think of  things rather like 
the classical things that in fact this Leo 
Apostel may know about, about the ordered 
pairs of  language, about things like trying 
to have set satisfaction; that is, in some way 
trying to have some rationality from one 
point in time to another point in time. Or 
think of  rationality in sections, in a 
Carnathian sense, in some way, is some-
thing rather like, I suppose, the identifica-
tion of  one individual through various time 
slices of  some kind. However, I don’t know 
how we may articulate these [XX] but I 
think they’d be something rather like that. 
But the fact that the indexical point that 
they usually talk about, people like Richard 
Montague, people who have been dealing 
with pragmatic presentational languages 
and so on, they usually talk about a very, 
very limited, ordered, indexical point, usu-
ally related to something like the speaker 
and the utterance that is, as it were, a part 
of  one’s phenomena of  some kind. It 
appears that there is sort of… things that we 
can get, I think, from Chomsky and Katz 
and Postal and their dictionaries and their 
studies in grammar, plus a lot of  other log-
ics, I think, that would run into the diction-
aries that Katz and Postal have been trying 
to construct. Where I think we can, in some 
way, intuitively, and I suppose I ought to 
express the point that intuition here is used 
in a sense in connection with, I think, 
Kantian intuition, where he deals with… 
where Kant deals with an aesthetic of  some 
kind, a transcendental aesthetic, where he 
talks about the possibility of  experience. I 
think in some way we’re talking about the 
possibility of  the ability to express ourselves, 
the ability to express the situation that we’re 
in. In that sense I think we’re dealing with 
intuition. So I think that – to go back to the 
Montague sort of  problems about the prag-
matics – I think what we’ve got to deal with, 
as far as our language is concerned anyway, 
as far as I’m concerned. I think that we have 
to in some way order some depth structure 
of  some kind that may be non-exhaustible, 
that in some ways may be defeasible, or in 
some way may be non-transcendental, that 
is, in fact, we are saying something rather 
like the fact… we’re not trying to revise ide-
ology to an extent, but we are trying to find 
what in fact may be the possibility, or what 
in fact may make up the possibility of  some 
transcendental aesthetic or, if  you like, 
some possibility of  experience. And if  we 

run through these semantic markers that 
are in Chomsky and Katz, and so on, where 
they talk about semantic markers of  some 
kind, it’s very apparent that all the semantic 
markers that they may put into their gram-
mars and their dictionaries, and the trans-
formations from one fragment of  language 
to another… That in fact the depth that we 
may, in fact, think about, about a deontic 
relation of  some kind, obligation of  some 
kind, the notion of  teleology, that is the 
notion of  purpose of  some kind, are com-
pletely ignored. They are simply spoken 
about as a semantic feature of  some kind, 
that is, a simple, if  you like, I suppose, mean-
ing postulated, in the Carnathian sense. So I 
think maybe the edifying point about what I 
was trying to say, is that the Chomskyan 
dictionary, in some way, may be able to help 
us if  it is, in fact, developed in some way, or 
articulated in some way, underlined with a 
Montague ordered pair of  a pragmaticism 
kind. That is not of  the simplistic type of  
Montague, nor the simplistic type of  an 
ordered pair, or an ordered triple, or what-
ever, or simply thought-up of  a very simple 
logical function of  any kind but of  a non-
exhaustive function of  an end-parameter 
inducted logic or an end-parameter or end-
valued modal logic of  some kind. But I think 
that we may, I think, begin to understand, 
at least only the difficulties, not only 
answers to transformations from one state 
of  affairs to another state of  affairs, wheth-
er they be linguistic, phenomenological, 
experiential, or whatever. 

Pause

Philip Pilkington: I hope… Did any of  you 
get that? That’s sort of… the only way I can 
sort of  express it at the moment so that all 
these problems sort of  are coming off  the 
top of  the head. I wonder if  you also have 
some questions and I may be able to articu-
late a bit better. 

Silence

Philip Pilkington: Do any of  you… Do… Is 
Leo Apostel here, for example?… He’s not 
here? 
Chair: There’s no point. The first to speak to, 
in your case, would be that what was 
planned, would be Apostel, so… Does any of  
you… ?
Philip Pilkington: For example, can I ask a 
question -do any of  you think that you 
speak, in fact, a language? One language 
only… French, Walloon, English, German, 
whatever? Or do you think of  yourselves as 
speaking fragments of  language, fragments 
of  grammar?
Member of  the audience: But I didn’t under-
stand you. I didn’t understand your English. 

laughter from the audience

Philip Pilkington: That’s the problem… 
that’s the problem. [Audience mumbles and 
shuffles] It’s phonetic. 

murmuring from the audience

Philip Pilkington: I think so, I think so, 
yeah. 

murmuring from the audience 

Philip Pilkington: That’s the problem reified. 

murmuring from the audience

Carl Andre: I have a question about these 
matters which this gentleman was discuss-
ing. My disadvantage is the fact… is that 
within the language of  this discourse, what 
he was talking about, I know absolutely 
nothing. I have not read any of  the authors 
he spoke of, I have not ever studied any of  
the disciplines he spoke of, I really didn’t 
understand very much of  what he said at 
all. But I do think I do understand what we 
may say is the foundation, or his need to 
analyse things in these terms, because I 
don’t understand the terms at all, so I can-
not really say what he is saying or para-
phrase or understand at all. But I wonder if  
there is not a need to believe that funda-
mental to reality is language, as fundamen-
tal to the reality of  art is language, which I 
think that ultimately is a religious view 
because that means the universe has been 
written as a message to be read by some. 
Philip Pilkington: I take your point, yeah.

Carl Andre: And this is a view I do not share 
at all. I think the universe is indifferent to 
language. Language is an accident in, in… 
Philip Pilkington: Yeah.
Carl Andre: And I don’t think… I also don’t 
believe art is a linguistic system.
Philip Pilkington: Let’s, let’s…
Carl Andre: But that’s…
Philip Pilkington: Yeah, sure, I understand 
perfectly, and it’s quite a common sort of  
occurrence in myself  to sort of  think of  that 
problem. Nevertheless, I think in some way 
I wasn’t saying that language was, as it 
were, the logically prior thing that occurs to 
oneself  and, you know, it determines in any 
way what one’s life is. I think a lot of  people 
have said that in the past, and a lot of  influ-
ential people, especially in philosophy and 
in logic, and people who have said this, that, 
and the other, very categorically about our-
selves, especially the positivists in the 
1920s, you know the scientists as philoso-
phers, where in fact they say: yes, of  course 
there is a meaning to this sentence. Now, 
obviously, what I have been trying to say is 
in fact, that there is, in some way, to use the 
words of  Teresa M Cheng, a linguist who 
has been sort of  working quite recently with 
the problems of  translation, and if  you 
think of  the translation of  the problems that 
she deals with from Chinese to English, she 
says something rather like, well of  course 
the problem of  transformation from one 
language to another is in fact rather like the 
transformation of  culture; in fact it uses up, 
in some way, the generation of  language, 
the generation of  grammar, it uses up the 
reservoir of  one’s experience. Now what 
one’s sort of  asking, I suppose, in a very sort 
of  phenomenological way, is what on earth 
makes up one’s reservoir of  experience? Or, 
what is the possibility of  one’s experience? 
It’s a sort of  a prior sort of  problem I think, 
in many ways, to know what is [interfer-
ence], what is… [interference], you can get… 
some [interference], some understanding… 
and this is why I think it’s an edifying dis-
course, it may be an edifying discourse to 
think of  these problems, edifying as the only 
true problem, as the only true solution, in 
some way. And in some sense you’re right 
about it being religious. Although it’s non-
catholic, it’s non-protestant, it’s in many 
ways the religion of  the existentialists. In 
fact it’s very sceptical about the society at all 
being able to exist with a priori and religious 
notions whatsoever. So the question really is 
not simply that, let’s say: okay, we’re using 
language, which is a [XXX] language is the 
foundation of  our world. We’re saying 
something rather like: okay, let’s take it for 
granted that Wittgenstein is in some ways 
rather, you know, rather right – he’s hit the 
nail on the head, to some extent. 
Nevertheless, what is language? And all the 
things that are written in a philosophy of  
language, always seems to take for granted, 
in fact, what language may be. 
Carl Andre: I think that it’s something 
beyond that. Language may very well be the 
foundation of  our world but our world is 
not the foundation of  the world.
Lawrence Weiner: That’s it. That, if  I may 
interject, is the whole crux of  what you’ve 
been leading to. One must accept the, I’d 
almost say, Chomskyan worldview, that 
there is no ‘I’ without a language to realise 
the ‘I’. But what you are asking for now is a 
causeality of  faith. In what essence and for 
what purpose is this causeality of  faith and 
what relation does this faith have to do with 
art, other than the age-old, time-worn thing 
of: the artist is somebody who deals with the 
inner awarenesses of  other people? Then 
you are preaching, if  I read you correctly, 
and I must lead myself  away from my 
esteemed colleague, Mr. Andre, that I am 
versed in this subject, and if  you are leading 
to that, then you are justifying and asking 
for totally an expressionist ethic in art. That 
art therefore is the expression of  quote-
unquote: a separate class artists, their rela-
tionship to the society then, in pragmatic 
terms, will be above and beyond, almost, in 
a sense, the old-fashioned idea of  the 
romantic priest-artist, which I must again, 
you know, if  from a Marxist view must, you 
know, like, counter. 
David Rushton: I’ll try and sort-out some 
historical account of  the way that some of  
these conclusions have been reached. That 
might answer some of  the problems. 
Philip Pilkington: Nevertheless, it’s no justi-
fication. I mean, in no way are they dialecti-
cal conclusions.
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Lawrence Weiner: Well, I am not making an 
accusation. I am merely asking it as an 
open-ended question. 
Philip Pilkington: In a way Dave’s remarks 
will probably be like an index of  our history, 
if  anything else.
Lawrence Weiner: Please. 
David Rushton: Well, the point was to do I 
suppose with Chomsky’s problems with 
universal grammar. And also, and counter-
ing that to some extent, the confrontation 
with the notion that arises out of, I suppose, 
originally out of  semiology, from Roland 
Barthes, that the idea of  an idiolect… now, 
when I looked at the prospect of  the artist, 
to some extent being a possessive individu-
al, or being, to some extent private, with 
respect to his sort of  way of  approaching 
things. And what the public got out of  that 
was really the residue of  the artist’s activity 
and there was very little dialogue between 
the artist and society or culture or whatev-
er, prior to the sort of  construction of  an 
idiolect. Now an idiolect consists of, per-
haps, something that derives out of, say, a 
group of  individuals who interact, with the 
potentiality of  that interaction being 
mapped onto a social language or ordinary 
language, or whatever way you would like 
to sort of  paraphrase that. Now the way 
that Art & Language started looking at the 
idea of  an idiolect was something that got 
thrust upon them to some extent. There 

was a group of  people who were working 
more or less in the same way, who happened 
to live in the same area, who happened to 
see and talk to each other more frequently 
than they talked to other people, who hap-
pened to read fairly similar sort of  books, 
whose terminology arose in a similar sort of  
fashion, and so on. Now, it became fairly 
secular, to a degree, with respect to, you 
know, the ongoing norms or modes of  
behaviour of  other people, with respect to 
something like the art world or ordinary 
discourse of  that world or whatever. Now, 
out of  the notion of  the idiolect, the thing is, 
that if  you construct the possibility of  an 
idiolect, then Chomsky’s grammar presum-
ably will have to take account of  that. Now 
either it would take account of  it as a sepa-
rate language that used words that were 
phonetically or morphologically the same 
but nevertheless the constructions put 
upon the semantics of  those words was 
entirely distinct from the ordinary dis-
course. Or one had the notion of  an idiolect 
such that and one had a semantic tree con-
structed out of  Chomsky and Katz, such 
that one had various branching of  that 
semantic tree which took account of  vari-
ous sorts of  idiolects. Now when one looked 
at that position of, say, Art & Language as a 
group with a particular sort of  problem, a 
particular sort of  input for terminology and 
problems which arose out of  a discipline 

that was historically considered to be dis-
creet from it – philosophy, science, or sociol-
ogy, or whatever. One looked, as it were, 
internally at the way those terms came to be 
used, and one tended to sort of  construct 
the dictionary of  those terms in terms of  the 
use that the particular members of  that 
group put upon them. Now, what arose out 
of  that, in a sort of  macroscopic way, was to 
say, well, all right, we’ve got an idiolect here. 
Now Chomsky, if  he’s gonna construct a 
universal grammar, would have to take 
account of  that idiolect. So then one would 
say: well, are there any other idiolects 
around? And one turns to science and one 
turns to philosophy and one turns to, you 
know, Oxford philosophy, and one finds that 
various groups of  professionals of  a certain 
sort, are behaving in a fairly similar sort of  
way. Now, one then tries to sort out whether 
there’s any traceability of  those with respect 
to other groups who are working, i.e. dis-
tinctions between, for instance, existential-
ism and philosophy of  language, or distinc-
tions between Roland Barthes’s studies of  
language and Gries’s studies of  language, 
things of  that sort. Now, that sort of  model 
became a problem that we had to tackle, to 
some extent. What was the way that we 
could describe our interactions and main-
tain those interactions as fairly fruitful? 
And also try and sort out some mapping of  
those interactions onto ordinary language. 

Now the way we looked at that, as I sort of  
mentioned earlier, was to sort of  treat the 
notion of  the semantic tree as one that was 
ongoing in the philosophy of  language, but 
one that was not sufficiently well-developed, 
i.e. they had taken the history of  language 
philosophy in England, at least they had 
taken fairly ordinary demonstrative terms, 
descriptions, or man-in-the-street sort of  
sentences, and applied Gries’s, for instance, 
Gries’s cooperative principles, such that 
there was a sort of  ethical code between 
these people and their behaviour. And that 
behaviour was very, very shallow, to some 
extent. For instance, the notion of  irony 
was an example that we looked at, insofar 
as the notion of  irony doesn’t really operate 
for any two people who are interacting, who 
are dealing with something like street direc-
tions. Now when it comes to looking at 
irony with regard to an idiolect that might 
be fairly rich, or that the members interact 
socially, language-wise, etcetera, their 
inputs are fairly similar and so on. The 
notion of  irony might well be something 
like ordinary language, with regard to that 
conversation. That is, fairly standard sen-
tences uttered in the streets might turn out 
to be ironical in that context. Now, Gries’s 
language philosophy couldn’t really take 
account of  that problem. So one had to 
again look at the semantic tree and the pos-
sibility for branchings on the semantic tree 
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that one might, as it were, fill-in, as mem-
bers of  that, and hope or assume that, or 
look for studies that allowed for certain 
sorts of  branchings, certain sorts of  devia-
tions to occur. It was not categorical with 
regard to a sort of  concept of  a universal 
grammar of  any sort that is not sort of  a 
[XXX] academy approach to it. And one 
looked at oneself  sociologically to some 
extent, in that position. Now where the 
object of  faith, the idea of  faith, where 
Kierkegaard religious or theological prob-
lems arose, was to do with… here we seem 
to have a state of  chaos, to a degree, because 
inside this idiolect, one’s using terms which 
are applied differently in some way. They 
have a different semantic branching outside 
of  one’s own conversation. Nevertheless, 
one might not understand what one is talk-
ing about internally, or one couldn’t talk 
about correlations of  an extensional sort 
between parts of  the conversation internal-
ly. But, nevertheless, there was some desire, 
or whatever, or some process, or some pos-
sibility, or implication within that structure, 
such that that conversation could be ongo-
ing. Now, out of  that arose the idea of  look-
ing at what sort of  power structures would 
be applicable inside an idiolect, by looking 
at [XXX] form, or looking at standard logi-
cal notions of  implication, or looking at 
theological concept of  acts of  faith or 
objects of  faith. But it was a case of  looking 
at the problem of  religion or looking at God 
or sort of  looking at the God problem, rath-
er than looking at the notion of  a religious 
belief. It was a case of  saying: it’s a possibil-
ity that it is a religious belief, but we are 
looking at that possibility rather than actu-
ally acting necessarily within that. The 
reflexive paradox might well be that it might 
turn out that there is nothing else which 
binds a set of  people together for some sort 
of  interaction, while the conversation 
remains in such a chaotic state that it does, 
i.e. the conversation inside in relation to the 
conversation outside. So… yeah, there 
might be a religious act of  faith involved 
there, but one is not committing oneself  to 
assuming that that is the case; one’s really 
assuming that the semantic tree, well, the 
problem of  looking at semantic trees is such 
that deviations, or looking at deviations, is 
not in a very rich state of  research as yet. So 
that, you know, one’s having to look for 
other possibilities of  that semantic research, 
or whatever our sort of  research or our sort 
of  inquiry might well move into, and that 
might well be one of  them. 
Lawrence Weiner: May I take on that then 
and not to be facetious… What you are say-
ing then is this idiolect society, the idiolectu-
als, which we must name them then if  by 
turns are not secular, they’re sectarian, 
rather than secular. Sectarian, there is a 
historical precept for this sectarian lan-
guage, and that’s the society of  Jesus, the 
Jesuits. They built a sectarian dialect of  
Latin, for utilisation of  discussing the same 
God problems. So these idiolectuals then, 
what you are saying, are then claiming 
what they are asking for is that Chomsky 
and other students of  language, or other 
precepts of  language and artists utilising 
language, accept this dialect within their 
researches as a normal and equal dialect. So 
it’s a class problem you are pushing, you’re 
saying that your class, your sect, your reli-
gious sect, is asking for representation, 
because you have a rich language that is 
not being utilised. You have made, you 
know, many mentions to the inside and the 
outside, which is a typical Jesuit problem in 
relationship to God. It’s a standard Jesuit 
problem, it’s the standard Jesuit thing. It’s 
the reason that Jacques Maritain had great 
difficulty with the society of  Jesus when he 
began to teach in the new world, when he 
began to teach in the States, because he 
refused to accept the inside and the outside, 
and for an existential philosopher not to 
accept that, for a Christian existentialist, 
was a major problem. 
Philip Pilkington: Can I answer that?
Lawrence Weiner: Please. 
Philip Pilkington: I think that there’s a sim-
ple misunderstanding. I think that sort of  
upshots that occurred with the interest in 
existentialists from Kierkegaard, Heidegger 
and so on, the problem with [XXX] like that 
situation which is in fact the culmination of  
the problem about God, in fact, used as an 
analogy for Art-Language, was in fact it 
came up as – I think it was reified as – not a 
problem about sectarianism and all the 

upshots of  sectarianism but what in fact 
that sect may catch or what in fact may be 
the members of  that sect. If  we thought of  
Art-Language or any group whatsoever as 
a group or well-formed category, a set, then 
acknowledging the problems that we’ve 
been talking about, about what on earth are 
the resources of  one’s expressions, the res-
ervoir of  one’s experience – what are in fact 
the pragmatic parameters that catch our 
lives and to some extent, catch our ontology 
and so on – when all those pessimistic 
Cartesian problems are shared, one is not 
dealing with sectarianism at all. One is deal-
ing with a problem of  what on earth is a 
group, what on earth is a group when it 
comes together.
Lawrence Weiner: But at the same time you 
are propounding a group so therefore you 
are a class within a structure within a soci-
ety that is asking the classic question why 
are we here, what is our activity, which is 
really not the questions of  this symposium. 
But I will accept it of  course, it is your choice 
and it’s your right asking those questions. 
But you are at the same time asking for rec-
ognition as a class. Being in Belgium is a 
very good example of  this. You are saying 
that there is a rich class that is speaking a 
dialect that has a rich culture.
Philip Pilkington: I don’t know.
Lawrence Weiner: Perhaps a new culture.
Philip Pilkington: I don’t know whether 
they understand me or not. 
Lawrence Weiner: The idiolectals? You’re 
speaking – the idiolectuals are speaking… 
Philip Pilkington: [inaudible interruption] 
are successful…
Lawrence Weiner: …Well, this is what you 
are basically saying. And this rich culture, 
therefore, must be accepted within the 
whole.
Philip Pilkington: But I’m not suggesting-
Lawrence Weiner: But you are still pushing 
this whole within a socially acceptable, 
totally God-oriented I-Thou, why are we 
here situation. 
Philip Pilkington: No, it’s not… not at all. 
Lawrence Weiner: I am afraid in 1973 
being an existentialist is a rather dangerous 
profession because you are dealing here 
with groups of  people who are ex-existen-
tialists. [laughter] No, I am serious, this is a 
basic aesthetic problem. This is not just a 
philosophical problem, it is a problem of  
aesthetics. The majority of  people you come 
in contact with are ex-existentialists and an 
existentialist usually falls to the right or falls 
to the left. They never seem to fall in the 
middle. [laughter]
David Rushton: But I thought that the fun-
damental point we were sort of  raising was 
a concatenation of  different subjects we 
were raising was not at all a sort of  nicely, 
well-formed existentialist point of  view but 
a simple borrowing to some extent of  what 
in fact someone may learn something from.
Lawrence Weiner: Perhaps you are at a dis-
advantage having grown up in England and 
not having the whole basis of  American 
and French existentialism to not realise the 
full extent of  how far existentialism weighed 
before its collapse.
Philip Pilkington [or David Rushton?]: Let’s 
not use it as a tag. 
Lawrence Weiner: No, no I’m using it as a 
tag because of  the problem of  most of  the-, 
especially, Quine’s references to existential-
ism. They’re references to a certain kind of- 
existentialism is basically a nationalist 
movement. Always. It takes into account 
only the national characteristics of  those 
people speaking that language. So when I 
say French and American existentialism 
this is not you know chauvinism of  any 
sort. It’s a fact that existentialism is by its 
very nature nationalistic. 
Philip Pilkington [or David Rushton?]: Oh, 
sure, we haven’t been using existentialism… 
across the…
Lawrence Weiner: Totally on the basis of  
language. So that’s it’s totally nationalistic. 
Carl Andre: Can I ask a question?

about ten seconds of  several overlapping con-
versations, during which time Lawrence Weiner 
can be heard saying ‘Totally impossible. Only 
the French were capable of  translating-‘

Carl Andre: What is the foundation of  the 
relation between art and language in the 
title? I mean, what do you mean by that 
title? Does it mean that our language is our 
art or our art is our language or we use lan-
guage in order to explain art or use art…?

Philip Pilkington: I wish there was a simple-
minded answer to that question about art 
and language. I think it is a question of…

period of  overlapping, largely indistinct voices, 
towards the end of  which can be heard…

Carl Andre: It just indicates an area of  inter-
est. 
Philip Pilkington: No, not at all, it’s a 
name… 
Carl Andre: -a conjunction of  interests.
Member of  audience: Will you please take 
this question into account: What is a group 
and what is a group when they come 
together and who is coming together here? 
You? I may assume that you have interest-
ing debate among yourselves. I’m not sure 
of  that. Maybe you are just playing a game. 
But we don’t participate at all. And most of  
us don’t even understand your language. So 
if  there is an art and language problem, it is 
the problem – maybe Mr Weiner took it into 
account – that there is a monopoly in lan-
guage. Maybe this monopoly of  language is 
what you call an idiolect. 
Philip Pilkington: Anyway you participated 
by just simply performing.
Member of  audience: No. I got maybe a 
hundredth or a thousandth part of  your 
discourse.
Philip Pilkington: Now if  you think of  
[XXX]
Lawrence Weiner: Some of  the people who 
speak English naturally. 
Member of  audience: Huh? 
Lawrence Weiner: No, there is a problem, 
no, really, there is a problem of  the manner. 
Most of  the things, if  I may interject, most 
of  the things that you say are debatable and 
they are well thought out, but the language 
has a tendency to become convoluted. 
English English has a tendency towards self-
convolution and that self-convolution has 
been one of  the major problems of  our 
debate with Art-Language. Language itself  
convolutes itself  so the gentlemen from Art-
Language are not criminals perpetrating 
something but they are victims. They are 
victims of  the language situation itself  that 
convolutes when you attempt to do this. 
And the minute you start speaking then in 
relationship to aesthetics or in relationship 
to pragmatic problems with an identity 
problem, an identity crisis, of  course it will 
convolute because each person is dealing 
with their own identity crisis. So you are 
dealing then with expressionists. 
Expressionists first ask you the act of  faith: 
‘Please believe I am involved and then bear 
with me.’ So they are asking you to bear 
with them. 
Member of  audience: Yeah, but you should 
understand acoustically.
Lawrence Weiner: Acoustics are a matter of  
presentation. That’s the steal. [laughter]
Member of  audience: I think at the moment 
it is more a problem of  representation. 
[XXX] Why don’t you try to speak French, 
for example?

laughter followed by short period of  overlap-
ping, indistinct voices, during which ‘or 
Flemish’ can be heard

Carl Andre: You just said the great celebra-
tion of  Pentecost. Speaking in tongues. 
Member of  audience: Beter dan Nederlands. 
Beter dan Nederlands.
Lawrence Weiner: Je kunt wel Nederlands 
praten, mevrouw [Zegels?]. Je kunt wel 
Nederlands praten, wil je dat? Ja, ik denk 
misschien in het Nederlands de woorden is 
dezelfde van Engels van filosofie. Is dezelfde 
woorden van Engels, van Frans en van 
Nederlands. 
Member of  audience: Dutch to English.
Lawrence Weiner: Ja, and so on. Wat ben je 
willen. But it’s the same words in English, 
French and Nederlands. They are not any 
different. They are all coming from the Latin 
root and they are all the same words in phi-
losophy. There is no problem in philosophy 
between French, Nederlands, German or 
English. It’s a very simple question. It’s a 
question that’s been talked about for the last 
three hundred years. 
Chair: Maybe when we have an intermis-
sion, we start a general discussion and 
then-

period of  overlapping, indistinct voices, at the 
end of  which can be heard a number of  hand-
claps, apparently in an effort to get the meeting 
to return to the main discussion

Hans Haacke: I am not a native English 
speaker but I have been living in the States 
for a couple of  years. So I more or less speak 
English. I have- always when I tried to read 
Art-Language literature, I was run against 
the wall language-wise and I don’t know if  
this is because I am simply stupid or if  what 
is written there is written in a deliberately 
mystifying way. And I would like to ask you 
if  there is a design behind writing this style.
Philip Pilkington: No. I think the answer 
very simply is, very crudely and probably 
quite incorrectly, is that you have a different 
way of  life to anybody who writes in Art-
Language. Just as anybody who writes for 
Art-Language, X let’s call him, will probably 
have a very different way of  life to the guy 
who writes for Art-Language called Y. And I 
think Lawrence Weiner is wrong about 
there is no problem about the words, they 
all mean the same and so on. Otherwise 
people wouldn’t get their knickers in a twist 
about the differences in certain philoso-
phers between certain words. You know, 
they get into immense etymological, philo-
logical discussion about the semantics, the 
interpretation and in fact if  you like the ego-
centric aspect, I think, of  the interpretation 
of  a word. 
Lawrence Weiner: But could semantics… Is 
not then semantics… Would you accept as a 
premise perhaps – I’m not giving it as a rule 
– as a premise that perhaps semantics is a 
device of  the bourgeois to retain the power 
of  discussion, is a device of  the patronaat to 
retain power. Semantics is almost a false sci-
ence. Linguistics has taught us that. You 
people yourselves have accepted that. 
Philip Pilkington: I think ‘bourgeois’ in a 
way is quite a good…
Lawrence Weiner: Yeah, you people, in vol-
ume 2 of  Art-Language, have accepted that 
semantics is basically a non-science. It’s a 
bullshit science, it’s like, you know, the 
way…
Philip Pilkington: It’s conservatism. 
Lawrence Weiner: It’s not even conserva-
tism. It’s almost reactionary. 
Philip Pilkington: Well, you could call it 
conservatism to the point, in a certain point 
it may turn out to be even quite fascist when 
they say: okay, the meaning postulate of  
this word is p and shall always be whatever 
context, whatever situation that bit of  syn-
tax, that bit of  morpheme, that bit of  spell-
ing is used in whatever context, it always 
has that meaning postulated. It is always 
interpreted as that. 
Lawrence Weiner: Yeah, but meaning has 
nothing to do with what words mean. 
Meaning has very little to do with what 
words mean. 
Philip Pilkington: Oh, quite, yes, seman-
tics…
Lawrence Weiner: Yeah, what words mean 
are a constant in a linguistic sense but 
meaning is a totally different thing. You’re 
getting again into your sectarian problem 
of…
Philip Pilkington: We agree, we agree. 
Lawrence Weiner: Yeah, okay. 
Hans Haacke: Are you then saying one 
either has to adopt your style of  language or 
stay out of  it and not understand? 
Philip Pilkington: No, I think, it’s not a sim-
ple matter of  saying: you gotta do this. We 
are going to give you a task and you must fit 
this task and you must do it well and so on. 
But I think the situation is, as far as I see it 
– and it is, I suppose, an apology in some 
way (that is, only as I see it) – as an index to 
me or to Dave and the transformation from 
Dave to me and so on is problematic any-
way. For I think there are certain problems 
that have to be sorted out and they are the 
individual’s indexical problems. That is, the 
locutions that someone utters, the proposi-
tions that are supposedly made, the lan-
guage and so on, can only, I think, be made 
sense of  and interpreted as far as that per-
son’s way of  life – and however deep the 
structure he wants to make of  a way of  life 
(obligations, theologies, political obliga-
tions, whatever) then that structure, if  it is 
in fact a structure of  some kind, one can in 
fact artificially construct some instrumen-
tality of  some kind – an approximation of  
some kind of  one’s way of  life – then one 
then begins to see, I think, the problem. And 
I think in some way the problem may be 
what in fact is the difference between my 
articulation of  the problem and your artic-
ulation of  the problem. Or your articulation 
of  the linguistic structure or of  your way of  
life…
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Hans Haacke: What I still don’t quite under-
stand is, are you trying to communicate by 
way of  language or are you trying to express 
your own personality?
Philip Pilkington: I don’t know what com-
munication is. I don’t know what language 
is. I don’t know what exactly may be the 
background, the parameters, the exhausti-
ble explanation of  what purposes are, etcet-
era, etcetera, etcetera.
Lawrence Weiner: Isn’t that simplistic? 
Every time you have to go to the bathroom 
in a strange place you know goddamn well 
what communication is. 
Philip Pilkington: I don’t know whether- 
No, I am thinking of  in our language or in a 
text or writing…
Lawrence Weiner: Oh, Art-Language is 
composed of  still human beings even though 
they are sectarian and therefore if  they can 
relate to each other they can communicate. 
Philip Pilkington: Oh, then we beg to differ. 
Lawrence Weiner: Yeah, they can still com-
municate, they haven’t yet transcended. 
[laughs]
Philip Pilkington: Yeah, but I don’t- I’m not 
simply thinking of  things like- okay, com-
munication may be in some way- my com-
munication in the [XXX] I must get myself  
washed or must go to the loo or something 
like that. But if  you think of  communica-
tion the way in which people have been 
talking about communication…
Lawrence Weiner: How has anyone been 
talking about communication? 
Philip Pilkington: Well, we’ve been talking 
about semantic surface and semantic depth 
and the distinction between the two and 
you can talk about surface, you can talk 
about surface separated from depth…
Lawrence Weiner: Right. 
Philip Pilkington: That is that, you know, 
you live in 1973-
Lawrence Weiner: And also the cosmetic 
aspect of  language. OK. 
Philip Pilkington: -[XXX] cultural back-
grounds…
Lawrence Weiner: There’s a cosmetic aspect 
to language but-
Carl Andre: I have a question-
Philip Pilkington: So what is the problem 
about communication?

Carl Andre: -if  I may ask. Why does Art-
Language bother with art at all? Why has it 
situated itself  in an art context? To my 
mind, since most of  my adult activity has 
been involved in art and yet – although I am 
not saying it’d be a necessity – the overlap-
ping between my activity and my experi-
ence and your statement is null, is zero. And 
the point is I do know various, erm, which 
your overlap with this ninety-nine percent. 
Now the point is, why is it that you bring 
this kind of  analysis to art where there is no 
competence to deal with what you are 
doing? In other words, to put it another way, 
is it possible that some people talking 
together incomprehensibly to another 
group of  people constitute an art move-
ment? 
Philip Pilkington: Well, I think the picture 
of  this situation is a very simple one of  
[numerous?] circles in a way. I think that 
the linguistic problem, the one [XXX] is a 
horrible phrase. Language problem I think 
overlaps in some way, it envelops in some 
way any practice of  any kind. That would 
include art, that would include any other 
defeasible category whatsoever…
Lawrence Weiner: Lack of  qualifications, 
though, from speaking to academics, lack 
of  qualifications would not allow you to 
enter into a linguistic world, though. 
Philip Pilkington: Yeah, yeah. Sure. 
Lawrence Weiner: And a total disdain, then, 
for art as an expressionist means would 
allow you to enter into any art world 
because in art there are no qualifications. 
It’s the last bastion of  so-called educated 
people that you don’t need a ticket of  need 
to get in. They can’t enter into a discussion 
with Quine. He won’t have it because they 
are not qualified. They are in the position of  
students in linguistics, but they think that 
because they are in the position of  students 
of  linguistics – they’re men of  good will – 
that means that they can just as easily be 
artists. I disagree with that totally…
Indeterminate Speaker: [interruption 
apparently agreeing]
Lawrence Weiner: As well. Yeah, I disagree 
with that totally as well, Carl. I don’t see any 
relation between the writings of  Art-
Language to legitimate aesthetic problems. 

Albert Schug: Yes, but there is a relation 
between art and language and this relation, 
I think, should be expressed more exactly 
here. For as far as I see, in art itself  there are 
problems of  language too and there’s the 
relation that art itself  has its own problems 
of  language. And I think it would be very 
good to begin with this relation between art 
and language in this discussion for all of  
you are, as far as I see, very far in linguistic 
problems and down the step into linguistic 
problems beyond art probably. And I think 
we should begin in the first place where art 
and language are related, where art prob-
lems are language problems and where lan-
guage problems are art problems, and why, 
how these problems are discussed here. It 
would be very good.
David Rushton: Yeah, I think you may want 
to a botanist who would be a very good tax-
onomist to be able to split off  various objects 
in a way. I’m just trying to think of- I can’t 
think of  a relation, I can’t think of  an artic-
ulation of  a relation between art and lan-
guage or language to art. I’m trying to think 
of  how on earth you would approach it, you 
would think of  art as a very settled collec-
tion or category of  objects that may be in 
some way captured by that categorisation. 
Now this is, I think, ludicrous because one 
thinks then, of  course, that there is in some 
way there is a background to that object – if  
it is in fact an art object, a painting, a sculp-
ture whatever – coming into existence. 
There’s a cultural background of  some 
kind. There is a history of  some kind. Now 
that may in some way be captured along 
with the object by some circumspect look at 
the culture, look at the language, look at the 
way you come to a language and so on. But 
I think – I’m trying to in some way answer 
your question – the idea of  uttering in some 
way a relation that will stand a priori for the 
identity, or in some way the set theoretical 
relation between language and art is abso-
lutely ludicrous because as soon as you 
start in some way to sort out that relation, 
you are then again involved – to go back on 
the [freight?] of  the existential point of  view 
(the ek-sistence with a ‘k’, not with an ‘x’) 
– you are then involved with the indexicali-
ty of  that relation of  language to art. 

Lawrence Weiner: Are you not [turning to?] 
your faith problem again? You are an apos-
tle- [Rushton attempts to interrupt] No, you 
are an apostle of  Art-Language. Art-
Language precedes your development. 
[Rushton comments humorously on the use 
of  the word ‘apostle’] No, an apostle. You 
are an apostle, you are an apostle of  Art-
Language. And yet you are saying that you 
yourself  are not really aware of  it but yet 
when the art-language dearly touches you, 
you can feel the power.
Philip Pilkington: Yeah.
Lawrence Weiner: So you are then asking, 
of  course, then- That really justifies why 
you spent so much time at the beginning 
asking us for an article of  faith because you 
are telling me now that you have felt the 
power but you can’t rationalise where this 
power comes from, what it is. But if  one 
joins the church they will learn the lan-
guage and- It sounds very much like 
Scientology. [Laughter. One person quietly 
applauds.]
David Rushton: Rationality [XXX]. I mean, 
rationality, the idea of-[XXX] 
Lawrence Weiner: I don’t mean to be funny. 
I’m really not doing-
David Rushton: I know, I know.
Lawrence Weiner: -but it does fit logically as 
Scientology. 
David Rushton: -[XXX] There are [XXX] 
notices in England…
Member of  audience: No but artists have 
used language in their art. What are you 
trying to tell us now?
Philip Pilkington or David Rushton: Well, 
one of  the things I will say, I can’t separate 
one activity very easily from another activi-
ty in my day-to-day life. There is art and the 
other activity is not art. I can think of  meth-
odological procedures. And in a way this is 
an attempt at revision, an ideological revi-
sion of  some kind in Art-Language. But the 
only methodology we had was not especial-
ly with canvas, was not the- whatever the 
construction [of  speech is?] in some way a 
conversation was the only methodology we 
could cling to. 
Philip Pilkington or David Rushton: Again, 
reflexively and again apologetically, going 
back to existentialism, this reflexivity was 
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not a paradox of  any kind. It was simply see-
ing one’s history and trying to explain what 
one was doing in the past and trying to help 
oneself, what one would do in the future 
and what we are doing in the present. We 
are very simply trying to make sense of  
one’s own activity, acknowledging the fact 
that activity in some way could not be 
explained exhaustively. 
Lawrence Weiner: It doesn’t reflect out. It’s 
purely reflexive.
Philip Pilkington: I don’t know about pure-
ly reflexive. If  you think that your day-to-
day activity and you think: ‘what did I do-?’
Lawrence Weiner: The application of  your 
researches seem to be purely reflexive. What 
is your rational, then, for an existence with-
in the society that feeds you? 
Philip Pilkington: I don’t know about soci-
ety feeding us. 
Lawrence Weiner: So society feeds you. You 
eat every day. [interjected at this point are 
‘Sure’, ‘I hope’ and ‘Not today’, the last 
probably from Pilkington] You look quite 
healthy and well-clothed. What is your own 
self-rationalisation for your job? Each of  us 
work for a living and what is your rationali-
sation that you do? May I ask what you 
think at the end of  the day you have done 
for eating? What you have done to justify 
the society supporting you? 
Carl Andre: [XXX] you for a professed 
Marxist, I think. [laughter]
Lawrence Weiner: I’m playing devil’s advo-
cate here now, Carl. I am asking, really, I’d 
like that answer. What have you done? 
Philip Pilkington: As Leonardo de Vinci 
said…
Carl Andre: That’s God as employer. I won’t 
accept that either. I think art is very much 
like- Now, earlier, in your initial remarks 
you- I thought you said something in the 
course of  the argument about sex satisfac-
tion and I was getting hot on that and then 
I realised… 
Lawrence Weiner: Sex? 
Carl Andre: Sex satisfaction. 
Philip Pilkington: That’s not problematic. 
Carl Andre: I think art is an area very much 
like sex satisfaction, eating, drinking, laugh-
ing, jokes, having a good time, sitting 
around here. I don’t think it’s much like lec-
tures in a lecture hall. I don’t think it’s 
much like text books. I don’t- [interjection: 
‘I think that’s appalling’, possibly Rushton]. 
I think that’s just a drag. I dropped out of  
school years ago because I didn’t want to sit 
in seedy places listening to seedy people tell-
ing me seedy ideas which have no applica-
tion to any sense I have of  the world. That’s 
all. That’s my relationship to, also the con-
cept of- no thoughts. I don’t have ideas, I 
have desires for art. And I usually get them 
in a gratifying way. 
Philip Pilkington: [XXX]
Carl Andre: Well, I’ll tell you. Art for me is a 
form ofeating, making love, doing all these 
things. It’s like those activities, it’s not at all 
like an activity of- Santayana summed it up 
perfectly for me, I have never read him, but I 
have read the title of  his book Scepticism and 
Animal Faith. I think that’s, that’s enough. 
Philip Pilkington: So this is just a piece of  
masochism.
Carl Andre: No, what I’m telling you is- No, 
no, no, I’m just telling you my tempera-
ment. 
Philip Pilkington: No I meant that structur-
ally or methodologically or whatever in 
terms of  your feelings or however you 
would interpret this activity or relation to 
art. If  your role in it would be somewhat 
masochistic or- 
Carl Andre: In relation to art? 
Philip Pilkington: No, in relation to this 
activity here.
Carl Andre: Oh no, meeting with people and 
talking to them is fine. 
Philip Pilkington: [XXX] It really is. 
Carl Andre: [laughs]. Well, people have a 
different scale to reality, you know. 
Philip Pilkington: [XXX] all the good things 
in life are good, are great. 
Carl Andre: Oh, no, no, a lot of  good things 
in life that people like that I don’t care for at 
all. 
Philip Pilkington: That’s a bit better. Pretty 
much exclude things I would have thought 
about a moral life. 
Carl Andre: Anything involving decisions. 
You can call it taste, you can call it morality, 
you can call it ethics, you can call it any-
thing else, but it’s the- what can I say, I’m 
interested in the unnameable. Really.
Philip Pilkington: Join the club. 

Carl Andre: But also, could I ask you, like 
what is- what would you say was a first 
axiom? I mean, take me to the beginning. 
What would you say is a first axiom of  your 
interest? 
Philip Pilkington: The first axiom would be 
there aren’t any axioms. I mean- [Andre 
attempts to interrupt] I think- Lawrence’s 
theory that [XXX] would never talk to [XX X] 
is quite a good point. But it also bears on 
things like- You know, you can’t rationalise 
your day-to-day activities. Why can’t you 
rationalise it? Why can’t you tell me this, 
that and the other? In fact that is rather like 
being in Quine’s position, by explicitly 
requiring some conventionality. [XXX] that 
sort of  activity [XXX]. 
Carl Andre: I like very much the idea that 
you said earlier that the peculiar style or 
[XXX] the parochial style of  Art-Language 
comes from the fact that typical people 
meeting together and talking together and 
building a common body of  experience for 
them which does- it’s contained within the 
general body of  language but is not as 
immediately accessible as to that group 
which are constantly transacting. Now my 
difficulty with that is the people I transact 
with, let’s say the fellow artists I meet, we’re 
hardly ever sober so we could never carry 
on a conversation very long on what you’re 
talking about. 
Philip Pilkington: We stay drunk and carry 
on the conversation. 
Carl Andre: Alright. Yes, Michael Baldwin 
I’ve heard do that. I finally had to ask him to 
stop. It’s like the sea breaking on a rock. But 
is there an initial axiom, an axiom of  inter-
est, if  not an axiom of  analysis? 
Philip Pilkington: Well, I understand, yeah, 
if  you think of  axiom as how do you start 
off, rather than ‘This is true’…
Carl Andre: Exactly. I mean we all start with 
temperament- 
Philip Pilkington: Yeah, suddenly- yeah I 
think something like that. Suddenly we’ve 
realised, I think, that we’ve been engaged in 
some heavy-scale intellectual activity of  
some kind, in scare quotes, and realised that 
in many ways that intellectual activity has 
been fairly futile, looking back at the people 
that we’ve borrowed from – David [XXX] 
and so on, [XXX] and so on – 
Carl Andre: But aren’t they always doing 
that anyway?
Philip Pilkington: Yeah, but a lot of  the peo-
ple miss the point [XXX]. That is, you know, 
it’s like a part of  our history that had to be 
explained. I think that is the only action, if  
you like, [XXX] explanation that I could, sort 
of, articulate. Simply that, that we found 
ourselves in the position of  doing something 
that may be quite wrong or quite incorrect 
or quite unable to capture to what in fact we 
should be doing. However, what we should 
be doing is [XXX] another problem. 
Albert Schug: But as far as I see, in your lan-
guage problems, which are, first, art-lin-
guistic problems, you exclude the relation 
between language and the exterior world. 
David Rushton: No, no-
Albert Schug: As I understood it. 
David Rushton: I was trying to outline what 
appeared to us to be – if  you like – the sorts 
of  things that cropped up when one talked 
to some people and the sorts of  things that 
cropped up when one talked to other people, 
even though in some sense the subject mat-
ter might well have been the same. Now if  
one was talking to Leo Apostel and I went 
along as a student or whatever, it might well 
be a different sort of  conversation than one 
would have if  one was talking about Leo 
Apostel’s papers to Philip or Michael or 
whatever. Now, what I was mapping, and 
where Lawrence went off  on what appeared 
to me to be a tangent, was that the going-on 
relation or the relation which (whatever) 
appears at the moment [reflexively to bind 
one together?] which might well just be the 
fact that if  you speak- if  your interests are 
such and such then you mix with people 
whose interests are much the same, so you 
can talk to them. It might just be like that. 
[interjection: ‘That’s a massive assump-
tion.’] The explanations or whatever one 
might start to look at, I started to construct 
a list of  logical implications or concatena-
tions or whatever and Kierkegaard’s act of  
faith was one part of  that list that one might 
start looking at – one that Philip has been 
looking at, for instance – in a way to sort 
out this problem. Now, what I also suggest-
ed was that if  one were to have a dictionary 
or a Chomskyian dictionary or whatever of  

a sort that various- that it’s going to be 
made up of  various sorts of  idiolects. It is 
going to be made up of  the idiolect of  me 
bearing in mind my pragmatic context talk-
ing to Leo Apostel. It’s going to be made up 
of  me talking to him much on surface-level, 
much the same subject matter possibly. But 
these- There is going to be a branching of  
the sort between these two things. Now, 
what one’s interested in looking, having 
arrived at this position – and it’s an histori-
cal account of  to some extent the chaos that 
we find ourselves in – is what are (if  you 
like) the relations between the various parts 
of  that dictionary, that hypothetical dic-
tionary that could be constructed such that 
it could trace itself  back onto various possi-
ble notions of  what an ordinary discourse 
might be, an art discourse might be or 
whatever sort of  possible discourses one 
had in scare quotes. And one might limit 
them to something like a dictionary of  a lec-
ture or a dictionary of  a meeting between 
several different sorts of  people. One’s not 
being universal. 
Albert Schug: Yes, it is very interesting that 
you always say internal logic and diction-
ary. You always work with things in which 
words and language are completely 
abstract. As far as I see, Carl Andre too has 
language problems which are completely 
different from these language problems dis-
cussed here. They are language problems 
for the communication with the external 
world, with the formation of  I don’t know 
the word – Begriff  we say in German – and 
this relation between things you see in the 
external world which form the Begriff and 
then you can relate by aid of  this Begriff 
with the external world. This concept is 
completely different from a thing that is in a 
dictionary for it has an immediate relation 
to the external world. It is for instance 
[XXX]. You can see it can fall on your head 
or something like this. And there is a rela-
tion which is emotional too and as far as I 
see relations from art and language to the 
external world are completely free of  emo-
tions. And for Carl Andre, as far as I see, this 
relation between the concept and the exter-
nal world is a relation in which you involve 
emotions.
David Rushton: Well, I would suggest that 
of  lot of  Art-Language and one reason the 
magazine of  Art-Language which is I sup-
pose the external organ, which is what one 
might say was an early attempt at saying 
what is the relation between this body of  
people and that body of  people, a public 
magazine – The mistake with that was, I 
would say, largely was that it contained 
pieces of  rhetoric which to me would have a 
very strong emotional content on one level. 
I.e. they would have to do with perhaps 
influencing on the basis of  a [XXX] charis-
matic authority or whatever in the absence 
of  certain conventions that were available. 
And I would say that what got- where that 
got messed up was that either the rhetoric 
was incomprehensible or the magazines 
themselves were looked at as philosophical, 
quasi-philosophical journals and that if  a 
term occurred like hermeneutics in that, it 
would be traced back to a standard philo-
sophical interpretation. I.e. a lot would be 
forgotten or passed over with regard to the 
rhetorical force that a lot of  it was intended 
to have. So it became a bit sort of  atrophied 
as a quasi-philosophical magazine, which it 
was not what it was intended to be. It 
evolved into that position simply because 
the group as such was not- the group as 
such met under the auspices of  construct-
ing a magazine. Now the group meets 
because they have a common interest rath-
er than the other way around. So how one 
would construct proceedings or whatever 
or publications or something that external-
ised itself  from the group in some way 
would be to take into account either a fairer 
mirror image of  that internal interaction – 
such that it would have a mirror image in 
the external world (so that there could be 
some correlation between them) – or one 
would give up proceeding altogether. Now, 
one’s looking into the possibility, I suppose, 
of  seeing whether- of  (bearing in mind 
some semantic) looking into the deviations 
of  a semantic model of  a sort where or how 
those proceedings will be caught, where 
one draws the line about proceedings, inter-
actions, conversations and so on, and how 
one can present that in a fashion such that 
it’s not for a start-off  taken simply as bland 
rhetoric – which really it never was but 

partly should have been – and on the other 
hand not taken as a sort of  pseudo mind 
magazine or philosophical journal or what-
ever. So one’s looking into the – if  you like – 
display problems to an extent, that is prob-
lems which I suppose Carl Andre or any 
other- a painter would have to deal with to 
some extent. So those problems do occur. I 
think a notion to say that Art-Language 
magazine is sterile of  emotion is- I suppose 
exemplifies some of  the points insofar as a 
lot of  it was essentially political on a charis-
matic rather than a conventional level. 
Carl Andre: But there is a psychological 
point I think here to take in. That it could be 
amply true that, well, to begin with – to 
respond to your observation – I have never 
been able to differentiate myself  between an 
idea and an emotion at all. They are not 
separate to me, I cannot see them separate. 
If  I suddenly discover something or have a 
realisation, it’s a thrill let’s say – what I call 
emotional life. When the emotions are low-
grade, the thought is low-grade, I’ve found, 
when you are down, bored or when you’re 
roting – when you’re doing by rote rather 
than by construction. Indeed, I do not doubt 
of  course your emotion involved in this, 
your satisfaction – I’ll just say sexually root-
ed from a Freudian point of  view but just 
say your satisfaction from this thing. But to 
others it may appear a kind of  fetishism. To 
me it does. Like, I’m not interested in boots 
but some people are interested in boots and 
there’s a tremendous process of  sexual sat-
isfaction with something that for somebody 
else there’s no satisfaction whatsoever. I’m 
saying that my temperament, confronted 
with arguments such as those of  Art-
Language, especially in the writing, I’m 
completely turned off. I mean I don’t- 
Perhaps I have a negative fetish. I’m cer-
tainly not an intellectual. So, I’m just sug-
gesting that I do not doubt your own 
satisfactions because the person who does 
not pursue their own safisfactions is, I 
think, unfortunate. But, it’s very hard- In 
art the point is you are for what you do and 
I have the same problem with my own work. 
If  people come by, they say that’s not art. 
[XXX] Don’t worry about it. Art is not to 
worry about. If  it was to worry about, I 
wouldn’t be interested in it, to offer possi-
bilities of  pleasure, of  joy, of  whatever you 
like to term it. If  people don’t like it – and it 
could very well, as far as I’m concerned, 
with my own work – then it is inadequate 
for their needs. Art should be a various 
activity. But I’m still interested in this idea 
of  a first axiom or a first definition or some- 
But you’re not interested in that anymore. 
Philip Pilkington: But you think of  [XXX] or 
whatever question you ask. I wonder, does 
he come to construct that axiom? 
Carl Andre: Oh, yes, of  course. 
Philip Pilkington: That’s the simple answer 
to the problem about this is [XXX]. In that 
in a way answers your question about there 
is no emotion at all. 
Lawrence Weiner: I never said anything 
about emotion in general. Could I interject a 
question? How am I as an artist then sup-
posed to relate – this is a legitimate question 
– to the things that are exhibited by Art-
Language for sale, very often which I have 
seen signed and numbered? How am I to 
relate to them as manifestations of  what is 
then the theory of  Art-Language because 
they are contradictory to the idea itself  of  
Art-Language. The idea is that I have been 
able to cull from reading what Art & 
Language has written, which I have done. 
Philip Pilkington: Most of  the- sort of  the 
[guff?] we have been talking about has been 
very, very recent sort of  revision. 
Lawrence Weiner: It’s a revision then. Then 
it will have to be a revision. There will be no 
further presentations of  signed and num-
bered editions? 
Philip Pilkington: Oh, no, no, no. The only 
problem really now is to sort of  face people 
and say, okay, what is your art? OK, you’ve 
told me what your problems are. Now what 
is your art? Presumably, the way we get 
around that is simply by sampling in some 
way what our activities are. As we’ve said, 
we cannot- or at least not at this stage- I 
doubt whether we will be able to raise the 
massive methodological edifices to explain 
what our activities are, so that we would in 
fact be able to say, okay, here is the axiom, 
here is the set of  axioms and so on. I think 
we would simply have to- 
Lawrence Weiner: Could you help us a little 
bit and offer what the intent is aside from 
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self-revelation? Because that is the intent 
common to most people in the world – I 
would say that almost all self-realisation is 
the intent – so that would not then justify its 
existence within the art context nor within 
the philosophical context. I don’t see any 
reason for you having – out of  any sort of  
humility – to put parentheses around it or 
quotes around and say quasi. Say philo-
sophical and if  it fails as philosophy it fails 
as philosophy. But it’s …
Philip Pilkington: … good.
Lawrence Weiner: Yeah, I mean, there’s no 
reason to clothe it. I’m not accepting the 
conventions that you seem to be stuck by. 
The total academic conventions of  …
Philip Pilkington: Oh, Christ, no …
Lawrence Weiner: So then don’t say quasi. 
Say you are involved, then, in philosophical 
involvement. But are you involved in aes-
thetics?
Philip Pilkington: No, philosophers don’t 
talk to us-
Lawrence Weiner: Yeah, I know, but you are 
internally in your sect. But are you involved 
with aesthetic problems? 
Philip Pilkington: Well, if  you can explain 
to me in five minutes what you mean by aes-
thetic then I may be able to answer yes or 
no.
Lawrence Weiner: Why does it necessarily 
have to be five minutes?
Philip Pilkington: Ten minutes, a quarter of  
an hour. 
Lawrence Weiner: The relation of  non-utili-
tarian objects produced by people for anoth-
er purpose. Okay? 
Philip Pilkington: I see. 
Lawrence Weiner: Standard. Which is just a 
conglomerate rephrasing of  what has been 
said well by Donald Judd, which is art is 
what artists make. That’s not an act of  faith 
statement either because artists can classify 
themselves then as dialecticians, as object 
dialecticians, as idea dialecticians and that’s 
their prerogative. A man making sculptures 
or a person making paintings is, then, an 
object dialectician dealing with the dialec-
tics of  placing another object into the envi-
ronment, an object that they have con-
structed. It’s a legitimate- legitimate units.  
Philip Pilkington: [XXX] because I don’t 
think we are dealing with dialectics. I don’t 
think that one should talk about it. 
Lawrence Weiner: If  you are dealing with 
conversation dialectics, dialectics and con-
versation are synonymous. 
Philip Pilkington: Ah, I doubt it. 
Lawrence Weiner: Yes, they are. They’re 
synonymous.
Philip Pilkington: I thought dialectics was, 
you know, something that was dead and 
buried with Hegelianism.
Lawrence Weiner: No, dialectics and con-
versation are synonymous. Conversation 
on a certain point is a dialectic. 
Philip Pilkington: No, I don’t think…
Lawrence Weiner: [laughs] That’s really a 
standard definition of  dialectic. 

whispering

Albert Schug: But you introduced the word 
which is very interesting for artists. You just 
introduced uttered the word aesthetics. 
What’s this in actual art?
Lawrence Weiner: In actual art? You’re ask-
ing- who are you  asking? Me? Hang on. 
Unidentified speaker: There is no existence, 
then, other than aesthetics. There is just the 
rules of  the game. 
Lawrence Weiner: [XXX] Introducing 
objects or ideas within a certain context. 
That’s simple. That’s what aesthetics are. 
They’re the rules of  the game, they’re 
changeable rules, but they are the rules of  
the game. They can change instantly with 
the introduction of  a new object or new 
idea, but they are the rules of  the game. 
They are the history of  art, are aesthetics, 
the history of  what has been done in art, 
are aesthetics. They are nothing more and 
nothing less. 
Carl Andre: I have a question that perhaps 
would enlarge the interest of  the discussion, 
because it would really be a question to 
those of  you who face- Let’s see if  that’s 
west- Some of  us face north and some of  us 
are facing south. Which way is north and 
which way is south, does anyone have- 
That’s east and west, obviously. That’s the 
north. Alright, the north-facing people, I 
have a question for the north facing people. 
In fact, it seems to me that a great deal of  
our experience of  art or what we substitute 

for our experience of  art is conveyed in lan-
guage. This is certainly an American. I rec-
ognize it as an American art heresy I think, 
the substitute of  information about art and 
reproductions of  art and-
Philip Pilkington: [XXX] Catholic. 
Carl Andre: …this old business about the 
experience of  art itself. So I would wonder, I 
would ask anyone what are your problems 
or thoughts about Art-Language, especially 
to this tendency which to me has finally 
become manifest in art itself  in what is 
called – and I would say [XXX] little [XXX] 
the whole  conceptual art movement seems 
to me a way of  moving away from art and 
the inconvenience of  actually having to 
have art and move only into the databank, 
as you will, or the file of  photographs or the 
slides or the- you know, turn it exactly into 
information. Do you people have any art 
language problems except the fact we speak 
English? 

Laughter
silence

Carl Andre: I don’t know. Would you turn 
around? No one will have any problem. 
Member of  audience: Not before meeting 
the Art-Language people.

further pause and murmuring

David Rushton: Can I ask you something, 
Carl, about your question? If  I was a rather 
thick-headed person [XXX]
Member of  audience: Could you speak up? 
David Rushton: If  I was a thick-headed 
spectator coming to one of  your exhibitions 
or coming to terms with your objects, do 
you think that you would be appalled by the 
idea of  my in some way saying: This is a Carl 
Andre work? This is a work of  art. This is an 
object. This is something that is discreet 
from my past experience or [XXX], which is 
different from a Donald Judd. This is good 
art. This is bad art. This is art etcetera, etcet-
era. Because I think once you start to ask 
what in fact the basis of  those decisions are, 
again, bringing in, in fact, a fragment of  
emotion in those decisions – because pre-
sumably one is always involved in some way 
with the, I suppose in some way the ontolo-
gy, moral situation, with decisions – would 
you not then think that you would either 
exclude all those questions, exclude all 
those evaluations, exclude all those identifi-
cations with your object, or it being in fact 
your object at all, or would you then say, 
okay, this guy must in fact identify this 
thing in some way? He may evaluate it, it is 
permissible for him to evaluate it. Because if  
you then start to do that, then I think you 
then start bring – accepting that is problem-
atic for all those evaluations – you then 
start to bring in the problematic of  any 
influence whatsoever or of  any object what-
soever or of  any evaluation whatsoever.
Carl Andre: Yes, except you’re saying that 
there’s a piece, as if…
David Rushton: No, I’m simply seeing your 
thing as a bit of  phenomena, that’s all. Very 
basic bits of  phenomena, your objects-
Carl Andre: Any work of  art, if  in its mate-
rial presence – There are no works of  art 
here, I guess, unless somebody’s been 
signed. I think perhaps there is a work of  art 
and I don’t know if  that’s a work of  art or 
not. It seems to resemble a work of  art, in 
colours and- 
David Rushton: You know, this is part of  the 
problem that Lawrence brought up and you 
brought up. It has to do with the conven-
tionality, it has to do with saying, well, look 
at the conventions by looking at the objects 
that are around us in some way and saying, 
well what are the objects? Something that 
somehow fits into that category of  object on 
some level will be an art object and there’s 
no problem. Now what Lawrence brought 
up was this problem of  Don Judd what the 
artist calls art is art and the liberalness of  
that, the openness of  that with respect to 
Robert Barry or any other sort of  assertion 
about past [XXX] or whatever and that any-
thing theoretically under that sort of  rubric 
comes up as an art object if  it’s asserted to 
be an art object by an artist. Now, therefore, 
the artist comes before the art object on that 
basis. What looks odd about that is that you 
have a problem where somebody who is one 
day not an artist unless he asserts some-
thing that somehow fits into the conven-
tionality prior to. That is, it’s in some way 
normal with respect to the other conven-

tion and then he may well be – and this is 
only a possibility – he may well be assigned 
a title such as artist such that he can then 
assert what the damn hell likes on the basis 
of  his prior act within a conventional sys-
tem. Nevertheless his tag artist will contin-
ue with him. It will follow on from that. 
Now, one disagrees with that because there 
are problems- there are problems to do with 
dialectics, which are to do with the problem 
of  intention. They’re to do with the prob-
lems of  only taking a surface sort of  asser-
tion, not taking performative aspects or 
competent aspects of  that assertion, or tak-
ing constructions in plays, hypothetical 
contexts and all that sort of  stuff, such that 
the conventions up till now have only dealt 
with that surface issue. It’s been- Asserting 
has been much the same as pushing into a 
gallery. 
Carl Andre: Yes, but I think your problem is 
exactly this. You might say that all the art 
that has been produced – and how can we 
say ‘art objects’? We’ll have to say what we 
call art objects because we don’t know 
about other cultures, previous cultures. The 
word art itself  is a recent invention, as you 
know – but within the conventions of  our 
view there is a category called art and it’s 
not empty, evidently.
David Rushton: Yeah, and you’d list a lot of  
objects as a way of  describing that category, 
rather than listing some- 
Carl Andre: Well, no. I wouldn’t list any 
objects at all. I would take you to a place 
where I knew there was a work of  art and I 
would point it out to you. And this would be 
my condition. I wouldn’t have to say any-
thing to you at all. This is the point. I think 
you can carry on art perfectly well without 
saying anything at all. 
David Rushton: Oh yeah, but we’re talking 
about language as sort of  problematic 
[XXX]- 
Carl Andre: You can’t carry on the discus-
sion about language, for god’s sake. 
David Rushton: Listen, you could say rather 
something like: people use language to put 
categories on my work, your work, anybody 
else’s work. It’s a phenomenon. And what 
on earth are the backgrounds to that utter-
ance, to that locutional [XXX]-
Carl Andre: I think there’s a great contro-
versy between the nature of  the art object 
and- or, to put it another way, art is what we 
do and culture is what is done to us and I 
think that a lot of  the- Because art is not 
language, although you can talk about art 
in language, obviously. Art is not language 
and its relations to people are not linguistic 
any more than you can say the bullet from 
the enemy that pierces your heart and kills 
you, that’s not a message, really. I mean, 
you can think of  it as a message but it’s triv-
ial. It kills you. The great line: death is 
nature’s way of  telling to slow down. I once 
saw that written in a john. We don’t live in a 
world of  messages, we live in a world in 
which language- We employ language in 
order to facilitate our gratification. I mean, 
language is a tool. It is not-
David Rushton: Solely a tool of  that sort? 
Carl Andre: Pardon? 
David Rushton: Solely a tool of  that sort? 
An aid to a [state?] rather than- You mean 
you’re not allowing for description of  other 
parts of  language. 
Carl Andre: Sure, that’s a tool used to 
describe the tool. 
David Rushton: Fine. Yeah, sounds right. 
Phenomenology is phenomenology. 
Carl Andre: I don’t know. That’s something 
you have to say. To me, I think the reason 
why I am involved with art is because of- 
Art is a way of  myself  mediating between a 
subjective world and a world of  privacy and 
world of  oneself, and both the social world 
of  other people and their individual subjec-
tivities and a material world which extends 
far beyond, let’s say, our world, if  you see 
what I mean. And somehow art serves my 
psychological needs of  mediating with this, 
breaking down the isolation, both the social 
isolation of  the individual and the isolation 
of  the individual as a complex biological 
organism with a situation which overall 
seems hostile to biological organisms of  any 
kind. Like, we found nothing on the moon, 
identifiable. So, I think somehow art for me 
subjectively serves the mediation both with 
other people and with stuff, inanimate stuff  
that has no care for man or existence. 
Philip Pilkington: I think it is a sort of  para-
digm [XXX] You’re saying something rather 
like ‘My work is involved with, in some way, 

some transformation, some transcendence 
from our world’. [XXX]-
Carl Andre: No, no, no. Not at all. You mis-
understood. You see, what I’m saying it’s a 
mediation for me. I think one- Gratification 
is a matter of  trying to go from high levels of  
tension to lower levels tension. Art serves to 
release tensions for me which are involved 
with the fact that I am one person and there 
are many persons. I am one person and I 
am going to die and become, you know- A 
work of  art is dead and yet it is mine. So 
somehow perhaps in a deep unconscious 
pre-linguistic or unlinguistic way, it helps to 
reconcile me to the fact that I am going to 
die. And I don’t mean the immortality of  
the artwork, I think whether it’s going to 
live after me [XXX]. That’s nonsense. I mean 
between something relates to me in stones, 
to reconcile the fact that insofar as I am like 
a stone and not like a stone, insofar as I’m 
like other people and not like other people. 
It’s a way of  reconciling oneself  to one’s 
own fate. 
Philip Pilkington: [XXX] A redemption 
through…
Carl Andre: Oh, it’s not redemption. No, not 
at all. I don’t think there is any redeeming. 
But that’s the whole thing that you won’t 
become like a stone. You want to be saved 
from the condition of  stones. You want to be 
saved from the condition of  other people. 
No, I don’t want to be saved from it. I want 
to be at peace with it. Put it that way. Not 
peace with it all; if  somebody throws a stone 
at me, I don’t want to be at peace with that, 
I want to duck. But that- I mean that’s what 
art- I think how art functions with me. 
Philip Pilkington: Or how you make up 
something. 
Carl Andre: Could be. 
Member of  audience: One objection I would 
make to other members is that, for instance, 
in the text you published in the catalogue 
for documenta, you are always speaking 
about a method, about means of  communi-
cation in making the art. Every content 
you’re introducing into your messages 
[XXX]. But it’s only speaking about method 
and never about the content you want to 
communicate about. And so I don’t see how 
you can give any opportunity to your read-
ers to realise what you are speaking about. 
What is your message or what is the part of  
the public to have dialectics with your 
thoughts? 
Philip Pilkington: Presumably, the prob-
lems that are iterated in the documenta 
catalogue- I can’t remember, I probably 
haven’t looked at it, haven’t read it-
Member of  audience: Well, there’s a very 
simple thesis which is about communica-
tion with known animals- 
Philip Pilkington: Hmm. Well, presumably 
that is reflexively the communication. To 
talk about this methodology is the talk, the 
content. But also it would depend on what 
you wanted to make of  it, I would have 
thought. It’s as simple as that. It would also 
depend on what you wanted to make of  the 
meaning of, the content of  the text. 
Member of  audience: But I just asked about 
the content, which may be speaking about 
methodology. 
Philip Pilkington: Well, I think that what-
ever one wanted to say to modify your inter-
pretation of  it would merely be a modifica-
tion of  your interpretation, nothing other 
than that. That is not unless you would- 
[audience member attempts to interrupt] 
That is, you would have a Gestalt of  some 
kind of  the content of  the text and any mod-
ification would nevertheless be in some ego-
centric way a modification of  that Gestalt of  
yours, of  the text.
Member of  audience: Then it’s something 
like gymnastics.
Philip Pilkington: Glad you noticed. How 
true!

silence, followed by murmurs about a cup of  tea

Chair: Shall we have a break and then 
[XXX] we continue? 
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The Getty Research Institute:  
een onderzoek naar de Belgische contacten in de  

Galerie Paul Maenz Records 1956-1991
FABY BIERHOFF

The Getty is de verzamelnaam van een muse-
um (J. Paul Getty Museum), een onderzoeks-
instituut (Getty Research Institute) en een 
restauratie-instituut (The Conservation 
Institute). Superlatieven schieten tekort om 
mijn ervaring in het Getty Research 
Institute en zijn afdeling Special Collections 
te beschrijven. Dit ‘state of  the art’-instituut 
is voor iedere kunsthistoricus een absolute 
must. Zijn rijke en up-to-date collectie 
kunsthistorische literatuur, met vrijwel elk 
boek en ieder tijdschrift binnen handbereik 
– wel moest ik De Witte Raaf op het wens-
lijstje van nog te vertegenwoordigen tijd-
schriften zetten – maakt een bezoek voor 
iedereen die in Los Angeles verblijft tot een 
absolute aanrader. Bovendien zorgen de 
serene sfeer en rust op de hooggelegen berg 
ten noorden van Sunset Boulevard voor 
inspiratie en concentratie.
 Om de kunsttempel te bereiken, moet wel 
de nodige tijd worden genomen. Het insti-
tuut is aan de drukke Highway 405 gele-
gen, die door de lokale bevolking cynisch 
wordt getypeerd met de woorden ‘It will 
take you 4 or 5 hours’, en het is vrijwel 
onmogelijk om het instituut te bereiken 
zonder gemotoriseerd voertuig – er rijdt ook 
een bus die voor de ingang stopt. 
Aangekomen bij de voet van de berg, dient 
eerst 15 dollar parkeerkosten te worden 
betaald. De toegang tot het instituut is daar-
entegen gratis. Het parkeergeld kan dus als 
verkapt entreegeld worden opgevat. Twee 
witte, computergestuurde en op een lucht-
kussen bewegende treinen voeren de bezoe-
kers af- en aan. Dit spektakel laat met name 
schoolkinderen niet onberoerd, want het 
uitzicht wordt naarmate de trein zich voort-
beweegt alsmaar imposanter.
 Het instituut maakt deel uit van het door 
Richard Meier ontworpen gebouwencom-
plex dat tevens het museum en het restau-
ratiegebouw behelst. Het is een royaal 
bemeten en licht gebouw met meerdere ver-
diepingen die door hellingbanen, liften en 
trappen worden verbonden. Elke bezoeker 
van het Research Institute krijgt toegang 
tot de bibliotheek. Om boeken te bemachti-
gen die zich in het depot bevinden, of  de 
Special Collections onder ogen te krijgen, 
dient echter aan de Reference Desk de zoge-
heten Stack Readers Card te worden aange-
vraagd. De kaart kan enkel worden beko-
men door onderzoekers of  studenten die 
kunnen aantonen dat dit noodzakelijk is 
voor hun academisch onderzoek. Ze dienen 
daarvoor een aanbevelingsbrief  van de pro-
fessor of  stagebegeleider bij zich te hebben. 
Na het invullen van de nodige formulieren 
en het kopiëren van het paspoort, wordt de 
aanvrager met een plattegrond van het 
gebouwencomplex doorverwezen naar de 
security-afdeling, waar de pasfoto voor de 
paarskleurige plastic Stack Readers Card 
wordt gemaakt. De kaart is gratis (bij verlies 
betaal je wel een boete), twee jaar geldig en 
noodzakelijk voor wie het instituut vaker 
wil bezoeken. Met de Stack Readers Card 
bespaar je ook de 15 dollar parkeerkosten; 
op vertoon van de kaart mag je zelfs de rij 
wachtende auto’s passeren, of  de rij met 
wachtende bezoekers bij de trein. 
Aangenaam is verder dat je op vertoon van 
de kaart 30% korting geniet op de koffie die 
wordt geserveerd op het terrein. In het Research 
Institute is echter ook een Community Lounge, 
waar je als onderzoeker gratis koffie en thee 
kunt halen, of  ook etenswaren in de koel-
kast kan stoppen of  iets kunt opwarmen. 
Onderzoekers kunnen overigens nog een 
andere kaart krijgen, een zogeheten 
Extended Readers Card. Houders van deze 
kaart kunnen in het instituut beschikken 
over een kantoor met telefoon en mogen 
van 9.30 tot 21 uur in plaats van tot 17 uur 
in het gebouw vertoeven. Aan het verkrij-
gen van de pas met deze privileges gaat 
uiteraard een sollicitatieprocedure vooraf. 
 De Special Collections werden tezamen 
met het Getty Research Institute in 1983 in 

het leven geroepen. Ze omvatten zeldzame 
boeken, prenten en tekeningen, foto’s, 
archieven, manuscripten en audiovisuele 
media uit de 20ste eeuw. Het instituut telt 
momenteel 156 medewerkers waarvan er 
53 op de afdeling Special Collections wer-
ken. De bijzondere collectie archiefmate-
riaal reikt van de pas verworven Guerilla 
Girls Records tot de Arnold Eagle papers and 
films related to Hans Richter, van de Belgische 
documenten over de CIAM tot de Allan 
Kaprow papers en de correspondentie van 
Otto Wagner, maar ook de archieven van de 
Getty worden hier beheerd en zijn ter inza-
ge. Op de website wordt handig naar de alfa-
betische inventaris van deze collectie ver-
wezen.1 Het onderzoeksinstituut is zelf  ook 
actief  met onderzoeksprojecten, waar de 
website eveneens informatie over ver-
schaft.2 Zo loopt momenteel het grootscha-
lige project Pacific Standard Time over de 
naoorlogse kunstontwikkelingen in Los 
Angeles. Het instituut publiceert in ver-
schillende vormen (online, in tijdschrift en 
diverse publicaties) over zijn eigen onder-
zoek.3

Ik bezocht het instituut om het archief  te 
raadplegen van de Duitse galerist Paul 
Maenz. Kern van mijn onderzoek waren de 
Belgische relaties van de galerie Paul Maenz 
tijdens de eerste helft van de jaren 70, waar-
bij met name naar de algemene correspon-
dentie van de galerist en zijn briefwisseling 
met kunstenaars is gekeken. De Galerie Paul 
Maenz Köln Records beslaan ruim twaalf  
meter archief. De documenten worden in 
89 dozen bewaard en zijn gerangschikt in 
negen verschillende series.4 Het archief  is 
volledig ontsloten en de inventaris ervan 
kan online worden geraadpleegd.5 Via 
diverse zoektermen kan men opzoekingen 
doen, maar door de grote hoeveelheid aan 
materiaal leveren de zoektermen niet altijd 
de gewenste uitkomst op. De digitale inven-
taris is niet zo fijnmazig dat alle materiële 
zaken erin weergegeven worden. Toch is het 
mogelijk om via deze inventaris vrij precies 
na te gaan wat zich in welke doos bevindt. 
Zo kan van tevoren worden geselecteerd. De 
digitale inventaris sluit vrijwel naadloos 
aan op de materiële ordening. Met behulp 
van de Patron ID die op de Stack Readers 
Card is vermeld kan via de onlinecatalogus 
van de bibliotheek het benodigde materiaal 
worden aangevraagd. Om het materiaal 
daadwerkelijk in te zien, dient een aparte 
afspraak te worden gemaakt bij de Reference 
Desk of  kan telefonisch contact worden 
opgenomen met het instituut. Het is aange-
raden om een week van tevoren te reserve-
ren. Dit is noodzakelijk omdat er maar een 
beperkt aantal tafels beschikbaar zijn (circa 
12 plaatsen). Als het verblijf  in LA maar 
van korte duur is, strekt het tot aanbeveling 
om de afspraak alvorens vertrek te maken.

Tijdens het eerste bezoek legt de medewer-
ker van de Special Collections alles uit. 
Tassen dienen achter de balie te worden 
geplaatst. De onderzoeker werkt op een 
afgeschermde plek, waar alle spullen bij 
binnenkomst reeds klaarliggen. Op een kar 
staan de aangevraagde dozen, maar men 
kan ook ter plaatse materiaal aanvragen 
dat dan later op de dag beschikbaar is. Het 
materiaal dient op een zwarte schuimrub-
beren ondergrond te worden gelegd om 
beschadigingen te voorkomen. Er mag 
slechts één doos per keer op de tafel staan en 
slechts één zuurvrije kartonnen map tege-
lijk uit de doos worden genomen, dit om te 
beletten dat de spullen door elkaar raken. 
Op elke tafel liggen een werkblok en een 
keurig geslepen potlood, want met pen mag 
er niet gewerkt worden. Het is toegestaan 
om foto’s van het materiaal te maken en je 
laptop mee te nemen. Om te fotograferen 
dient echter een apart formulier te worden 
ingevuld waarop wordt aangegeven dat het 
materiaal niet voor publicatie mag worden 
gebruikt zonder toestemming van het insti-
tuut. Tegen betaling kan materiaal worden 
gekopieerd en twee werkdagen later worden 
opgehaald. Printen kan in het gehele insti-
tuut kosteloos, evenals het raadplegen van 
internet. Het aantal computers is beperkt, 
maar in het gehele gebouw is draadloos 
internet aanwezig. De medewerkers in de 
bibliotheek en bij de Special Collections zijn 
ontzettend behulpzaam en weten na de 
tweede keer precies waarvoor je komt. Soms 
worden de aantekeningen na afloop gecon-
troleerd op ontvreemding van collectiema-
teriaal. 

De Keulse avant-gardegalerie van Paul 
Maenz maakte furore in de jaren 70 en 80. 
De kunstenaars die hij vertegenwoordigde, 
zoals Lawrence Weiner, Sol LeWitt, Joseph 
Kosuth, Daniel Buren en Hans Haacke, 
behoren inmiddels tot de canon van de con-
ceptuele kunst. Maenz correspondeerde uit-
voerig met zijn kunstenaars alsook met col-
lega’s in het veld, hoofdzakelijk in het Duits 
en Engels, maar af  en toe ontving hij ook 
brieven in het Frans of  Italiaans die hij dan 
in het Engels beantwoordde. Tussen 1973 
en 1974 had Maenz naast zijn galerie in 
Keulen ook een galerie in winkelcentrum Le 
Bailli aan de Avenue Louise te Brussel. Hij 
was niet de enige die hier een tweede galerie 
opende, want ook de Antwerpse galerie 
Wide White Space en de Brusselse galerie 
MTL hadden hier een extra vestiging. Maenz 
runde deze galerie zelf, terwijl zijn partner 
Gerd de Vries de zaken in Keulen behartig-
de. In het archief  zijn diverse sporen te vin-
den die wijzen op het korte bestaan van de 
Belgische dependance. 
 In december 1972 meldde Maenz het 
nieuws over de Brusselse plannen aan zijn 
kunstenaars. Aan verschillende kunste-

naars vroeg hij of  zij ook in België wensten 
te worden vertegenwoordigd. Zo schreef  
Maenz op 14 december 1972 aan Joseph 
Kosuth: ‘[…] we are going to open a second 
gallery in Brussels in February. If  it is all 
possible we would want to have a Kosuth 
show in Cologne in March, and take it to 
Brussels in April. […] We are sure that your 
work will meet a lot of  interest in Belgium, 
because whenever we went there, it has 
been discussed ‘heavily’.’6 Op dezelfde dag 
werd ook Terry Atkinson van Art & 
Language gevraagd: ‘We would be very 
happy to start it with an exhibition of  the 
‘Index Chart’ which we will show in Cologne 
in January; Brussels starts February.’7 
Kunstenaars die reeds in België werden 
gepresenteerd, liet Maenz ongemoeid. Zo 
schreef  Maenz aan Robert Barry: ‘as you 
will see from the enclosed postcard, we are 
opening another gallery. This will effect less 
you than some of  our other artists, who are 
not represented in Belgium yet. Our agree-
ment with Fernand Spillemaeckers of  MTL 
is that we will not sell your work, since with 
him it is in good hands; so no problem.’8 
Maenz ontving hierop geen reactie en hield 
daarom nog even de vinger aan de pols. Hij 
schreef  op 11 januari 1973: ‘How do you 
like our move to Brussels? It’s a pity that we 
can’t work together there, but Fernand 
Spillemaeckers does a good job.’9 Op 17 
februari 1973 werd de Brusselse galerie met 
een tentoonstelling van Art & Language-
kunstenaars geopend, zo blijkt uit telegram-
men met succeswensen gericht aan Maenz.10 
De galerie had eigenlijk al in januari moeten 
openen, maar vanwege technische rede-
nen, zoals het schoonmaken van de ruimte, 
moest de opening tot februari worden uitge-
steld.11

 Wanneer heeft Maenz het besluit geno-
men om in Brussel een filiaal te openen? In 
het najaar van 1972 gaan zijn brieven met 
kunstenaars af  en toe over zijn relaties in 
België. Maenz onderhield vanaf  begin 1971 
zakelijk contact met Anny de Decker, die de 
Antwerpse Wide White Space Gallery leid-
de. Het archief  wijst echter niet op een 
intens contact.12 Belangrijker in de 
Belgische contacten van Paul Maenz is 
Fernand Spillemaeckers van de Brusselse 
galerie MTL. Spillemaeckers duikt in het 
najaar van 1972 voor het eerst in de cor-
respondentie op. Spillemaeckers zette 
Maenz in om kunstenaars te engageren 
voor een andere galerie, de Antwerpse 
X-one gallery die in 1969 geopend was door 
Marc Poirier dit Caulier en diens vrouw 
Chita Foubert.13 Maenz schrijft zelfs dat 
Spillemaeckers deze galerie zou overnemen 
– het feit dat de naam van galerist Marc 
Poirier dit Caulier nergens in de correspon-
dentie voorkomt, versterkt het vermoeden 
dat er effectief  plannen voor een (tijdelijke) 
overname zijn geweest. Op 9 oktober 1972 
schreef  Maenz hiervoor Hans Haacke aan: 
‘zwei Dinge: Spillemaeckers, der Mann der 
die Galerie MTL in Brüssel macht, über-
nimmt jetzt auch die Galerie X-one in 
Antwerpen, die eine Weile geruht hat und 
will dort in schneller Folge eine Reihe von 
Leuten vorstellen […] Frage: könnten wir 
mit den Dingen, die wir von Dir haben, eine 
Ausstellung machen? (etwa Sol Goldmann 
Klimaaufzeichnung und der rostige Stein?).’ 
Waarop Haacke op 15 oktober kordaat ant-
woordde: ‘Wenn Ihr meint, dass die belgi-
sche Galerie ernst zu nehmen ist, dann 
könnt ihr von mir aus dort eine Ausstellung 
organisieren.’ De Haacke-tentoonstelling in 
X-one wordt op 9 december 1972 geopend. 
Maenz reisde een paar dagen voordien naar 
Antwerpen om de tentoonstelling te bekij-
ken en goed te keuren. Op 7 december 1972 
berichtte hij hierover in een droogkomische 
brief  aan Haacke: ‘Sie [die Ausstellung] 
enthält die Schapolsky-Tafeln und die NYC-
Klimaaufzeichnungen; sieht – was sonst? – 
gut aus, sehr spartanisch und trocken. 
X-One ist kommerziell nicht stark, aber 
ideologisch ganz sauber. Meine Bewertung 
der Ausstellung: Bringt nicht viel, kann 
aber nicht schaden, war außerdem ein-

The Getty Research Institute. Foto: Faby Bierhoff
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fach.’ Vervolgens informeerde Haacke naar 
de verhouding tussen Maenz en zijn 
Belgische collegae.14 In zijn antwoord 
omschreef  Maenz de relatie tussen de ver-
schillende galeristen als ‘vriendschappe-
lijk’.15 Dat zorgde er klaarblijkelijk voor dat 
Maenz zijn kunstenaars inzette voor wat hij 
aanzag als een door ‘Spillemaeckers overge-
nomen galerie’. Op 3 oktober 1972 contac-
teerde hij in dat verband ook Victor Burgin. 
Burgin stemde een paar dagen later toe; zijn 
tentoonstelling in X-one werd half  novem-
ber 1972 geopend.16

 Een kleine maand later besloot Maenz in 
Brussel een galerie op te starten om kunste-
naars te tonen die nog niet in België verte-
genwoordigd waren. Wellicht vond hij het 
beter om het roer zelf  in handen te nemen 
dan zijn kunstenaars via Spillemaeckers te 
tonen. Maenz zag dit nieuwe initiatief  niet 
zozeer als een nieuwe bron van inkomsten, 
maar als een gelegenheid om zijn kunste-
naars in België bekendheid te geven.17 Na 
de opening van de tweede galerie was de 
stemming positief. De Vries bracht op 21 
maart 1973 aan de Amerikaanse kunste-
naar Robert Barry het volgende verslag uit: 
‘Brussles [sic] seems very bedoming to us. 
Although it had no effect in terms of  money 
yet (except that it needed some money to get 
the gallery started), it is a phantastic experi-
ence for the spirits, and from all we can 
observe, we are quite confident that it will 
prove to be a succesfull venture.’18

 In de zomer van 1973 organiseerde 
Maenz in samenwerking met Fernand 
Spillemaeckers (MTL), Anny De Decker 
(Wide White Space Gallery) en Marc Poirier 
dit Caulier (X-one Gallery) in Ter Kameren 
te Brussel een congres onder de titel Art and 

its Cultural Context. Ook hiervan zijn in het 
archief  van Paul Maenz talrijke sporen 
terug te vinden – op dit initiatief  wordt 
elders in dit nummer ingegaan.
 Maenz’ poging om de Belgische galerie 
zonder economisch gewin draaiende te 
houden, moest een klein half  jaar later wor-
den gestaakt. In maart 1974 sloot hij de 
deuren van zijn Brusselse onderneming. De 
kunstenaar Bernd Lohaus, de man van De 
Decker, betreurde dit en liet Maenz in een 
berichtje van 15 maart 1974 weten: ‘danke 
für deine beiden Briefe: schade dass Du weg-
gehen willst – willst du nicht noch einmal 
überlegen?’19 Maenz onderhield tussen het 
voor- en najaar nog enig contact met Marc 
Poirier dit Caulier en Patrick Verelst. Poirier 
dit Caulier wilde Maenz’ kunstenaars inzet-
ten voor zijn nieuwe galerie, die in septem-
ber 1975 zou openen. Zo wilde hij graag 
een tentoonstelling wijden aan Peter Roehr 
en Marthe Wéry.20 De Decker en Lohaus 
bezochten Maenz’ Keulse galerie nog eens 
in 1978.21 Toch lijkt het Belgische hoofd-
stuk na Maenz’ terugkeer in Keulen vrijwel 
op te houden. 
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LIEVEN VAN DEN ABEELE

De toegang tot de archieven van het Centre 
Pompidou is vrij gemakkelijk. De website 
www.centrepompidou.fr geeft al heel wat 
informatie. Via de Espace professionnel, 
Chercheurs et étudiants en Resources en ligne 
komt men bij de Archives terecht. Hier kan 
men sommige archiefstukken online con-
sulteren (beeld en geluidsmateriaal van 
interviews, symposia en debatten, persbe-
richten, pedagogische dossiers…), telefo-
nisch of  per mail vragen stellen, of  een 
afspraak maken om de archieven persoon-
lijk te raadplegen.
 De verzameling van het Musée national 
d’art moderne (meer dan 60.000 num-
mers) staat volledig online. De zoekfunctie 
‘Broodthaers’ levert 11 werken op, waaron-
der L’exposition à la galerie MTL, 13 mars – 
10 avril 1970, 1970 (AM 1985 – 189). Hier 
vindt men drie afbeeldingen en de volgende 
tekst: ‘Oeuvre en 3 dimensions, Installation 67 
feuillets de dimensions variées (textes manus-
crits et dactylographiés, dessins au stylo-feutre, 
au stylo à bille, à l’encre et aux crayons de cou-
leur) présentés dans 3 cadres sous plexiglas, 
une chemise marron, une bobine de film 16 mm 
couleur 7’ intitulé MTL-DTH, le catalogue de 
l’exposition, 7 photographies documentaires de 
l’installation de 1970. Papier, photographie, 
bois. Dimensions de l’installation variables. 1 
cadre de 304 x 84 cm et 2 cadres de 203 x 
65,5 x 4,5 cm. DIMENSIONS AVEC CADRE: 
(84,5 x 304,5 x 4,5 cm) en Juin 2010 TYPE 
DE PROTECTION: Dimensions de l’installa-
tion variables 1 cadre de 304 x 84 cm et 2 
cadres de 203 x 65,5 x 4,5 cm. Achat 1985. 
Inv. AM 1985-189’
 Ook al de nummers van de gespecialiseer-
de Bibliothèque Kandinsky staan online. De 
zoekfunctie Broodthaers levert 309 vermel-
dingen op. In combinatie met MTL, slechts 
één, de catalogus van de tentoonstelling 
MTL in Deurle uit 1973.

Om de archieven van de verzameling persoon-
lijk in te kijken volstaat het om per mail een 
gemotiveerde aanvraag in te dienen en een 
afspraak te maken. De archieven van de verza-
meling van het Musée national d’art moderne 
bevinden zich in een afzonderlijk gebouw 
recht tegenover het Centre Pompidou. De 
dienst beschikt slechts over één documenta-
list, een oudere dame die zowat het geheu-
gen van de verzameling is. Bereid willig 
bezorgt ze de nodige stukken en waar nodig 
geeft ze uitleg. Het dossier Marcel 
Broodthaers, L’exposition à la galerie MTL, 
bestaat uit een map met foto’s, fotokopieën 
en enkele handgeschreven documenten. 
Daarbij zijn verschillende categorieën te 
onderscheiden. 

1. Tentoonstelling van het werk buitens-
huis. 

2. Presentatie binnenshuis. 
3. Tentoonstelling van het werk voor de 

aankoop. 
4. Aanwijzingen voor de opstelling. 
5. Fotokopieën van elementen uit het 

werk. 
6. Zaaltekst presentatie Centre Pompidou 

in 1988. 
7. Fotokopieën van teksten in verband met 

het werk. 
8. Losse nota’s, met de hand geschreven. 

1. In een afzonderlijke map zit een lijst van 
de plaatsen waar het werk sinds de aankoop 
werd tentoongesteld, aangevuld met enkele 
fotokopieën uit de betreffende catalogi: Marcel 
Broodthaers, Jeu de Paume – Reina Sofia, 
1991-92; Marcel Broodthaers, Cinéma, 
Barcelona (Fondació Antoni Tàpies), 
Düsseldorf  (Kunsthalle), Santiago de 
Compostela (Centro Galego de Arte Contem-
poraneo), Berlijn  (Nationalgalerie), 1997-
98; Marcel Broodthaers, Paleis voor Schone 
Kunsten, Brussel, 2001; Marcel Broodthaers, 
La conquête de l’espace, Nantes, Musée des 
Beaux-arts, 2004. Enkel van de opstelling in 

Nantes zitten er twee foto’s in het dossier. De 
lijst werd sinds 2006 niet meer geactuali-
seerd. Waarschijnlijk waren er sindsdien 
geen andere bruiklenen meer. Van bruikleen-
fiches of  correspondentie over de bruiklenen 
is er in het dossier niets terug te vinden.

2. In eigen huis werd het werk twee keer 
tentoongesteld. In het dossier zit een foto 
van de opstelling uit 1986 met de vermel-
ding ‘installation inexacte, doit être presentée 
sur 2 trétaux’. Op een foto van de opstelling 
van 1988 zien we inderdaad twee schragen. 

3. Tussen de installatie in de galerie en de 
aankoop door het Musée national d’art 

moderne is het werk slechts één keer ten-
toongesteld, in 1977 op de herdenkingsten-
toonstelling André Beullens, Marcel 
Broodthaers, Amedée Cortier in het Museum 
van Hedendaagse Kunst te Gent. In het dos-
sier bevinden zich geen foto’s van deze ten-
toonstelling, wel twee etiketten van het 
museum die zich op de achterkant van de 
kaders bevonden. Hierop is enkel de naam 
van de kunstenaar en de naam en het adres 
van de bruikleengever vermeld. In potlood is 
het ene etiket gemerkt als A, het andere als B.
 De etiketten zitten in een omslag met de 
vermelding: ‘Broodthaers, Musée – Gent, 2 
panneaux / 2x16 feuilles’. 

Marcel Broodthaers, L’exposition à la galerie MTL,  
13 mars – 10 avril 1970, 1970.  

Collection Musée national d’art moderne,  
Centre Pompidou, Parijs

Marcel Broodthaers 

MTL-DTH, 1970, Galerie MTL, Armand Campenhoutstraat 48, Brussel
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4. Verder zitten er in het dossier ook foto’s 
en fotokopieën met aanwijzingen voor de 
opstelling van het werk. Vijf  kaders aan de 
muur (van links naar rechts) en twee kaders 
in de vitrine, één onder kader 4 en één 
onder kader 5. 

5. Het dossier bevat ook een fotokopie van 
de catalogus MTL, 13/3/70 – 10/4/70, die 
tevens deel uitmaakt van de installatie en 
die, in tegenstelling tot met de hand geschre-
ven documenten en briefwisseling, pro-
bleemloos gefotokopieerd mocht worden. 
Daarnaast is er een map met 27 fotokopieën 
van tekeningen en manuscripten uit de 
installatie.

6. Op de originele (geplastificeerde) zaal-
tekst bij de installatie van 1988 in het 
Centre Pompidou, die ook in het dossier zit, 
wordt dit werk van Marcel BrooDTHaers uit 
1970 voorgesteld onder de titel MTL-DTH. 
Dit is de titel zoals die, volgens een bijge-
voegde fotokopie, voorkomt in de catalogus 
van de tentoonstelling Marcel Broodthaers 
die in 1980 plaatsvond in de Tate Gallery te 
Londen. Het werk in kwestie was niet op de 
tentoonstelling aanwezig. 

7. Verder zijn er fotokopieën van de bijdra-
ge van Michael Compton in de catalogus 
van de Tate uit 1980, de titelpagina van de 
catalogus Oeuvres majeures provenant d’une 
collection privée à Anvers (Yves Gevaert, 1984 
en 1986), een fragment van een artikel van 
Birgit Pelzer uit October (nr. 42, 1987) en 
een kopie van het werk in Collection Art 
Contemporain, Centre Pompidou, 2007. 

8. Een van de meest opmerkelijke docu-
menten uit het dossier is een met de hand 
geschreven nota waaruit blijkt dat de 
auteur in juni 1986 een gesprek had met Isi 
Fiszman, die het werk na de tentoonstelling 
van 1970 gekocht had. Volgens Fiszman 
kwam Broodthaers voor zijn tentoonstel-
ling naar de galerie, niet met afgewerkte 
tekeningen, schilderijen en sculpturen, 
maar met een persoonlijk dossier dat voor 
een groot deel bestond uit elementen die 
verband hielden met zijn vroege praktijk als 
dichter. ‘Lorsqu’il fut invité à faire son expo à 
MTL par le fondateur de la galerie Fernand 
Spillemaeckers, B. arriva apparemment à 
l’heure du rendez-vous non pas avec des dessins, 
peintures ou sculptures achevés, mais avec des 
dossiers personnels qui faisaient, pour la majo-
rité mais pas exclusivement, partie de sa prati-
que des début de poète.’

Het hierboven vermelde citaat is in Engelse 
vertaling terug te vinden in de bijdrage van 
Anne Rorimer over dit werk in het aan 
Broodthaers gewijde nummer uit 1987 van 
het tijdschrift October. Een kopie van dit 
belangrijke artikel zit niet in het dossier. 

Over de aankoop van het werk is er merk-
waardig genoeg niets terug te vinden. Uit een 
vergrijsde fotokopie van een met de hand 
geschreven nota blijkt dat Yves Gevaert, die 
optreedt als tussenpersoon voor een 
Antwerpse verzamelaar, in 1985 een voorstel 
doet om twee werken van Marcel Broodthaers 
te verkopen. Het gaat om Le corbeau et le renard 
en L’exposition à la galerie MTL. Dit laatste werk 
bestaat uit 19 niet ingelijste tekeningen van 
elk 21 x 29 cm, twee panelen van 200 x 62 
cm, een kaft met 16 tekeningen van hetzelfde 
formaat, een film en een catalogus. De twee 
werken moeten naar Parijs gebracht worden 
om voor een commissie te verschijnen. 
Volgens dezelfde nota moet het Centre 
Pompidou hiervoor twee schragen, een paneel 
van 300 x 80 cm en een plexi van hetzelfde 
formaat voorzien. Met stylo werd er later ‘pro-
jecteur 16 mm’ aan toegevoegd.
 Aangezien er verder in het dossier over de 
aankoop niets te vinden was, en het om een 
dubbele aankoop ging, leek het logisch om 

ook het dossier van Le corbeau et le renard op 
te vragen. In dit tweede dossier zit een brief  
van Alfred Pacquement aan Yves Gevaert 
over de aankoop van de twee werken – een 
document waarvan normaal gezien ook een 
kopie in het eerste dossier zou moeten zitten. 
Uit de correspondentie (die niet gekopieerd 
mocht worden) leren we dat beide werken op 
11 juni 1985 aan de commissie werden 
voorgedragen. Op 31 juli werd de aankoop 
goedgekeurd. Uit de correspondentie leren 
we ook dat het museum, gezien de beperkte 
budgetten, de vraagprijs wat aan de hoge 
kant vond, maar dat er over de prijs (in dol-
lar) niet werd onderhandeld. Het Centre 
Pompidou vraagt ook om de prijs die voor de 
werken betaald werd niet te publiceren.
 In het dossier van Le corbeau et le renard zit 
ook een dubbel van een brief, dd. 12 sep-
tember 1985, van Dominique Bozo aan 
Maria Gilissen, de weduwe van de kunste-
naar, waarin hij haar bedankt voor ‘un 
ensemble de photographies concernant 
l’exposition de Marcel Broodthaers organisée à 
la galerie MTL’. Waarschijnlijk gaat het om 
de zeven foto’s die deel uitmaken van de 
installatie. In het dossier van L’exposition zit 
ook een handgeschreven nota met de ver-
melding ‘les photographies originales sont 
conservées au Cabinet des dessins’.

Marcel Broodthaers 

MTL-DTH, 1970, Galerie MTL, Armand Campenhoutstraat 48, Brussel

Marcel Broodthaers,  
De tentoonstelling in de 
galerie MTL, 13 maart – 
10 april 1970, 1970

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
Gent

‘Uiteindelijk maakt zelfs de herinnering aan 
een tentoonstelling, ‘de inventaris van 
gebeurtenissen’, deel uit van de collectie. Je 
verzamelt niet alleen objecten, maar ook de 
tentoonstellingshistoriek, de publiekserva-
ringen, de commentaren en kritieken, het 
discours.’1 Met die prikkelende boodschap 
van SMAK-directeur Philip Van Cauteren in 
het achterhoofd trok ik naar het SMAK om 
één episode uit de ‘tentoonstellingshisto-
riek’ van het oudste museum van heden-
daagse kunst van het land te onderzoeken: 
de herdenkingstentoonstelling Beullens-
Broodthaers-Cortier die van 10 juni tot 24 
juli 1977 plaatsvond in het Museum van 
Hedendaagse Kunst, zoals het SMAK vroe-
ger heette. Meer bepaald ging ik op zoek 
naar de sporen van één werk van Marcel 

Broodthaers dat op die tentoonstelling te 
zien was: zijn installatie voor de openings-
tentoonstelling van de Galerie MTL in de 
Armand Campenhoutstraat 48 te 1050 
Brussel, die liep van 13 maart tot 10 april 
1970. In de hierboven gepubliceerde bijdra-
ge van Lieven Van Den Abeele had ik name-
lijk gelezen dat Broodthaers’ installatie tus-
sen zijn realisatie voor MTL in 1970 en de 
aankoop door het Centre Pompidou in 1986 
welgeteld één keer was tentoongesteld, 
namelijk op de genoemde herdenkingsten-
toonstelling in 1977 te Gent.
 Op zoek naar een aanspreekpunt, raad-
pleeg ik de website van het SMAK. De enige 
zoekterm in het hoofdmenu die in aanmer-
king komt is ‘conservatie en onderzoek’. 
Maar als ik die aanklik, krijg ik enkel een 
tekstje te lezen over de conservatie en res-
tauratie van hedendaagse kunstwerken. 
Via de optie ‘info’ kom ik uiteindelijk bij een 
lijst medewerkers terecht. Ik constateer 
meteen iets alarmerends: geen enkel perso-
neelslid blijkt verantwoordelijk voor de 
archiefwerking. De termen ‘archief ’ of  
‘archiefwerking’ worden simpelweg niet 
vermeld op de website van het SMAK!
 Ik besluit om contact op te nemen met de 
verantwoordelijke voor de bibliotheek en 

verneem dat de persoon die zich tot voor 
kort ‘een beetje’ met het archief  bezighield, 
Christelle De Noble, het SMAK verlaten 
heeft en tot op heden niet vervangen werd. 
De vriendelijke dame van de bibliotheek 
stelt voor mijn vraag te agenderen op een 
teamvergadering die binnen enkele weken 
plaatsvindt. Na enig aandringen van mijn 
kant weet ik haar te overhalen rechtstreek-
ser te werk te gaan en belooft ze een oudere 
collega aan te spreken – mijn vraag betreft 
immers de vroege geschiedenis van het 
SMAK! Ik word evenwel gewaarschuwd: ‘Ik 
vrees dat we niets gaan vinden en dat je van 
mijn collega hetzelfde antwoord zal krijgen.’ 
De dame schetst een doembeeld van mas-
sa’s archiefdozen die op diverse plekken 
(onder meer in de Gentse haven) aan de ver-
getelheid zijn overgeleverd. Wat later krijg 
ik de oudere collega aan de lijn. De al even 
vriendelijke man stemt me weinig optimis-
tisch. We spreken af  dat ik enkele dagen 
later terugbel.
 Zo gezegd, zo gedaan – na enige dagen 
blijkt men iets te hebben gevonden: een 
persdossier met betrekking tot de herden-
kingstentoonstelling Beullens-Broodthaers-
Cortier. Het persdossier bevat een 15-tal 
artikelen uit voornamelijk Belgische media, 

waaronder een bijdrage van Fernand 
Spillemaeckers aan De Volksgazet. Er is geen 
installatieplan, er zijn geen foto’s van de 
installatie, geen toelichtingen bij of  beschrij-
vingen van het werk te zien… Zijn ze er niet? 
Zijn ze onvindbaar? Mogelijk is de oogst 
schaars omdat Fernand Spillemaeckers zelf  
heeft geassisteerd bij de installatie van het 
werk van de pas overleden Broodthaers – we 
weten immers dat Spillemaeckers dit ook 
elders deed, onder meer voor het ICC. Maar 
wellicht moet de verklaring elders worden 
gezocht: in de dramatische minachting van 
de bewindvoerders van het SMAK voor de 
eigen ‘tentoonstellingshistoriek’, de ‘herin-
nering aan een tentoonstelling’ of  de 
‘inventaris van gebeurtenissen’ uit het ver-
leden. Is het normaal dat een museum zijn 
archiefwerking zonder meer voor onbepaal-
de tijd opschort? Is dat niet schokkend en in 
strijd met de meest elementaire museologi-
sche regels? 

Dirk Pültau

 1  Paul Depondt, Met nieuwsgierige blik. Collectie-
vorming & aankoopbeleid in Vlaanderen, een 
initiatief  van Agentschap Kunsten en erfgoed, 
BAM en FARO, Brussel, ASP editions, 2010.



De Witte Raaf  – 150 / maart – april 2011 25

29 contemporary art fair

www.artbrussels.be

Thu 28 April - Sun 1 May 2011
Preview & Vernissage: Wednesday 27 April. By invitation only

Austria / Hilger / Grita Insam / Krinzinger / Krobath / Layr Wuestenhagen / Mario Mauroner / Meyer 
Kainer / Steinek / Elisabeth & Klaus Thoman / Belgium / Aeroplastics / Aliceday / Baronian-Francey / 
Base-Alpha / Jacques Cerami / Crown / D&A Lab / Patrick De Brock / Dependance / Deweer / Geukens 
& De Vil / Gladstone / Hoet Bekaert / Xavier Hufkens / Jos Jamar / Rodolphe Janssen / Elaine Levy / 
Maes & Matthys / Maruani & Noirhomme / Greta Meert / Meessen De Clercq / Mulier Mulier / Nomad 
/ Office Baroque / Nathalie Obadia / Tatjana Pieters / Elisa Platteau & Cie / Almine Rech / Sebastien 
Ricou / André Simoens / Stephane Simoens / Sorry We’re Closed / Micheline Szwajcer / Transit / Twig 
/ Van de Weghe / Van Der Mieden / Nadja Vilenne / Zeno X / De Zwarte Panter / Brazil / Leme / Chile 
/ Gonzalez y Gonzalez / China / Continua / Cuba / Habana / Denmark / Andersen’s / Martin Asbaek 
/ David Risley / Nils Staerk / V1 / Nicolai Wallner / Christina Wilson / Finland / Anhava / France / 
Galerie 1900-2000 / Air de Paris / Jean Brolly / Chez Valentin / Cortex Athletico / Frank Elbaz / Filles du 
Calvaire / GDM / Laurent Godin / In Situ Fabienne Leclerc / JGM / Jousse Entreprise / Yvon Lambert / 
Lelong / Maubrie / Nathalie Obadia / Françoise Paviot / Emmanuel Perrotin / Almine Rech / Michel Rein 
/ Pietro Sparta / Daniel Templon / Suzanne Tarasieve / Georges-Philippe & Nathalie Vallois / Germany 
/ Conrads / Figge Von Rosen / Reinhard Hauff / Nolan Judin / Klemm’s / Gebr. Lehmann / Nordenhake 
/ Peres Projects / Jette Rudolph / Esther Schipper / Charim Ungar Berlin / Van Horn / Wentrup / Eva 
Winkeler / Thomas Zander / Zink / Greece / Bernier/Eliades / Rebecca Camhi / India / Galleryske / 
Maskara / Israel / Chelouche / Sommer / Italy / Continua / Massimo De Carlo / Invernizzi / Franco 
Soffiantino / Tucci Russo / Mexico / OMR / Norway / Galleri K / Portugal / Filomena Soares / Russia 
/ Aidan / South Africa / Michael Stevenson / Spain / Distrito 4 / Max Estrella / Senda / Toni Tapies / 
Sweden / Niklas Belenius / Elastic / Nordenhake / Switzerland / Annex 14 / Blancpain / Buchmann 
/ Susanna Kulli / Anne Mosseri Marlio / Schau Ort. Christiane Büntgen / Skopia / The Netherlands / 
Grimm / Ron Mandos / Gabriel Rolt / Martin Van Zomeren / Fons Welters / Turkey / artSümer / United 
Arab Emirates / Isabelle Van den Eynde / United Kingdom / Ancient & Modern / The Approach / Ben 
Brown / Fred / Ibid / Bernard Jacobson / Simon Lee / Lisson / Maureen Paley / The Paragon Press / 
Stuart Shave Modern Art / Timothy Taylor / United States of America / Conner / Eleven Rivington / 
François Ghebaly / Honor Fraser / Gladstone / Mc Caffrey / Perry Rubenstein / Stephane Stoyanov / 
Tracy Williams 

FIRST CALL / Belgium / Tulips & Roses / VidalCuglietta / Germany / Sonja Junkers / Italy / Francesca 
Minini / Portugal / Pedro Cera / The Netherlands / Juliette Jongma / Diana Stigter / United Kingdom 
/ Corvi-Mora / Kate MacGarry / Mot International / Works Projects / United States of America / Miguel 
Abreu / Cherry and Martin / Lisa Cooley

De Witte Raaf 255x372.indd   1 14/02/11   23:35



De Witte Raaf  – 150 / maart – april 2011 26

Brief  van Marian Verstraeten aan Flor Bex [Amerikalei 125, 2000 Antwerpen]

21 mei 1985 

Beste Flor, 

Dit is een brief  in de zin van die van Georges, en hij gaat over iets dat wij samen uitvoerig 
besproken hebben. RESUME: Wil je asjeblief  mijn naam niet langer publiceren onder die 
van de redactieleden van het tijdschrift ARTEFACTUM. Ik heb al een keer, twee jaar 
terug om precies te zijn, iets dergelijks geformuleerd. En sedertdien is er in feite niet 
zoveel veranderd aan mijn positie; niets eigenlijk. Niettemin denk ik, omdat ik je 
tenslotte graag mag, dat een en ander genuanceerd dient te worden. Dat we (en ‘we’ is 
breed) niet akkoord gaan met het feit dat jij er maar op los publiceert zonder ook maar 
rekening te houden met de vrij vaak unanieme opinie van je redactiecomité is per slot 
van rekening een begrijpelijke zaak en dat weten wij allemaal, want niet één van ons 
contesteert dat het jouw goed recht is je onderneming zo te behartigen dat ze een succes 
wordt: dat wensen we je immers allemaal, en wel van harte.
  Ik stap af  van de ‘wij’-vorm en over naar de ‘ik’-vorm. Het stoort mij dat ik mij de 
grootste moeite getroost om iedere twee maanden een week (one week, une semaine) te 
besteden aan het lezen van een pak teksten, om daarover een weloverdacht en eerlijk 
overwogen advies te geven… waarop daarna gespuwd wordt. Niet dat het erg is als men 
spuwt op iets van mij: dat kan me geen barst schelen als het ergens aarde aan de dijk 
brengt. Wel omdat het, voor meer dan de helft, teksten betreft die gewoon niet voor 
discussie vatbaar zijn. En jammer genoeg merk ik dat nu en dan (in tegenstelling tot de 
andere leden van de redactie, omdat ik eveneens vertaal voor jou), wanneer ik teksten 
bewerk of  vertaal die enerzijds al ‘en cours d’impression’ zijn, en anderzijds nog niet eens 
voorgelegd aan de leden van je redactiecomité.
  Hoe raar toch? Waarom niet gewoon zeggen tegen ons: ‘Kijk, jongens, dit komt erin 
hoe dan ook. Het is misschien slecht; als jullie het slecht vinden, gezien het feit (het FEIT) 
dat het er toch in komt, wat kunnen we ondernemen om het beter te maken (rewriting, 
nieuw interview, brief  aan de auteur: het redactiecomité vindt uw tekst beneden alles 
maar heeft begrip voor onze overeenkomst en stelt voor…)?’ Denk jij nu echt dat wij niet 
snappen waarom een Philippe Vandenberghe er zó inkomt, of  een Patrick Raynaud op 
zo’n (andere) manier??? En denk je dat wij jou, vanuit jouw standpunt, geen groot gelijk 
geven? Toch wel, maar in de mate dat jijzelf  achter jezelf  staat, en ons niet laat 
opdraaien voor ‘redactionele beslissingen’ waarmee wij hoegenaamd niks te maken 
hebben, of  dan enkel wanneer het erom gaat ‘nee’ te zeggen, wat we trouwens bereid 
zijn te doen, als we het tenminste zo zien. Ik hang mezelf  de keel uit met deze brief. Ik 
heb het al zo onvoorstelbaar vaak gezegd dat jij niet ‘echt’ wil te maken hebben met een 
‘echt’ lectuurcomité, en ik heb het zelfs in bedekte termen, maar toch in ’t lang en in ’t 
breed, geschreven in nr. 1 van jouw eigen tijdschrift. En wat heb jij toen gedaan? Gepraat 
met mij misschien? O nee. Je hebt doodeenvoudig ‘mijn rubriekje’, nog voor het zelfs 
maar gestalte had, in de kiem gesmoord… en, daarenboven, zonder het mij ooit vlakaf  te 
zeggen, vermits ik het – o zo vaag – van je assistente vernomen heb.* Ik zei dus dat ik 
mezelf  de keel uit hing, en dat is waar ook. Herhalen dus maar: hoe raar toch? We weten 
allemaal dat je een olifantenvel hebt waar niemand tegenaan kan. En dat je je, als het er 
op aan komt, nooit of  te nimmer zal generen om iemands reputatie in het gedrang te 
brengen. Dat heb je, om in onze Artefactische keuken te blijven, gedaan met Hilde Van 
Pelt indertijd, en ik beweer en hoop, jawel, dat niemand van ons dit is vergeten. Behalve 
misschien Hilde zelf, bij wie je ons allicht, als naar gewoonte, zult hebben ingeroepen ter 
rechtvaardiging van je flauwe kul. Hilde Van Pelt had namelijk heel wat persoonlijkheid; 
ze was dus ‘een droom van een assistente’, tenminste toch voor een tijdschrift met een 
redactionele optie. En dat heeft het jouwe niet, zoals ik je twee jaar geleden zei [op 
voorhand eigenlijk: waar haal ik het vandaan]. Maar ik ben toen uiterst discreet 
gebleven, en nu vind ik dat eigenlijk oneerlijk van mezelf. Hoewel… ik ben blij dat ik nu 
nog steeds vriendelijk uiting geef  aan wat ik denk, in plaats van je gewoon af  te 
schrijven, als iemand die niet honderd procent doet wat hij zegt. Ik denk dat je in feite 
veel meer op ons allemaal kan rekenen dan je denkt. Als je een serieus advies wil, 
waarom kan je het ons dan niet gewoon als een vriendendienst vragen? Je zal zien dat we 
het je heus gunnen, dat we dat graag voor jou, Flor, zullen doen. En als je ‘echte namen’ 
nodig hebt, dan kan je toch tientallen mensen vinden, die trouwens nu al tot je ‘auteurs’ 
behoren, die totaal onverschillig staan tegenover de grond van de zaak, als het maar 
KLINKT? Dus, waarom moet je ons tegen onze zin betrekken bij dingen die we niet 
willen? Wel Flor, je zult me wel eens te meer afschuwelijk agressief  vinden. Het is mij nu 
eenmaal stuikeender hoe ik overkom, hoe langer hoe meer trouwens. Ik heb tenslotte bij 
uitstek niks niemendal te pappen en te brokken in jullie kunst-brij op basis van alles en 
nog wat. En dat precies, dat totaal ‘afwezig zijn’ van mij, zou je mogen tot denken 
aanzetten. Want ik heb niks, maar dan ook niks te bereiken, halen, verdedigen, 
vernielen of  beschermen op dat vlak; noch voor mij, noch voor anderen. Zodus. En, ja, ik 
hou nu eenmaal van waarheid… gewoon. Liefs en groetjes, van Marian. 

* Zodat ik vanzelfsprekend nog steeds beschouw dat mijn rubriek, onregelmatig bedoeld 
nietwaar, nog steeds bestaat, en bijgevolg opdracht heb gegeven aan Pierre Lootens van 
een review (een uitgebreide review) te maken over een recentelijk vertaald boek van Otto 
Rank. En nu sta je voor een – wat mijn persoontje betreft – authentieke keuze: je kan het 
niet publiceren, of  het wel publiceren: onder BOOKS of  onder [Fi-]FROTH, en dan zullen 
we zien.

Marian Verstraeten & MTL & Artefactum
Middels het archief  van Marian Verstraeten 
kunnen de twee belangrijkste dossiers van 
dit nummer – gewijd aan de Brusselse gale-
rie MTL enerzijds, en aan het tijdschrift 
Artefactum anderzijds – met elkaar worden 
verknoopt. Wie is Marian Verstraeten en 
wat was haar rol in de geschiedenissen van 
MTL en Artefactum?
 Marian Verstraeten, geboren op 31 mei 
1951 te Gent en gestorven op 11 februari 
1997 te Ukkel, behaalde in 1975 haar 
diploma als licentiaat in de kunstgeschiede-
nis aan de ULB, de Franstalige Vrije 
Universiteit van Brussel. Een jaar eerder 
was ze in dienst getreden als persattaché bij 
de Vereniging voor Tentoonstellingen in het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Als 
stafmedewerker van Karel Geirlandt – op 
dat moment pas benoemd als directeur-
generaal van de Vereniging voor Tentoon-
stellingen – stond ze niet alleen in voor de 
persrelaties, maar droeg ze ook vertalingen 
en teksten bij aan tentoonstellingscatalogi. 
Eveneens in 1974 ging ze aan de slag als 
redacteur van het Franstalig Belgische 
kunsttijdschrift +-0, uitgegeven door 
Elisabeth Rona in Genval, nabij Brussel.
 In 1975 verliet Marian Verstraeten de 
Vereniging voor Tentoonstellingen om aan 
de slag te gaan als assistente van Fernand 
Spillemaeckers in de Galerie MTL. Op basis 
van een dagboeknotitie, aangetroffen in het 
archief  van Marian Verstraeten, kan het 
begin van haar engagement voor MTL exact 
worden bepaald: 1 november 1975. In een 
brief  van 13 februari 1976, gericht aan de 
Zwitserse kunstpromotor Urs Rausmüller, 
meldde Verstraeten dat ze MTL vaarwel had 
gezegd. Nauwelijks meer dan drie maanden 
heeft Verstraeten dus gewerkt voor MTL, 
maar haar archief  omvat onschatbare 
informatie over deze turbulente periode in 
het bestaan van de Brusselse galerie.
 Via MTL stond Marian Verstraeten in 
contact met Flor Bex, de toenmalige direc-
teur van het ICC in Antwerpen. De contac-
ten bleken in ieder geval duurzaam, want 
toen Bex in 1983 het tijdschrift Artefactum 
oprichtte, betrok hij Marian Verstraeten als 
‘editorial contributor’ bij zijn blad. 
Verstraeten was niet alleen redacteur, zij 
trad ook op als vertaler en als auteur en 
columnist (zij het voor zeer korte tijd). In die 
laatste hoedanigheid wist Verstraeten haar 
passie voor kunst te combineren met een 
andere interesse die ze omstreeks die tijd 
had opgevat, de psychoanalyse. Net zoals bij 
MTL, omvat haar archief  ook relevante 
stukken met betrekking tot Artefactum, 
zoals blijkt uit volgende brief  van Marian 
Verstraeten, gericht aan Flor Bex, waarin 
we meer vernemen over de ‘taakverdeling’ 
tussen de stichter van het tijdschrift en de 
door hem samengestelde redactie.
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Het M HKA heeft zopas een onderzoekspro-
ject gefinaliseerd dat de kern van zijn eigen 
historiek raakt. Met de Artefactum-jaren 
wilde het museum de relaties onderzoeken 
tussen het tijdschrift Artefactum (1983-
1994) en het aankoopbeleid van het M HKA 
in die periode. Het onderzoeksthema kon 
niet beter zijn gekozen, want aan de wieg 
van Artefactum en de geboortegrond van 
het M HKA stond één en dezelfde persoon: 
Flor Bex. Bex stichtte Artefactum in 1983 en 
trad in het najaar van 1985 aan als eerste 
directeur van het M HKA. Hoewel hij het 
redacteurschap van Artefactum vanaf  1987 
deelde met Lieven Van Den Abeele, en het 
redacteurschap wat later aan deze laatste 
gunde, zetelde hij van 1988 tot 1994 – het 
jaar waarin het tijdschrift werd opgedoekt 
– opnieuw in het redactiecomité van het 
tijdschrift. Al die tijd was Bex ook directeur 
van het M KHA, waarvan hij pas in 2002 
afscheid nam.
 Bex’ dubbelrol is een gedroomd onder-
zoeksonderwerp en het is de verdienste van 
het M KHA om die uitdaging te zijn aange-
gaan. Jammer genoeg moeten bij de uitwer-
king van de tentoonstelling en de bijbeho-
rende publicatie tal van opmerkingen 
worden gemaakt. In wat volgt gaan we in op 
de belangrijkste problemen, eerst met 
betrekking tot de tentoonstelling (en pers-
map), vervolgens met betrekking tot de 
publicatie, die overigens ook pas na de ope-
ning van de tentoonstelling beschikbaar 
werd. Omdat we de keuze van het onder-
werp zo prikkelend vinden, formuleren we 
echter ook graag een aantal voorstellen met 
betrekking tot een toekomstig diepgaander 
onderzoek naar de relaties tussen het 
inhoudelijke programma van Artefactum en 
de collectievorming van het M HKA.

1. De tentoonstelling

Hoe worden we in de thematiek van de ten-
toonstelling ingeleid? Achteraan de inkom-
hal zijn de covers van de 53 verschenen 
Artefactum-nummers tegen de wand 
gekleefd. Bij de zithoek kan men de nummers 
zelf  inkijken, waarbij evenwel dient opge-
merkt dat tijdens ons laatste bezoek slechts 
twee derde van de 53 nummers beschikbaar 
was. Aan de gevelzijde van de inkomhal 
wordt een prikkelend archiefdocument 
gepresenteerd: de lay-out voor het nooit ver-
schenen 54ste nummer van Artefactum, uit 
de collectie van stichter Flor Bex.
 De inzet van het project wordt toegelicht 
in een korte zaaltekst. Opvallend is het zeer 
hooggegrepen programma dat met name 
uit de eerste paragraaf  van deze zaaltekst 
spreekt: ‘Met zijn nieuwste collectiepresen-
tatie thematiseert het M HKA het kunst-
beeld in Vlaanderen in de periode 1985-
1995. Aan de hand van het tijdschrift 
Artefactum dat plaatselijk beeldbepalend 
was voor deze periode, focust dit project op 
zowel de kunstproductie als de kunstkritiek 
uit dit tijdsgewricht. Ook het aankoopbeleid 
van het M HKA in zijn prille bestaan wordt 
onder de loep genomen, waarbij blijkt dat 
het tijdschrift er een belangrijke bron voor 
was.’ De Artefactum-jaren wil dus zowel ‘het 
kunstbeeld in de periode 1985-1995 in 
Vlaanderen’ als ‘het aankoopbeleid van het 
M HKA’ onder de loep nemen, het wil zowel 
de kunstproductie als de kunstkritiek uit die 
periode behandelen en tot slot wil het pro-
ject ook nog aantonen dat Artefactum voor 
dat aankoopbeleid een belangrijke inspira-
tiebron was. Van een gebrek aan ambitie 
kan het M HKA alvast niet worden ver-
dacht! Het is echter moeilijk voorstelbaar 
hoe deze doelstellingen met elkaar kunnen 
worden vervlochten. Kan je ‘het kunstbeeld 
in de periode 1985-1995 in Vlaanderen’ 
beschouwen én tegelijk zowel het vroege 
aankoopbeleid van het M HKA als de 
invloed van Artefactum hierop in beeld bren-
gen? Volgens de makers is dit mogelijk en de 
reden die ze daarvoor aanvoeren zit vervat 
in een bewering in het hogerop aangehaal-
de citaat uit de zaaltekst: dat Artefactum 
‘lokaal beeldbepalend was voor deze perio-
de’. Als je ervan uitgaat dat Artefactum 
‘lokaal beeldbepalend’ is, dan kan met het 

tijdschrift inderdaad iets gezegd worden 
over het ‘kunstbeeld in Vlaanderen in de 
periode 1985-1995’. Maar waarom moe-
ten we meegaan met de stelling dat 
Artefactum lokaal beeldbepalend is geweest? 
In dezelfde periode waren ook tijdschriften 
als Flash Art, Art Scribe, Artforum, Art Press, 
Metropolis M en Museumjournaal in 
Vlaanderen beschikbaar en werd het 
‘kunstbeeld’ bepaald door diverse instellin-
gen – zoals het Museum van Hedendaagse 
Kunst van Gent, om slechts een voorbeeld te 
noemen. Waarom zou precies Artefactum 
‘beeldbepalend’ zijn geweest? Hoe stelt men 
het ‘beeldbepalend’ karakter van een blad 
trouwens vast? Door op deze fundamentele 
vraag geen antwoord te geven, is de geloof-
waardigheid van dit project bij voorbaat 
gehypothekeerd.
 De tentoonstelling zelf  bestaat uit een 
kleine 50 werken uit de collectie van het 
M HKA die over de benedenverdieping van 
het museum zijn verspreid. De presentatie 
van de werken oogt willekeurig en chao-
tisch. Vaak bestaat niet de minste verwant-
schap tussen de werken die in elkaars buurt 
zijn opgesteld. Werken die men in elkaars 
omgeving verwacht – bijvoorbeeld die van 
Dujourie, Vercruysse en Vermeiren – kon-
den nauwelijks verder van elkaar zijn 
geplaatst. In een aantal gevallen is de pre-
sentatie ronduit triviaal. In de puntzaal aan 
het rechteruiteinde van het museum wor-
den werken van Ulrich Meister en Jan 
Vercruysse in een hoek bij elkaar gezet – de 
omgang met het alledaagse in het werk van 
Meister heeft nochtans niets te maken met 
het subtiele spel met de codes van de kunst 
in Vercruysses werk. Een van mystiek 
pathos bolstaande foto van Ulay & Marina 
Abramovic (Anima Mundi (Bangkok)) wordt 
gepresenteerd tussen twee foto’s van Cindy 
Sherman, alsof  de drie werken één triptiek 
vormen, terwijl Abramovic opnieuw niets 
met de proeven van identiteitsdeconstructie 
van Cindy Sherman vandoen heeft. Wil 
men door deze verbrokkelde, incoherente 
opstelling suggereren dat de correlatie tus-
sen Artefactum en het aankoopbeleid van 
het M HKA mede tot een incoherente collec-
tie heeft bijgedragen?
 De informatie over de relatie tussen het 
tijdschrift Artefactum en de aankopen door 
het M HKA is beperkt tot de bijschriften 
waarin wordt aangegeven op welke bladzij-
den in welk nummer van Artefactum aan de 
betrokken kunstenaar teksten zijn gewijd en 
in welk jaar het betreffende werk door het 
M HKA werd aangekocht. Tussen de werken 
zijn vitrinekastjes aangebracht met openlig-
gende nummers van Artefactum. De getoon-
de pagina’s betreffen artikels over bekende 
kunstenaars uit de jaren 80, die níet in de 
collectie zijn terechtgekomen, maar waar-
aan Artefactum blijkbaar wel aandacht heeft 
besteed: Mike Kelley, Rosemarie Trockel, Bill 
Viola, Fischli & Weiss, James Coleman, Jean-
Marc Bustamante, Jeff  Wall, Reinhard 
Mucha, Haim Steinbach, Thomas Schütte 
en Jeff  Koons. We vernemen dus dat 
Artefactum aandacht heeft besteed aan kun-
stenaars waarvan werk in de collectie van 
het M HKA is terechtgekomen en dat 
Artefactum artikels heeft gewijd aan kunste-
naars van wie geen enkel werk in de collectie 
is opgenomen. So what? Belangwekkend zou 
zijn om inzicht te krijgen in de redenen voor 
de aan- of  afwezigheid. Maar die analyse 
ontbreekt volledig.
 Tot slot is het vreemd dat de ambitie om 
de impact van een tijdschrift te thematise-
ren en het over ‘kunstkritiek’ te hebben 
nauwelijks af  te lezen is aan de tentoonstel-
ling. Afgezien van de reeds genoemde lay-
out van het 54ste nummer, de aan de muur 
gekleefde covers van de 53 gepubliceerde 
nummers en de openliggende afleveringen 
in de vitrinekastjes, is er geen enkele materi-
ele verwijzing naar het tijdschrift. Bestaat er 
zoiets als een Artefactum-archief ? We dur-
ven het hopen. Geen enkel archiefstuk  
– toch het gedroomde instrument om ver-
banden tussen het tijdschrift en het M HKA 
aannemelijk te maken – is evenwel in de 
tentoonstelling te bespeuren. Zo goed als 
geen enkele vraag die spontaan opborrelt 
bij een tentoonstelling over de relatie tussen 
de collectievorming van het M HKA en het 
beleid van het tijdschrift Artefactum krijgt 
een antwoord. Uit de tentoonstelling kan 

dus niets geconcludeerd worden. De Arte-
factum-jaren had evengoed een themaloze 
collectiepresentatie kunnen zijn.

2. De persmap

De persmap serveert achtergrondinformatie 
die de bezoeker van de tentoonstelling moet 
ontberen. We lezen dat bij de selectie van de 
werken de volgende methode werd toege-
past: ‘In het onderzoek naar Artefactum heeft 
het M HKA een externe referentielijst 
gemaakt van kunstenaars die in deze periode 
belangrijk worden geacht, in andere toen 
wijdverbreide kunsttijdschriften (Flash Art / 
Art in America / Texte zur Kunst / Metropolis 
M / Parkett / Art Monthly / October / Frieze) 
en zoals ze verschijnen in het recente ‘A 
Topology’ [de tentoonstelling The Eighties. A 
Topology, gecureerd door Ulrich Loock en 
Sandra Guimarães, Museu Serralves, Porto, 
2006-2007 – K.B./D.P.].’ Daarnaast werd 
evenwel nog een andere lijst samengesteld 
en dit door niemand minder dan Flor Bex 
zelf: ‘Flor Bex startte van een lijst van alle 
werken uit de collectie die in Artefactum zijn 
opgenomen, het M HKA met een lijst van 
kunstenaars die uit het internationaal tijd-
schriftenonderzoek naar voor komen als 
belangrijk in het kunstbeeld van toen. Die 
twee zijn aan elkaar afgetoetst.’
 Een ronduit onthutsende vaststelling is 
dat Bex een actieve rol heeft gespeeld bij de 
samenstelling van de tentoonstelling. Het 
belangrijkste ‘onderzoekssubject’ werd dus 
uitgenodigd om de resultaten van het onder-
zoek mee te bepalen! Ook op andere punten 
is de aanpak problematisch. Hoewel beweerd 
wordt dat de externe referentielijst van het 
M HKA zowel gebaseerd is op internationale 

tijdschriften als op de tentoonstelling The 
Eighties: A Topology, blijken alle genoemde 
kunstenaars afkomstig uit laatstgenoemde 
tentoonstelling, behalve Peter Halley. Een 
bijkomend probleem is dat over de aanpak 
niet duidelijk gecommuniceerd wordt. Hoe 
moeten we de uitspraak begrijpen dat beide 
voornoemde ‘lijsten’ aan elkaar werden 
‘afgetoetst’? Waarom zijn die lijsten niet 
integraal afgedrukt? Tot slot werden de zelf  
geformuleerde selectiecriteria inconsequent 
toegepast en werden allerlei troebele of  
ronduit ongefundeerde uitzonderingen 
gemaakt. Zo wordt gesteld dat het werk van 
Allan McCollum niet werd opgenomen 
omdat zijn werk pas in 1999 is aangekocht, 
alsof  de ‘invloed’ van Artefactum – als je daar 
al in gelooft – in 1999 uitgewerkt zou zijn. 
Van Jean-Marie Bijtebier werd bovendien 
wél een schilderij opgenomen dat in 1999 
werd aangekocht. Het werk van Narcisse 
Tordoir zou niet zijn opgenomen omdat hij 
‘wel al in 1984 en 1987 werd aangekocht 
maar met ander werk dan in Artefactum 
later wordt besproken’. Nochtans wordt van 
andere kunstenaars wel degelijk werk 
getoond dat niet in Artefactum besproken 
werd. Zo heeft Artefactum weliswaar artikels 
gewijd aan David Mach en Ettore Spalletti, 
maar zijn de werken die het M HKA van deze 
kunstenaars aanschafte respectievelijk twee 
en zes jaar na de verschijning van die arti-
kels gemaakt. Net als bij Tordoir konden ze 
dus niet besproken worden in het betreffen-
de artikel.
 De persmap brengt weliswaar bijkomende 
informatie, waarnaar de bezoeker van de 
tentoonstelling kan fluiten, maar die nieu-
we gegevens zijn vaag en contradictorisch. 
Het wil de organisatoren niet lukken om in 
een helder betoog het verband tussen 

Artefactum & het M HKA: bedenkingen en voorstellen

Jan Vercruysse 

Kamer (III), 1985. Foto: Heirman Graphics



De Witte Raaf  – 150 / maart – april 2011 28

Artefactum en de M HKA-collectie neer te 
zetten. Het was wachten op de publicatie in 
de hoop een antwoord te krijgen op de tal-
loze vragen die de tentoonstelling en de 
persmap oproepen.

3. De publicatie

De publicatie werd voorgesteld op 7 oktober 
2010 en is vormgegeven als een Artefactum-
nummer. Ze bevat vijf  tekstbijdragen, een 
catalogusgedeelte, twee indexen – een 
auteursindex en een index van kunstenaars 
en actoren – en een herdruk van de strip 
van Jacques Charlier die in het eerste num-
mer van Artefactum werd gepubliceerd. De 
eerste, inleidende tekst van Bart De Baere is 
een licht gewijzigde versie van de ongesig-
neerde tekst uit de persmap, die daarmee 
alvast aan de directeur van het M HKA kan 
worden toegeschreven. Van Anne-Marie 
Poels en Jan De Vree is een Korte inleiding op 
het tijdschrift Artefactum opgenomen. Dieter 
Roelstraete schetst het discursieve land-
schap tijdens de bestaansperiode van 
Artefactum. Zijn bijdrage wordt gevolgd door 
een panelgesprek tussen Flor Bex en de 
hoofdredacteurs van vijf  Vlaamse kunst-
tijdschriften (onder wie een van beide 
auteurs van deze tekst), gemodereerd door 
Wim Van Mulders. De laatste tekst van het 
nummer is een epiloog geschreven door Flor 
Bex zelf.
 Een belangrijk verschil met de tentoon-
stelling is dat de publicatie wel degelijk enige 
informatie verschaft over Artefactum. In de 
auteursindex zijn alle bijdragen opgenomen 
met de vermelding van het nummer waarin 
ze zijn gepubliceerd en met de specificatie of  
het gaat om een (hoofd)artikel, een tentoon-
stellingsrecensie of  een boekbespreking. De 
index op kunstenaars en actoren laat onder 
meer toe ruwweg na te gaan welke kunste-
naars het vaakst in de schijnwerpers liepen 
in het blad. In het panelgesprek en in de bij-
dragen van Poels & De Vree en Flor Bex krij-
gen we een rudimentaire schets van de 
geschiedenis van Artefactum voorgeschoteld 
– ook dit is een verschil met de tentoonstel-
ling, waar elke historische duiding afwezig 
is. Bij de bijdrage van Poels & De Vree wordt 
bovendien een grafiek afgedrukt die de 
ruimte per land in de agenda zichtbaar 
maakt en onder meer het opvallende aan-
deel van de Franse kunstactualiteit in 
Artefactum onderstreept – een nuttige teloe-
fening. Tot slot zijn in het catalogusgedeelte 
fragmenten opgenomen van de Artefactum-
bijdragen over de kunstenaars van wie het 
M HKA werk heeft aangekocht.
 De leemtes en de problemen in de catalo-
gus overschaduwen echter volledig de 
winstpunten ten opzichte van de tentoon-
stelling. Om met een kleine opmerking te 
beginnen: het is jammer dat de ‘columns’ 
die auteur, vertaalster en psychoanalytica 
Marian Verstraeten in de eerste twee num-
mers publiceerde onder de titel Y-Froth. 
Delusive Views from the Seaside, niet in de 
auteursindex zijn opgenomen. Een stuk 
problematischer is dat de catalogussectie 
niet werd aangegrepen om bijkomende 
informatie te leveren. Is het werk aange-
kocht bij een galerie? Waar is het tentoonge-
steld? Is het tentoongesteld in het M HKA 

vooraleer het werk werd aangekocht? Is de 
bijdrage uit Artefactum door de redactie 
besteld of  door een auteur ingezonden? En 
de hamvraag: wat is in al die individuele 
gevallen de specifieke relatie tussen de 
redactionele beslissing om aandacht aan de 
kunstenaar te besteden en de aankoop door 
het M HKA?
 De teksten over de geschiedenis van 
Artefactum zijn extreem oppervlakkig en 
hopeloos subjectief. De Korte inleiding op het 
tijdschrift Artefactum van Anne-Marie Poels 
en Jan De Vree doet zijn titel alle eer aan. In 
deze tekst wordt slechts een handvol gege-
vens opgesomd die iedereen kan vaststellen 
die een uurtje heeft uitgetrokken om door 
Artefactum te bladeren. Van een grondige 
lectuur van het tijdschrift of  zelfs maar van 
de derde pagina’s met het organigram en de 
inhoudsopgave geven Poels en De Vree niet 
de minste blijk. De talrijke wissels in het per-
soneels- en auteursbestand komen nauwe-
lijks ter sprake. Uit de angstvalligheid waar-
mee elke voor Bex ongunstige hypothese 
terzijde wordt geschoven, blijkt een positie-
ve vooringenomenheid met betrekking tot 
het blad. Poels & De Vree melden dat Bex op 
het moment dat hij directeur wordt van het 
M HKA ‘zijn functie als hoofdredacteur 
[geeft] aan Lieven Van Den Abeele om de 
geloofwaardigheid van Artefactum te waar-
borgen – vanaf  dan volgt Bex de redactie 
nog zijdelings; hij blijft niettemin uitgever’. 
Verderop in het panelgesprek geeft Wim 
Van Mulders, lid van de leescommissie, een 
heel andere versie van de feiten: ‘In 1987 
namen Georges Roque, Marian Verstraeten, 
Saskia Bos en Wim Van Mulders ontslag uit 
de commissie. Het parallellisme tussen 
Artefactum en het tentoonstellingsbeleid 
van het M HKA werd door de onafhankelij-
ke leescommissie als storend ervaren.’ Deze 
twee totaal verschillende versies van het 
verhaal dat de Artefactum-jaren wil aan-
kaarten, staan ongegeneerd naast elkaar in 
een en dezelfde catalogus! Het is geen 
alleenstaand geval. Poels & De Vree stippen 
even de mogelijkheid aan dat de redactie 
door adverteerders onder druk zou zijn 
gezet, maar die overweging wordt onmid-
dellijk verticaal geklasseerd: ‘Maar hoewel 
menig galeriehouder hem [Bex] onder druk 
zet om een artikel te wijden aan de tentoon-
stelling in zijn galerie in ruil voor een pagi-
nagrote advertentie zegt Bex daar nooit 
voor gezwicht te zijn. Wie naar relaties 
zoekt tussen de adverteerders en de ten-
toonstellingsbesprekingen en artikels over 
instellingen in verschillende opeenvolgende 
Artefactum-nummers, kan die inderdaad 
niet onmiddellijk vinden.’ Dat er ‘niet 
onmiddellijk’ aanwijzingen worden gevon-
den, volstaat voor Poels & De Vree. Nochtans 
leert een vingeroefening dat er wel redenen 
zijn om te twijfelen aan Bex’ principiële 
houding. De Parijse galerie Farideh Cadot is 
vanaf  de eerste nummers een trouwe adver-
teerder. Opvallend veel afbeeldingen van 
werken – van onder anderen François 
Boisrond en Georges Rousse, die door deze 
galerie werden vertegenwoordigd – dragen 
onderaan de vermelding ‘courtesy Farideh 
Cadot’. Op de cover van het tweede nummer 
staat het werk Sans titre (1983) van Georges 
Rousse afgebeeld terwijl in het betreffende 
nummer slechts in een handvol zinnen op 
deze kunstenaar wordt ingegaan en al zeker 
geen belangrijk monografisch artikel aan 
hem wordt gewijd. Bij de vermelding van de 
titel op pagina 3 wordt opnieuw galerie 
Farideh Cadot vermeld. Tevens wordt aan 
de kunstenaars Markus Raetz en Georges 
Rousse respectievelijk in Artefactum nr. 3 en 
Artefactum nr. 6 een bijdrage gewijd, waar-
bij diezelfde galerie telkens onder minstens 
één illustratie vermeld wordt. Er is ook werk 
van Georges Rousse in de collectie van het 
M HKA terechtgekomen. Dergelijke feitelij-
ke ‘correlaties’ vormen op zich nog geen 
bewijs dat het redactioneel beleid invloed 
onderging van het publiciteitsbeleid, maar 
ze dienen minstens grondig te worden uit-
gespit. Ook in zijn inleidende tekst geeft Bart 
De Baere blijk van positieve vooroordelen. 
Als hij de lacunes in de collectie ter sprake 
brengt, stelt hij zonder enig argument dat 
de afwezigheid van belangrijke kunstenaars 
als Thomas Schütte in de collectie ‘wijst op 
de beperkingen van het aankoopbeleid dat 
ook toen al met zeer beperkte middelen 
moest worden waargemaakt.’ In dezelfde 
periode werkte De Baere voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst te Gent, thans het 
SMAK, dat toen met minder middelen dan 
het M HKA meerdere werken van Thomas 

Schütte wist te verwerven. Hoe valt dit te 
rijmen?
 De publicatie draagt tot slot ook letterlijk 
de al te persoonlijke stempel van Flor Bex. 
Dat Bex de vormgeving verzorgde, mag hem 
zeker worden gegund. We leren immers in 
de catalogus dat hij dat ook voor het echte 
tijdschrift deed. Problematischer is dat hij 
met de Epiloog letterlijk het laatste woord 
krijgt in de publicatie. Zijn bijdrage wordt 
geïllustreerd met enkele kunstwerken en 
parafernalia die met de geschiedenis van 
Artefactum samenhangen en die als artis-
tieke kushandjes voor de stichter kunnen 
worden opgevat: een fles met ‘verpulverde 
Artefactum’ van Denmark (1984), een ont-
werp van Jacques Charlier voor een T-shirt 
voor Artefactum (1985), een ludiek portret 
van Bex door de Franse kunstenaar Ben 
(1990), en een door Keith Haring op 15 
augustus 1985 uitgeschreven check van 8 
dollar waarmee deze kunstenaar het zesde 
Artefactum-nummer bestelde. De tekst van 
Bex bevat alweer informatie die door de 
andere bijdragen wordt tegengesproken. 
Bex herinnert zich slechts één themanum-
mer, terwijl Poels en De Vree er – correcter 
– vijf  hebben gevonden. Bex houdt ongege-
neerd een pleidooi pro domo. Zonder ver-
pinken schrijft hij: ‘de inhoud van het tijd-
schrift wordt om de twee maanden 
samengesteld door de redactieraad, na 
lezing van alle ingezonden teksten.’ Marian 
Verstraeten in een brief  die hiernaast wordt 
afgedrukt, en Wim Van Mulders in een 
interview met ons, zijn een andere mening 
toegedaan.
 Voor de catalogus werd geen enkele histo-
rische bron geraadpleegd die de door Bex 
aangeleverde informatie zou kunnen tegen-
spreken. De catalogus kan dus bezwaarlijk 
het resultaat van kritisch onderzoek wor-
den genoemd. Net als de tentoonstelling 
moet hij als een verkapte hommage worden 
begrepen.

4. Onderzoeksvragen en onderzoeks-
methodiek

Welke vragen moeten er worden gesteld om 
een kritische geschiedenis van het tijdschrift 
Artefactum te schrijven, en meer specifiek, 
om een substantieel onderzoek op te zetten 
naar de correlaties tussen Artefactum en het 
aankoopbeleid van het M HKA? En op welke 
manier kunnen die vragen worden beant-
woord?
Beginnen we met het begin: de motieven 
voor de oprichting van Artefactum. Waarom 
is Bex met een tijdschrift begonnen? Wat 
wilde hij hiermee bereiken? Wat was de 
motivatie om een meertalig en internatio-
naal blad te maken? De ondertitel van het 
tijdschrift luidt ‘Tijdschrift voor hedendaag-
se kunst in Europa’ en in het editoriaal van 
het eerste nummer wordt gesteld dat het 
tijdschrift vertrekt van een ‘internationaal 
Europees perspectief ’. Door welke motieven 
is die nadruk op het Europese karakter van 
het blad ingegeven?
 Al na enkele nummers merkt men talloze 
personeelswissels bij Artefactum. Het blad is 
een ware duiventil. De samenstelling van de 
buitenlandse redacties, het redactioneel 
comité en de rest van het personeelsbestand 
wisselen voortdurend. Geregeld worden 
nieuwe functies ‘uitgevonden’ of  verhuizen 
medewerkers naar nieuwe of  andere func-
ties. Waarom werkte Bex met een redactie? 
Hoe kwam het dat er zo’n groot verloop 
was? Wat heeft de talrijke personeelswissels 
gemotiveerd? Waarom werden personen 
bedankt voor bewezen diensten of  waarom 
zijn ze zelf  opgestapt? Welke effecten heb-
ben deze personeelswissels gehad op de 
inhoud van het blad? Artefactum heeft in 
zijn 12-jarige geschiedenis ook vier hoofd-
redacteurs gekend – Flor Bex (1983-1987), 
Lieven Van Den Abeele (1987-1989), Anne 
Schraenen (1989-1994) en Erno Vroonen 
(1994). Kan er een wezenlijk verschil wor-
den vastgesteld tussen het beleid van de ver-
schillende hoofdredacteurs? Welke breuken 
kunnen algemeen worden vastgesteld in de 
loop van het bestaan van Artefactum?
 Bij een van de talrijke personeelswissels in 
de geschiedenis van Artefactum verdwijnen 
grafisch vormgever Marcel Pijpers en typo-
grafe Anne Kurris, die respectievelijk van 
nr. 1 tot nr. 4, en van nr. 2 tot nr. 4 in de 
colofon worden vermeld. Na hun ‘afscheid’ 
wordt geen vormgever meer vermeld, maar 
uit De Artefactum-jaren leren we alvast dat 
Flor Bex zelf  de vormgeving van Artefactum 

in handen nam. In die rol heeft hij mogelijk 
een grote invloed gehad op de keuze van de 
illustraties bij de artikels. Hoe groot en van 
welke aard was die invloed? Is het feit dat 
zoveel werken uit de M HKA-collectie in 
Artefactum zijn gereproduceerd terug te voe-
ren tot de stempel die de editor en stichter 
als vormgever op het blad kon drukken?
 Zoals hierboven aangegeven kunnen er 
feitelijke correlaties tussen advertenties en 
redactionele bijdragen in Artefactum wor-
den vastgesteld. Dit roept de vraag op naar 
de verwevenheid tussen het publiciteitsbe-
leid en het redactionele beleid van het tijd-
schrift. Hebben de adverteerders de inhoud 
van het blad beïnvloed? Zijn de eventuele 
effecten van die beïnvloeding ook in de col-
lectie van het M HKA terug te vinden?
 Met betrekking tot de correlatie tussen 
Artefactum en de collectie van het M HKA 
dient te worden vertrokken van de volledige 
collectie van het M KHA en van het volledi-
ge aantal kunstenaars waaraan Artefactum 
aandacht heeft besteed. Wat dat laatste 
betreft gaat het volgens de publicatie De 
Artefactum-jaren over in totaal 1.500 kun-
stenaars. Vraag is om te beginnen of  er een 
bepaalde smaak of  artistieke visie is af  te lei-
den uit de aandacht voor bepaalde kunste-
naars – verondersteld dat sommigen van de 
1.500 kunstenaars ‘meer’ aandacht kregen 
dan andere. Of  zijn er integendeel geen pro-
tagonisten aan te wijzen? Dat zou ook een 
vaststelling van formaat zijn! Stel dat even-
wel toch protagonisten kunnen worden 
aangeduid, zijn deze dan ook vertegenwoor-
digd in de collectie? Indien dat het geval is, 
dan kan nog worden nagegaan of  ook de in 
Artefactum afgebeelde werken – eventueel 
zelfs op de cover – in de verzameling zijn 
beland. Anderzijds zou ook de omgekeerde 
oefening moeten worden gemaakt: welke 
werken heeft het M HKA aangekocht in de 
periode tussen 1985 en 1997 en zijn de 
makers van deze werken ook aan bod 
gebracht in Artefactum? Zijn deze werken 
ook afgebeeld? Van de kunstwerken die wij-
zen op de correlatie tussen Artefactum en 
het aankoopbeleid van het M HKA, dient 
het verwervingsproces te worden nagegaan 
en dient ook te worden onderzocht hoe de 
beslissing tot stand is gekomen om aan het 
betreffende kunstwerk (of  zijn maker) aan-
dacht te besteden in Artefactum.
 Op basis van complete overzichten van 
alle gegevens (personeel, auteurs, afbeel-
dingen, advertenties…), een volledige chro-
nologie, interviews met alle betrokkenen, 
archiefonderzoek – niet alleen in het archief  
van Artefactum, maar ook in archieven van 
andere betrokkenen – is het mogelijk om de 
kritische geschiedenis te schrijven van 
Artefactum en de collectie van het M HKA – 
iets waar beide overigens recht op hebben. 
Als die kritische geschiedenis op papier 
staat, kunnen de deontologische aspecten 
van de merkwaardige dubbelrol van de 
Artefactum-stichter en M HKA-directeur 
weloverwogen worden ‘afgetoetst’.
 Wie het schoentje past, trekke het aan…

Collectie XXVI: De Artefactum-jaren liep 
van 10 september 2010 tot 20 februari 
2011 in het M HKA, Museum van Heden-
daagse Kunst, Leuvenstraat 32, 2000 
Antwerpen (03/260.99.99; www.muhka.be).

Cover publicatie ‘Collectie XXVI. De Artefactum-jaren’, 
vormgeving: Bex Art Consult bvba
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Gesprek met Wim Van Mulders over de tekst  
Kunstkritiek (1983)

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams & Dirk Pültau: We zouden het 
met jou over één specifieke tekst willen hebben: 
Kunstkritiek, waarvan de eerste twee afleve-
ringen in 1983 gepubliceerd werden in twee 
opeenvolgende nummers van Kunst Nu, het 
informatieve tijdschrift van de toenmalige 
Vereniging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent. Vervolgens werd de tekst – uitge-
breid met een derde deel en in Engelse vertaling 
– gepubliceerd in het pas opgestarte tijdschrift 
Artefactum (nr. 2, 1984). Ten slotte ver-
scheen een Nederlandse versie van de integrale 
tekst in de catalogus van de Biënnale van de kri-
tiek in 1984 (ICC, Antwerpen, 8 september – 
7 oktober 1984). Vooraleer we op de tekst 
ingaan, willen we evenwel graag weten wan-
neer en waarom je als kunstcriticus aan de slag 
bent gegaan.
Wim Van Mulders: Misschien moet ik dan 
eerst vertellen hoe ik met kunst in aanra-
king ben gekomen? De kunst is mij met de 
paplepel ingegeven. Mijn vader, Modest Van 
Mulders, schilderde. Voor de oorlog had hij 
samen met Luc Peire en Marc Mendelson bij 
Isidoor Opsomer aan de academie van 
Antwerpen gestudeerd. Als jongeling 
bezocht ik met hem de Musea voor Schone 
Kunsten van Antwerpen en Gent.
K.B./D.P.: Wat heb je gestudeerd?
W.V.M.: Ik heb eerst kunsthumaniora 
gedaan in Sint-Lukas Schaarbeek en daarna 
heb ik enkele weken architectuur gevolgd. 
Omdat ik snel doorhad dat ik niet voor het 
architectenberoep in de wieg was gelegd, 
ben ik vervolgens in 1967 kunstgeschiede-
nis gaan studeren aan de Rijksuniversiteit te 
Gent. Toen ik mijn studies aanvatte – of  ten 
laatste in mijn tweede jaar – wist ik al dat ik 
niet met oude kunst bezig wilde zijn en voor 
moderne kunst zou kiezen. Ik heb mijn 
scriptie gemaakt over Paul Klee. Ik heb zijn 
dagboeken uitgeplozen en Unendliche 
Naturgeschichte en Das Bildnerische Denken 
gelezen, de boeken die de neerslag bevatten 
van zijn lessen aan het Bauhaus. Voordien 
was ik al geconfronteerd met de kunste-
naarsgeschriften van De Stijl – in de kunst-
humaniora hadden we namelijk les gekre-
gen van Alfons Hoppenbrouwers, die een 
echte adept van De Stijl was en ons met de 
originele tijdschriften van de beweging liet 
kennismaken. De confrontatie met geschrif-
ten van kunstenaars heeft een cruciale rol 
gespeeld in mijn keuze om zelf  over kunst te 
schrijven. 
K.B./D.P.: Had je tijdens je studies al een beeld 
van de hedendaagse kunst?
W.V.M.: Toch wel. Marcel De Maeyer gaf  in 
het laatste jaar een vrije cursus, een vier- of  
vijftal lessen, over recente kunst. Hij sprak 
echter vooral over Fontana, Yves Klein en 
het Nouveau Réalisme waar hij zich als 
kunstenaar mee verwant voelde. Mijn 
kunsthistorische opleiding gaf  mijn inte-
resse voor moderne kunst een fundament, 
maar de echte uiteenzetting met heden-
daagse kunst is later begonnen, in 1972 
met name.
K.B./D.P.: Wat is er toen gebeurd? 
W.V.M.: In 1972 heb ik tijdens mijn leger-
dienst in het Duitse Büren – op 50 kilometer 
van Kassel – Documenta 5 van Harald 
Szeemann bezocht. Ik kon een inschrij-
vingsbewijs voorleggen voor een reis geor-
ganiseerd door de Gentse Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst 
(V.M.H.K.) en kreeg van de kolonel de toela-
ting om voor twee dagen te ‘verdwijnen’. In 
Documenta 5 werd ik geconfronteerd met 
werk van Beuys, Broodthaers, Vautier, met 
de minimal art van Judd, Flavin en Andre, 
met de conceptuele kunst, met land art en 
met de werken van Penck en Richter. Ik her-
inner mij ook levendig de afdelingen ‘Kitsch’ 
en ‘Bildnerei der Geisteskranken’, met de 
onovertroffen Adolf  Wölfli. Ik heb dat alle-
maal in Kassel leren kennen. In hetzelfde 
jaar – 1972 – woonde ik in het ICC te 
Antwerpen een fluxusconcert van Ben 
Vautier bij. Ik voelde meteen de drang om 
mij in die nieuwe kunstvormen te verdiepen 
en begon allerlei zaken uit te zoeken. Zo leer-
de ik de manifesten en geschriften van 
Fluxus en de teksten van Joseph Kosuth 

kennen. In Kosuths geschriften ontdekte ik 
een theoretische kracht die ik elders nog niet 
had aangetroffen. Meteen daarop begon ik 
dat soort teksten intens te gebruiken in het 
kader van mijn lessen – vanaf  1973 gaf  ik 
immers Actuele Kunst, een theoretische cur-
sus aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (KASK) te Gent. 
K.B./D.P.: Hoe was je in de KASK terechtgeko-
men?
W.V.M.: Dat is via Flor Bex gegaan. Mijn 
echtgenote en ik waren af  en toe de oppas 
van zijn zoontje. Ik was kind aan huis bij het 
ICC, waar Bex sinds 1972 directeur was. In 
1973 werd Bex gevraagd Karel Geirlandt op 
te volgen als docent kunstactualiteit aan de 
KASK. Bex had echter geen tijd en vroeg mij 
of  ik geïnteresseerd was. Ik werd verplicht 
een mondelinge proef  af  te leggen in het 
advocatenkantoor van Geirlandt; hij luis-
terde als een sfinx. Pas een week later wist ik 
dat ik kon beginnen. Eigenlijk was ik niet 
van plan in het onderwijs te stappen – ik 
voelde meer voor een loopbaan als weten-
schappelijk onderzoeker – maar als werklo-
ze kunsthistoricus had ik geen andere 
keuze. Ik heb er echter nooit spijt van gehad. 
Lesgeven en kunstkritiek bedrijven lagen 
voor mij dicht bij elkaar. 
K.B./D.P.: In welke zin? 
W.V.M.: Het ene versterkte het andere. De 
studenten voelden aan wanneer ik over 
kunstenaars sprak die mij nauw aan het 
hart lagen of  wanneer ik, daartoe uitgeno-
digd door hun vragen of  onder druk van de 
actualiteit, over tendensen sprak die ik pro-
blematisch vond, zoals de schildersrage 
begin jaren 80. Dat nieuwe schilderen leek 
mij gepusht. De argumentatie van Wolfgang 
Max Faust en Achille Bonito Oliva, de pro-
motoren van respectievelijk de Duitse 
‘Heftige Malerei’ en de Italiaanse ‘Trans-
avanguardia’, hield mijns inziens geen steek.
K.B./D.P.: Had je ten tijde van je aanstelling in 
de KASK al over kunst geschreven?
W.V.M.: Nee. 
K.B./D.P.: Wat waren je eerste teksten over 
hedendaagse kunst? 
W.V.M.: Mijn eerste tekst, De stapelingen van 
Eric De Volder, was een verslag van een event 
in de Zwarte Zaal van de Gentse Academie 
en verscheen in Eksit. Kortrijks maandblad 
voor het uitgaand publiek (nr. 8, maart-april 
1974). Eric was actief  als tekenaar en leidde 
het Etherisch Strijkersensemble Parisiana. 
In de academie stapelde hij levende perso-
nen op elkaar volgens strikte patronen. 
Verder was er een boksmatch, een slangen-
kunstenaar, een goochelaar… Iemand 
schommelde hoog boven het publiek en Eric 
dirigeerde Parisiana met rode bokshand-
schoenen. De tweede tekst, eveneens ver-
schenen in Eksit (nr. 10, juli-augustus 
1974), was een door mij ingrijpend geredi-
geerd interview met Daniel Buren. 
Aanleiding was Burens vijfde tentoonstel-
ling in de Wide White Space Gallery in dat 
jaar. Buren verrichtte telkens dezelfde 
ingreep waarbij hij een band van papier-
stroken met witte en gekleurde strepen aan-
bracht die de binnenkant van de galerie ver-
bond met de buitenkant. De enige variabele 
was de kleur – in 1974 waren de strepen wit 
en bruin. De tekst was didactisch opgevat. 
Ik wilde simpelweg duidelijk maken waar-
over het werk van Buren ging. In België 
begrepen immers weinigen iets van zijn 
werk. 
K.B./D.P.: Wat voor teksten heb je vervolgens 
geschreven? 
W.V.M.: Ik heb een tijdje geschreven voor de 
krant De Standaard, dat moet in de tweede 
helft van de jaren 70 zijn geweest. Verder 
heb ik in de jaren 70 enkele kortere, infor-
matieve teksten gepubliceerd in Kunst & 
Cultuur, het tijdschrift van het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel – onder meer 
over de tentoonstelling Je/nous-Ik/wij, die in 
1975 plaatsvond in het museum van Elsene 
en bedoeld was om het linkse tijdschrift Pour 
van Isi Fiszman en Jean-Claude Garot van 
het faillissement te redden. Ik begon ook vrij 
vroeg te schrijven voor het Franstalige tijd-
schrift +–0, revue d’art contemporain, uitge-
geven door de alomtegenwoordige Elisabeth 
Rona en haar twee kinderen Stéphan en 
Anne Marie. Het blad verscheen in zwart-

wit en er was veel ruimte voor grote illustra-
ties. Mijn eerste tekst in +–0 verscheen in 
1976 en handelde over één werk van 
Alessandro (kunstenaarsnaam van 
Alessandro Filippini). Het ging om een reeks 
van twaalf  fotomontages naar een twaalfde-
lige Passie van Christus, geschilderd door een 
Italiaanse renaissanceschilder. Alle perso-
nages die de 12 taferelen bevolkten, werden 
door Alessandro zelf  nagespeeld. In 1982 
publiceerde ik in +–0 een van de eerste 
beschouwingen over het werk van 
Guillaume Bijl. Vanaf  1979 begon ik als cri-
ticus voor musea en kunstinstellingen te 
werken. Jan Hoet is de eerste die mij de kans 
heeft gegeven om een bijdrage te leveren 
voor een catalogus. In 1979 schreef  ik 
namelijk de inleiding voor de catalogus van 
de tentoonstelling Aktuele kunst in België – 
Inzicht/Overzicht-Overzicht/Inzicht die in dat 
jaar plaatsvond in het Museum van 
Hedendaagse Kunst. Vanaf  datzelfde jaar 
leverde ik ook regelmatig bijdragen aan 
catalogi van het ICC. Ik werd rond die tijd 
sterk geïnspireerd door de teksten van MTL-
galerist Fernand Spillemaeckers die in het 
postume boek Ooidonk 78 werden gepubli-
ceerd. 
K.B./D.P.: Wat vond je zo inspirerend aan zijn 
teksten? 
W.V.M.: Spillemaeckers was onder meer de 
eerste die de theoretische armoede van de 
Belgische kunstkritiek aan de orde stelde. In 
mijn tekst voor de catalogus van Aktuele 
kunst in België verwijs ik naar die uitspraken. 
K.B./D.P.: Had je nog andere inspiratiebron-
nen? Welke teksten hebben jouw kunstkritisch 
discours gevoed? 
W.V.M.: Onder meer Theorie der Avantgarde 
van Peter Bürger, de Drie opstellen over kunst 
en ideologie van Louis Althusser en Kunst-
geschiedenis en ideologie van Hadjinicolaou. 
Hadjinicolaou benadrukte dat mensen in 
een imaginaire verhouding tot de werkelijk-
heid leven. Ook de verfijnde acrobatiek van 
Roland Barthes sprak mij aan, en ik las de 
teksten van Art & Language, Joseph Kosuth, 
Dan Graham en Victor Burgin, die een 
tegenwicht boden voor het Franstalige dis-
cours. 
K.B./D.P.: Kan je aangeven wat voor jou toen 
de kern was van het debat over kunst? 
W.V.M.: Wat mij het meest bezighield was 
de vraag naar de relatie tussen kunst en 
ideologie. Het debat rond die vraag laaide 
toen hoog op. Ik kocht zelfs een werkje van 
Ben Vautier waarin boven een reproductie 
van Dirk Bouts de zin L’idéologie dominante 
vous regarde geschreven stond.

Kunst Nu

K.B./D.P.: Had je al voor Kunst Nu geschreven 
voor de publicatie van je tekst over kunstkritiek?
W.V.M.: Een enkele keer. In 1977 schreef  ik 
in het gestencilde ‘Maandelijkse bulletin’ 
van de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst – het tijdschrift heette 
toen nog niet Kunst Nu – een korte tekst over 
de Duitse kunstenaar Jochen Gerz die een 
tentoonstelling had in het C.I.C. (Cultureel 
Informatief  Centrum), de lokalen van de 
Vereniging op de Kouter in Gent. 
K.B./D.P.: Hoe is de opdracht voor de tekst over 
kunstkritiek tot stand gekomen?
W.V.M.: De aanleiding was een colloquium 
over kunst en kunstkritiek in het ICC. 
Volgens mij waren op dat colloquium ook 
mensen van Kunst Nu aanwezig. Ze hebben 
mij in ieder geval nadien gevraagd om er 
iets over te schrijven. Ik ben daar onmiddel-
lijk op ingegaan. Ik had mij op dat colloqui-
um namelijk mateloos geërgerd.
K.B./D.P.: Waarover precies? 
W.V.M.: Ik alludeer erop aan het begin van 
mijn tekst: ‘Een Nederlands kunstenaar 
(een volgeling van Raveel maar daar kan 
Raveel natuurlijk niets aan doen) zei tijdens 
een colloquium dat de beste kunstkritiek 
erin bestaat de naam van de kunstenaar in 
grote letters af  te drukken, gecombineerd 
met zoveel mogelijk reproducties en zo wei-
nig mogelijk tekst.’ Op het colloquium hield 
een kunstenaar een openlijk pleidooi voor 
de knechting en ridiculisering van de kunst-
kritiek. Dat kon voor mij niet door de beugel. 

Ik vond het bovendien gevaarlijk dat precies 
een kunstenaar dat standpunt verdedigde – 
daardoor dreigde het immers geloofwaardig 
over te komen. De reductie van kunstkritiek 
tot dienstbetoon is een van de belangrijkste 
problemen die ik in het begin van de tekst 
naar voor schuif. 
K.B./D.P.: Je stelt ook in een adem dat de kunst-
criticus een mercantiele functie vervult. Hij 
voorziet kunstproducten van de legitimatie die 
ze nodig hebben om te functioneren op de kunst-
markt.
W.V.M.: Ik heb mij altijd gestoord aan de 
hypocrisie van de kunstwereld met betrek-
king tot de kunstmarkt. De kunstmarkt is 
een realiteit waar je niet naast kan kijken. 
Kunst wordt verkocht en voor het ene 
kunstwerk wordt meer betaald dan voor het 
andere. Op die manier creëert de kunst-
markt een hiërarchie waarbij alles in geld, 
in marktwaarde wordt vertaald. Naast het 
museum was de kunstmarkt volgens mij de 
belangrijkste instantie die in het kunstsys-
teem betekenis en waarde toekent – maar 
dat mocht allemaal niet gezegd worden. Als 
kunstcriticus werd ik ook regelmatig met 
het mercantiele gebruik van de kunstkritiek 
geconfronteerd. 
K.B./D.P.: Op welke manier? 
W.V.M.: Bijvoorbeeld doordat verzamelaars 
mij op vernissages om advies vroegen. Vaak 
deden ze dat op een haast tersluikse wijze: 
‘Wat vind je ervan? Interessant, vind je 
niet?’ en ‘Wat vind jij er dan precies interes-
sant aan?’ In die tijd begonnen mensen die 
geïnteresseerd waren in kunst – en in het 
kopen van kunst – zich reeds te omringen 
met allerlei consultants en adviseurs. Soms 
zochten ze evenwel ook ter plekke, tijdens de 
vernissage, mensen op die hen een soort 
garantie konden verschaffen op het product 
dat ze wilden aankopen: museumdirec-
teurs, collega-verzamelaars of  galeristen  
– de kracht van MTL-galerist Fernand 
Spillemaeckers was bijvoorbeeld dat hij ver-
zamelaars kon overtuigen om bepaalde 
kunstwerken te kopen door er als specialist 
een precieze uitleg over te verschaffen. In 
veel gevallen werd echter ook de kunstcriti-
cus ‘om raad gevraagd’. 
K.B./D.P.: Tegenover de kunstkritiek-als-
dienstbetoon plaats je een andere vorm van 
kunstkritiek: een kunstkritiek ‘die zich in het 
kamp van de vijand situeert’, een kunstkritiek 
die niet te beroerd is ‘om zich te beroepen op het 
geest- en bevattingsvermogen van de kleinbur-
ger en bij middel van diens argumenten de actu-
ele kunst voor onbenullig, zwakzinnig en gebor-
neerd te houden.’
W.V.M.: Dat klopt. Die uitspraak moet je 
zien in de Belgische context, die ik trouwens 
in de tweede helft van mijn tekst schets. De 
kunstkritiek stelde in deze contreien niet 
veel voor. In De Standaard schreef  Roger 
Marijnissen onder meer over hedendaagse 
kunst, maar zonder er veel begrip voor aan 
de dag te leggen. Toen Broodthaers overleed 
schreef  hij in De Standaard van 5 februari 
1976: ‘Welk oeuvre heeft hij nagelaten? 
Verklaringen en interviews bieden weinig 
houvast en in vele gevallen is er geen touw 
aan vast te knopen… Het ligt me niet.’ Ik 
heb vruchteloos geprobeerd een antwoord 
gepubliceerd te krijgen op dit stuk van vijf-
tien regeltjes. Ik stelde met spijt vast dat spe-
cialisten hedendaagse kunst doorgaans wel 
naar oude kunst keken, maar dat het omge-
keerde zelden het geval was. Zelf  bleef  ik, 
ondanks mijn specialisatie, erg geboeid door 
belangrijke figuren uit de kunstgeschiede-
nis. Ik had in mijn tijd als recensent van De 
Standaard ook een heel moeilijke relatie met 
Guido Van Hoof, de chef  cultuur. Van Hoof  
was een intellectueel die doorwrochte bij-
dragen schreef  over kerk en theologie, maar 
voor hedendaagse kunst kon hij weinig 
begrip opbrengen. Dat ik een tijdje voor  
De Standaard heb gewerkt, was vooral aan 
theatercriticus Jef  De Roeck te danken. Hij 
verdedigde mij.
K.B./D.P.: In je analyse van de Belgische situ-
atie noem je ook de namen van enkele critici, 
met name Frans Boenders en Freddy De Vree. 
W.V.M.: Frans Boenders en Freddy De Vree 
hadden veel invloed omdat ze naast hun tek-
sten in Kunst & Cultuur en hun boeken elk 
een radioprogramma hadden op Radio 3, de 
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toenmalige radiozender voor cultuur en 
klassieke muziek. Maar ze gingen er met de 
grove borstel door. Boenders was een reto-
risch talent met een gedegen filosofische 
achtergrond, maar hij geloofde niet in de 
actuele kunst die nochtans zelf  vaak uit 
ideeën was ontstaan, al dan niet van filoso-
fische aard. De Vree was enkel geïnteres-
seerd in de kunst van zijn generatie – voor-
namelijk lyrische abstractie, Cobra en Zero. 
Hij maakte de hedendaagse kunst een beetje 
belachelijk. Toen de Tate Gallery voor 4000 
pond het uit vuurvaste stenen opgebouwde 
Equivalent VIII – 120 units van Carl Andre 
kocht, veroorzaakte dit een rel waar de 
populaire Britse bladen van smulden. Zelfs 
de gerenommeerde kunsthistorici van The 
Burlington Magazine mengden zich in The 
Bricks Affair en predikten een aankooppoli-
tiek van wait and see. De Vree’s discours 
sloot daarbij aan. Hij schreef  dat Andre een 
oplichter was omdat hij bakstenen verkocht 
die oorspronkelijk per lot van duizend 
slechts 40 € kostten. Hij koos dikwijls argu-
menten die niet ter zake deden. Met betrek-
king tot de hedendaagse kunst zei De Vree: 
‘Dat moet je aan Van Mulders vragen.’ Dat 
advies heeft men in de Belgische provincie 
blijkbaar ter harte genomen. Vanaf  een 
bepaald moment – omstreeks 1980 – werd 
ik voortdurend gevraagd om allerlei inlei-
dingen voor catalogi te verzorgen. Ik werd 
dus zelf  in de positie gedrongen van iemand 
die ‘kunstkritiek als dienstbetoon’ beoefent. 
In mijn tekst over kunstkritiek geef  ik even-
wel ook aan dat het moeilijk was om daar-
aan te ontsnappen, zeker in de Belgische 
context: ‘En als zijn [van de kunstcriticus] 
relaas, analyse of  informatie van niet-
gebondenheid en een gebrek aan dienst-
vaardigheid getuigen, is de kans groot dat 
geen enkel instituut of  organisme (ook kun-
stenaars worden instituten) hem uit de 
pekel zal willen helpen.’

De tegenreactie

K.B./D.P.: Aan het einde van de tweede afleve-
ring van je tekst in Kunst Nu verwijs je naar de 
reacties die je bijdrage over kunstkritiek heeft 
losgeweekt: ‘’verschillende individuen’ zouden 
‘negatief  gereageerd’ hebben op het eerste deel 
van je tekst ‘omdat uitdrukkingen als ‘kunste-
naar-souffleur’ en ‘geld’ onwaardig zouden zijn 
voor een integer criticus.’ Uit welke hoek kwa-
men die reacties?
W.V.M.: Karel Geirlandt stapte na het ver-
schijnen van het eerste deel met het opgehe-
ven vingertje op mij toe en waarschuwde 
me om op te passen met mijn bedenkingen. 

Daarnaast heeft vooral een aantal kunste-
naars scherp gereageerd. Ze vertelden mij 
onomwonden dat het mijn taak niet was om 
de kunst aan de schandpaal te nagelen en 
het hele kunstbedrijf  in vraag te stellen. Ik 
begreep dat protectionisme van de kunst-
wereld niet. Een heleboel zaken werd met de 
mantel der liefde bedekt en van zodra je dat 
doorprikte, kreeg je het verwijt ‘onder eigen 
duiven te schieten’. In de kleine Belgische 
kunstwereld moest je kiezen tussen twee 
kampen: de tegenstanders en de voorstan-
ders van de hedendaagse kunst. Een tussen-
weg was blijkbaar niet mogelijk. 
K.B./D.P.: Je noemt wel enkele buitenlandse 
voorbeelden van kunstkritische praktijken die 
aan dat dilemma ontsnappen – al schets je ook 
hier geen optimistisch beeld. Je schrijft: ‘Er rest 
hem [de kunstcriticus] dan alleen nog het luch-
ten van een hermetische, schele geleerdheid, die 
hem koning maakt in ’t land der blinden (lees 
Art Press en je weet niet eens of  de klok hier 
luidt voor een dienst of  voor een dode). Het 
andere alternatief  bestaat in het doorzien van 
de propagandistische alweterij van b.v. het New 
Yorkse Artforum met de in schoolkennis en dis-
tinctie verklede Amerikaanse clichés van ‘qua-
lity’ en ‘great art’, of  de reactie hiertegen 
(October) dat zich begeeft op het pad van de 
geëngageerde donquichotterie en waarvan de 
medewerkers echte kunstkritiek bedrijven in de 
zin dat ze tenminste proberen te verklaren waar 
ze ideologisch staan en wat de rol van schrijven 
over kunst kan zijn.’ Kan je jouw oordeel over 
die tijdschriften wat toelichten?
W.V.M.: Ik stoorde mij een beetje aan de 
Franse slag van L’Art Vivant en Art Press: de 
lichtvoetige nonchalance van die teksten. 
Voor een tijdschrift als Artforum koesterde ik 
veel bewondering. Ik heb er later, in 1986, 
op hun vraag een uitgebreid essay over 
Panamarenko in gepubliceerd: On the earth 
and in the air, gespreid over vier pagina’s. 
Artforum publiceerde als een van de eerste 
kunsttijdschriften academische, oerdegelij-
ke en doorwrochte essays. Je kon er teksten 
in aantreffen die toen in België geen enkele 
kans zouden hebben gemaakt. Met begrip-
pen als ‘quality’ en ‘great art’ alludeer ik 
daarop. Tegelijk gleed Artforum in die tijd al 
af  naar een – weliswaar zeer kwaliteitsvolle 
– vorm van dienstbetoon. Het is het tijd-
schrift October geweest dat in zijn eerste 
nummers de status van Artforum heeft 
doorprikt. Eigenlijk komt October er het best 
van af  in mijn tekst. 
K.B./D.P.: In de zin volgend op de zonet geci-
teerde passage schrijf  je evenwel over October: 
‘Doch men ontkomt niet aan de indruk dat de 
teksten hier [in October] tot zelfstandige, artis-
tieke essays uitgroeien die hun kracht vinden in 

het breedvoerig en geabsorbeerd mededelen van 
een plichtenleer ten overstaan van kunst en 
maatschappij.’
W.V.M.: Dat is juist. Wellicht had ik die zin 
beter niet geschreven. Het was beter geweest 
om te stoppen bij ‘artistieke essays’. Ik geef  
toe dat ‘plichtenleer’ nu erg schoolmeester-
achtig overkomt. Als docent was ik tenslotte 
een echte schoolmeester, omdat ik vond dat 
de studenten zo bitter weinig afwisten van 
hedendaagse kunst. De eerste tien jaar dach-
ten ze dat ik van een andere planeet kwam. 
K.B./D.P.: Alles wat jij in deze tekst beschrijft, 
is volkomen herkenbaar: een groot deel van de 
kunstkritiek was en is inderdaad een veredelde 
vorm van dienstbetoon, terwijl een andere vorm 
van kunstkritiek dan weer even autonoom en 
abstract opereert als het werk van de kunste-
naar dat erin beschreven wordt. Maar het dra-
matische in je tekst is dat er geen enkele opening 
wordt gelaten. Er lijkt werkelijk geen enkele uit-
weg uit de impasse te bestaan.
W.V.M.: Ik dacht écht zo op dat moment. 
Het is een paradox: enerzijds is kunst (in 
brede betekenis) datgene wat mij het meest 
interesseert – kunst is mijn leven – maar 
anderzijds weet ik dat de kunst het eerste is 
wat onder druk komt te staan als er een cri-
sis uitbreekt. Ik had altijd een dubbele hou-
ding: fascinatie voor kunst, maar tevens het 
besef  van de manipulatie, de autoriteit en 
de macht van curatoren, collectioneurs en 
de kunsthandel. Tot op heden koester ik een 
mild pessimisme met betrekking tot kunst-
kritiek. Ik huiver bijvoorbeeld ook van het 
verplichte optimisme als het over kunstbe-
richtgeving gaat. Allicht was mijn tekst 
over kunstkritiek zo extreem omdat ik mij 
tot geen enkel instituut verplicht voelde. 
K.B./D.P.: Is er op jouw tekst een breder debat 
gevolgd? Hebben andere critici erop gereageerd? 
W.V.M.: Nee. Men nam nota van de tekst, 
maar een polemiek in pers of  tijdschriften 
bleef  uit. 
K.B./D.P.: Eigenlijk is het toch merkwaardig 
dat jij een forum vond om een zo pessimistische 
boodschap te ventileren. Je zou verwachten dat 
een tekst met zo’n onpopulaire boodschap in de 
lade zou blijven liggen. Bovendien is het een 
blad als Kunst Nu – geen onafhankelijk kritisch 
tijdschrift maar het informatieve tijdschrift van 
de vriendenvereniging van een museum voor 
hedendaagse kunst – dat de tekst publiceerde. 
W.V.M.: Inderdaad. Toch kan ik me voor-
stellen dat een dergelijke tekst in eerder 
kleinschalige publicaties en tijdschriften 
nog wel een kans maakt. De beperkte ruim-
te waarin kunstkritiek zich beweegt maakt 
af  en toe zo’n uitbarsting noodzakelijk.
K.B./D.P.: Ondanks de negatieve reacties en de 
vaderlijke vermaning van de voormalige voor-

zitter van de V.M.H.K. bleef  je nadien voor 
Kunst Nu schrijven. 
W.V.M.: Veel bijdragen heb ik evenwel niet 
meer geleverd. Na de publicatie van mijn 
tekst over kunstkritiek zijn nog slechts enke-
le teksten van mijn hand gepubliceerd: een 
tekst over Narcisse Tordoir (september 
1984), over de boeken van Guy Marchal 
(november 1985), over Carel Balth (mei 
1987) en in april 1990 een korte inleiding 
bij een tentoonstelling van leraren van de 
KASK, waar ik op dat moment nog steeds 
lesgaf.
K.B./D.P.: Je publiceerde ook nog in catalogi 
van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten 
waar uitgerekend Karel Geirlandt directeur 
was. 
W.V.M.: Ook andere instellingen vroegen 
mij om te schrijven. Ik wilde mij niet ingra-
ven in het soort ondergronds circuit waar 
bijvoorbeeld Danny Devos altijd zo’n voor-
stander van is geweest.
K.B./D.P.: De uitleg voor het feit dat jouw car-
rière geen hinder ondervond van de publicatie 
van de tekst Kunstkritiek zou wel eens heel 
cynisch kunnen zijn: in een catalogus hoort nu 
eenmaal een tekst en er waren niet zoveel critici.
W.V.M.: Misschien. Maar ik wil toch ook 
benadrukken dat ik niet zomaar over alles 
en iedereen wilde schrijven. Ik ben steeds 
uitgegaan van de indruk die het werk op mij 
maakte. Ik luisterde ook niet zomaar naar 
de kunstenaar. Dat strookte niet met mijn 
inzichten.
K.B./D.P.: Sprak je dan niet met kunstenaars?
W.V.M.: Jawel, maar ik liet de inhoud van 
mijn teksten er niet door bepalen. Mijn job 
als docent liet trouwens niet toe om langdu-
rig in ateliers te verblijven. Ik spaarde kosten 
noch moeite om mijn lessen voor te berei-
den. Ik reisde regelmatig naar Nederland en 
Duitsland – naar Amsterdam en Eindhoven, 
Düsseldorf  en Keulen. Ik nam dia’s, ik kocht 
boeken. Dat alles nam enorm veel tijd in 
beslag. De laatste tijd kan ik meer tijd uit-
trekken voor de dialoog in het atelier en 
daarbuiten. De kunstenaar denkt ook meer 
mee. Dat heeft nochtans ook gevaren.
K.B./D.P.: Waarop doel je? 
W.V.M.: Kunstenaars zijn geen watjes. Ik 
heb de indruk dat kunstenaars vandaag 
bijna de inhoud dicteren van de stukken die 
over hen geschreven worden. Schrijven 
over kunst is echter heel persoonlijk. Het is 
nadenken over datgene wat je grondig beke-
ken en ervaren hebt. Tijdens het schrijven 
lees ik over verwante onderwerpen en door 
die lectuur en een associatief  denken groeit 
de tekst. Een tekst ontstaat onder andere via 
de transformatie van andere teksten. 
K.B./D.P.: Kreeg jij vaak feedback op jouw tek-
sten? Heeft de redactie van Kunst Nu bijvoor-
beeld gezegd wat ze vonden van jouw tekst over 
kunstkritiek?
W.V.M.: Nee, ze hebben de tekst gewoon 
gepubliceerd. Ik kreeg zelden feedback na 
het indienen van een tekst. De organisato-
ren waren blij dat de tekst er voor de dead-
line was en de kunstenaars accepteerden 
hem meestal zonder morren. Men ging uit 
van het motto ‘schoenmaker blijf  bij je leest’. 
K.B./D.P.: Het blijft toch vreemd dat een derge-
lijke harde tekst geen sporen nalaat.
W.V.M.: Ik was me er nochtans van bewust 
dat mijn tekst hard overkwam en dat het 
mijnenveld waarin ik mij begaf  ook het 
einde van mijn carrière kon betekenen. Het 
is trouwens niet eens zo zeker dat mijn tekst 
geen gevolgen heeft gehad. In het jaar waar-
in mijn tekst over kunstkritiek verscheen, 
heb ik ook meegewerkt aan Kunst in België 
na 45 (Antwerpen, Mercatorfonds, 1983) 
en met name Jan Vercruysse heeft er toen 
alles aan gedaan om mij bij Karel Geirlandt, 
die als redacteur van het boek optrad, in dis-
krediet te brengen. Hij keurde nadien alles af  
wat ik over hem schreef. Alain Cueff  en Pier 
Luigi Tazzi bevielen hem beter. 
K.B./D.P.: En volgens jou heeft dat met je tekst 
over kunstkritiek te maken? 
W.V.M.: Ik denk het wel. Ik heb toen het ver-
schil ontdekt tussen de persoon van de kun-
stenaar en het werk. Overigens ben ik het 
werk van Vercruysse intens blijven volgen. 
K.B./D.P.: Een jaar later verschijnt een meer 
uitgebreide en in het Engels vertaalde versie van 
de tekst over kunstkritiek in het tweede num-
mer (februari-maart 1984) van Artefactum, 
waarvan jijzelf  redactielid was. Kan je vertellen 
hoe je bij Artefactum betrokken bent geraakt?
W.V.M.: Flor Bex was pas ontslagen als 
directeur van het ICC. Omdat hij een inko-
men nodig had, richtte hij een tijdschrift op, 
geïnspireerd op Giancarlo Politi’s Flash Art, 
dat verscheen vanaf  1967. Voor Artefactum 

Wim Van Mulders, Art Criticism in een Engelse vertaling door Nadine Malfait in het tijdschrift Artefactum, nr. 2, februari-maart 1984, pp. 16-25 
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heeft hij een aantal mensen – onder wie 
Hilde Van Pelt, Marian Verstraeten, Saskia 
Bos, Georges Roque, Erno Vroonen en Leo 
Van Damme – bij het tijdschrift betrokken 
om te schrijven en suggesties te doen. Ook ik 
werd gevraagd. Ik was sinds de jaren 70 
altijd met Bex in contact gebleven. 
K.B./D.P.: Kan je wat meer over je contacten 
met Bex vertellen?
W.V.M.: Ik bezocht frequent het ICC en voor 
mijn lessen over ‘videokunst’ mocht ik een 
loodzware taperecorder en monitoren mee-
nemen naar Gent. Ik toonde tapes van 
onder anderen Lili Dujourie, Gilbert & 
George, Bruce Nauman, Dan Graham, Vito 
Acconci, Jan Dibbets en Chris Burden. Ik 
werd tijdens Bex’ directoraat in het ICC ook 
jaarlijks uitgenodigd om ideeën te leveren 
voor het programma. Mijn verstandhou-
ding met hem is steeds heel professioneel 
geweest. Naar de redactievergaderingen 
van Artefactum ging ik evenwel zelden. 
Officieel zat ik in het ‘leescomité’, samen 
met Marian Verstraeten en Georges Roque, 
maar ik stelde vast dat Flor met onze advie-
zen weinig rekening hield.
K.B./D.P.: Hoe is het idee ontstaan om de tekst 
uit te breiden en deze in vertaling op te nemen?
W.V.M.: Bij de start van Artefactum was er 
gewoon te weinig kopij. Ik denk dat Flor Bex 
toen gevraagd heeft om een vervolg te 
schrijven op de tekst die in Kunst Nu was 
gepubliceerd. Ikzelf  speelde al een tijdje met 
de idee van een vervolg. Ik wilde mijn tekst 
wat verbreden en het strikt Belgische karak-
ter ervan openbreken. Het derde deel is eer-
der beschouwend en handelt over de recu-
peratie van het begrip avant-garde. Het zou 
trouwens ook kunnen dat de voorzet gege-
ven werd door de organisatoren van de 
Biënnale van de Kritiek – zoals gezegd, ver-
scheen de driedelige versie van de tekst op 
het einde van dat jaar in een Nederlandse 
en Franstalige versie in de catalogus van de 
Biënnale van de Kritiek, die plaatsvond in het 
ICC. Eigenlijk kan ik mij niet herinneren 
hoe het precies gegaan is.
K.B./D.P.: Je zou kunnen opmerken dat de 
publicatie in Artefactum nog paradoxaler is 
dan de eerste publicatie in Kunst Nu: in dit 
geval stel jij de onmogelijkheid van de kunstkri-
tiek immers aan de orde in een blad waar je zelf  
in de redactie zit en dus mee het beleid bepaalt.
W.V.M.: Dat klopt. Je kon suggesties doen en 
Bex ging daar al dan niet op in. Het was ten-
slotte ‘zijn’ blad. Toch was het in de begin-
fase van het blad mogelijk, dankzij de open-
heid van Bex, doorwrochte en polemische 
teksten te plaatsen.
K.B./D.P.: De publicatie van de Nederlandse en 
Franstalige versie in de catalogus van de 
Biënnale van de Kritiek wijkt in één beteke-
nisvol detail af  van die in Artefactum… name-
lijk doordat het tijdschrift Artefactum zelf  in 
niet zo’n gunstige zin in de tekst ter sprake 
wordt gebracht. Artefactum en +–0 worden er 
samen aangehaald als voorbeelden van tijd-
schriften die eerder informatief  bedoeld zijn en 
die ‘zich tot taak stellen het ‘aktuele’ het koste 
wat het kost te ‘redden’’. In de in Artefactum 
gepubliceerde versie had je enkel +-0 vermeld… 
W.V.M.: Ik vermoed dat ik ondertussen tot 
de bevinding was gekomen dat Artefactum 
tot dezelfde categorie behoorde, hoewel ik er 
toch ongewoon lange teksten over onder 
anderen Harald Szeemann en Sigmar Polke 
in kon publiceren. Bovendien heb ik nog 
altijd respect voor de manier waarop zowel 
Elisabeth Rona als Flor Bex zich ingezet heb-
ben voor een weinig lucratieve zaak als een 
kunsttijdschrift. Flash Art vormt de uitzon-
dering die de regel bevestigt.
K.B./D.P.: Hoe kijk je vandaag terug op deze 
tekst over kunstkritiek?
W.V.M.: Kunstkritiek is zonder twijfel de 
meest problematische tekst die ik ooit heb 
geschreven. Ik wring mijzelf  in de onmoge-
lijkheid om nog te spreken over kunst en 
terzelfder tijd zeg ik toch wat kunstkritiek 
behoort te zijn. Ik geloofde in het funda-
menteel ongrijpbare van de kunst en daar-
door raakte ik verstrikt in een haast perver-
se status quo. Trouwens, naar aanleiding 
van jullie vraag heb ik ontdekt dat er nóg 
een vervolg op de tekst over kunstkritiek is 
geweest, namelijk in Force Mental nr. 11 
(1985), het blad van Club Moral, de organi-
satie die gerund werd door Anne-Mie Van 
Kerckhoven en Danny Devos. Ik begrijp 
nauwelijks dat ik erin gelukt ben om nóg 
een vervolg te schrijven.
K.B./D.P.: Wat heb je in dat ‘vierde deel’ nog 
weten toe te voegen?
W.V.M.: Die tekst getuigt opnieuw van mijn 
hartsgrondige onvrede met het regime van 

het kunstsysteem. Anderzijds doe ik wel een 
suggestie om uit de impasse te geraken. 
K.B./D.P.: En die luidt?
W.V.M.: De suggestie is vervat in een citaat 
van Charles Harrison van Art & Language, 
waarmee ik mijn tekst besluit. Harrison 
schreef  in 1981: ‘Een kritiek, die naam 
waardig, heeft een tweede kritiek nodig 
waarmee men de eerste kan omvatten, 
omschrijven en eventueel verklaren.’
K.B./D.P.: Hoe kijk je terug op je activiteiten als 
kunstcriticus tot dusverre?
W.V.M.: Ik ben mij nog steeds bewust van 
het vreemde tussengebied waarin ik actief  
ben: de kunst, de kunstenaar, het museum, 
de debatruimte en het kunsttijdschrift. De 
kern van mijn betoog is aantonen hoe moei-
lijk een adequate vertaling van het kunst-
werk in proza is en hoe kijken én denken de 
uiteenzetting onderbouwen. Ik probeer 
geen passieve consument van kunst te zijn. 

Transcriptie: Klaar Leroy
Redactie: Dirk Pültau

De eerste twee afleveringen van de tekst 
Kunstkritiek verschenen in Kunst Nu, het 
tijdschrift van de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst, in het 
kader van een reeks Kunst Nu in België. 
Eerste aflevering: Kunstkritiek: een bijl-
hamer die niet beukt (deel I), in: Kunst Nu, 
februari 1983, p. 3. Tweede aflevering: 
Kunstkritiek in België: nog niet oud en 
koud (deel II), in: Kunst nu, april 1983, pp. 
4-5. De met een derde deel uitgebreide 
versie verscheen onder de titel Art Criticism 
in een Engelse vertaling door Nadine Malfait 
in het tijdschrift Artefactum, nr. 2, februari-
maart 1984, pp. 16-25 (titel van het derde 
deel: Part III. Avant-garde as norm?). Deze 
laatste tekst verscheen ten slotte als inlei-
ding/introduction in het Nederlands en het 
Frans (vertaling: Marian Verstraeten) in de 
catalogus van de Biënnale van de kritiek 
(ICC, Antwerpen, 8 september – 7 oktober 
1984), pp. 8-17 (Nederlands) en pp. 18-27 
(Frans). Ten slotte publiceerde het tijdschrift 
Force Mental nog een vervolg op deze tekst 
onder de titel Kunstkritiek: Een Bijl of  een 
Dweil?, in Force Mental nr. 11, 1985. 
Vertaling in het Engels door Danny Devos: 
Art Criticism: a Hatchet or a Floorcloth?.

Een versie van de tekst alsook een biblio-
grafie van de teksten van Wim Van Mulders 
tot 1985 zijn binnenkort beschikbaar op de 
website www.dewitteraaf.be.

In memoriam 
Erik Eelbode (1959-2010)

Het is niet overdreven om te stellen dat De Witte Raaf zonder Erik 
Eelbode niet zou zijn wat het vandaag is. Op verschillende wijzen 
heeft Erik bijgedragen aan het tijdschrift. In de eerste jaren was hij 
‘eindredacteur’, op dat moment een eufemisme voor duivel-doet-
al: naast al zijn andere werkzaamheden (als organisator van cur-
sussen kunstgeschiedenis van de vzw Amarant), leidde hij het 
blad, dat toen door Amarant werd uitgegeven. Hij schreef  zelf  tek-
sten, maar stond ook in voor het enthousiasmeren van de mede-
werkers, het maken van de dummy, het corrigeren van teksten en 
– last but not least – het bezorgen van illustraties.
 Een andere ‘bijdrage’ van Erik was cruciaal voor míjn verdere 
leven. Toen ik werd gevraagd wat ik eventueel nog zou willen 
doen voor de organisatie waarvoor ik me gedurende vierentwintig 
maanden had ingezet als gewetensbezwaarde, antwoordde ik 
spontaan: De Witte Raaf. Op het moment dat ik op die vraag dit  
– voor iedereen, ook voor Erik – abrupte antwoord gaf, gebeurde 
er iets wonderlijks, iets wat mijn leven heeft veranderd. Erik zei 
zonder verpinken dat hij dan zou terugtreden als eindredacteur 
(nogmaals: hij was feitelijk hoofdredacteur – maar hij noemde 
zich ‘slechts’ eindredacteur). Die reactie was ongelofelijk. Ik her-
inner me dat zijn collega’s opkeken toen hij dat totaal onvoorspel-
bare antwoord gaf  op mijn even onverwachte plan. Het was het 
begin van een onwaarschijnlijk avontuur.
 We hebben lange tijd samengewerkt. Erik verzorgde de fotogra-
fierubriek, in de tweede katern die Ondertussen werd genoemd. 
Met een enorme gretigheid schreef  hij over de fotografie-actuali-
teit. Samen met Luc Van Acker bezocht hij ontelbare tentoonstel-
lingen in eigen land en de steeds verder door hen opgerekte grens-
gebieden – ‘dit weekend naar Reims geweest’. Steeds kwam hij 
enthousiast terug, al was het maar omdat hij iets gezien had wat 
hij niet meer wilde zien. Hij wist wat hij zeer goed vond, zeker, maar 
onder die top van wat normaal een piramide is, lag in feite slechts 
één dragende balk: de fotografie in goede en kwade dagen, slecht, 
middelmatig, bijna excellent of  zeer goed – zijn extreme nieuwsgie-
righeid bracht hem en zijn vriend overal. In die dagen verzorgde 
Erik ook de eindredactie van De Witte Raaf. Hij deed dat met een 
onwaarschijnlijke zin voor perfectie. De geredigeerde teksten – die 
steeds al door de auteurs waren gefiatteerd – las hij nog minstens 
tweemaal. Als ooit de kalligrafische notities op de A3-proeven wor-
den geconsulteerd in het archief  van De Witte Raaf, dan kunnen 
Eriks uiterst zorvuldige lectuur worden vastgesteld en zijn inspan-
ningen om treffelijke alternatieven aan te bieden.
 Als ik ’s zondags, rond 13.30 uur, aankwam bij Gauthier 
Dejonghe, die het ontwerp verzorgde, kreeg ik van Erik de eerste 
feedback over de essays: ‘prikkelend’, ‘moeilijk maar goed’, 
‘straf ’… Die zondagnamiddagen met Gauthier en Erik zijn onver-
getelijk. We waren vogelvrij, zaten in een ondenkbaar pand in 
Gentbrugge (naast een coiffeur), vlakbij de gore Dendermondse  
Steenweg, Jupilers en een flesje rode wijn bij de hand. Het zijn 
jaren die ik onmiddellijk opnieuw wil beleven. Het waren wilde 
tijden waarin we veel ondernamen, nooit risico’s uit de weg gin-
gen en geen cent verdienden.
 Gevraagd naar een foto bij een tekst – De Witte Raaf bevatte 
nogal wat essays die zich niet makkelijk lieten illustreren (?!) – had 
hij meteen een stapeltje fotoboeken paraat. Tijdens de discussie 
die daarop volgde, werd dat stapeltje een stapel. Enzovoort. Ik heb 
zelden zo’n gulzig liefhebber van beelden gezien – die bovendien zo 
clement was ten opzichte van anderen die honderd of  duizend 
keer minder hadden gezien (bij die soort reken ik vooral mezelf, 
niet Etienne Wynants, toenmalig redactiesecretaris, die ook een 
groot leverancier van beelden was).
 Aan onze samenwerking kwam een abrupt einde door een 
conflict. Bij afwezigheid van Erik lijkt het me niet goed om mijn 
versie van de feiten te geven. Dat is ook niet meer nodig: niet 
omdat hij er niet meer is, maar omdat we elkaar – gelukkig – nog 
eenmaal zagen en spraken. We ontmoetten elkaar toevallig in het 
SMAK – ja, of  all places in dat door De Witte Raaf heel af  en toe 
geviseerde museum. De korte conversatie verliep volledig com-
plexloos – ook het gesprek over de stopzetting van onze samen-
werking, al sprak hij heel gevat en hoop ik van mezelf  hetzelfde. 
Op tien seconden waren de plooien gladgestreken – een prestatie 
van formaat! Wat me ook is bijgebleven, is de onvoorwaardelijke 
liefde voor wat hij daar aan het doen was. Hij sprak over het beeld 
(‘L’origine du monde’) en over de beelddrager (‘papier van de 
prachtigste soort, Japans, maanden naar gezocht’), zoals alleen hij 
dat kon. Het was een onwaarschijnlijk mooi moment, een beeld 
waardig.

Bedankt, Erik.

Koen Brams
Hoofdredacteur De Witte Raaf  1991-2000
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The situation concerning archives in the domain of  
the visual arts in Belgium
A discussion with Jan Ceuleers, Virginie Devillez, 
Fredie Floré and Hans De Wolf, moderated by Koen 
Brams & Dirk Pültau
This text is an edited version of  a discussion on the state of  
archives in the domain of  the visual arts in Belgium. Issues 
discussed are: the lacunae in archival collections and librar-
ies and the fragmentation of  the landscape of  archives and 
libraries in the country; accessibility (and the lack thereof); 
the ‘market’ for archives; museum policies and what they 
reveal of  their interests concerning archives; and potential 
solutions for the problems facing Belgium’s art historical 
archives.

(Art-historical) Archives – Libraries

Saskia Scheltjens – FLUSH. A reaction to OPPORTU-
NITIES, or the story of  a full house in a small street in 
Flanders, by Hans De Wolf  and published in De Witte 
Raaf no. 149
Saskia Scheltjens offers a reply to Hans De Wolf ’s article on 
Belgian art libraries, published in the previous issue.

(Art-historical) Libraries 

Kees Keijer – the Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie/Netherlands Institute for Art History 
in The Hague
In this article Kees Keijer analyses the Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie/Netherlands Institute for 
Art History, which is the main institute for art historical 
archives in Holland 

Art History – Archives – Art historical institutions – De Stijl

Eric Bracke – How the research project on Hugo 
Debaere’s archive disappeared from the radar
Around 2000 a pilot project was started on two artists’ 
archives, one on Dutch artist Daan van Golden, the other 
on Belgian artist Hugo Debaere. In this article Eric Bracke 
explores the reasons why research on Hugo Debaere did not 
lead to the anticipated outcome of  an exhibition, a monog-
raphy, etcetera. 

Artists archives – Hugo Debaere (1958-1994)

Koen Brams – Egress. Interview with Seth Siegelaub, 
pioneer of  conceptual art
Seth Siegelaub’s website (www.egressfoundation.net) is the 
starting point of  an interview with this pioneering curator 
of  conceptual art exhibitions. The interview discusses the 
various interests that are adressed on this site.

Textile history – conceptual art – Seth Siegelaub – Egress

The Congress on ‘Art and its cultural context’, Ter 
Kameren/La Cambre, Brussels, 1-3 July 1973
This is the first instalment of  a full transcription of  the con-
gress ‘Art and its Cultural Context’, held in Brussels from 
1-3 July 1973. This issue presents the first half  of  the first 
day’s proceedings, involving a panel consisting of  Albert 
Schug (Library Wallraf-Richartz Museum, Cologne) and 
the artists Lawrence Weiner, David Rushton (Art & 
Language), Philip Pilkington (Art & Language), Carl Andre 
and Hans Haacke. The congress was organised by Anny De 
Decker (Wide White Space Gallery, Antwerp), Fernand 
Spillemaeckers (MTL, Brussels), Paul Maenz (Paul Maenz 
Gallery, Cologne) and Marc Poirier dit Caulier (X-one 
Gallery, Antwerp). 

Conceptual art – Art & Language – Lawrence Weiner – Carl Andre 
– Hans Haacke – MTL Gallery

Faby Bierhoff  – The Getty Research Institute: an 
investigation on Paul Maenz’ Belgian contacts in the 
Galerie Paul Maenz Records 1956-1991
In this essay Faby Bierhoff  focusses on the Belgian connec-
tions of  the Cologne galerist Paul Maenz, among whom 
Fernand Spillemaeckers numbers as one of  the most impor-
tant. At the same time her article describes working condi-
tions in the Getty Research Institute. This is the first of  a 
series of  case studies related to a research project on MTL, 
the important Brussels gallery run by Spillemaeckers that 
played an important role in the introduction of  conceptual 
art to Belgium.

Galerie MTL – Paul Maenz – Fernand Spillemaeckers – art galleries 
– The Getty Research Institute

 
Lieven Van Den Abeele – Marcel Broodthaers, 
L’exposition à la galerie MTL, 13 mars – 10 avril 1970, 
1970. Collection Musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou, Paris
The second case study is an investigation of  the material in the 
archive of  the Centre Pompidou relating to the installation 
made by Marcel Broodthaers for the opening exhibition of  MTL 
Gallery in March 1970. The installation is now in the collection 
of  the Centre Pompidou. Lieven Van Den Abeele also describes 
working conditions in this institution’s archive. 

Centre Pompidou (archive) – Marcel Broodthaers – MTL Gallery

Dirk Pültau – Traces of  Fernand Spillemaeckers and 
Marcel Broodthaers’ L’exposition à la galerie MTL in 
the SMAK archive, Gent, Belgium
This article presents research on the material in the archive 
of  the SMAK that relates to the aforementioned work by 
Marcel Broodthaers – the installation having been shown 
in an exhibition in 1977, staged in commemoration of  the 
deceased artist. 

SMAK – Marcel Broodthaers

Marian Verstraeten – Letter to Flor Bex introduced 
by Koen Brams
Koen Brams presents a letter sent by Marian Verstraeten, 
translator, writer and member of  the editorial board of  the art 
magazine Artefactum, to Artefactum’s chief  editor Flor Bex. 

Marian Verstraeten – Flor Bex – Artefactum (Belgian art magazine, 
1983-1994)

Koen Brams & Dirk Pültau – Artefactum & the M HKA. 
Reflections and proposals
This is a critical review of  a project recently organized by 
the M HKA on the art magazine Artefactum, which was 
founded by the first director of  the M HKA, Flor Bex. The 
project focussed on the relations between Artefactum and 
the acquisition policy of  the M HKA. 

Flor Bex – M HKA (Museum of  Contemporary Art, Antwerp) – art 
criticism – Artefactum (Belgian art magazine, 1983-1994)

Koen Brams & Dirk Pültau – Conversation with Wim 
Van Mulders on his text Art Criticism (1983)
Koen Brams & Dirk Pültau conduct an in-depth interview with 
the Belgian art critic Wim Van Mulders. The interview focuss-
es on a single essay, published in 1983, on art criticism. 

Wim Van Mulders – art criticism – Artefactum (Belgian art 
magazine, 1983-1994)

Short author biographies may be found on p. 23.
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Nieuws
Hiding / Making. Showing / Creation. Strategies in 
Artistic Practice from the 19th to the 21st Centuries. 
Begin dit jaar werd door kunsthistorici gespecialiseerd in 
19de-eeuwse en moderne kunst een tweedaags symposium 
gehouden over het kunstenaarsatelier, naar aanleiding van 
de tentoonstelling Mythen van het atelier in het Teylers 
Museum in Haarlem – waarbij ook een gelijknamige publi-
catie verscheen met als ondertitel: Werkplaats en schilders-
praktijk van de negentiende-eeuwse kunstenaar. Het sympo-
sium kreeg een wat gekunstelde titel mee: Hiding / Making. 
Showing / Creation. Strategies in Artistic Practice from the 
19th to the 21st Centuries. Duidelijk was in ieder geval dat in 
die twee dagen de vraag centraal stond naar wat de kunste-
naar eigenlijk in zijn atelier doet, wat hij daar wel en niet 
van laat zien, en waarom. Meer algemeen gesteld ging het 
om de strategieën die de kunstenaar in zijn artistieke prak-
tijk hanteert. Over deze thema’s kwamen diverse internati-
onale deskundigen spreken.
 Het thema werd geïntroduceerd door Monika Wagner 
(Hamburg) die op het ogenblik werkt aan een studie over 
J.M.W. Turner. Over hem vertelde ze enkele prachtige anek-
dotes. Turner bleek als geen ander het spel te beheersen 
waar de termen in de titel van het symposium naar verwij-
zen. Als raszuivere rebel ging hij regelrecht in tegen de con-
ventie die bepaalde dat de kunstenaar vooral níet gepresen-
teerd mocht worden als iemand die aan het werk was. In 
plaats van kijkers te weren, nodigde Turner het publiek juist 
uit. De geselecteerde toeschouwers liet hij een poosje anti-
chambreren in een verduisterde kamer, alvorens hij hen 
toestond het atelier te betreden. Dat was de beste voorberei-
ding om bij binnenkomst van het atelier de explosieve baai-
erd aan kleuren in zijn schilderijen te ondergaan. Daarnaast 
toonde Turner de genodigden bijna schaamteloos de toe-
passing van zijn (nieuwe) erg economische schilderprinci-
pes. Zo werkte hij in zijn atelier aan meerdere werken tege-
lijk, een gewoonte die uiteraard wel meerdere kunstenaars 
erop nahielden. Bij Turner was het echter bijna een schil-
derfabriekje. Hij liep met één kleur langs alle doeken om de 
vlakken in die kleur in één keer af  te werken. Dergelijke 
opmerkelijke anekdotes ontbraken jammer genoeg in de 
volgende lezingen. Ze brachten bovendien ook het atelier 
zelf  minder ter sprake. Het ging eigenlijk steeds om ateliers 
zoals die op doek, op foto of  in video’s verschenen. Zelfs in 
het vraaggesprek van Wouter Davidts met kunstenaar 
Valérie Mannaerts, een op zich mooie afsluitende bijdrage, 
kwam in de begeleidende serie dia’s van haar werk maar 
één keer en ogenschijnlijk toevallig haar atelier langs.
 Ging het dan helemaal niet over de atelierpraktijk? 
Natuurlijk wel, maar dan vaak op een indirecte manier, zodat 
je niet meteen zicht kreeg op de precieze strategie die de kun-
stenaar gevolgd had. De lezing van Beatrice von Bismarck 
(Leipzig) behandelde Tacita Deans onderzoek naar de werk- 
en tentoonstellingspraktijk van Marcel Broodthaers, en naar 
wat je daarover kan te weten komen op basis van bijvoor-
beeld de parafernalia die nog aanwezig zijn op de locatie in 
Düsseldorf  waar Broodthaers veertig jaar geleden werkte.
 Interessanter was de vergelijking die Julia Gelshorn 
(Wenen) maakte tussen de wijze waarop Erik van Lieshout 

en Allan Sekula in hun werk het verschijnsel netwerk 
gebruikten, als een alternatief  voor de autonome beeldende 
kunst en het daaraan gerelateerde kunstenaarschap. In een 
van de acties die deel uitmaakten van zijn indrukwekkende 
tentoonstelling in het Museum Ludwig in Keulen (2009) 
bracht Van Lieshout verkleed als Spider-Man de nacht in 
het museum door, vóór een schilderij van Max Beckmann. 
Daarmee situeerde hij zijn netwerk ín het museum en rela-
teerde hij zijn positie aan die van de kunstenaars die in 
musea vertegenwoordigd zijn. Daartegenover probeerde 
Sekula in de films en foto’s van zijn project Fish Story (1995) 
de sociale en politieke netwerken bloot te leggen van 
gemeenschappen die aan een bepaalde plek gebonden zijn 
(bijvoorbeeld vissers en havenarbeiders op bepaalde kust- 
of  havenlocaties). Van Lieshout gebruikt het museum, 
Sekula de wereld als atelier. Welke strategie ze op die plek 
volgden, wat ze wél en wat ze niet lieten zien, bleef  echter 
ook in deze lezing onderbelicht.
 Nog minder duidelijk was dit in Matthias Krügers 
(München) lezing over Jean-Léon Gérôme en zijn kwast van 
dassenhaar. Krüger had het meer over esthetische normen 
en de plaats die in het ‘smaakdiscours’ werd toebedeeld aan 
werk waarbij een dergelijke fijne kwast werd gehanteerd. 
Was de schilderstijl volkomen glad, wat mogelijk is met een 
dergelijk penseel, dan kreeg het van de classicisten waarde-
ring, terwijl anderen het om precies dezelfde reden laf  en 
slap maakwerk vonden, of  vrouwelijk noemden (in deni-
grerende zin).
 De in Amerika werkende Petra ten-Doesschate Chu 
(Seton Hall University) pakte hét iconische werk binnen het 
behandelde thema aan, Courbets Atelier. Zij wist meteen 
alle aandacht te grijpen door niet eindeloos stil te staan bij 
de allegorie die de schilder hier van zijn atelier maakte, 
maar meteen in te zoomen op het doek op de schildersezel 
en op het specifieke landschap dat dit te zien geeft. Welke 
plek was dit, en hoe was Courbet in dit geval omgegaan met 
zijn fenomenale geheugen voor landschappen? Ze behan-
delde nog een andere opvallende trek van Courbet: zijn ver-
mogen om binnen een uur een landschap te schilderen. 
Courbet schepte er graag over op, maar of  hij het altijd 
waarmaakte, trok Ten-Doesschate Chu op overtuigende 
wijze in twijfel. Alleen de schilderijen waarvoor hij zijn 
paletmes gebruikte, konden in zo’n rap tempo worden neer-
gezet. Net als Turner wilde Courbet voor alles doorgaan als 
een virtuoos, als een tovenaar.
 De interessante kwestie van het kunstenaarsmuseum 
kwam aan bod in een lezing van Maarten Liefooghe (Gent) 
over het nagelaten atelierhuis van Gustave Moreau in 
Parijs, thans museum. Dat bepalingen in het testament niet 
altijd worden opgevolgd, bleek in dit geval uit het feit dat 
alle schildersezels uit het atelier verbannen werden en de 
doeken wandvullend aan de muur gehangen werden. Het 
leven van de kunstenaar als werkende mens werd onderge-
schikt gemaakt aan dat van het oeuvre, oftewel, de man 
verdween achter het beeld. Nog een stapje verder van de 
atelierpraktijk af  was de lezing van Terry van Druten 
(Teylers Museum, Haarlem) over het verzamelen van kleine 
schilderijen op paletten, die volgens de spreker meestal 
onder vrienden werden uitgewisseld, zoals poëzieplaatjes. 
Bij de lezing van Frank Reijnders (Universiteit van 
Amsterdam) over de ateliers van Duchamp, Mondriaan en 

Broodthaers waande men zich weer even terug in de colle-
gebanken, om bij de lezing van Matthias Noell (Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule Halle) van ongeloof  uit 
die banken te vallen. Met de foto’s van Van Doesburg had 
Noell een prachtig onderwerp. Die zijn het inderdaad waard 
om vanuit verschillende perspectieven onderzocht te wor-
den. Maar ik geloof  niet dat Van Doesburg de foto’s van zijn 
atelierhuis in Meudon, met zijn schilderijen, zelf  zou heb-
ben gemaakt, laat staan dat de inrichting ervan iets uit-
drukt over zijn opvattingen van architectuur. Niet alleen 
was Van Doesburg daarvoor te ziek in de korte periode dat 
hij in Meudon woonde (van eind december 1930 tot half  
februari 1931), de schilderijen werden er ook pas na zijn 
dood eind 1931 door zijn weduwe Nelly samengebracht.
 Geleerd en lang waren de lezingen van Michael Diers 
(Berlijn) over Michelangelo Antonioni’s film Blow Up (1966) 
en van Eric de Bruyn (Groningen) over Bruce Naumans 
video’s (vanaf  1968) van de kunstenaar die zich beweegt in 
het lege atelier, dat niet eens Naumans eigen atelier bleek te 
zijn. Verder sprak Mayken Jonkman (RKD, Den Haag) over 
de foto’s van kunstenaars in hun ateliers die waarschijnlijk 
met het oog op publicatie werden gemaakt, maar die toch 
maar in heel beperkte mate in tijdschriften en boeken opdo-
ken. Het thema waaierde dus een beetje alle kanten op, wat 
helemaal niet erg is, al is het voor een volgende keer mis-
schien geen slecht idee om iets meer in te gaan op, of  vast te 
houden aan dat wat er voor het doek (de foto/de film) in het 
atelier gebeurde en wat er van die besloten praktijk meege-
nomen wordt zodra het werk buiten het atelier wordt 
getoond. Of  aan een van de andere interessante hoofdvra-
gen, bijvoorbeeld in hoeverre het atelier een plaats is waar 
het imago van de kunstenaar wordt gecreëerd. Spannend 
zijn die onderwerpen zeker en er valt nog genoeg over te mel-
den, dus we zien uit naar een vervolg. Alied Ottevanger

p  Het symposium Hiding / Making. Showing / Creation. 
Strategies in Artistic Practice from the 19th to the 21st 
Centuries (org. Sandra Kisters, Radboud Universiteit 
Nijmegen) vond plaats in het Teylers Museum Haarlem en 
de Rijksakademie Amsterdam op 7 en 8 januari 2011.

Schuilen in het Rijks. Nederlandse kunstenaars pro-
testeren. Op 27 februari zijn 650 kunstenaars op symboli-
sche wijze gaan schuilen in het Rijksmuseum in Amsterdam 
voor het gure politieke kunstklimaat. In principe kwam de 
actie neer op een bezetting van het museum omdat om vei-
ligheidsredenen momenteel maximaal 650 bezoekers zijn 
toegelaten. De actie Schuilen in het Rijks wil de aandacht ves-
tigen op de waarde van kunst en roept het kabinet-Rutte op 
om in overleg met beeldende kunstenaars tot opbouwende 
maatregelen te komen. Nieuwe acties zullen volgen tot de 
regering haar destructieve maatregelen terugdraait, aldus 
de initiatiefnemers. Meer info www.schuileninhetrijks.nl.

Brabantse kunstenaars naar Biënnale van Venetië. 
Tijdens de 54ste Biënnale van Venetië zal Stichting Het 
Brabant Paviljoen onder de titel HARD SHOULDERS een 
aantal Brabantse kunstenaars in een gezamenlijk project 
verenigen. Stichting Het Brabant Paviljoen is voortgeko-
men uit een samenwerkingsverband tussen Lokaal 01 
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(Breda en Antwerpen) en de Academie voor Kunst en 
Vormgeving St-Joost Breda-Den Bosch. Bice Curiger, de 
artistiek directeur van de Biënnale, keurde het voorstel voor 
een collateral event van deze stichting goed: HARD 
SHOULDERS/Brabant paviljoen (HSBP), met als ondertitel de 
culturele erfenis van Brabant, een historie – the cultural legacy 
of  Brabant, a history zal het werk van 7 actuele kunstenaars 
uit de regio Brabant (hierbij beschouwd als een groother-
togdom Brabant, waarin naast Noord-Brabant ook de 
Vlaamse delen en Antwerpen thuishoren) in verband bren-
gen met het werk van kunstenaars van een andere, vorige 
generatie, die voor de gelegenheid de ‘Hard Shoulders’ zijn 
gedoopt. 

TRACK. Het S.M.A.K. en Stad Gent willen met het project 
TRACK van mei tot september 2012 een grote kunstten-
toonstelling buiten de muren van het museum realiseren. 
Daarmee is TRACK na Chambres d’Amis en Over the Edges de 
derde grote tentoonstelling van hedendaagse kunst in de 
openbare ruimte in de geschiedenis van het S.M.A.K. 
Curatoren van het nieuwe project zijn Philippe Van 
Cauteren (artistiek directeur S.M.A.K.) en Mirjam Varadinis 
(curator Kunsthaus Zürich). Zeven stadsdelen met een uit-
gesproken karakter zijn voor het project uitgekozen: het 
gebied rond het Citadelpark en de Bijloke, de buurt rond de 
Boekentoren en de Vooruit, het historisch centrum, de wijk 
Macharius/Heirnis, de omgeving van het Fratersplein, de 
multiculturele buurt rond het wereldcultuurhuis De 
Centrale en de site van de Oude Dokken. TRACK wil via de 
actieve deelname van de buurtbewoners de invalshoek van 
de artistieke projecten verrijken, de werken intrinsiek ver-
binden met de plek waarvoor ze gemaakt zijn en de sociale 
cohesie binnen de wijken verhogen. (www.smak.be)

Robert Beavers in Gent en Brussel. Op zo 3 april van 15 
tot 18u verwelkomt het Courtisane Festival in Gent Robert 
Beavers als Artist in Focus met een filmvertoning en een 
gesprek. Van 5 tot en met 9 april toont Cinematek in Brussel 
een selectieve retrospectieve van Beavers werk. De 
Amerikaanse filmmaker kwam in 1967 naar Europa en 
werkt sindsdien in relatief  isolement aan een invloedrijk, 
maar bij het grotere publiek onbekend gebleven oeuvre. Zijn 
werk is erop gericht om het filmbeeld een even grote bewust-
zijnskracht te verlenen als beelden uit andere disciplines. 
Zijn films zijn rigoureuze, complexe composities, zowel wat 
betreft montage als kadrering. Architectuur, tradities en 
landschappen uit alpiene en mediterrane landen bekleden 
een belangrijke plaats naast dieppersoonlijke en esthetische 
thema’s. (www.courtisane.be, www.cinematek.be)

Website Instant Cinema. Platform Experimental Films 
and Art Films. Geïnitieerd door filmmaker en multimedia-
expert René Daalder heeft het EYE Film Instituut Nederland 
een platform ontwikkeld voor experimentele en kunstfilm. 
De website http://instantcinema.org maakt films die voor-
dien uitsluitend in musea en op filmfestivals werden ver-
toond, zowel klassiekers van de experimentele film als nieu-
we films van jonge filmmakers, toegankelijk voor een breed 
publiek. Op de site kunnen filmmakers portfoliopagina’s cre-
eren en eigen materiaal toevoegen en beheren. Folkert Gorter 
is verantwoordelijk voor het design van de site. Daalder en 
Gorter zijn ook de drijvende kracht achter het ambitieuze 
internetproject http://SpaceCollective.org, een ‘cross-media 
information and entertainment channel for post-ideological, 
non-partisan, forward thinking terrestrials’.

Musea in de 21ste eeuw: Ideeën, Projecten, Gebou-
wen. Tot 30 april loopt in de lege zalen van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) de 

tentoonstelling Musea in de 21ste eeuw: Ideeën, Projecten, 
Gebouwen. Deze tentoonstelling met een concept van het 
Art Centre Basel belicht de belangrijkste trends in heden-
daagse museumarchitectuur aan de hand van 29 projec-
ten. De komst van de tentoonstelling naar Antwerpen heeft 
alles te maken met de vele (museum)projecten op architec-
turaal vlak in de havenstad, zoals de uitbreiding van het 
KMSKA en de opening van het nieuwste museum, MAS | 
Museum aan de Stroom. (www.kmska.be)

Multiple / Readings. 51 kunstenaarsboeken 1959-
2009. Beeldende kunstenaars herontdekken steeds vaker 
het boek als medium om hun publiek te bereiken. Daardoor 
geven ze het papieren boek een nieuwe artistieke dimensie. 
Aan de hand van de verzameling van kunsthistoricus Johan 
Pas geeft de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in 
Antwerpen met Multiple / Readings een overzicht van een 
halve eeuw kunstenaarsboeken. Tot en met 22 april in de 
Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Hendrik Conscienceplein 4, Antwerpen. 

11de Kunstboekenbeurs Gent. Op zo 1 mei van 9 tot 
18u vindt in Gent de 11de Kunstboekenbeurs plaats, meer 
bepaald op het plein tussen het SMAK en het MSK in het 
Citadelpark. Gespecialiseerde boekhandels, antiquariaten, 
musea en particulieren bieden hun beste kunstboeken aan. 
De beurs richt zich specifiek op bibliofiele uitgaven over 
plastische kunsten, fotografie en film, literatuur en poëzie, 
muziek, typografie en boekbinden. (www.boekbeeld.be)

Nieuwe en stopgezette galerieën in Antwerpen. De 
Verbeke Foundation is een site in Kemzeke met een verzame-
ling moderne en hedendaagse kunst die tegelijk een werk-
plaats biedt voor kunstenaars waarvan de creaties onder de 
noemer van biotechnologische kunst of  bioart kunnen wor-
den geplaatst. Het is ook dit soort kunst dat de Foundation 
zal programmeren in haar onlangs op het Antwerpse Zuid 
geopende galerie: de Verbeke Gallery. Op de eerste tentoon-
stelling was werk te zien van kunstenaars waar de 
Foundation reeds enkele jaren mee samenwerkt. Naast het 
verschijnen van deze nieuwe galerie, houden vier Antwerpse 
galerieën op te bestaan. Enigszins uit onvrede zet Stella 
Lohaus er in mei een punt achter. Lohaus is overtuigd van 
de noodzaak van de galerie als experimentele ruimte, maar 
merkt hoe deze rol tegenwoordig steeds moeilijker vervuld 
wordt. Ze betreurt dat de klemtoon in het galeriewezen meer 
en meer op communicatie en netwerking komt te liggen in 
plaats van op de tentoonstellingen en het oeuvre van de 
kunstenaars. Lohaus zal zich de komende tijd toeleggen op 
het oeuvre van haar vader Bernd Lohaus, die onlangs over-
leed. Eind 2010 zette ook galerie Koraalberg haar werk-
zaamheden stop, meer bepaald vanwege de moeilijke finan-
ciële situatie. Eerder hielden ook galeriehoudsters Dagmar 
De Pooter en Ottilia Pribilla het reeds voor bekeken. (www.
verbekefoundation.com, www.stellalohausgallery.com)

Kunstbeurzen. ART COLOGNE – Art Brussels – Art 
Amsterdam. In april en mei vinden in zowel Duitsland, 
België als Nederland de grote nationale kunstbeurzen plaats. 
Van 13 tot 17 april loopt de 45ste editie van ART COLOGNE 
in het Cologne Exhibition Centre. 200 toonaangevende 
internationale galerieën exposeren er klassiek-moderne, 
naoorlogse en eigentijdse kunst. Van 28 april tot 1 mei kan 
je in Brussels Expo de 29ste editie van Art Brussels bezoe-
ken. De beurs wil naast de gevestigde galerieën ook expliciet 
plaats bieden aan nieuwe namen. De 27ste editie van Art 
Amsterdam gaat door van 11 tot 15 mei in Amsterdam RAI. 
Art Amsterdam presenteert niet alleen gevestigde namen 
uit de naoorlogse beeldende kunst, maar wil net als Art 

Brussels ook een opstap bieden voor jong talent. In een rand-
programma wil de beurs ook nadrukkelijk een link leggen 
met de stad. Meer info op respectievelijk www.artcologne.de, 
www.artbrussels.be, www.artamsterdam.nl.

Wissels
Okwui Enwezor wordt artistiek leider haus der 
kunst. Op 1 okotber 2011 wordt Okwui Enwezor de nieu-
we artistiek directeur van het haus der kunst in München. 
De uit Nigeria afkomstige Enwezor (1963) volgt Chris 
Dercon op die op zijn beurt directeur van Tate Modern in 
Londen wordt. Tot 2009 was Enwezor verbonden als 
decaan aan het San Francisco Art Institute. Momenteel 
werkt hij als adjunct-curator bij het International Center 
for Photography in New York aan de tentoonstelling The 
Rise and Fall of  Apartheid. Enwezor was curator van 
Documenta 11 (2002) te Kassel en van de Tweede 
Johannesburg Biënnale (1997). In 1994 stichtte hij het 
kunstkritisch tijdschrift NKA: Journal of  Contemporary 
African Art. Naast kunsthistoricus en -criticus is Enwezor 
tevens schrijver en dichter.

Alexander van Grevenstein treedt af  als directeur 
Bonnefantenmuseum. Per 1 januari legt Alexander van 
Grevenstein zijn functie neer als directeur van het 
Bonnefantenmuseum in Maastricht. Van Grevenstein wil 
tot zijn pensioen in juli 2013 wel nog enkele projecten bege-
leiden. Van Grevenstein vindt dat met de moeilijke tijden die 
er voor de cultuursector staan aan te komen en met de strijd 
die culturele instellingen zullen moeten leveren, beter een 
nieuwe kracht aan het hoofd van het museum komt. Een 
opvolger is nog niet bekend. Van Grevenstein was 25 jaar 
directeur van het Bonnefantenmuseum. Hij bracht het 
museum onder in het nieuwe gebouw ontworpen door Aldo 
Rossi, dat in 1995 geopend werd, en wil zijn directeurschap 
afronden met de begeleiding van de nieuwbouw waarmee 
het museum zal worden uitgebreid. (www.bonnefanten.nl)

Lezingen
Studium Generale HKU. Op wo 16 maart Beyond 
Exhibition Making door Maria Hlavajova, artistiek leider 
BAK Utrecht. Op wo 23 maart May I Enter (kunstdocumen-
taire) van Kostana Banovic over het Braziliaanse geloof  
Candomblé. Op wo 30 maart Denken zoals een meisje haar 
rokken optilt door Bibi Straatman (cultuurfilosoof/docent 
HKU) over mode, media, identiteit en overgave vanuit psy-
choanalytisch perspectief. Op wo 6 april Zespak door en voor 
studenten. Op wo 13 april Botsende wereldbeelden. De ver-
schuiving van een schriftcultuur naar een digitale cultuur door 
Hans van Driel. Op wo 20 april Ins and outs of  an American 
illustrator door Peter de Sève. Op wo 27 april ZESBAANS 
door Max Italiaander en Sue Doeksen. Alle lezingen om 
16u in het Auditorium van Faculteit Beeldende Kunst en 
Vormgeving (ruimte 2.03), Ina Boudier-Bakkerlaan 50, 
Utrecht (http://bkvweb.hku.nl). Toegang gratis.

Architectentafel. Het Zeeuwse Gezicht, BNA Kring Zeeland 
en CBK Zeeland organiseren in 2011 vijf  keer een architec-
tentafel. Op wo 16 maart gaat stedenbouwkundige Sabien 
Thomaes van Palmbout Urban Landscapes in op de plannen 
voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Ramsburg in 
Middelburg. Op wo 13 april spreekt Hiltrud Pötz, architect 
van het kantoor van Rijkswaterstaat Terneuzen en mede-

Met: P. Adams Sitney, Boris Buden, Pip Chodorov, Lee Ellickson, Jean Fischer, Jean – Pierre Gorin,  
If I Can’t Dance ism. Wendelien van Oldenborgh, Lech Kowalski, Mark Lewis, Sven Lütticken, Warren 
Neidich, Ruth Noack, the Otolith Group, Patricia Pisters, Marc Siegel, Eyal Sivan, Praneet Soi, Susan 

Stryker, Miško Šuvaković, Michael Uwemedimo, Ming Wong, Florian Zeyfang en vele anderen.  
+ Boekpresentatie Serge Daney, Volharden (Octavo publicaties, 2011)

Studium Generale Rietveld Academie
presenteert: 

CINEMA CLASh CONtINUUM

Conference-festival, 28.Maart – 1.April.2011
Info: studiumgenerale.rietveldacademie.nl  tickets: www.rietveldacademie.nl

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

Film and history in the Age of Godard

CC
C
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BACA 
Laureate 2010:
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18.03.11/10:00–17:00
THE POPULIST 
FRONT
ON THE ROLE OF MYTH, STORYTELLING 
AND IMAGINARY IN POPULIST 
MOVEMENTS

—– CONFERENCE ORGANISED BY LUISA  
 LORENZA CORNA IN COOPERATION  
 WITH SKOR 
 DE BALIE, AMSTERDAM

24.03.11
FELICITY SCOTT
—— LECTURE

04.04.11
YANG LIAN

AESTHETICS  
AND POLITICS
WRITING POETRY AS “PERSONAL 
AESTHETICAL RESISTANCE”

—— READING, DISCUSSION

05.04.11
ANCA PARVULESCU
—— LECTURE ORGANISED BY MLADEN DOLAR

06.04.11
ANCA PARVULESCU
—— LECTURE ORGANIZED BY MLADEN DOLAR

07.04.11
LISETTE SMITS
—— LECTURE ORGANISED BY  
 HANS-CHRISTIAN DANY

08–09.04.11
AFTER 1968, CLIC, HEGEL SEMINAR

ON DELEUZE
—— WORKSHOP

13–15.05.11
ALIA AL-SAJI, DEBRA BERGOFFEN, PENELOPE 
DEUTSCHER, DOROTHEA OLKOWSKI

A MATTER  
OF DISTANCE: 
BEAUVOIR  
AND IRIGARAY

—— CONFERENCE ORGANISED BY  
 ANNE VAN LEEUWEN

22.05.10–21.05.11
MATT MULLICAN
—— EXHIBITION, RESEARCH PROJECT  
 IN COOPERATION WITH HEDAH AND  
 EDMOND HUSTINX STICHTING 
 HEDAH, 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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ARGOS BLACK BOX
MISE EN ABÎME - 
DISMANTLING THE 
ECONOMICS OF 
TELEVISION 

EXHIBITION
JORDI COLOMER
WHAT WILL COME 

TELEVISION TELEVISION TELEVISION TELEVISION TELEVISION TELEVISION TELEVISION EXHIBITION
RIA PACQUÉE
WESTERN WINDS 
 ARGOS CENTRE FOR ART & MEDIA

WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER
B-1000 BRUSSELS
INFO@ARGOSARTS.ORG
TEL +32 2 229 00 03 FULL PROGRAMME ON WWW.ARGOSARTS.ORG 

CENTRE FOR ART AND MEDIA
WWW.ARGOSARTS.ORG

26 APRIL — 18 JUNE 2011
TUE-SAT 12.00-19.00

OPENING 23.04.2011 18.00–21.00

witteraaf_255x122_feb2011.indd   1 21/02/11   11:49

eigenaar van opMAAT, over energie en duurzaam bouwen. 
Telkens van 17 tot 19u in CBK Zeeland, Balans 17, 
Middelburg (www.cbkzeeland.nl). Toegang gratis.

Lezing en symposium Lieven Gevaert Research 
Centre for Photography. Op do 17 maart houdt Moritz 
Neumueller (Barcelona) een lezing onder de titel News from 
an outpost of  contemporary photography. Locatie: Collège 
Erasme, place B. Pascal 1, salle de musique , Louvain-la-
Neuve. Van do 12 tot za 14 mei organiseert het centrum 
een symposium over de receptie van de Franse filosofie 
(Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, 
Michel Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser, Jean-
François Lyotard, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Gilles 
Deleuze) in het veld van de beeldende kunst in de Verenigde 
Staten van 1965 tot 1995. Het symposium gaat door in 
Brussel. Meer info via www.lievengevaertcentre.be.

Auditorium 10|11. Op do 17 maart is het Oostenrijkse 
BKK-3 ‘Baukunst Kollektiv’ te gast met een lezing onder de 
titel Collective housing – wohnen ungewohnt. Op do 31 maart 
staat de lezing Pro-Action door JDS Architects (BE-DK) 
gepland. Op do 7 april benadert het architectenbureau 
Mecanoo (NL) het thema Wonen in meervoud. Lezingen gaan 
telkens door om 20u in STUK Auditorium, Naamsestraat 
96, Leuven (www.stuk.be, www.stadenarchitectuur.be). 
Inkom € 7.

Bozar Architecture. In het Paleis voor Schone Kunsten 
houdt op do 17 maart om 19u Adam Caruso van het 
Londense architectenbureau Caruso St John een lezing 
(Zaal M, inkom € 8) en zijn, in de reeks Niche, op 31 maart 
om 20u Yves Malysse en Kiki Verbeeck van Ura Architect 
Brussels te gast (Studio, inkom € 6). PSK, Ravensteinstraat 
23, Brussel (www.bozar.be).

M HKA – Museumarchitectuur. Op do 17 en do 31 
maart om 19u30 programmeert M HKA gespreksavonden 
rond de eigenheid van hedendaagse museumarchitectuur 
met onder meer architecten Hilde Daems en Willem-Jan 
Neutelings en met aansluitend een film die betrekking heeft 
op architectuur. Cinema Zuid, Lakenstraat 14, 2000 
Antwerpen (www.muhka.be).

The Populist Front. On the Role of  Myth, Storytelling 
and Imaginary in Populist Movements. Symposium op 
vr 18 maart, van 10 tot 18u, naar aanleiding van de publi-
catie van Open 20, cahier over kunst en het publieke domein. 
Het symposium reflecteert over de opkomst van het popu-
lisme en onderzoekt hoe het gebruik van mythen, verhalen 
en beeldvorming hierin een rol speelt. Met bijdragen van 
onder anderen Rudi Laermans & Koen Abts, Oliver 
Marchart, Sara R. Farris, John Kraniauskas, Sven Lütticken, 
Aukje van Rooden, Chto Delat?, Steve Lambert, Jorinde 
Seijdel en Merijn Oudenampsen. Locatie: De Balie, Kleine 
Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. (www.skor.nl, www.
janvaneyck.nl, www.debalie.nl)

Archipellezingen. Op vr 18 maart om 20u30 spreekt Guy 
Mouton over eigen werk. Locatie: de Therminal, Hoveniers-
weg 24, 9000 Gent. Op do 5 mei om 20u30 spreken Sheila 
O’Donnell & John Tuomey (O’Donnell + Tuomey Architects) 
over eigen werk. Locatie: Niko, Industriepark West 40, 
9100 Sint-Niklaas. (www.archipelvzw.be)

Kunstenaarslezingen op de Ateliers. Silke Otto-Knapp 
(Londen) op 15 maart, De Gruyter & Thys (Brussel) op 22 
maart, Judith Hopf  (Berlijn) op 29 maart, Gabriel Kuri 
(Brussel) op 5 april, Rosa Barba (Berlijn) op 12 april, Franz 

Erhard Walther (Fulda) op 19 april. Telkens op dinsdag om 
17u in De Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam 
(www.de-ateliers.nl). Inkom € 5.

A-Z lezingen. Op 22 maart met kritische ontwerpers Tuur 
Van Balen (B) & Revital Cohen (IL), op 29 maart met DUS 
architects (NL), op 26 april met docente kunstgeschiedenis 
Merel van Tilburg (NL), op 3 mei met designonderzoeker 
Bas Raijmakers (NL), op 10 mei met designer Andrew 
Blauvelt (USA). Telkens op dinsdagavond om 20u in 
Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang gratis. 
Info en inschrijven via www.a-zlezingen.be.

Back to the Future. In deze jaarlijkse lezingen- en portfo-
lioreeks georganiseerd door Vrije Kunsten en Fotografie 
Sint-Lukas Brussel is op vr 25 maart Charlotte Moth en op 
vr 6 mei Sara Deraedt te gast, telkens om 10u30 in 
Projectstudio, Groenstraat 162-184, 1030 Brussel (www.
sintlukas.be).

Lezingen, kunstenaarsgesprekken, performances 
Jan van Eyck Academie. Op do 24 maart om 17u Felicity 
D. Scott, op do 31 maart om 18u30 Karin Kihlberg & 
Reuben Henry, op di 5 april om 10u en op wo 6 april om 
14u Anca Parvulescu, op di 7 april om 11u Lisette Smits. 
Van 13 tot 15 mei loopt de conferentie A matter of  distance: 
Beauvoir and Irigaray met Alia Al-Saji, Debra Bergoffen, 
Penelope Deutscher, Dorothea Olkowski. Meer info www.
janvaneyck.nl.

Bas Jan Ader in Zeeland. Op zo 27 maart om 16u spreken 
Marion van Wijk en Koos Dalstra over leven en werk van Bas 
Jan Ader, de maritieme kanten van zijn werk en het bezoek 
van de kunstenaar aan Zeeland in 1971. De Vleeshal, Markt, 
Middelburg (www.vleeshal.nl). Toegang gratis.

Debat – ‘Een nieuwe vitaliteit in de kunst’. Op wo 30 
maart om 19u organiseren VTi, BAM en Vlaams-
Nederlands Huis deBuren een debat over ‘de mogelijke rol 
van kunstkritiek in een steeds diverser landschap’, naar 
aanleiding van het boek De ja-sprong van Anna Tilroe, die 
het debat ook zal leiden, en van de reader Kunstkritiek die 
Prof. Hilde Van Gelder en Laurens Dhaenens samenstelden 
met een selectie Nederlandstalige kunstkritische teksten en 
artikels over kunstkritiek. Wiels, Van Volxemlaan 354, 
Brussel . Inkom gratis.

BOLD ITALIC 2011. GRAPHIC DESIGN. Op do 31 maart 
van 10 tot 17u30 organiseert de Academische Bachelor- en 
Masteropleiding Grafisch Ontwerp Sint-Lucas Gent een dag 
met lezingen en presentaties rond grafisch ontwerp, met 
Joris Kritis & Julie Peeters (B/NL), Alexis Zavialoff  (CH), met 
een live-uitvoering van Ursonate van Kurt Schwitters door 
Michael Schmid (B), met Bob Gill (US), Rasmus Emanuel 
Svensson & Hanna Terese Nilsson (SE) en Radim Pesko (CZ/
NL). Kunstencentrum Vooruit, Theater zaal, Sint-Pieters-
nieuwstraat 23, Gent. Toegang gratis, reserveren via www.
bolditalic.be.

Lokaal 01_Antwerpen – Kunstenaarsgesprekken. 
Met de kunstenaars die in een werkperiode van vier weken 
bij Lokaal 01_Antwerpen te gast zijn, wordt telkens een 
publiek gesprek georganiseerd door een van de vier aspi-
rant-kunstcritici die er dit jaar actief  zijn (Dorothee 
Cappelle, Elke Couchez, Roos van Mierlo, Andreas Peeters). 
Op do 31 maart is er een gesprek met Bren Heymans & Djo 
Moembo, op vr 6 mei met Malte Lochstedt & Meike Schmidt, 
telkens om 20u. Lokaal 01_Antwerpen, Provinciestraat 
287, Antwerpen (www.lokaal01.be).

Lezingen JAP in Bozar. Jeunesse et Arts Plastiques (JAP) 
organiseert in het Paleis voor Schone Kunsten Brussel bin-
nen de cyclus Clés pour le XXIème Siècle volgende lezingen 
door kunsthistorica Cathérine Mayeur: op za 2 april L’oeuvre 
d’art et le contexte de son exposition en op za 7 mei L’Artiste en 
etnographe de la ville contemporaine, telkens om 10u30. In de 
cyclus La création Contemporaine is er op di 5 april een 
gesprek met ontwerper Olivier Theyskens gepland en op wo 
11 mei een lezing door filosoof  Sylvère Lotringer onder de 
titel Nietzsche à Las Vegas, telkens om 20u15. Meer info 
www.jap.be en www.bozar.be.

Waarom spelen belangrijk is. Op zo 3 april om 15u30 
vertelt Mark Mieras over spelen en de noodzaak ervan om 
tot creatieve en innovatieve ideeën te komen. bkkc, 
Spoorlaan 21 i-k, Tilburg (www.bkkc.nl).

Shapeshifters. In de reeks van Sint-Lukas Brussel en 
Beursschouwburg over het gebruik van tekens en tekensys-
temen in grafisch design zijn op wo 6 april Andreas Uebele 
(D) en Peter Crnokrak (UK) te gast en op vr 29 april Lizá 
Ramalho + Artur Rebelo (PT). Telkens om 20u in 
Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel 
(www.beursschouwburg.be, www.shapeshifters.be).

The Drawing Incident. In deze reeks georganiseerd door 
de onderzoeksgroep tekenen van Sint-Lucas Beeldende 
Kunst Gent is op wo 6 april om 19u30 Christoph Fink te 
gast. Campus Sint-Lucas BK Gent, Zwartezustersstraat 34, 
Gent (www.sintlucas.org). Inkom gratis.

Arcamlezing. Marijn Schenk (NEXT) op di 12 april om 
20u15 in De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.
arcam.nl en www.nextarchitects.nl). Inkom € 10.

bkkc/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 14 april met 
Vincent Dams en op do 19 mei met Marijn van der Poll. 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.

Kunstenaarsgesprekken SM’s. Kunstenaars en vormge-
vers die hun werk tentoonstellen in het SM’s worden dit 
voorjaar uitgenodigd om te vertellen over de tentoonstel-
ling, hun werkwijze, hun denkbeelden. Op di 19 april is 
Frank Havermans te gast, op di 17 mei het ontwerpersduo 
Scholten & Baijings, telkens vanaf  19u30 in Stedelijk 
Museum ’s-Hertogenbosch, Magistratenlaan 100 (www.
sm-s.nl). Inkom € 5, studenten gratis. Aanmelden via  
kenniscentrum@sm-s.nl.

The Knight’s Move: Anna Minton. Op wo 20 april om 
20u spreekt de Britse journalist Anna Minton over de open-
baarheid van de publieke ruimte. Stroom Den Haag, 
Hogewal 1-9, Den Haag (www.stroom.nl).

Ontmoeting met Luc Tuymans. Op do 28 april om 
20u30 licht Luc Tuymans de overzichtstentoonstelling van 
zijn werk toe. Paleis voor Schone Kunsten / Zaal M, 
Ravensteinstraat 23, Brussel (www.bozar.be).
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Beeldende kunst
Gabriel Lester. In 2006 kondigde Gabriel Lester (1972) 
een koerswijziging aan: minder installaties, meer film en 
video. In de monografie over zijn beeldend werk geeft hij aan 
dat hij een beetje ‘installatie-moe’ is geworden. Het (vaak site 
specific) werk bleek onverkoopbaar en werd na een eenmali-
ge expositie dikwijls vernietigd. Was zijn oeuvre voordien al 
veelzijdig, na 2006 is er zowel qua media als qua inhoud nog 
meer variatie gekomen. Dat heeft zijn bloeiende carrière ove-
rigens niet of  nauwelijks in de weg gezeten. Museum 
Boijmans Van Beuningen nodigde Lester enige jaren geleden 
uit in het kader van hun reeks solo’s van mid-careerkunste-
naars. Suspension of  Disbelief is het resultaat en de eerste 
grote museale solotentoonstelling van Lester.
 Een museale solo nodigt uit tot een klassiek overzicht en 
daar leent Lesters oeuvre zich wellicht moeilijk toe. Lester 
heeft dan ook vooral gekozen voor nieuw werk, dat een 
totaalinstallatie vormt met een thematiek die draait rond 
begrippen als het noodlot, magisch of  wensdenken, en bij-
geloof. Bijgeloof, laat Lester zien, kent meer en wijder ver-
breide verschijningsvormen dan de zwarte kat en de ladder 
waar je niet onderdoor loopt. Wie een vallende ster ziet, 
doet een wens, zelfs al weet hij beter. Als een verschoven 
rots precies op een auto belandt, zoals in de maquette The 
Probable Composition of  an Improbable Rockslide in the Dutch 
Mountains (2011), is het uiterst verleidelijk om daar meer in 
te zien dan ‘pech’, zeker als het jou overkomt. En zelfs de 
nuchterste mens weifelt even voor hij een foto van een 
geliefde doormidden scheurt.
 Lester brengt het wensdenken nog dichterbij met Gravity 
(2010), een reeks dia’s van foto’s die mensen genomen heb-
ben van meteorieten – vallende sterren die op aarde zijn 
beland – vaak afgebeeld in de hand van de trotse vinder. Een 
vrij rationele, aan wetenschap gerelateerde hobby, zou je 
denken. Maar waarom waarde hechten aan zo’n stuk rots, 
dat vaak maar moeilijk van aards gesteente te onderschei-
den is? Is iets zeldzaams dan ook meteen bijzonder? Maakt 
het de vinder bijzonder of  belangrijk?
 In de expositie is bovendien een grote nepdiamant (ook al 
een zeldzaam stuk rots) te vinden, van het type dat in China 
verkocht wordt als talisman. We zien een film met lottobal-
len, een bewerkte fruitautomaat, en Suspension (2011), een 
geabstraheerde versie van een grijpautomaat zoals je die 
vindt op de kermis. Lester spreekt geen oordeel uit, maar 
duidelijk is dat hij houdt van de menselijke neiging om niet-
causale verbanden te leggen en het lot te willen sturen. 
Lester laat zich hier van zijn meest warmbloedige kant zien. 
En eigenlijk is het ook wel heel ontroerend, de soms uit wan-
hoop geboren naïeve hoop van al die mensen die boksen 
met een geheel onverschillige tegenstander.
 Voor deze expositie gaf  Lester zichzelf  de opdracht in zijn 
creaties te werken met andere mensen, iets waar hij moeite 
mee heeft. Ondanks samenwerkingen voor bijvoorbeeld het 
bouwen van een mobiel videoscherm of  het uitvoeren van 
airbrushschilderingen werden in het verleden zelden men-
sen in zijn werk voorgesteld. ‘Wanneer je met mensen werkt, 
is het moeilijk de controle te houden. Als een acteur bijvoor-
beeld raar haar heeft, dan gaat het opeens over dat haar, ter-
wijl dat natuurlijk niet de bedoeling is’, vertelt Lester bij de 
perspreview. Ook zou de afwezigheid van personen te maken 
hebben met zijn Joodse afkomst; in de Joodse schilderkun-
stige traditie is het afbeelden van mensen beperkt. In The Big 
One (2011), de nieuwe film die de kern van de expositie 
vormt, zijn juist volop mensen te zien. Met behulp van 250 
figuranten verbeeldt hij het levenslot als een chique loterij, 
een theatrale samenkomst van mensen die met talismannen 
of  door enkel vurig hopen pogen het lot te beïnvloeden.

De sfeer van de film breidt zich uit naar de rest van de expo-
sitie, met haar mysterieuze objecten, palmen en dramati-
sche verlichting. Rock as Rock (a Travesty) (2010) bijvoor-
beeld is een betonblok dat met airbrush tot een rotsblok 
werd omgetoverd. Fotorealistisch uitgevoerd, maar over-
duidelijk nep. En we zien de heruitvoering van How to Act, 
de installatie die Lester voor het eerst toonde op de 
Rijksakademie in 1999. In deze installatie is cinema terug-
gebracht tot een leeg podium met een soundtrack uit ver-
schillende films – nu eens vol suspense, dan weer licht en 
vrolijk – die samengaat met steeds wisselend gekleurd licht 
van de ledlampen.
 Qua inhoud zijn deze werken in eerste instantie wat moei-
lijk te koppelen aan de thematiek van het al beschreven 
werk. Maar als er een verband te leggen is tussen vrijdag de 
dertiende en een lekke fietsband, dan moeten deze werken 
en de rest van de expositie toch zeker ook iets met elkaar te 
maken hebben. Zo ver hoeven we niet eens te zoeken: de 
sleutel blijkt gewoon in de titel van de tentoonstelling te lig-
gen. ‘Suspension of  Disbelief ’ oftewel ‘uitstel van ongeloof ’, 
is van oorsprong een term uit de literatuur, later ook veel 
gebruikt in verband met cinema, die duidt op de bereidheid 
van het publiek om mee te gaan in de illusie van een film of  
verhaal. Het magisch denken moeten we hier dus nog wat 
breder zien, als een wíllen geloven, de bereidheid om tegen 
beter weten in mee te gaan in allerlei illusies. De installatie 
How to Act laat zien dat daar niet eens beelden voor nodig 
zijn; licht en geluid zijn voldoende om je te laten meevoeren 
met een verhaal dat zich vooral in je hoofd afspeelt. Daarbij 
maakt de verwijzing naar film en theater dat we de totaalin-
stallatie gaan zien als één grote voorstelling, een decor 
waarin de kunstwerken props zijn en de props kunstwerken. 
Zo kruipen toch ook andere favoriete thema’s uit Lesters 
oeuvre de tentoonstelling binnen: het ontleden van cinema, 
van waarneming, en de werking van illusie. Het lijkt verdo-
rie wel een overzichtstentoonstelling. Lynne van Rhijn

p Gabriel Lester, Suspension of  Disbelief, tot 8 mei 2011, 
Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
3015 CX Rotterdam (010/44.19.400; www.boijmans.nl).

László Moholy-Nagy. The Art of  Light. László Moholy-
Nagy (1895-1946) is ongetwijfeld een van de sleutelfigu-
ren in de moderne kunst van de eerste helft van de 20ste 
eeuw. Hij was beeldend kunstenaar, fotograaf  en filmer, 
maar ook docent aan het Bauhaus en later aan de door hem 
opgerichte School of  Design in Chicago, auteur van veel 
gelezen boeken over fotografie, film, schilderkunst en typo-
grafie, medeorganisator van een reeks toonaangevende 
tentoonstellingen over typografie en fotografie en boven-
dien ook nog scenograaf  voor het theater, grafisch vormge-
ver voor tijdschriften enzovoort. Zijn artistieke activiteit 
overschreed gezwind de afbakeningen van de gevestigde 
disciplines, sloopte de grenzen tussen doen en denken, pro-
beerde de scheiding tussen kunst en leven op te blazen. 
Vreemd dus, dat een tentoonstelling van zo’n vitaal oeuvre 
zo’n duffe indruk nalaat.
 Vandaag kennen we Moholy-Nagy vooral als een radicale 
vernieuwer van de fotografie. Hij zette haar bijna eigenhan-
dig op weg richting moderniteit. Deze (op het eerste gezicht 
beperkende) lectuur van Moholy-Nagy als fotograaf  hoeft 
niet te verbazen: de problemen waar de fotografie de moder-
ne kunst voor plaatste, stonden centraal in zijn herdenking 
en herschikking van de beeldende kunst. Fotografie leverde 
hem de cruciale concepten om een schilderkunst die zich 
leek over te leveren aan een cerebrale viering van de 
abstractie terug in de volheid van het leven te plaatsen. Het 
eerste fotografische concept waarmee hij aan de slag ging, 
was het idee van transparantie, dat zo fundamenteel is in de 
fotografische ervaring (de foto als een venster op de wereld). 
Zo maakte hij een reeks ‘documentaire’ foto’s die verrasten 
door hun rauwe onbevangenheid en ‘gespeeld’ amateuris-
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20.05.– 03.07.2011

Museum of Speech 
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The Big One, 2011, filmstill
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me, zeker in vergelijking met de precieuze gevoeligheid van 
het pictorialisme dat toen nog altijd in zwang was. Ook in 
enkele constructivistische schilderijen keert deze fascinatie 
voor transparantie (en haar tegendeel, ondoorzichtigheid) 
terug: door te variëren met de densiteit van gekleurde vlak-
ken en cirkels tegen een egale achtergrond, creëerde hij zin-
derende doeken die volop speelden met deze optische effec-
ten van (on)doorzichtigheid.
 Maar daarnaast, en in scherp contrast hiermee, de ‘ont-
dekking’ dat fotografie ook in staat was een autonome 
wereld te creëren. Alles hing maar af  van het standpunt dat 
de fotograaf  innam: door simpelweg af  te wijken van het 
geijkte perspectief  (dat van het staande en onbeweeglijke 
lichaam dat rustig vanop een afstand contempleert) kon 
Moholy-Nagy de wereld de meest waanzinnige gedaantes 
laten aannemen. Vanaf  de pont transbordeur in Marseille 
(een geliefkoosde uitvalsbasis voor heel wat moderne foto-
grafen) fotografeerde hij een troep aangemeerde sloepen als 
een verzameling platgeslagen vormen. Net zoals de lucht-
foto’s uit de Eerste Wereldoorlog – een belangrijke inspira-
tiebron overigens voor de moderne fotograaf  – reduceerden 
deze foto’s de wereld tot een abstract conglomeraat van lij-
nen en vlakken. De wereld die in deze beelden werd opge-
roepen, laat zich echter niet zomaar kennen: ze moet wor-
den ontcijferd, de grafische reductie tot twee dimensies 
moet worden aangevuld door de kracht van de verbeelding. 
In deze overgang van het (passieve) kijken naar het (actie-
ve) interpreteren komen kijken en denken samen. Deze 
autonomie van de fotografische afbeelding bereikte een 
hoogtepunt in Moholy-Nagy’s fotogrammen, waar zelfs 

geen camera meer aan te pas kwam. Hier werd fotografie tot 
haar naakte essentie herleid: schrijven met licht.
 Licht: de soevereine kern van Moholy-Nagy’s oeuvre. En 
ook nu blijkt het fotografische dispositief  maatgevend te 
zijn: wat is de fotocamera immers anders dan een toestel om 
verschillen in lichtintensiteit te meten en vast te leggen? 
Maar licht is ook energie, is ook beweging, is ook leven. 
Licht (het meest democratische medium) werd de koevoet 
waarmee Moholy-Nagy de beeldende kunst terug in het 
leven hoopte te hijsen. Licht werd geacht alles in beweging 
te zetten, de ‘tegenstelling’ tussen een rustige contemplatie 
en actieve verovering van de ruimte op te heffen. De bewe-
ging van de fotograaf  (die zwalpend met zijn kleinbeeld-
camera de ruimte verkende) herhaalde zich in de beweging 
van het kijkend subject dat virtueel wordt meegezogen in 
het optische zuigeffect gecreëerd door een duizelingwek-
kend vogel- of  kikvorsperspectief, of  dat wordt aangemoe-
digd zich fysiek te verplaatsen voor het kunstwerk of  de 
installatie. Maar uiteindelijk wordt ook het kunstwerk zelf  
in beweging gezet, eerst aarzelend, door het beeld via een 
subtiele variatie in lichtintensiteit schijnbaar te laten vibre-
ren (zoals in sommige van zijn fotogrammen bijvoorbeeld), 
later expliciet, zoals in zijn oorspronkelijk voor het theater 
ontwikkelde ‘Licht-Raum-Modulator’. Hier is niet alleen 
het kunstwerk voortdurend in beweging, maar is beweging 
ook de artistieke inhoud die het produceert. Vorm en inhoud 
vallen naadloos samen – alweer een grens geslecht. In deze 
immer deinende installatie ontmoeten schilderkunst, foto-
grafie en film elkaar op een nooit eerder vertoonde manier. 
Hoe sprankelend vitaal dit oeuvre ook moge zijn, de ten-

toonstelling slaagt er maar niet om het tot leven te wekken. 
De nogal dwingende architectuur van het Gemeentemuseum 
in Den Haag, met veel kleine zalen waardoor de presentatie 
voortdurend wordt afgebroken, speelt daar ongetwijfeld een 
rol in. De foto’s zijn netjes ondergebracht in de kleinere 
ruimtes, de schilderwerken in de wat ruimer bemeten zalen, 
de films in drie aparte zaaltjes, alles mooi van elkaar geschei-
den: een vreemde scenografie voor een kunstenaar die juist 
op zoek was naar een totale vermenging van genres, disci-
plines, materialen. Op een aantal belangwekkende kwesties 
wordt bovendien niet diep ingegaan. Zo wordt het spel tus-
sen transparantie en opaciteit – zo cruciaal in Moholy-
Nagy’s oeuvre – weliswaar getoond, maar nauwelijks 
gethematiseerd. Zijn gewaagde formele experimenten met 
het fotografische dispositief  (met desoriënterende stand-
punten, snerpende kadrages, het verwarrende spel tussen 
positief-negatief, meervoudige opnames…) staan zonder 
veel commentaar naast zijn meer ‘klassieke’ opnames, ter-
wijl het spanningsveld dat er tussen beide heerst niet zicht-
baar is gemaakt. Over de ‘documentaire’ beelden is nergens 
een aanzet tot reflectie te bespeuren. De moderniteit van 
deze beelden is van een andere orde dan die van zijn formele 
experimenten met het medium, maar daarom niet minder 
radicaal of  vernieuwend.
 Ook de behandeling van zijn eerder incidentele artistieke 
bezigheden – zijn werk als grafisch vormgever bijvoorbeeld 
of  zijn bemoeienissen met het tonen van fotografische beel-
den in spraakmakende tentoonstellingen – laat te wensen 
over. Zo wordt zijn werk als vormgever vrijwel terloops 
behandeld in een achterafzaaltje gewijd aan zijn kort ver-

László Moholy-Nagy

Uitzicht vanaf  de radiotoren, Berlijn, 1928, privécollectie

László Moholy-Nagy

Zonder titel (meervoudig portret), ca. 1927, Collectie Folkwang Museum, Essen
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blijf  in Amsterdam, waar hij werkte als artdirector voor het 
tijdschrift International Textiles. Over zijn vernieuwende sce-
nografie van tentoonstellingen komen we niets te weten. 
Nochtans is ondertussen bekend hoe belangrijk die link tus-
sen typografie, scenografie en fotografie wel was voor 
Moholy-Nagy. Typografie en fotografie vonden elkaar in de 
vlakheid van hun tekens, terwijl een uitgekiende scenogra-
fie van tekst en beeld (op de muur van de expositieruimte of  
op de dubbele pagina van boek en tijdschrift) deze tekens 
terug leven inblies. Terwijl Moholy-Nagy onophoudelijk op 
zoek was naar manieren om het kijkende en denkende 
lichaam simultaan te activeren, kiezen de tentoonstellings-
makers hier voor een eerder klassieke, museale aanpak. Het 
gevolg laat zich raden: hier blijft het lichaam onberoerd, 
stokt het denken. Steven Humblet

p László Moholy-Nagy. The Art of  Light loopt nog tot 1 mei in 
het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 
Den Haag (070/338.11.11; www.gemeentemuseum.nl). 

Haute Culture: General Idea. Une rétrospective, 
1969-1994. In november 1984 zorgde het Canadese kun-
stenaarstrio General Idea voor een lokaal schandaal. Op 
uitnodiging van het Museum van Hedendaagse Kunst in 
Gent hadden ze in de binnenstad overal persiflages opge-
hangen van de stadsvlag, waarbij het motief  van de klau-
wende leeuw vervangen was door een dartele poedel. Het 
stadsbestuur was not amused en op bevel van de burgemees-
ter werden de vlaggen van de officiële masten verwijderd. 
De catalogus van de tentoonstelling in het museum bestaat 
uit een zwarte kartonnen doos met een editie op 500 exem-
plaren van een kleinere versie van de gewraakte poedelvlag. 
Op de binnenflap van de doos prijkt het motto van de kun-
stenaars: ‘The poodle never begs except for meaning.’
 In 1969 hadden drie studenten uit Toronto, Michael Tims 
(1946), Ronald Gabe (1945-1994) en Slobodan Saia-Levy 
(1944-1994), naar het model van General Motors en 
General Electric, het kunstenaarscollectief  General Idea 
opgericht ‘om zich te bevrijden van de tirannie van het indi-
viduele genie’. Later noemden ze zich AA Bronson, Felix 
Partz en Jorge Zontal. In hun werk exploreren ze op ironi-
sche wijze de betekenis van de kunst, de positie van de kun-
stenaar, de rol van galeries en musea, de verwachtingen 
van het publiek en de impact van de media. Binnen het col-
lectief  wordt het ego van de kunstenaar vervangen door 
glamour en succes.
 Begin jaren 80 promoveren ze de poedel tot symbool van 
hun kunstenaarschap. De kunstenaar die voor een burger-
lijk publiek zijn kunstjes opvoert in de hoop bij zijn broodhe-
ren in de gratie te vallen, is niet meer soeverein en auto-
noom, maar onderworpen en volgzaam, gewillig, gedwee 
en gehoorzaam. Hun driedubbel zelfportret als poedel (P is 
for Poodle, 1983) is een van hun bekendste werken, de men-
geling van zelfspot en maatschappijkritiek hun belangrijk-
ste kenmerk.
 Boven de ingang van de retrospectieve tentoonstelling in 
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris hangt een aan-
tal wapenschilden. Deze blazoenen van het Miss General 
Idea Pavillion vormen een soort encyclopedie van de talrijke 
symbolen die in hun werk regelmatig terugkeren. De poedel 
is een metafoor voor de kunstenaar; uit de hoorn des over-
vloeds vloeit het elixir van de inspiratie; de ziggoerat symbo-
liseert de macht; het doodshoofd staat voor de dood, de 
cocktailglazen voor de aantrekkelijke maar giftige cocktail 
van wegwerpcultuur en ideologie, televisietoestellen voor 
de media en AZT-pillen voor aids.
 De tentoonstelling is niet chronologisch, maar thema-
tisch opgebouwd. Er werden kleine ensembles samenge-
bracht rond thema’s als de kunstenaar en het creatief  pro-
ces, cultuur en massamedia, glamour als creatief  werktuig, 
de relatie tot de media, architectuur, archeologie, seksuali-
teit als symbool van een sociale organisatie die moet wor-
den omvergeworpen, en aids. De tentoonstelling begint met 
Blue (Cobalt) Pla©ebo uit 1991, drie reusachtige AZT-
capsules die werden opgesteld in de zaal met La Fée électri-
cité van Raoul Dufy, een ode uit 1937 aan de wetenschap, 
de techniek en de vooruitgang.
 Van bij het begin vertoonde General Idea een grote 
belangstelling voor de media. Begin jaren 70 behoorden ze 
tot de weinige kunstenaars die in het medium televisie een 
mogelijkheid zagen om kunst te maken. De beeldbuis is voor 
hen een proefbuis, een laboratorium, niet alleen voor poli-
tieke en maatschappelijke experimenten, maar ook voor 
artistieke en culturele vernieuwingen. Hun video Test Tube 
(1979) toont een reeks televisiespots waarin de kunste-
naars cocktails maken terwijl ze het medium becommenta-

riëren. Reeds in de jaren 70 wisten ze te melden dat ‘televi-
sie de great dictator is’, dat ‘hoe meer kanalen er zijn, hoe 
minder er te zien is’ en dat ‘televisie geen programma’s 
maakt, maar formats’. Elke dag vinden de media nieuwe 
aantrekkelijke elixirs uit om de cultuur mee te vergiftigen. 
Televisie is een virus, een cocktail van ideologie en con-
sumptie, politiek en wegwerpcultuur. Hun pogingen om 
kunst via televisie in de media te injecteren bleek dan ook 
louter symbolisch.
 Centraal in hun oeuvre staat het idee van Miss General 
Idea, een soort muze die hen inspireert om de kunstwereld 
en de wereld van de media, die er rechtstreeks mee in ver-
band staat, te herscheppen. Volgens AA Bronson was de 
structuur van General Idea vijfdelig. General Idea was de 
kunstenaar, The Miss General Idea Pageant het creatief  pro-
ces, Miss General Idea het kunstwerk, The Miss General Idea 
Pavillion het museum of  de galerie en Frame of  Reference het 
publiek en de media.
 Miss General Idea is de geschiedenis van een fictie die 
andere ficties produceert. The Miss General Idea Pavillion 
werd een allegorie voor de staat van de hedendaagse cul-
tuur waarbij de wereld van de kunst via de verkiezing van 
Miss General Idea (1970) met een schoonheidswedstrijd 
wordt vergeleken.
 Het werk van General Idea bevindt zich tussen ernst en 
provocatie, tussen avant-garde en subcultuur, tussen kitsch 
en showbizz. Deze kunstenaars ontluisteren de pseudodiep-
zinnigheid van de meeste kunst en flirten met de populaire 
cultuur. Tegelijkertijd gebruiken ze dezelfde marktmecha-
nismen om hun ideeën aan de man te brengen. Terwijl ze de 
kunst demystifiëren bouwen ze aan hun eigen individuele 
mythologie. De geest van Duchamp, Yves Klein en Manzoni 
is nooit ver weg.
 Realiteit en fictie lopen door mekaar. Het beeld wordt door 
hen gezien als een virus dat in de werkelijkheid infiltreert, 
zich van de werkelijkheid meester maakt en haar inhoud 
wijzigt. Op die manier maken ze een alternatieve versie van 
de werkelijkheid.
 In 1964 maakte de Amerikaanse popkunstenaar Robert 
Indiana een kerstkaart voor het Museum of  Modern Art, 
waarbij in rode letters het woord ‘Love’ tegen een blauwe en 
groene achtergrond werd uitgespeld. Het werd een van de 
belangrijkste pop-iconen van de jaren 60. In 1987 versche-
nen er in het New Yorkse straatbeeld gelijkaardige affiches, 
waarbij de letters L, O, V en E vervangen werden door de 
letters A, I, D, S. Hiermee creëerde General Idea een beeld 
dat niet alleen uitgroeide tot een icoon van de jaren 80, 
maar ook vandaag nog deel uitmaakt van ons collectief  
geheugen. Met het uitbreken van de aidsepidemie kwam de 
harde realiteit de vrolijke fictie verstoren. De schijnwerke-
lijkheid bleek plotseling bittere ernst. Voortaan was de strijd 

tegen deze ziekte het belangrijkste onderwerp voor General 
Idea, zowel esthetisch als politiek. Het motief  van de kleur-
rijke antivirale AZT-capsules doet zijn intrede.
 In 1994 overleden twee leden aan aids en werd het col-
lectief  noodgedwongen opgedoekt. De ironie van het lot is 
dat deze kunstenaars, die hun werk als een virus de wereld 
instuurden, door een echt virus getroffen werden.
 De retrospectieve tentoonstelling wekt de indruk dat dit 
oeuvre, dat zich uitstrekt over een periode van vijfentwintig 
jaar, van 1969 tot 1994, vrij beperkt is gebleven. Ondanks 
de grote verscheidenheid aan beeldende middelen (schilder-
kunst, sculptuur, installatie, fotografie, video, perfor-
mance…) is General Idea op zijn best waar het de haute cul-
ture met zijn eigen middelen bestrijdt, via de mode, de media 
en de publiciteit. Deze kunstenaars gaan er niet van uit dat 
men grote kunst moet maken om een groot kunstenaar te 
zijn. Glamour is voor hen een creatief  werktuig en een fac-
tor van erkenning. De sterke grafische kwaliteiten van dit 
oeuvre zijn meer gericht op directe communicatie dan op 
zingeving.
 Hun belangrijkste verwezenlijkingen situeren zich dan 
ook op het vlak van de grafische vormgeving. Niet alleen 
hun aidsaffiches drongen in ons collectief  geheugen door, 
maar ook de foto van de blonde jongen met de typische naar 
voor gekamde haarlok die na het drinken van een groot glas 
melk met een witte hitlersnor blijft zitten, werd een echte 
klassieker, evenals hun zelfportretten als poedels of  als vol-
wassen baby’s (Baby Makes 3, 1984-1989).
 Belangrijk was ook het tijdschrift FILE Megazine, een 
parodie op het beroemde LIFE Magazine – dat hen trouwens 
een proces aandeed – waarvan tussen 1972 en 1989 zesen-
twintig nummers verschenen. De tijdschriften liggen wel in 
de tentoonstelling, maar de covers alleen verraden niet de 
grote invloed van de subversieve inhoud en de experimen-
tele layout op zowel underground- als mainstreamtijd-
schriften van de laatste dertig jaar. In 1974 hadden ze in 
Toronto Art Metropole opgericht, een internationale uitge-
ver en distributeur van kunstenaarsboeken, video’s en mul-
tiples (www.artmetropole.com). Het opzetten van een pro-
ductie- en distributiesysteem door de kunstenaar zelf  was 
in die tijd in de kunstwereld een praktijk die amper bestond.
 Jammer is ook dat er geen spectaculaire installaties te zien 
zijn, zoals de volledige reeks Infe©ted Mondrian uit 1994. In 
deze reeks, waaruit slechts een enkel schilderij wordt 
getoond, werden kopieën van Mondriaans schilderijen, 
waarvan het geel systematisch door een (gif)groen vervan-
gen werd, tegen een muur van aids-behangpapier opgehan-
gen. Een andere mogelijkheid was de installatie One Year of  
ATZ uit 1991 geweest. Ze bestaat uit 1825 grootschalige 
ATZ-capsules, de jaarlijkse dosis van een aidspatiënt.
 Het werk van General Idea is een typisch product van de 
jaren 80: postmoderne kunst waarin appropriation, simula-
cre, media, publiciteit en consumptie centraal staan, en die 
de ‘rematerialisatie’ van het kunstwerk beoogde. Maar het 
is niet omdat dit werk door de geest van die jaren doordron-
gen is, dat het tijdgebonden zou zijn. Integendeel, de oor-
spronkelijke nostalgie maakt snel plaats voor een grote her-
kenbaarheid. De geschiedenis van General Idea heeft hier 
mythische proporties aangenomen, hun werk een visionair 
karakter.  Lieven Van Den Abeele

p Haute Culture: General Idea, une rétrospective 1969-1994, 
tot 30 april in het Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 
11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris 
(01/53.67.40.00; www.mam.paris.fr). 

Beeldende kunst – terugblik
Von Carl Andre bis Gregor Schneider. Dorothee und 
Konrad Fischer: Archiv einer Haltung. In de heden-
daagse kunstwereld is de rol van de galerie nauwelijks te 
overschatten. Volgens de voormalige New Yorkse galerie-
houder Seth Siegelaub is het voor kunstenaars tegenwoor-
dig belangrijker een presentatie in een grote galerie te heb-
ben dan in een museum van naam. Musea zijn weliswaar 
nuttig voor het netwerk en een serieuze positie in de kunst, 
galerieën vertegenwoordigen wealth and fame. De exorbi-
tante groei die de markt voor hedendaagse kunst sinds de 
jaren 60 heeft doorgemaakt, is het resultaat van de verre-
gaande professionalisering van commerciële galerieën die 
het functioneren van musea in grote mate zijn gaan beïn-
vloeden. Deze situatie is, direct of  indirect, gegenereerd 
door de democratiseringsgedachte die er vanaf  eind jaren 
60 op gericht was kunst te verspreiden voor een groter 
publiek. Een opdracht waaruit een nieuw type galerie ont-

T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A 

NL - 1017  GD  Amsterdam

Joris Geurts
26.03 – 29.04.2011

Alan Charlton
07.05 – 04.06.2011

General Idea in Brussel, Hotel Metropole, eind jaren tachtig. 
Foto: Paul Van den Abeele
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Olga Chernysheva
In the Middle of Things
23.01.–27.03.2011
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¡Patria o Libertad!
..... over vaderlandsliefde, immigratie
en hedendaags populisme ...................
Cobra Museum Amstelveen
t/m 8 mei www.cobra-museum.nl

‘Chicago Boys, 
While We Were 

Singing, They Were 
Dreaming’

Casco
Office for Art, Design 
and Theory

Casco en If I Can’t Dance..., i.s.m. DAI/ArtEZ 
presenteren:

Tournee
zaterdag 19 maart Utrecht  
zondag 20 maart Enschede  
woensdag 23 maart Arnhem  
vrijdag 25 maart Amsterdam 

29 maart – 17 april expositie in Casco,  
i.s.m. FastFacts

Jaren-’70-revivalband en discussiegroep, 
samengesteld door Hiwa K

Nieuwekade 213–215
3511 RW Utrecht
The Netherlands
T/F +31 (0)30 2319995
www.cascoprojects.org
info@cascoprojects.org

1122  MMaarrcchh  –– 88  MMaayy
SOLO EXHIBITION
MMiikkaa  RRootttteennbbeerrgg
““DDoouugghh  cchheeeessee  
ssqquueeeezzee  aanndd  
ttrrooppiiccaall  bbrreeeezzee””
video works 2003–2010

2200  MMaayy  –– 2266  JJuunnee  
FINAL PROJECT
CURATORIAL PROGRAMME
““FFlluuiitteenn  
iinn  hheett  ddoonnkkeerr””

ddee  AAppppeell
on the side:

2277  AApprriill
BOOKLAUNCHES
Mika Rottenberg 
& F.R.DAVID

88  MMaayy
Sunday School

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

A
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stond, namelijk een galerie die nauw samenwerkte met 
kunstenaars en hun werk mede produceerde: de zogenoem-
de ‘avant-gardegalerie’.
 Een van de belangrijkste avant-gardegalerieën uit die tijd, 
de belangrijkste wellicht in Europa, was die van Konrad 
Fischer in Düsseldorf. In zijn eerste galerieruimte aan de 
Neubrückstrasse hebben vele conceptuele kunstenaars 
hun eerste (solo)presentatie ingericht, en de start van hun 
carrière gemaakt. In Museum Kurhaus Kleve werd aan de 
hand van de privécollectie die Dorothee en Konrad Fischer 
door de jaren heen opbouwden, een beeld geschetst van een 
tijdperk en een ‘attitude’. De tentoonstelling in Kleve, die 
eerder in het MACBA in Barcelona te zien was, was zorgvul-
dig samengesteld en werd begeleid door een lijvige catalo-
gus met rijk beeldmateriaal en waardevolle historische 
informatie. De werken uit de collectie zijn stuk voor stuk 
topwerken, canoniek voor de conceptuele kunst – dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de collectie van galerie Art & 
Project uit Amsterdam die in 2009 in het MoMA in New 
York te zien was. De werken waren gegroepeerd met oog 
voor de aangename, op de menselijke maat afgestemde 
ruimtes van het Kurhaus, en niet opgesteld op basis van 
rigide chronologische structuren of  individuele presenta-
ties, waardoor de bezoeker zich er direct toe kon verhouden. 
Alle ruimtes en bijruimtes werden daarbij gebruikt, als in 
een woonhuis, waar de werken zich eerder ook bevonden. 
In de gangen en tussenruimtes hingen ingelijste ‘instruc-
ties’ of  andere tekstwerken, zoals enkele van Douglas 
Hueblers Duration en Variation Pieces. Op de vloeren in de 
tentoonstellingszalen waren grotere, ‘sculpturale’ werken 
geplaatst zoals Carl Andre’s Wolke & Kristall/ Blei Leib Leid 
Lied (1996), Richard Longs Pine Needle Corner (1969) en 
Circle for Konrad (1997), en Bruce Naumans Untitled 
(1966), een van fiberglas vervaardigde constructiebalk. 
Aan de wanden hingen voornamelijk (documentaire) foto-
werken of  (ontwerp)tekeningen, en in de grote zaal aan de 
voorzijde van het museum waren een aantal bijzondere 
werken bij elkaar gebracht. Bij de ingang tot de zaal was 
direct op de muur een van de eerste wall drawings van Sol 
LeWitt aangebracht (Wall Drawing # 5, 1969); ernaast hing 
het plan voor de tekening die voor het eerst in mei 1969 

werd uitgevoerd in de woning van de Fischers aan de Prinz-
Georg-Strasse in Düsseldorf. Opvallend is dat dit werk niet 
in een diagram is vastgelegd, een format dat LeWitt later in 
zijn wall drawings is gaan gebruiken; de tekening heeft een 
vaste afmeting en is nog niet volgens LeWitts berekenings-
systeem op verschillende architectonische ruimtes toepas-
baar. Een latere wall drawing (# 745) uit 1981 laat de ont-
wikkeling in LeWitts conceptuele tekeningen zien, 
voortgezet in een aantal ingelijste Isometric Drawings 
(1981) die tussen de ramen waren geplaatst. Ertegenover 
een atypisch werk van LeWitt: Complex Form (1969-1981) 
bestaat uit een oneven aantal (namelijk drie) samengevoeg-
de delen die zowel in vorm als formaat verschillen. Aan de 
wand tegenover de raampartij een serie van vijf  wit geschil-
derde aluminium panelen van Robert Ryman (Untitled, 
1973), recht tegenover Ryman’s Piano (1988), een serie 
witte bakstenen op de vloer van Andre. Aan de achterwand 
van de grote ruimte was een geassembleerd werk van 
Daniel Buren geïnstalleerd, Un travail en 33 éléments (de 
1965 à 1978) & 7 couleurs pour 3 murs (1979). Het is 
samengesteld uit verschillende, uit het karakteristieke mar-
kiezendoek geknipte vormen die in een haast decoratief  
patroon over de muur zijn verspreid.
 Een interessante toevoeging aan de tentoonstellingsin-
richting was de reconstructie van de fysieke ruimte van 
Fischers galerie aan de Neubrückstrasse. Een kleine ruimte 
van 3 bij 11 meter, oorspronkelijk een doorgangsruimte 
tussen twee huizen die door twee raampartijen werd afge-
sloten, werd geheel gevuld met een floorpiece van Long 
(Sculpture for Konrad Fischer, 1969). Het is moeilijk voorstel-
baar dat de belangrijkste transacties van de conceptuele 
kunst in een dergelijk provisorische kleine ruimte hebben 
plaatsgevonden. ‘It was all through Konrad’, zeiden Gilbert 
& George: Fischer had een uitstekend netwerk en zorgde 
ervoor dat ‘zijn kunstenaars’ op de juiste plekken terecht-
kwamen. Onder zijn klanten bevonden zich beroemde ver-
zamelaars als de Italiaanse graaf  Panza di Biumo, maar ook 
belangrijke musea. Veel conceptuele werken in Nederlandse 
museumcollecties zijn ooit getoond in Fischers galerie, zoals 
die van het Van Abbemuseum in Eindhoven, waar indertijd 
directeur Rudi Fuchs vaak bij Fischer kocht. Maar de aller-

eersten die wat kochten waren de verzamelaars Martin en 
Mia Visser, aldus Dorothee Fischer in de catalogus.
 Nog voor de openingstentoonstelling met Andre in 1967 
van start ging, kochten Martin en Mia Visser een speciaal 
voor hen vervaardigd werk aan van de toen nog onbekende 
kunstenaar. De collectie Visser is inmiddels opgenomen in de 
collectie van het Kröller-Müller Museum, waar zich ook het 
werk van Dibbets bevindt dat hij voor zijn eerste presentatie 
bij Fischer in 1968 maakte. Het werk, dat in de collectie van 
het museum 13 takkenbossen met neontak heet, bevond zich 
al in het museum, maar had een onduidelijke status. In 
2008 werd het (opnieuw) aangekocht en was het te zien in 
een overzichtstentoonstelling van recente aankopen. Precair 
is dat de werktekening van de tentoonstelling uit de collectie 
Fischer een ander werk liet zien dan wat in de collectie van 
het Kröller-Müller Museum bewaard is gebleven. Het oor-
spronkelijke werk had als titel Nature and Technology. 
Holzbündel en bestond naast (tien) takkenbossen met neon-
licht uit een drietal ‘waterplasjes’ en een opgerolde grasmat 
in de hoek van de ruimte. Ook zou bij deze opstelling het 
geluid van druppelend water te horen zijn geweest.
 Wat deze korte herkomstgeschiedenis duidelijk maakt, is 
dat de conceptuele werken uiteindelijk eveneens als ver-
handelbare objecten werden verkocht, ondanks de ideologi-
sche opzet van de avant-gardegalerie, die zich in eerste 
instantie richtte op de presentatie en distributie van con-
cepten in plaats van de handel in objecten. Daardoor heb-
ben ze hun oorspronkelijke status dan wel ‘waarde’, al gaat 
het dan niet om hun marktwaarde, veelal verloren. Als er 
een kunst is die voornamelijk via de representatie ervan 
wordt ervaren, en de tentoonstelling in Kurhaus Kleve illus-
treerde dat, is het wel de conceptuele kunst. Archiv einer 
Haltung toont dat historische conceptuele werken voorna-
melijk bestaan in hun documentatie, maar ook dat ze daar-
door juist uitdagen tot het telkens weer heruitvinden van 
hun presentatievorm. Nathalie Zonnenberg

p  Von Carl Andre bis Gregor Schneider. Dorothee und Konrad 
Fischer: Archiv einer Haltung liep van 14 november 2010 tot 20 
maart 2011 in Museum Kurhaus Kleve, Tiergartenstraße 41, 
47533 Kleve (02821-750 10; www.museumkurhaus.de). 

Von Carl Andre bis Gregor Schneider. Dorothee and Konrad Fischer: Archiv einer Haltung,
Museum Kurhaus Kleve, zaal met werken van Sol LeWitt, Carl Andre, Robert Ryman, Robert Mangold

Foto: Museum Kurhaus Kleve, Annegret Gossens

CENTRUM BEELDENDE KUNST
VOORSTRAAT 180
3311 ES DORDRECHT
T +31 78 6314689 
WWW.CBKDORDRECHT.NL

OPENINGSTIJDEN:
WOENSDAG TM ZATERDAG 
12–17 UUR 
EERSTE ZONDAG V/D MAAND 
12–17 UUR

15–04 t/m 21–05
Fototentoonstelling 
+ debat over nieuwe natuur

15-04 TM 21-05
HEIDI DE GIER
FALLING HORIZONS

CBK
DORDRECHT

Heidi de Gier
Falling Horizons
15-04 t/m 21-05
fototentoonstelling + 
debat over nieuwe 
natuur

cbk_advert_witteraaf_feb11.indd   1 16-2-11   15:41

Dan Flavin

Untitled (To Donald Judd, Colorist) 1, 1987
© VG Bild-Kunst, Bonn 2010
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deSingel internationale 
kunstcampus is een kunstinstelling 
van de Vlaamse Gemeenschap en 
geniet de steun van
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DESGUINLEI 25 / B-2018 ANTWERPEN  / T 03 248 28 28    WWW.DESINGEL.BE

DO 3 MRT > ZO 22 MEI 2011 / GRATIS

OPEN WO > ZO 14 > 18 UUR / BIJ VOORSTELLINGEN 19 > 23 UUR
GESLOTEN MA, DI, FEESTDAGEN, ZO 24 APR EN ZO 1 MEI 2011 Av. Van Volxemlaan 354

1190 Brussel Bruxelles
www.wiels.org Contemporary 

Art Centre

19.02 – 
15.05.2011

David Claerbout
The Time 

that Remains

Av. Van Volxemlaan 354
1190 Brussel Bruxelles
www.wiels.org Contemporary 

Art Centre

26.02 – 
01.05.2011
The Other 
Tradition

08.05 – 
31.07.2011      

Sven Augustijnen
Spectres

31.03 – 03.04
PA/PER VIEW 

Book fair

13.05 – 15.05
Colloqium French Theory

Organised by (SIC)
with Sylvère Lotringer, John Rajchman, 
Jean-Michel Rabaté, François Cusset, 

Peter Osborne, Erik Verhaegen...

21.05
 In and Out of Brussels

Aesthetics / Histories / Politics 
Between Europe and Africa 

(2010 – 2012) Seminar on  
Sven Augustijnen’s Spectres 
Directed by T.J. Demos and  

Hilde Van Gelder 

Retrospectieve Pierre Vlerick – de Secreten van het Aardse 
en  DO NOT LOOK – Maen Florin
tot 27 maart 2011

Immigratie van Vlamingen naar Wallonië en  een fotoproject 
rond deze tentoonstelling door Layla Aerts
15 april tot 12 juni 2011

Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum
Vrouwebroersstraat 6 – 9000 Gent

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

de tentoonstelling is betalend (8 e / 6 e) 
alle dagen open van 10-17u (toegang tot 16.30u)
gesloten op maandag, 25 dec. en 1 jan.

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

INAkI BONILLAS  Dìas De campo  —  JEAN-LUC MOULèNE
vernissage: donderdag 24 maart

tentoonstelling: 25 maart – 14 mei 
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What is to be Done Between Tragedy and Farce? Chto 
Delat? in Smart Project Space. Het rondreizende 
Russische collectief  Chto Delat? (vertaald in het Nederlands 
‘wat te doen?’) huisde tot half  maart in het Amsterdamse 
cultuurinstituut Smart Project Space. Sinds 2003 houdt dit 
collectief  een postcommunistische veldtocht langs diverse 
kunstinstellingen. Het wordt gevormd door linkse kunste-
naars, critici, filosofen en schrijvers uit Sint-Petersburg die 
in wisselende samenstelling opereren. De groepsleden bal-
len de linkervuist waarbij ze historische iconografieën en 
polemische terminologieën uit de voormalige Sovjet-Unie 
inzetten. Ondanks het veelvuldige gebruik van anachronis-
men kan de tentoonstelling niet zomaar worden afgespie-
geld als een nostalgisch verlangen naar het oude commu-
nisme. De boodschap van Chto Delat? is zonder meer 
overtuigend en urgent.
 Voor het verspreiden van kapitalisme-kritische overtui-
gingen maken de mensen van Chto Delat? gebruik van 
vooraanstaande kunstpodia, dat wil zeggen, ze profiteren er 
van de voorhanden zijnde faciliteiten en voegen er een 
gebruikswaarde aan toe. Tijdens hun expositie in het ICA in 
Londen was middels een audiotour een strijdgesprek te 
beluisteren tussen voor- en tegenstanders van deze activis-
tische tentoonstelling. In het Van Abbemuseum selecteer-
den ze enkele sociaal-realistische schilderijen uit de collec-
tie en brachten ze arbeidersverenigingen van de 20ste eeuw 
tot leven. Ook componeerden ze een strijdlied voor de zaal-
wachters van dit museum.
 Dezelfde socialistische propaganda was de basis van een 
twee maanden durend programma van installaties, perfor-
mances, lezingen, films, publicaties en workshops in Smart 
Project Space met als titel What is to be Done Between Tragedy 
and Farce?. Op didactische wijze werden de machtsverschui-
vingen van het postcommunistische Rusland in de zes ten-
toonstellingszalen van het Amsterdamse cultuurinstituut 
inzichtelijk gemaakt voor de bezoekers. De beschilderde 
muren van de eerste drie zalen, voorzien van educatieve 
illustraties en spotprenten in combinatie met sociologische 
statistieken, riepen de sfeer op van ouderwetse leermetho-
des. De moraal was pregnant aanwezig. Op monitoren 
waren activistische documentaires te bekijken waarbij de 
film Builders (2005) als eerste in het oog sprong. In deze film 
benadrukken de activistische makers dat gemeenschappe-
lijke arbeid aan de basis ligt van hun strijd voor een betere 
toekomst en ze vergelijken zich met trotse bouwvakkers op 
een sociaal-realistisch schilderij van Victor Popkov uit 
1961. De overige documentaires richten zich op de huma-
nitaire omstandigheden in het huidige Rusland. Ze belich-
ten een activistisch forum tijdens de G8-top van 2005 in 
Sint-Petersburg, condities van de huidige productiearbeid 
in een fabriek in Novgorod en een existentialistisch locatie-
theater tegen het decor van de beroemde socialistische 
muurschildering Arbeiders van de wereld verenig je in Sint-
Petersburg. Gaandeweg wordt de bezoeker steeds verder 
ingevoerd in de tegenstrijdige wereld van het ‘verkapitali-
seerde’ Rusland van vandaag.
 What is to be Done Between Tragedy and Farce? lijkt een con-
taminatie van pre- en postcommunistische retoriek. De titel 
herinnert zowel aan het beroemde pamflet What is to be 
Done van Lenin uit 1902 als aan First as Tragedy, then as 
Farce, het boek van de Sloveense filosoof  Slavoj Žižek uit 
2009. Maar Dmitry Vilensky, de drijvende kracht achter het 
collectief, wil de naam niet direct aan een van deze boeg-
beelden uit de marxistische traditie verbinden. Hij wijst 
erop dat in het Westen de uitdrukking ‘Chto Delat’ over het 

algemeen eenzijdig met de politieke retoriek van Lenin geas-
socieerd wordt, terwijl ze in Rusland vooral doet denken 
aan de gelijknamige 19de-eeuwse novelle van de Russische 
socialist Nikolai Chernyshevsky. Vooral deze laatstgenoem-
de referentie telt voor het collectief, omdat dit tot de verbeel-
ding sprekende boek volgens de groepsleden te gebruiken is 
als handleiding voor hun strijd. 
 De tweede helft van What is to be Done Between Tragedy and 
Farce? stond vooral in verband met het dialectische theater-
model van Bertolt Brecht, volgens de toelichting in de laatst 
verschenen kunstenaarskrant van Chto Delat?. Het dialec-
tische spel van Brecht is een dramaturgische methode 
waarin het spektakeleffect van de tragedie in het toneelspel 
zelf  wordt bekritiseerd. Verhelderend was in dit opzicht de 
zaal met drie brechtiaanse toneelstukken die als filmverto-
ningen werden afgespeeld: Perestroika Songspiel: Victory over 
the Coup (2008), Partisan Songspiel: A Belgrade Story (2009) 
en The Tower: A Songspiel (2010). De thema’s van alle drie 
deze films zijn als in een sociaal geëngageerde tragedie uit-
gewerkt, waarin de realiteit van een voortdurende klassen-
strijd – perestrojka in Rusland, Servië na de Balkanoorlog 
en de nieuwbouw van een Gazprom-toren in Petersburg – 
aan het licht wordt gebracht. De oorspronkelijke beloftes 
van het neoliberalisme leiden tot Russische (en ook 
Servische) drama’s. Een treurspel, een schijnvertoning, 
vindt zowel plaats in het spel als in de werkelijkheid.
 Ook Nederland kwam aan bod. In samenwerking met 
Smart Project Space en het Van Abbemuseum werkte Chto 
Delat? tijdens zijn residentie in Amsterdam aan de nieuwe 
film Museum Songspiel, met een Nederlandse problematiek 
als onderwerp. Chto Delat? hield zich bezig met het rechts 
populisme dat in Nederland de xenofobie aanwakkert en 
hedendaagse kunst als linkse hobby wegzet. In de film ont-
vouwt zich een futuristisch verhaal over een groep migran-
ten die gedwongen zijn te remigreren, maar toevlucht vinden 
in het laatste bastion van gastvrijheid: een Nederlands muse-
um. Een aanzet hiervoor is de verfilming van het hierboven 
genoemde strijdlied voor de zaalwachters uit Eindhoven.
 De kunstenaars uit dit collectief  tonen zich zeer bewust van 
het gevaar dat politiek engagement binnen de institutionele 
kunstwereld kan worden gereduceerd tot een esthetiek van 
het activisme. Steeds weten ze het heft weer in eigen hand te 
nemen. Enerzijds gebruiken ze de kunstinstellingen min of  
meer als utiliteitsgebouw voor hun activistische kunstproduc-
ties en anderzijds als een platform voor hun sociale kritiek. 
Wellicht wegens hun populariteit bij curatoren en museumdi-
recteuren worden ze steeds weer gedwongen om virtuoos om 
te gaan met de verstrengeling van politieke en artistieke ambi-
ties. Het succes schuilt in het feit dat ze deze ambities wonder-
wel met elkaar doen sporen. Leen Bedaux

p De tentoonstelling Chto Delat? What is to be done Between 
Tragedy and Farce? liep tot 13 maart in Smart Project Space, 
Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam, 
(020/616.99.94; www.smartprojectspace.net). 
p De première van Museum Songspiel vindt plaats op 16 
maart om 20u bij Smart Project Space, met een welkomst-
woord van Thomas Peutz (Smart Project Space), een intro-
ductie door Dmitry Vilensky en een gesprek tussen laatstge-
noemde en Charles Esche (Van Abbemuseum).

Architectuur
Schetsen voor een Nationaal Historisch Museum. 
Sommige Nederlanders denken dat het Nationaal Historisch 
Museum (kortweg NHM) er helemaal niet meer zal komen. 
Maar dat is niet zo: het bestaat al. Het NHM is een compacte 
organisatie die in de Amsterdamse Zuiderkerk, midden in 
het historische hart van de stad, kleine exposities maakt, 
lezingen en debatten organiseert, en een website onder-
houdt. Een website die – het moet gezegd worden – onder-
houdend en leerzaam is.
 De discussie over de noodzaak van een nationaal mu seum 
speelt in Nederland sinds in 2006 het pleidooi van twee par-
lementariërs voor een dergelijk instituut veel bijval ontving. 
Drie steden presenteerden een plan voor het museum: 
Arnhem, Amsterdam en Den Haag. Tot verbazing van velen 
won Arnhem de strijd. Arnhem had nabij het Openlucht-
museum een museumgebouw laten ontwerpen door het 
architectenbureau Mecanoo. Voor het toenmalige kabinet 
was dat blijkbaar de ideale locatie. In 2008 traden directeu-
ren Erik Schilp en Valentijn Byvanck aan die al snel een 
visie ontwikkelden op wat het museum zou kunnen wor-
den. En in die visie paste het gebouw van Mecanoo bij het 
Openluchtmuseum niet. Het museum bleef  steeds in het 
nieuws en was meerdere malen het onderwerp van debat in 
de Tweede Kamer.
 Twee jaar later kwam er een nieuw kabinet dat direct aan-
kondigde fors te gaan bezuinigen op cultuur. Het grote bedrag 
dat voor het NHM was gereserveerd vond men binnen dit 
nieuwe kader onverantwoord. Een nieuwbouw in Arnhem 
zou niet door het Rijk worden betaald. De directie van het 
NHM ging op zoek naar publieke financiering, naar sponsors 
en fondsen. De centrale kwestie nu is of  een bestaand gebouw 
dienst kan doen als museum – en welk van de vele leegstaan-
de gebouwen komt dan het meest in aanmerking – dan wel of  
er toch een nieuwbouw moet komen.
 Over die vraag heeft het NHM een boekje uitgegeven, geti-
teld Schetsen voor een Nationaal Historisch Museum. Het 
museum is in zee gegaan met het Berlage Instituut om te 
onderzoeken wat voor soort gebouw het best zou passen 
voor dit specifieke museum. Want het doel van dit museum 
is niet in de eerste plaats om een gebouw met een collectie te 

zijn. Zoals Schilp en Byvanck in de inleiding van het boek 
schrijven, moet het verhaal van de geschiedenis worden 
verteld aan het brede publiek door bestaande initiatieven en 
plekken te verbinden, een overzicht te bieden en de geschie-
denis beleefbaar te maken. Daartoe is het museum voorals-
nog in belangrijke mate een merk, een logo, dat op allerlei 
plekken voor kan komen, van monumentale gebouwen en 
televisieprogramma’s tot websites. Maar uiteindelijk heeft 
het museum natuurlijk toch een gebouw nodig, om de bele-
ving van de geschiedenis zo concreet mogelijk te maken en 
om een plek te hebben waar mensen over geschiedenis kun-
nen praten.
 In het boek is het museum als publieke ruimte een belang-
rijk thema. Mensen ontmoeten elkaar in een museum en 
consumeren er kunst, informatie, koffie, souvenirs, boeken, 
kennis. Het hedendaagse museum is blijkbaar niet langer in 
hoofdzaak een plek waar objecten in min of  meer contem-
platieve gemoedstoestand kunnen worden bestudeerd. In 
de eerste plaats moet het museum het publiek een experience 
bieden. Architectuurcriticus Hans Ibelings somt een aantal 
kenmerken op waaraan een gebouw voor het NHM zou 
moeten voldoen om die functie waar te maken. Zo moet een 
museum een goede entreezone hebben als overgang van de 
hectische buitenwereld naar de museale omgeving; het 
moet een gebouw zijn waar objecten tot hun recht komen, 
maar dat zelf  ook indruk maakt als architectonisch object; 
het moet de bezoekersstromen soepel leiden; en een goed 
museum heeft op een of  andere manier ook een band met 
de natuur. Ibelings geeft hiervan enkele aansprekende voor-
beelden, onder meer de gigantische ruimte van de hal van 
de RAI uit 1961 en het Nederlands paviljoen op de wereld-
tentoonstelling in Hannover in 2000, waar bomen in het 
gebouw groeiden. Ibelings zorgt als het ware voor een 
checklist waarmee de directie op zoek kan gaan naar het 
ideale gebouw.
 De Amerikaanse architectuurprofessor Kenneth Frampton 
bespreekt een aantal voorbeelden van publieke gebouwen 
met hun specifieke kenmerken, zoals schouwburgen, 
warenhuizen en stadions. Stations, ook interessante voor-
beelden van openbaarheid en ontmoeting, horen niet in 
zijn rijtje. Hij wijst op de twee uiterste typen van museum-
gebouwen: de ultiem flexibele loods en de opeenvolging van 
kamers. Uit de studies van de postgraduates van het Berlage 
Instituut blijkt dat voor beide categorieën wat te zeggen is. 
Deze postgraduates ontwikkelden ideeën voor de toekomst 
van het NHM. Ze onderzochten diverse concepten, van een 
ruimtelijke vertaling van de zes inhoudelijke thema’s die 
het museum heeft gedefinieerd, tot een serie paviljoens 
rondom een bestaand drukbezocht openbaar park of  een 
plein. Het interessantst lijken de voorstellen die zinspelen op 
herbestemming. In Nederland staan namelijk veel gebou-
wen leeg, zowel beschermde monumenten als naoorlogse 
kantoren en loodsen. ‘Stel dat we bestaande gebouwen en 
ruimtes zouden hergebruiken. Zou dat ons in staat stellen 
belangrijke momenten uit de geschiedenis opnieuw te bele-
ven?’ Het NHM op Pampus of  in een historisch gebouw 
waar veel mensen langskomen; dat is laagdrempelig en dan 
heeft de plek vanzelf  al historische betekenis.
 Het Berlage Instituut heeft na de onderzoekende fase met 
studenten een volgende stap gezet door aan drie jonge 
architectenbureaus, 51N4E, Monadnock en Baukuh, te 
vragen een concept voor het museum uit te werken waarbij 
het vooralsnog om de binnenkant ging en niet om het ont-
werpen van een spectaculair gebouw. Hoe uiteenlopend 

What is to be done between Tragedy and Farce? 
Installatie SMART Project Space. Foto: Niels Vis.
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een wandeling door de 
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Flower power: chun-Yu hsu stelt een museum voor dat bestaat uit zes zalen, 
alle gewijd aan een thema, gelegen aan een centraal plein.
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deze concepten ook zijn, de bureaus ontwierpen alle drie 
een grote open ruimte waar allerlei evenementen plaats 
kunnen vinden. Het is steeds zoeken naar de overgang van 
een drukke, publieke ruimte, waar ook koffie kan worden 
gedronken en waar kan worden gepraat en gewinkeld, naar 
een meer besloten museale ruimte.
 Het NHM schetst een gebouw dat er niet gauw zal komen. 
Ondertussen manifesteert het museum zich de komende 
tijd op allerlei historisch interessante plekken in het land, op 
de website vol verhalen en beelden, en in die prachtige open 
ruimte van de centraal in de stad staande Zuiderkerk.

Dorine van Hoogstraten

p Kenneth Frampton, Hans Ibelings (e.a.), Schetsen voor een 
Nationaal Historisch Museum, verscheen in 2011 bij SUN 
Architecture, Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam 
(020/521.89.39; www.sunarchitecture.nl). ISBN 978-9-
46105-320-6.

Het Van Eesterenmuseum. Stedenbouw tentoonstellen 
is lastig. Het formaat van stedenbouwkundige plannen 
maakt de presentatie ervan allesbehalve vanzelfsprekend. 
Het werk van stedenbouwkundigen is bovendien veelom-
vattend en abstract, en daardoor voor buitenstaanders al 
gauw ontoegankelijk. Stedenbouw gaat over vrijwel alles: 
over het organiseren van alle functies in een stad of  wijk, 
over demografie, verkeer, wonen, werken, groen en water. 
Stedenbouw gaat uiteindelijk over hoe de stedeling zijn stad 
beleeft. Omdat het een vakgebied is dat direct te maken 
heeft met de dagelijkse leefomgeving van alle stedelingen, is 
het een onderwerp dat voor grote groepen interessant kan 
zijn, als het op een toegankelijke manier getoond en uitge-
legd wordt.
 Het Van Eesterenmuseum in de Amsterdamse Westelijke 
Tuinsteden, dat in het najaar van 2010 openging, is gevari-
eerd opgezet. Een binnententoonstelling biedt de geïnteres-
seerde leek uitleg met tekst, tekeningen, documentaires en 
historisch materiaal. Een ‘buitenmuseum’ (zijnde een deel 
van de wijk zelf) laat zien hoe de stedenbouw in de praktijk 
werkt. De degelijke wandelroute op papier helpt bij de inter-
pretatie en waardering van de stedelijke omgeving. Groepen 
kunnen beroep doen op gidsen voor tekst en uitleg. 
Daarnaast organiseert het museum discussieavonden en 
lezingen en is er een vrij uitgebreide collectie boeken over de 
wijk te koop.
 Het onderwerp van het museum is het revolutionaire 
plan dat stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897-
1988) in de jaren 30 maakte voor de uitbreiding van de 
stad. Van Eesteren was toen directeur van de Amsterdamse 
dienst Publieke Werken. Zijn Algemeen Uitbreidingsplan 
(AUP) was gebaseerd op doorwrocht onderzoek naar aller-
lei aspecten die voor stedenbouw relevant zijn, van de histo-
rische en geologische ondergrond van het gebied tot de ver-
wachte ontwikkeling van de industrie. Het onderzoek en de 
nieuwste inzichten, die ook door de internationale gemeen-
schap van modernistische architecten werden gepropa-
geerd als De Functionele Stad, leidden tot een uitbreidings-
plan waarin verschillende soorten woningen in een open 
structuur gegroepeerd zijn, zodat iedere woning optimaal 
van ruimte, daglicht en frisse lucht profiteert. Het ‘open-
baar groen’ is overvloedig en gevarieerd. Het reikt vaak tot 
aan de gevels en verbindt de verschillende buurten met 
elkaar. De wegen zijn hiërarchisch geordend, van door-
gaande stadsstraten tot smalle woonpaden, en in iedere 
wijk zijn voorzieningen gepland. Industrie en bedrijvigheid 
zijn buiten de woonwijk gesitueerd.
 Maar de wijk kampte al sinds de jaren 80 met grote pro-
blemen. Het AUP is gerealiseerd in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog, een periode waarin onder meer door 
materiaal schaarste een deel van de woningen noodge-
dwongen werd uitgevoerd in materialen van slechte kwali-
teit. Daarnaast zijn sommige woningen niet goed geïsoleerd 
en nogal krap bemeten. Tegen het eind van de 20ste eeuw 
was een groot onderhoud van de openbare ruimte en voor-
zieningen onvermijdelijk en moest de woningvoorraad ver-
nieuwd worden. Men zocht in die tijd ook naar ruimte in de 
stad om nieuwe woningen te bouwen. Voor delen van de 
Westelijke Tuinsteden werden ingrijpende sloop- en nieuw-
bouwplannen gemaakt, waardoor de ruimtelijke opzet van 
het stadsdeel in gevaar kwam.
 Uit zorg voor Van Eesterens moderne stedenbouw kwam 
een museum tot stand dat de kwaliteiten van het AUP bij 
een breed publiek onder de aandacht moet brengen. In het 
binnenmuseum komen de verschillende niveaus van de ste-
denbouw aan bod. Op grote panelen wordt ingezoomd op 
het werk van architecten als Willem van Tijen, Willem 

Dudok en Jaap Bakema die ieder een buurt ontwierpen (en 
zo krijgen we een staalkaart van de naoorlogse woning-
bouw), op het groen en de waterlopen, op de speelplaatsen 
die Aldo van Eyck ontwierp, op de Stichting Goed Wonen, 
op de vele culturen die in de wijk vertegenwoordigd zijn en 
op herinneringen en verhalen van (oud-)bewoners. Over 
het vakgebied van de stedenbouw gaat de tentoonstelling 
niet expliciet. Door op diverse aspecten van de wijk in te 
zoomen, wordt de veelzijdigheid van de stedenbouw inzich-
telijk gemaakt. Het Van Eesterenmuseum gaat in feite niet 
over Van Eesteren zelf, maar over het karakter van dit deel 
van Amsterdam. Het museum heeft dan ook een organisa-
torische relatie gelegd met het Amsterdam Museum (voor-
heen Amsterdams Historisch Museum) dat in de oude bin-
nenstad gevestigd is.
 Het Van Eesterenmuseum ontvangt (nog) niet veel bezoe-
kers. Wel volgen veel uiteenlopende groepen een rondlei-
ding en is er een redelijke opkomst voor de lezingen en dis-
cussieavonden. Het binnenmuseum zou meer expliciet in 
mogen gaan op het AUP als stedenbouwkundig plan en op 
het vak van stedenbouw, ook gezien de betekenis van de 
naamgever van het museum voor het vakgebied en voor de 
ontwikkeling van de Nederlandse naoorlogse uitbreidings-
wijk. De modernistische stedenbouw van Van Eesteren en 
de zijnen is vaak verguisd en verantwoordelijk gehouden 
voor tal van zaken die mislopen in de grote steden. Nochtans 
garanderen deze ontwerpen voor de bewoners van dergelij-
ke wijken veel woongenot – dat weet ik uit ervaring. Delen 
van de Westelijke Tuinsteden zijn zeer intelligent en zorg-
vuldig ontworpen, met een groot gevoel voor ruimtelijk-
heid. Het zijn kwaliteiten die niet genoeg gekoesterd en uit-
gedragen kunnen worden. Van Eesteren en de zijnen hebben 
dat onnavolgbaar goed gedaan. Dorine van Hoogstraten

p Van Eesterenmuseum, Burgemeester De Vlugtlaan 125, 
1063 BJ Amsterdam (020/447.18.57; www.vaneesteren-
museum.nl).

Publicaties
La Bohème. Die Inszenierung des Künstlers in 
Fotografien des 19. und 20. Jahrhunderts. Bij de ten-
toonstelling La Bohème. Die Inszenierung des Künstlers in 
Fotografien des 19. und 20. Jahrhunderts in het Keulse 
Museum Ludwig, winter 2010, verscheen een gelijknami-

ge, lijvige catalogus, uitgevoerd in een extravagante diep-
paarse kaft met gouden letters. De uitgave is een absolute 
aanwinst voor wie geïnteresseerd is in de sturing van de 
beeldvorming van moderne kunstenaars. Aan de hand van 
het door de Fransman Henri Murger gepatenteerde proto-
type van de onaangepaste kunstenaar, wordt de lezer mee-
genomen naar de zelfenscenering van 19de-eeuwse en (een 
paar) 20ste-eeuwse kunstenaars middels de fotografie.
 Murger was een arme schrijver die weinig erkenning 
genoot. Hij schreef  de Scènes de la vie Bohème oorspronkelijk 
omstreeks 1845 als verhalen voor de krant. Hij baseerde 
zich daarvoor op zijn eigen leven en dat van zijn vrienden. 
Door de verhalen later te bundelen in een uitgave en te 
bewerken voor het toneel (waar vervolgens Puccini zijn 
opera La Bohème (1896) op baseerde) verwierf  Murger 
bekendheid en zodoende toegang tot de bourgeoisie. In een 
voorwoord uit 1851 schrijft hij zelfs dat een kunstenaar 
niet te lang in bohemia moet vertoeven. Zijn toetreding tot 
de bourgeoisie werd hem echter door minder fortuinlijke 
kunstenaars verweten.
 De term bohemia werd omstreeks 1830 voor het eerst 
gebruikt en refereerde aanvankelijk aan de Parijse onder-
wereld van dieven, zigeuners, rondtrekkende artiesten en 
zwervers. Na Murger werd bohemia (onaangepast gedrag, 
linkse opvattingen, een caféleven en literaire passie) in toe-
nemende mate aan kunstenaars en schrijvers gekoppeld. In 
diezelfde periode ontstond de fotografie (circa 1839), zoals 
wordt opgemerkt door Bodo von Dewitz, medecurator van 
de tentoonstelling en redacteur van La Bohème. Om die 
reden wordt in het boek onderzoek gedaan naar fotogra-
fisch repertoire dat direct of  associatief  verbonden kan wor-
den met de bohème van de beeldend kunstenaar, de toneel-
speler en de schrijver.
 In het boek wordt de lijn vanaf  de literaire ontdekking 
van de bohemien in de jaren 1830 doorgetrokken tot de 
kunstenaarsfeesten van het Bauhaus in de jaren 1920. De 
onderzoekers zochten naar de bohème in poses, scènes en 
ensceneringen. Het beeldrelaas eindigt met de opkomst van 
de cinema; het laatste essay van Daniel Kothenschulte gaat 
over kunstenaarsmelodrama’s in de vroege film. Op dit punt 
wordt de lezer teleurgesteld, die door de titel van het boek de 
verwachting heeft gekregen dat ook de 20ste eeuw ruim-
schoots aan bod komt. Jammer genoeg was hier geen ruim-
te meer voor en het stuk over film blijft beperkt tot de ana-
lyse van een aantal films uit de periode van 1899 tot 1920. 
Het genre van de biografische speelfilm, dat vrijwel altijd 
een bohemientype of  een tragische kunstenaar als onder-

Departement voor Filosofie en Kunst - Assen

Podium voor actuele hedendaagse kunst

www.defka.nl - www.smahk.nl
Venestraat 88, 9402 GP Assen NL
Postbus 184, 9400 AD Assen NL
+31(0)592 315316  info@defka.nl

18 maart t/m 16 april 2011
Margriet van Weenen - solo
Autonome installaties over de spanning tussen tijdelijkheid en een monumen-
tale drang dat alles blijft bestaan.

26 mei t/m 18 juni 2011 project INVESTIGATIONS, over kunst op PhD niveau.

18 maart t/m 16 april 2011 in het SMAHK, Stedelijk Museum Assen:
Annet Hamster, keramische objecten.
Mark Lisser. schilderijen.

DeFKa Campis

Van Eesterenmuseum. Foto: Arnoud Hekkens
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Expodium opent
locatie:KANALENEILAND
Auriollaan 98 | 3527 EX Utrecht

1 april | vanaf 16.00u

In samenwerking met Vrede 

van Utrecht realiseren we 

locatie:KANALENEILAND. Een plek 

van waaruit we met kunstenaars 

en buurtinitiatieven acties in 

de openbare ruimte uitvoeren om 

transitieprocessen aan de kaak 

stellen. 

Tijdens de opening vinden 

meerdere interventies plaats:

Francesca Grilli
In haar interventie elimineert 

Grilli de fysieke en emotionele 

afstand tussen de vervliegende 

herinneringen en de onbeweegbare 

architectuur van een verlaten 

gebouw. Zijn je eigen ogen genoeg 

om alles te zien?

Chris Meighan
Meighan neemt je mee in een 

nieuwe stap in zijn serie 

‘Necessary difficulties/Nodige 

moeilijkheden’. Hoe kritisch 

sta je als publiek nog tegenover 

een boodschap, accepteer je het 

stilzwijgend contract tussen 

spreker en luisteraar?

Ruth Sacks
Sacks rondt haar verblijf in 

locatie:KANALENEILAND af met een 

interventie op basis van haar 

nieuwe publicatie ‘The Utrecht 

Bestiary Vocabulary’.

Website  

www.expodium.nl

Telefoon

030 261 97 96

E-mail

info@expodium.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 

10.00  – 18.00 u

Adres

Krugerstraat 11, Utrecht

werp heeft – men denke aan films als Modigliani (2004), 
Pollock (2000) en Basquiat (1996) – wordt summier ver-
meld met het bekende voorbeeld van Vincente Minnelli’s 
Lust for Life (1956) over Vincent van Gogh. Op het gebied 
van de zelfstilering van de kunstenaar door middel van de 
fotografie heeft de 20ste eeuw eveneens veel meer te bieden 
dan in het boek aan bod komt. Een vervolg op het project is 
daarom onontbeerlijk.
 Dat de tentoonstelling juist in het Museum Ludwig werd 
georganiseerd, houdt verband met de prachtige collectie 
fotografie die het Keulse museum bezit, met deelverzamelin-
gen van L. Fritz Gruber, Agfa, Robert Lebeck en Daniele 
Mrazkowa. Het project over de enscenering van de kunste-
naar als bohemien is het derde project in een reeks over de 
cultuurgeschiedenis van de fotografie. Het boek toont ons 
daarom naast inzicht in de constructie van het beeld van de 
kunstenaar (en de kunstenaarsvereniging), een bijzonder 
fraai overzicht van de ontwikkeling van de fotografie. In het 
zogenaamde Bildteil zijn maar liefst 150 pagina’s besteed 
aan foto’s van een bijzonder hoge beeldkwaliteit. Het bevat 
vroege daguerreotypieën waarop we Victor Hugo en 
Honoré de Balzac herkennen, talloze zout- en albumine-
drukken die de beroemde Parijse fotograaf  Nadar maakte 
van Gustave Doré, de gebroeders de Goncourt of  Edouard 
Manet, en portretfoto’s uit de beginjaren van de fotografie 
van het beroemde pioniersduo David Octavius Hill en 
Robert Adamson. Verder zijn er foto’s opgenomen van 
onder andere de Duitse fotograaf  Aloïs Löcherer die in 
1853 een Photographisches Album der Zeitgenossen publi-
ceerde, met daarin foto’s van kunstenaars uit München. 
Veel van dit soort 19de-eeuwse albums of  series was gericht 
op succesvolle, academische kunstenaars die zich veelal op 
foto lieten vastleggen in rijk gedecoreerde ateliers met een 
vitrineachtige uitstalling van ingelijste schilderijen op ezels. 
De foto’s uit 1874 van het atelier van Wilhelm von 
Kaulbach, gemaakt na zijn dood door een van de vroegste 
beroepsfotografen, Franz von Hanfstaengl, voldoen bijvoor-
beeld precies aan dit beeld en vallen daarom in het boek 
enigszins uit de toon.
 De foto’s van Löcherer passen beter in het beeld van de 
kunstenaar als bohemien. Veel kunstenaars blijken soort-
gelijke houdingen aan te nemen, die schijnbaar passen bij 
het imago van de vrijgevochten kunstenaar: hand onder de 
kin of  onderuitgezakt met de arm leunend op een stoelleu-
ning en een hand tussen de knopen van een dichtgeknoopt 
colbert of  jas gestoken, een uitdagende pose met sigaar of  
pijp, dan wel poserend in historisch kostuum of  een ondefi-

nieerbare wikkeldoek. Overigens was het in de beginjaren 
van de fotografie heel gebruikelijk dat het model ergens op 
leunde of  met een hand het hoofd ondersteunde; de belich-
tingstijd was immers nog lang.
 De foto’s van David Wilkie Wynfield wijken nog meer af  
van het concept van de bohemienkunstenaar die zichzelf  
ensceneert, omdat ze vooral verwijzen naar renaissance-
dichters en kunstenaars die vaak verbonden waren aan een 
hof. Zijn foto’s, zoals die van John Everett Millais in kledij in 
de stijl van Dante, zijn een vraag om erkenning of  een ver-
beelding van status, eerder dan dat het uitingen van ‘bohe-
mia’ zijn. De tegenstelling in de fotografie tussen de succes-
volle, meestal academische kunstenaar en de bohemien 
komt in het boek slechts zijdelings aan bod. Dit had verder 
verdiept kunnen worden, zeker omdat wél met regelmaat 
Murgers stelling wordt aangehaald dat bohemia slechts een 
fase moet zijn in het leven van een kunstenaar.
 De eerste helft van het boek bestaat uit maar liefst 28 kor-
tere en langere essays, geschreven door verschillende 
auteurs. De onderliggende structuur voor de essays is wat 
onduidelijk. Na een inleiding door Von Dewitz en een stuk 
over de verhalen van Murger, wisselen essays over Franse, 
Duitse, Engelse en Amerikaanse fotografen af  met essays 
over Hamburgse, Keulse, Münchense en Berlijnse kunste-
naarsverenigingen en -feesten, essays over specifieke kun-
stenaars (waaronder een teleurstellend kort essay over de 
fotografische beeldvorming van Gustave Courbet), en over 
vrouwen, erotische naakten, exotisme en de verbeelding 
van emoties in de fotografie. Alles bij elkaar is La Bohème 
een zeer boeiende studie, juist omdat de diversiteit van 
onderwerpen de geschiedenis van de vroege fotografie 
weerspiegelt. Fotografie maakte het namelijk niet alleen 
mogelijk om op een eenvoudigere manier portretten te 
maken, maar bood bovendien inzicht in andere culturen – 
juist voor mensen die niet ver konden reizen – en er ont-
stond dan ook al snel een verzamelwoede van stereofoto’s 
van de Egyptische piramiden, van foto’s op carte-de-visite-
formaat van beroemde toneelspelers, schrijvers, kunste-
naars, staatslieden en koningen en van erotisch getinte 
fotografieën die thuis (vrijwel allemaal) zorgvuldig in 
albums werden ingeplakt. Sandra Kisters

p Bodo von Dewitz (red.), La Bohème. Die Inszenierung des 
Künstlers in Fotografien des 19. und 20. Jahrhunderts, ten-
toonstellingscatalogus Museum Ludwig Köln, Göttingen, 
Steidl, 2010 (www.steidlville.com). ISBN 978-3-86930-
139-6 (hardcover).

Brieven
In haar bijdrage Tate Archive viert 40 jaar Tate Archive  
(De Witte Raaf nr. 149, januari-februari 2011, p. 12) sug-
gereert Alied Ottevanger dat vanwege een gebrek aan een 
‘warmhartige benadering van potentiële schenkers’ bij-
voorbeeld het archief  van Art & Project niet voor Nederland 
behouden kon worden. Sinds 2001 bevindt het gehele 
archief  van deze belangrijke galerie zich echter (met vele 
andere kunst- en kunstenaarsarchieven) bij het RKD 
(Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) in Den 
Haag, waar het momenteel wordt ontsloten.
Ton Geerts, conservator moderne en hedendaagse kunst, 
RKD, Den Haag

Alois Locherer

portretten van Münchense kunstenaars, München, ca. 1850, zoutdrukken, Münchener Stadtmuseum/Sammlung Fotografie



De Witte Raaf  – 150 / maart – april 2011 Ondertussen 18

Nieuwe publicaties

• Gwen Allen. Artists’ Magazines. An Alternative Space 
for Art. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2011.  
368 blz. 125 afb. ISBN 978-0-262-01519-6
In de vorm van diverse publicaties is er de laatste jaren opvallend 
veel aandacht besteed aan kunstenaarstijdschriften uit de tweede 
helft van de vorige eeuw. Daarenboven verschenen recent 
complete herdrukken van onder andere File (General Idea, 1972 
– 1989) en 0 To 9 (Vito Acconci en Bernadette Mayer, 1967 – 
1969), maar ook van de eerste aflevering van Interfunktionen 
(Friedrich Heubach en Benjamin Buchloh, 1968 – 1975). In 
Artists’ Magazines. An Alternative Space for Art analyseert de 
Amerikaanse kunsthistoricus Gwen Allen 7 tijdschriften die 
opereerden binnen de esthetiek en ideologie van de conceptuele 
kunst: Aspen, 0 to 9, Avalanche, Art-Rite, File, Real Life en het Duitse 
Interfunktionen. Het boek opent met een essay over de geschiedenis 
en de rol van het kunsttijdschrift Artforum. De dominantie van 
deze glossy in de jaren 60 en 70 wordt hier gepresenteerd als 
antipode van het kunstenaarstijdschrift. Maar wat Gwen Allens 
boek nog interessanter maakt, is de uitvoerig geannoteerde en 
geïllustreerde lijst van enkele honderden kunstenaarstijdschriften 
die verschenen tussen 1945 en 1989. Helaas is het boek als 
wetenschappelijk instrument onbetrouwbaar. Werken zijn fout 
gedateerd en eigennamen fout gespeld. Soms verstrekt de auteur 
informatie die regelrecht tot de fictie behoort.

• Peter Downsbrough. The Book(s).  
Antwerpen: deSingel, 2011. 332 blz. 257 afb.  
ISBN 978-3-7757-2833-1
Naar aanleiding van de tentoonstelling The Book(s) in deSingel 
(Antwerpen, 3 maart tot 22 mei 2011) verscheen deze  grondige 
catalogus van alle kunstenaarsboeken die Peter Downsbrough 
sinds 1972 realiseerde.  Het boek bestaat uit drie grote delen. Het 
eerste deel bevat een alfabetische lijst van de boeken, afgedrukt 
op de rechterpagina’s. De linkerpagina’s worden door Peter 
Downsbrough gebruikt voor interventies. Het tweede deel is de 
eigenlijke catalogus (85 nummers) met een afbeelding van de 
cover, technische informatie en een beschrijving. Ook dit deel is 
enkel afgedrukt op de rechterpagina’s, terwijl de linkerpagina’s 
gereserveerd zijn voor interventies. Het derde en meest bizarre 
deel bevat een inventaris van alle afzonderlijke pagina’s (meer 
dan 5.000) van alle boeken. Hiertoe werd de typisch minimalisti-
sche beeldtaal van Peter Downsbrough herleid tot 33 symbooltjes 
(onder andere: foto, titelpagina, vierkante haakjes, pijl, tekening, 
cutout, grondplan, punten, tekening, blanco pagina, vierkant…). 
Elke pagina uit elk boek krijgt dus een symbool toegewezen. 
 De vormgeving van deze overzichtscatalogus werd verzorgd 
door Mevis & Van Deursen. De Amerikaanse moleculaire bioloog 
Ira Wool schreef  een aanstekelijke inleiding.

• Hans-Peter Feldmann. Voyeur. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2011. Vijfde editie.  
265 blz. circa 800 afb. ISBN 978-3-86560-959-5
Commercieel gezien is Voyeur een van de meest succesvolle 
kunstenaarsboeken van de laatste decennia. Voyeur is een kleine, 
handige en goedkope pocket waarin meer dan achthonderd 
zwart-witfoto’s staan afgebeeld. Ze werden door Hans-Peter 
Feldmann geselecteerd uit oude kranten, tijdschriften en boeken. 
Net als bij de vorige edities heeft Hans-Peter Feldmann voor deze 
vijfde herdruk opnieuw het lettertype veranderd, de cover 
voorzien van een nieuwe kleur (groen) en de volgorde van de 
pagina’s herschikt. De vier vorige edities van Voyeur verschenen 
in 1994 (blauw), 1997 (geel), 2006 (oranje) en 2009 (rood).

• Gilbert & George. Art Titles 1969 – 2010. Köln: 
Verlag der Buchhandlung Walther König, 2011.  
192 blz. ISBN 978-3-86560-880-2
Deze publicatie bevat de lijst van alle titels die Gilbert & George 
ooit bedachten voor hun werken. Samen met de titels zijn de 
respectievelijke jaartallen en media vermeld. Opvallend is de 
variatie aan media die Gilbert & George in de loop van meer dan 
veertig jaar gebruikten: boeken, catalogi, houtskooltekeningen, 
living sculptures, postkaarten, kunstenaarspagina’s, teksten, 
pictures, video’s, tentoonstellingen, edities enzomeer. Voor het 
plezier van de lezer is de lijst zowel chronologisch als alfabetisch 
afgedrukt. De vormgeving is bedacht en uitgevoerd door de 
kunstenaars zelf, maar de redactie werd verzorgd door Hans 
Ulrich Obrist en Inigo Philbrick. De titels zijn opvallend 
congruent: Cock & Balls (1974) en Spit on Piss (1996), New 
Decadent Art (1970) en Shitty Naked Human World (1994), maar 
ook Crucifixion (1980) en Christology (2008). 

Samenstelling: Marc Goethals

RADICAL
A collection of minimAl And conceptuAl Art
artists’ books, prints & ephemera 
 
Carl Andre John Baldessari Robert Barry Marcel Broodthaers
Stanley Brouwn Daniel Buren Jan Dibbets Gilbert & George     
Dan Graham Douglas Huebler On Kawara Joseph Kosuth         
Sol LeWitt Richard Long Gordon Matta-Clark Bruce Nauman
Edward Ruscha Robert Smithson Niele Toroni Lawrence Weiner    

SAle april 6 at 7 pm     catalog online
VieWinG 31 march 1 2 3 april 10 - 6 pm  from march 1

AuCTiONEERS BERNAERTS 
Verlatstraat 16-22 

2000 Antwerp
+32 (0)3 248 19 21 

www.bernaerts.be
info@bernaerts.be

SINGEL 100
Singel 100,  1015 AD Amsterdam
Tel. +31 (020) 6257764
wo. t/m za. en 1ste zondag v.d. maand 
van 13 - 17:30 uur en op afspraak

Jan van Eden 
5 maart - 3 april 2011

Jean Bilquin 
9 april - 30 april 2011

Maayke Schuitema
7 mei - 28 mei 2011www.artxs.nl
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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
❑ ‘The -scape in Escape’ – Fia Cielen, 
Ludo Engels, Frederik De Wilde, Tim 
Vets, Max Sudhues… [tot 27/3]  
❑ ‘Radical Autonomy 2’ – Gert Robijns, 
Joëlle Tuerlinckx, Navid Nuur, Ryan 
Gander, Edith Dekyndt… [16/4 tot 19/6]

Antwerpen

deSingel Internationaal kunstcentrum
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
woe-zo 14-18u
❑ ‘Reservoir’ – Bas Princen [tot 22/5]  
❑ ‘The Book(s) 1968-2010’ – Peter 
Downsbrough [tot 22/5]

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4 
di-zo 13-17u
❑ ‘Multiple-Readings. 51 kunstenaars-
boeken 1959-2009. De verzameling van 
Johan Pas’ – Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Hanne Darboven, Martine Kippenberger, 
Marcel Broodthaers, Edward Ruscha… 
[tot 22/4]

Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Museum of Speech’ – Nina Beier, 
Jonathan Lahey Dronsfield, John Latham, 
Laure Prouvost, Mladen Stilinovic… 
[25/3 tot 1/5]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Hungry Eyes. Food Photography’ – 
Tony Le Duc, Valérie Belin, Dimitri 
Tsykalov [tot 5/6] ❑ ‘Collectie Vrielynck 
#1: Mixed Memory’ – Julien Maire [tot 
5/6] ❑ ‘Finisterre. State of the art van 
de jonge fotografie in Belgie’ – Maarten 
vanden Abeele, Vincen Beeckman, 
Charlotte Lybeer, Els vanden Meersch, 
Ives Maes… [tot 24/4]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03.237.11.27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ Dan Graham – Allen Ruppersberg 
[17/3 tot 7/5] ❑ ‘Project Room’ – 
Marion Möller [17/3 tot 7/5] ❑ Bernard 
Frize [12/5 tot 30/6]

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 27/3] ❑ ‘Musea in 
de 21ste eeuw. Ideeën, projecten, 
gebouwen’ [tot 30/4] ❑ ‘De Modernen. 
Topstukken uit het Koninklijk Museum’ 
– Henri De Braekeleer, Theo Van 
Rysselberghe, James Ensor, Amedeo 
Modigliani, Gustave Van De Woestyne… 
[29/4 tot 8/1]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-za 14-18u
❑ ‘Crossing. Van Middelheimmuseum 
naar de Stad en omgekeerd’ – Cel Crabeels, 
Luc Deleu, Yoshitomo Nara, Luc Tuymans, 
Dan Graham, Jan Dries, Hans Wuyts 
(installatie) [tot 16/4]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-zo 10-17u
❑ ‘A Syntax of Dependency’ – Liam 
Gillick and Lawrence Weiner [tot 22/5] 
❑ ‘Graphology Chapter 1’ – William 
Anastasi, Pierre Bismuth, Jerry Galle, 
Ulrik Heltoft, Julien Maire, László 
Moholy-Nagy… [tot 27/3]  
❑ ‘Collectie XXVII. Ten Oosten van 
4°24’. Jef Lambrecht nodigt 14 
kunstenaars uit voor een reflectie op de 
Oriënt’ [tot 21/8]  
❑ ‘Graphology. Chapter 2’ [8/4 tot 12/6]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Paula Mueller [17/3 tot 7/5]  
❑ Atelier Van Lieshout [17/3 tot 7/5]

Brussel

Académie royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles
Zuidstraat 144 – 02/511.04.91 
ma-vr 9-18u
❑ ‘Dessins’ – Sylvie Pic [tot 31/3]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
di-za 12-19u
❑ ‘Sea of Tranquillity’ – Hans Op de 
Beeck [tot 2/4] ❑ ‘Here, his’ – Shelly 

Silver [tot 2/4] ❑ ‘Down Low Up High. 
Performances and choreographies on 
video and film made in New York City 
during the early 1970s’ [tot 2/4] ❑ ‘What 
will come’ – Jordi Colomer [26/4 tot 
18/6] ❑ ‘Western winds’ – Ria Pacquée 
[26/4 tot 18/6] ❑ ‘Argos Black Box: 
Mise en abîme. Dismantling the 
economics of television’ [26/4 tot 18/6]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Portraits de Faces. Face to Face’ [tot 27/3]

Art Brussels
Brussels Expo (Heizel) – 02/740 10 11 
12-19u
❑ ‘29th edition of Art Brussels’ [28/4 tot 1/5]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95
di-za 12-18u
❑ Bruno Serralongue [17/3 tot 23/4]  
❑ Thomas Zipp [29/4 tot 4/6]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Fotograaf – 1878-1939’ – Norbert 
Ghisoland [tot 24/4] ❑ ‘De bloeiperiode 
van de Albanese fotografie’ [tot 27/3]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The New Arrivals. 8 Contemporary 
Artists from Hungary’ [tot 3/4]  
❑ ‘Venetian and Flemish Masters’ [tot 8/5] 
❑ ‘Retrospective’ – Luc Tuymans [tot 8/5] 
❑ ‘Plasticités’ – Maurice Frydman [27/4 
tot 12/6] ❑ Jordi Colomer [29/4 tot 12/6] 
❑ ‘Junctions. Jean-Louis Vanesch & 
FotoMuseum Antwerpen’ [29/4 tot 26/6]

Cultuurcentrum ING
Koningsplein 6 – kunstberg – 02/547.22.92 
dagelijks 10-18u woe 10-21u
❑ ‘Het palet van de dichter’ – Joan Miró 
[24/3 tot 19/6]

De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02.512.34.25 
ma-zo 12-18u
❑ ‘Drawing in an expanded field’– Benoît 
Félix, Charles de Lantsheere, Bruno Goosse, 
Esther de Patoul, Lin Yao Kai… [tot 3/4]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
❑ Inaki Bonillas [25/3 tot 14/5]  
❑ Jean-Luc Moulène [25/3 tot 14/5]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘I myself am only a receiving 
apparatus’ – Joachim Koester [tot 19/3]

Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 – (0) 494 76 39 47 
di-za 12-19u
❑ ‘Appearance of Crosses’ – Ding Yi 
[19/3 tot 7/5]

Guestroom
Rue Renier Châlon 5 – 0475 90 23 17 
wo & za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Les oiseaux sont des trous dans le ciel 
à travers lesquels un homme peut passer’ 
– Sarah V. [tot 9/4]

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
❑ Walter Leblanc [tot 5/6]

Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 70 – 02.250.11.66 
ma-vr 10-17u za 13-17u
❑ ‘Here is there, there. Vol. 2’ – Annie 
Davey, Filip Gilissen [tot 26/3]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u
❑ David Claerbout [tot 15/5]  
❑ ‘The Other Tradition’ – Danai Anesiadou, 
Roman Ondák, Tino Sehgal, Pilvi Takala, 
Tris Vonna-Michell… [tot 1/5] ❑ ‘Geesten’ 
– Sven Augustijnen [8/5 tot 31/7]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ ‘PAINTINGS’ – Sterling Ruby [tot 9/4]
❑ ‘Everything You Can Imagine Is Real …’ 
[14/4 tot 14/5]

Charleroi

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

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 11-17u
❑ Christopher Williams [27/3 tot 5/6]  
❑ Thomas Bogaert [27/3 tot 5/6]  
❑ Sophie Kuijken [27/3 tot 5/6]

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]

Eupen

Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10 
di-vr 13-18u za-zo 14-18u
❑ ‘The Cosmopolitan Chicken. Breaking 
the Cage’ – Koen Vanmechelen [tot 29/5]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Secreten van het Aardse’ – Pierre 
Vlerick (1923-1999) [tot 27/3]  
❑ ‘DO NOT LOOK’ – Maen Florin [tot 
27/3] ❑ ‘Immigratie van Vlamingen naar 
Wallonië. Fotoproject’ – Layla Aerts 
[15/4 tot 12/6]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘De collectie Alonso. Van art nouveau 
tot Studio Glass Movement’ [tot 31/12] 
❑ ‘L’Objet Sublime. Franse keramiek 
1875-1945’ [26/3 tot 13/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Kings of sleep’ – Stéphanie Leblon [tot 23/4]

Galerie Tatjana Pieters
Burggravenlaan 40/2nd floor – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Tookonooka’ – Rein Dufait [tot 20/3] 
❑ Ralph Müller [tot 20/3]  
❑ Allison Hrabluik [2/4 tot 8/5]  
❑ Guilmot & Coussement [2/4 tot 8/5]

Kunstbib Universiteit Gent
Sint-Hubertusstraat 2 – 09/264.41.20 
ma-vr 9-12u/13-17u
❑ ‘Mise-En-Place versus Mise-En-Scène 
(MEP-MES). Masterstudenten 
Sint-Lucas Gent o.l.v. Danny Deprez en 
Philip Van Isacker’ [tot 18/3]  
❑ ‘Stil Weerbarstig Abstract’ – Wim Nival, 
Nicoline van Stapele, Marcel Cardon, 
Oshin Albrecht, Anneleen De Causmaecker, 
Annemie Augustijns [21/3 tot 30/5]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Het gewichtige lichaam. Over dik, dun, 
perfect of gestoord’ [tot 8/5] ❑ ‘Ovartaci. 
Oppergek’– Louis Marcussen [tot 8/5]

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

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Inside Installations. Collectie-
tentoonstelling’ – Stan Douglas, Leo 
Copers, Honoré d’O, Joëlle Tuerlinckx, 
Dennis Oppenheim, Klaus vom Bruch… 
[tot 27/3] ❑ Adrian Ghenie [tot 27/3]  
❑ ‘Joy and Disaster’ – Emese Benczur, 
Adam Kokesh, Adrian Kupcsik, Tibor 
Hajas… [26/3 tot 5/6] ❑ ‘Raum und 
Zeit’ – Michaël Sailstorfer [26/3 tot 3/7] 
❑ Carlos Rodríguez-Méndez [26/3 tot 
5/6] ❑ ‘Het Marcel Broodthaers kabinet. 
Voorstel tot het permanent presenteren 
van het oeuvre van M.B. in het S.M.A.K’ 
[26/3 tot 5/6] ❑ ‘Music Stands Still’ 
– Jorge Macchi [30/4 tot 18/9]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.22.99.31 
di-vr 10-17u za-zo 10-17u
❑ ‘Public sculptures’ – Lara Dhondt [tot 
17/4] ❑ ‘Lost in evidence’ – Jan Dheedene 
[tot 17/4] ❑ ‘Fragiel’ – Marc Maet, 
Camiel Van Breedam, Mario De Brabandere, 
Ria Bosman, Paul Morez … [tot 17/4]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘Alter Nature: The Unnatural Animal’ 
– Tuur Van Balen, Revital Cohen [tot 
30/4] ❑ ‘Exhibition 1’ – Kris Verdonck 
[1/5 tot 21/8]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘DITO (Collectif de jeunes designers)’ 
[tot 29/5] ❑ Pierre Charpin [1/5 tot 11/9]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ Balthasar Burkhard [tot 29/5]

Ieper

In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Hommage aan onze schenkers’ [tot 13/11]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Certified Copy’ – Adam Zaretsky, 
Mateusz Herczka, Paul Cornelis, Thomas 
Lommée, Maarten Vanden Eynde… [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]

Knokke-Heist

White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A – 050.62.93.63 
za-zo 14-18u
❑ Jan Dibbets [16/4 tot 5/6]

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
❑ ‘l’œuvre imprimé’ – Jean-Michel 
Alberola [tot 15/5]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ David Shrigley [tot 20/3] 
❑ ‘One after another, a few silent steps’ 
– Pedro Cabrita Reis [tot 22/5] ❑ Freek 
Wambacq [tot 15/5] ❑ ‘Gebonden 
Beelden. Geïllustreerde boeken van de 
16e tot de 18e eeuw’[tot 12/6]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo-do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ ‘Black Audio Film Collective’[8/4 tot 
22/5]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 – 04.223.19.60 
ma-za 13-18u
❑ ‘Borders/No Borders’ – Gustave 
Marissiaux, Willy Kessels, Marcel 
Mariën, Dirk Braeckman, Charlotte 
Lybeer, Karin Borghouts… [tot 26/3]

Liège

L’ Annexe
En Feronstrée 105 – 04 221 41 91 
wo-za 14-18u
❑ ‘Morrens & De Boe Productions 
present: One Planet. One Player’ – Jens 
Brand [tot 19/3]

Liège

Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 – 04.221.41.91 
wo-za 14-18u
❑ ‘Morrens & De Boe Productions 
present: Voorkamer’ – Morrens & De Boe, 
Pierre Bastien, Batia Suter, Wim Cuyvers, 
Rinus Vande Velde, Tim Ryckaert… [tot 
19/3]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Tussenruimte’ – Roger Raveel, Lucio 
Fontana, Joëlle Tuerlinckx, Jan De Cock, 
Jean-Marie Bytebier… [tot 19/6]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
di-zo 11-18u
❑ ‘Good Dimensions’ – Damien De Lepeleire 
[tot 20/3] ❑ Jan Dibbets [14/4 tot 5/6]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14 
do-zo 11-18u
❑ Joris Ghekiere [26/3 tot 29/5]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Digger’ – Paul de Guzman [20/3 tot 
24/4]

Menen

Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1 – 056.51.58.91 
ma-zo 10-12u 14-18u
❑ ‘Nature is calling. Landschappelijkheid 
geïnterpreteerd door zes kunstenaars’ – 
Benoît van Innis, Evelien Hiele, Hendrik 
Vermeulen, Oshin Albrecht, Philip Van 
Isacker, Walter Swennen [tot 26/3]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 – 064.21.21.93 
di-zo 10-18u
❑ ‘Illuminations. Aventure du livre en 
Occident’ [tot 29/5] ❑ ‘Le Verre Art 
Déco et Moderniste. De Charles Catteau 
au Val-Saint-Lambert’ [8/4 tot 4/9]

Namur

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

Oostende

Kunstmuseum 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 – João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Ian Kiaer, Gyan 
Panchal [tot 27/3] ❑ Jean Brusselmans 
[9/4 tot 4/9]

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… [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’ 
[tot 31/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
wo-zo 14-18u30
❑ Tinka Pittoors [20/3 tot 29/5]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘De schilder, de duif en de dingen. Een 
accent op het tekenkundig oeuvre’ – 
Roger Raveel [tot 3/4] ❑ ‘In de Wind’ – 
Jan Van Imschoot [tot 10/4] ❑ Jan 
Dibbets [15/4 tot 15/5] ❑ ‘In de Wind’ 
– John Baldessari [18/4 tot 30/9]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
wo-zo 11/17u
❑ ‘Le Mont Analogue’ – Mekhitar 
Garabedian, Pieter Geenen, Slavs and 
Tatars [tot 22/4]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04 
di-zo 12-18u
❑ ‘Hyper Real. Art and Amerika around 
1970’ [tot 19/6]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zon 10-18u
❑ ‘Lebenslinien. Stationen einer 
Sammlung’ [18/3 tot 15/5]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Allegro Vivace’ – Daniel Buren [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] ❑ ‘Im Fokus. Joseph 
Beuys und die Fotografie’ [3/4 tot 3/10]

Berlin

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘The Collection of the Banker J.H. 
Wagener. The Formation of the National 
Gallery’ [23/3 tot 8/1]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘The face of type’ – Erik Spiekermann 
[23/3 tot 6/6]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
di-zo 10-18u
❑ ‘Berlin Work. Photographs, 
1984-2009’ – Nan Goldin [tot 28/3]  
❑ ‘Fred Thieler Prize for Painting 2011’ 
– Bernhard Frize [18/3 tot 6/6]  
❑ ‘Berlin’ – Rainer Fetting [15/4 tot 12/9]

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 [tot 
30/3] ❑ ‘Riffs’ – Yto Barrada [15/4 tot 
19/6]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Pause. Moving Fragments’ – Valeska 
Gert (1892-1978) [tot 10/4] ❑ ‘Here 
comes everybody’ – Cory Arcangel [tot 
1/5] ❑ ‘The Pictures’ – Else Lasker-
Schüler (1869-1945) [tot 1/5] ❑ ‘Live to 
Tape. The Mike Steiner Collection 
1972-1985’ – Marina Abramovic, 
Charlemagne Palestine, Ben Vautier, 
Ulay, Jochen Gerz, Mike Steiner… [tot 
8/1] ❑ ‘Berlin Circle’ – Richard Long 
[26/3 tot 31/7]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘KW69 #4: Stolen from my 
subconscious’ – Kerstin Cmelka [tot 3/4] 
❑ ‘The Recovery of Discovery’ – Cyprien 
Gaillard [27/3 tot 22/5] ❑ ‘KW69 #5’– 
Eva-Maria Wilde [14/4 tot 15/5]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
di-zo 10-20u
❑ ‘Compass. Drawings of the Museum of 
Modern Art New York’ [tot 29/5] ❑ 
‘When the Curtain Falls. Photographs’ – 
Margarita Broich [18/3 tot 30/5]

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’ [tot 3/10] ❑ ‘The Apparatjik 
Light Space Modulator’ [tot 25/3]  
❑ ‘The Michael Kohlhaas Curtain’ – 
Stella & Calatrava [15/4 tot 14/8]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12/20u
❑ Karin Sander [tot 1/5]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘The Inverted Harem II’– Shannon 
Bool [tot 24/4] ❑ Lorenz Strassl/Frank 
Stürmer [tot 24/4]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Napoleon and Europe. Dream and 
Trauma’ [tot 25/4]  
❑ ‘Echo 3. Project -1/MinusEins 
Experimentallabor of the Academy of 
Media Arts in Cologne’[tot 27/3]  
❑ ‘The Unknown Collection. Classics 
from Bielefeld’ – Arp, Beckmann, 
Jawlensky, Kirchner, Warhol… [tot 27/3]  
❑ ‘Light. Space. Colour’ – Heinz Mack 
[18/3 tot 10/7]  
❑ ‘Pioneer of Modern Art’ – Max 
Liebermann (1847–1935) [21/4 tot 
11/9]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 10-18u
❑ ‘Rheinischen Expressionis mus’ – Paul 
Adolf Seehaus [tot 31/3] ❑ ‘Gefühl ist 
Privatsache. Otto Dix, George Grosz und 
die Neue Sachlichkeit’ [tot 15/5]  
❑ ‘Videonale 13’ [14/4 tot 29/5]

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 [tot 13/6]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
di-za 11-17u zo 10-18u
❑ ‘Azurkomplex’ – Gereon Krebber [tot 
20/3] ❑ ‘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) [tot 
24/4]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Fotografien 1978 – 2010’– Thomas 
Struth [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] ❑ ‘Intensif-Station. 
26 Artist’s Rooms in the K21’– Katharina 
Fritsch, Hans-Peter Feldmann, Ulla von 
Brandenburg, Daniel Roth… [tot 4/9]  
❑ ‘Big Picture (Locations/Projections)’– 
Jason Rhoades (1965–2006) [19/3 tot 
14/8]

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… [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… 
[tot 3/4] ❑ ‘Crossroads. Young artists 
from Belgium and the Netherlands’– 
Hedwig Houben, Ives Maes, Rinus Van de 
Velde, Freek Wambacq, Dennis Tyfus… 
[16/4 tot 29/5]

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

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
❑ ‘Between’ – Michal Budny [tot 1/5]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u
❑ ‘Mit allen Regeln der Kunst. Vom 
Jugendstil zur Abstraktion’ – Johan Thorn 
Prikker (1868-1932) [26/3 tot 7/8] 
❑ ‘The language of my hand’ – Heinz 
Mack [26/3 tot 10/7] ❑ ‘New colours. 
A selection from the Kemp collection’ – 
Carl Buchheister, Kenneth Noland, 
Cy Twombly, Richard Tuttle, Karl Otto 
Götz… [26/3 tot 7/8] ❑ ‘Spot on 06’ 
– Monika Bartholomé, Arnulf Rainer, 
Clemens Weiss [26/3 tot 7/8]

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Call for Alternatives’– Luca Frei, 
Group Material, Christine und Irene 
Hohenbüchler, Jenny Holzer, Sora Kim, 
Sarah Pierce, Katerina Šedá [18/3 tot 
17/7]



De Witte Raaf  – 150 / maart – april 2011 Ondertussen 20

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-24u
❑ ‘Fotografien und Holzschnitte’ – Pidder 
Auberger [tot 3/4] ❑ ‘Serien und 
Plakate’ – HAP Grieshaber [tot 3/4]  
❑ ‘Der Westen war einsam’ – Jan Brokof 
[tot 3/4] ❑ ‘Stuff’ – Antje Dorn [tot 29/5]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen –  
Villa Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61 
di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ ‘Contremouvements’ – Alexandra 
Maurer [tot 8/5] ❑ ‘The Keno Twins 4. 
Curator: Michael Bauer’– Alasdair Gray, 
David Noonan, Miroslav Tichy, George 
Widener, Agatha Wojciechowsky… [tot 8/5] 
❑ ‘K-Hole’ – Michael Bauer [tot 8/5]

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) [tot 20/3] ❑ ‘DAM Prize for 
Architecture in Germany 2010. The 23 
best buildings in/from Germany’[tot 
29/5] ❑ ‘From Germany to Argentina. 
German Influences in Architecture’ [tot 
27/3] ❑ ‘Richard Neutra in Europe. 
Buildings and projects 1960-1970’ – 
Richard Neutra [8/4 tot 3/7]  
❑ ‘Public Space. The European Prize for 
Urban Public Space’ [16/4 tot 3/7]  
❑ ‘Architekturbild. European Architectural 
Photography Prize 2011’ [7/5 tot 19/6]

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] 
❑ ‘Specific Objects without Specific 
Form’ – Felix Gonzalez-Torres [tot 25/4]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘A question answered with a 
quote’– Matthew Brannon [tot 3/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
❑ ‘Surreal objects. Three-dimensional 
works from Dalí to Man Ray’ [tot 29/5] 
❑ Eugen Schönebeck 1957-1967 [tot 15/5]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘Beyond Caring’ – Paul Graham [tot 
20/3] ❑ ‘Floating Lab’ – Georg Herold 
[tot 20/3]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u
❑ ‘Bilder einer Epoche’ – Gerhard 
Richter [tot 15/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Jack Freak Pictures’ – Gilbert & 
George [tot 22/5]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-19u
❑ ‘Painted over. Smudged. Erased. The 
Portrait in the 20th Century’ – Francis 
Bacon, John Baldessari, Olaf Metzel, 
Bruce Nauman, Dennis Oppenheim… [tot 
28/8] ❑ ‘Out of focus. After Gerhard 
Richter’ – David Armstrong, Ugo 
Rondinone, Wolfgang Kessler, Peter 
Loewy, Thomas Steffl… [tot 22/5]  
❑ ‘The Archimedean Point’ – Attila 
Csörgõ [tot 15/5] ❑ ‘Antiquity Unleashed. 
Aby Warburg and the Birth of the Pathos 
Formula in Hamburg’ [27/3 tot 26/6]  
❑ ‘Photographs’ – Roni Horn [15/4 tot 24/7]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 10-19u do 10-21u
❑ ‘The shadows took shape’ – Julian 
Göthe [tot 8/5] ❑ ‘Earth laughs in 
flowers’ – David Lachapelle [tot 8/5]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘The Missing Part’ – Richard Deacon 
[tot 15/5] ❑ ‘Portrayals of Dance in 
Modern Art. From Varieté to the Bauhaus 
Stage’ [tot 1/5] ❑ ‘Theo Lingen’ – Hans 
Peter Feldmann [tot 12/6]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
❑ ‘That’s me. Photographic Self-Images’ 
– Valie Export, Aino Kannisto, Elke 
Krystufek, Rudolf Schwarzkogler, Cindy 
Sherman… [tot 8/5] ❑ ‘Things are 
Queer. Highlights of UniCredit Art 
Collection’ – Canaletto, Giorgio Morandi, 
Kurt Schwitters, Haim Steinbach, 
Gerhard Richter… [tot 22/5]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Sightlines’ – Nancy Holt [tot 27/3]  
❑ ‘Flotsam and Jetsam. Jacob Dahl 
Jürgensen & Simon Dybbroe Møller’ – 
Eleanor Vonne Brown, Kerstin Cmelka, 
Raphael Danke, Emily Wardill… [tot 
27/3] ❑ ‘Pages’ – Nasrin Tabatabai und 
Babak Afrassiabi [21/4 tot 19/6]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Imagining Media@ZKM’ [tot 8/5]  
❑ ‘Before the ZKM. Project 99,9% and Art 
in the Hall Building 1980-1994’[tot 3/4] 

❑ ‘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]  
❑ ‘CCCP. Cosmic Communist Constructions 
Photographed’– Frédéric Chaubin [tot 
27/3] ❑ ‘Narrating the Invisible’– Robert 
Cahen [tot 25/4] ❑ ‘Platon’s mirror’ – 
Mischa Kuball [tot 3/4] ❑ ‘Atlas. How to 
carry the world on one’s back?’ [7/5 tot 7/8]

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]  
❑ Carl Andre [10/4 tot 14/8]

Köln

Art Cologne
Messeplatz 1 – +49 180 501 8550 
www.artcologne.de
❑ ‘Art Cologne. 45. Internationaler 
Kunstmarkt’ [13/4 tot 17/4]

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-zo 13-19u
❑ ‘Nichts, Nichts!’ – Kerstin Brätsch & 
das Institut [tot 20/3] ❑ Bela Kolárová 
& Lucie Stahl [14/4 tot 30/5]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u elke 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Remembering Forward. Australian 
Aboriginal Painting since 1960’ [tot 20/3] 
❑ ‘Drawings’ – Bethan Huws [tot 5/6]  
❑ ‘The Editions’ – Lucy Mc Kenzie [tot 
26/6] ❑ ‘Great Moments in Glamour. 
Photographs of Society, Artists an Fashion 
in the Twentieth Century’ [tot 4/9]  
❑ Joel Shapiro [tot 29/5]  
❑ Vija Celmins [15/4 tot 17/7]

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’ [tot 
27/3] ❑ ‘Belfast’ – Chris Durham [tot 
27/3] ❑ ‘Miami’ – Gus Kayafas [tot 
27/3] ❑ ‘Historische Landschafts- und 
Reisephotographie’ [22/4 tot 21/8]  
❑ ‘Sardinien 1927’ – August Sander 
[22/4 tot 21/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘The Tradition of Beauty’ – Alexandre 
Cabanel [tot 15/5]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Kandors’ – Mike Kelley [tot 19/6]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
di 11-21u wo-zo 11-17u
❑ ‘Radical Shift. Politische und soziale 
Umbrüche in der Kunst Argentiniens seit 
den 60er Jahren’ [tot 22/5]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘What Went Down’ – Thomas Houseago 
[20/3 tot 19/6] ❑ ‘Kinetik’ – Heinz Mack 
[3/4 tot 25/9]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘175 years of the Alte Pinakothek. 
Treasures from the depot’ [17/3 tot 
15/01/2012] ❑ ‘King Max I Joseph of 
Bavaria as a Collector of Old masters. 
175 years of the Alte Pinakothek. 
Vermeer in Munich’ [17/3 tot 19/6] 
❑ ‘Cranach in Bavaria’ [14/4 tot 17/7]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Move. Art and dance since the 1960s’ 
– Bruce Nauman, Trisha Brown, Lygia 
Clark, Robert Morris, William Forsythe, 
Mike Kelley, Franz West… [tot 8/5]  
❑ ‘Future Beauty. 30 years of Japanese 
fashion’ [tot 19/6] ❑ ‘Theatergarten 
Bestiarium’ – Glenn Branca, Rodney 
Graham, Hermann Pitz, Jeff Wall, Dan 
Graham… [28/3 tot 31/7]  
❑ ‘Aschemünder. The Goetz collection in 
the Haus der Kunst’– Willie Doherty, 
Harun Farocki, Mona Hatoum, Anri Sala, 
Rosemarie Trockel… [9/4 tot 29/9]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Königsplatz – 089.233.320.02 
di-zo 10-18u
❑ ‘Mondriaan and De Stijl’ [16/4 tot 15/8]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Photographs 1951-2010’ – Cy Twombly 
[7/4 tot 10/7]

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 31/5]  
❑ ‘Escalier du chant’ – Olaf Nicolai [tot 
18/12] ❑ ‘Watercolours’ – Emil Nolde 
[16/3 tot 15/5] ❑ ‘Radical. Jewelry’ – 
Peter Skubic [19/3 tot 15/5] ❑ ‘New 
perspectives. Modern photography from 
the Ann und Jürgen Wilde Foundation’ 
– Karl blossfeldt, August Sander, Aenne 
Biermann, Germaine Krull… [26/3 tot 
26/6] ❑ ‘Photography for Architects. The 
photographic collection of the 
Architekturmuseum der TU München’ 
[31/3 tot 19/6] ❑ ‘Deadly and Brutal. 

Film posters from Ghana’ [1/4 tot 26/6] 
❑ ‘Walter Benjamin. A reflection in 
Pictures’ [8/4 tot 19/6]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-16u za 11-16u
❑ Paul Pfeiffer [9/5 tot 1/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Ein Meister der Zeichenfeder im 
Kontext seiner Zeit’ – Heinrich Kley 
(1863–1945) [tot 1/5] ❑ Cornelius 
Völker (1990-2010) [tot 8/5]

Neuss

Langen Foundation
Raketenstation Hombroich 1 
02182 5701- 0 
10-18u
❑ ‘Systemanalyse’ – Liz Deschenes, 
Wade Guyton, Eileen Quinlan, Blake 
Rayne, Reena Spaulings, Cheyney 
Thompson [tot 8/5] ❑ ‘Malerei der 
Klassischen Moderne aus der Sammlung 
Viktor und Marianne Langen’ [tot 8/5]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Snow Until May’ – Silvia Bächli and 
Eric Hattan [tot 1/5]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘Zellinnendruck. Künstlerzeitschriften 
und Künstlerbücher aus der späten DDR’ 
– Via Lewandowsky, Olaf Nicolai, Jörg 
Herold, Else Gabriel… [tot 20/3]

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

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di,do-zo 10-18u ma,vr: 10-21u
❑ ‘Rudolf Steiner. Die Alchemie des 
Alltags’ [tot 22/5] ❑ ‘Rudolf Steiner und 
die Kunst der Gegenwart’ – Jan Albers, 
Joseph Beuys, Olafur Eliasson, Helmut 
Federle, Tony Cragg… [tot 22/5] 
❑ ‘Sammlung Ute und Rudolf Scharpff’ 
[tot 1/5]

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] 
❑ ‘Maler der Natur. Ölskizzen und 
Zeichnungen aus dem Victoria and Albert 
Museum’ – John Constable [tot 3/7] 
❑ ‘Wartime’ – Kollwitz, Beckmann, Dix, 
Grosz. [30/4 tot 7/8]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
❑ ‘Eating the Beard. Drawing, Painting, 
Film’ – Michaël Borremans [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
❑ ‘Art & Fashion. Between Skin and 
Clothing’ – Robert Gober, Louise 
Bourgeois, Salvador Dalì, Walter van 
Beirendonck, Dai Rees… [tot 7/8] 
❑ ‘Multidial’ – Gerwald Rockenschaub 
[16/4 tot 4/9]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
05361.674.22
❑ ‘X Freundschaftsanfragen’ – Matthias 
Fritsch, Lia, Michelle Teran, Thomson & 
Craighead, Michaela von Aichberger [tot 
1/5]

Frankrijk
Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
❑ ‘Récits anamorphiques’ – Gérard 
Byrne, Anna Gaskell, Torsten 
Lauschmann, Ulla von Brandenburg, 
Edi Hila… [19/3 tot 22/5]

Clermont-Ferrand

Frac Auvergne
6, rue du Terrail 
ma-za 14-18u zo 14-17u
❑ ‘Un Corps Inattendu’ – Pierre 
Alechinsky, Eugène Leroy, Willem De 
Kooning, Alberto Giacometti, Markus 
Lüpertz, Yves Klein… [1/4 tot 26/6]

Gétigné-Clisson

Domaine Départemental de la Garenne 
Lemot
Route de Poitiers – 02 40 54 75 85 
ma-zo 14-17u30
❑ ‘Fragmentations’ – Jef Geys, Dan 
Graham, Gordon Matta-Clark, Anne-Mie 
Van Kerckhoven, Walid Raad… [tot 24/4]

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’ [tot 24/4]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du 
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
11-19u
❑ ‘Black and White Animals’ – Bethan 
Huws [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 7/11]

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’ [tot 22/5] 
❑ ‘Poésie action’ – Bernard Heidsieck 
[tot 22/5]

Nogent-sur-Marne

Maison d’Art Bernard Anthonioz
16, rue Charles-VII – 01 48 71 90 07 
ma, wo-zo 12-18u
❑ ‘A l’étage’ – Jessica Warboys [24/3 tot 
15/5]

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
❑ ‘Le Monde physique’ – Julie Béna, 
Rodolphe Delaunay, Estefanía Peñafiel 
Loaiza, Anne Tallentire [tot 23/4]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01.42.71.38.38 
wo-zo 14-19u
❑ ‘Unisson’– Commissariat: Francis 
Baudevin, Catherine Ceresole [tot 10/4] 
❑ ‘Echoes’ – Saâdane Afif, John 
Armleder, Isa Genzken, Christian 
Marclay, Michael Sailstorfer… [tot 10/4]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u
❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot 
7/11] ❑ ‘Mondriaan – De Stijl’ [tot 21/3] 
❑ ‘Nouvel accrochage de la collection 
permanente (de 1905 à 1960)’[tot 4/4] 
❑ ‘My Way’ – Jean-Michel Othoniel [tot 
23/5] ❑ ‘Réinstallations’ – François 
Morellet [tot 4/7]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Vaudou. La collection Anne et Jacques 
Kerchache dans une scénographie conçue 
par Enzo Mari’ [5/4 tot 25/9]

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] ❑ ‘American Power’ 
– Mitch Epstein [3/5 tot 24/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 do 
14u30-18u30
❑ ‘Communitas’ – Aernout Mik [tot 8/5] 
❑ ‘Empire, State, Building’ – Société 
Réaliste (Ferenc Gróf et Jean-Baptiste 
Naudy) [tot 8/5] ❑ ‘The police return to 
the magic shop. La Guerre, Le Théâtre, 
La Correspondance’ – Alex Cecchetti & 
Mark Geffriaud [tot 8/5] ❑ ‘Side Effects 
1. Identités précaires. Une exposition 
collective sur la question de l’anonymat 
et de l’identité comme phénomène 
instable’ – Julien Levesque, Les Liens 
Invisibles, Michael Mandiberg, 
Anonymous, Moddr_ … [tot 15/9]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Anisotropy’ – Phillippe Decrauzat 
[17/3 tot 15/5]

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
❑ ‘Broken Manifestos’ – Inci Eviner [tot 
3/4] ❑ ‘Apartés’ – Delphine Coindet, 
Ariane Michel, Raphaël Zarka [tot 7/5] 
❑ ‘Haute Culture : General Idea. Une 
rétrospective, 1969-1994’ [tot 30/4] 
❑ ‘Fauve, Anarchiste et Mondain’ – Kees 
Van Dongen (1877-1968) [25/3 tot 
17/7]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 10-18u
❑ ‘Une ballade d’amour et de mort: 
photographie préraphaélite en Grande 
Bretagne, 1848-1875’ [tot 29/5] 
❑ ‘Gustav Mahler’ [tot 29/5] 
❑ ‘Manet, inventeur du Moderne’ – 
Edouard Manet (1832-1883) [5/4 tot 3/7]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
❑ ‘Revenants. Images, figures et récits 
du retour des morts’ [tot 28/3] ❑ ‘Figure 
out. Figure in’ – Tony Cragg [tot 25/4] 
❑ Franz Xaver Messerschmidt 
(1736-1783) [tot 25/4] ❑ ‘Egypte de 
pierre de Prisse d’Avennes’ [tot 2/6] 
❑ ‘Pietro da Cortona et Ciro Ferri’ [tot 
6/6] ❑ Louis de Boullogne (Paris, 
1654-1733) [tot 6/6] ❑ ‘Rembrandt et la 
figure du Christ’ [21/4 tot 18/7]

Musée Jacquemart-André Paris
158 boulevard Haussmann 
01 45 62 11 59 
10-18u
❑ ‘Dans l’intimité des frères Caillebotte. 
Peintre et photographe’ [25/3 tot 11/7]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
di-zo 10h à 17h45
❑ ‘Monet – Rodin, rien que vous et moi’ 
[tot 1/5]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
dagelijks 12-24u
❑ ‘Re/Search: Bread and Butter with the 
ever present Question of How to define 
the difference between a Baguette and a 
Croissant (II)’ – Serge Spitzer [tot 31/3] 
❑ ‘Traces’ – Amos Gitai [tot 10/4] 
❑ ‘Cantilever’ – Karsten Födinger [tot 
27/3] ❑ ‘Box Sized Die featuring No 
Return’ – João Onofre [tot 27/3] 
❑ ‘The School for Objects criticized’ – 
Alexandre Singh [22/4 tot 19/6]

Pinacotèque de Paris
28, place de la Madeleine – 01 42 68 02 01 
ma-zo10h30 à 18h00/
❑ ‘Les Romanov. Tsars, Collectionneurs. 
L’Ermitage, La naissance du musée 
impérial’ [tot 29/5]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zo 14-17u
❑ ‘Dessins et documents’ – Guy de 
Cointet [tot 27/3] ❑ ‘Papier avec lune’ 
[16/4 tot 12/6]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ ‘Gravity moves me’ – Tom Burr [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
❑ ‘La mirada’– Agnès Fornells [tot 12/6] 
❑ ‘Open Frame. 1er mouvement’ – 
Philippe Durand, Bruno Serralongue, 
Andreas Gursky, Michel François, Armin 
Linke… [tot 10/4]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance 
02.35.72.27.51 
wo-zo 13u30-18u30
❑ ‘Le beau est toujours bizarre. Carte 
blanche à Philippe Piguet autour des 
dernières acquisitions du Frac’[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
❑ ‘Les Enfants du sabbat XII’ [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 [tot 24/4]

MUba – Musée des Beaux Arts
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13u30-18u
❑ Eugène Leroy [tot 10/4] ❑ ‘Video 
Saloon 1’ – Alexei Dimitriev, Jochen 
Kuhn, Reinbold Bidner, Robert Seidel, 
Serge Avedikian [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
❑ ‘Le Surréalisme à la merci du rêve. 
Sélection de livres et revues surréalistes 
de la Bibliothèque Dominique Bozo’ [tot 
29/5] ❑ ‘La peinture comme territoire. 
Oeuvres de la collection du LaM et du 
Frac Nord-Pas de Calais’ [tot 27/3] 
❑ ‘Cor Dekkinga et le mouvement 
CoBrA’[tot 29/5]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
di-zo 10u30-17u30
❑ ‘Design Research Unit: 1942 – 1972’ 
[tot 2/5] ❑ ‘Recent History’– Simon 
Starling [tot 2/5] ❑ ‘Tate St Ives 
Summer Exhibition 2011’ – Agnes 
Martin, Martin Creed, Margaret Mellis, 
Naum Gabo, Roman Ondak, Fischli & 
Weiss, Lucio Fontana, Anri Sala… [14/5 
tot 25/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
❑ ‘Joseph Gott in Leeds and Rome’ – 
Joseph Gott (1785-1860) [tot 11/11] 
❑ ‘Prints and Portfolios’ – Henry Moore 
[tot 3/4] ❑ ‘Dear Henry Moore. 
Connections and Correspondence 

Exhibition’ [tot 26/6] ❑ ‘Savage 
Messiah’ – Henri Gaudier-Brzeska [16/3 
tot 31/7] ❑ ‘Dead Calm’ – Jean-Marc 
Bustamante [21/4 tot 26/6]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-18u
❑ ‘DLA Piper Series: This is Sculpture. 
Collection display’[tot 1/4] ❑ ‘A Sense of 
Perspective’– Rosângela Renno, Sarah 
Jones, Zineb Sedira, Olafur Eliasson… 
[1/4 tot 5/6]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000 
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
❑ ‘Picasso to Julie Mehretu. Modern 
drawings from the British Museum 
Collection’ [tot 25/4] ❑ ‘Images and 
sacred texts. Buddhism across Asia’ [tot 
3/4] ❑ ‘Afghanistan. Crossroads of the 
Ancient World. Surviving treasures from 
the National Museum of Afghanistan’ 
[tot 3/7]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00 
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
❑ ‘…a multitude of soap bubbles which 
explode from time to time… final works 
1967-1968’ – Pino Pascali [tot 1/5]

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-di-wo-vr 10-18u/do 10-19u/za 10-17u
❑ ‘Recent and New Paintings’ –  
Uwe Wittwer [tot 2/4] ❑ ‘Garden Eden’ 
– Susanne Kühn [tot 2/4] ❑ ‘Translation’ 
– Meekyoung Shin [tot 2/4]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Collages’ – Eileen Cooper RA [tot 
16/3] ❑ ‘Modern British Sculpture’ [tot 
7/4] ❑ ‘Watteau’s Drawings: Virtuosity 
and Delight’ – Jean-Antoine Watteau 
(1684–1721) [tot 5/6] ❑ ‘London 
Original Print Fair 2011’ [19/4 tot 21/4]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-17u50
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 30/04/2012] ❑ ‘Art and the 
Sublime’ [tot 31/12] ❑ ‘Romantics’ – 
Henry Fuseli, JMW Turner, John 
Constable, Samuel Palmer, William 
Blake [tot 31/7] ❑ Susan Hiller [tot 
15/5] ❑ ‘Watercolour’– William Blake, 
JMW Turner, Thomas Girtin, Patrick 
Heron, Tracey Emin, Howard Hodgkin… 
[tot 21/8] ❑ ‘Notes from the 
Archive’ – James Stirling [5/4 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]  
❑ ‘Level 2 Gallery: Out of Place’ – Hrair 
Sarkissian, Ahlam Shibli, Ion Grigorescu, 
Cevdet Erek [tot 17/4] ❑ Miró [14/4 tot 
11/9] ❑ ‘Level 2 Gallery: Photographs 
From The War In Afghanistan’ – Simon 
Norfolk – John Burke [6/5 tot 10/7]

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]  
❑ Giorgio Andreotta Calo, Jalal Toufic, 
Huang Xiaopeng [tot 17/4] ❑ John 
Stezaker [tot 18/3] ❑ ‘Capelgwyn’ 
– Bethan Huws [tot 18/3] ❑ ‘Keeping it 
Real: An Exhibition in 4 Acts: Act 4: 
Material Intelligence’ – Martin 
Kippenberger, Seth Price, Kelley Walker, 
Cady Noland, Gabriel Orozco… [18/3 tot 
22/5] ❑ ‘Whitechapel Gallery Staff 
Portrait Studio’ – Lady Lucy [18/3 tot 
22/5]

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 [tot 1/5] ❑ ‘AFK (Away 
From Keyboard)’ – Human Atopic Space 
[tot 1/5]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20 
ma-vr 9-18u za 10-16u
❑ ‘Architecture, contre – architecture: 
transposition. Travail in situ’ – Daniel 
Buren [tot 22/5] ❑ ‘Collection Mudam. 
Premier Etage-Second Degré’ [tot 10/4] 
❑ Suzanne Lafont [tot 22/5] ❑ ‘Out-of-Sync. 
The Paradoxes of Time’– Manon de Boer, 
Tony Conrad, Dan Graham, Bruce 
Nauman, David Claerbout… [tot 22/5]  
❑ Suchan Kinoshita [tot 22/5]  
❑ ‘Collection Mudam. Walking 
Through…’– Cy Twombly, Richard Long, 
Juan Usle, William Kentridge, Marijke 
Van Warmerdam… [27/4 tot 6/11]

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’ [tot 15/5]

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80 
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
❑ ‘On the other side of twilight’ – Ellen 
Kooi, Astrid Kruse Jensen [tot 11/4] 
❑ Frank Havermans [tot 9/5] ❑ ‘Wow us 
all away’ – Renée van Trier [tot 10/4] 
❑ ‘Riposte: vier antwoorden op 
abstractie’ – Marius Lut, Jan van der 
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Ploeg, Esther Tielemans, Evi Vingerling 
[tot 16/5] ❑ ‘Blush. Design in full colour’ 
– Scholten & Baijings [30/4 tot 28/8]

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
❑ ‘Aantekeningen over het verleden’ – 
Reli Avrahami, Armando [tot 15/5]

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 1-17u / za-zo 12-17u
❑ Tilo Baumgärtel [tot 8/5] ❑ ‘Dazzle 
the Evil Eye’ – Merina Beekman [tot 
8/5] ❑ ‘Peeping Tom. Groepstentoon-
stelling samengesteld door Keith 
Coventry’ [tot 8/5]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
❑ ‘Pieter Cornelis. Uit de collectie Esser’ 
– Piet Mondriaan [tot 8/5] ❑ ‘Opposites. 
Constructies van illusie en werkelijkheid. 
Een keuze uit de bruikleencollectie van 
de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed 
door en met foto’s van Krijn de Koning’ 
[tot 29/5] ❑ Hans Wilschut [tot 27/3]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Patria o Libertad! Over vaderlands-
liefde, immigratie en hedendaags 
populisme’– Santiago Sierra, Marc Bijl, 
Johanna Reich, Democracia, Yael 
Bartana… [tot 8/5]

Amsterdam

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Jan van Eden [tot 3/4] ❑ Jean Bilquin 
[9/4 tot 30/4] ❑ Maayke Schuitema [7/5 
tot 28/5]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘Identity Bluffs’ – Sara Blokland, 
Bruno Boudjelal, Mahmoud Khaled, 
Lucia Nimcova, Nii Obodai [tot 27/3]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 
020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dough cheese squeeze and tropical 
breeze. Video works 2003-2010’ – Mika 
Rottenberg [tot 8/5] ❑ ‘MCMLXXV’ 
– Marc Oosting [tot 10/4]

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
❑ ‘More Real than Reality’ – W. Eugene 
Smith [tot 16/3] ❑ ‘Kosmos’– Joris 
Jansen [tot 24/3] ❑ ‘Set Amsterdam’ – 
Dana Lixenberg [25/3 tot 29/5]  
❑ ‘Blindschleiche und Riesenblatt’ – 
Anne Schwalbe [31/3 tot 11/5]  
❑ ‘Antiphotojournalism’ – Hito Steyerl, 
Phil Collins, Walid Raad/The Atlas Group, 
Paul Fusco, Allan Sekula, Paul Lowe… 
[1/4 tot 8/6]

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] ❑ ‘Glans en glorie. 
Kunst van de Russisch-orthodoxe kerk’ 
[19/3 tot 16/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ Marrigje de Maar en Bert Teunissen 
[tot 29/5]

NIMK – Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Keizersgracht 264 – 020 6237101 
di-za 13-18u
❑ ‘Cloud Sounds’ [tot 29/4]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
❑ ‘Een meester herontdekt’ – Gabriël 
Metsu (1629 – 1667) [tot 21/3] 
❑ ‘De Hollandse Wildernis. Duinland-
schap pen in de 17de eeuw’ [15/3 tot 20/6]

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

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Alice Schorbach [tot 19/3] 
❑ Joris Geurts [26/3 tot 29/4] 
❑ Alan Charlton [7/5 tot 4/6]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di zo 10-17u do 10-22u
❑ ‘The Temporary Stedelijk deel 2’ – 
Gerrit Rietveld, Willem Sandberg, Henri 
Matisse, Yves Klein, Brice Marden, Dan 
Flavin, Ellsworth Kelly, Bruce Nauman, 
Dara Birnbaum, Allan Ruppersberg, Piotr 
Kowalski… [tot 30/6]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Buiten schilderen: mythe en realiteit’ 
– Charles-François Daubigny… [tot 10/4] 
❑ ‘Nieuwe aanwinsten: werken op papier’ 
– Gustave Doré, Jean-François Millet, 
Anton Mauve, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Vincent van Gogh [tot 5/6] ❑ ‘Uitgaan in 

Montmartre. Café en theater in prenten’ 
[tot 5/6] ❑ ‘Picasso in Parijs, 1900-1907’ 
– Pablo Picasso [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. Over dood en 
herinnering’ [tot 21/8] ❑ ‘The End of 
History.. and the Return of History 
Painting’ – Miguel Aguirre, Maryam 
Najd, Ronald Ophuis, Sandra Gamarra, 
Nicola Verlato… [tot 8/5] ❑ ‘True 
Colours: kleur bekennen met sieraden’ 
[tot 29/5] ❑ ‘Magic Affairs. Contem po-
raries meet Magic Realists’ [2/4 tot 19/6]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ Margriet van Weenen [18/3 tot 16/4] 
❑ ‘In het SMAHK’ – Annet Hamster, 
Mark Lisser [18/3 tot 16/4] ❑ ‘Atelier 
Van Doesburghuis in Meudon/Parijs’ 
[18/3 tot 16/4]

Berg en Dal

Afrika Museum
Postweg 6 – 024/684.12.11 
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Geheime Relaties. Oude en nieuwe 
kunst verbonden’ [tot 30/10]

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)
❑ ‘All systems go!’ – Jan van der Ploeg 
[tot 26/3] ❑ ‘Introducing Gerold Miller, 
Heimo Zobernig and Beat Zoderer’ [tot 
26/3] ❑ Lars Laumann [2/4 tot 7/5]  
❑ ‘Introducing Vela Arbutina, Benjamin 
Alexander Huseby and Rein Vollenga’ 
[2/4 tot 7/5]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 14-22u
❑ ‘Tobias brothers’ – Gert en Uwe Tobias 
[tot 13/6] ❑ ‘(A Game of Chess)’ – 
Marcel Dzama [tot 13/6]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ 
[tot 10/03/2013] ❑ ‘Koel Modern. 
Realisme in Nederland 1907-1944’ [tot 
17/4] ❑ ‘Wat van ver komt. Invloed van 
oosterse op westerse kunst’ [tot 27/3]  
❑ ‘The Art of Light’ – László Moholy-Nagy 
[tot 1/5] ❑ ‘Ik zoek niet, ik vind’ – Pablo 
Picasso [tot 11/9] ❑ ‘Het Grote 
Geheugen’ – Robbie Cornelissen [tot 
22/5] ❑ ‘Universum van een fantast’ 
– James Ensor [tot 13/6] ❑ ‘Een 
romantische kijk’ [26/3 tot 5/6]

Heden – Kunst van nu
Denneweg 14a – 070.346.53.37 
wo-za 12-17u
❑ Mariëlle Buitendijk/Tanya Vogelzang 
[tot 26/3] ❑ Lotte Geeven [8/4 tot 23/4]

Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Leven in de brouwerij. Jan Steen in 
het Mauritshuis’ [tot 13/6]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘The Spur of the Moment’ – Ghislain 
Amar, David Bade, David Ostrowski, 
Femke de Vries, Koen Delaere, Remco 
Torenbosch… [tot 10/4]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Ondertussen’ – Channa Boon [tot 27/3] 
❑ ‘There, I Fixed It. Tegendraadse 
oplos singen voor urgente problemen’ – R. 
Buckminster Fuller, Krijn Giezen, René 
Heyvaert, Reto Pulfer, Josué Rauscher, Mark 
Manders i.s.m. Roger Willems [tot 15/5]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Stromarkt 18c – 0570.611.901 
di-zo 13-17u
❑ ‘Van Ornament naar Decoratie’ [tot 15/5]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89 
wo-za 12-17u
❑ ‘Spelen op het goeverneurplein. 
Speelobjecten in oud krispijn door 
internationale architecten’ – Office for 
Subversive Architecture, Ecosistema 
Urbano, Onix, J.Mayer H., Raumlabor 
[tot 31/3] ❑ ‘Drechtstad 2050. Stichting 
de Stad en CBK presenteren zes 
ontwerpen voor knooppunten in de 
netwerkstad’ [tot 26/3] ❑ ‘A Falling 
Horizon’ – Heidi de Gier [15/4 tot 21/5]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 
ma-vr 10-18u zo 11-17u zo 13-17u
❑ ‘A Man With A Plan’ – Fons Schiedon 
[tot 20/3] ❑ ‘A Man With A Plan’ – Fons 
Schiedon [tot 20/3] ❑ ‘The New 
Psychedelica’ [8/4 tot 5/6]

Onomatopee
Bleekstraat 23 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Onomatopee 57: Cabinet project. New 
Scenes’– Esther Tielemans [tot 20/3]

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 25/03/2012] 
❑ ‘Het oog: Secret Powers for Identity, 
Security and Self-Respect in Troubling 
Times’ – Maja Bekan [tot 30/6] 
❑ ‘De Pelgrim, de Toerist, de Flaneur (en 
de Werker). Play Van Abbe Deel 4’ – 
Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, 
James Lee Byars, Douglas Gordon, Jan 
Vercruysse, Deimantas Narkevicius… 
[tot 20/8] ❑ ‘Tijdmachines Reloaded. 
Play Van Abbe Deel 4’ – Chto Delat, Galit 
Eilat, Jakob Gebert, Kai-Uwe Hemken, 
Daniel Miller, Museum of American Art 
Berlin, Florian Schneider… [tot 7/8]

Enschede

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

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘De fluwelen hand’ – Nicolaas Verkolje 
(1673-1746) [tot 12/6] 
❑ Ben Akkerman 1920-2010 [tot 12/6] 
❑ ‘Bijbelse thema’s in de moderne kunst’ 
– Tal R, Joseph Semah, Nicholas Pope, 
Zadok Ben-David [tot 12/6] 
❑ ‘Rembrandt te gast. Portret van een 
jonge man (1632)’ [17/3 tot 26/6]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het onbekende Rusland. Oriëntalis-
tische schilderkunst 1850-1920’[tot 8/5] 
❑ ‘De Vuurvogel’ – Othilia Verdurmen 
[tot 4/9] ❑ ‘Me, Myself and I. 
Photo works 2003 – 2010’ – Chi Peng 
[27/3 tot 25/9]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84 
di-za 12-17u zo 13-17u
❑ ‘De Haarlemse Metro in Twilight 
Perspectief. Fototentoonstelling van ZOEM! 
Fotografie’[tot 20/3] ❑ ‘Stad naast de 
stad?! Schalkwijk te kijk’ [tot 10/4]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Democracies’ – Artur Zmijewski [26/3 
tot 13/6] ❑ Klara Lidén [26/3 tot 13/6] 
❑ Matt Stokes [26/3 tot 13/6]

De Vishal
Grote Markt 20 – 023.532.68.56 
di-za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘be.long / be.longings’ – Annesas Appel 
en Giene Steenman [tot 3/4] 
❑ ‘Constructing Identity’ – Toon 
Berghahn, Mischa Rakier, Marjolein 
Rothman, Maurice Braspenning, Eefje 
Versteegen [10/4 tot 15/5]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘Verkikkerd op het spel’ – Aad de Haas 
[tot 29/5] ❑ ‘Boekenweek 2011: 
schrijversportretten’ [tot 10/4] 
❑ ‘Outside-In’– Niki de Saint Phalle 
(1930-2002) [tot 19/6]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Nederlandse fine fleur 
gepor tret teerd’ – Thérèse Schwartze [tot 
13/6]

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]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘BACA Laureaat 2010’– Francis Alÿs 
[tot 27/3] ❑ ‘Wintertuin. Een selectie 
topstukken uit het MAMAC Luik’– Ensor, 
Chagall, Gauguin, Kokoschka, Léger, 
Picasso, Arp… [18/3 tot 19/6] 
❑ ‘Schatten uit Moskou. Hollandse 
tekeningen uit het Pushkin Museum’ 
[18/3 tot 19/6] ❑ ‘Duo presentatie’ – 
Jeroen van Bergen – Rik Meijers [17/4 
tot 3/7]

Hedah
St. Nicolaasstraat 7 – 043.351.01.75 
do-zo 13-18u
❑ ‘Work in residence’ – Matt Mullican 
[tot 21/5] ❑ ‘Lehrer, Chemiker, 
Geograph, Kartograph, Reliefbauer, 
Mensch’ – Konrad Weber [tot 3/4]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘de Avant-Garde: Madame Realism’ – 
Eva Berendes, Ruth Buchanan, Hanne 
Lippard, Jessica Warboys, Amelie von 
Wulffen, Lili Reynaud-Dewar… [tot 5/6]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Club Céramique’ [tot 27/3]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘A Plot’ – Mandla Reuter [20/3 tot 
26/6] ❑ ‘Published by: Åbäke.’[20/3 tot 
26/6]

Nijmegen

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

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
21/12] ❑ ‘MJCTV2. Korte filmpjes bij 
werken uit de collectie’ – Barend van 
Hoek, Marc Nagtzaam, Ronald Ophuis, 
Karin van Dam, Elspeth Diederix, Paul 
de Reus en Pieter Engels [tot 5/6]  
❑ ‘Betoverende landschappen. Hollandse 
meesters uit de 19de eeuw’ [20/3 tot 19/6]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Hortus/Corpus’– Jan Fabre [10/4 tot 4/9]

Rotterdam

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Schilder en graficus’ – Wim Oepts 
(1904-1988) [tot 3/4] ❑ ‘I promise to 
love you. Caldic Collectie’ – Ai Weiwei, 
Yayoi Kusama, Louise Bourgeois, Damien 
Hirst, James Turrell… [tot 15/5]  
❑ ‘Art Fairs’ – Dolph Kessler [tot 27/3] 
❑ ‘Ontwerpen in email’ – Ettore Sottsass 
[tot 1/5] ❑ ‘Het oog van Nederland. 
Retrospectief van Nederlands bekendste 
fotojournalist’ – Vincent Mentzel [tot 13/6]

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 31/3] ❑ ‘Laat je haar neer’ – 
Pipilotti Rist [tot 31/12] ❑ ‘Interventie 
#14. Perforated Perspective’– Hans 
Wilschut [tot 17/4] ❑ ‘Spaanse gasten. 
Een voorschot op De Collectie Verrijkt’ 
– Murillo, Goya… [tot 16/4] 
❑ ‘Surreëel. Foto’s uit de collectie’ – Man 
Ray, Hans Bellmer, Paul Kooiker, Wally 
Elenbaas, Sylvie Zijlmans… [tot 15/5] 
❑ ‘Dreaming of a Mega Renaissance’ – 
Boris van Berkum [tot 3/7] 
❑ ‘Suspension of Disbelief’ – Gabriel 
Lester [tot 8/5] ❑ ‘Schoonheid in de 
Wetenschap’ [tot 5/6] 
❑ ‘Snakes knows it’s Yoga’ – Nathalie 
Djurberg, Hans Berg (muziek) [tot 1/5] 
❑ ‘De Pindakaasvloer’ – Wim T. Schippers 
[tot 31/5] ❑ ‘De Collectie Verrijkt’ – 
Pieter Bruegel de Oude, Jheronimus 
Bosch, Titiaan, Vincent van Gogh, 
Magritte, Kandinsky… [16/4 tot 30/4]

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 3/4] 
❑ ‘Ars Combinatoria’– Chema Madoz 
[tot 3/4] ❑ ‘Angry. Jong en radicaal’– 
Rineke Dijkstra, Ad van Denderen, Allan 
Sekula, Tobias Zielony… [tot 13/6] 
❑ ‘Japan’ – Paulien Oltheten [9/4 tot 
19/6] ❑ ‘Munusaku. A Paradise Lost’ 
[9/4 tot 26/6]

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] ❑ ‘Every Picture Tells A Story’ 
– Inge Aanstoot, Gema Alba, Marie 
Civikov, Edwin Jans, Isolde Venrooy… 
[tot 10/4]

Wereldmuseum
Willemskade 25 – 010/270.71.72 
di-zo 10-20u
❑ ‘De kracht van zilver. Sieraden uit de 
collectie Smith-Hutschenruyter’ [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… [tot 1/5]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Oog, hart en handen’ – Jan Meefout 
(1915-1993) [tot 29/5] ❑ ‘Van Barye tot 
Bugatti. Les Animaliers’[tot 29/5] 
❑ ‘Beelden van marmer’ – Hans Bol [tot 
29/5] 
❑ ‘Paradise City. Hans Bol fotografeert 
de steengroeven van Carrara’ [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] ❑ ‘Permanent Kwadraat’ 
– Gerco de Ruijter [tot 10/4] ❑ ‘Unisono 
23: Out of Nothing’ – Marcel Wesdorp 
[tot 10/4] ❑ ‘De Volkskrant Beeldende 
Kunst Prijs 2011’ – Nik Christensen, 
Esiri Erheriene-Essi, Marijn van Kreij, 
Ahmet Ögüt en Jonas Staal [tot 15/5] 
❑ ‘All About Drawing. 100 Nederlandse 
Kunstenaars’ [23/4 tot 28/8]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Live & Die like a Lion?’ – Leon Golub 
(1922-2004) [tot 25/4] ❑ ‘Extensions’ 
– Hans Op de Beeck [tot 25/4] 
❑ Roger Ballen [7/5 tot 28/8]

PUBLICATIE
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Pleasure Ground, over kunst(instellingen) en engagement.

prijs: 20 euro
Uitgegeven door Lokaal 01
ISBN 978-90-811954-7-8
te bestellen via fleur@lokaal01.nl

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

‘There, I Fixed It’
R. Buckminster 
Fuller, Krijn 
Giezen, René 
Heyvaert, Reto 
Pulfer, Josué 
Rauscher, Mark 
Manders i.s.m. 
Roger Willems
13 maart  t/m  
15 mei 2011
Tegendraadse oplossingen voor urgente problemen.
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Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sculpturen en tekeningen’ – Robert 
Therrien [tot 15/5] ❑ ‘Schilderen’ – 
George Meertens [tot 27/3] 
❑ ‘Sunrise’ – David Claerbout [2/4 tot 
22/5]

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 [tot 17/4]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘Chicago Boys, While We Were 
Singing, They Were Dreaming’ [29/3 tot 
17/4]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 12-17u vrij 12-21u
❑ ‘In de Nicolaikerk: Beeldhouwkunst 
voor de Beeldenstorm’ [tot 1/01/2012] 
❑ ‘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 1/5] 
❑ ‘Soms ontsnapt er kunst’ – Carel 
Willink, Karel Appel, Gerrit Rietveld, 
Jurgen Bey, Jan Henderikse, Alexander 
van Slobbe, Junya Watanabe… [tot 21/8] 
❑ ‘Aankopen werk: no ON en Thai King 
Comes’– Peter Koole [tot 20/3] 
❑ ‘Studio Vertigo’ – Robbie Cornelissen 
[tot 29/5] 
❑ ‘In stille harmonie. Het 16de-eeuwse 
Kartuizer drieluik terug in Utrecht’ [9/4 
tot 9/10]

Venlo

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

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
woe-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Karel Appel & Van Gogh’ [tot 5/9]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Neoclassicisme en Biedermeier uit de 
Collecties van de Vorst van Liechtenstein’ 
[tot 8/5] ❑ ‘Rechtbankportretten’ – Paul 
Blanca [tot 3/4]

P.art of your life
Baileystraat 11A – 0384607200 
do-za 13-17u
❑ ‘Dolen2’ – Geert Bartelink, Tabitha 
Brouwer, Mariëtte Linders, Marisa 
Rappard… [tot 28/3]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-18u
❑ ‘Anti/Form. Sculptures from the 
MUMOK collection’ – John Chamberlain, 
Jimmie Durham, Robert Morris, Bruce 
Nauman, Heimo Zobernig… [tot 15/5]  
❑ ‘Do we need to have an accident?’ 
– Sabine Marte, Clemens Hollerer [tot 
15/5]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – (0)316-740084 
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ ‘Lost in the Loop’ – Nadim Vardag [tot 
30/4]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Black & White 1961 – 1968’ – Roy 
Lichtenstein [tot 15/5] 
❑ Der Blaue Reiter [tot 15/5] 
❑ ‘Girls, Candies & Comics’ – Mel Ramos 
[tot 29/5]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ ‘Painter of the Sea’ – Ivan 
Konstantinovich Aivazovsky (1817-1900) 
[17/3 tot 10/7]

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] 
❑ Heimo Zobernig [1/4 tot 13/6]

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… [tot 
17/7]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33 
dagelijks 10-19u do 10-22u
❑ ‘Never Sleep with a Strawberry in 
Your Mouth’ – Andro Wekua [tot 5/6] 
❑ ‘Space. About a Dream. 45 artistic 
positions’ – Robert Rauschenberg, 
Thomas Ruff, William Kentridge, Orson 
Welles, Andrei Sokolov… [1/4 tot 15/8] 
❑ Loris Gréaud [15/4 tot 25/5]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Dreams and Visions’ – HR Giger [tot 
26/6]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Direct Art. Viennese Actionism in an 
International Context’ [tot 29/5] 
❑ ‘Abstract Space. The Collection of 
Classical Modernism’ [tot 29/5] 
❑ Aktionsraum 1 [tot 29/5] 
❑ Florian Pumhösl [tot 29/5] 
❑ ‘The Line of Fate’ – Tacita Dean [tot 29/5]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-za 10-18u
❑ Alfons Egger [tot 15/5] 
❑ ‘Past Present. Close and Distant’ – 
Inés Lombardi [tot 15/5] 
❑ Christoph Meier [tot 15/5]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 – 01.22.615.6590 
di-zo 10-19u
❑ ‘I am Immortal and Alive’ – Gil J 
Wolman (1929–1995) [tot 27/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 03.487.03.15 
di-zo 11-20u
❑ ‘Organogramme’ – Ibon Aranberri [tot 
15/5]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘Sonar’ – Michael Sailstorfer [tot 
25/4] ❑ ‘Genius Loci’ [tot 5/6]

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 93 481 33 66 
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
❑ ‘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 [tot 
29/5] ❑ ‘MACBA Collection (XXIV). 
The Modern and the Present. Change of 
Century in the MACBA Collection’ [tot 
30/9] ❑ ‘A Chain of Events’ – Pep Duran 
[tot 5/6]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
di-zo 10-20u
❑ ‘Chaos and Classicism: Art in France, 
Italy, Germany, and Spain, 1918–1936’ 
[tot 15/5]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
ma-zo 9-20u
❑ Chardin (1699-1779) [tot 29/5] 
❑ ‘The young Ribera’ [5/4 tot 31/7] 
❑ ‘Goya and More. Acquisitions for the 
Department of Prints and Drawings of 
the Museo del Prado, 1997-2010’ [5/5 
tot 31/7]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
wo-ma 10-21u zo 10-14u30
❑ ‘Into the hands of time’ – Jean-Luc 
Mylayne [tot 27/3] ❑ ‘Ctrl’ – Miroslaw 
Balka [tot 25/4] ❑ ‘Atlas. How to carry 
the world on one’s back?’ [tot 28/3] 
❑ ‘Description’– Dorit Margreiter [tot 
25/4] ❑ ‘Económicos’ – Efrén Álvarez 
[tot 30/5] ❑ Asier Mendizabal [tot 2/5] 
❑ ‘Desire rises from Collapse’ – Roberto 
Jacoby [tot 30/5] ❑ ‘Harsh light, without 
compassion. The Worker-Photography 
Movement, 1926-1939’ [6/4 tot 22/8]

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

Málaga

Museo Picasso Málaga
Palacio de Buenavista – 952 127600 
di-do 10-20u vr-za 10-21u zo 10-18u
❑ ‘Kippenberger Meets Picasso’ [tot 
29/5]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n – 
0981.57.79.26 
di-za 11-20u zo 11-14u
❑ Anna Maria Maiolino [tot 1/5] 
❑ ‘Aparentemente Nada Se Passa’– 
Fernando Jose Pereira [tot 29/5] 
❑ ‘Rational Abstraction’– Richard 
Aldrich, José Loureiro, Nico Munuera, 
Juan Uslé [tot 8/5]

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] ❑ ‘Voici un dessin suisse 1990 – 
2010’ [tot 25/4] ❑ ‘Wirtschaftslandschaft 
Davos’ – Thomas Hirschhorn [tot 25/4] 
❑ ‘Hotel Dolores’ – Manon [tot 25/4]

Basel

Haus zum Kirschgarten
Elisabethenstr. 27 – 061 205 86 00 
di-vr,zo 10-17u za 13-17u
❑ ‘Schaulager presents: Fabiola’ – 
Francis Alÿs [tot 28/8]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-17u
❑ ‘From Daumier to Degas. French 
Prints of the 19th-Century’[tot 17/7] 
❑ Konrad Witz [tot 3/7]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 10-18u
❑ ‘The Works of the Collection’– Pierre 
Huyghe [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’[tot 27/3] 
❑ Moshekwa Langa [tot 27/3] 
❑ ‘Physique Of Consciousness’ – MadeIn 
Company [9/4 tot 19/6] ❑ ‘Born in 
Bern’– Olivier Mosset [9/4 tot 19/6] 
❑ ‘Made In: Spread (China)’ [9/4 tot 
19/6]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u do 10-21u
❑ ‘Pau Klee – Franz Marc. Dialog in 
Pictures’ [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
❑ ‘Dieu rend visite à Newton’ – Edith 
Dekyndt [tot 8/5]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u
❑ ‘Pulsations’ – Catherine Gfeller [tot 
8/5] ❑ ‘Schlachtenpanorama’ – Patricia 
Bucher [tot 1/5] ❑ ‘Max von Moos 
(1903–1979). Seen by Peter Roesch, 
Robert Estermann and Christian 
Kathriner’ [19/3 tot 31/7] ❑ Yves 
Netzhammer [9/4 tot 24/7]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2011. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 april 2011 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on May 15th, 2011.
Please send your information before
April 15th, 2011 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

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 
Collec tion and Archive of the Fotomuseum 
Winterthur’ – Beat Streuli, Ad van 
Denderen, Bruno Serralongue, Herbert 
Weber, Garry Winogrand… [tot 8/5] 
❑ André Kertész (1894–1985) [tot 15/5]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Bild – Objekt: Neuere Amerikanische 
Kunst aus der Sammlung’ – Richard 
Artschwager, John Chamberlain, Eva 
Hesse, Richard Tuttle, Lawrence Weiner… 
[22/3 tot 17/7] ❑ Fausto Melotti [9/4 tot 
17/7] ❑ ‘Manor-Kunstpreis Kanton Zürich’ 
– Fabian Marti [14/4 tot 17/7]

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] ❑ Bruce Conner [2/4 tot 29/5]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
❑ ‘’The Original Copy: Photography of 
Sculpture, 1839 to Today’ – Constantin 
Brancusi, André Kertész, Marcel 
Duchamp, Peter Fischli and David Weiss, 
Bruce Nauman… [tot 15/5] ❑ ‘Art in the 
Auditorium’ [tot 1/6]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-do10-20u vr-zo 10-17u
❑ ‘Type in Motion’ [tot 22/5] ❑ Henri 
Cartier-Bresson (1908–2004) [8/4 tot 
24/7]

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’ [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)
— Dirk Lauwaert. Artikels, Yves Gevaert, 1996
— 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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Colofon

Permanente partners

Inhoudsopgave

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

nummer 149 januari – februari 2011

| Dirk Lauwaert Het (foto)archief | Florian Schneider De 
mythe van het internet als archief | Dries Moreels 
kunstonline.info. De zoektocht naar een instrument voor 
online kunsthistorische documentatie | Jeroen Peeters 
Sarma: het archief  als discursieve werkplaats | Maarten 
Liefooghe Kunstenaarsarchieven in monografische musea: 
documento/monumento. Het geval van het Roger Raveel-
museum | Koen Brams & Dirk Pültau Gesprek met Léonore 
Verheyen over het archief  van Jef  Verheyen | Alied Ottevanger 
Tate Archive viert 40 jaar Tate Archive | Dirk Pültau ‘Ik 
geloof  dat fragmenten opnieuw een geheel kunnen 
vormen’. Gesprek met Manfred Wandel | Caroline Dumalin
Streven naar een sociologische kunst. Twee Belgische 
connecties (1972-1976) van kunstenaarsinitiatief  Agora 
| Hans De Wolf  OPPORTUNITIES, of  het verhaal van een 
FULL HOUSE in een kleine straat in Vlaanderen

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
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Personalia
Faby Bierhoff Kunsthistorica. Studeerde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, Humboldt Universität Berlin en Vrije 
Universiteit Amsterdam. Woont en werkt in Berlijn waar ze 
haar proefschrift voorbereidt over kunstkritiek in de DDR en 
scout is voor het Wende Museum in Los Angeles.
Eric Bracke Schrijft als zelfstandig journalist over cultu-
rele en andere onderwerpen.
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.
Jan Ceuleers Woont en werkt in Antwerpen. Sinds 1989 
bedrijvig als antiquaar, gespecialiseerd in zeldzame publica-
ties en archivalia van de avant-garde. Publiceert ook artikels 
en boeken, waaronder de monografie Georges Vantongerloo, 
1886-1965 (i.s.m. Hilde Pauwels, Gent/Antwerpen, 
Snoeck-Ducaju, Pandora & Ronny Van de Velde, 1996) en 
René Magritte, 135 Esseghemstraat, Jette-Brussel (Antwerpen, 
Pandora, 1999). 
Virginie Devillez Doctor in de letteren en wijsbegeerte. Ze 
is verantwoordelijk voor het Archief  voor Hedendaagse 
Kunst in België en projectleider van het Musée Magritte 
Museum. Publiceerde Kunst aan de orde. Kunst en politiek in 
België (1918-1945) en schreef  essays over de artistieke 
scene rond het jaar 1968. Ze was onder andere commissa-
ris van de tentoonstelling Expo 58. De hedendaagse kunst op 
de Wereldtentoonstelling (2008). Momenteel bereidt ze ten-
toonstellingen voor over de kunsthandelaar Paul-Gustave 
Van Hecke (2012) en over de kunstwerken op meerdere 
exemplaren van Jef  Geys (i.s.m. Francis Mary).
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.
Fredie Floré Ingenieur-architect. Ze is als docente archi-
tectuurgeschiedenis verbonden aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en als doctorassistente aan de Universiteit 
Gent, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw. Haar onder-
zoek spitst zich toe op de geschiedenis van vertogen over 
‘goed wonen’, vormgeving en interieur in België en 
Nederland na 1945.
Kees Keijer Kunsthistoricus en -criticus. Hij publiceert 
onder meer in Het Parool, Museumtijdschrift en De Witte 
Raaf. Als kunsthistoricus was hij verbonden aan diverse 
musea, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam en het 
Kröller-Müller Museum. Hij publiceert regelmatig in ten-
toonstellingscatalogi en andere publicaties over kunst van 
1850 tot heden.
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.
Saskia Scheltjens Bibliothecaris. Studeerde Nederlands, 
Engels en Bibliotheek- & Informatiewetenschap aan de 
Universiteit Antwerpen. Werkte bij het voormalige PMMK 
(Oostende) en het Rijksmuseum als coördinator biblio-
theekwerking. Mede-oprichter van het Overleg Kunst-
bibliotheken Vlaanderen (OKBV), een onderdeel van de 
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en 
Documentatiewezen (VVBAD). Thans houdt zij zich bezig 
met het opzetten van de nieuwe Faculteitsbibliotheek 
Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent).
Seth Siegelaub Woont en werkt in Amsterdam. Hij werd 
einde jaren 60, begin jaren 70 bekend met zijn innovatieve 
tentoonstellingspraktijken met betrekking tot de zoge-
naamde conceptuele kunst. Rond de eeuwwisseling startte 
hij met de website www.egressfoundation.net.

Lieven Van Den Abeele Kunsthistoricus, criticus, ten-
toonstellingsmaker en docent hedendaagse kunst.
Wim Van Mulders Kunsthistoricus. Publiceert over 
moderne en hedendaagse kunst. Eredocent Hogeschool 
Gent, KASK. Werkte onder andere mee aan het boek Kunst 
in België na 45 (o.l.v. Karel Geirlandt, Antwerpen, 
Mercatorfonds, 1983). Recente publicaties handelen over 
Raf  Buedts, Johan Tahon, Maria Roosen, Werner Mannaers, 
Dennis Tyfus, Joris Ghekiere, Leo Copers en Narcisse Tordoir.
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De Zweedse kunstenaar Nathalie 
Djurberg (1978) is vooral bekend 
van animatiefilms waarin zij thema’s 
behandelt als obsessie, macht, genot, 
begeerte en geweld. In deze solo-
tentoonstelling presenteert zij haar  
meest recente installatie ‘Snakes knows 
it’s Yoga’ (2010) en een achttal eerdere 
films uit haar oeuvre. De muziek bij deze 
werken is van componist Hans Berg.

Nathalie Djurberg
Muziek door Hans Berg 
Snakes knows it’s Yoga
5 maart – 1 mei 2011

Volg ons op twitter en wordt fan van Museum Boijmans 
Van Beuningen op Facebook. Kijk op arttube.boijmans.nl 
voor de nieuwste films over kunst en design.
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