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19 januari 1983, primetime. De open-
bare omroep zendt de eerste aflevering 
van het maandelijkse discussiepro-
gramma IJsbreker uit. Thema van de 
avond is het werk van Panamarenko; 
sprekers zijn de wetenschapper en 
kunstliefhebber Charles Hirsch, de 
schrijver en criticus Georges Adé, de 
wetenschapsfilosoof  Herman Roelants 
en Panamarenko zelf. Bijzonder is dat 
het een livediscussie betreft, maar 
ronduit uniek is de manier waarop de 
sprekers met elkaar in gesprek (moe-
ten) gaan. Ze zitten niet rond een tafel 
in een studio, waar een moderator al-
les in veilige banen leidt. Neen, ze zijn 
verspreid over het hele land en praten 
met elkaar via monitoren: Georges Adé 
en Herman Roelants vanuit de zetel ten 
huize Adé in Mechelen; Panamarenko 
vanuit zijn atelier in de Biekorfstraat 
te Antwerpen en Charles Hirsch vanop 
een barkruk in de ‘videoroom’ te 
Brussel, waar bovendien open en bloot 
wordt getoond hoe dit televisiepro-
gramma tot stand komt. De kijker thuis 
krijgt afwisselend een van de locaties 
of  de drie locaties tegelijk te zien.
 De lancering van IJsbreker, naar 
een idee van de Vlaamse tv-maker Jef  
Cornelis, tevens een van de realisators 
van het programma, kan zonder meer 
als een memorabel moment in de ge-
schiedenis van de Vlaamse televisie 
worden beschouwd, en wellicht zelfs 
in de geschiedenis van (live)televisie in 
het algemeen. Baanbrekend is vooral 
de wijze waarop IJsbreker de idee van 
liveness radicaliseert: doordat er let-
terlijk afstand heerst tussen de spre-
kers en de onzichtbare moderator – ‘de 
stem’ – slechts af  en toe tussenkomt, 
valt de schroom tussen de sprekers 
weg en wordt het gevecht om spreek-
recht en dus ‘media-aandacht’ op de 
spits gedreven. Elke vorm van sturing 
wordt uit handen gegeven in een po-
ging extreem evenementiële televisie 
tot stand te brengen. In een interview 
van Koen Brams en Dirk Pültau met Jef  
Cornelis wordt de totstandkoming van 
het programma toegelicht en worden 
de eerste vier afleveringen besproken. 
Het interview wordt geflankeerd door 
een tekst van Jeroen Laureyns – een 
uitloper van de twee voorgaande 
nummers over kunsthistorische ar-
chieven in België. Vertrekkend van 
zijn onderzoek naar twee films van 
Cornelis (Vlaanderen in vogelvlucht uit 
1976, Vlaanderen 77 uit 1977) belicht 
Laureyns twee archieven, het VRT-
archief  te Brussel en het persoonlijke 
archief  van Jef  Cornelis in de Jan van 
Eyck Academie te Maastricht. In een 
tweede contextualiserende bijdrage 
brengt Laura Hanssens een eerste over-
zicht van de ‘alternatieve’ tentoonstel-
lingsplek Montevideo te Antwerpen 
(1981-1984), tevens een van de drie 
locaties in IJsbreker 4. Kunst te koop.
 Het tweede deel van het nummer 
begint met twee besprekingen van 
monografische tentoonstellingen. 
Bart Verschaffel wijdt een (kritische) 
beschouwing aan twee recente ten-
toonstellingen van Belgische schilders: 
de retrospectieve van Luc Tuymans 
in BOZAR en de tentoonstelling van 
Raoul De Keyser in de lokettenzaal 
van het Vlaamse Parlement. Steven 
Humblet staat stil bij het recente over-
zicht van het werk van Thomas Struth 
in de Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen (K20). Verder bevat dit num-
mer een kritische bijdrage over de im-
pact van recente overheidsmaatregelen 
op de positie van de cultuurweten-
schappen aan de Vlaamse universitei-
ten (Wim Weymans) en een bespreking 
van het nummer over populisme (nr. 20) 
van Open. Cahier over kunst en het pu-
blieke domein door Jan Blommaert.
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: In het begin van de 
jaren 80 ben je als realisator betrokken bij zeer 
uiteenlopende televisieproducties. Het gedroom-
de boek – een evocatie van Maurice Gilliams’ 
Vita Brevis – wordt uitgezonden in 1980. In 
datzelfde jaar maak je ook een documentaire 
over de Belgische spoorwegen: De trein voor-
bij. Je realiseert ook een korte documentaire 
over Jean Brusselmans en een filmpje over de 
woonbeurs Interieur. In 1981 ben je als reali-
sator betrokken bij een uitzending over de CVP-
politicus Robert Houben. Daarnaast maak je 
films over de ‘experimentele’ auteurs Daniël 
Robberechts en Jacq Vogelaar. Wat is de verkla-
ring voor deze verregaande diversiteit?
Jef  Cornelis: Het begin van de jaren 80 was 
een overgangsfase. In de openbare omroep 
waren grote veranderingen op til. In 1981 
trad een nieuwe Directeur-Generaal Televisie 
in dienst, Bert Hermans. Hij volgde Nic Bal 
op die met pensioen was gegaan. Hermans 
was ooit werkzaam geweest in het kabinet 
van Edmond Leburton, geloof  ik. Hij was in 
alle geval een socialist. Een nieuwe baas, het 
was afwachten hoe dat zou uitpakken.
K.B./D.P.: Hoe pakte het uit?
J.C.: Het eerste signaal was niet bepaald 
gunstig. Tijdens een receptie ontmoette ik 
Hermans. Ik stond te praten met een aantal 
collega’s en op een gegeven moment wend-
de hij zich tot mij en zei me dat ik onder zijn 

bewind niet dezelfde mogelijkheden zou 
krijgen als voorheen.
K.B./D.P.: Had jij een dergelijke boodschap ver-
wacht?
J.C.: Neen, helemaal niet. Gelukkig was er 
later beter nieuws.
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
J.C.: Joz. Van Liempt ging met pensioen als 
hoofd van de dienst Kunstzaken. In de loop 
van 1981 werd Hilda Verboven benoemd 
als zijn opvolger. Zij kwam in dienst op  
1 januari 1982.
K.B./D.P.: Verboven werd benoemd door 
Hermans?
J.C.: Ja, zij was een vertrouwelinge van hem. 
Er aasden meerdere personen op die job, 
maar het werd Verboven. Haar benoeming 
kwam mij in alle geval niet ongelegen.
K.B./D.P.: Waarom niet?
J.C.: Verboven heeft de dienst Kunstzaken op 
krachtdadige wijze hervormd. Ze had een 
visie en wist die ook door te drukken, goed-
schiks als het kon, kwaadschiks als het 
moest. Ze kon ontzettend hard werken en ze 
gaf  niet af. Verboven had al een aardig pal-
mares opgebouwd vooraleer ze bij Kunst-
streepje-Zaken kwam. Als producer had ze 
successen geboekt bij de dienst Jeugd.
K.B./D.P.: We hebben met Hilda Verboven 
gesproken. Ze vertrouwde ons toe dat jij haar 
was gaan opzoeken nog voor ze in functie was. 
Waarom deed je dat?
J.C.: Ik denk dat ik niet alleen was. Er waren 
een aantal collega’s bij, meen ik. Wilde ik 

peilen wie ze was en waarvoor ze stond? Dat 
is goed mogelijk. Ik merkte in ieder geval dat 
ze mijn werk kende. Meer zelfs: ik had bij 
haar een streepje voor omwille van Ge kent 
de weg en de taal, een film over het Vlaamse 
dorpsleven die ik in 1976 gerealiseerd had. 
Ik voelde dat ik op haar steun kon rekenen en 
ik ben niet bedrogen uitgekomen. Verboven 
had geen schrik, ze was geen bureaucrate 
en ze dronk niet – dat laatste was misschien 
nog het allerbelangrijkste.
K.B./D.P.: Voordat Hilda Verboven haar functie 
opnam, zet jij samen met jouw collega’s een 
aantal eisen op papier. Wij hebben een docu-
ment gevonden in het VRT-archief  waarin 
onder andere het volgende wordt gesteld: ‘Vanaf  
1 januari 1982 worden alle programma’s van 
de dienst Kunstzaken gerealiseerd door een rea-
lisator, dat wil zeggen dat in de geest van het 
protocol vanaf  die datum de realisator ook de 
vorm van het programma zal bepalen.’
J.C.: Het was geen actie die specifiek tegen 
Verboven was gericht. Het was een debat 
dat op een hoger niveau dan de afzonderlij-
ke diensten gevoerd werd. De realisators 
van diverse diensten hadden zich gevonden 
in een gemeenschappelijke eisenbundel 
over hun statuut. De realisators zijn altijd 
behandeld als klein grut. Wij vonden dat de 
realisator een taak had, naast de producer 
en de journalist. Het waren eisen die te 
maken hadden met de praktijk van het vak.
K.B./D.P.: De discussie ging eigenlijk over 
macht…

‘Het beeld volgt de klank, niet andersom’
Interview met Jef  Cornelis over IJsbreker

IJsbreker
courtesy Argos, Brussel

www.dewitteraaf.be

redactie & administratie: DWR/TWR vzw
Postbus 1428 – 1000 Brussel 1

t.: 32(0)2 223.14.50 – f.: 32(0) 223.23.18
email info@dewitteraaf.be

zesentwintigste jaargang – ISSN 0774-8523
verschijnt tweemaandelijks – 15.000 Ex.

afgiftekantoor Brussel X
toegelaten gesloten verpakking Brussel X 3/187



De Witte Raaf  – 151 / mei – juni 2011 2

J.C.: …over wat gaat het anders in de wereld?
K.B./D.P.: Een ander citaat: ‘De budgetverde-
ling van de dienst Kunstzaken zal bijgevolg in 
gemeenschappelijk overleg tussen producers en 
realisators tot stand moeten komen.’
J.C.: Uiteraard! Wij wilden de programma-
voorstellen mee ondertekenen. Voordien 
gebeurde dat niet. De producer deed wat hij 
wou. Wij wilden het vak van realisator een 
betekenis geven.
K.B./D.P.: Wat was de houding van Verboven? 
Zij begon als hoofd van de dienst Kunstzaken 
toen jullie over deze kwestie zo’n ferm stand-
punt innamen.
J.C.: Ze zag in dat ze zonder ons niets kon 
beginnen. Ze heeft ons, realisators, verdedigd.

Besparingen

K.B./D.P.: In 1982 staat de openbare omroep 
voor een zware besparingsronde. Ook de dienst 
Kunstzaken moet een duit in het zakje doen. De 
dienst moet niet minder dan 11 miljoen BEF 
besparen, 25% van het totale budget.
J.C.: Hilda Verboven had het niet bepaald 
getroffen, maar zoals ik al zei: ze wist van 
aanpakken. De zware bezuiniging impliceer-
de bovendien niet dat zij geen scherpe keuzes 
maakte, wel integendeel. Op haar initiatief  
werd het gehele profiel van Kunstzaken 
onder handen genomen. Sommige realisa-
tors kregen bovendien de kans om prestigi-
euze films te maken. Ik kon Verboven ervan 
overtuigen om in 1983 een documentaire te 
realiseren over het oeuvre van de Belgische 
architect Charles Vandenhove, naar een 
script van Geert Bekaert. 
K.B./D.P.: Terwijl de openbare omroep voor 
zware besparingen staat, krijg je het toch voor 
elkaar om een prestigieuze en dure film te maken 
over een Franstalige architect. De film kostte 
anderhalf  miljoen Belgische frank. Voor 
Kunstzaken was dat een grote hap uit het budget.
J.C.: Het is bovendien een film die ik gemaakt 
heb in samenwerking met een externe direc-
teur fotografie, Michel Houssiau. Dat lag 
niet voor de hand, maar zonder hem wou ik 
er niet aan beginnen. Het camerawerk 
moest uiterst precies worden uitgevoerd.
K.B./D.P.: Hoe heb je Verboven van de productie 
overtuigd?
J.C.: Ik ben met haar naar Luik gereden, naar 
het kantoor en de woning van Vandenhove. 
Nadien zijn we gaan eten in een restaurant. 
Het klikte meteen tussen Hilda en Jeanne, de 
vrouw van Charles. Hilda was onmiddellijk 
doordrongen van de kwaliteiten van Charles’ 
architectuur en ze begreep dat ik met een 
directeur photo wilde werken. Ik moet er wel 
aan toevoegen dat ik ook films heb gereali-
seerd op vraag van haar. Denken jullie dat ik 
de film over Europalia Griekenland zonder 
zachte dwang zou hebben gemaakt? Ik zou 
zoiets normaal hebben geweigerd. Ik deed 
het omdat zij het vroeg. Ik heb haar zelfs uit-
genodigd om mee op prospectie te gaan in 
Griekenland. In Athene huurde ik een 2 pk-
tje en we hebben gedurende twee weken de 
Peloponnesos verkend.
K.B./D.P.: Heb je zelf  de besparingen aan den 
lijve ondervonden?
J.C.: Ik was een plantrekker. Ik gaf  geen geld 
uit dat er niet was, maar ik ging wel op een 
vindingrijke manier om met de beschikbare 
middelen. Ik werkte in die tijd bijvoorbeeld 
meer met video dan met pellicule. Video kon 
binnenshuis worden gemonteerd. Die kos-
ten werden dus niet doorberekend. Als je op 
pellicule draaide, dan moest je met externen 

werken en die kosten moesten zichtbaar 
worden gemaakt. Ik heb trouwens altijd 
gewerkt op het moment dat iedereen op 
vakantie was en er montagecellen leegston-
den. Vroeger werkte de televisie zoals het 
theater. Rond kerst en nieuwjaar was de 
drukste periode. Tegen eind juni was het 
geld op en vanaf  dan werd alles heruitge-
zonden, ook mijn films. Ik mocht dan trou-
wens zelf  mijn voorkeuren kenbaar maken.
K.B./D.P.: Vanaf  het aantreden van Hilda 
Verboven in 1982 wordt niet alleen gepalaverd 
over prestigieuze films zoals deze over Charles 
Vandenhove, het gehele programmabeleid van 
de dienst Kunstzaken staat ter discussie.
J.C.: En de realisators zaten mee aan tafel! 
Hilda Verboven stond achter ons, zoveel was 
duidelijk. Wij bepaalden samen met haar 
het jaarprogramma.
K.B./D.P.: Uit archiefdocumenten blijkt dat 
reeds in april 1982 wordt gesproken over een 
actualiteitenrubriek over het culturele leven, het 
latere Kunstzaken dat driemaal per week na het 
journaal werd uitgezonden, en een tweewekelijks 
cultuurprogramma, wat uiteindelijk het livedis-
cussieprogramma IJsbreker is geworden.
J.C.: Ja, er werden nieuwe plannen gemaakt 
en verschillende oude formats, zoals Dag aan 
dag, Puur cultuur en Curriculum, gingen voor 
de bijl. Het was tijd voor iets nieuws, maar 
het nieuwste was dat wij, realisators, actief  
bij het programmabeleid werden betrokken. 
Weten jullie trouwens wie instond voor het 
ontwerp van de opnamestudio van het 
actua liteitenmagazine Kunst zaken?
K.B./D.P.: Neen.
J.C.: Die studio is ontworpen door Bob Van 
Reeth. Ik wist Verboven ook te overtuigen van 
de generiek van de eerste jaargang van 
Kunstzaken, een foto van Panamarenko en zijn 
moeder. Ik heb dat er doorgeduwd. Panama 
heeft die foto zelf  gemaakt met zijn polaroid-
camera. Elke week kwamen Panamarenko en 
zijn moeder driemaal op de buis. Het was de 
bedoeling dat het beeld aan elk programma 
van de dienst Kunst zaken vooraf  zou gaan. 
Wij kregen eindelijk een gezicht! Maar dat 
plan is snel afgevoerd. Enkel Kunstzaken en 
IJsbreker werden voorafgegaan door de foto 
van Panama en zijn moeder.
K.B./D.P.: Uit de verslagen van de dienst 
Kunstzaken is niet op te maken wie met het idee 
van IJsbreker op de proppen is gekomen. Wie is 
volgens jou de geestelijke vader van het pro-
gramma?
J.C.: IJsbreker was mijn idee, niet dat van 
iemand anders. Daar ben ik formeel in. Ik 
heb een conceptnota uitgewerkt en het pro-
ject met hand en tand verdedigd. 
K.B./D.P.: Hoe ben je op het idee van IJsbreker 
gekomen?
J.C.: De precieze ontstaansgeschiedenis kan 
ik niet meer reconstrueren, maar ik weet 
wel dat ik al een tijdje aan het broeden was 
op een liveprogramma. In het begin van 
mijn carrière had ik al livetelevisie gemaakt 
– het discussieprogramma Hedendaagse 
kerkbouw op een keerpunt in 1968 en The 
World Question Center met James Lee Byars 
in 1969. Het was me uitstekend bevallen, 
maar latere pogingen werden in de kiem 
gesmoord. Volgens mij moet televisie zoveel 
mogelijk live worden gemaakt. Dat betekent 
anderzijds wel dat de omroep een groot risi-
co neemt. Met het aantreden van Verboven 
zag ik plots een kans om livetelevisie te rea-
liseren. Het uiteindelijke concept was een-
voudig: op meerdere plaatsen wilde ik men-
sen met elkaar in discussie laten treden, 
telkens over een specifiek cultureel onder-

werp. Per locatie was een team van camera- 
en geluidsmensen onder leiding van een 
regisseur actief. In de studio in Brussel, 
waar ook mensen te gast waren, werd al het 
materiaal live gemixt.
K.B./D.P.: Waar haalde je de mosterd voor zo’n 
gedurfd project?
J.C.: Dat weet ik niet. Kennen jullie iets der-
gelijks? Ik in ieder geval niet. Ik wou eens 
iets geheel anders doen. Twintig jaar het-
zelfde doen, daar word je horendol van. Ik 
wou uit de openbare omroep breken. Ik wou 
lucht. Televisie is altijd sturen. Ik wou dat 
niet meer, ik wou gewoon dat er iets kon 
gebeuren. Op die twee buitenlocaties mocht 
men doen wat men wou… Iedereen had zijn 
eigen ‘stationnetje’. De ene ginder, de ande-
re daar, en een in de omroepstudio zelf. Die 
mensen op die verschillende locaties kenden 
elkaar niet. Ze hadden weliswaar beeld en 
klank, maar er was afstand. Dan kunnen er 
dingen gebeuren die je niet kan beheersen. 
Wie de macht greep in die kleine ‘stations’, 
kon op antenne komen. Alles liep door 
elkaar, niemand had nog controle. 
K.B./D.P.: Als je het IJsbreker-dossier door-
neemt, dan blijkt jouw naam er haast niet in 
voor te komen. In de verslagen van de vergade-
ringen worden zelden interventies van jou vast-
gelegd. Was dat een strategie van jou?
J.C.: Als je met mensen samenwerkt aan een 
productie, dan moet je anders te werk gaan 
dan wanneer je op beelden werkt. Ik wist 
wat ik wilde en zo lang de tanker in die rich-
ting dreef, was ik tevreden. Is dat een strate-
gie? Jawel.

Een kunstshow

K.B./D.P.: Als Hilda Verboven op 13 april 
1982 een nota overmaakt aan Bert Hermans 
waarin ze de programmavoorstellen van 1983 
toelicht, meldt ze dat er onenigheid is over ‘het 
tweewekelijkse totaalprogramma’. Ze schrijft: 
‘Verschillende formules werden overwogen om 
deze programmareeks optimale kansen te geven: 
show of  magazine, of  een compromis-oplos-
sing. Om niet dadelijk de Panorama-structuur 
over te nemen of  te hervallen in een langere Dag 
aan Dag-formule, ware het beter, althans naar 
mijn mening, een ‘kunstshow’ te realiseren. 
Dergelijk concept moet ons aanzetten tot totale 
vernieuwing en creativiteit, het verwerven van 
een eigen imago en stijl. De jongste dagen wer-
den door enkele programmamakers evenwel 
bezwaren gemaakt tegen de ‘show’-formule. 
Het is dus beslist noodzakelijk opnieuw de hoof-
den bijeen te steken om tot een consensus te 
komen en opbouwend samen te werken om het 
project een kans te geven. Zonder een eensge-
zindheid binnen het productieteam kan niet van 
wal gestoken worden. Graag had ik nog uitstel 
gekregen om definitieve plannen en berekenin-
gen in te dienen.’ Herinner jij je nog waarover 
het dispuut precies ging?
J.C.: Ik heb dat een show genoemd, dat 
kan… Ik was in ieder geval een voorstander 
van die formule, anderen niet. Wie waren 
die anderen? Ludo Bekkers? Hij hield in 
ieder geval niet van de risico’s die met livete-
levisie gepaard gingen. Annie Declerck was 
er vermoedelijk ook niet happig op. Zij stond 
eerder de klassieke aanpak voor. Mijn colle-
ga’s realisators waren er in het algemeen 
ook niet dol op: het betekende immers dat zij 
‘verplicht’ waren om mee te draaien in een 
project van iemand anders. Ik moest elke 
keer op mijn knieën kruipen om personeel 
bij elkaar te krijgen. Jackie Claeys en Mark 

De Geest deden het graag, denk ik. Stefaan 
Decostere zag er enorm tegen op. De tech-
nici had ik evenwel meteen op mijn hand. 
Zij vonden het aantrekkelijk om zo’n ambi-
tieus project tot een goed einde te brengen. 
Als je met een grote productie bezig bent, 
zoals IJsbreker, dan slorpt je dat volledig op. 
Waarschijnlijk ben ik iemand die regelma-
tig moet opgeslorpt worden door iets.
K.B./D.P.: Het is inderdaad een gecompliceerd 
programma, met camera- en geluidsploegen op 
locatie, straalverbindingen, livemixing. Is er 
veel overleg geweest?
J.C.: In elk geval genoeg. Het was prettig wer-
ken met technici als Frans Nonneman, Julien 
Vandepitte en John Derkinderen. Ik kan met 
gewone mensen wellicht beter omgaan dan 
de gemiddelde regisseur van de VRT…
K.B./D.P.: Op 14 oktober 1982 stuurt Hilda 
Verboven een berekening van de programma-
voorstellen van de dienst Kunstzaken aan Bert 
Hermans. Uit het document blijkt dat nog 
steeds geen keuze is gemaakt tussen een maga-
zine of  een show. Er is ook nog geen naam voor 
het programma, terwijl de eerste uitzending 
voorzien is in januari 1983.
J.C.: Zo ging het vaak in de openbare 
omroep. Problemen werden pas opgelost als 
er in feite geen tijd meer voor was.
K.B./D.P.: Hoe ging je met deze manier van 
werken om?
J.C.: Je kon die gang van zaken best in je 
eigen voordeel keren, anders was je een 
vogel voor de kat. In de VRT heb ik de deugd 
van het geduld geleerd en er vooral de 
vruchten van geplukt. Ik moest wachten en 
dan toeslaan op het juiste moment. Het was 
frustrerend om zoveel kostbare tijd verloren 
te zien gaan, maar als ik zelf  op de gaspe-
daal was gaan staan, dan was het hele pro-
ject geïmplodeerd.
K.B./D.P.: Op 9 november 1982 wordt verga-
derd in de dienst Kunstzaken. Blijkbaar is er op 
dat moment geen sprake meer van een tweewe-
kelijks, maar van een maandelijks programma. 
J.C.: Die strijd heb ik jammer genoeg verlo-
ren. Ik wou per se een tweewekelijks uitzen-
dritme, maar het bleek financieel niet haal-
baar.
K.B./D.P.: Een naam is er nog steeds niet, een 
onderwerp voor de uitzending van januari even-
min. Het technische concept is wel zo goed als 
rond: ‘Uitgangspunt is de videoroom (namelijk 
de regiekamer van studio 3) (Waarom regieka-
mer als decor: omdat dat een echt decor is, een 
werkplaats met 2 draagbare camera’s + alle 
andere binnenkomende lijnen (FLK, BB, 
SVO…)). Daarnaast zijn er 2 buitenlocaties elk 
met 1 camera die via straalverbinding in con-
tact staan met de videoroom (door deze 2 bui-
tenlijnen wordt het programma actiever) = een 
3-wegsysteem.’
J.C.: Die titel was niet zo belangrijk. 
Wezenlijk was dat het technische concept 
door iedereen was aanvaard. In wezen 
kwam het erop neer dat geen enkele regis-
seur zag wat de andere aan het doen was. In 
dat uur was iedereen zijn eigen ding aan het 
doen.
K.B./D.P.: Het decor in de studio is bijzonder 
eenvoudig. Ik citeer uit een verslag: ‘U-matic 
wordt achter monitorrek gezet. Voor 3 moni-
tors in studio: een soort houten hekwerk, met 
zwart fluweel bekleed, laten maken. […] Ruiten 
regiekamer laten afplakken met karton.’ Het 
decor is knip- en plakwerk!
J.C.: Dat is zo. We stapelden die monitoren 
gewoon op elkaar, zoals dozen waspoeder. 
Daar stond een camera voor. Er bestonden 
immers nog geen snijtechnieken. Ik wou 
het hart van het televisiegebeuren tonen, de 
plaats waar er geselecteerd wordt. Dat is 
misschien te weinig gebeurd.
K.B./D.P.: Waar zat jij eigenlijk?
J.C.: Mij zag men niet, ik zat bij de klank.
K.B./D.P.: Waarom bij de klank?
J.C.: Op die plek worden alle beslissingen 
genomen. Het is weliswaar televisie, waar 
alles zogenaamd rond het beeld draait, 
maar de klank is het machtigste signaal. 
Het beeld volgt de klank, niet andersom.
K.B./D.P.: Op 18 november 1982 krijgt de 
dienst Kunstzaken hoog bezoek: niemand min-
der dan Hubert Hermans komt poolshoogte 
nemen. Van deze vergadering bestaat een ver-
slag. Daaruit blijkt dat de Directeur-Generaal 
Televisie de mening is toegedaan ‘dat het toch 
mogelijk moet zijn kunstprogramma’s te maken 
die het prime time publiek kunnen bereiken’. 
Over de technische aspecten van Wolkbreuk of  
IJsbreker – de naam van het maandelijkse live-
programma ligt nog steeds niet vast – is hij 
minder optimistisch: ‘Dhr. Hermans vreest dat 
de technische middelen niet zullen kunnen 
waarmaken wat men wil bereiken.’

IJsbreker 1. Panamarenko – bovenaan: Panamarenko in zijn atelier te Antwerpen / 
links onderaan: Herman Roelants ten huize Georges Adé te Mechelen / rechts onder-

aan: Charles Hirsch in de videoroom te Brussel. courtesy Argos, Brussel

IJsbreker, generiek
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J.C.: Dat is nu juist waar we wel in gelukt 
zijn! Op technisch vlak was IJsbreker een 
schot in de roos. Misschien is na die verga-
dering wel het idee gegroeid om een proef-
uitzending te maken, dat herinner ik me 
niet meer. Weten jullie trouwens hoe we op 
de titel IJsbreker zijn uitgekomen? Er waren 
tal van namen in omloop: Het Verweer, De 
Galerie, De Galerij, Het Maailand, Het 
Gewoel… Op een bepaald moment kwam ik 
aanzetten met IJskelder. Toen repliceerde 
Mark De Geest: IJsbreker. Ik zei: ‘Verkocht, 
we zijn vertrokken.’ Het idee van het aqua-
rium gevuld met ijs en de speelgoedijsbre-
ker, waarmee het programma steeds begon, 
was afkomstig van Jackie Claeys.
K.B./D.P.: Het is opvallend dat Hilda Verboven 
zeer uitvoerig communiceert met Bert Hermans 
en veel spaarzamer met Jan Van der Straeten, 
haar directe overste, de Directeur Cultuur.
J.C.: De verklaring ligt voor de hand: 
Verboven en Van der Straeten waren totaal 
andere karakters en ze behoorden boven-
dien tot twee verschillende politieke fami-
lies, zij tot de socialistische, hij tot de katho-
lieke. Het boterde bijzonder goed tussen 
Hermans en Verboven. Hun identieke poli-
tieke voorkeur was hiervoor slechts een 
gedeeltelijke verklaring. Tussen haakjes: 
soms moest ik bij Jan Van der Straeten de 
brokken gaan lijmen.

De reporters

K.B./D.P.: In de weken die volgen op het bezoek 
van de Directeur-Generaal draait de dienst 
Kunstzaken op volle toeren. Er wordt op zoek 
gegaan naar drie reporters. Twee reporters zul-
len worden ingezet op de twee buitenlocaties. 
Voor de positie van de derde reporter – de anker-
man of  hoofdreporter in de televisiestudio – 
worden veel kandidaten genoemd: Johan 
Thielemans, Toon Van Severen, Frans Boenders, 
Fred Braeckman, Bob De Groof…
J.C.: Ik was faliekant tegen Bob De Groof. 
Dat herinner ik me nog goed. Over de hoofd-
reporter, de persoon in de studio van de 
openbare omroep, groeide echter snel con-
sensus. Iedereen schaarde zich achter het 
idee om William Van Laeken te vragen. Het 
probleem was dat hij aan de nieuwsdienst 
was verbonden. Als Van Laeken het al zag 
zitten om IJsbreker te presenteren, moesten 
we toch nog eerst toestemming van hoger-
hand zien te krijgen. Dat lukte wonderwel. 
Over de andere reporters bestond minder 
eenstemmigheid. Iedereen had zijn voor-
keuren. We besloten om verschillende kan-
didaten op te roepen voor een proef.
K.B./D.P.: De kandidaten zijn: Johanneke van 
Slooten, Myriam Ceriez, Ann Van der Wee, 
Emmanuelle De Schrevel, Marie-Pascale 
Gildemyn, Betty Mellaerts, Marijke Coornaert, 
Moni D’Haes, Marian Verstraeten en Liliane 
Dewachter.
J.C.: Het waren namen die minstens een van 
de realisators had geopperd. Niet al deze 
vrouwen zijn overigens opgedaagd voor de 
screentests. Ik had Johanneke van Slooten 
en Myriam Ceriez voorgesteld. Betty 
Mellaerts viel af  als anker op de buitenloca-
tie, maar zij werd later opgevist als presen-
tatrice van Kunstzaken.
K.B./D.P.: Myriam Ceriez had de rol van tante 
Henriette gespeeld in je speelfilm over Gilliams’ 
Vita Brevis. Hoe kende je de Nederlandse 
Johanneke van Slooten?
J.C.: Had zij al niet eens voor televisie 
gewerkt? Zij was een vriendin van Jacq 
Vogelaar. Vermoedelijk heb ik haar via hem 
leren kennen.
K.B./D.P.: Zij komt uiteindelijk als enige door 
de selectie. Voor de andere buitenlocatie moet 
een nieuwe tijdrovende procedure worden opge-
start. Marianne Van Kerkhoven legde de test 
met goed gevolg af  en zij werd de tweede repor-
ter. Kende je Marianne Van Kerkhoven?
J.C.: Ja, ik kende haar, maar ik had nooit 
contact met haar gezocht. Jullie weten dat 
ik samen met Dirk Decleir ooit een theater-
gezelschap heb gehad toen wij zeventien, 
achttien waren? Wel, het contact met het 
theaterwereldje ben ik nooit volledig verlo-
ren. Ik wist bijvoorbeeld dat Marianne 
betrokken was bij de Werkgemeenschap 
van de Beursschouwburg en Het Trojaanse 
Paard. Dat politieke theater was niet mijn 
ding, maar ik had wel respect voor haar. 
Toen Marianne voor IJsbreker begon, kwam 
ze uit Parijs, waar ze gewerkt had in het 
Théâtre Gérard Philippe. Misschien had 
Annie Declerck me getipt? Ik ging in ieder 
geval voor Marianne. Het was toen echter al 
duidelijk dat we wegens de krappe voorbe-

reiding van de eerste twee uitzendingen 
geen beroep zouden kunnen doen op de 
reporters. Uiteindelijk bleek dat we hele-
maal geen reporters nodig hadden. Zoveel 
was mij alleszins duidelijk geworden tijdens 
de proefuitzending.
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
J.C.: De proefuitzending vond plaats op 5 
januari 1983, exact twee weken voor de 
eerste uitzending. De gasten waren niet van 
de minste: Robbe De Hert, Willy Courteaux 
en Louis De Lentdecker. Thema: Maria 
Daneels en co-productie van de Vlaamse film 
(privé) met VRT. Robbe De Hert zat in de 
videoroom, Willy Courteaux in de garage en 
Louis De Lentdecker in het Amerikaans 
Theater. Het was ronduit fantastisch. Na 
twintig minuten heb ik alles stilgelegd. Tot 
mijn grote verbazing merkte ik dat de for-
mule werkte zonder reporters. In feite een 
dramatische vaststelling want Johanneke 
was net gerekruteerd en de aanwervings-
procedure voor de tweede positie was nog 
niet eens formeel afgerond.
K.B./D.P.: Waarom zette je de proef  al na korte 
tijd stop?
J.C.: Ik zag dat het werkte, ja… dat het te 
goed werkte.
K.B./D.P.: Te goed?
J.C.: Het zat er onmiddellijk bovenarms op. 
Er was verbaal vuurwerk tussen de heren. 
Als de directie daar lucht van zou hebben 
gekregen, was IJsbreker misschien afgevoerd 
nog voor de eerste uitzending op antenne 
was gegaan.

IJsbreker 1: Panamarenko

K.B./D.P.: In het verslag van de vergadering die 
op 9 december 1982 in de dienst Kunstzaken 
plaatsvindt, wordt voor het eerst melding 
gemaakt van het onderwerp van de eerste 
IJsbreker: Panamarenko. Dat is slechts een 
maand voordat de uitzending plaatsvindt.
J.C.: Het was inderdaad kort dag. We moes-
ten improviseren. We hadden tussen april 
en december veel tijd verspeeld, maar de uit-
zending over Panamarenko was een haal-
bare kaart.
K.B./D.P.: Wie was met het voorstel gekomen 
om IJsbreker van start te laten gaan met een 
uitzending over Panamarenko?
J.C.: Dat was mijn idee. Waarom? Simpel, 
omdat ik Panama kon overtuigen. Hij had 
toen niet de bekendheid die hij vandaag 
heeft. Zelf  zei hij me dat het op dat moment 
voor zijn werk niet bepaald storm liep. Hij 
zat in een moeilijke fase. Na de uitzending 

stond hij terug op het voorplan. Hij was 
opnieuw gelanceerd.
K.B./D.P.: Was het moeilijk om hem te bewe-
gen tot medewerking?
J.C.: Hij moest toch even nadenken. In de 
videoroom in de VRT bevond zich weliswaar 
een liefhebber van zijn werk, de weten-
schapper en verzamelaar Charles Hirsch, 
maar in Mechelen zaten twee critici, de 
wetenschapsfilosoof  Herman Roelants en 
de publicist Georges Adé.
K.B./D.P.: In het persbericht over de eerste uitzen-
ding wordt verwezen naar Panamarenko’s 
Aeromodeller, ‘een luchtschip dat te zien is in het 
Museum voor Hedendaagse Kunst in Gent’. 
Waarom wordt het Museum van Hedendaagse 
Kunst in Gent expliciet vermeld in het persbericht? 
Dat was strikt genomen toch niet noodzakelijk?
J.C.: Dat weet ik niet meer. De Aeromodeller 
stond toen misschien opgesteld in het 
Museum van Hedendaagse Kunst?
K.B./D.P.: Hoe was je bij Georges Adé en 
Herman Roelants uitgekomen?
J.C.: Georges leerde ik kennen tijdens De 
Nederlandse Dagen, die in 1968 plaatsvon-
den in het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. Ik had veel met hem samengewerkt 
in het begin van de jaren 70, hij had ook het 
script geleverd voor Het gedroomde boek 
(1980). Hij wilde me uit de nood helpen. 
Roelants had ik ontmoet tijdens de wilde 
jaren 70.
K.B./D.P.: Panamarenko wordt gefilmd in zijn 
huis in de Biekorfstraat in Antwerpen, Herman 
Roelants en Georges Adé zitten op een canapé in 
Adé’s huis. Charles Hirsch bevindt zich alleen 
in de videoroom.
J.C.: Georges en Herman werden op een 
gegeven moment heel ongemakkelijk. 
Charles Hirsch, een expert op het vlak van 
de stromingsmechanica, die Panamarenko 
als een soort wereldwonder zag, kon wel 
met de hele situatie omgaan.
K.B./D.P.: Georges Adé en Herman Roelants 
stellen voortdurend vragen aan Panamarenko, 
die hij niet beantwoordt…
J.C.: Nooit. Hij antwoordt nooit.
K.B./D.P.: Maar die vragen zijn wel relevant.
J.C.: Je weet toch dat het bij Panama verlo-
ren moeite is. Hij hoort of  ziet niets, hij is 
met zijn eigen project bezig. 
K.B./D.P.: Op een bepaald moment wordt het 
ook luidop gezegd: ‘Ik denk niet dat we nog een 
antwoord gaan krijgen van Panamarenko.’
J.C.: Men liet hem te snel gerust.
K.B./D.P.: William Van Laeken is de onzicht-
bare stem die alles aan elkaar praat.
J.C.: William kon alle spelers perfect met 
elkaar in contact brengen of  tegen elkaar 

uitspelen. De centrale positie, ‘de stem’, heb 
ik altijd buiten beeld gehouden. De stem 
maakte aanwezig wie er was. De kijker kon 
met eigen ogen vaststellen wat ik eerder al 
had ontdekt: IJsbreker verliep perfect zonder 
reporters op de buitenlocaties.
K.B./D.P.: De Panamarenko-uitzending is 
inderdaad een van de betere afleveringen van de 
eerste jaargang, omdat er effectief  nauwelijks 
bemiddeling is. Er is niemand die controle heeft 
en er zijn allerlei mensen die met het medium 
proberen te spelen.
J.C.: Volledig akkoord.
K.B./D.P.: Achter de schermen in Mechelen 
loopt reporter Johanneke van Slooten zich 
warm. Waarom heb je die constructie met de 
reporters niet eenvoudigweg geannuleerd?
J.C.: Zo makkelijk ging dat niet. Iedereen 
was overtuigd van het plan om met repor-
ters te werken. Zoiets kan je enkel ter discus-
sie stellen als blijkt dat het niet werkt. Er zat 
niets anders op dan te zwijgen en te wach-
ten, wachten, wachten…
K.B./D.P.: Wat was achteraf  jouw evaluatie 
van de Panamarenko-aflevering?
J.C.: Ik vond dat we er nog niet waren. De set 
bij Adé werkte niet omdat het een huiska-
mer was. De situatie was te comfortabel 
voor de sprekers. De studio daarentegen 
was een vlooienkot. Alles liep er door elkaar, 
iedereen probeerde zich te redden. Redden, 
dat is het woord…
K.B./D.P.: Hoe evalueerde Hilda Verboven de 
eerste episode?
J.C.: In die tijd was men al begonnen met het 
meten van de kijkdichtheid en de waarde-
ring. Het programma scoorde redelijk, rond 
de 350.000 kijkers. Dat was voor Hilda 
Verboven een grote opluchting, want zij had 
haar nek uitgestoken. 
K.B./D.P.: Het is de eerste keer dat jij het over 
kijkcijfers hebt.
J.C.: Ik? Als ik het wil, dan doe ik dat… Toen 
de tweede aflevering slechts de helft van de 
kijkers bereikte, gingen we voor de derde 
aflevering meteen op zoek naar een uit-
hangbord om kijkers te lokken. Ik wist op 
welke manier ik de kijkcijfers kon doen stij-
gen en doen dalen. Hogere wiskunde moest 
je daar niet voor gestudeerd hebben. Met 
Panamarenko kon ik publiek hebben, zo 
plat was het. Die uitzending heeft IJsbreker 
gered. Iedereen moest zijn mond houden. 
Als het geen succes was geweest, dan was 
het programma snel afgevoerd.
K.B./D.P.: Dat was toch onmogelijk? Het pro-
grammavoorstel was goedgekeurd en er waren 
11 uitzendmomenten gereserveerd in 1983. 
IJsbreker was bovendien geen duur program-

IJsbreker 2. Cultuur in de krant – links bovenaan: een pagina van De Morgen / rechts bovenaan: Guido Van Hoof  en Gaston Durnez (boven), Manu Manderveld (links),  
Ronald Soetaert (rechts) / links onderaan: Guido Van Hoof  en Gaston Durnez in de videoroom te Brussel / rechts onderaan: Paul Goossens in de redactielokalen van  
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ma. De eerste uitzending kostte slechts 
136.000 BEF.
J.C.: Het was niet duur, dat klopt, maar 
goede kijkcijfers waren wel degelijk van 
belang. Hoe had de Directeur-Generaal het 
ook alweer verwoord? ‘Dat het mogelijk 
moest zijn kunstprogramma’s te maken die 
het prime time publiek kunnen bereiken.’ 
IJsbreker heeft zijn tweejarige leven te dan-
ken gehad aan zijn relatief  hoge publieks-
aandacht.

IJsbreker 2: De cultuur in de krant

K.B./D.P.: Aflevering 2 van IJsbreker handelt 
over de cultuurpagina’s in twee Vlaamse kran-
ten, De Morgen en De Standaard.
J.C.: Voor de keuze van het onderwerp neem 
ik de verantwoordelijkheid. Ik zag dat 
onderwerp wel zitten.
K.B./D.P.: Waarom?
J.C.: Om ervaring op te doen. Hoe krijg je 
zo’n uitzending in elkaar geknutseld? 
Begint het te werken of  niet?
K.B./D.P.: De aanleiding van de uitzending was 
de uitbreiding van De Standaard der Letteren 
tot drie pagina’s.
J.C.: Ja, in de studio waren De Standaard-
redacteurs Guido Van Hoof  en Gaston 
Durnez te gast. Dat zij het hebben gewaagd 
zich daar te vertonen… De uitzendingen 
van IJsbreker waren tableaux vivants, fami-
lieportretten. Soms hebben die schwung; 
soms zijn ze doodvervelend. Dat is inherent 
aan de formule.
K.B./D.P.: In het redactielokaal van De Morgen 
in de Bagattenstraat in Gent tekenden Paul 
Goossens, Bob Van de Voorde en Ronald 
Soetaert present. In de bibliotheek van Geel 
zaten enkele leden van de bibliotheekstaf  en 
lezers: Manu Manderveld, Frits Geukens, 
Frans Ceusters en Willy Copmans. Hoe was je 
op het idee gekomen om Geel erbij te betrekken? 
Omdat je daar familiale roots had? Je grootou-
ders waren woonachtig in Geel. 
J.C.: Neen, ik had contact gekregen met 
Manu Manderveld via Georges Adé. Beiden 
hadden ooit in Mechelen voor priester gestu-
deerd. Herman Roelants trouwens ook.
K.B./D.P.: Wat vond je van De Morgen op dat 
moment?
J.C.: Ik geloof  dat De Morgen in slechte 
papieren zat. Het was niet onbelangrijk om 
Paul Goossens voor het voetlicht te bren-
gen. Maar dat zal ik geweten hebben…
K.B./D.P.: Wat is er gebeurd?
J.C.: Een paar uur voor we op antenne gingen, 
was ik nog bij hem. Het was onvoorstelbaar.

K.B./D.P.: Moest je hem nog overtuigen?
J.C.: Ik moest op hem inpraten. Hij wou 
afhaken! Ik heb alles uit de kast moeten 
halen en toen hij uiteindelijk toch toezegde, 
moest ik nog terug naar Brussel.
K.B./D.P.: Waarom wou hij afhaken? 
J.C.: Hij had zich om een of  andere reden 
bedacht. Vraag me niet meer dewelke. Dat 
zijn de risico’s van livetelevisie.
K.B./D.P.: William Van Laeken maakt in zijn 
inleiding een allusie op dat soort risico’s: ‘Avontuur 
en verrassing niet uitgesloten, want dit is een 
rechtstreekse uitzending en loopt er wat fout, dan 
kunt u heerlijk meegenieten, we hebben trouwens 
een tweetal Popeye-filmpjes klaarliggen.’
J.C.: We waren inderdaad altijd op alles 
voorbereid, ook op het ergste.
K.B./D.P.: De uitzending verloopt bijzonder bits. 
William Van Laeken brengt het water meteen 
aan de kook. Hij vraagt Goossens wat hij vindt 
van het cultureel supplement van De Standaard. 
De hoofdredacteur van De Morgen gaat met ple-
zier op de uitnodiging in. Hij vindt De Standaard 
der Letteren te specialistisch, te academisch en 
te conformistisch. Zelf  wil hij in zijn krant aan-
dacht besteden aan literatuur, maar ook aan 
andere, zogenaamd meer toegankelijke cultuur-
vormen, zoals rockmuziek. Hij verdedigt een 
populaire koers. Goossens’ betoog is haast stu-
dentikoos, opportunistisch, anti-elitair.
J.C.: Vergeet niet hoe De Standaard der 
Letteren, waarover Guido Van Hoof  de lei-
ding had, eruitzag. Conservatievelingen als 
Libert Van der Kerken en André Demedts 
waren er kind aan huis. Van Hoof  droeg die 
auteurs op handen. IJsbreker, dat zijn 
momentopnames.
K.B./D.P.: Je krijgt inderdaad een beeld van hoe 
er omstreeks het begin van de jaren 80 gedacht 
werd over kunst en cultuur. Het is in die zin een 
uniek tijdsdocument.
J.C.: Dat was de bedoeling. 
K.B./D.P.: De mensen van De Morgen gaan 
voortdurend in de aanval. Ze verwijten De 
Standaard dat ze elitair zijn. Van Hoof  en 
Durnez reageren eerst ironisch, na verloop van 
tijd zijn ze echter zonder meer nijdig. Op een 
gegeven moment zeggen de redacteurs van De 
Standaard: ‘Wij werken tenminste zonder sub-
sidies. Wij rooien het zonder het geld van de 
belastingbetaler.’
J.C.: In IJsbreker kon men zichzelf  terug in 
beeld roepen. Er waren ook deelnemers die 
dat deden. Het concept van IJsbreker was: 
we zien wel hoe het hier loopt; we zien wie 
de kat en wie de muis is.
K.B./D.P.: Vooral de redactie van De Morgen 
stelt alles in het werk om beeld en geluid te krij-
gen. Elke keer weer geven ze De Standaard 

ervan langs. Op een gegeven moment beroepen 
ze zich zelfs op hun levensovertuiging. Relevante 
kritiek zou enkel tot stand kunnen komen als je 
een vrijzinnig humanistische visie aanhangt. 
Gaston Durnez reageert als door een wesp 
gestoken. Hij noemt Soetaerts visie ‘journalis-
tieke ketterij’. 
J.C.: Het feit dat de kijker wist dat dit zich 
allemaal live voor zijn ogen afspeelde, 
maakte het nog interessanter. 
K.B./D.P.: Manu Manderveld, die als directeur 
vanuit zijn eigen bibliotheek de debatten volgt, 
verwijt De Standaard dat ze de recensies over 
jeugdliteratuur wegmoffelt op de pagina’s voor 
vrouwen, mode en gastronomie.
J.C.: Die redacteurs van De Morgen probeer-
den vervolgens de lezers van Geel voor hun 
kar te spannen. Maar dat lukte uiteraard 
niet. Niemand had werkelijk controle. Ik 
wist dat ik me kon verbranden aan die for-
mule. Iets maken dat je niet kan beheersen, 
is verdomd gevaarlijk.
K.B./D.P.: William Van Laeken pookt ook gere-
geld het vuurtje op.
J.C.: Dat was zijn taak. Jammer genoeg is 
hem dat niet in dank afgenomen. We kregen 
na de tweede IJsbreker te horen dat we geen 
beroep meer mochten doen op William. Hij 
werd eruit gegooid door Karel Hemmerechts, 
de directeur Informatie, de baas van alle 
nieuwsdiensten, radio én televisie.
K.B./D.P.: Werd die beslissing gemotiveerd met 
verwijzing naar Van Laekens interventies in 
IJsbreker 2?
J.C.: Neen, zo slim was men wel om dat niet 
te doen. We kregen een formele verklaring: 
Het was niet gepast dat een journalist van de 
nieuwsdienst in een cultureel programma 
optrad. Ik weet nog altijd niet waarom het zo 
dramatisch was. Omdat het over politiek 
ging? Of  over levensbeschouwingen? Wat er 
ook van zij, ik zat met een huizenhoog pro-
bleem. Ik had geen ankerman meer!

IJsbreker 3: Dwars-fluitend

K.B./D.P.: In de derde aflevering van IJsbreker 
wordt Bob De Groof  ‘de stem’. Hoe was je bij 
hem terechtgekomen?
J.C.: Ik? De Groof  was helemaal niet mijn 
keuze. Hij werd me opgedrongen. Ik geloof  
dat Ludo Bekkers met het voorstel was geko-
men om ‘de mooiste stem van Vlaanderen’ 
te vragen. Ik heb er me met klem tegen ver-
zet, maar het mocht niet baten.
K.B./D.P.: Wat had je tegen hem?
J.C.: Tegen De Groof, de linkerarm van Piet 
Van Roe? Ik wou niet met een omroeper 

maar met een journalist werken, met 
iemand die op een vlotte maar ook puntige 
manier mensen met elkaar kon confronte-
ren. Ik wou iemand met inhoud. Voor der-
gelijke argumenten was men echter niet 
vatbaar. Op een gegeven moment heb ik er 
dan mee gedreigd om uit het programma te 
stappen. Dat sorteerde het juiste effect. 
K.B./D.P.: Welk effect?
J.C.: Ik mocht met een nieuwe naam komen. 
Eenvoudig was dat echter niet. Ik nam con-
tact met een aantal kennissen en vrienden. 
Daniël Robberechts kwam met de suggestie 
om Pol Hoste te benaderen. Pol zag het 
voorstel meteen zitten. Hij wou uit het 
onderwijs stappen. Ik wilde iemand die ach-
ter mij ging staan en die niet op mij zou 
schieten, want ik had al alles meegemaakt.
K.B./D.P.: IJsbreker 3, Dwars-fluitend getiteld, 
heb je wel met Bob De Groof  moeten realiseren.
J.C.: Die gelikte stem, ik kreeg er de kriebels van.
K.B./D.P.: De derde aflevering van IJsbreker is 
ook de eerste met de twee reporters, Johanneke 
van Slooten die reeds mee had gelopen tijdens de 
eerste twee uitzendingen, en Marianne Van 
Kerkhoven, die ervaring had opgedaan tijdens de 
tweede IJsbreker. Johanneke van Slooten heeft 
ons verteld dat zij met het idee was gekomen om 
de aflevering in het teken te stellen van de dwars-
fluit. Zij was zelf  van opleiding hoboïste.
J.C.: Het is goed mogelijk dat Johanneke met 
het thema is komen aandraven. Het was 
ook de eerste aflevering waarin we zowel in 
België als Nederland onze tenten hadden 
opgeslagen. Het was een bijzonder dure 
operatie. Weet je wat die straalverbindingen 
kostten? De Belgische straalverbindingen 
moesten niet worden begroot, de 
Nederlandse wel.
K.B./D.P.: In de studio is Thijs van Leer te gast. 
In Gooik wordt Barthold Kuijken in zijn eigen 
woning gefilmd en in Amsterdam, in Cultureel 
Centrum De IJsbreker, zijn verschillende muzi-
kanten aanwezig.
J.C.: Toen wij met de naam IJsbreker voor de 
pinnen waren gekomen, wisten we niet dat 
er een gelijknamig cultureel centrum in 
Amsterdam bestond. Het was grappig dat 
we nauwelijks drie maanden later in dat 
centrum te gast waren.
K.B./D.P.: De uitzending over de dwarsfluit 
was aan de actualiteit gebonden. Het was de 
week van de fluit in Amsterdam.
J.C.: Vergeet vooral niet dat Thijs van Leer 
op dat moment razend populair was. Hij 
verkocht honderdduizenden platen… Dat 
was spek voor onze bek. We moesten toch 
aan cultuur doen in primetime?
K.B./D.P.: De cameravoering is op een bepaald 
moment bijna een parodie. Van Leer wordt op 
een sexy manier, schuin, in beeld gebracht, als 
was hij een popster.
J.C.: Hij wás een popster. Weet je wat een 
fortuin hij gemaakt heeft?
K.B./D.P.: Je zet Barthold Kuijken, bekend 
voorstander van de authentieke uitvoerings-
praktijk, tegenover Thijs van Leer, die duidelijk 
voor een populaire koers gekozen heeft, maar 
het komt op geen enkel moment tot een dispuut. 
Terwijl de hele opzet erg op conflict gericht is, 
wordt er nauwelijks gebekvecht in deze afleve-
ring. Kuijken en Van Leer weigeren te acteren in 
het vooraf  bedachte scenario.
J.C.: Het was inderdaad een zeer aimabel 
gesprek.
K.B./D.P.: Marianne Van Kerkhoven stelt allerlei 
vragen aan Barthold. Je vraagt je af  wat er gebeurd 
zou zijn als zij er niet was geweest. Kuijken is een 
geduldig man. Misschien zou hij er als een sfinx 
hebben gezeten en niets hebben gezegd.
J.C.: Dat is goed mogelijk. Vandaar het belang 
van een goede ankerman, type Van Laeken.
K.B./D.P.: Er is slechts één kleine oprisping. De 
voorzitter van de week van de fluit zegt tegen 
Thijs van Leer dat zijn muziek weinig emoties 
opwekt, terwijl hij juist voluit op emotie mikt.
J.C.: Het bleef  bij die ene speldenprik, dat 
klopt. Ik wou dat IJsbreker vanzelf  ging en 
als het stilviel, dan viel het stil.
K.B./D.P.: Het is wel een heel leerzame afleve-
ring, in de conventionele zin van het woord. Je 
leert iets over de praktijk van het uitvoeren van 
muziek, misschien op een wat schoolse manier. 
Het feit bijvoorbeeld dat de Fantasia van Telemann 
door drie mensen na elkaar wordt gespeeld…
J.C.: Het programma scoorde goed bij de kij-
ker. De aflevering bereikte 269.266 kijkers 
en kreeg een waardering van 3,6 op 5.

IJsbreker 4: Kunst te koop

K.B./D.P.: In IJsbreker 4, Kunst te koop, 
neemt Pol Hoste voor de eerste keer de presenta-
tie waar. Hij doet dat op voorbeeldige wijze. Zijn 

IJsbreker 3. Dwars-fluitend – links bovenaan: Barthold Kuijken speelt de Fantasia nr. 7 in D van Georg Philipp Telemann in zijn woning te Gooik / rechts bovenaan: Abbie de 
Quant (boven), Barthold Kuijken (links), Thijs van Leer (rechts) / links onderaan: monitoren in de videoroom te Brussel / rechts onderaan: Barthold Kuijken (links) luistert 

naar Jeroen Jacobs (boven) en Thijs van Leer (rechts) die samenspelen via straalverbinding. courtesy Argos, Brussel
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stem associeer je echter niet meteen met televi-
sie of  radio.
J.C.: Dat is de ironie van het lot. Pol had eer-
der meegedaan aan het examen van jour-
nalist bij de openbare omroep. Hij had alle 
onderdelen met succes afgelegd, behalve de 
stemproef.
K.B./D.P.: En jij vist hem uitgerekend op als 
‘stem’?
J.C.: Ik denk niet dat ik op dat moment wist 
dat hij examens bij de VRT had afgelegd. Het 
belangrijkste was dat ik tevreden over hem 
was als anker van het programma. Hij deed 
het heel goed en bereidde zich terdege voor. 
Hij schreef  alles uit.
K.B./D.P.: Kunst te koop is opnieuw een 
Belgisch-Nederlandse uitzending. In Montevideo 
aan het Kattendijkdok in Antwerpen praat 
Marianne Van Kerkhoven met onder anderen 
Paul De Vylder en Annie Gentils, initiatief-
neemster van Montevideo. In Cultureel 
Centrum De Meervaart in Amsterdam brengt 
Johanneke van Slooten onder andere een kunst-
veiling in beeld, geleid door de PVDA-politicus 
Marcel van Dam. Ook in de studio zijn een 
Nederlander en een Belg te gast: Wim van 
Krimpen en Jan Hoet.
J.C.: De cast was veelbelovend en de kijker 
zou waar voor zijn geld krijgen.
K.B./D.P.: In Antwerpen is zoals gezegd 
Montevideo de centrale locatie. Er vindt de ope-
ning plaats van de groepstentoonstelling 
Marchandises, waaraan meer dan vijftig kun-
stenaars deelnemen: van Fred Bervoets tot 
Guillaume Bijl, van Jan Cox tot Paul De Vylder. 
Waarom was de keuze op die locatie gevallen?
J.C.: Het was een onderwerp dat bijna voor 
het grijpen lag. Ik moest spektakel hebben. 
Waar kwam zo’n initiatief  vandaan en wat 
deed dat daar op die plek?
K.B./D.P.: Als alternatieve tentoonstellings-
plek liep Montevideo op dat moment inderdaad 
in de kijker.
J.C.: Ja, meer moet je daar niet achter zoe-
ken. Kort prospecteren, met weinig midde-
len iets in elkaar zetten: IJsbreker was een 
poging om iedereen er zijn handen van af  te 
laten houden en te zien wat er dan zou 
gebeuren.
K.B./D.P.: Had jij voordien al tentoonstellingen 
gezien in de Montevideo Magazijnen?
J.C.: Ja, maar ik heb die niet meer in mijn 
hoofd.
K.B./D.P.: Marchandises was een grote groeps-
tentoonstelling met veel lokale kunstenaars…
J.C.: Ja. Guy Rombouts was sterk aanwezig. 
Luc Deleu had er ook een opmerkelijk werk 
gerealiseerd. Annie moet kapitaal gehad 
hebben, ze kloeg wel altijd.
K.B./D.P.: Hoe was het om te werken in de 
Montevideo Magazijnen?
J.C.: Bepaald lastig. Het was een ruimte 
waar water en wind meester waren en er 
was geen – of  in alle geval te weinig – stroom 
om die live-uitzending te realiseren. Om zes 
uur ’s avonds ontplofte de elektriciteits-
groep, drie en een half  uur voor we op 
antenne moesten. Een externe firma moest 
nog in aller ijl een vervangeenheid ter plek-
ke brengen. Dat soort zaken gebeuren als je 
livetelevisie wil maken. Op het moment zelf  
was het hevig schrikken, maar alles raakte 
bijtijds in orde.
K.B./D.P.: In de studio zijn Wim van Krimpen 
en Jan Hoet te gast.
J.C.: Ja, Van Krimpen was iemand die bij 
wijze van spreken tentoonstellingen met 
auto’s kon maken. Hij kwam uit de handels-
sector. Hij was een goede verkoper.
K.B./D.P.: Hij was als galerist initiatiefnemer 
van de kunstbeurs in Amsterdam, de KunstRai, 
in 1982. Hij was op dat moment de incarnatie 
van de kunstmarkt in Nederland, zou je kunnen 
zeggen. Je kan begrijpen waarom jij hem gecast 
had als tegenspeler van de ‘alternatieve’ kunste-
naars in de Montevideo en De Meervaart.
J.C.: Hij had snel door in welk soort spel hij 
terecht was gekomen. Hij was voorzichtig 
als het erop aankwam, maar wat hij dacht, 
zei hij meestal tamelijk onverbloemd. Dat 
kon je van Jan Hoet ook verwachten, in 
tegenstelling tot iemand als Jan Debbaut.
K.B./D.P.: Had je hen om die reden gekozen?
J.C.: Ja, ik vond dat ze veel met elkaar gemeen 
hadden. Ze waren niet te beroerd om voor 
hun standpunt uit te komen. Iemand anders 
zou dat nooit gedaan hebben.
K.B./D.P.: Wist je dat Jan Hoet een flamboyant 
persoon was? Had je hem al meegemaakt?
J.C.: Ik kende hem. Vanaf  het moment dat 
hij conservator werd, heb ik contact met 
hem gehad. Ik had hem jaren voordien, in 
1976, gevraagd om het Museum van 
Hedendaagse Kunst te mogen gebruiken 
voor mijn film De 10 schilderijen van Etienne 

Elias. Jan zei altijd ja. Hij was de enige die 
over zoiets niet moeilijk deed.
K.B./D.P.: Wat bewoog je om hem te vragen in 
een aflevering van IJsbreker over alternatieve 
manieren om kunst aan de man te brengen?
J.C.: Ik wou dat hij iets zou zeggen over wat 
er in de Montevideo aan het gebeuren was.
K.B./D.P.: Zag jij een tegenstelling tussen het 
werk van Jan Hoet als directeur van het mu seum 
in Gent en de alternatieve kunstscene?
J.C.: Jan wou op dat moment nog serieus 
werk leveren. Wim van Krimpen kon ik min-
der goed inschatten. Maar het pakte goed uit.
K.B./D.P.: Je gokte op een polariteit tussen 
Montevideo en het Museum van Hedendaagse 
Kunst?
J.C.: Dat was de bedoeling. Ik wou dat 
IJsbreker vanzelf  functioneerde. We moes-
ten onze handen ervan afhouden. Dat was 
het doel.
K.B./D.P.: Zag je naar analogie daarmee een 
tegenstelling tussen Van Krimpen en die kun-
stenaars in de Meervaart in Amsterdam?
J.C.: Je kon proberen om zulks te voorspel-
len, maar er was nooit een garantie op suc-
ces.
K.B./D.P.: Verwachtte jij ook een clash tussen 
Van Krimpen en Hoet in de studio?
J.C.: Neen, ik zag onmiddellijk dat ze zeer 
goed met elkaar konden opschieten. Er 
waren meer gemeenschappelijke karakter-
trekken dan verschillen. De studio was de 
enige veilige plek. Er kon in principe niets 
misgaan. Als een of  meerdere stationnetjes 
zouden uitvallen, konden we nog altijd 
terugvallen op de studio. Het was dus 
belangrijk wie er uitgenodigd werd.
K.B./D.P.: Hoe ben je in contact gekomen met 
Paul De Vylder, die het woord voert vanuit de 
Montevideo?
J.C.: Daar! In beeld! Op dat moment wist ik 
niet méér dan dat hij meedeed aan 
Marchandises. 
K.B./D.P.: Jij hebt niet de hand gehad in de 
keuze van de personages die voor de camera 
kwamen… je hebt enkel de plek gekozen…
J.C.: Zo is het. Annie Gentils werd gewoon de 
pas afgesneden door Paul De Vylder.
K.B./D.P.: Het komt tot een aanvaring tussen 
Paul De Vylder en Jan Hoet. Hoet had eerst 
gezegd dat ‘wanneer een kunstwerk in een 
museum terechtkomt, de impact ten aanzien 
van het publiek sterker is dan via om het even 
welk circuit’. Waarop Paul De Vylder stelt: ‘Dat 
de impact van een kunstwerk het sterkst is in 
een museum… Dat is een van de merkwaardig-
ste hypotheses die ik de laatste tijd gehoord heb. 
Dus ik dacht dat juist alles gedaan werd om het 
museum tot een meer levende aangelegenheid te 

maken en nu krijg ik hier te horen dat het 
mu seum de tempel bij uitstek is om aan kunst-
cultus te gaan doen.’
J.C.: Het spel zat duidelijk op de wagen. De 
formule van IJsbreker stond garant voor de 
meest onverwachte schermutselingen. 
K.B./D.P.: Het was niet de enige interventie van 
Paul. Hij was voortdurend aan het woord.
J.C.: Ik zat de gehele tijd te roepen dat hij 
eraf  moest, maar hij ging er niet af ! Paul De 
Vylder is meesterlijk vreemd in die afleve-
ring. Die IJsbreker over de Antwerpse kunst-
scene, ik vind dat een van de meest waan-
zinnige. Het was de bedoeling van IJsbreker 
dat mensen uit hun schelp zouden komen. 
In die uitzending zijn we er in elk geval goed 
in geslaagd. Pas dan, met de vierde IJsbreker, 
begon het erop te lijken. Jaren later ont-
moette ik Paul opnieuw, als vriend en spar-
ring partner van Lieven De Cauter en Bart 
Verschaffel ten tijde van Container (1989).
K.B./D.P.: Hoe zijn jullie uitgekomen bij De 
Meervaart als locatie?
J.C.: Dat is via Johanneke gegaan.
K.B./D.P.: In De Meervaart vond een alterna-
tieve veiling plaats waarbij kunstenaars werken 
konden slijten zonder dat een galerie interve-
nieerde. Marcel van Dam treedt als co-veiling-
meester en animator op. Heeft Johanneke van 
Slooten ook die kunstenaars gekozen: Joop van 
Meel, Wilbert Vaessen, Peter Giele, Liesbeth 
Pallesen, Alphons Freymuth en Peter van de 
Klashorst?
J.C.: Ik vermoed van wel.
K.B./D.P.: Johanneke van Slooten komt net als 
in de vorige aflevering heel nadrukkelijk in beeld. 
Ze heeft een veel grotere aanwezigheid dan 
Marianne Van Kerkhoven. Van Slooten fungeert 
echter te veel als moderator ter plaatse, terwijl 
het eigenlijk over de wisselwerking tussen de 
drie locaties zou moeten gaan. Marianne Van 
Kerkhoven daarentegen brengt een spreker in 
stelling en betrekt er de andere twee locaties bij.
J.C.: Iedereen had kritiek op Johanneke. Ze 
lag niet zo goed in de groep. Of  denken jullie 
dat Ludo Bekkers haar zag zitten?
K.B./D.P.: Zij begint in De Meervaart ook dood-
gemoedereerd een verzamelaar te interviewen. 
Het wordt een suf  babbeltje. Zij had haar eigen 
scenario en voerde dat ook uit, ongeacht wat er 
op de andere locaties gebeurde.
J.C.: Mijn probleem was dat de formule met 
de twee reporters niet werkte. Ik moest dat 
zien te veranderen, maar het was nog te 
vroeg om de discussie daarover te beslech-
ten in mijn voordeel. Ik was ook slecht 
geplaatst op dat moment.
K.B./D.P.: Waarom?
J.C.: Ik heb niet meegewerkt aan de vijfde 

IJsbreker over het circus en de zesde over film. 
Ik zat in Luik om de film over Charles 
Vandenhove te maken. Ik vond dat iedereen 
IJsbreker moest kunnen maken en ik wou 
zeker de kans niet laten liggen om een film 
over Vandenhoves architectuur te maken.
K.B./D.P.: Je stapt blijkbaar moeiteloos over van 
een liveprogramma dat merendeels in het teken 
staat van de populaire cultuur naar een filmpro-
ductie waarin de architectuur met de hoofdletter 
A gevierd wordt. Hoe valt zulks te rijmen? 
J.C.: Jullie vinden dat dat niet kan? Men 
heeft mij gedurende heel mijn loopbaan ver-
weten dat ik geen spektakel kon maken, dat 
ik een droge zak was en dat ik geen publiek 
bereikte. Op een zeker moment zeg je dan bij 
jezelf  dat je het eens anders zult aanpakken.
K.B./D.P.: Er zijn allicht weinig televisiema-
kers die tegelijkertijd een laagdrempelig pro-
gramma willen maken en een film over Charles 
Vandenhove.
J.C.: De film over Vandenhove was bloedern-
stig, inderdaad. Maar je mag gerust weten 
dat ik ook een grote fan ben van het werk 
van Jeff  Koons.
K.B./D.P.: Waarom ben je na de realisatie van 
Het raadsel van de sfinks, de film over Charles 
Vandenhove, teruggekeerd naar de productie-
ploeg die instond voor IJsbreker?
J.C.: Ik was niet blij met wat mijn collega’s 
ervan gebakken hadden. De opgehitste 
gemoederen van de vierde IJsbreker waren 
ver te zoeken. Ik vond dat men kansen liet 
liggen. Ik wou niet per se iets grootschaligs 
doen, voor de spektakelwaarde, maar ik 
wou het instrumentarium van televisie 
gebruiken of  misbruiken. Maar eerst moes-
ten die reporters van het scherm, want zij 
zaten echt in de weg van het succes van 
IJsbreker.

wordt vervolgd

Transcriptie: Iris Paschalidis en 
Soetkin Beerten
Redactie: Koen Brams

Met dank aan argos voor het beeldmateriaal

De programma’s en films van Jef  Cornelis 
kunnen na afspraak bekeken worden in 
argos, Werfstraat 13, 1000 Brussel 
(02/229.00.03; www.argosarts.org), en in 
de Jan van Eyck Academie, Academieplein 
1,  6211 KM Maastricht  (043/350.37.37; 
www.janvaneyck.nl).

IJsbreker 4. Kunst te koop – links bovenaan: Johanneke van Slooten in gesprek met de verzamelaar Pim Brummelkamp in De Meervaart te Amsterdam / rechts bovenaan: 
Patrick Verelst, Annie Gentils, Marianne van Kerkhoven en Paul De Vylder in de Montevideo te Antwerpen / links onderaan: Wim van Krimpen en Jan Hoet in de videoroom 

te Brussel / rechts onderaan: Marianne Van Kerkhoven en Paul De Vylder in de Montevideo te Antwerpen. courtesy Argos, Brussel
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JEROEN LAUREYNS

Op 10 juli 1976 zendt de BRT Vlaanderen in 
vogelvlucht uit. Een jaar later, op 11 juli 
1977, toont de BRT Vlaanderen 77. Beide 
films werden door Jef  Cornelis gemaakt naar 
aanleiding van de viering van de Vlaamse 
feestdag op 11 juli. De twee films maken 
gebruik van helikopterbeelden van het 
Vlaamse landschap. Vlaanderen in vogelvlucht 
is volledig opgebouwd aan de hand van heli-
kopterbeelden. In Vlaanderen 77 worden die 
helikopterbeelden afgewisseld met archief-
beelden, foto’s en kaarten. Voor Vlaanderen 
in vogelvlucht schreef  Daniël Robberechts het 
scenario, voor Vlaanderen 77 Leo Pleysier en 
Jef  Cornelis zelf.
 De start van een onderzoek over het tele-
visiewerk van Jef  Cornelis begint bij de site 
http://jefcornelis.janvaneyck.nl, de eerste 
hit wanneer je Jef  Cornelis op Google zoekt. 
De site brengt de resultaten samen van een 
langlopend onderzoeksproject van Koen 
Brams en Dirk Pültau naar het tv-werk van 
Jef  Cornelis. Op de site is er geen zoekfunc-
tie, maar een overzichtelijke werkbalk leid je 
automatisch naar die informatie die je zoekt. 
De werkbalk is onderverdeeld in ‘home, 
events, publications, interviews, biography, 
filmography, bibliography en colofon’.
 Op de site kan je geen films van Cornelis 
bekijken. In de colofon word je daarvoor 
doorverwezen naar de videoruimtes van 
argos en de Jan van Eyck Academie. Je kan 
ook meteen doorklikken naar de site van 
beide instellingen. Op argosarts.org vind je 
per film naast de bibliografische data een 
aantal beelden uit de films en af  en toe een 
korte inhoud. Van zowel Vlaanderen in vogel-
vlucht als Vlaanderen 77 zijn er tien stills te 
zien. Op janvaneyck.nl vind je bibliografi-
sche data van de films.
 Ook de universiteitsbibliotheken van Gent 
en Leuven bezitten kopies van een beperkt 
aantal films van Jef  Cornelis. In de biblio-
theek van Leuven kan je de twee genoemde 
films niet terugvinden, in de bibliotheek van 
de ingenieursarchitecten van de universi-
teit Gent wel.
 Op vrt.be kan je het archief  van de VRT 
niet rechtstreeks consulteren. Het VRT-
archief  is opgesplitst in een audioarchief  
(radio), een beeldarchief  (televisie) en een 
documentenarchief. Het audio- en beeldar-
chief  vormen een productiearchief, in prin-
cipe enkel toegankelijk voor programma-
makers van de VRT. Je kan per mail wel een 
kopie van een uitzending vragen. De dienst-
verlening verloopt vlot. De dag na het ver-
sturen van een mail was er een antwoord 
van het beeldarchief. Zowel Vlaanderen in 
vogelvlucht als Vlaanderen 77 kunnen voor 
98 euro bij het beeldarchief  besteld worden. 
De leveringstermijn bedraagt ongeveer drie 
weken.
 Op de nieuwe cultuursite van de VRT, 
cobra.be, kan men enkele films van Cornelis 
gratis bekijken. Vlaanderen in vogelvlucht en 
Vlaanderen 77 zijn daar niet bij. De zoek-
functie op cobra.be is niet echt verfijnd. 
Voor Jef  Cornelis zijn er 283 hits. De eerste 
hits tonen een aantal films van Jef  Cornelis, 
na twee pagina’s krijg je zoekresultaten die 
gelinkt zijn aan andere namen met ‘Jef ’ of  
‘Cornelis’. Cobra.be is de enige site waar je 
online films van Jef  Cornelis kan bekijken.
 De VRT reserveert zijn woord- en beeldar-
chief  voor intern gebruik, maar er kan ‘uit-
zonderlijk onder bepaalde voorwaarden’ 
wel toelating gegeven worden aan universi-
teitsstudenten om beide archieven te con-
sulteren. Het feit dat alle gekende films die 
Jef  Cornelis voor de VRT gemaakt heeft in de 
videorooms van argos en de Jan van Eyck 
Academie kosteloos kunnen worden beke-
ken, is uitzonderlijk.
 Het documentenarchief  van de VRT is wel 
publiek toegankelijk, maar ook hier moet je 
eerst een aanvraag indienen en kan je zelf  
de catalogus niet raadplegen. Daar voor 
moet je beroep doen op een van de medewer-
kers van het archief. De dienstverlening is 
opnieuw uitstekend. Op de dag zelf  van mijn 

aanvraag kreeg ik per mail een antwoord, 
waarin stond dat er voor Vlaanderen in vogel-
vlucht een productiemap in het archief  werd 
gevonden, maar voor Vlaanderen 77 niet.
 Het archief  is drie dagen per week en op 
afspraak toegankelijk. De 4 km lange ‘Dienst 
Archief  en Documentenbeheer VRT’ 
bevindt zich niet aan de Reyerslaan, maar 
in het Amerikaans Theater. Er is sprake van 
een verhuis naar Leuven en een halvering 
van het archief  tot 2 km. Het documen-
tenarchief  van de VRT wordt vooral intern 
gebruikt door de HR-sector, de financiële 
directie en de juridische dienst. Het wordt 
ook door de tv-sector geraadpleegd. Het 
gebruik door de externe, wetenschappelijke 
onderzoeker ‘neemt jaarlijks toe’.
 Op de dag van mijn bezoek lag de archief-
map over Vlaanderen in vogelvlucht klaar. 
Map 204570 uit het jaar 1976 werd inge-
voerd op 18.12.98, het jaar waarin Jef  
Cornelis met pensioen ging. In de map 
bevindt zich het programmavoorstel voor 
Vlaanderen in vogelvlucht. Dankzij de brief-
wisseling met het ministerie van Lands-
verdediging krijg je een goed zicht op de 
manier waarop Cornelis zijn gewaagd plan 
om Vlaanderen vanuit de lucht te filmen 
gerealiseerd krijgt. Het Ministerie van 
Landsverdediging onder Paul Vanden 
Boeynants zegt zijn medewerking toe, maar 
vraagt, gezien de besparingen die het leger 
moet ondergaan, 8000 frank per uur voor 
het gebruik van een legerhelikopter. Het 
oorspronkelijke voorziene aantal vlieguren 
blijkt niet te volstaan, getuige een brief  met 
de vraag naar meer vlieguren.
 De uitzending zal in totaal 681.386 frank 
kosten. Een kopie van de productiekosten 
geeft een goed overzicht van de uitgaven. 
Cornelis doet een beroep op een externe 
cameraman, Guido Van Rooy. Ook de ont-
wikkeling van de film gebeurt buitenshuis. 
Ter voorbereiding van de film zijn er kaar-
ten besteld bij het Militair Geografisch 
Instituut. In de map bevinden zich aanteke-
ningen van Cornelis met adressen, een 
kopie van een advertentie voor een camera-
systeem waarmee je vanuit de helikopter 
kan filmen, maar ook het volledige scenario, 
het draaiboek met de tijdsaanduidingen, 
pancartes en een kopie van de auteursrech-
ten van de gebruikte muziek (Maurice 
Ohana, Olivier Messiaen, Ivo Malec, Niccolo 
Castiglione, Lars J. Werle, A, Mellnas, Fr.B. 
Mâche). Het scenario en het draaiboek zijn 
de gedroomde instrumenten om de struc-
tuur van de film verder te analyseren.
 Wanneer de film af  is worden de mede-
werkers van het leger voor een visie uitgeno-
digd. Na de tv-uitzending ontstaat er binnen 
de VRT een hoogoplopende discussie tussen 
de producent van de film en zijn overste. Die 
discussie wordt per brief  gevoerd. Cornelis 
heeft zich niet schriftelijk in de discussie 
gemengd. Er bevindt zich ook een brief  in 
het archief  met een antwoord op een klacht 
van een kijker die vond dat de Vlaamse 
Ardennen te weinig aan bod kwamen.

De inhoud van de productiemap van 
Vlaanderen in vogelvlucht uit het VRT-archief  
overlapt deels met de map uit het persoon-
lijk archief  van Jef  Cornelis. Jef  Cornelis 
heeft zijn persoonlijk archief  meegenomen 
uit de VRT en geschonken aan Koen Brams. 
Voorlopig wordt dat archief  bewaard in de 
Jan van Eyck Academie en men kan het op 
eenvoudig verzoek consulteren. Het archief  
wordt intens gebruikt door Koen Brams en 
Dirk Pültau in het kader van hun onder-
zoek. Een inventaris van het archief  ont-
breekt en het materiaal is – vrij ruw – geor-
dend per film. Ook de communicatie is een 
probleem. Nergens wordt melding gemaakt 
van het bestaan van het archief  dat door Jef  
Cornelis geschonken is aan Koen Brams.
 In het persoonlijke archief  van Jef  Cornelis 
bevindt zich naast een productiemap over 
Vlaanderen in vogelvlucht ook een map over 
Vlaanderen 77. Uit de productiegegevens 
over Vlaanderen in vogelvlucht blijkt dat de 
cameraman Guido Van Rooy 25 dagen 
gefilmd heeft tussen 30.03.76 en 01.06.76. 
Ter voorbereiding van de film heeft Cornelis 
ook een docent luchtfotografie van de 
Universiteit Gent geraadpleegd, naast de 
Koninklijke Vereniging voor Natuur- en 
Stedenschoon Antwerpen en de Provinciale 
Dienst voor het Kunstpatri mo nium.
 Jef  Cornelis haalde zijn inspiratie voor 
zijn vanuit de lucht gefilmde landschaps-
films bij de BBC-reeks Bird’s Eye View, zo 
blijkt uit een document uit de archiefmap. 
Op de site van de BBC lees je dat de eerste 
Bird’s Eye View uitgezonden werd in 1969. 
Er volgden afleveringen in 1970 en 1971. 
Er zijn zes afleveringen van gemaakt. Die 
staan online op bbc.co.uk, maar zijn enkel 
afspeelbaar voor inwoners uit Groot-
Brittannië. De vraag is wanneer Cornelis die 
films gezien heeft. Zag hij die op het moment 
dat ze tussen 1969 en 1971 zijn uitgezon-
den en kwam hij pas later op het idee daar 
zelf  iets mee te doen of  zag hij Bird’s Eye 
View veel later in een heruitzending?
 Het draaiboek van Vlaanderen in vogel-
vlucht geeft een duidelijk zicht op de manier 
waarop de vloeiende stijl van Jef  Cornelis 
tot stand komt. Hij beschrijft daarin accu-
raat de bewegingen die camera en helikop-
ter moeten maken: ‘kleine bocht + aanvlie-
gen, kleine bocht; van zeer ver dichtbij 
komen’. Ook de schoonheid en de tragiek 
die Cornelis in dit landschap herkent wor-
den bondig verwoord: ‘prachtige boompar-
tijen, prachtige bomenkring’ en ‘tegelijker-
tijd aantasting van dit eens mooie gebied’. 
Die omschrijvingen sluiten aan bij de teneur 
van het scenario van Daniël Robberechts, 
dat begint met de zorgelijke vraag ‘Wat is er 
aan de hand met dit landschap van ons?’.
 In de map zitten een aantal documenten 
met reacties op de film. De reacties zijn ver-
deeld. De productieleider laat weten dat de 
Raad van Beheer de makers van het pro-
gramma feliciteert. In de map steekt ook 
een krantenartikel dat suggereert dat de 
film een tv-oscar kreeg uit handen van 

minister Claes, maar het artikel zou pas 
gepubliceerd zijn in 1981.
 De verzuilde pers is in twee kampen ver-
deeld. De Rode Vaan vond het ‘een interes-
sant werkstuk’ en een ‘onrustwekkend’ 
voorbeeld van de manier waarop speculan-
ten het landschap kapot maken. Het 
Pallieterke kon de mooie beelden van het 
Vlaamse landschap smaken, maar niet de 
experimentele vorm. Ook in de archiefmap 
van Vlaanderen 1977 steken een paar pittige 
reacties, onder andere van de bekende his-
torische geograaf  Adriaan Verhulst. 
Verhulst waardeert de kwaliteit van de beel-
den en het uitstekende camerawerk, maar 
verwijt de tekst zijn ‘snobistische intellektu-
alisme’.
 De belangrijkste documenten in de map 
van Vlaanderen 77 zijn de ontwerptekst en 
het scenario. De ontwerptekst bestaat uit 
drie punten. Als opmerking vooraf  stelt 
Cornelis dat hij op zoek is naar een alge-
meen geldig ’kijk- en benaderingsschema’ 
om niet in de val te trappen van een typisch 
Vlaamse benadering. In een tweede opmer-
king vooraf  beschrijft hij zijn idee om de 
tekst op twee niveaus te laten werken: een 
‘oraal-auditief ’ en een ‘beschrijvend-discur-
sief ’ niveau.
 In een derde punt, tot slot, beschrijft 
Cornelis onder de noemer ‘schema: (visuali-
sering)’ de verschillende visuele niveaus in 
de film. De nota eindigt met een verwijzing 
naar het slagveld, waarbij Cornelis denkt 
aan een fragment van een Vietnam bombar-
dement. Een dergelijk fragment wordt in de 
film niet gebruikt, maar het slagveld is wel 
de metafoor die Jef  Cornelis voor ogen heeft 
wanneer hij de situatie van het Vlaamse 
landschap in beeld brengt. Pleysier verwijst 
er rechtstreeks naar in het scenario: ‘De o zo 
verrukkelijke lappendeken waarop jij nou 
ook wel eens in brede en nadrukkelijke 
halen het woord ‘rampgebied’ had willen 
schrijven.’
 Een archiefonderzoek naar Vlaanderen in 
vogelvlucht en Vlaanderen 77 van Jef  Cornelis 
levert een schat aan informatie op. Die 
informatie is in de loop der jaren over ver-
schillende plaatsen verspreid geraakt. De 
beste plaats voor een onderzoek naar het 
werk van Jef  Cornelis is voorlopig de Jan 
van Eyck Academie, waar zowel het primai-
re (de films) als het secundaire (persoonlijk 
archief) bronmateriaal aanwezig is. Het is 
de bedoeling dat het archief  ook in de toe-
komst door externen kan worden geraad-
pleegd. Na de afronding van het onderzoek 
van Brams en Pültau zou het in overleg met 
Jef  Cornelis of  zijn erfgenamen in een exter-
ne archiefinstelling worden ondergebracht.

Jef  Cornelis, Vlaanderen in vogelvlucht, BRT, 10 juli 1976 – 
Jef  Cornelis, Vlaanderen 77, BRT, 11 juli 1977

Onderzoek in het VRT-archief  en het persoonlijk archief  van Jef  Cornelis in de Jan van Eyck Academie

het persoonlijk archief  van Jef  Cornelis, Jan van Eyck Academie, Maastricht VRT-archief, Amerikaans Theater, Brussel
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LAURA HANSSENS

In 1981 opende Annie Gentils samen met 
haar toenmalige vriend Stan Peers aan de 
Antwerpse haven de tentoonstellingsruim-
te Montevideo. Montevideo was gevestigd in 
een leegstaand magazijn met dezelfde 
naam, ontleend aan de hoofdstad van 
Uruguay. Het ging om een van de vijftien 
havenmagazijnen van de Zuid-Amerikalijn 
die in 1895 gebouwd werden aan het 
Kattendijkdok. De magazijnen voldeden 
niet meer aan de normen van scheepvaart-
berging en stonden sinds de jaren 50 leeg. 
Het magazijn Montevideo had een opper-
vlakte van 2000 vierkante meter en een 
symmetrische opbouw met drie poorten 
aan weerszijden, stalen pijlers, houten wan-
den en een kasseienvloer. De ruimte werd 
door Gentils en Peers van de stad Antwerpen 
gehuurd voor de luttele som van 2000 BEF 
per jaar.1

 Met Montevideo wilden Gentils en Peers 
inspelen op de nood van jonge kunstenaars 
aan podia voor hun werk. De doelstelling 
van de initiatiefnemers was een trefpunt te 
creëren voor nationale en internationale 
experimentele kunstactiviteiten; een dyna-
mische plek waar kunstenaars konden expo-
seren ‘zonder allerlei selectienormen te moe-
ten doorploeteren’.2 Gentils en Peers zetten 
zich met hun tentoonstellingsruimte hele-
maal niet af  tegen bestaande musea of  gale-
ries, maar wilden een contactpunt vormen 
en de doorstroming naar de ‘officiële’ kunst-
instellingen bevorderen. Van 1981 tot 1985 
brachten zij een rijk aanbod aan tentoonstel-
lingen en performances, naast modeshows, 
concerten, dans, theater en film. 

Montevideo opende de deuren op 6 juni 
1981 met de geluid- en lichtinstallatie Beam 
Space van Luc Steels. Steels, wiens installa-
ties schipperen tussen kunst, wetenschap 
en technologie, spande dunne stalen kabels 
door de ruimte, die als muzieksnaren 
gestemd waren om een welbepaalde toon te 
produceren. De vibraties teweeggebracht 
door omgevingsgeluiden en door de bezoe-
kers, deden de snaren trillen en werden zo 
wederom in klank omgezet. Elke snaar was 
verbonden met een luidspreker die de klank 
versterkte. Bovendien werden de vibraties 
van de snaren zichtbaar gemaakt via rode 
laserstralen die onderbroken werden op het 
moment dat een snaar tot trillen werd 
gebracht. Zo werden de onzichtbare geluids-
golven zichtbaar.3

 Op 18 december 1981 werd de indruk-
wekkende tentoonstelling Schaal en Perspectief 
van Luc Deleu geopend met een optreden 
van de Belgische groep Allez Allez. Twee jaar 
eerder, in 1980, had Deleu een reis naar 
Amerika gemaakt waar hij naast het World 
Trade Center in New York ook de reuzense-
quoia’s zag van Mariposa Grove in het 
Yosemite National Park te Californië. Icoon 
van Mariposa Grove is een gevallen mam-
moetboom, The Fallen Monarch genaamd. 
Het ruimtelijk contrast tussen deze gevallen 
gigant en de rechtopstaande reuzenbomen 
inspireerde Deleu tot een onderzoek naar de 
perspectief- en volumewerking van liggen-
de en staande objecten. Onder de noemer 
Schaal en Perspectief experimenteerde hij via 
modellen met contrasten van onder meer 
horizontale en verticale flatgebouwen. De 
omvang van de Monte video ruimte stelde 
Deleu in staat zijn project Schaal en Perspectief 
voor het eerst op reële schaal uit te voeren. 
Hij installeerde in het havenmagazijn een 
platliggende torenkraan, die de gehele 
ruimte in beslag nam en de toeschouwer 
uitdaagde de conventies omtrent volume en 
perspectief  in vraag te stellen. De tentoon-
stelling werd bovendien aangewend ter pro-
motie van het fonds dat opgericht was door 
het B.F.F.B (Bureau For a Fair Balance) om 
de juridische verdediging van Deleu te hel-
pen bekostigen. Tegen Deleu liep immers 
een proces aangespannen door de 
Antwerpse Raad van Orde der Architecten 
omdat hij sociale woningen had gebouwd 
zonder het gebruikelijke honorarium te vra-
gen. Wie wenste, kon na het bezoek van de 
tentoonstelling een bijdrage leveren. De 

expositie in Montevideo vormde tevens het 
startsein voor Deleus verdere projecten, 
zoals de installatie met twee verlichtingspa-
len voor Investigations te Luik (1985) en de 
hoogspanningsmasten op het Gentse Sint-
Pietersplein voor de tentoonstelling 
Initiatief  86 (1986).4

 Op 1 januari 1982 vormde de hefkraan 
het decor voor de in Montevideo gehouden 
nieuwjaarsfuif  met Rasta Connection. Op 6 
februari 1982 vond Lightning Strikes plaats, 
een muzikale avond georganiseerd door de 
jonge Brusselse platenfirma Les Disques du 
Crépuscule, die in Montevideo een keuze uit 
hun groepen en artiesten kwam presente-
ren. De avond lokte meer dan driehonderd 
mensen en bracht optredens van Marine en 
N I M, twee Belgische groepen, de Engelse 
dichter Richard Jobson met het gedicht 
Industry is Ugly, en een percussiesessie van 
de Schot Paul Haig.5 Eveneens in februari 
1982 organiseerde Montevideo New York 
Night, een filmavond waarop Subway Riders 
van Amos Poe vertoond werd. De voorstel-
ling vond plaats in aanwezigheid van Poe 
zelf  en mondde later op de avond uit in een 
New York-party.
 Op 13 maart 1982 hield Montevideo 
Soldes Tour ’82. Soldes, Fins de Séries was een 
internationaal tijdschrift dat in 1978 te 
Namen was opgericht door Anne Frère, 
Marc Borgers, Michel Renard en Jean-Louis 
Sbille en waarvan 10 nummers versche-
nen. Geschreven in het Frans en het Engels, 
bracht dit punkmagazine artikels over 
mode, kunst en muziek, in een experimen-
tele vormgeving. Na een evenement in het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel in 
december 1981, organiseerde Soldes, Fins de 
Séries in Montevideo ‘Une Soirée Package 
Icono graphique’, een avond met muziek, 
kunst en mode. Er was een concert van de 
Belgische zanger Chabada, een Art-Mode-
defilé van ontwerpster Anne Frère begeleid 
door de jonge Belgische groep By Chance en 
een optreden van de Israëlisch-Nederlandse 
postpunkband Minimal Compact.
 Twee weken later, op 27 maart, vormde 
Montevideo het decor voor Ziektekiemen, de 
tweede productie van AKT (Ivo Van Hove, 
Karl Desloovere en Jan Versweyveld).6 Het 
stuk handelt over de genadeloze confronta-
tie tussen het vrouwelijke en het mannelij-
ke, waarbij de mannelijke gewelddadigheid 
triomfeert. Zes vrouwen, gespeeld door 
mannen, komen terecht in een immense 
dorre vlakte zonder uitweg. Ze worden er 
geconfronteerd met de wrede Louise, een 
hermafrodiet. Onder haar invloed laten de 
vrouwen hun verdrongen obsessies en 
gewelddadige verlangens de vrije loop en 
transformeren ze in mannen.
 Net als Geruchten, de eerste productie van 
AKT, brak Ziektekiemen met de Vlaamse 
theater conventies. Voor zijn producties ging 
AKT steeds op zoek naar eigenzinnige ruim-
ten waar met een zeer specifieke enscene-
ring en lichtinstallatie gewerkt werd. In dit 
geval koos Van Hove voor de grote, ruwe, 
onverwarmde ruimte van Montevideo. De 
havenloods werd geheel leeg gelaten, op een 
divan en een Amerikaanse auto na, symbo-
len van het vrouwelijke en het mannelijke 
principe. Tijdens de voorstelling werden 
spots gericht op specifieke details: een aan-
gezicht, een been of  een hand. Bovendien 
veranderde de algemene verlichting van de 
ruimte langzaam van blauw naar rood, ter 
onderlijning van de transformatie die de 
personages tijdens het toneelstuk ondergin-
gen.
 Voor de acteurs was de uitgestrekte ruim-
te van Montevideo niet makkelijk. De akoes-
tiek was zeer stembelastend, de ruimte ijs-
koud en de kasseien deden de mannen op 
naaldhakken steeds het evenwicht verlie-
zen. Ze werden gedwongen een gevecht met 
de ruimte aan te gaan.7 

Op 28 mei 1982 presenteerde minus Delta t 
in Montevideo zijn project Bangkok 1982. 
Deze Duitse performance- en muziekgroep 
was in 1978 opgericht door Mike Hentz, 
Karel Dudesek en Chrislo Haas. Ofschoon de 
samenstelling van het kunstenaarscollec-
tief  doorheen de jaren verschillende malen 
wijzigde, bleef  het werk steeds sociaal 

Montevideo, Antwerpen, 1981-1985
Kroniek van een tentoonstellingsruimte

zicht op de gevel van Montevideo, Kattendijkdok, Antwerpen, 1981. © Annie Gentils

Annie Gentils in Montevideo met de uitnodiging van de eerste manifestatie (Beam Space van Luc Steels), 1981  
© Annie Gentils

Luc Deleu, Schaal en perspectief, 1981, opening tentoonstelling. © Annie Gentils
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gericht. Met zijn performances en projecten 
trachtte minus Delta t de grenzen tussen 
verschillende culturen op te heffen en de 
impact van de media op ons denken kritisch 
te bevragen. Bangkok 1982 kaderde in een 
van de belangrijkste projecten, waar het 
collectief  sinds 1980 aan had gewerkt. Voor 
dit project werd een vijf  en een halve ton 
zware steen – afkomstig uit een groeve in 
Wales, in de regio van Stonehenge – per 
vrachtwagen via West-Europa, Bulgarije, 
Turkije, Syrië, Libanon, Iran, Pakistan en 
Nepal naar het in opbouw zijnde museum 
voor hedendaagse kunst in Bangkok 
gebracht. De menhir, bij vertrek geheel 
waardeloos, won gaandeweg aan waarde 
door wat minus Delta t als ‘Media Mystifi-
catie’ omschreef, die een gevolg was van de 
berichtgeving over het project in de pers en 
het feit dat bekende personen als de Dalai 
Lama en de Paus met de steen in contact 
kwamen.
 Tijdens het transport van de steen, dat 
drie jaar in beslag nam, maakten de leden 
van minus Delta t video- en geluidsopnames 

van de verschillende plaatsen, culturen en 
tradities waarmee ze in contact kwamen. 
De vergaarde informatie werd via diverse 
kanalen – post, telefoon, radio en telex – 
naar informatiepunten in Europa gestuurd. 
Minus Delta t trachtte zo een nieuwe manier 
te vinden om informatie over culturen en 
tradities uit te wisselen. Tijdens de rit werd 
op bijna elke stopplaats een evenement 
georganiseerd in samenwerking met de 
lokale kunstscene. Samen met lokale muzi-
kanten gaf  minus Delta t optredens. De 
steen en het reeds verzamelde materiaal 
werden aan het publiek voorgesteld. Het 
project werd gefinancierd door diverse 
sponsors. Daarnaast lieten de leden van 
minus Delta t echter ook 19.967 aandelen 
drukken, evenveel als het aantal kilometers 
die de steen zou afleggen naar zijn eindbe-
stemming. Bij elke tussenstop werden aan-
delen verkocht a rato van 1 Deutsche Mark 
of  400 oude Belgische Frank per kilometer. 
Voorts had de groep het plan opgevat om na 
afloop van het Bangkok-project een interna-
tionale aandeelhoudersvergadering te orga-

niseren waarbij democratisch kon worden 
beslist over het verdere lot van de steen. Het 
project eindigde in 1983 met een twee 
maanden durend festival in het Silpa 
Bhirasri National Museum Bangkok. De 
menhir zelf  raakte niet tot Bangkok, maar 
strandde in New Delhi, Indië.
 In mei 1982 werd de steen tentoongesteld 
in magazijn Montevideo. Wie wou kon een 
aandeel kopen. Naast een persconferentie, 
een voordracht en een optreden van minus 
Delta T en Club Moral, vond er een perfor-
mance plaats van Claude Yande.8 Yande 
voerde een schijngevecht op tegen de bewa-
kers van de kerncentrale van Chooz. De 
kunstenaar kantte zich tegen de inefficiën-
tie van de antinucleaire betoging die in het 
Franse stadje had plaatsgevonden. Volgens 
Yande beperkten de activisten zich tot het 
gebruik van geweld en hadden ze geen 
inhoudelijke boodschap, waardoor hun 
acties nooit resultaat konden boeken. Zijn 
performance, een welgeorganiseerd en 
doordacht gevecht tegen uit karton gesne-
den politie- en bewakingsagenten, toonde 
hoe het wel moest. Ook Danny Devos en Ria 
Pacquée creëerden beiden een installatie 
waarin ze die avond een performance hiel-
den.9 

Van vrijdag 13 tot zondag 15 augustus 
1982 organiseerde de Antwerpse Werk-
groep Improviserende Musici (WIM) in 
Montevideo Free Music ‘82. Dit jazzfestival 
zou normaal plaatsgevonden hebben in 
zaal King Kong, maar gezien de brandstich-
ting in de zaal op 8 juli van dat jaar moesten 
de organisatoren op zoek naar een nieuwe 
locatie. De ruimte van Montevideo voldeed 
ruimschoots aan de voorwaarden. In het 
midden van het havenmagazijn werd een 
grote circustent opgesteld waarin een podi-
um gebouwd werd. Voor de negende editie 
van Free Music wilden de organisatoren een 
confrontatie tot stand brengen tussen 
Belgische en buitenlandse improvisatie-
muzikanten. Het driedaags programma was 
samengesteld door saxofonist André 
Goudbeek en stond in het teken van de 
trombone en de percussie. Naast optredens 
van onder meer Garret List, Leo Verheyen 
en het duo George Lewis en Douglas Ewart 
vond elke avond een ‘WIM Poel’-optreden 
plaats waarbij de diverse internationale 
muzikanten van de dag samen op het 
po dium een improvisatiesessie hielden.10

 Een maand later, op 18 september, orga-
niseerden Gentils en Peers de solotentoon-
stelling Licht, Holografie en Holoïsme van 
Ludo Mich. In 1978 raakte Mich gefasci-
neerd door holografie na het bezoeken van 
de tentoonstelling Beeldend Licht in de 
Universiteit van Gent. In de vier daaropvol-
gende jaren verdiepte hij zich in deze mate-
rie. Volgens Mich bracht performance het 
statische beeld op een hoger niveau, holo-
grafie vormde de logische stap verder. 
Holografie stelt de toeschouwer bovendien 
in staat tot een nieuwe perceptie en erva-
ring van ruimtelijkheid, wat Mich holoïsme 
noemt. Zijn expositie in Montevideo vormde 
de bekroning van deze studie. Via schilde-
rijen, video’s, hologrammen en performan-
ces toonde Mich zijn nieuwe kijk op driedi-
mensionale kunst. De ruimte zelf  werd als 
het ware een hologram, of  zoals Annie 
Gentils het stelde: ‘de activiteiten vermen-
gen zich met elkaar en met de bezoekers tot 
een groot multidimensionaal mozaïek’.11 
Op de openingsavond vond een balletvoor-
stelling plaats en bracht een koor het 
muziekstuk Holo-game van Walter Heynen. 
Men nodigde bovendien diverse sprekers uit 
om te debatteren over de relatie kunst en 
wetenschap.12

 Naar aanleiding van de tentoonstelling 
gaven Gentils en Peers een catalogus uit met 
dezelfde titel als de expositie. De publicatie, 
waarbij een rood-groene 3D-bril geleverd 
werd, bevatte naast 3D-foto’s van de 
Montevideoruimte ook een kort historisch 
overzicht van de wetenschappelijke kennis 
van licht en holografie. Het geheel was door 
Peers op flitsende en speelse wijze vormge-
geven.13

Op 16 oktober 1982 vond in Montevideo 
Open dansvoorstelling plaats. Dansers Diane 
Batens, Chris De Ley, Dirk Wendelen, Truus 
Cavens en Christa Gadeyne brachten er op 
muziek van Lieven Baeyens het resultaat 
van een twee maand durend onderzoek 
naar beweging, ritme en lichamelijke dyna-
miek. De gehele ruimte, de wanden, de toe-
schouwers tot zelfs de bar werden deel van 

de performance en bepaalden mee het ver-
loop van de dans.
 Van 1 tot 13 november hield de Antwerpse 
schilder Willy Tielemans een solotentoon-
stelling in Montevideo. Op de expositie wer-
den 12 schilderijen getoond, elk met een 
afmeting van 125 op 250 centimeter, die 
Tielemans drie weken voor de opening in de 
Montevideoruimte schilderde.14

Het rijke programma van 1982 leverde 
Montevideo internationale erkenning op, 
maar eiste ook zijn tol. De onverwarmde 
ruimte was ijskoud en stelde door zijn afme-
tingen te hoge eisen aan de twee initiatief-
nemers. Naast het organiseren van de acti-
viteiten, verzorgden Gentils en Peers 
bovendien de tweemaandelijkse nieuws-
brief, de uitnodigingen, de persvoorstellin-
gen en catalogi. De toegang tot de activitei-
ten van Montevideo was nagenoeg gratis en 
van overheidssteun was nauwelijks sprake. 
Of  zoals Gentils het in 1983 stelde: ‘Het 
organiseren van een tentoonstelling is meer 
een zoektocht naar geld, dan een zich ver-
diepen in de materie van de tentoonstel-
ling.’15 Daarom besloot men het jaarlijkse 
aanbod te beperken tot een lente- en een 
zomerexpositie, die zich bovendien meer 
zouden richten op de zuiver plastische kun-
sten.

De eerste lentetentoonstelling, van 13 april 
tot 24 april 1983, was de groepsexpositie 
Marchandises, 5 millions de tonnes de mar-
chandises livrées chaque année, met werk van 
Antwerpse kunstenaars. De titel van de 
expositie kwam van Stan Peers, die hem 
ontleende aan een oude Brusselse reclame-
affiche uit de jaren 30. Het was een kritische 
zinspeling op het heersende filosofische 
debat over de commercialisering van kunst. 
Het deelnemersveld van Marchandises groei-
de spontaan; Gentils en Peers vroegen 
bevriende kunstenaars die op hun beurt 
collega’s uitnodigden en algauw telde men 
zestig deelnemers. De enige selectievoor-
waarde was dat men in of  rond Antwerpen 
woonde. Tot de deelnemende kunstenaars 
behoorden onder anderen Bruneau, Harry 
Wiggers, Hugo Roelandt, Guillaume Bijl, 
Luk Van Soom, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Ria Pacquée, Luc Deleu, Wout Vercammen, 
Guy Rombouts en Liliane Vertessen. 
Panamarenko liet het afweten.16

 Met Marchandises wilden Gentils en Peers 
Antwerpse kunstenaars los van musea en 
galeries een expositieruimte en zo een rug-
gensteun bieden. Op commercieel succes 
werd niet gehoopt. Of  zoals de deelnemende 
kunstenaar Luc Verbiest het stelde: 
‘Financieel verwachten we er inderdaad 
niet veel van, maar het is meer dan meege-
nomen dat je als jonge kunstenaar naar 
buiten kan komen.’17 Op wat er verkocht 
zou worden vroegen Gentils en Peers 10% 
van de verkoopprijs. Maar tot groot onge-
noegen van de organisatoren hield niemand 
zich aan de afspraak, op Guy Rombouts na. 
De catalogus, ontworpen door Stan Peers, 
was vormgegeven als een krantje en gaf  een 
overzicht van het werk van de zestig deelne-
mende Antwerpse kunstenaars.18

 Wat de tentoongestelde werken en hun 
opstelling betrof, werden de kunstenaars 
volledig vrijgelaten. Men koos een plek in de 
havenloods en ging aan de slag. Het resul-
taat was een eclectische, bijna agressieve 
doorsnede van het Antwerpse actuele 
kunstgebeuren.19 Naast schilderijen van 
Fred Bervoets en Willy Tielemans presen-
teerde Hugo Roelandt Auto Matic Art Project 
1 – (video) installatie, een groot, houten 
vierkant waarbinnen gekleurde speelgoed-
autootjes rondreden die zo een steeds veran-
derende compositie creëerden. Ze horen 
samen onder een deken van Guy Rombouts 
bestond uit een op de grond uitgespreid 
deken waar de titelzin onderuit piepte. 
Guillaume Bijl presenteerde een pamflet dat 
paste binnen zijn kunstliquidatieproject: 
Eindelijk. Uitbreiding zoo. Binnen de Kunst-
liquidatie  maatregel, ten gevolge van de crisis, 
uitbreiding van de Antwerpse Zoo op het linker 
gedeelte van het Openluchtmuseum Middelheim. 
Bijl stelde ook een prikklok tentoon die de 
beeldende kunstenaars in het reguliere 
arbeidsproces diende in te schakelen. Luc 
Deleu stelde de schets van zijn 2 Petits Arcs 
de Triomphe van Basel tentoon.20

 De opening van Marchandises op 13 april 
was een groots spektakel en werd bovendien 
live uitgezonden op Radio Centraal en op 
televisie in IJsbreker, een maandelijks cul-
tuurprogramma van onder anderen Jef  

minus Delta t, One Share: Bangkok Project, Montevideo, 1982. © Annie Gentils

Claude Yande, Chooz Performance, Montevideo, 1982. © Annie Gentils

Ria Pacquée, performance-installatie, Montevideo, 1982. © Annie Gentils
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Cornelis op de BRT. Onder de titel Kunst te 
koop zond IJsbreker die avond een debat uit 
over de kunstmarkt en de verschillende cir-
cuits voor actuele kunst. Zoals steeds bij 
IJsbreker bevonden de deelnemers zich op 
drie verschillende locaties en stonden ze via 
monitors met elkaar in verbinding. De eer-
ste locatie was het veilinghuis De Meervaart 
in Amsterdam waar de alternatieve stich-
ting Sponz op die avond de veiling Kunst aan 
Bod organiseerde. Johanneke van Slooten 
ontving er de beeldend kunstenaars Joop 
van Meel, Wilbert Vaessen, Peter van de 
Klashorst en Alphons Freijmuth, de ‘alter-
natieve’ galeristen Peter Giele en Liesbeth 
Pallesen, en de verzamelaar Pim 
Brummelkamp. In België viel de keuze op 
Montevideo, waar moderator ter plaatse 
Marianne van Kerkhoven omringd werd 
door Annie Gentils, Patrick Verelst en Paul 
De Vylder. In de Brusselse studio, de derde 
locatie, werden Jan Hoet, directeur van het 
toenmalig Gentse Museum van Heden-
daagse Kunst, en de Amsterdamse galerie-
houder Wim van Krimpen uitgenodigd. 
Ofschoon het debat vanwege de apparatuur 
eerder stroef  verliep, leverde het program-
ma een interessante blik op de broeierige 
atmosfeer van Montevideo, waar schilder 
W.J.C. Free net een Pictural-jazzperformance 
hield over de wisselwerking tussen jazz en 
schilderen.21

 Dat het grote publiek nog niet helemaal 
klaar werd geacht voor een dergelijk gebeu-
ren, valt af  te leiden uit de raad die auteur 
Piet Sterckx in zijn recensie over 
Marchandises aan de lezer meegaf: ‘Ga naar 
Montevideo in de eerste plaats om te kijken. 
Om ontvankelijk te ondergaan. Om het 
andere te kennen. Zegt u achteraf  dat de 
helft van de werken kitsch is, dan is dat uw 
goed recht. Of  dat er weinig stukken 
geschikt zijn om bij u thuis de kamer te sie-
ren?’ ‘Maar’, zo vervolgt Sterckx, ‘de ten-
toonstelling bevestigt wel dat al dat andere 
ook bestaat. En daar moet men rekening 
mee houden. […] Of  hieruit de kunst van de 
toekomst zal groeien? Niemand kan dit 
voorspellen, maar ongetwijfeld zijn er in 
deze tentoonstelling krachten aan het werk 
die mee het beeld van de toekomst zullen 
bepalen.’22

Enkele maanden later vond in het Antwerpse 
Openluchtmuseum Middelheim de zeventien-
de editie plaats van de Biënnale Middelheim. 
De tentoonstelling bood een overzicht van de 
internationale beeldhouwkunst van de jaren 
70 met werk van gevestigde namen als 
Giuseppe Penone, Sandro Chia, Carl Andre, 
Sol LeWitt, Richard Serra, Bruce Nauman, 
Anthony Caro, Panamarenko, David van de 
Kop en Ulrich Rückriem. Gelijktijdig met 
deze biënnale lanceerde de Antwerpse 
Culturele Raad de idee om op diverse plekken 
in Antwerpen de beeldhouwkunst van dat 
moment te belichten. Vijftien galeries en 
twee banken gingen in op het voorstel, dat de 
titel Biënnale 1, Antwerpse Galerijen droeg.23

Tot de deelnemers behoorden onder meer 
Ruimte Morguen, Ruimte Z’, Galerij 121, 
Galerie Micheline Szwajcer, Galerie Michèle 
Lachowsky, het Gemeentekrediet en de 
Kredietbank.24

 Ook Montevideo nam deel en organiseer-
de de groepstentoonstelling Diagonale. De 
expositie wilde een dwarsdoorsnede geven 
van wat er leefde in de actuele kunstwereld 
en vormde een aanvulling of  doorkruising 
– vandaar de titel – van de Middelheim-
biënnale. Diagonale toonde werk van veertig 
(meestal) jonge internationale ‘beeldhou-
wers’ onder wie Bernd Lohaus, Yoshio 
Shirakawa, Rolf  Julius, Kate Blacker, Côme 
Mosta-Heirt, Niek Kemps, Wolfgang Luy, 
David Mach, Guy Rombouts en Philippe 
Van Snick. Annie Gentils: ‘Om praktische 
redenen vroegen we de kunstenaars hun 
werk ter plaatse te maken. Deze aanpak 
sloot tevens nauw aan bij de manier van 
werken van de meeste kunstenaars. Het 
aanwenden van dure hout- en steensoorten 
ligt bij de meeste kunstenaars niet in het 
bereik en het beantwoordt ook niet aan hun 
bedoelingen. De materialen die worden 
gehanteerd bevinden zich in onze onmid-
dellijke omgeving, nl. in de ons omringende 
goederen-productie-wegwerpketen: stoe-
len, flessen, beton, houten latten en balken, 
golfplaten in ijzer en plastiek, schuimrubber 
[…]’.25 Veel materialen waren afkomstig uit 
of  refereerden aan de havenomgeving. 
Daarnaast waren de specifieke architectuur 
van het Montevideocomplex en dat van 
Belliard-Murdoch, een ander havenmaga-

zijn waar ook sculpturen te zien waren, een 
belangrijke factor. De omvangrijke ruimten 
boden bovendien een enorme vrijheid en de 
mogelijkheid op monumentale schaal te 
werken.
 Op de opening van Diagonale op 11 juni 
werd de toon gezet door kunstenaars Rob 
De Jong en Udo Van Evelo, die voor hun hap-
pening vuur een badkuip vulden met olie en 
benzine en deze in brand staken. Bij het zien 
van de zwarte rookpluim belden omwonen-
den de brandweer. Hoewel het vuur bij hun 
aankomst reeds gedoofd was, kregen beide 
kunstenaars niettemin een boete gepresen-
teerd.26

 De beschrijving die Wim Van Mulders van 
de tentoonstelling gaf, roept eenzelfde sfeer 
op: ‘Een overvolle ruimte met kleurige, 
bizarre voorwerpen van evenzovele kunste-
naars is een ‘inferno’, waarin beroep 
gedaan wordt op alle zintuigen en waarbij 
het onderscheidingsvermogen (alles dicht 
naast elkaar) op de proef  gesteld wordt.’27 
Zo hing Jurgen Voordeckers in de grauwe 
hoogspanningscabine van het Belliard-
Murdochgebouw een reusachtige, mense-
lijke figuur op aan armen en benen, als een 
gefolterde. Ria Pacquée plaatste in een van 
de ruimtes vijf  bedden waarop gedaantes 
uit gaas figureerden in scènes van drugs, 
seks, dood en geweld. Frans Gentils vormde 
samen met Frankie De Coninck de voorma-
lige was- en kleedkamers van Belliard-
Murdoch om tot een Romeins badhuis of  
impressionistisch aquarium. De kamer 
werd op onstuimige wijze beschilderd waar-
na de kunstenaars ze met 10 cm water lie-
ten vollopen. Zo werd een uniek kleur- en 
lichtspel gecreëerd. Guy Rombouts polierde 
kasseien van de vloer tot het woord UNI dat 
hij vervolgens met bijenwas deed glanzen. 
De Duitse kunstenaar Olaf  Metzel beitelde 
met een elektrische slijpschijf  uit een van de 
bakstenen muren twee reusachtige kronke-
lende figuren, die vervolgens met cement 
werden opgevuld en beschilderd met helder 
blauw en zwart, en de Brit David Mach con-
strueerde met 3000 azijnflessen Man 
Overboard, een sculptuur die een kronkelen-
de rivier suggereerde met daarin een grote 
kano, haaien en een drenkeling die onder 
het wateroppervlak dreef.28

 Ook Diagonale werd vergezeld van een 
catalogus, uitgegeven op glossy papier, 
waarbij elk werk van de tentoonstelling met 
foto’s gedocumenteerd werd. De inleidende 
tekst van de catalogus was van de hand van 
Annie Gentils. In tegenstelling tot de 
Middelheimbiënnale werden in Montevideo 
figuratie, kleur, symboliek en expressie niet 
geschuwd. Gentils: ‘Er is nu terug plaats 
voor gevoel, liefde, kleur, kitsch, seks, sub-
jectiviteit, esthetiek: de verboden vruchten 
mogen weer met veel smaak verorberd wor-
den.’29

In april 1984 organiseerden Gentils en 
Peers onder de titel De eerste chauvinistische 
– la première chauviniste een derde groeps-
tentoonstelling. Deze keer namen vijftien 
hedendaagse Belgische kunstenaars deel, 
onder wie Bruneau, Luc Coeckelberghs, Leo 
Copers, Monica Droste, Fred Eerdekens, 
Michel François, Philippe Jadot, Ann 
Veronica Janssens, Walter Swennen, Wout 
Vercammen en Claude Yande. Zoals kan 
worden opgemaakt uit de titel en de affiche, 
waarop België als een witte vlek in Europa 
wordt afgebeeld, had de tentoonstelling tot 
doel de Belgische kunst zowel in eigen land 
als in het buitenland te promoten. De orga-
nisatoren waren van mening dat de linguïs-
tische verdeeldheid in België de blik op de 
plastische kunsten te vaak vertroebelde, 
waardoor er noch in eigen land, noch in het 
buitenland notie was van de artistieke kwa-
liteit die ons land te bieden had.30

 Enkele weken voor de opening werden de 
kunstenaars uitgenodigd ter plaatse werk te 
maken. Er werd opnieuw geen bindend 
thema opgelegd. Ann Veronica Janssens en 
Monica Droste, die in die tijd samenwerk-
ten, creëerden met metalen staven een 
sinusgolf  die ontsprong uit zware stenen en 
eindigde in kleine, brandende olielampjes. 
Dat leverde een flikkerende golfbeweging 
door de ruimte op. Michel François bouwde 
sculpturen die de natuurwetten tartten: een 
speer die op het punt stond afgeschoten te 
worden, balken die net niet braken, een 
steen die bijna de ruimte in gekatapulteerd 
werd. Tussen het neo-expressionistisch 
werk van Angel Vergara Santiago, Frans 
Gentils en Walter Daems plaatste Leo Copers 
her en der bordjes waarop in vier talen 

‘onzichtbaar beeld’ stond geschreven. 
Bruneau construeerde een bijna 6 meter 
grote, helrode vis waarin hij een tafeltje en 
stoel zette, net als in een huis. De wanden 
hing hij vol met zijn nieuwe schilderijen.31 
De opening van De eerste chauvinistische 
werd opgevat als een muziek- en poëzie-

avond met Vlaamse en Waalse dichters.32 
Ook ditmaal ging de tentoonstelling verge-
zeld van een catalogus, waarvoor Annie 
Gentils en Wim Van Mulders per deelne-
mende kunstenaar een korte begeleidende 
tekst schreven.33 

Guy Rombouts, ‘U’ni, bn., effen, éénkleurig’ in Diagonale, Montevideo, 1983. © Annie Gentils

Niek Kemps, ‘Résurrection – the kiss of  life’ in Diagonale, Montevideo, 1983. © Annie Gentils

Philippe Jadot, ‘Sans titre’ in De Eerste Chauvinistische, Montevideo, 1984. © Annie Gentils
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De volgende tentoonstelling die in 
Montevideo plaatsvond droeg de titel Torens 
van Babel en liep van 12 juni tot 25 septem-
ber 1984. Het concept van de expositie was 
afkomstig van Annie’s vader, de kunstenaar 
Vic Gentils, en verwees naar de paradox die 
centraal staat in het Bijbelse verhaal.34 Zo 
heb je enerzijds ‘de zelfverzekerde mens die 
in zijn hoogmoed elke hogere macht of  hië-
rarchie negeert en een bouwwerk opricht 
met zijn illusies en beperkingen als bouwste-
nen. Aan de andere kant staat het plotse 
besef  van nietigheid, van onvermogen 
tegenover de oneindigheid van de kosmos’.35 
De mens wordt gestraft met het uiteenvallen 
van de taal en dus met het onvermogen om 
met zijn medemens te communiceren. Het 
onderwerp moet gezien worden binnen de 
context van de artistieke internationalise-
ring en de zeer eigen, bijna opdringerige 
architectuur van de Montevideo ruimte. 
Bovendien liet het niet-talige karakter van 
kunst een boeiend perspectief  toe op het 
probleem dat de taal mensen van elkaar 
scheidt.36 Er werd geopteerd om zeven kun-
stenaars uit zeven verschillende landen in 
Montevideo rond dit thema te laten werken: 
Michael Buthe, Luc Deleu, Shirazeh 
Houshiary, Mario Merz, Pere Noguera, 
Jacques Vieille en Henk Visch – Michael 
Buthe liet het op het laatste moment afwe-
ten.37 De begeleidende catalogus, met op de 
voorpagina de mysterieuze, ongrijpbare 
maan, bevatte ook ditmaal per kunstenaar 
tekst van de hand van Annie Gentils en 
Wim Van Mulders.
 Ofschoon elke kunstenaar het Bijbelse ver-
haal op een zeer individuele wijze benader-
de, vormde de tentoonstelling een krachtig 
geheel. Met A Labour of  Love for Montevideo 
bedekte Henk Visch een twaalf  meter lange 
zijwand van het magazijn met zwart flu-
weel, waarop in het midden een witte recht-
hoek werd aangebracht. Zo kwam een 
ruimtelijke dialoog tot stand met de megalo-
mane havenloods. Het werk van Shirazeh 

Houshiary, een Londense kunstenares 
afkomstig uit Iran, vertrok van traditionele 
Oosterse geschriften. Voor Montevideo zette 
ze haar indruk van het Bijbelse verhaal om 
in vier beelden: een groep van drie zinken 
sculpturen met een organische vorm trad in 
dialoog met een hoekig beeld uit onbehan-
deld koper. ‘Niemand weet hoe de toren van 
Babel er uitzag, wat je ziet is wat ik erbij 
voel.’38 Luc Deleu bracht voor de tentoon-
stelling een vervolg op zijn Schaal en 
Perspectief-studie. De containertriomfbogen 
van Basel en Neuchâtel liet hij in Montevideo 
‘instorten’. Containers in Bulk bestond uit 
zeven schijnbaar lukraak gestapelde rode 
containers en resulteerde in een overweldi-
gende ruimtelijke ervaring.39 Ook de Franse 
kunstenaar Jacques Vieille focuste op het 
architecturale aspect van het onderwerp. 
Hij stapelde vijfendertig identieke tafels op 
elkaar tot een muur waarna hij met twij-
genbundels gotische spitsbogen creëerde, 
inspelend op de dualiteit ‘cultuur (het 
kunstmatige) en natuur (het organische)’.40 
Dezelfde dualiteit was voelbaar in 
Bambusturm, het werk van Mario Merz: een 
toren uit bamboe waaraan beschilderde 
doeken bevestigd waren. Het werk was niet 
voor Montevideo gemaakt, maar reeds in 
1982 tentoongesteld op Zeitgeist in Berlijn. 
Pere Noguera, kunstenaar van Spaanse ori-
gine, creëerde een compositie met afvalma-
teriaal als planken, stoelen, ladders, golfpla-
ten en vazen, die hij bedekte met een grijze 
kleilaag. ‘De klei geeft een historische 
dimensie aan het werk, de verwijzing naar 
het eerste materiaal voor aardewerk en 
architectuur. […] Klei symboliseert de aan-
wezigheid van de natuur, die uiteindelijk de 
resten van elke menselijke bedrijvigheid 
bedekt.’41

 De tentoonstelling genoot veel pers-
aandacht, zelfs in de Catalaanse tijdschrift 
AVUI verscheen een recensie. Maar ondanks 
de internationale naambekendheid van 
Montevideo bleef  Annie Gentils sceptisch: 

‘In vergelijking met het buitenland vindt 
het hedendaagse kunstgebeuren bij ons nog 
te weinig structuur en vooral belangstel-
ling. Voordat je echt aan internationale uit-
straling kunt gaan werken, moet er hier iets 
gebeuren, in de hoofden van de mensen.’42 

Eind 1984 dienden Gentils en Peers een 
BTK-plan (‘Bijzonder Tijdelijk Kader’) in. 
Om Montevideo meer slagkracht te kunnen 
geven, vroegen ze de staat ondersteuning 
voor de tewerkstelling van een vijftal men-
sen: een kunsthistoricus, een designer, een 
tolk, een administratief  medewerker en een 
technicus. Het plan werd echter niet goed-
gekeurd. ‘Voorts’, aldus Gentils, ‘kregen we 
van het Antwerpse stadsbestuur nog slechts 
tot september van dit jaar de garantie om 
het havenmagazijn aan het Kattendijkdok 
te mogen huren. Dat is veel te weinig om op 
een ernstige manier een planning uit te 
kunnen werken.’43 Het afgekeurde BTK-
plan en de opgezegde huur zetten de toe-
komst van Montevideo op het spel. Ofschoon 
Gentils en Peers het programma reeds gere-
duceerd hadden tot twee tentoonstellingen 
per jaar, was de werking van de tentoonstel-
lingsruimte voor de initiatiefnemers zowel 
organisatorisch als financieel nauwelijks te 
dragen. De laatste vier tentoonstellingen 
werden weliswaar gedeeltelijk gesponsord, 
maar het totale kostenplaatje kon nooit 
worden gedekt. Annie Gentils: ‘Een ten-
toonstelling zoals wij ze inrichtten kost 600 
à 700.000 frank. Gemiddeld kregen we 
daar een subsidie van 50.000 frank voor, 
die dan een jaar nadien uitbetaald werd na 
héél veel bedelen en aandringen.’44

 Toen Gentils en Peers begin 1985 hun 
relatie beëindigden, werden ook de deuren 
van Montevideo gesloten, iets wat door 
velen werd betreurd. Antwerpen verloor niet 
zomaar een tentoonstellingsruimte, maar 
ook een plek waar jonge kunstenaars in alle 
vrijheid konden experimenteren en onder-
steuning vonden. Met solotentoonstellingen 
als Schaal en Perspectief (Luc Deleu) en Licht, 
Holografie en Holoïsme (Ludo Mich), en 
groepsmanifestaties als Marchandises en De 
eerste Chauvinistische speelde Montevideo 
bovendien een belangrijke rol in het expose-
ren en promoten van Vlaamse/Belgische 
kunstenaars. ‘Het opzet zelf  en het beleid 
werd door heel wat mensen, zowel uit de 
kunst- als uit de overheidssector, al dan niet 
terecht op de korrel genomen, maar al met 
al is deze stad weer een kunsttempel armer’, 
besloot Marc Ruyters zijn artikel Montevideo 
stopt wegens algehele ontmoediging in De 
Antwerpse Morgen.45 De ontmoediging bleek 
gelukkig niet definitief  te zijn. Een jaar later 
opende Annie Gentils in de Peter Benoit-
straat haar eigen galerie, die ook vandaag 
nog actief  is.
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BART VERSCHAFFEL

In 2001 was in het SMAK in Gent een 
opmerkelijke tentoonstelling van Belgische 
schilderkunst te zien: de dubbeltentoonstel-
ling Luc Tuymans / Raoul De Keyser. Het 
ging om schilders van verschillende genera-
ties, maar de – relatief  late – erkenning van 
De Keyser en het debuut van Tuymans von-
den inderdaad min of  meer gelijktijdig 
plaats, eind van de jaren 80. Het idee om de 
twee schilders naast elkaar te plaatsen en 
hun aanpak te vergelijken was binnen die 
context zeker interessant. Er waren in het 
SMAK goede werken te zien. Maar de ten-
toonstelling zelf  spoot mist. De werken van 
de beide schilders werden immers associa-
tief  door elkaar gehangen, en de bijschriften 
waren zo aangebracht dat het voor de 
bezoeker dikwijls onduidelijk was wie nu 
wat geschilderd had. Wellicht was dat de 
bedoeling. De verwarring is niet zonder 
grond. Het is inderdaad zo dat sommige 
meer ‘figuratieve’ beelden van De Keyser op 
het eerste zicht verwisselbaar lijken met 
sommige van de meer ‘abstracte’ beelden 
van Tuymans. Men kon zich echter afvra-
gen of  het uitspelen van die gelijkenis, die 
op een beperkt aantal beelden berust, rele-
vant en interessant was. De tentoonstelling 
in het SMAK legde sterk de nadruk op de 
gelijkenissen tussen de beide schilders, en 
suggereerde een affiniteit of  zelfs een ver-
wantschap. Opnieuw bleek evenwel dat 
gelijkenissen gemakkelijk in het oog sprin-
gen, maar vaak misleidend en zelden inte-
ressant zijn. Het zijn de verschillen die ons 
scherper doen kijken en denken. Het bijna 
samenvallen van twee afzonderlijke over-
zichtstentoonstellingen van beide schilders 
in Brussel biedt de gelegenheid om, tien jaar 
later, de zaak opnieuw te bekijken, en een en 
ander recht te zetten.
 De schilderkunst is haar vanzelfsprekend-
heid kwijt, het is te laat om ‘naïef ’ te schilde-
ren. Elke schilder staat voor de vraag waar-
om en hoe het medium te gebruiken in een 
globale culturele conditie waarbinnen het 
beeld geheel gebanaliseerd is door de repro-
ductie, door de massaliteit en het gemak 
waarmee nieuwe ‘sprekende’ beelden 
gemaakt worden, en door de vanzelfspre-
kendheid en gewenning waarmee beelden 
bekeken en verbruikt worden. Boven dien is 
het zo dat de ‘unieke’ artistieke beelden die 
wel enig belang of  kritische relevantie kun-
nen hebben op een contraproductieve en 
stuitende manier onmiddellijk het voor-
werp worden van speculatie en financiële 
berekening. De Keyser en Tuymans geven 
hierop geen tegengestelde, maar wel zeer 
verschillende antwoorden. Verschillend in 
die mate dat hun oeuvres, alles welbe-
schouwd en de incidentele oppervlakkige 
gelijkenissen ten spijt, weinig met elkaar te 
maken hebben.
 Raoul De Keyser put zijn beelden niet uit 
zijn fantasie of  verbeelding, maar maakt ze 
door een eigensoortige abstractie. Hem treft 
steeds een ‘begin’ van een beeld in de wereld 
– naar de titel van de tentoonstelling in 
Brussel: een ding dat hij ziet. Het ‘ding’ dat 
frappeert is nooit een motief, nooit een tradi-
tioneel onderwerp van schilderkunstige inte-
resse. De Keyser schildert geen portretten of  
stillevens of  landschappen. Het ‘ding’ dat het 
beeld uitlokt is een visuele prikkel, die werkt 
zoals Roland Barthes de werking van het 
punctum heeft omschreven: ‘iets’ waaraan de 
glijdende aandacht blijft haken, waar ze even 
geheel door in beslag genomen wordt, en al 
het andere bij vergeet. De ‘prikkel’ is bijna 
steeds een waarneming – een rafelige lijn wit 
krijt op groen gras; een stuk zeildoek of  een 
heuvelrug die zich aftekent tegen het wij-
kend blauw van de hemel; de manier waarop 
al wat spiegelt op vlak water tegelijk beweeg-
lijk, wazig, vlekkerig én diep wordt… Soms is 
het ‘begin’ niet een visuele perceptie, maar 
veeleer een gewaarwording, of  een sterke 
impressie: bijvoorbeeld de manier waarop 
een vliegtuig bij het landen nog enkele keren 
opwipt bij de touch down. De Keyser maakt 
met wat hem treft geen samengestelde beel-
den. Hij voegt aan het ‘begin’, aan die punc-
tuele aanraking, geen materiaal meer toe. 
Hij maakt geen composities.
 Belangrijk is dat het ‘begin’ niet een stuk 
van ‘Onze Wereld’ is. Het ‘ding-dat-De Keyser-

ziet’ is nog niet ingepast in het geheel van 
mensen+dingen+handelingen+gebeurte-
nissen waarover de kranten berichten en 
dat wij ‘De Wereld’ noemen. Men kan het 
‘begin’ van De Keysers beelden natuurlijk 
wel met woorden aanduiden of  omschrij-
ven, maar nooit met één woord benoemen 
of  klasseren. Het begint ook nooit bij een 
verhaal of  verhaalfragment. Het begint bij 
‘werkelijkheid’. En het is het werk van de 
schilder uit deze ‘aanraking’ een beeld te 
ontwikkelen. Het gaat hem daarbij om het 
beeld zelf  dat hij maakt en aan de ervaar-
bare werkelijkheid toevoegt. De Keyser 
nodigt niet uit om te komen kijken naar wat 
hij eerst gezien heeft, hij wil ons niet ‘anders 
naar de werkelijkheid leren kijken’ of  iets 
dergelijks. De ‘prikkel’ is wel de oorzaak, 
maar nooit het onderwerp van het beeld. Een 
schilderij gaat niet over zijn aanleiding. Het 
‘onderwerp’ is het schilderij zelf. Het schil-
derij is zelf  een stuk werkelijkheid, van wer-
kelijkheid gemaakt. Op deze manier keert 
het ‘project’ van De Keyser zich niet expli-
ciet tegen de Wereld en de ‘actualiteit’. 
Maar het gaat er wel bewust aan voorbij.
 De werkelijkheid van Tuymans is reeds 
helemaal ‘Wereld’. Alles is reeds gerepre-
senteerd, benoemd, gecodeerd, in taal 
gevat, bezet met betekenissen. De werkelijk-
heid waarmee hij werkt bestaat als ‘voor-
stelling’: het zijn de dingen die Wij al gezien 
hebben, de verzameling van de ‘onderwer-
pen’ van de massamediacultuur. Deze glo-
bale culturele conditie verdicht zich en 
wordt concreet in de alomtegenwoordig-
heid en de almacht van het fotografische 
beeld. Het fotografische beeld is een vol en 
verzadigd beeld. Het is een beeld dat vanzelf  
overloopt van ‘realiteit’, op zo’n manier dat 
het de ‘werkelijkheid’ zelf  overtreft, en al 
wat geen beeld is doet verbleken en onge-
loofwaardig maakt. Tuymans maakt kriti-
sche kunst die zich tegen deze beeldenvloed 
keert. Hij wil tussenkomen in de geschiede-
nis. (Volgens Painting Today, een groot over-
zicht van de hedendaagse schilderkunst dat 
in 2009 bij Phaidon is verschenen, wordt 
hij nog het best als ‘history painter’ gerang-
schikt.) Hij doet dat niet met overvolle, 
extreme, barokke beelden die de ‘werkelijk-
heidsgetrouwe’ fotografie willen overtref-
fen, hij maakt evenmin karikaturen, en hij 
parodieert niet. Hij heeft zijn eigen schilder-
kunstige strategie ontwikkeld: hij selecteert 
volle, verzadigde fotografische beelden, en 
gaat die dan uithongeren, tot aan de morbide 
schoonheid van de anorexie toe. Het resul-
taat, het anorectische beeld, is essentieel 
figuratief. Wat het voorstelt is steeds her-
kenbaar en benoembaar: personages, 
gezichten, dieren, huizen, interieurs, bloe-
men… Maar via het schilderen reduceert 
Tuymans het herkenbare en gekende 
‘onderwerp’ – het ‘lichaam’ van het beeld – 
tot een schema, dat aanduidt wat er niet is. 
Het anorectische beeld toont een ‘lege 
plaats’: we zien de ‘afwezigheid’ van wat er 
was of  zou moeten zijn. We zien de aandui-
ding van de ‘inhoud’: de wangen, schou-
ders, billen of  borsten – die er niet zijn. 
Schildertechnisch geformuleerd: beelden 
zonder details, uitgevoerd in vale, homoge-
ne kleurvlakken, zonder kleurcontrasten, 
met donzige lijnen en contouren; beelden 
die het canvas niet dekken, die maar half  
bestaan. In een aantal aspecten lijken deze 
gedoodverfde schilderijen op schetsen of  
ondertekeningen. Maar daarvoor ontbreekt 
het structurerende, het stuwende, dat wat 
de krachtlijnen van een beeld naar voor 
duwt. De beelden van Tuymans wijken inte-
gendeel achteruit, alsof  ze zich niet kunnen 
of  willen doorzetten, alsof  ze zich terugtrek-
ken. Wat doet, wat betekent magerzucht? 
Gaat het om een aanklacht tegen het over-
gewicht van de actualiteit? Een ‘donkere 
spiegel’ voor de mediacultuur? Aan welk 
troebel verlangen appelleert deze esthetiek, 
of  anders gezegd: wat betekent de schoon-
heid van de catwalk van de jaren 90?

De eigenheid van de aanpak van de twee 
schilders, met hun mogelijkheden en beper-
kingen, komt goed tot uiting in de twee ten-
toonstellingen in Brussel: de ruime over-
zichtstentoonstelling van Tuymans in het 
‘groot circuit’ van BOZAR, met een zeven-
tigtal werken, en de meer bescheiden over-
zichtstentoonstelling De dingen die ik zie van 

Raoul De Keyser, met nagenoeg evenveel 
schilderijen en tekeningen, in de loketten-
zaal van het Vlaams Parlement.
 De tentoonstelling van Tuymans wordt 
aangekondigd door een groot werk, Turtle, 
naar een mechanische schildpad uit 
Disneyland, bovenaan de hoofdtrap van 
BOZAR. Dan volgt een proloog, een zaal met 
enkele meer recente en grotere beelden, 
waaronder een monumentaal werk uit 
2007, Wonderland. Daarop start de chrono-
logisch georganiseerde wandeling door het 
oeuvre, met als eerste werk een revelerend 
schilderij uit 1978, De handen. Het is een 
(zeer) ‘vroege’ Tuymans, het enige werk in 
de ganse tentoonstelling dat nog is opgezet 
volgens een traditioneel genre-format: als 
een klassiek, gecentreerd, geposeerd por-
tret, met een zelfstandig motief  dat het 
beeldvlak vult en waarbij de randen geen 
fotografische uitsnijding maken. De handen 
toont wel reeds duidelijk het eerste element 
van de schilderwijze waaraan Tuymans 
vervolgens onveranderlijk vasthoudt: het 
aanzetten van een herkenbaar ‘onderwerp’ 
van een voorstelling, en vervolgens het 
frustreren van de verwachting naar ‘vervol-
lediging’ die gepaard gaat met de herken-
ning, door de specifieke informatie achter te 
houden. In De handen gebeurt dit door de 
contouren van de figuur en de kleurvlakken 
te laten vervagen, en vooral door de beteke-
nisvolle details en wat er narratief  toe doet 
– het gezicht en de handen – uit te wissen… 
Het esthetisch effect hiervan is een beeld 
dat, zo lijkt het, ‘net niet tot stand komt’, 
enigszins zoals een foto die niet ver genoeg 
ontwikkeld is. Het betekeniseffect is een 
oxymoron: een ‘generiek’ portret, een por-
tret van een ‘niemand’… De andere schilde-
rijen in de eerste zaal, gemaakt tussen 1985 
en 1990, introduceren het tweede element 
van Tuymans’ strategie: het bewerken van 

foto’s, reproducties of  filmstills. Een fotogra-
fisch beeld is structureel vol, maar het is 
nooit volledig: het is steeds een fragment, 
het toont steeds een specifieke uitsnede uit 
een groter geheel dat ontbreekt. De foto-
graaf  kan met behulp van de formats van 
het theaterbeeld of  van de schilderkunstige 
genres dit fragmentkarakter verhullen en 
doen vergeten. Tuymans gebruikt daaren-
tegen in zijn schilderijen steeds de fotografi-
sche uitsnijding om zijn beeld onder span-
ning te zetten. Het kader structureert het 
beeld.
 In de eerste zaal hangen enkele van de 
vroege werken van Tuymans die laten zien 
wat de combinatie van het fotografische for-
mat en het ‘uithongeren’ van het beeld ople-
vert. Het bekendste is zeker het kleine mees-
terwerk Body: een meisjeslichaam in een 
nauw sport- of  danspakje, afgesneden onder-
aan de hals en net onder het geslacht, iets 
kleiner dan levensgroot. Anonieme meisjes-
achtigheid zonder vrouwelijkheid, een bleek 
en vlak ‘lichaampje’ dat als een hemdje aan 
een wasdraad hangt. Bijzonder is de nadruk-
kelijke presentie van de craquelures in de 
dikke verflaag, waardoor de frêle torso wel-
haast van porselein lijkt, wat de algehele 
indruk van kleinheid en breekbaarheid nog 
versterkt. Dit schilderij toont de vaste beeld-
formule van Tuymans op zijn sterkst: iets 
dagelijks en zeer gewoon, zoals een klein 
meisjeslichaam, dat altijd nog wel voor een 
paar mensen uitzonderlijk en belangrijk is en 
de moeite om te fotograferen, banaliseren, 
door de vervlakking die sowieso structureel 
gepaard gaat met het fotograferen en het 
reproduceren op dat beeld zelf  toe te passen, 
en het ‘leeg te schilderen’.
 Tuymans gebruikt zijn werkwijze niet 
alleen, hij heeft ze ook tot het ‘thema’ of  het 
onderwerp van een reeks schilderijen 
gemaakt: de reeks At Random uit 1994. 
Randomness: nivellerende toevalligheid. In 
deze reeks bewerkt Tuymans polaroidfoto’s, 
een fotografische techniek waarmee geen 
verheven en picturale fotografie gemaakt 
kan worden, die automatisch banaliseert, 
en het beeld volledig bevrijdt van de pictu-
rale formats en genreconventies die in de 
klassieke fotografie blijven doorwerken. De 
werken uit deze reeks, die vertrekken van 
willekeurig gekozen beelden – voorbeelden 
zijn At Random, The Rabbit, The Leg of  St. 
Valentine – tonen het ‘procedé Tuymans’ 
zuiver en sterk. Ze doen wat Body uit 1990 
doet, maar meteen ook wat in recentere 
werken gebeurt zoals Carpet en de Apotheek 
uit 2003, The Park uit 2005, en de recente 
grote ‘interieurs’ uit 2010, begin dit jaar te 
zien in Zeno X. Of  wat de paar schilderijen 
van muren met de projectie van lege dia’s 
uit 2002/2003 doen: virtuoos geschilderde 
beelden tonen van ‘bijna Niks’.
 Een foto toont wat er is of  gebeurt, en 
becommentarieert niet. Een foto is dus 
onschuldig. Elke foto wordt echter ook 
gemaakt vanuit de positie van de getuige. 
De aanwezigheid ter plekke en de fysieke 
nabijheid, die besloten ligt in het maken van 
de foto zelf, creëert sowieso een soort betrok-
kenheid. Achteraf  kan, precies omwille van 
deze afstandelijke betrokkenheid, de foto een 
schandaal worden. Het blote feit dat men 
daar toen was en het blijkbaar vanzelfspre-
kend vond om foto’s te maken, impliceert 
een schuldige afstandelijkheid, zelfs wan-
neer die foto gemaakt werd om iets bijzon-
ders of  ergs te tonen en aan te klagen. Elke 
foto stelt immers het ‘onvoorstelbare’ als-
nog voor, en maakt daardoor van het ‘erge’ 
iets wat gewoon te zien en te fotograferen 
was, net zo goed als de rest van de wereld. 
Tuymans heeft niet enkel banaliserende 
versies geschilderd van ‘at random’ gekozen 
beelden die vergeefs pogen om, via de foto-
grafie, het dagelijkse en banale een beetje 
‘bijzonder’ te maken. Hij heeft ook, van bij 
het begin, schilderijen dramatisch opgela-
den door te vertrekken van schuldige, en dus 
zeer beladen foto’s. Vroege en bekende voor-
beelden zijn Our New Quarters en 
Schwarzheide uit 1986, geschilderd naar 
een prentbriefkaart en een tekening van 
een concentratiekamp. Maar het wordt snel 
een goede gewoonte. Na foto’s en illustraties 
van concentratiekampen en gaskamers vol-
gen foto’s van nazifiguren, documentaire 
foto’s voor medisch gebruik enzovoort. 
Door te vertrekken van ‘schuldige’ foto’s 
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wordt het banaliserend effect van de schil-
derkunstige verwerking versterkt: de foto-
grafie en de beeldcultuur banaliseert dan 
immers niet zomaar in het algemeen. Ze 
banaliseert vooral (ook) het kwaad.
 Het probleem bij het gebruik van ‘schul-
dige’ beelden is echter dat ze enkel ‘werken’ 
wanneer de toeschouwer ze als dusdanig her-
kent. De toeschouwer moet weten welk 
beeld Tuymans als beginbeeld heeft gebruikt 
om het effect van de ‘bewerking’ te voelen. 
Dit probleem verraadt de essentieel retori-
sche structuur van Tuymans’ werk: het is 
erop gericht om een bepaald ‘effect’ te sorte-
ren bij de toeschouwer, maar is daarvoor 
afhankelijk van wat die beschouwer weet en 
verwacht. Zonder de cruciale informatie ziet 
de toeschouwer immers enkel een flets beeld 
dat, generiek, de troebele schoonheid van de 
anorexie oproept, en mist hij de specifieke 
politieke en kritische betekenis. Neem bij-
voorbeeld Wiedergutmachung, uit 1989: een 
koppel schilderijtjes, een rooster met rijen 
gestrekte polsen en handen, en een rooster 
met rijen verschillend gekleurde cirkeltjes. 
Het werk schokt daadwerkelijk wanneer 
men weet dat dit banale, bijna belachelijke 
beeld negatieven of  contactafdrukken 
naschildert van rijen handen en uitgesto-
ken, chemisch behandelde ogen van ver-
moorde zigeunerkinderen, en wanneer men 
weet dat die foto’s pasten bij een ‘weten-
schappelijk’ project van rassenvergelijking. 
Maar de vraag is hoe de toeschouwer aan 
deze cruciale informatie komt, en hoe (het 
geven van) die informatie zich tot het artis-
tiek werk verhoudt. De titels van de werken 
kunnen flink helpen, en men kan zeker ver-
dedigen dat een titel – net zoals de signatuur 
– aangeeft dat een maaksel ‘intentioneel 
beladen’ is, en dat die titel als dusdanig 
structureel tot het kunstwerk behoort. 
Kunstwerken hebben titels zoals mensen 
namen dragen. Tuymans beperkt zich ech-
ter niet tot het geven van titels, maar komt 
van achter zijn werk vandaan en verzorgt 
een brede communicatie bij en over de schil-
derijen, waarin dikwijls zeer expliciet, pre-
cies en insisterend wordt aangegeven waar 
een beeld vandaan komt, waarover het 
gaat, en waarom het ‘kritisch’ is. Dit gaat 
tot en met het reproduceren van de origi-
nele ‘schuldige’ beelden in de catalogus. Het 
gevolg van een en ander is dat op vele van 
zijn werken nu een ‘officiële’, geautoriseerde 
uitleg plakt.
 Een alternatief  voor het moeten ‘informe-
ren’ van de toeschouwer en het toevoegen 
van externe informatie en verduidelijking is 
‘schuldige beelden’ te kiezen die de toe-
schouwer sowieso onmiddellijk herkent. 
Tuymans is gaandeweg steeds meer iconi-
sche beelden gaan gebruiken. Iedereen her-
kent onmiddellijk de IJzertoren, Hitler, 
Koning Boudewijn of  Condoleezza Rice. 
Zeker wanneer dergelijke werken niet enkel 
van een sprekende titel voorzien zijn, maar 
vanaf  het midden van de jaren 90 ook nog 
in geladen thematische reeksen gepresen-
teerd worden, spreken ze min of  meer voor 
zichzelf: zo bijvoorbeeld de reeks over de 
perikelen rond de onafhankelijkheid van 
Belgisch Congo uit 2000, of  de reeks 
Revenants uit 2007 met religieuze persona-
ges, barokarchitectuur, het paleis van 
Versailles… De ‘gedeconstrueerde’ iconen 
schokken wel minder dan de ‘banale’ schul-
dige beelden. Daar kijkt de beschouwer 
immers eerst gecharmeerd naar een scha-
mel poëtisch interieur, leert dan dat hij een 
gaskamer aan het bewonderen was, beseft 
dat hij zich door zijn ‘vergissing’ objectief  

medeplichtig gemaakt heeft, en voelt zich 
mede aangeklaagd. Door het ‘iconische’ 
beeld onmiddellijk te herkennen, blijft men 
veilig langs de kant van de schilder. Het zien 
omvallen van een standbeeld verschaft 
daarenboven een bijkomend, bijzonder ple-
zier. Maar toch heeft het leunen op het ico-
nische, net zoals het uitgebreid ‘informeren’ 
van de beschouwer, zijn nadelen. Het kan 
mede de retoriek doen afglijden naar didac-
tiek, tot op het punt dat de schilderijen 
beginnen werken en gesmaakt worden als 
politiek correcte illustraties van de wisse-
lende thema’s van de cultural studies: van de 
Holocaust naar trauma studies, body politics, 
post-colonial, post-religion… Artistieke beel-
den worden echter niet relevant of  belang-
rijk omdat ze over iets ergs of  iets belang-
rijks gaan. Het leunen op geladen inhoud en 
systematisch demonteren van de aanspra-
ken van een beeld wordt contraproductief  
wanneer de artistieke operatie zelf  erdoor 
bloot komt te liggen.
 De tentoonstelling leert dat Tuymans zijn 
aanpak eerst gevonden en getest heeft – de 
‘methodische’ reeks van At Random van 
1994 kan hier als referentie dienen – en dat 
de belangrijkste nieuwe ontwikkeling 
nadien, naast het opzetten van de themati-
sche reeksen, bestaat uit het opvallend 
gebruik van steeds grotere formaten. Het 
werken op grotere formaten biedt zeker 
mogelijkheden: het open rekken van een 
motief  over een groter vlak verdunt het 
beeld nog meer, en verstoort consequent de 
intimiteit die soms in de kleine formaten 
kruipt. De zeer grote schilderijen krijgen 
daardoor een monumentaliteit die evenwel, 
op zijn zachtst gezegd, ambivalent is. Het 
formaat lijkt vooreerst voornamelijk een 
aanpassing aan de nieuwe context waar-
binnen Tuymans vanaf  het eind van de 
jaren 90 begint te werken: niet langer de 
huiselijke ruimtes van private verzame-
laars, maar de wijde museale ruimtes van 
de institutionele verzamelaars. Een aantal 
van die zeer grote doeken – niet vertegen-
woordigd in BOZAR – zoals een reeks stille-
vens uit 2002, zijn in wezen uitvergrotin-
gen van kleine beelden, met dat verschil dat 
men ze nu vanop een grotere afstand kan/
moet bekijken, en scenografisch anders kan 
inzetten. Dat gebeurt ook in de tentoonstel-
ling in BOZAR. Wonderland is op zichzelf  een 
complex, samengesteld beeld, maar het 
werkt ook sterk in de tentoonstelling, waar 
het, gekaderd door de enfilade van de zalen, 
op het vluchtpunt van de eerste as van het 
parcours, de regelmatige terugblik van de 
toeschouwer vanuit de verte confronteert.
 De tentoonstellingsarchitectuur voor 
Raoul De Keyser in de lokettenzaal van de 
voormalige zetel van het Bestuur der 
Postcheques van Victor Bourgeois, nu 
Vlaams Parlement, is ontworpen door de 
architecten Robbrecht & Daem. In de rech-
terhelft van de zeer lange en hoge, open hal, 
met aan één lange zijde de lokettenwand en 
met grote ramen aan de straatkant, en met 
sinds kort ook een groot barmeubel in de 
linkerhelft, hebben de architecten een licht 
verhoogde donkere houten vloer gelegd. 
Daarop is een wandeling afgebakend met 
behulp van vijf  halve rechthoekige kamers 
van ongelijke grootte, met als plafond enkel 
een rondlopende smalle rand, waaraan de 
belichting is opgehangen. De vijf  grote nis-
sen staan geschrankt op een rij achter en 
tegenover elkaar. De lichte, duidelijk voorlo-
pige, getimmerde structuur is toegankelijk 
langs alle kanten en open naar boven toe, 
maar schept toch intimiteit en schermt de 
werken af. Bij het betreden van de zaal, of  
vanuit de barzone, ziet men de schilderijen 
nauwelijks of  niet. Het is slechts in de 
kamers zelf, en via enkele incidentele door-
zichten van de ene kamer in de andere, dat 
men ze ziet. De schilderijen van De Keyser 
maken geen grote aanspraken. Een schilde-
rij is immers toch maar een klein ding, een 
kleine gebeurtenis – die natuurlijk voor 
sommige mensen zeer belangrijk en waar-
devol kan zijn. De respectvolle tentoonstel-
lingsarchitectuur bewijst de intieme, 
bescheiden schilderkunst van De Keyser een 
grote dienst.
 In de vijf  ‘kamers’ hangt telkens een the-
matisch ensemble, gekozen door de curator 
Robert Hoozee. De thema’s volgen min of  
meer, maar niet consequent, de chronologi-
sche ontwikkeling van De Keyser. Eerst 
Krijthoek, met vooral vroege werken en 
tekeningen, waaronder een drietal kleine, 
nog ‘Raveel-achtige’ dorpshoekgezichten 
uit 1964; een hommage uit 1979 aan de 

manier waarop Brusselmans zijn land-
schappen schematiseert, verdeelt, en als 
intarsi terug samenstelt, en de cruciale eer-
ste werken van het eind van de jaren 70 
waarin De Keyser geen ‘gehelen’ meer schil-
dert, maar visuele elementen isoleert en als 
begin van een beeld gebruikt. Het prototy-
pe: de krijtlijn in het gras. Dan volgt de sec-
tie Zeilen/Heuvels, eveneens werk uit de 
tweede helft van de jaren 70, dat niet gaat 
over lijnen in een vlak, maar over het raken 
en botsen van vormen en vlakken – soms 
getekend, soms gekleurd – of  het afbakenen 
van ‘gebieden’ in een vlak. In Zinkend, met 
werk van de jaren 80, verschuift dit naar de 
manier waarop vlakken en vormen in de 
‘diepte’ van het beeldvlak kantelen en weg-
zinken, voor en in elkaar schuiven, oplos-
sen. Het schilderij is geen vlak, maar een 
ruimte gevuld met een doorzichtige sub-
stantie die de dingen op elkaar laat inwer-
ken, en waarbij men slechts tot net onder 
het oppervlak, in de bovenste laag, kan kij-
ken – dieper wordt het donker en verdwij-
nen de dingen. In Bleu de ciel, met werk van 
de jaren 90, drijven volumes, vlakken en 
draden voor en tegen elkaar in een diepe 
ruimte, die nu leeg en eindeloos aanvoelt, of  
schuift een vlak voor de wijkende lege diep-
te. Remnants, ten slotte, met voornamelijk 
werk van de laatste tien jaar, groepeert beel-
den waar op een ‘fond’ – geen compositie 
van vlakken, niet een ruimte, maar een 
ingekleurde bladspiegel – merkwaardige 
‘tekens’ verschijnen, zoals letters op een 
blad papier. Een soort kalligrafie in geheim-
schrift. Elk schilderij bevat een configuratie 
van meerdere tekens, duidelijk in dezelfde 
taal, die samen, op dat vlak, een figuur 
maken die uitnodigt om tegelijk te kijken en 
te lezen.
 Het format van de overzichtstentoonstel-
ling dient, zo blijkt, niet elk oeuvre. Alles 
hangt af  van de aard van de kunst, van de 
manier waarop de werken aandacht vragen 
en vasthouden, van wat ze willen. De licht 
timide, poëtische kunst van Raoul De Keyser, 
die met weinig betekenis bezet is, wint dui-
delijk bij een breder overzicht. De individua-
liteit van de werken komt beter tot zijn recht, 
elk werk wordt rijker wanneer De Keyser zijn 
eigen ruimte krijgt, en de breedte en variatie 
van het oeuvre mee getoond wordt.

 

Een overzichtstentoonstelling in de grote 
huizen is natuurlijk wel prestigieus, maar 
werkt de discursieve kunst van Tuymans 
tegen. Zijn retorische en strategische schil-
derijen overtuigen elk afzonderlijk, en in 
kleine ensembles. Maar wanneer men ze, 
zoals in BOZAR, gegroepeerd ziet, wordt de 
eerste sterke indruk gaandeweg steeds meer 
overstemd door het besef  dat de verschil-
lende werken op virtuoze wijze eigenlijk 
hetzelfde punt maken en benadrukken. Dan 
beginnen de gelijkenissen tussen de werken 
te resoneren, en verzwakken de beelden 
elkaar.

Luc Tuymans – Retrospective (curatoren: 
Madeleine Grynsztejn & Helen Molesworth) 
liep van 18 februari tot 8 mei in BOZAR, 
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
(02/507.82.00; www.bozar.be).

Raoul De Keyser, De dingen die ik zie (cura-
tor: Robert Hoozee) loopt tot 11 juli in De 
Loketten van het Vlaams Parlement, 
IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel 
(02/552.46.11; www.vlaamsparlement.
be/vp/contact/bezoeken/deloketten.html.)

Het werk van zowel Raoul De Keyser als 
Luc Tuymans wordt in België vertegen-
woordigd door Zeno X Gallery, Leopold De 
Waelplaats 16, 2000 Antwerpen / Appel-
straat 37, 2140 Borgerhout (03/216.38.88; 
www.zeno-x.com). 
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Thomas Struth
De overzichtstentoonstelling in K20, Düsseldorf

STEVEN HUMBLET

Eerst de dreunende monotonie van de 
methode, later de subtielere melodie van de 
variatie. Tijdens zijn opleiding aan de 
Kunstacademie Düsseldorf, waar hij stu-
deert in het atelier van Gerhard Richter en 
Bernd & Hilla Becher, verdiept Thomas 
Struth (°1954) zich in de mogelijkheden 
van een procedurele werkwijze. Van de 
Bechers ontvangt hij een onderwerp (archi-
tectuur) en een strak gedefinieerde fotogra-
fische methode. Het formele programma 
van de Bechers laat zich relatief  eenvoudig 
samenvatten: zwart-wit, bescheiden for-
maat, serieel, frontaal standpunt, egale 
belichting, principiële scherpte. Een reeks 
keuzes die slechts één doel dienen: in de 
mate van het mogelijke de subjectiviteit van 
de fotograaf  uitschakelen. Het door de 
Bechers gepromote fotografisch program-
ma is, net zoals de fotocamera zelf, een 
machine om beelden te produceren, met de 
fotograaf  in de rol van slaafse uitvoerder. 
Struth laat deze productieve machine voor 
een eerste keer los op de stad waar hij zijn 
artistieke opleiding volgt. Hij fotografeert er 
enkele straten, telkens vanuit eenzelfde 
standpunt: midden op een kruispunt richt 
hij zijn camera op een van de straten die 
erop uitkomen. Alle gefotografeerde straten 
van eenzelfde stad worden vervolgens 
samengebracht in een serie. Na Düsseldorf  
volgt, nauwelijks één jaar later, New York  
– een stad die door de ijzeren wetmatigheid 
van haar stratenplan wel voorbestemd lijkt 
voor een strikte toepassing van deze metho-
de. Het resultaat van deze uiterst nauwkeu-
rige werkwijze is, bizar genoeg, een reeks 
‘open’ beelden die een echt centrum lijkt te 
ontberen. Struths straatbeelden gooien een 
ruimte open waarin een aandachtige blik 
een tijdlang kan vertoeven, maar ze lijken 
niet echt ‘iets’ aan te kaarten. Er is geen kri-
tische analyse (die de verloedering van het 
New Yorkse stadscentrum zou verbinden 
met de vlucht naar de suburbane woon-
wijk), zelfs geen esthetisch waardeoordeel 
(over de snelle heropbouw van het naoor-
logse Düsseldorf), enkel een zuivere registra-
tie: de fotograaf  ontvangt, beoordeelt niet. 
Deze terughoudendheid van de fotograaf  
zal een constante blijken in het werk van 
Struth.
 Dan, een eerste variatie. Wat blijft, is de 
afwezigheid van kleur, het eerder beschei-
den formaat, het structurerende principe 
van de reeks, de aandacht voor stad en ste-
delijkheid. Wat verdwijnt is de strikte bepa-
ling van het standpunt. Nog steeds staat 
Struth op een eerbiedwaardige afstand van 
het onderwerp (ook nu laat hij het gebouw 
ademen in de stedelijke context waarin het 
is ingebed), nog steeds kiest hij voor een 
frontaal standpunt, maar het wordt niet 
langer door een onwrikbare formule vastge-
legd. De plaats van waaruit hij fotografeert 
wordt nu meer door zijn kennis van en 
gevoeligheid voor het gekozen onderwerp 
bepaald. De (kleine) dosis subjectiviteit die 
toegediend wordt, lijkt vooral rationeel en 
cognitief  van aard (deze beelden lijken de 
stedelijke ontwikkeling te willen begrijpen, 
in plaats van ze louter te tonen). Aan de 
pure registratie wordt (heel voorzichtig) een 
interpreterende laag toegevoegd, wat zich al 
meteen vertaalt in een andere ‘kijkerva-
ring’: in plaats van te meanderen, zoals in 
de eerste straatbeelden, botst de blik nu al 
snel op een verticale stapeling. De camera 
legt als een sonde de verschillende histori-
sche bouwlagen van de stad bloot (Rome) of  
toont hoe de stad zich inschrijft in de topo-
grafie van het reeds aanwezige landschap 
(Napels). Die nieuwe verhouding (tussen 
fotograaf  en onderwerp, tussen kijker en 
beeld) gaat ook gepaard met de inzet van 
een ander organisatieprincipe. Voor het 
eerst worden beelden uit verschillende ste-
den samengebracht in een reeks (met als 
titel Unconscious Places): de identiteit van de 
serie wordt nu niet langer bepaald door de 
plaats van opname, maar door het behan-
delde thema. Maar verder dan dit gaat de 
interpreterende blik niet: nog steeds weigert 
de fotograaf  een oordeel te vellen.

Einde jaren 80, begin jaren 90 volgt een 
tweede variatie, of  liever: een reeks varia-
ties. Het sobere zwart-wit wordt af  en toe al 
eens vervangen door kleur, het eerder 
bescheiden formaat kent een eerste groei-
stuip, het scala aan onderwerpen wordt uit-
gebreid (‘familie’ en ‘natuur’ vervoegen de 
stad). Dat kleur inderdaad binnen een strikt 
documentair kader kan worden ingezet, 
leert Struth van de Amerikaanse documen-
taire fotografie (en dan voornamelijk door 
het werk van Stephen Shore). Kleur lijkt 
nochtans haaks te staan op de analytische 
zuiverheid van het documentaire beeld: de 
reductie van de wereld tot een serie grijs-
waarden weert de frivoliteit die kleur eraan 
toevoegt (zwart-wit openbaart het skelet 
van de wereld, kleur beschrijft enkel de aan-
kleding ervan). Het toelaten van kleur 
gebeurt geleidelijk aan: in reeksen die over-
wegend uit zwart-witbeelden bestaan, duikt 
al eens een kleurenbeeld op (in Struths 
stadsbeelden uit Japan, Rome en Napels bij-
voorbeeld of  in zijn familieportretten). 
Kleur wordt bij Struth echter nooit exube-
rant lyrisch ingezet: het verfraaiend effect 
ervan wordt steevast gedempt door een 
strenge, afstandelijke vorm. Een prachtig 
voorbeeld daarvan is het beeld dat hij in 
2000 maakt van de Parijse Notre Dame. Het 
is een frontaal beeld waarbij enkel de façade 
wordt getoond. Het volume wordt platge-
drukt, een strenge formele strategie die her-
innert aan de 19de-eeuwse architectuurfo-
tografie. Toch is het een resoluut hedendaags 
beeld: door het grote formaat, de kleur, de 
menselijke aanwezigheid. Onderaan zien 
we groepjes mensen (toeristen) naar de 
gevel van de kerk kijken of  in een lange rij 
aanschuiven voor het portaal. Dit beeld lijkt 
in eerste instantie geen gebouw te beschrij-
ven, maar een (door de toeristische indus-
trie gecreëerd) imago te schetsen. En toch 
wringt er iets. Door een hoger standpunt in 
te nemen – de camera blikt niet omhoog of  
omlaag, maar ontmoet de kathedraal op 
gelijke voet – maakt Struth duidelijk dat het 
gebouw het centrale onderwerp is van het 
beeld. De Notre Dame zuigt alle aandacht 
naar zich toe, terwijl de toevloed van men-
sen onderaan slechts een commentaar in de 
marge vormt. Dit beeld levert geen (al te 
gemakkelijke) kritiek op de manier waarop 
de toeristische exploitatie de betekenis van 
het monument zou ondermijnen; het stelt 
iets anders aan de orde. Hier worden twee 
manieren van kijken tegenover elkaar 
geplaatst: het langzame, geconcentreerde 
kijken waartoe het uiterst gedetailleerde 
fotografische beeld uitnodigt versus de ver-
strooide aandacht van de samengetroepte 
mensen onderaan in het beeld.
 De introductie van kleur gaat ook gepaard 
met een gestage vergroting van het beeld, 
tot waarlijk reusachtige proporties (het zo-
even aangehaalde beeld van de Notre Dame 
meet maar liefst 1,81 meter op 2,24 meter). 
De keuze voor dit immense formaat wordt 
door Struth echter niet gebruikt om de kij-
ker te epateren, maar juist om hem op 
afstand te houden. Het formaat is een 
instrument om de aanzuigkracht van kleur 
tegen te werken: waar kleur de kijker in het 
beeld trekt, duwt het formaat hem er weer 
uit. Dit trek- en duweffect is vooral navoel-
baar in de natuurbeelden uit de serie 
Paradises. In de tentoonstelling worden deze 
natuurbeelden in dezelfde ruimte getoond 
als de eerste stadsbeelden uit de jaren 70 en 
80, een keuze die dankzij de genereuze 
ruimte van deze zaal wonderlijk uitpakt. Op 
het eerste gezicht hebben beide series wei-
nig met elkaar te maken: de ene is zwart-
wit, klein gedrukt, afstandelijk, overzichte-
lijk, helder, de andere is in kleur, en bestaat 
uit gigantisch grote beelden met een chaoti-
sche wirwar van takken, bladeren, bomen 
en struiken waar de kijker hopeloos in ver-
strikt geraakt. Waar de kijker in de ene reeks 
zich vrij door de stedelijke jungle kan bewe-
gen, botst hij in de andere reeks op een 
ondoordringbare muur van vegetatie. De 
exponentiële toename van informatie in de 
kleurrijke natuurbeelden – waar elk blad, 
elke tak en twijg zichtbaar is – levert blijk-
baar geen dieper inzicht op in de afgebeelde 
realiteit, integendeel zelfs: het beeld slibt 
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dicht, de natuur wordt onbereikbaar (een 
weelderige volheid die geen betekenis meer 
genereert). Struths natuuropnames marke-
ren het punt waarop het landschap kantelt 
in betekenisloze natuur, het punt met ande-
re woorden waarop de natuur haar meest 
dreigende gedaante aanneemt en transfor-
meert in een voor de cultuur onverteerbare 
rest – een kantelpunt dat blijkbaar alleen 
met behulp van fotografie kan bereikt wor-
den. (En precies op dat ogenblik beseft de 
toeschouwer wat hem zo ‘stoort’ aan de eer-
ste straatbeelden van Struth: ook daar 
benadert de fotografische registratie een 
akelige nietszeggendheid, verdwijnt het 
onderwerp in een pure opsomming van ste-
delijke vormen.)
 Maar dan gebeurt er iets wonderlijks: de 
eerder warrige opeenstapeling van brute 
natuurelementen neemt alsnog een cultu-
rele vorm aan. Niet dat de beelden plotse-
ling een landschap worden (daarvoor staat 
de fotograaf  te dicht bij de gefotografeerde 
flora, is er te weinig wandelruimte), maar 
omdat de kijker in de afgebeelde natuur zeer 
specifieke culturele resonanties ontwaart. Is 
dat rotsachtige, met mossen bedekte ‘land-
schap’ niet ‘typisch’ Japans? Een snelle blik 
op het plaatje naast het beeld, bevestigt het 
vermoeden: dit is inderdaad opgenomen in 
Japan. De brute natuur wordt alsnog een 
herkenbare ‘plaats’, meer zelfs, een plaats 
die drager is van een regionale of  zelfs 
na tionale identiteit (net zoals de straten die 
Struth in Düsseldorf  en New York fotogra-
feerde ook gelezen kunnen worden als ver-
tegenwoordigers van een specifieke stedelij-
ke identiteit). Het is alsof  de kijker eindelijk 
‘thuiskomt’ in de beelden. Deze voortduren-
de wisseling tussen de kille afwijzing van 
een onbegrijpelijke natuur en een warm 
bereid welkom van een ‘herkend landschap’ 
brengt opnieuw de dubbelzinnige natuur 
van het fotografische beeld aan de opper-
vlakte. Fotografie, zo suggereert Struth hier, 
manoeuvreert de kijker in een onmogelijke 
positie: tegelijkertijd binnen én buiten.

Het oeuvre van Struth laat zich lezen als 
een consequente (en radicale) bevraging 
van het statuut en de betekenis van het foto-
grafische beeld. Vooral het problematische 
statuut van de toeschouwer staat centraal: 
wat ziet hij eigenlijk wanneer hij naar een 
fotografisch beeld kijkt? Wat is het episte-
mologisch statuut van het fotografische 
beeld en, vooral, welk soort van kijken legt 
het op aan de beschouwer? Hoe belangrijk 
deze vraag voor Struth wel is, blijkt nog 
maar eens uit zijn recente werk. In deze 
serie industriële opnames fotografeert hij 
plaatsen waar ‘iets’ wordt gemaakt: labora-
toria waar wetenschappelijke kennis wordt 
geproduceerd, een reusachtig droogdok 
waar twee schepen worden klaargemaakt 
voor de vaart, het lanceerplatform van de 
Space Shuttle enzovoort. Hoe helder en 
leesbaar deze beelden in eerste instantie ook 
mogen lijken – alleen al doordat ze de ruim-
te omvatten waarin deze productieproces-
sen plaatsvinden, geven ze de illusie de 
daarin ontplooide activiteiten bevattelijk te 
kunnen voorstellen – hun informatieve 
waarde lost op in de (onophefbare) onwe-
tendheid van de kijker. Deze laatste ziet wel 
‘iets’, maar wat dat ‘iets’ nu precies inhoudt, 
blijft ook na een grondige inspectie van het 
beeld onduidelijk. Het ontbreekt hem nu 
eenmaal aan de nodige kennis om de werke-
lijkheid achter het beeld te decoderen (wij 
zijn geen kernfysici, scheepsbouwers, labo-
ranten…). Hier stuit het documentaire beeld 
op zijn uiterste grens: alhoewel extreem 
leesbaar, ontsnapt het wezenlijk aan ons 
bevattingsvermogen. Het fotografische 
beeld mag dan al de illusie van beheersbaar-
heid en overzichtelijkheid delen met de 
landkaart of  het wegenplan, bij nader 
inzien is het allerminst een betrouwbare 
gids om de wereld te ontdekken.

Rest de vraag wat deze beelden ons willen 
duidelijk maken. Het lijkt in elk geval weinig 
relevant om ze als een kunst-beeld te bena-
deren, dat zijn wortels heeft in een traditie 
van moderne en kritische avant-garde-
kunst. Het programmaboekje doet dat 
nochtans maar al te graag: het licht een 
aantal sleutelbeelden uit de tentoonstelling 
toe aan de hand van een vergelijking met 
kunstwerken uit het modernisme. Wellicht 
moeten we ze eerder benaderen als beschou-
welijke beelden die mogelijke verhoudingen 
tussen kijker en fotografisch beeld aftoet-
sen. De vraag die ze dan aan de orde stellen, 

is wat het betekent om te kijken naar foto-
grafische beelden: niet de vraag dus naar de 
ultieme betekenis van het beeld of  naar de 
boodschap die de fotograaf  met zijn beelden 
wil brengen, maar een eerder bescheiden 
(naïeve?) vraag naar de manier waarop het 
fotografische beeld het kijkende lichaam 
dresseert. De opbouw van de tentoonstel-
ling in Düsseldorf  suggereert dat we het 
antwoord inderdaad eerder in deze richting 
moeten zoeken. Alhoewel de industriële 
beelden van Struth de meest recente beel-
den zijn, sluit de expo immers af  met een 
presentatie van zijn oudere museumbeel-
den. In deze serie foto’s wordt het verschij-
nen van en het kijken naar publiek geëxpo-
seerde beelden gethematiseerd. Belangrijk 
is dat het telkens gaat om het kijken naar 
schilderijen: soms worden ze geïntegreerd 
in het beeld, soms niet. In het laatste geval 
zien we een groep mensen naar een beeld 
kijken dat zich in de rug van de fotograaf   
– en dus buiten het bereik van de camera – 
bevindt: wij kijken naar kijkende mensen, 
maar blijven zelf  (als kijker) buiten schot, zo 
lijkt het wel. Een wat ouder beeld (uit 1989) 
maakt echter duidelijk dat wij als kijker van 

het fotografische beeld evenzeer in het vizier 
worden genomen als de museumbezoeker. 
De foto toont een man die in het Kunst-
historisches Museum van Wenen kijkt naar 
een mannenportret van Rembrandt. Rechts 
hangt het portret van een vrouw. Door het 
standpunt dat de fotograaf  inneemt, lijkt 
het alsof  de vrouw naar de mannelijke toe-
schouwer kijkt, terwijl de geportretteerde 
man juist langs deze toeschouwer heenkijkt 
en zijn blik op ons richt. Meteen worden wij 
– als een publiek dat buiten de opname staat – 
mee opgenomen in het beeld. Ook wij zitten 
nu gevangen in dit netwerk van spiedende 
blikken. Kijken, bekeken worden, terugkij-
ken: het komt allemaal samen in dit ene 
beeld.
 Ons kijken naar het fotografische beeld 
herhaalt het kijken dat in de fotografische 
opname wordt vastgelegd. Niet dat we ons-
zelf  noodzakelijkerwijze herkennen in de 
specifieke handelingen die de kijkende 
lichamen in Struths beelden stellen, maar 
we worden er ons bewust van dat in ons kij-
ken dezelfde (lichamelijke) processen aan 
het werk zijn: net zoals de kijkende licha-
men in de foto’s, worden ook wij gedres-

seerd door het bekeken beeld. Kijken, zo zien 
en ervaren we hier, is geen puur mentaal, 
intellectueel proces, maar een fysiek gebeu-
ren, een belichaamde praktijk: net zoals we 
in de museumbeelden zien hoe lichamen 
zich positioneren tegenover een schilderij, 
hoe ze (bewonderend?) opkijken naar een 
meesterwerk (dat wij echter niet te zien krij-
gen), hoe ze zich (onbewust) de poses van de 
figuren in het bekeken kunstwerk eigen 
maken, zo ervaren we nu in ons eigen kij-
ken hoe de fotografische registratie ons kij-
kend lichaam stuurt (door formaat, stand-
punt, het spel van blikken enzovoort). De 
ambitie van deze beelden: te tonen wat het 
betekent te kijken. Ze laten zich dan ook 
lezen als een wonderlijke apologie van wat 
er in het museum gebeurt, van de ‘over-
dracht’ die daar tussen beeld en beschou-
wer (niet langer toeschouwer) plaatsgrijpt. 
We zien (en worden zelf) alerte, geconcen-
treerde lichamen… De fotografische regis-
tratie is geen kritische analyse van deze kij-
kervaring – ze heeft niets gemeen met de 
milde spot van de humanistische fotografie 
of  met de scherpe ironie van het postmo-
derne iconoclasme – maar een manier om 
in deze lichamelijke ervaring binnen te tre-
den. Deze wonderbaarlijke beelden danken 
hun krachtige aanwezigheid niet aan hun 
reusachtig formaat, maar wel aan de zinne-
lijke verrukking die ze in het kijkende 
lichaam weten op te wekken.

De tentoonstelling Thomas Struth. Foto
grafien 19782010 loopt nog tot 19 juni in 
de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
(K20), Grabbeplatz, Düsseldorf. De tentoon-
stelling reist daarna nog naar de Whitechapel 
Gallery in Londen (6 juli – 19 september 
2011) en het Museo Fundação Serralves in 
Porto (14 oktober 2011 – 29 januari 2012). 

Het werk van Thomas Struth wordt in België 
vertegenwoordigd door Galerie Greta Meert, 
Vaartstraat 13, 1000 Brussel (02/219.14.22; 
www.galeriegretameert.com). 

Het werk van Thomas Struth wordt in 
Nederland vertegenwoordigd door Galerie 
Paul Andriesse, Westerstraat 187, 1015 MA 
Amsterdam (020/623.62.37; www.paul 
andriesse.nl).

Thomas Struth

Kunsthistorisches Museum 3, Wenen, 1989
privéverzameling

Thomas Struth

Hermitage 3, St. Petersburg, 2005
privéverzameling
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24.05.11/10:00
MICHAEL LÖWY

—— LECTURE

24.05.11/14:00
HEGEL SEMINAR

24.05.11/17:00
REY CHOW

—— LECTURE

26.05.11/11:00
AFTER 1968

THE SUBTRACTIVE 
CLASS II  
THE PROLETARIAN 
CAPACITY FOR 
INSURRECTION

—— SEMINAR INTRODUCED BY KATJA  
 DIEFENBACH AND DOMINIEK HOENS

26.05.11/16:00
STATHIS KOUVELAKIS

MARX’S CRITIQUE 
OF THE POLITICAL

—— LECTURE

27.05.11/13:00–19:00
THE HUMAN ANIMAL 
IN CONTEMPORARY 
PHILOSOPHY, 
PSYCHOANALYSIS 
AND SCIENCE

—— CONFERENCE ORGANISED BY MLADEN  
 DOLAR AND LORENZO CHIESA

28.05.11/11:00–19:00
THE HUMAN ANIMAL 
IN CONTEMPORARY 
PHILOSOPHY, 
PSYCHOANALYSIS 
AND SCIENCE

—— CONFERENCE ORGANISED BY MLADEN  
 DOLAR AND LORENZO CHIESA

28.05.11/12:00
KUNSTTOUR

HASEEB AHMED, ADRIAN ALECU, JASPER COPPES, 
VANESSA DESCLAUX, PAUL GANGLOFF, EDWIN 
GARDNER, MARCEL HILLER, DOMINIQUE HURTH, 
INA KWON, ALEXI KUKULJEVIC, CHRISTOPHE 
LEMAITRE, AXEL LOYTVED, ADRIEN LUCCA, EMILIO 
MACCHIA, VASILIS MARMATAKIS, ALEXANDER 
NEGRELLI, BAVO OLBRECHTS, NATHANIA RUBIN 
AND ANDROS ZINS-BROWNE

WAVELENGTHS
 —— EXHIBITION

28.05.11/12:00–18:00
BOOK FAIR
JAN VAN EYCK PUBLICATIONS AND  
OVER 2000 LIBRARY DOUBLES

—— BOOK SALE 

29.05.11/12:00
KUNSTTOUR

HASEEB AHMED, ADRIAN ALECU, JASPER COPPES, 
VANESSA DESCLAUX, PAUL GANGLOFF, EDWIN 
GARDNER, MARCEL HILLER, DOMINIQUE HURTH, 
INA KWON, ALEXI KUKULJEVIC, CHRISTOPHE 
LEMAITRE, AXEL LOYTVED, ADRIEN LUCCA, EMILIO 
MACCHIA, VASILIS MARMATAKIS, ALEXANDER 
NEGRELLI, BAVO OLBRECHTS, NATHANIA RUBIN 
AND ANDROS ZINS-BROWNE

WAVELENGTHS
—— EXHIBITION

29.05.11/12:00–18:00
BOOK FAIR
JAN VAN EYCK PUBLICATIONS AND  
OVER 2000 LIBRARY DOUBLES

—— BOOK SALE

28.06.11
AESTHETICS AND POLITICS
THOMAS ELSAESSER

AUTHORSHIP  
 AND AGENCY IN 
‘POST-IDEOLOGICAL’ 
HOLLYWOOD 
CINEMA

—— LECTURE, SCREENING

01.07.11
EMANUELE COCCIA

—— LECTURE

02.07.11/11:00
ERIK PORGE

—— LECTURE

02.07.11/14:00
AESTHETICS AND POLITICS

KETI CHUKHROV
—— LECTURE

22.05.10–21.05.11
MATT MULLICAN

—— EXHIBITION, RESEARCH PROJECT  
 IN COOPERATION WITH HEDAH  
 AND STICHTING EDMOND HUSTINX 
 HEDAH, MAASTRICHT, NL

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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Autonome Beeldende Kunst
Vormgeving Communicatie
Vormgeving Ruimtelijk Ontwerp
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Hanzehogeschool Groningen
University of Applied Sciences

Academie Minerva
Beeldende Kunst en Vormgeving

FMI Masters
Popcultuur

www.academieminerva.nl
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 Roger Ballen 
Skadukant  
07.05.11•28.08.11

Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard t +31 46 4513460  f +31 46 4529111  
info@hetdomein.nl www.hetdomein.nl  Open: di-z0 11.00-17.00 uur, Pinkstermaandag  
13 juni. Gesloten: Pinksterzondag 12 juni. Iedere 1e zondag v/d maand gratis entree! 
Museum Het Domein is een culturele instelling van

Lezing door Roger Ballen op zondag 8 mei om 14.00 uur

Roger Ballen, Dresie and Casie, twins, Western Transvaal, 1993; Boarding House, 2008. Courtesy Xavier Hufkens Gallery, Brussel
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WIM WEYMANS

Na de associatievorming en de Bologna-
hervorming (de invoering van het ‘BaMa’-
stelsel) lijkt de rust aan de Vlaamse univer-
siteiten teruggekeerd. Maar schijn bedriegt. 
Haast ongemerkt doet zich momenteel 
immers een ontwikkeling voor die de weten-
schappelijke en maatschappelijke positie 
van de cultuurwetenschappen (humanities) 
verandert. Sinds kort worden universiteiten 
immers voor een belangrijk deel gefinan-
cierd op basis van het aantal artikelen in 
vaktijdschriften waarvan de inzendingen 
door vakgenoten worden beoordeeld (peer 
review). Voor de humane en sociale weten-
schappen creëerde de Vlaamse overheid 
daartoe in samenspraak met de universitei-
ten het ‘Gezaghebbende Panel’, dat een lijst 
opstelde van vaktijdschriften die al dan niet 
meetellen voor het berekenen van deze 
onderzoeksfinanciering. Het resultaat is het 
‘Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand 
voor de Sociale en Humane Wetenschappen’ 
(kortweg VABB). Vaak wordt aangenomen 
dat door een ‘objectieve’ financiering op 
basis van het aantal publicaties de weten-
schap en de samenleving een dienst wordt 
bewezen. Ik ben echter van mening dat deze 
aanpak in het geval van de cultuurweten-
schappen nefast is voor zowel de weten-
schappelijke als de maatschappelijke bijdra-
ge van het onderzoek. 

Universitaire competitie

Voor de huidige beleidsmakers verdient 
onderzoek pas financiële ondersteuning 
indien het excellent is en tot de wereldtop 
behoort. Dat betekent dat onze universitei-
ten moeten kunnen concurreren met hun 
Amerikaanse tegenhangers die de rankings 
domineren. Anders dan in Europa werd het 
toponderzoek in de VS echter van meet af  
aan geconcentreerd in enkele universitei-
ten. Europa en de VS hebben elk ongeveer 
4000 universiteiten en hogescholen, maar 
in Europa doen al deze instellingen een 
beetje aan onderzoek, terwijl in de VS 
slechts zo’n 100 universiteiten instaan voor 
het merendeel van het onderzoek (en de 
proefschriften). In de VS gaat bijvoorbeeld 
twee derde van het federale onderzoeksbud-
get naar ongeveer 100 zogenaamde onder-
zoeksuniversiteiten. Geen wonder dat deze 
Amerikaanse universiteiten de globale ran-
kings aanvoeren.
 Indien Europa wil meetellen, zo luidt de 
redenering, dan zullen de Europese landen 
hun onderzoek eveneens moeten concen-
treren in enkele ‘topuniversiteiten’. De over-
heid die de (Europese) universiteiten gro-
tendeels financiert, kan een dergelijke 
concentratie makkelijk sturen door steeds 
meer geld te geven aan ‘excellente’ universi-
teiten en minder aan de andere. Daardoor 
wordt onderzoek geleidelijk geconcentreerd 
in enkele topuniversiteiten (Leuven en Gent 
zien zichzelf  alvast als kandidaten en steu-
nen dit beleid dan ook). Bologna (‘harmoni-
seren van opleidingen’) bleek voor Europa 
dus slechts een voorbereiding voor een con-
currentieslag tussen universiteiten met het 
oog op een concentratie van middelen in 
enkele onderzoeksuniversiteiten. In navol-
ging van Engeland wil Vlaanderen sinds 
kort eveneens een kunstmatige competitie 
tussen universiteiten aanmoedigen.
 Hoe bepaalt de overheid echter op een 
objectieve wijze wie tot de top behoort? Men 
kan kijken wie tot de top behoort in elke dis-
cipline (het Engelse model). Men kan echter 
ook, zoals in Vlaanderen, de middelen ver-
delen op basis van de totale onderzoekspres-
tatie van alle disciplines aan één universi-
teit. Het probleem daarbij is dat disciplines 
pas met elkaar kunnen worden vergeleken 
indien ze op dezelfde noemer worden 
gebracht. In de niet-cultuurwetenschappen 
wordt de publicatie van een artikel in een 
Engelstalig vaktijdschrift met peer review als 
een objectief  criterium beschouwd, zoals 
blijkt uit tijdschriftenrankings van het privé-
bedrijf  Web of  science. In die rankings zijn de 
cultuurwetenschappen echter onderverte-
genwoordigd. Precies om die reden creëer-
den de Vlaamse beleidsmakers het VABB, 
zodat ze naar analogie met de niet-cultuur-

wetenschappen te weten kunnen komen 
welke tijdschriften in de cultuurweten-
schappen internationaal meetellen. Op 
basis van deze objectieve gegevens (aantal 
publicaties per universiteit) verdeelt de 
Vlaamse regering vervolgens onderzoeks-
gelden tussen universiteiten en zorgt ze 
voor een ‘eerlijke’ concurrentie tussen uni-
versiteiten en disciplines. 

Het Amerikaanse voorbeeld?

Door echter alle disciplines op eenzelfde noe-
mer te brengen, worden de disciplinaire ver-
schillen in publicatiecultuur binnen de cul-
tuurwetenschappen miskend. In de VS en 
daarbuiten is in domeinen zoals geschiede-
nis, Europese filosofie, kunstgeschiedenis of  
literatuur de publicatie van een boek van erg 
groot belang, terwijl in de Angelsaksische 
filosofie of  de linguïstiek de publicatie van 
artikelen vaak zwaarder weegt. In de VS 
wordt de eigenheid van de discipline dan ook 
gerespecteerd en zullen peers beslissen over 
het onderzoek van collega’s. Vlaanderen 
streeft paradoxaal genoeg naar een 
Amerikaanse concentratie van middelen 
door on-Amerikaanse kwantitatieve instru-
menten te gebruiken (zoals het VABB) die de 
discipline overstijgen en die in de VS in de 
humanities dan ook onbekend zijn. Door het 
VABB worden de meeste Vlaamse cultuur-
wetenschappers internationaal niet ver-
sterkt, maar juist verzwakt. Een Vlaams his-
toricus wordt door het VABB bijvoorbeeld 
ontmoedigd om boeken te publiceren – als 
boeken al meetellen dan is het immers 
slechts ter waarde van vier tijdschriftartike-
len. Nochtans zijn het net boeken die in zijn 
domein internationaal meetellen. Daar-
naast wordt in Vlaanderen, opnieuw in 
tegenstelling tot de VS, het onderzoeksmo-
del van de niet-cultuurwetenschappen (één 
professor die middelen aanvraagt voor een 
team doctorandi) toegepast op de cultuur-
wetenschappen. Dat zorgt opnieuw voor 
anomalieën, aangezien onderzoek in de cul-
tuurwetenschappen nog steeds overwegend 
op individuele basis gebeurt.
 Terwijl onze beleidsmakers de VS graag 
als het grote voorbeeld inroepen, is hun 
beleid dus vaak heel on-Amerikaans. 
Omgekeerd worden praktijken uit de VS die 
ginds de cultuurwetenschappen ten goede 
komen, dan weer niet gekopieerd. Denk aan 
de mogelijkheid om een sabbatjaar te nemen 
die in Vlaanderen nauwelijks bestaat, maar 
in de VS haast automatisch wordt aangebo-
den. In navolging van hun collega’s uit de 
niet-cultuurwetenschappen moeten cul-
tuurwetenschappers in Vlaanderen daar-
entegen steeds meer tijd besteden aan het 
verwerven van middelen voor steeds meer 
promovendi, waardoor ze nauwelijks nog 
tijd hebben voor hun eigen onderzoek of  
publicaties voor een breed publiek. In de VS 
is het aantal promovendi juist beperkt en 
zoeken cultuurwetenschappers vooral naar 
extra sabbatgelden om voor zichzelf tijd te 
kopen om hun volgende boek te schrijven.
 Vlaanderen kan daarnaast ook wat leren 
van de Amerikaanse mobiliteit. In de VS 
maakt een docent in de regel geen carrière 
aan de instelling waar hij zijn proefschrift 
behaalde. In Vlaanderen lijkt het omgekeer-
de het geval. Op een semester in de VS na 
(waarbij de onderzoeker nog steeds van de 
Vlaamse thuisinstelling afhangt en dus niet 
écht mobiel is) hebben de meeste docenten 
aan de Vlaamse universiteiten de eigen 
instelling nooit echt verlaten. De uitwisse-
ling van studenten en docenten tussen de 
‘rivalen’ Oxford en Cambridge is dan ook 
veel groter dan tussen pakweg Leuven en 
Gent. Indien de overheid de universiteiten 
wil laten aansluiten bij de internationale 
onderzoekscultuur, dan zou ze, in de plaats 
van het VABB op te leggen, beter onderzoe-
kers verplichten om na hun proefschrift 
minstens enkele jaren aan een andere instel-
ling (in Vlaanderen of  elders) te werken. 

Maatschappelijke relevantie

Niet alleen de kwaliteit, maar ook de maat-
schappelijke relevantie komt door de opge-
legde kwantitatieve criteria onder druk te 
staan. Beleidsmakers veronderstellen dat 

wetenschap die internationaal erkenning 
geniet, indirect de Vlaamse samenleving 
dient. Dat klopt tot op zekere hoogte voor de 
meeste wetenschappen: door uitmuntend 
onderzoek te belonen, worden steeds meer 
ontdekkingen gedaan, patenten genomen, 
spin-offs opgericht, ziekten genezen en nut-
tige technologie uitgevonden. Maar die 
redenering gaat niet op voor de cultuurwe-
tenschappen. Integendeel: hoe meer cul-
tuurwetenschappers worden gedwongen 
om voor hun vakgenoten in het buitenland 
te publiceren, hoe minder ze de eigen 
samenleving kunnen dienen. Aangezien 
cultuurwetenschappers nu vooral in 
Engelstalige tijdschriften moeten publice-
ren, worden ze immers ontmoedigd om 
voor het lokale publiek te schrijven. Vooral 
onderzoekers uit disciplines die vaak lokaal 
zijn ingebed en vooral (Nederlandstalige) 
boeken schrijven, zoals historici, worden 
daardoor getroffen. Een jong onderzoeker 
zal nu trachten zoveel mogelijk te publice-
ren in een tijdschrift uit het VABB en andere 
tijdschriften voor een breed publiek die niet 
in het VABB zijn opgenomen, zoals De Witte 
Raaf, Streven, Ons Erfdeel of  Karakter, links 
laten liggen. Onderzoek dat zich richt op een 
breder publiek zal dus het onderspit moeten 
delven voor gespecialiseerd onderzoek 
waarvoor slechts in Engelstalige tijdschrif-
ten plaats is. Disciplines waarin traditioneel 
vooral boeken of  essays worden gepubli-
ceerd (zoals geschiedenis, kunstgeschiede-
nis of  Europese (continentale) wijsbegeerte) 
dreigen dan ook onderzoeksgelden te verlie-
zen ten voordele van een kleine groep cul-
tuurwetenschappers die vooral in Engels-
talige vaktijdschriften publiceren, zoals 
linguïsten of  logici. Die laatsten lijken daar-
door meer op ‘echte’ wetenschappers, maar 
net daarom is de relevantie van hun output 
voor de samenleving niet zo evident. Het 
publieke karakter van de cultuurweten-
schappen wordt immers ook ondermijnd 
doordat artikelen in buitenlandse vaktijd-
schriften meestal slechts toegankelijk zijn 
voor mensen die aan een universiteit zijn 
verbonden. Dat – en hun gespecialiseerd 
karakter – maakt dat ze vaak slechts door 
enkele vakgenoten worden gelezen. Ten 
slotte vermindert ook de maatschappelijke 
rol die de cultuurwetenschappen in het 
onderwijs spelen. In het huidige beleid 
wordt lesgeven immers steeds meer onder-
geschikt gemaakt aan onderzoek. 

Arm Vlaanderen

Vooral vanuit Vlaams perspectief  is de hui-
dige evolutie merkwaardig. Sinds de jaren 
30 heeft zich in Vlaanderen een weten-
schappelijk en (verzuild) Nederlandstalig 
maatschappelijk debat ontwikkeld. Met de 
toenemende ontzuiling en globalisering 
leek een nieuw tijdperk aangebroken. Dat 
was echter buiten de Vlaamse beleidsma-
kers gerekend. Terwijl het Frans indertijd als 
taal van de wetenschap door het Nederlands 
werd afgelost – een verworvenheid van de 
Vlaamse ontvoogdingstrijd – willen uitgere-
kend de Vlaamse regering en de Vlaamse 
universiteiten het Nederlands nu vervan-
gen door het Engels. In de plaats van het 
maatschappelijke debat en de publicatiecul-
tuur in Vlaanderen te moderniseren, wor-
den de vaak droge en verzuilde academische 
boeken van vroeger nu gewoonweg vervan-
gen door ontoegankelijke gespecialiseerde 
Engelstalige artikelen. Cultuurweten schap-
pers worden op die manier van het grote 
publiek afgesneden.
 De academische witte raven die vandaag 
toch in het Nederlands schrijven voor een 
breder publiek, behoren vaak tot een reeds 
gevestigde, deels ontzuilde generatie (gebo-
ren in de jaren 50 en 60) die het zich dankzij 
haar vaste benoeming nog kan veroorloven 
(en nog heeft geleerd) om voor een breder 
publiek te schrijven. Voor de jongere gene-
ratie (geboren in de jaren 70 en 80) loont 
het niet langer de moeite om in het 
Nederlands te publiceren. Zoals Luc Huyse 
onlangs schreef, ontstaat daardoor momen-
teel een nieuwe generatie academici ‘die het 
verleerd zal hebben om in het Nederlands 
met collega’s en met het bredere publiek 
van gedachten te wisselen’. Voor jonge 
onderzoekers die toch toegankelijke boeken 

of  essays voor een breder publiek willen 
schrijven, lijkt aan de Vlaamse universiteit 
niet langer plaats te zijn. Of  deze evolutie 
een goede zaak is voor de Vlaamse samenle-
ving, universiteit en cultuur kan sterk wor-
den betwijfeld. 

Twee lessen

Vlaanderen moet zich allereerst de vraag 
stellen of  het wel de moeite loont om de 
Amerikaanse concentratie van onderzoeks-
middelen te allen prijze (en op een on-Ame-
rikaanse manier) te willen bereiken. Indien 
Vlaanderen het onderzoeksgeld dan toch op 
een competitieve manier wil verdelen, moet 
de bestaande evaluatie van cultuurweten-
schappers op twee vlakken hervormd wor-
den.
 Om de wetenschappelijke kwaliteit te 
bewaren moet, ten eerste, de eigenheid van 
de discipline gerespecteerd worden. Het 
kwalitatieve oordeel door vakgenoten (peers), 
dat in de VS nog steeds primeert, kan 
immers niet worden vervangen door kwan-
titatief  telwerk. Een blik op de VS leert alvast 
dat uitmuntend cultuurwetenschappelijk 
onderzoek heel goed mogelijk is zonder dat 
discipline-overschrijdende criteria worden 
gebruikt. Voor de competitieve verdeling 
van de basisfinanciering van de cultuurwe-
tenschappen gebruikt de overheid bijgevolg 
best niet langer kwantitatieve verdeelsleu-
tels zoals het VABB, maar laat ze beter haar 
onderzoeksmiddelen verdelen door het 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(FWO). Het FWO is immers gebaseerd op 
kwalitatieve peer review en verdeelt onder-
zoeksgelden dan ook in aparte disciplinaire 
commissies. Het FWO kan deze middelen 
momenteel goed gebruiken, aangezien het 
groot aantal aanvragen en de beperkte mid-
delen er nu vaak toe leiden dat zelfs binnen 
die commissies een preselectie op kwantita-
tieve basis plaatsheeft. Door de middelen en 
het aantal commissiebijeenkomsten te ver-
hogen kan binnen het FWO het kwalitatieve 
oordeel door vakgenoten – dat rekening 
houdt met diverse criteria zoals aanbeve-
lingsbrieven en de internationale publica-
tiecultuur binnen een discipline – worden 
bewaard. Tegelijkertijd dienen de middelen 
te worden verdeeld volgens de specifieke 
noden van de cultuurwetenschappen. In de 
plaats van, zoals in andere wetenschappen, 
ook in de cultuurwetenschappen veel mid-
delen te gebruiken voor steeds meer promo-
vendi (en zonder dat duidelijk is waarom) 
zou het FWO beter, zoals in de VS, meer 
beurzen creëren die een sabbatjaar mogelijk 
maken.
 Ten tweede moet de overheid beseffen dat 
in de cultuurwetenschappen een toename 
van gespecialiseerd toponderzoek niet  
– zoals in vele niet-cultuurwetenschappen – 
gelijkstaat met een toename van nuttige 
toepassingen. Indien de overheid wil dat de 
cultuurwetenschappen, zoals andere 
wetenschappen, ook een maatschappelijke 
bijdrage leveren, dan moet ze cultuurwe-
tenschappers die met de samenleving com-
municeren niet langer ontmoedigen (door 
het VABB te gebruiken), maar hen juist sti-
muleren. Boeken en essays voor een breed 
publiek, tentoonstellingen of  tv- of  inter-
netbijdragen zouden dan net moeten wor-
den aangemoedigd, bijvoorbeeld via aparte 
beurzen. Een dergelijke aanpak zou pas echt 
ten dienste staan van de cultuurweten-
schappers én van de samenleving.

Cultuurwetenschappen onder druk
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JAN BLOMMAERT

Wie een tijdje ronddwaalt op de vele online-
discussiefora die onze samenleving inmid-
dels telt, wordt snel getroffen door de felheid 
waarmee deelnemers elkaar voortdurend 
om ‘argumenten’ vragen. Hou op met dat 
schelden, stop met op de man te spelen, geef  
me argumenten, onderbouw je standpunt 
nu eens – foei! Je hebt geen argumenten! Je 
braakt maar wat slogans en oneliners uit! Je 
weet niet waarover je het hebt! Dagelijks 
kan je honderden pagina’s van dit soort dia-
logen lezen. Ze worden gekenmerkt door 
een spanning tussen een rationele en een 
irrationele verbeelding van politiek, tussen 
nuchtere argumenten en vlammende taal, 
tussen koele overtuiging en blinde haat. 
Men schreeuwt en brult naar elkaar, en wat 
men schreeuw en brult is een vraag om een 
redelijk en inhoudelijk debat.
 Die spanning is voor de auteurs in het 
door Merijn Oudenampsen geredigeerde 
nummer van Open de kern van het demo-
cratische proces. Waar we de emotionaliteit 
en het gebrek aan argumentatie van dat 
soort schermutselingen doorgaans met 
‘populisme’ in verband brengen, en dus met 
iets wat haaks staat op democratie, stellen 
de auteurs een genuanceerder beeld voor. 
Het politieke bedrijf  heeft irrationaliteit 
nodig, en maakt daarom uitvoerig gebruik 
van mythen, verhalen en beelden – niet als 
franje of  aankleding van de (redelijke en 
beargumenteerde, inhoudelijke) politiek, 
maar als kern van de politiek zelf. De auteurs 
volgen daarmee Ernesto Laclau, die een der-
gelijke these ontwikkelde in On Populist 
Reason1: plaats populisme niet buiten de 
politiek, maar er middenin. Zoniet riskeren 
we het politieke proces compleet fout te 
begrijpen. Figuren zoals Wilders, Fortuyn, 
Berlusconi en Dewinter – maar ook Obama, 
Blair en Chavez – kunnen we niet beoorde-
len zonder in te gaan op de manier waarop 
zij beelden van democratie ontwerpen en 
verspreiden, grote verhalen vertellen en 
hun politiek als een mythe van bevrijding 
en gerechtigheid aan de man brengen.
 De bundel van Oudenampsen kan men 
uiteraard niet los zien van de enorme electo-
rale verschuivingen in Nederland, waarbij 
tot voor kort hegemonische massapartijen 
zoals de CDA en de PvdA hun massabasis 
plots zagen afkalven ten voordele van 
Wilders’ Partij van de Vrijheid. Nederland 
ziet zich geconfronteerd met een nieuw 
rechts extremisme dat haaks staat op de 
eigen ingebeelde traditie van openheid, tole-
rantie en vrijheid, en er is een hele industrie 
van reflecties en analyses hierover op gang 
gekomen.2 Oudenampsen is een jonge 
Nederlandse socioloog die onderzoek naar 
populisme combineert met sociaal en poli-
tiek activisme, en met journalistiek, en die 
voor de tien bijdragen in deze bundel beroep 
deed op Stephen Duncombe, Franco Berardi 
en Marco Jacquemet, Jolle Demmers en 
Sameer S. Mehendale, Yves Citton, Rudi 
Laermans en Ernesto Laclau, Nina Power, 
het Wu Ming Collectief, Aukje van Rooden 
en Willem Schinkel. Deze indrukwekkende 
pleïade van auteurs zet samen een sterk en 
overtuigend argument neer dat zich 
nadrukkelijk richt op het definiëren van de 
kern van ‘politiek’ als veld. En deze kern 
wordt afwisselend omschreven als de ‘nieu-
we verbeeldingspolitiek’ (Oudenampsen), 
het scheppen van een in wezen lege en dus 
volkomen polyvalente ‘droom’ (Duncombe), 
een nieuwe ‘mythologie’ die concrete 
domeinen aan elkaar klinkt via een lege 
betekenaar – de grote leider, of  lege begrip-
pen zoals ‘de markt’ en ‘vrijheid’ (Citton, 
Laclau, Wu Ming, van Rooden) of  een 
‘nieuw democratisch verlangen’ (Schinkel). 
Het nieuwe wezen van politiek articuleert 
zich in relatie tot een neoliberale sociaal-
economische orde, en die orde is er geko-
men na het einde van de Koude Oorlog.
 Nu sta ikzelf  nogal huiverig tegenover 
Grote Politieke Theorie, en wanneer ik 
Laclau in één grote coup de main de over-
gang van Thatcherisme naar Blairisme als 
een continu proces zie beschrijven, heb ik 
het gevoel dat hij enkele stappen overslaat. 

Die stappen zijn de instrumenten van heden-
daagse politiek – een nieuwe media-omge-
ving en een reeks snel ontwikkelde en 
wereldwijd gebruikte technologieën voor 
massacirculatie en communicatie: Facebook, 
Twitter, blogs, discussiefora, noem maar op. 
Deze instrumenten werden net ontwikkeld 
in de fase waarin de Koude Oorlog op zijn 
einde liep en een neoliberale doctrine de 
overhand nam; en de ‘post 1990’-generatie 
van neoconservatieve en neoliberale politici 
weet zich briljant met behulp van die nieuwe 
instrumenten te manifesteren.3 Martin 
Luther Kings I Had a Dream kan in 2010 
zowel door de Tea Party als door Obama met 
gezag en effect worden geüsurpeerd, omdat 
de boodschap verpakt kan worden in een 
multimodale en multimediale droomfabriek 
die diverse productielijnen omvat, van de 
korte Tweets tot en met de uitvoerige estheti-
sering van figuur en boodschap op Youtube-
filmpjes en in advertenties, via en in samen-
werking met emopolitieke gemeenschappen 
die zich organiseren op en rond Facebook en 
andere sociale media.
 De politieke wereld is veranderd, en niet 
enkel inhoudelijk via de overgang naar een 
neoliberale consensus, maar ook vormelijk 
via het maximale gebruik van een instru-
mentarium dat snelheid en volume koppelt 
aan esthetiek en emotieve discoursproduc-
tie. Vorm gaat daarbij inhoud determine-
ren: de 144 karakters van Twitter dwingen 
ons om korte, attractieve boodschappen te 
sturen en daarmee anderen inhoudelijk te 
overtuigen van ons standpunt. De beperkte 
ruimte die discussiefora bieden, vraagt om 
instantreacties – duimpje omhoog of  
omlaag – en laat geen uitvoerige argumen-
tatie toe. Lange, trage en diepe standpun-
tenbepaling wordt steeds meer naar de 
marge van de communicatie-economie 
gedreven, en wat in de plaats komt is, inder-
daad, een emotionele en kort en bondig 
geformuleerde oproep tot rationele argu-
mentatie.
 Die nieuwe instrumenten staan centraal 
in het artikel van Berardi en Jacquemet, wel-
licht het meest stimulerende stuk uit deze 
bundel. Berardi en Jacquemet bekijken 
Berlusconi door de lens van wat ze ‘semio-
kapitalisme’ noemen: een nieuw kapitalis-
me dat wordt aangedreven door een techno-
linguïstische, d.i. talige en visuele 
productiesfeer. In die productiesfeer duiken 
mediaproducties, entertainment, maar ook 
software en financiële bewegingen op als 
kernproducten. Typerend is dat de relatie 
tussen arbeid en waarde (de kern van de 
klassieke kapitalistische productie) hier veel 
vager en diffuser wordt, terwijl ook de band 
tussen productie en lokaliteit – een fabriek 
produceert op de plaats waar ze staat – 
wordt losgelaten. Producten zijn niet meer 
gebonden aan een ‘nationale’ economie, 
maar circuleren vrij en onbelemmerd over 
de hele globe. De creatie van een dergelijke 
globale schaal van productie en consumptie 
gaat paradoxalerwijs hand in hand met een 
toenemende beregeling van de lokale 
gemeenschappen. Het vacuüm dat de eco-
nomische sfeer in tijden van globalisering 
heeft geschapen, wordt opgevuld met regels 
voor culturele, sociale en politieke uptake, 
waardoor een ambivalente ruimte voor poli-
tiek handelen ontstaat. Iemand als 
Berlusconi bespeelt deze ‘polycentrische’ 
politieke ruimte briljant: ‘Hij genereert een 
schandaal, maar ook een vermakelijke aflei-
ding’ (Berardi en Jacquemet, p. 46). Zijn 
handelen wordt enerzijds ingepast in een 
traditioneel lokaal referentiekader voor poli-
tiek – het is schandalig – terwijl het terzelf-
der tijd ook inpasbaar is in een globale markt 
van entertainment – hij vermaakt ons.
 De lezer heeft op dit punt al door dat een 
dergelijke productieve spagaat ook het 
hoofdkenmerk is van het politieke handelen 
van onze hedendaagse lokale politieke hel-
den, denk aan Bart De Wever en Rik Torfs.4 
Voor Berardi en Jacquemet betekent dit het 
einde van politiek in de traditionele zin van 
het woord: politiek handelen exploiteert die 
traditionele beelden van politiek – het appel-
leert eraan – terwijl het dat beeld funda-
menteel ondergaaft. Vertelde ik nu een mop 
of  gaf  ik een snedige politieke kritiek? ‘Het 

politieke woord raakt hierdoor gedevalu-
eerd, belachelijk gemaakt, en gevangen in 
een semantisch labyrint waarin elk woord 
het omgekeerde kan betekenen van wat in 
het woordenboek staat’ (ibid.). En via die 
carnaveleske handelingen worden de klas-
sieke politieke structuren in een ‘bijna 
homeopathisch proces’ uitgehold (p. 47). 
We spreken luider dan ooit over bijvoor-
beeld ‘vrijheid’, en we richten partijen op 
met dat woord in de naam, terwijl alles wat 
we voorstellen en doen een fundamentele 
aanslag is op vrijheid. 
 Ten opzichte van het artikel van Berardi 
en Jacquemet nemen bepaalde teksten in de 
bundel een andere theoretische wending. 
We zien er hoe de nieuwe ‘droom’ van 
Duncombe ook technisch wordt gemodu-
leerd: de Tea Party-activisten kleden zich 
graag in de klederdracht uit de tijd van de 
Amerikaanse Onafhankelijkheid; de tegen-
beweging drukt een haast identieke fake edi-
tion van de New York Times. De Wu Ming-
activisten scheppen teksten, grote verhalen, 
en brengen die in circulatie als onderdeel 
van de culturele ‘post Seattle’-beweging  
– die ook Indymedia opleverde. Demmers en 
Mehendale wijzen op de fundamenteel vor-
mende rol van de media in het scheppen 
van het ‘migrantenvraagstuk’ in Nederland, 
en in de vorming van de reactie erop door 
middel van gelegitimeerd, schijnbaar ratio-
neel, racisme (‘mensen zijn gelijk, maar cul-
turen niet’), en Laermans en Laclau beklem-
tonen dat ‘het volk’, waarvan de 
conceptuele structuur (een tweedeling tus-
sen het ‘echte’ volk en het ‘onechte’ volk  
– de Linkse Kerk of  de Slechte Vlaming) de 
kern van het hedendaagse populisme uit-
maakt, ook nog moet vormgegeven en 
getoond worden.
 Daarmee krijgen we ook een coherent 
analytisch beeld van de specifieke beeldtaal 
en het discours van hedendaagse democrati-
sche politiek. De concrete verschijning van 
de Zapatistische voorman Subcomandante 
Marcos is niet willekeurig: elk kenmerk 
ervan is emblematisch. De bivakmuts die 
het gezicht bedekt maakt hem zowel uniek 
en individueel als volstrekt anoniem en col-
lectief; zijn zelfgekozen rang van ‘subco-
mandante’ vertolkt zijn executieve rol bin-
nen een beweging die zichzelf  collectief  
leidt. Hij semiotiseert zichzelf  als lid van een 
collectief, als anybody. Deze emblematische 
semiotisering staat haaks op die van bij-
voorbeeld Wilders, bij wie de semiotisering 
volkomen individueel-uniek verloopt. Het 
weelderige witte haar, de nette maatpakken 
en de afgemeten spreekstijl, de associatie 
met mythologische vormen zoals de vrij 
vliegende meeuw, het tegen de stroom 
varende bootje of  de vuurtoren – allemaal 
emblemen die even onwillekeurig, even 
nauwgezet gescript zijn als die van Marcos, 
maar die in de richting van een heel ander 
type van democratie wijzen. Marcos is een 
naamloos lid van een leidende collectiviteit, 
Wilders is de individuele leider, de hoofdac-
teur die zichzelf  stelselmatig typecast als 
degene die het volk vormt. We kunnen in 
beide gevallen spreken van populisme, 
maar de politieke oriëntatie van deze popu-
lismen is diametraal tegenovergesteld.
 Dit brengt me bij het opstel van Willem 
Schinkel. Hij brengt het duidelijkst de stel-
ling naar voor dat populisme niet antidemo-
cratisch is, maar de kritische kern van de 
democratie vormt. Elke democraat wenst 
ten gronde een volmaakte vertegenwoordi-
ging van het volk: hij wil perfect spreken 
namens de massa. Maar tezelfdertijd is net 
dát praktisch onmogelijk, en moet men 
leven met een praktijk die men ‘de kloof  tus-
sen burger en politiek’ noemt. Die kloof  is 
het fundament van elke reële democratie; ze 
overbruggen is de grote democratische uto-
pie. Populisme – spreken namens de vox 
populi – is dan ook de permanente kritiek 
van een democratisch systeem, het houdt 
de spiegel voor van een volmaakte democra-
tische representatie.
 Dit is een goed punt, en bovendien ook 
een aanzet tot een positief  democratisch 
activisme waarin populisme niet meer lou-
ter pejoratief  gebruikt wordt (en waarin 
‘demagogie’ die pejoratieve dimensie over-

neemt – Citton).5 In beginsel kan men 
populisme omschrijven als een welbepaald 
aspect van democratie, als iets wat via de 
esthetische en emotieve verbeelding van 
een ‘volk’ een permanent appel op dat volk 
uitoefent. Het bestaat dan als één modus 
binnen een ruimer repertoire aan politieke 
modaliteiten – naast de esthetisering en de 
emotieve dimensie staat de rationele en 
inhoudelijke politiek, de politiek van de dos-
siers en de grondige studie die standpunten 
schept.
 Dat is het beginsel, en men kan het moei-
lijk aanvechten. Daarnaast staat echter de 
praktijk, en in die praktijk zien we dat popu-
lisme op zichzelf  staat, niet meer comple-
mentair is aan een rationele inhoudelijke 
politiek, maar deze laatste volledig heeft 
verdrongen en nog als enige kracht over-
blijft. Populisme is politiek geworden, het is 
de politieke praktijk geworden, het concrete 
politieke model. Om dit te zien moeten we 
van beginsel naar praktijk bewegen, en een 
praktische kritiek van politiek beoefenen  
– een kritiek op de heel concrete vormentaal 
die de nieuwe democratische verbeelding 
vormt. Een schoon principe is één ding, een 
praktijk die er geen ruimte voor laat een 
heel ander. Mensen zoals Wilders roepen 
constant de grote beginselen aan van een 
ideale democratie, om er vervolgens, in de 
politieke praktijk, de meest groteske karika-
turen van te maken. Precies dit gegeven 
houdt een kans in voor een constructieve 
politieke kritiek en een democratisch poli-
tiek activisme. Waardekritiek en de bevra-
ging van politieke principes zijn in deze 
gemediatiseerde tijden steeds belangrijker; 
maar ze moeten zich steeds nadrukkelijker 
richten op de praktische uitvoering – de 
vorm van politiek. Vorm is inmiddels 
inhoud; principes blijken dan ook concrete 
vormen te zijn. En de concrete vorm is van-
daag heel vaak degene waarmee ik dit opstel 
begon: men produceert emotionele oproe-
pen om te argumenteren, maar er is geen 
ruimte voor argumenten. Inhoud bestaat 
nog als verzuchting, als verlangen en als 
nostalgie, als de perfecte politiek-voor-ieder-
een, die evenwel niet meer uitvoerbaar is. 
Wat overblijft is de emotionele schreeuw om 
inhoud.

Noten

 1  Ernesto Laclau, On Populist Reason, London/
New York, Verso, 2005.

 2  Twee opvallende interventies: Rob Riemen, De 
eeuwige terugkeer van het fascisme, Amsterdam, 
Atlas, 2010; Paul Frissen, Gevaar verplicht. Over 
de noodzaak van aristocratische politiek, 
Amsterdam, Van Gennep, 2009.

 3 Dit punt was de insteek van Blommaert, Corijn, 
Holthof  & Lesage, Populisme, Berchem/
Antwerpen, EPO, 2004. 

 4  Zo meent Siegfried Bracke dat de deelname van 
politici aan spelletjesprogramma’s heilzaam is 
omdat ‘de mensen’ politici dan beter leren 
kennen. http://www.siegfriedbracke.be/index.
php/inhoud-en-vorm/

 5  Ik formuleerde precies hetzelfde argument in 
2001: ‘De bevolking moet kunnen 
sanctioneren, en moet dit kunnen doen 
tegenover een beperkte groep 
vertegenwoordigers. Doet ze dat tegenover 
zichzelf, of  doen politici dat tegenover de 
bevolking – akelige bijgedachten van directe 
democratie – dan eindigt de democratie. Als het 
hele volk het bij het verkeerde eind heeft, is er 
geen politiek meer; als het hele volk gelijk heeft 
evenmin.’ Ik Stel Vast, Antwerpen/Berchem, 
EPO, 2001, p. 176. Paul Frissen neemt 
hetzelfde standpunt in, zie op. cit. (noot 2).

Merijn Oudenampsen (red.), De Populis ti
sche Verbeelding: Over de Rol van Mythen, 
Verhalen en Beeldvorming in de Politiek 
(Open. Cahier over kunst en het publieke 
domein, nr. 20) verscheen in 2010 bij NAi 
Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR 
Rotterdam (010/201.01.33; www.nai.nl).

Democratische verbeelding
Een themanummer van Open over populisme
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The image follows the sound, not the other way around. 
An interview with Jef  Cornelis on the tv-program 
IJsbreker (1983-1984)

Koen Brams & Dirk Pültau

This extensive interview with former Flemish television 
maker Jef  Cornelis discusses a milestone of  live television in 
Belgium and abroad: the programme IJsbreker [‘Icebreaker’]. 
More precisely, the interview treats the concept and the pre-
vious history of  the program as well as its first six episodes. 
IJsbreker addressed an enormous variety of  cultural topics 
– from fashion and tattoos to the literary supplements of  
newspapers, art and cultural management – in what was 
then a novel way: contributors at different locations were 
linked by cameras and monitors. Twenty-two editions of  
the programme were aired in 1983 and 1984. The inter-
view makes clear that it was Cornelis’s ambition to break 
through the established formats of  television to realise a 
radical liveness in which things could happen in the most 
impredictable way. 

Jef  Cornelis – history of  television – liveness

Jef  Cornelis, Vlaanderen in vogelvlucht, BRT, 10 July 
1976 – Jef  Cornelis, Vlaanderen 77, BRT, 11 July 
1977. Researching in the archive of  the VRT and the 
personal archive of  Jef  Cornelis in the Jan van Eyck 
Academy

Jeroen Laureyns

Laureyns focusses on two films by Jef  Cornelis – Vlaanderen 
in Vogelvlucht [‘Flanders from the Air’] and Vlaanderen 77 
[‘Flanders 77’] – while at the same time describing the 
working conditions in two archives: the personal archive of  
Jef  Cornelis in the Jan van Eyck Academy (Maastricht) and 
that of  the Flemish Broadcast Corporation (VRT). 

Jef  Cornelis – Flanders – television history – archives

Montevideo, Antwerpen, 1981-1985. Chronicle of  an 
exhibition space

Laura Hanssens 

This article presents an overview of  the activities of  the 
‘alternative’ exhibition space Montevideo, based in Antwerp 
and run by Annie Gentils and Stan Peers. It discusses a 
broad variety of  activities since Montevideo not only organ-
ised exhibitions, but also – especially in the beginning of  its 
history – concerts, performances, film evenings and other 
public events. 

Annie Gentils – Montevideo (Antwerp) – alternative spaces 
– art in Belgium in the eighties

Overviews. De Keyser, Tuymans, Brussel, 2011

Bart Verschaffel 

Verschaffel’s discussion of  the work of  Luc Tuymans and 
Raoul De Keyser commences from two recent surveys of  
their work: Tuymans’s retrospective in 2011, which trav-
elled through the United States before concluding its tour in 
Bozar (Brussels); and Raoul De Keyser’s exhibition, organ-
ized in the same year in de ‘Lokettenzaal’ of  the Flemish 
Parliament in Brussels. 

Raoul De Keyser – Luc Tuymans – contemporary painting

Thomas Struth. The retrospective in K20, Düsseldorf

Steven Humblet

This article considers the work of  Thomas Struth, starting 
from his recent retrospective in K20, Düsseldorf. Humblet 
argues that Struth’s work is not only concerned with look-
ing, but that his photographs also physically address the 
viewer, thus appealling to an ‘embodied gaze’.

Thomas Struth – Düsseldorfer Fotoschule – Photography

Humanities under pressure 

Wim Weymans 

Weymans’s article discusses recent measures of  the Flemish 
government that he observes to have put the human sci-
ences or ‘humanities’ under pressure. Weymans argues 
that these measures, by neglecting the specific conditions of  
the different branches of  the humanities, lead to a discrimi-
nation against certain disciplines and a reduction of  intel-
lectual diversity in the humanities. These measures, he 
claims, serve to alienate academic intellectuals from a 
broader public. 

Humanities – Universities – Bologna academic reform

Democratic imagination. On De Populistische Verbeelding 
[The Populist Imagination] (Open nr. 20, 2010)

Jan Blommaert

This is a review of  a themed issue of  the Dutch magazine 
Open. Cahier on art and the public domain. The theme of  this 
particular issue is ‘populism’. 

Populism – politics

Short author biographies may be found on p. 23.

Everything You Can Imagine Is Real …
David Altmejd, Marcel Broodthaers (selected editions), 
Andrew Dadson, Latifa Echkhch, Michel François,  
Nikolas Gambaroff, Thomas Houseago, Elad Lassry,  
Robert Mapplethorpe, Ron Nagle, David Noonan,  
Jack Pierson, Ryan Sullivan, Lesley Vance, Ned Vena

14 April – 28 May 2011

Bertrand Lavier
9 June – 16 July 2011

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8 Rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles — t. +32 (0)2 639 67 30 — f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com — Open Tuesday to Saturday, noon to 6 pm
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Nieuws
Bedreigde instellingen in België. Atelier 340 te Jette. 
Fadila Laanan (PS), minister van cultuur in de Franse 
Gemeenschapsregering, heeft de subsidies voor Atelier 340 
Muzeum ingetrokken wegens financieel wanbeleid. Het 
voortbestaan van het kunstencentrum hangt daardoor aan 
een zijden draadje. De vzw Atelier 340 zou meer dan een 
miljoen euro schulden hebben. Volgens ‘president-conciër-
ge’ Wodek Majewski, die het centrum voor beeldhouwkunst 
in 1979 oprichtte, worden de financiële problemen zwaar 
overdreven. De gemeente Jette zit verveeld met de hele pro-
blematiek. Zij stelt voor een erg lage huurprijs panden ter 
beschikking aan Atelier 340, in ruil voor het opknappen 
van de gebouwen. Door geldgebrek kan de vzw aan deze 
voorwaarde al een hele tijd niet meer tegemoetkomen. Dit is 
PS-schepen-zonder-bevoegdheden Merry Hermanus een 
doorn in het oog. Wodek Majewski leeft al jaren in onmin 
met deze schepen en meent ook dat hij achter het dicht-
draaien van de subsidiekraan zit. Het college van de 
gemeente Jette is anderzijds gehecht aan het kunstencen-
trum, en benadrukt dat het centrum werkgelegenheid cre-
eert en de laatste jaren een begroting in evenwicht kon 
voorleggen. De gemeente heeft een reddingsplan uitge-
werkt, maar dat werd door Wodek Majewski afgewezen 
omdat hij vreest zijn onafhankelijkheid te verliezen. De 
gemeente stelde voor een nieuw centrum te creëren waarbij 
Wodek Majewski plaats ruimt als directeur, maar wel de 
functie van artistiek leider kan behouden. De vzw Atelier 
340 houdt nu een petitie om de politieke wereld te overha-
len om het kunstencentrum in zijn huidige bestaansvorm te 
redden (www.lapetition.be/en-ligne/Dissolution-de-l-
Atelier-340-Muzeum-9385.html en www.atelier340mu 
zeum.be). 

Bedreigde instellingen in België. La mort d’un musée. 
En dan is er nog de specifieke situatie van de afdeling voor 
Moderne Kunst in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten in Brussel. Deze afdeling gaat tot 2012 dicht voor 
renovatiewerken. Een groot deel van de collectie verdwijnt 
daardoor in de ‘reserve’. In 2012 zal het museum herope-
nen onder een nieuwe gedaante, namelijk als een museum 
over het fin-de-siècle. Daardoor verdwijnt de 20ste eeuwse 
kunst uit het museum. De Belgische kunstenaar Bernard 
Villers concludeerde dat Brussel de eerste Europese hoofd-
stad is zonder museum voor moderne kunst. Hij schreef  een 
open brief  met als titel la mort d’un musée en organiseerde op 
9 maart een bijeenkomst aan de ingang van het museum 
om ongenoegen over de plannen te uiten.

Bedreigde instellingen in Nederland. Ook in Nederland 
heeft gemeentelijke politiek directe invloed op het voortbe-
staan van instellingen. Zo heeft het college van de gemeente 
Dordrecht naar aanleiding van de nieuwe stedelijke visie op 
cultuur en bezuinigingsopgaven besloten CBK Dordrecht te 
‘ontvlechten’ en kritisch te beschouwen welke functies kun-
nen worden voortgezet. Daardoor zal het CBK op 1 juli het 
pand aan de Voorstraat 180 moeten verlaten. Pas tegen het 
einde van dit jaar wordt bepaald welke functies en taken 
van de medewerkers van het CBK worden opgenomen in de 

nieuw op te richten cultuurorganisatie, waaronder ook 
Erfgoedcentrum DIEP en de Musea zullen ressorteren.

Mondriaan Stichting en Fonds BKVB fusioneren. 
Begin april raakte bekend dat het nieuwe fonds dat ontstaat 
uit de fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB 
verder zal gaan als Mondriaan Fonds. De fusie is op 1 juli 
2011 een feit. Het nieuwe fonds wordt gehuisvest in het 
pand van het Fonds BKVB aan de Brouwersgracht in 
Amsterdam. De Raad van Toezicht wordt gevormd door 
twee bestuursleden van de Mondriaan Stichting, twee van 
het Fonds BKVB en drie nieuwe bestuursleden. Voor de aan-
vragers blijven tot 1 januari 2013 in principe alle onder-
steuningsmogelijkheden uit de huidige cultuurplanperiode 
bestaan, op eventuele overlappende regelingen na. In de 
huidige taakverdeling maakt het Fonds BKVB de productie 
van nieuw werk mogelijk, terwijl de Mondriaan Stichting 
de presentatie en zichtbaarheid stimuleert en vergroot. Als 
gevolg van de veranderende kunstpraktijk zijn de taken van 
beide fondsen steeds meer in elkaars verlengde komen te lig-
gen. Een fusie lag daarom voor de hand en is door de aange-
kondigde bezuinigingen in een stroomversnelling gebracht. 
Met betrekking tot die bezuinigingen toont het nieuwe 
fonds begrip voor het feit dat ook van de cultuursector een 
bijdrage gevraagd wordt aan het gezond maken van de 
overheidsfinanciën. De vorig jaar voorgestelde bezuinigin-
gen zijn echter buiten proportie en verzwakken het cultu-
rele aanbod en de toegankelijkheid daarvan. Gitta Luiten 
neemt als voorzitter van het fondsenoverleg namens de cul-
tuurfondsen deel aan de Tafel van Zes, het informele overleg 
van de kunst en cultuursector. Zes vertegenwoordigers van 
verschillende culturele organisaties schreven een toekomst-
visie voor de culturele sector.  In april heeft de Tafel van zes 
de discussienota Minder waar het kan, beter waar het moet, 
een pleidooi voor een andere rol van de overheid aan Staats-
secre taris van cultuur Halbe Zijlstra aangeboden. Deze nota 
is te downloaden via de website van de Mondriaan Stichting. 
Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden, voor-
waarden, procedures etc. zijn te vinden op de websites www.
mondriaanfoundation.nl en www.fondsbkvb.nl.

Out of  Storage. Collectie FRAC Nord-Pas de Calais in 
Maastricht. Op 25 juni opent in de gerestaureerde 
Timmerfabriek in Maastricht de internationale tentoonstel-
ling Out of  Storage met honderden kunstwerken uit de col-
lectie van FRAC Nord-Pas de Calais. De collectie heden-
daagse kunst van deze instelling is een van de voornaamste 
van Frankrijk. Speerpunt van het verzamelbeleid van de 
huidige directeur Hilde Teerlinck is maatschappelijk geën-
gageerde kunst die aanzet tot nadenken en een kritische 
houding ontwikkelt. Out of  Storage geeft een kijkje in de keu-
ken van een collectionerende kunstinstelling en maakt 
functies zichtbaar die doorgaans achter gesloten deuren 
plaatsvinden. De bezoeker kan verschillende routes door de 
tentoonstelling afleggen die het mogelijk maken over de 
schouder van een expert mee te kijken en inzicht te krijgen 
in de diverse functies van FRAC Nord-Pas de Calais, zoals 
restauratie, educatie, onderzoek en presentatie. Het initia-
tief  voor de tentoonstelling werd genomen door Guus 
Beumer, directeur van Marres en curator voor het 
Nederlandse paviljoen op de volgende Biënnale van Venetië.

Heropening NAi. Meer dan een jaar is het Nederlands 
Architectuurinstituut reeds gesloten voor een verbouwing 
met het oog op een compleet vernieuwd entreegebied met 
een grotere boekenwinkel, een café-restaurant en extra 
ruimte voor de educatieve programma’s. De heropening is 
voorzien voor 1 juli, en meteen staan er drie tentoonstel-
lingen op het programma: dwarsdesign, Testify! en Stad van 
Nederland. (www.nai.nl)

Rotterdam Designprijs. De tweejaarlijkse Rotterdam 
Designprijs vindt dit jaar voor de 11de keer plaats. De 
Stichting Designprijs Rotterdam is sinds 1993 de organisa-
tor van de prijs met  als doelstelling Nederlandse vormge-
ving te stimuleren. De prijs honoreert oorspronkelijkheid 
gekoppeld aan een uitgesproken artistieke  visie op het ont-
werpvak in relatie tot actuele (inter)nationale maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Vijf  designexperts dragen eind 
augustus ieder drie genomineerden voor. Het team van 
experts bestaat uit modevormgever/kunstenaar Aziz 
Bekkaoui, ontwerper en critica Sophie Krier, industrieel  ont-
werper en professor aan de TU Delft Matthijs van Dijk, ont-
werper openbare ruimte, docent en  publicist Ginette Blom 
en grafisch ontwerper en hoofd Information Design van 
het  Masterprogramma aan de Design Academy Eindhoven 
Joost Grootens, tevens winnaar van de  Rotterdam 
Designprijs 2009. Met deze nieuwe nominatieprocedure wil 
artistiek leider Joanna van der  Zanden samen met Premsela, 
Nederlands Instituut voor Design en Mode, en Museum 
Boijmans  Van Beuningen het discours rondom de prijs uit-
breiden. De bekendmaking van de vijftien genomineerden 
vindt plaats tijdens de opening van  de tentoonstelling in 
Museum Boijmans Van Beuningen op 26 november 2011. 
(www.designprijs.nl)

Kunsthal KAdE verhuist  naar het Eemhuis. Gemeente 
Amersfoort en de Stichting Amersfoort in C zijn het eens 
geworden over de verhuizing van Kunsthal KAdE naar het 
nieuwe Eemhuis (ontworpen door Neutelings Riedijk) aan 
het Eemplein in het Oliemolenkwartier. Met de verhuizing 
begin 2013 zal Kunsthal KAdE groeien van 1500 m2 naar 
2400 m2 met betere museale voorzieningen en meer ruimte 
voor kantoren, werkplaatsen en opslag. Naast de kunsthal 
worden Scholen in de Kunst, Archief  Eemland en biblio-
theek Amersfoort gehuisvest in het Eemhuis. De vier organi-
saties behouden de eigen autonome identiteit, maar zetten 
in op optimale synergie binnen het gebouw. In het Eemhuis 
zal Kunsthal KAdE doorgaan met het programma zoals dat 
sinds mei 2009 in het RCE-gebouw te zien was: grote inter-
nationale bruikleententoonstellingen als Wonderland, 
Through the Looking Glass en Shadow Dance, grote retrospec-
tieven als van Tom Claassen en Studio Makkink & Bey, aan-
dacht voor jong internationaal talent als Charlie Roberts, 
Henry Coombes en Tilo Baumgärtel en themapresentaties 
als Ten Years The One Minutes, Vanlieshoutvanlieshout en 
Peeping Tom. (www.kunsthalkade.nl)

Hollandse Meesters in de 21ste eeuw.  Op wo 18 mei 
wordt in aanwezigheid van Halbe Zijlstra, staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de Kunsthal 
Rotterdam het project Hollandse Meesters in de 21ste eeuw 
gepresenteerd, een samenwerkingsproject van regionale 
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omroepen en beeldendekunstinstellingen. Het gaat om een 
serie korte gefilmde portretten van hedendaagse beeldend 
kunstenaars in hun atelier of  op hun werkplek. Een com-
missie bestaande uit Martijn Sanders, Hans den Hartog 
Jager en Judith Cahen heeft in 2010 een lijst met te filmen 
kunstenaars samengesteld, op basis van voorstellen van 
beeldendekunstinstellingen in het hele land. Het project 
wordt ondersteund door het Fonds BKVB en het Mediafonds.   
In de Kunsthal Rotterdam worden tot 26 juni de eerste 15 
films getoond. Ze zullen uitgezonden worden door regionale 
omroepen, staan ter beschikking van musea en zijn vervol-
gens ook permanent online te zien. De geportretteerde kun-
stenaars zijn: Charlotte Schleiffert, Hans Aarsman, Erik 
van Lieshout, Teun Hocks, Iris van Dongen, Tjebbe 
Beekman, Herman de Vries, Jennifer Tee, Bertien van 
Manen, Koos Breukel, Berend Strik, Natasja Kensmil, Job 
Koelewijn, Jan Dibbets, David Bade en Henk Visch. De docu-
mentaires zijn gemaakt door: Pieter Verhoeff, Eddy Terstall, 
Sonia Herman Dolz, John Appel, Jan Eilander, Ditteke 
Mensink, Barbara Makkinga, Robert Oey, Mijke de Jong, 
Ineke Hilhorst, René Roelofs, Hans Hylkema, Sherman de 
Jesus, Paul Cohen, Martijn van Haalen, Michiel van 
Nieuwkerk en Frans Weisz. (www.kunsthal.nl en www.
fondsbkvb.nl)

Opening galerie Tante Netty in Woensel West. Op 3 
april opende galerie Tante Netty de deuren aan de 
Edisonstraat 14 in Eindhoven. Tante Netty is ‘een offline 
bloggalerie en culturele hang-out’ in een voormalig bordeel 
in de Eindhovense wijk Woensel West. In de huiskamer van 
Tante Netty zou het anonieme internet een warm en per-
soonlijk karakter krijgen. De galerie is het eerste kunstpro-
ject in een reeks die de komende jaren in samenwerking met 
het Van Abbemuseum in Woensel West wordt ontwikkeld. 
(www.tantenetty.nl)

Onenigheid over gepaste reactie op arrestatie Ai 
Weiwei. Begin april werd Ai Weiwei in Peking gearresteerd 
op verdenking van ‘economische misdaden’. De Chinese 
autoriteiten viseerden de kunstenaar al langere tijd. Zo 
werd in zijn afwezigheid zijn studio in Shanghai gesloopt. 
Eind vorig jaar kreeg hij huisarrest. Ai Weiwei pleit in China 
voor meer vrijheid op het internet, maar deinst er ook niet 
voor terug om de Chinese regering, al dan niet op provoce-
rende wijze, rechtstreeks aan te vallen. De Olympische 
Spelen van 2008 noemde hij een ‘valse lach’ naar de bui-
tenwereld. (De 53-jarige Ai Weiwei is onder meer bekend 
door zijn ontwerp van het Olympisch stadion het Vogelnest 
in de hoofdstad.) Na de aardbeving in Sichuan in 2008 
ondersteunde hij een niet-gouvernementeel onderzoek 
naar het aantal scholieren dat in (slecht geconstrueerde) 
schoolgebouwen was omgekomen. Vlak voor hij in een 
rechtszaak daaromtrent in Chengdu zou getuigen, werd hij 
door de Chinese politie opgepakt en mishandeld. Voor de 
hersenletsels die hij daarbij opliep werd hij nadien in 
München geopereerd.
 Sinds een tiental jaar geniet de Chinese burger meer vrij-
heid dan ooit. Politiek waarnemers menen echter dat het 
Chinese bewind opnieuw een strenger beleid voert, beducht 
voor een volksopstand geïnspireerd door de gebeurtenissen 
in de Arabische wereld. In korte tijd verdween een aantal 
dissidenten, onder wie dus ook Ai Weiwei. In de kunstwereld 
is daarop wereldwijd veel reactie gekomen. Internatio naal 
vermaarde instellingen, zoals het Guggenheim, roepen op 
om een online petitie te ondertekenen voor de onmiddellijke 
vrijlating van de kunstenaar (www.change.org/petitions/
call-for-the-release-of-ai-weiwei#?opt_new=f&opt_fb=t). 
Zowel binnen als buiten China wordt bij deze acties de 
bedenking geformuleerd dat ze eerder het omgekeerde effect 

sorteren. Buitenlandse druk beweegt het Chinese bewind 
eerder tot vasthoudendheid dan tot toegeeflijkheid, getuige 
daarvan de zaak omtrent Nobelprijswinnaar voor de Vrede 
Liu Xiaobo. Daarom verkiezen andere instellingen om voor-
zichtiger met de zaak om te gaan, zoals het Nederlandse 
Architectuurinstituut (NAi), dat bij zijn heropening in juli 
werk van Ai Weiwei programmeert. Ole Bouman, directeur 
van het NAi, vindt het belangrijkste dat het werk van de 
Chinese kunstenaar veilig in Nederland aankomt, omdat 
men zo zijn stem het best kan laten horen.

Selectie kunstenaars Freestate bekend. De tweede edi-
tie van Freestate vindt dit jaar plaats van 25 juni tot 11 sep-
tember op de site Oostende Oosteroever. De vijfjaarlijkse 
overzichtstentoonstelling presenteert een selectie van 
jonge, beloftevolle Belgische kunstenaars onder de 35 jaar. 
Organisator Vrijstaat O., het kunstencentrum uit Oostende, 
maakte de volgende selectie:  Collectif  Jessica Baxter, Astrid 
Bossuyt, Delphine Deguislage, Nick Ervinck, Patrice 
Gaillard & Claude, Mekhitar Garabedian, Pieter Geenen, 
Filip Gilissen, Kati Heck, Jimmy Kets, Jasper Rigole, Matthieu 
Ronsse, Sarah & Charles, Ief  Spincemaille, Ante 
Timmermans, Dennis Tyfus, Philippe Van Wolputte, Vadim 
Vosters, Leon Vranken, Freek Wambacq, Sung-A Yoon. Elk 
van de kunstenaars presenteert op Freestate minimum 3 
eigen werken met overzichtswaarde. 

Art’Contest 2011. Art’Contest is in 2011 aan de zevende 
editie toe. De wedstrijd richt zich op jonge, in België wonen-
de kunstenaars. De winnaar kan in 2012 tentoonstellen in 
het museum van Elsene. Deelname staat open voor iedereen 
onder de 35 die in België woont. Inschrijvingen voor 
Art’Contest lopen tot do 23 juni. De jury bestaat uit Albert 
Baronian (galeriehouder), Carine Bienfait (Directeur JAP 
Brussel), Liliane De Wachter (M HKA), Claude Lorent 
(kunstcriticus La Libre Belgique), Catherine Mayeur 
(Professor kunstgeschiedenis) en Dirk Snauwaert (Directeur 
Wiels). (www.art.contest.be)

JONGE SLA naar een duurzame kunstenpraktijk. VTi, 
steunpunt voor de podiumkunsten, en de milieuorganisatie 
Ecolife ontwikkelen met de steun van Joke Schauvliege, 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, het project 
Jonge Sla, dat streeft naar een duurzame kunstenpraktijk. 
Het project loopt tot september 2012 en heeft tot doel om 
het ecologisch denken en handelen binnen de kunstensec-
tor in Vlaanderen en Brussel te versterken, betrokkenen 
bewust te maken van de impact van hun activiteiten op het 
milieu en hen aan te zetten om acties te ondernemen om de 
eigen milieu-impact te verkleinen en erover te communice-
ren. Bij het project worden een aantal partners betrokken, 
waaronder BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en 
mediakunst). Het project bestaat uit verschillende luiken. 
Een eerste luik is het delen van goede praktijken. Een aantal 
kunstencentra, productiehuizen en ondersteunende orga-
nisaties hebben de voorbije jaren trajecten opgezet rond 
milieuzorg, waarbij interessante en creatieve oplossingen 
bedacht zijn. Het webplatform www.jongesla.be moet de 
sector aansporen om die goede praktijken te delen. Een 
tweede luik zet in op het ontwikkelen van aangepaste coa-
ching. Een derde onderdeel bestaat uit het ontwikkelen van 
checklists op maat van de kunstenpraktijk, waarmee ieder-
een de eigen werking kan doorlichten.

Wissels
Olof  van Winden is nieuw algemeen-artistiek direc-
teur van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. 
Olof  van Winden is op 1 mei benoemd tot algemeen-artistiek 
directeur van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. 
Olof  van Winden (1976, Mukumu, Kenya) is opgeleid aan de 
Hotelschool in Den Haag. In 2002 was hij betrokken bij het 
Sound/Vision Festival in Den Haag, en daarna bij Detroit’s 
Electronic Music Festival. In 2004 richtte hij de stichting The 
Generator op, een organisatie van jonge creatievelingen die 
uitgroeide tot een professioneel festival- en productieplat-
form van waaruit onder andere het TodaysArt Festival wordt 
georganiseerd. Van Winden volgt Heiner Holtappels op die 
dertien jaar directeur was. Het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst (NIMk) bevordert een vrije ontwikkeling, toe-
passing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technolo-
gieën binnen de beeldende kunst. (www.nimk.nl)

Directeur Kröller-Müller Museum met pensioen. 
Evert van Straaten (1948) beëindigt per 1 april 2012 zijn 
werkzaamheden als directeur van het Kröller-Müller 
Museum. Hij leidt het museum al 21 jaar. Van Straaten 
kwam in dienst bij het Rijksmuseum Kröller-Müller in 1990 
met een groot project: de verzelfstandiging van het museum. 
Deze werd per 1 juli 1994 met de oprichting van Stichting 
Kröller-Müller Museum een feit. Van Straaten heeft beeldbe-
palende aankopen gedaan, waaronder Le Commencement du 
Monde van Constantin Brancusi, het Relief  mit gelbem Viereck 
van Kurt Schwitters, Petite Chouette van Pablo Picasso en The 
Paintings van Gilbert & George. (www.kmm.nl)

Lezingen
Photostories en New Topographics. Het Nederlands 
Fotomuseum organiseert op do 19, vr 20 en za 21 mei een 
symposium over het gebruik van multimedia door fotogra-
fen. Het programma bestaat uit een breed aanbod van pro-
jectpresentaties, lezingen, discussies, workshops en mee-
tings. Internationale namen als Adrian Kelterborn van 
Magnum in Motion/Magnum Photo, Alexandre Brachet van 
het Franse Upian.com en Paul Moakley van TIME Magazine, 
verlenen hun medewerking. Op za 25 juni gaat het sympo-
sium Reframing the New Topographics in Europe door met als 
sprekers Britt Salvesen (USA), Eric de Chassey (F) en John 
Rorhbach (USA). (www.nederlandsfotomuseum.nl)

To Tell the Truth, Part I. Witte de With organiseert een 
lezingenreeks waarin de programmatoren van de instelling 
hun ideeën over cultuurpolitiek uiteenzetten, en over de 
publieke rol van Witte de With. Op wo 18 mei spreekt direc-
teur Nicolaus Schafhausen onder de titel The Danger of  
Mediocrity, op wo 25 mei houdt Monika Szewczyk de lezing 
The Empty Center. Telkens om 19u in Witte de With, Witte de 
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (www.wdw.nl). 
Toegang gratis.

Bozar Architectuur. Op do 19 mei om 20u Jo Meers en Els 
Nulens over hun bureau Planners. Op do 24 mei om 20u 
Stig L. Anderson, oprichter van het bureau SLA, over de 
publieke ruimte. Op di 31 mei om 19u Peter Swinnen 
(51N4E). Op do 16 juni Vasa Perovic, over de verschillende 
condities voor architectuur in de op het eerste zicht homo-
geen lijkende ruimte van de Europese Unie. Inkom € 8 
(behalve de eerste lezing: € 5). Paleis voor Schone Kunsten, 
Ravensteinstraat 23, Brussel (www.bozar.be).

Vernissage | June 14, 2011 | by invitation only
Art Basel Conversations | June 15 to 19, 2011 | 10am to 11am
Catalog order | Tel. +49 711 44 05 204, Fax +49 711 44 05 220, www.hatjecantz.de

Follow us on Facebook and Twitter | www.facebook.com/artbasel | www.twitter.com/artbasel

The International Art Show – Die Internationale Kunstmesse
Art 42 Basel, MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd., CH-4005 Basel
Fax +41 58 206 26 86, info@artbasel.com, www.artbasel.com

  ab

Art|42|Basel|15–19|6|11
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www.smkp.de  |  Kulturzentrum Ehrenhof  |  Düsseldorf

Big retrospective

johan Thorn prikker
 Art by all means
From Art Nouveau to Abstraction  26.3.-7.8.2011

2011
Beeldende Kunst
Visual arts

prixderome.nl
facebook.com/prixderome 
twitter.com/prixderome

Prix
de
Rome

openingstijden:
ma-zo:12.00-22.00

Toegang gratisLocatie:Arie Biemondstraat 111

1054 PD Amsterdam

tentoonstelling 8 mei  t/m 24 juli
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Museum of 
Display 20. 05. – 
03. 07. 2011

Museum of Speech  /  25. 03. – 01. 05. 2011

A Slowdown at the Museum 
02. 09. –  23.  10. 2011

Extra City
Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79, BE-2060 Antwerpen 
Tram 12: halte Gasstraat,  
Tel / fax +32(0)36671655 
info@extracity.org

Openingstijden
Tijdens tentoonstellingsperioden:
woensdag – zondag: 14 u – 19 u
donderdag: 14 u – 20 u
Gesloten op feestdagen
www.extracity.org

EXT_MoD_AD_witeraaf_bg_final.indd   1 19.04.11   17:52

EXT_MoD_AD_witteraaf_final.indd   1 19.04.11   17:54

Jan van Eyck Academie – lectures & seminars. Op di 
24 mei om 10u lezing door Michael Löwy; om 17u lezing 
door Rey Chow. Op do 26 mei om 11u After 1968, The 
Subtractive Class II, The Proletarian Capacity for Insurrection, 
seminarie georganiseerd door Katja Diefenbach en 
Dominiek Hoens; om 16u lezing door Stathis Kouvelakis 
met als titel Marx’s Critique of  the Political. Op vr 27 en za 28 
mei The Animal in Contemporary Philosophy, Psychoanalysis 
and Science, conferentie georganiseerd door Mladen Dolar 
en Lorenzo Chiesa. Op di 28 juni Authorship and Agency in 
‘Post-Ideological’ Hollywood Cinema, filmvoorstelling en 
lezing door Thomas Alsaesser. Op 1 en 2 juli lezingen door 
Emanuele Coccia, Erik Porge en Keti Chukrov. Meer info 
www.janvaneyck.nl.

A-Z lezingen. Op di 24 mei om 20u met DUS architects 
(NL) in Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang 
gratis. Info en inschrijven via www.a-zlezingen.be.

INVESTIGATIONS – on artistic research. Op do 26 mei 
van 11 tot 17u debateert een aantal prominente vertegen-
woordigers van Master- en PhD-opleidingen over nut en 
noodzaak, of  de overbodigheid van PhD-trajecten in de 
kunst. Aan dit debat nemen deel: Jeroen Boomgaard, Peter 
Sonderen, Janneke Wesseling, Lex ter Braak, Klaas Hoek en 
Margo Slomp. Het debat staat onder voorzitterschap van 
Thijs Lijster. DeFKa Campis, Venestraat 88, 9402 GP Assen 
(www.defka.nl).

Performance in Residence Lectures. If  I Can’t Dance, I 
Don’t Want To Be Part Of  Your Revolution organiseert op vr 
27 mei om 17u30 twee lezingen, met Vanessa Desclaux 
over het werk van Matt Mullican, en Inti Guerrero over 
Flavio de Carvalo. CBKU , Plompetorengracht 4,  3512 CC 
Utrecht, inschrijven via www.psi17.org.

Netwerk debat. Naar aanleiding van de opening van de 
tentoonstelling van fotograaf  Sander Buyck organiseert 
Netwerk op 27 mei om 20u30 een debat waaraan naast de 
exposerende kunstenaar ook Renzo Martens, Remco de 
Blaaij (curator Van Abbemuseum) en Els Roelandt (hoofd-
redactrice A Prior Magazine) deelnemen. Netwerk / 
Centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaai, 9300 Aalst 
(www.netwerk-art.be).

Architectentafel. Op wo 8 juni om 17u discussieert Arie 
van der Neut, partner bij HVDN, over het ontvlechten van 
grond en opstal. Van 17 tot 19u in CBK Zeeland, Balans 17, 
Middelburg (www.cbkzeeland.nl). Toegang gratis.

Lopende lezing NACHTLICHT. Op do 9 juni om 14u ver-
telt kunsthistorica Sity Fokkema over de (kunst)historische 
achtergronden van de tentoonstelling Nachtlicht – De schil-
ders van het nieuwe licht 1880-1940 in Museum Flehite , 
Westsingel 50, Amersfoort (www.museumflehite.nl). 
Toegang € 7,50 (koffie inbegrepen, maar exclusief  entree 
tot het musuem).

Kunstenaarsgesprek KCG. Op do 9 juni om 20u met 
Liesbeth Bik & Jos van der Pol. Locatie: Paraplufabriek, Van 
Oldenbarneveltstraat 63a, Nijmegen. Entree € 3. Meer info 
www.kcg.nl.

The Knight’s Move. Op do 9 juni is historicus en onder-
zoeker architectuur en stedelijke cultuur Iain Borden te 
gast. Op ma 20 juni houdt architectuurprofessor Anthony 
Vidler een lezing. Telkens om 20u in Stroom Den Haag, 
Hogewal 1-9, Den Haag. Meer info www.stroom.nl.

Arcamlezing. Anne Holtrop op di 14 juni om 20u15 in De 
Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl en 
www.anneholtrop.nl). Inkom € 10.

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 21 juni om 
19u30 komen kunstenaars uit de groepstentoonstelling 
VoTH aan bod. Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, 
Magistratenlaan 100 (www.sm-s.nl). Inkom € 5, studenten 
gratis. Aanmelden via kenniscentrum@sm-s.nl.

Beeldende kunst
David Claerbout in Wiels. De tijd die blijft. De tentoon-
stelling van David Claerbout in Wiels past in een lange reeks 
die in 2007 startte in het Centre Pompidou en daarna ver-
volgde in verschillende grote instellingen voor hedendaagse 
kunst verspreid over het noordelijk halfrond. Elke presenta-
tie vertrekt van een andere selectie, die afhangt van de 
plaats en van het moment. Bij Wiels verandert die selectie 
zelfs tijdens de tentoonstelling. Claerbout maakt ook nieuw 
werk en voegt het toe als het af  is.
 Totaal effect, totale controle. Het is een mogelijke samen-
vatting van de tentoonstelling. Dat gevoel van effect en van 
controle zit zowel in de werken als in de presentatie. De 
selectie bij Wiels is zeer ruim, ze omvat een twintigtal wer-
ken die over twee verdiepingen werden verspreid: een zwar-
te en een witte. De eerste verdieping is volledig verduisterd 
en op de grond ligt een vuistdik zwart voltapijt. Het slorpt al 
het licht op. De andere wordt opgelicht door een even dik 
wit tapijt, dat het licht reflecteert. Die tapijten bepalen niet 
enkel het licht in de ruimte, ze dempen ook het geluid van 
de bezoekers.
 Twee werken openen de tentoonstelling. Het eerste, 
Kindergarten Antonio Sant’Elia, 1932, is van 1998. Het 
tweede, The Algiers’ Sections of  a Happy Moment, is van 
2008. Beide werken tonen een momentopname, allebei in 
zwart-wit. Naast elkaar tonen ze een evolutie. Het eerste 
vertrekt van één gevonden foto. Die werd gemaakt in 1932 
en toont spelende kinderen in een functionalistisch vorm-
gegeven tuin – het soort moderne architectuur waar 
Claerbout zo van houdt en die regelmatig terugkeert in zijn 
werk. In de foto werden de blaadjes van de jonge boompjes 
in beweging gezet. Dat zorgt voor een bevreemdend effect. 
Het tweede werk vertrekt van niet minder dan 50.000 
foto’s. Elk van die foto’s toont een ander facet, standpunt, 
fragment van hetzelfde moment. Daaruit werden 600 foto’s 
geselecteerd. Het resultaat is een videoprojectie waarin we 
een beeld vanuit alle mogelijke richtingen bekijken. Na deze 
totale immersie is niets in dit beeld ons nog vreemd. 
Misschien zit daar wel een andere mogelijke samenvatting 
van deze tentoonstelling: van de magie (het unheimliche, 
de afstand) naar het doorbreken (het ontrafelen, het toe-
eigenen) ervan.
 Het oudste werk in de tentoonstelling dateert van 1996: 
Cat and Bird in Peace. Het recentste is van 2011: Orchestra. 
Het zijn twee statische beelden: telkens één standpunt en 
geen montage. Het eerste is een video, te zien op een ouder-
wetse monitor, van een kat en een vogel die vredig naast 
elkaar zitten. Het tweede is een foto op een lichtbak van een 
dirigent en een publiek die recht in de lens kijken. Je ogen 
hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de duisternis. 
Daardoor duurt het even voor je de foto kan zien. In het eer-
ste beeld zorgt de afwezigheid van beweging – die tussen de 
kat en de vogel – voor spanning, in het tweede de natuurlij-

ke beweging van het oog dat zich aanpast aan de duisternis.
 Sommige werken lijken zich te ontwikkelen rond een nar-
ratief. Voor Bordeaux Piece (2004) schreef  Claerbout met 
Josse De Pauw heuse dialogen. Ze inspireerden zich op de 
verhaallijn van Le Mépris, de film van Jean-Luc Godard. En 
ook in andere werken als Riverside (2009), Long Goodbye 
(2007) of  Sunrise (2009) lijkt zich iets te ontwikkelen als 
een verhaal. Maar eigenlijk gaat het ook hier steeds om 
momenten. Er is geen echt einde en geen echt begin (of  
zoals bij Godard: niet noodzakelijk in die volgorde). Alles 
loopt gewoon door zoals het was voor en na de video. Geen 
inleiding, geen conclusie, altijd een open eind. Daarmee 
passen deze narratieve werken perfect in de lijn van de niet 
ingeloste beloftes in de andere werken: bewegingen die er 
geen zijn, spanningen die nergens heen leiden.
 Diezelfde misleidende beweging zit vervat in de titel van 
de tentoonstelling. De tijd die blijft is een bijna letterlijke ver-
taling van de titel van een tekst van Giorgio Agamben. 
Daarin schrijft de Italiaanse filosoof  over de messianistische 
tijd, het moment waarop de tijd voor even stilstaat. De tijd 
wordt beeld, gecompliceerd door het proces van haar reali-
satie, de generatie die haar weer in beweging zet. Zo ont-
staat een niet-lineair begrip van de tijd, een tijd waarin her-
halingen, verschillen, pauzes en gelijkenissen zorgen voor 
rimpels op het oppervlak.
 Ook al wordt die referentie aan Agamben nergens expli-
ciet gemaakt, toch is dit gedachtegoed wel degelijk terug te 
vinden in dit werk en in deze tentoonstelling. Het probleem 
is alleen dat het verdwijnt in de overdaad. Dat zorgt voor 
nog een mogelijke samenvatting van deze presentatie: te 
veel wordt te weinig. Te veel werk van Claerbout bij elkaar 
geplaatst, maakt de tekorten ervan zichtbaar. Het verlegt de 
aandacht van de poëzie (het werk in het beeld) naar de tech-
niek (het werk voor het beeld).
 Wat echt duidelijk wordt na deze tentoonstelling is dat 
Claerbouts werk het best functioneert in kleine dosissen: 
één werk met een keer. Op die manier is het geregeld ook te 
zien in groepstentoonstellingen, vaak met tijd als thema. 
Recent maakte zijn werk deel uit van Out-of-sync in het 
Mudam, van Territories of  time bij Meessen-De Clercq of, iets 
langer geleden, van Anachronism bij argos. Op deze momen-
ten gaat het werk in dialoog met het werk van de andere 
kunstenaars en met de toeschouwers. Er ontstaat een pro-
ces. Dit werk gaat niet enkel over tijd, men moet er ook de 

David Claerbout

The Algiers’ Sections of  a Happy Moment, 2008 
courtesy de kunstenaar en de galeries Micheline Szwajcer, Yvon Lambert 

en Hauser & Wirth
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10 april  –  4 september 2011  

www.kmm.nl

Netwerk vzw / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × T +32 (0)53 70 97 73
F +32 (0)53 70 97 72 × info@netwerk-art.be × tentoonstelling: € 1

apr/jun × 2011
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

rADICAL AUtONOMY
nieuwe werelden van niks
karla Black × etienne Chambaud × edith Dekyndt × Simon  
Dybbroe Møller × Sean edwards × ryan Gander × Mark Geffriaud 
× gerlach en koop × Ane Mette Hol × Benoit Maire × Navid Nuur 
× Gabor Ösz × Mark Pimlott × Gert robijns × Joëlle tuerlinckx

Tentoonstelling  za. 16.04 > zo. 19.06.2011 × open di. t/m zo. 1400 > 1800

gesloten 24.04, 01.05, 02.06 en 12.06

SANDer BUYCk
west Bank walls
Tentoonstelling  vr. 27.05 > zo. 19.06.2011 × open di. t/m zo. 1400 > 1800

gesloten 02.06 en 12.06
Opening / Debat vr. 27.05 × 2030 
Sander Buyck × Renzo Martens × Els Roelandt × Remco de Blaaij

FIN De SAISON 
Presentatie A Prior #22: Picasso in Palestine × Frank Fairfield 
× Gerard Herman presenteert kinderboek × kinderworkshop × 
rondleiding × tim Vets × ... 

Event / Familiezondag za. 19.06 × 1400
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tijd voor nemen. Dat is tijd die de toeschouwer moet fabrice-
ren en investeren. Hier bij Wiels – met twintig werken tege-
lijk – komt de toeschouwer altijd tijd te kort. De tijd die blijft, 
wordt dan de geprefabriceerde tijd; de technische tijd van de 
kunstenaar. De tijd van de toeschouwer, die verdwijnt. Hij 
gaat zappen, loopt heen en weer tussen verschillende scher-
men, bekijkt twee schermen tegelijkertijd, gaat op zoek naar 
een systeem in het werk om het sneller te begrijpen en het 
proces te omzeilen. Die zoektocht, dat systeem, maakt het 
kijken uiteindelijk overbodig.
 De beelden die in deze presentatie het best werken, zijn 
dan ook de simpelste. Het zijn de beelden waarin de aan-
dacht het minste wordt afgeleid door de techniek. Het zijn 
de beelden die de toeschouwer laat werken. De spanning 
tussen de kat en de vogel? Die zit tussen de oren van de toe-
schouwer. Die van het orkest? Wordt gerealiseerd door de 
ogen van de bezoeker. Het is kiezen voor die werken, of  
regelmatig terugkeren en kijken in fragmenten: één werk 
met een keer. Pieter Van Bogaert

p David Claerbout, De tijd die blijft, tot 15 mei in Wiels, Van 
Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.50; www.
wiels.org).

James Ensor. Universum van een fantast. Na de thema-
tische tentoonstellingen die vorig jaar in België over James 
Ensor (1860-1949) zijn gehouden, wijdt het Gemeente-
museum Den Haag nu een overzicht aan de kunstenaar. De 
expositie werd geopend met een opmerkelijke rede door 
Charlotte Mutsaers die, toepasselijk getooid met een fraai 
bloemendopje, verslag deed van haar fascinatie voor Ensor. 
Vanaf  haar kennismaking als klein meisje met Ensors 
Zelfportret met bloemenhoed (1883) heeft dit werk haar 
geboeid en volgde ze er de lotgevallen van. Ze was zielsge-
lukkig toen het doek twee jaar na de diefstal in 1978 weer 
opdook. Vorig jaar gebruikte Pieter Vermeersch het doek in 
zijn installatie in het Ensorhuis en daarover was ze verbijs-
terd. Vermeersch liet het meesterwerk slechts kort en vaag 
oplichten in de verduisterde kamer waar hij monochrome 
kleurstudies in wisselende kleuren projecteerde die hij naar 
dit schilderij had gemaakt. Het was toch allang bekend dat 
het mengen van allerlei kleuren, ook die van Ensors 
Zelfportret met bloemenhoed, een modderige en bruine totaal-
impressie opleverde? Haar bij vlagen hilarische uiteenzet-
ting werkte op de lachspieren, maar haar kritiek kwam ook 
vlijmscherp over. Misschien was het niet helemaal zo 
bedoeld, maar haar exposé sloot verrassend goed aan bij 
Ensors eigen voorliefde voor het afsteken van kritische en 
groteske redevoeringen. De catalogus besteedt volop aan-
dacht aan Ensor als ‘een venijnig polemist’, een iets minder 
bekende kant van de kunstenaar.
 Zowel de catalogus als de tentoonstelling in Den Haag is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Dat blijkt uit de 
selectie die nagenoeg geheel bestaat uit werken die uit 
Nederlandse en Belgische verzamelingen afkomstig zijn, 
maar eveneens uit de strekking van het overzicht dat erop 
gericht is de relaties tussen Ensor en Nederland duidelijk te 
maken. Dat gebeurt op diverse momenten en op verschillen-
de niveaus. De tentoonstelling wil Ensor bovendien presente-
ren als een kunstenaar die door zijn academische scholing 
nog helemaal in de praktijk staat van de 19de eeuw. In dat 
verband wordt gewezen op zijn levenslange gewoonte om 
werk van anderen te kopiëren, van Rembrandt tot Daumier 
en Manet. Anderzijds worden Ensors bijdragen aan de 20ste-
eeuwse moderne kunst benadrukt: zijn hang om met inven-
ties voor de dag te komen, zoals zijn expressieve experimenten 
met verf  en kleur en zijn dubbelzinnig gebruik van motieven.

Voor welke benadering men ook kiest, het volgen van Ensor 
blijft een lastige opgaaf. Hij is nu eenmaal geen kunstenaar 
die zich door zuiver artistieke drijfveren liet leiden. Hij 
bemoeide zich verregaand met de wijze waarop zijn kunst 
onder de aandacht werd gebracht, reageerde soms explosief  
op het commentaar en de kritiek op zijn werk, om zich op 
andere momenten in zwijgen te hullen. Gevraagd, maar 
vaker nog ongevraagd, deed hij uitspraken over eigen werk 
zowel in de context van de Belgische als van de internatio-
nale moderne kunst. Ten slotte en bovenal blijkt hij een 
meester in het selectief  documenteren van eigen leven en 
werk. Dat maakt het vertellen van een onafhankelijk ver-
haal over zijn artistieke ontwikkeling niet makkelijker en 
daar heeft deze tentoonstelling onder te lijden.
 De zeegezichten in de eerste zaal zijn nog goede en duide-
lijke voorbeelden van Ensors overgang van het academi-
sche werk naar een plein-airschilderkunst. Maar ook deze 
stap valt niet makkelijk te verklaren. Courbet en Turner lij-
ken in deze doeken nooit ver weg, maar of  Ensor hun wer-
ken had gezien en daarvoor naar Frankrijk en Londen is 
gereisd, staat (nog steeds) niet vast. Evenmin is achterhaald 
of  het dergelijke realistische havens en zeegezichten waren 
die geweigerd werden door de jury van de driejaarlijkse 
Salons – voor hem de enige tentoonstellingsmogelijkheid in 

België – dan wel zijn felkleurige saloninterieurs met dames, 
werken die in de pers als kermiskunst werden afgekraakt.
 Vast staat wél dat de kunstenaar in 1883 medeoprichter 
was van de kunstenaarsgroep Les XX en dat hij bij Les XX 
samen met andere onafhankelijke en internationale kun-
stenaars tot 1893 vooruitstrevend werk exposeerde. Op 
haar exposities brak deze club met het vullen van hele wan-
den met schilderijen. De werken werden op ooghoogte 
gepresenteerd, de lijsten pal tegen elkaar geschoven. In het 
Gemeentemuseum is een deel van zo een radicaal nieuwe 
presentatie van Les XX gereconstrueerd, met werken van 
Théo van Rysselberghe, George Minne, Vincent van Gogh, 
George Hendrik Breitner, Floris Verster, Jan Toorop, Claude 
Monet, Paul Cézanne en Paul Signac.
 In de periode van Les XX heeft Ensor misschien wel de 
meest radicale stappen gezet. De directe omgang met de 
internationale avant-garde bood hem daartoe uiteraard 
ook alle gelegenheid. Hij bestudeerde de nieuwe kunststij-
len en experimenteerde ermee in zijn eigen werk. Hij pro-
beerde Toorops lineaire beeldtaal uit in zijn tekening 
Christus door Engelen beweend (1886). Van Verster leerde hij 
vermoedelijk hoe je met het paletmes nog trefzekerder een 
rauw effect kon geven aan stillevens met bloemen, groen-
ten, vruchten en dood gevogelte.

ARTIST IN RESIDENCE

L E O  C O P E R S
“ D U I S T E R  M U S E U M ”

                                                                     Museum voor Schone Kunsten             

21/3 tot 21/6  
          www.mskgent.be

James Ensor

De verbazing van het masker Wouse, 1889, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
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Contacten met Toorop boden Ensor daarnaast mogelijkhe-
den om in Nederland tentoon te stellen. In 1895 leidde dit 
tot een expositie bij de Haagsche Kunstkring en vanaf  1900 
vond Ensors werk – eveneens dikwijls via bemiddeling van 
Toorop – zijn weg naar Nederlandse verzamelaars. De eerste 
aankoop was door de Haagse huidarts Willem Jan Leuring, 
die Ensors Stilleven met dode haan (1898) kocht. Daarna 
volgde er meer. Kunstpedagoog H.P. Bremmer reisde in 
1921 in zijn functie van adviseur van Helene Kröller-Müller 
zelfs naar Oostende waar hij bij Ensor thuis drie werken 
voor haar verzameling verwierf.
 De werken uit Museum Kröller-Müller hangen in Den 
Haag vanwege hun dateringen in de jaren 1910 en -20 
enkele zalen verder. Ensor had toen zijn meest opmerkelijke 
vernieuwingen aan de moderne kunst geleverd en bleef  die 
eigenlijk de rest van zijn lange leven in zijn kunst toepassen. 
Vooral de motieven en onderwerpen waarmee hij zijn naam 
gevestigd had, bleven in zijn schilderijen terugkomen. Dat 
leverde beslist nog verschillende scherpe hernemingen op, 
evenals verrassende variaties, maar vaak ook wat bloede-
loze of  zwakke herhalingen. In de expositie wordt met een 
paar zalen rond deze late kunst een eerlijk beeld van zijn 
totale oeuvre gegeven. Gecompleteerd met foto’s en films 
dringt zich tevens de onontkoombare legende Ensor op, het 
beeld dat de kunstenaar bij leven en zeker op zijn oude dag 
tot in de puntjes gestalte heeft gegeven.
 Wat echter in Den Haag vreemd genoeg ontbreekt, is een 
selectie uit Ensors geschriften. Vanaf  midden jaren 1890 
schreef  hij kunstkritieken, satires en andere artikelen in 
onder andere L’Art Moderne, La Ligue Artistique en La Flandre 
littéraire, tijdschriften die in Nederland thans minder vind-
baar zijn, maar die er destijds wellicht toch ook gelezen wer-
den. In die bijdragen over zijn even grillige voorkeuren als 
afkeren hanteerde hij een scherpe pen. Deze typische Ensor-
eigenaardigheden kenmerkten ook zijn redevoeringen die 
hij tot op hoge leeftijd schreef  en uitsprak. Een beknopte 
bloemlezing daaruit had aan het einde van de tentoonstel-
ling niet misstaan. Het had het beeld van de zich herhalen-
de schilder kunnen completeren met dat van een geslepen 
schrijver en slimme man die heel goed wist aan welke touw-
tjes hij het beste trekken kon. Alied Ottevanger

p James Ensor. Universum van een fantast tot 13 juni 2011 in 
het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 
2517 HV Den Haag  (070/338.11.11; www.gemeentemu 
seum.nl). Catalogus met bijdragen van Saskia de Bodt, 
Herwig Todts en Doede Hardeman.

Picasso in Parijs 1900-1907. In oktober 1900 reizen de 
dan negentienjarige schilder en schrijver Pablo Ruiz Picasso 
en zijn vriend de dichter Carles Casagemas naar Parijs om 
daar de wereldtentoonstelling te verslaan. Picasso, zoals hij 
zich al snel zal noemen, zal met enkele langere onderbrekin-
gen van Parijs zijn thuis maken en er uitgroeien tot de kun-
stenaar die voor velen de belichaming van de moderne 
kunst is. Picasso ontdekt er Van Gogh, Cézanne, Théophile-
Alexandre Steinlen en Toulouse-Lautrec, hij ontmoet er de 
dichters Max Jacob, Guillaume Appolinaire en André 
Salmon. Hij vindt een grote liefde in Fernande Olivier, maar 
bovenal vormt hij een eigen stijl.
 Of  liever: eigen stijlen. De tentoonstelling Picasso in Parijs 
is rond een aantal van die stijlen opgebouwd. Eerst zien we 
de zoekende Pablo Ruiz Picasso die van de herfst van 1900 
tot begin 1901 werk van Toulouse-Lautrec en Steinlen lijkt 
te hebben opgezogen en deze invloeden verwerkt in de mas-
kerachtige gezichten van de vrouwen op een groot doek dat 
een dans in de Moulin de la galette afbeeldt, of  in de diepe 
pastels van De omhelzing, waarin een man in een blauwe jas 

en bruine broek welhaast versmelt met een vrouw in een 
oranjeroze blouse en een lange groene rok. Tegen de vage 
contouren van een in felle kleuren geschilderde straat is het 
omhelzende paar net als bij Steinlen centraal afgebeeld; 
Steinlen gebruikt echter een veel donkerder palet, zijn straat 
is grijs en zwart onder een nachtelijk blauw waarin het 
eveneens blauwe jak van de man en de rode blouse van de 
vrouw maar ternauwernood te zien zijn – hoeveel harts-
tochtelijker is Steinlens werk hier niet!
 Picasso vindt echter verbazingwekkend snel een eigen 
stijl. In 1901 houdt hij zijn eerste tentoonstelling in de gale-
rie van Ambroise Vollard, de kunsthandelaar die ook in de 
carrière van Paul Cézanne zo’n grote rol had gespeeld. Voor 
Picasso deed de galerie van Vollard ook dienst als inspiratie-
bron: hij bestudeerde er onder meer werk van Cézanne, 
Gauguin en Van Gogh. Werken als De verwachting (Margot) 
en De dwergdanseres (La Nana) met hun uit dikke, korte, fel-
gekleurde strepen opgebouwde achtergrond suggereren 
dan ook sterk hun invloed.
 Een van de sterkere werken van Picasso in Parijs was te 
zien op de Vollardtentoonstelling: een bloemenstilleven dat 
zich thans bevindt in de collectie van de Tate in Londen. Met 
als achtergrond een groene tafel en een wand van diep 
gesatureerd blauw, in lichtere en nachtelijke tinten, toont 
Picasso een groot boeket in zacht geel, roze, oranje, wit, en 

een heldergele tulp als uitschieter. Dezelfde uitbundigheid 
manifesteert zich in de kleding en de achtergrond van de 
portretten van de dwergdanseres en van Margot, die verder 
de wat maskerachtige gezichten hebben die veel van 
Picasso’s werk uit 1901 kenmerken.
 De beroemde blauwe periode vormt het volgende hoofd-
stuk van Picasso in Parijs. Deze periode, die van 1901 tot 
1905 duurde, wordt enerzijds gerelateerd aan de rouw om 
de zelfmoord van Picasso’s vriend Casagemas, die zich uitte 
in enkele ijselijke maar van groot medelijden getuigende 
doodsportretten, en anderzijds aan Picasso’s preoccupatie 
om mensen aan de onderkant van de samenleving te por-
tretteren, armen, behoeftigen en vrouwelijke gevangenen. 
Ook hier zijn invloeden merkbaar, van Steinlen en Toulouse-
Lautrec, maar ook van Degas. De blauwe kamer toont een 
wassende vrouw in een pose die sterk aan de danseressen 
van Degas doet denken. Daarop volgt de zogenaamde roze 
periode, waarin Picasso onder meer circusartiesten (de sal-
timbanques) schilderde.
 Picasso in Parijs werkt toe naar het begin van het kubis-
me, het laatste hoofdstuk van de tentoonstelling. In dit slot-
deel – met onder meer een stilleven van een karaf, een 
schaal en een citroen – worden de steeds meer sculpturale 
schilderijen van Picasso geconfronteerd met enkele sculp-
turen van Durrio en Gauguin, alsook een antiek Iberisch 
beeld. De tekeningen van Picasso uit deze periode zijn dui-
delijk beïnvloed door Afrikaanse sculpturen. Er hangt ook 
een schets voor Les desmoiselles d’Avignon – het overbekende 
schilderij zelf  is uiteraard in New York gebleven. Wél is er 
een zelfportret uit 1906: de in een wit hemd met een diepe 
hals en een zwarte broek geklede schilder verschijnt tegen 
een grijze achtergrond. Het portret had bijna niet eenvoudi-
ger en krachtiger gekund. Het toont een schilder die alvast 
één van zijn stijlen gevonden heeft. 
 Picasso in Parijs biedt een aardige staalkaart van Picasso’s 
vroege werk. Ook de grotendeels door gastconservator 
Marilyn McCully geschreven catalogus biedt in afzonderlij-
ke essays enig inzicht in Picasso’s artistieke bezigheden per 
periode. De behandeling per periode is echter problema-
tisch. Er wordt geen grote historische lijn uitgezet. Enerzijds 
wordt in de zaalteksten aangegeven dat Picasso van 1900 
tot 1907 tot een bekend kunstenaar uitgroeide – het is 
immers precies in deze periode dat Picasso’s naam als 
modern kunstenaar in het artistieke milieu ‘gemaakt’ werd 
– maar anderzijds biedt de tentoonstelling hier geen verkla-
ring voor. Picasso in Parijs biedt wel deelverklaringen: 
Picasso was een geziene gast in de kunstenaarsgemeen-
schap, hij was nauw bevriend met in de mode rakende dich-
ters als Max Jacob, galeriehouders kochten graag zijn werk. 
Maar waarom was dat zo? Hoe verging het aan Picasso ver-
wante kunstenaars? Of  vormen de gegeven deelverklarin-
gen de enige feitelijke basis voor een begrip van Picasso’s 
carrière? Wellicht willen de samenstellers van de tentoon-
stelling zich terecht niet verliezen in generalisaties over de 
zeitgeist die rijp zou zijn voor het kubisme. In het geven van 
een verklaring voor de doorbraak van Picasso schiet de ten-
toonstelling echter enigszins tekort.  Sjoerd van Hoorn

p Picasso in Parijs, nog tot 29 mei in het Van Gogh Museum, 
Paulus Potterstraat 7, 1071 CX Amsterdam (020/570.52.00; 
www.vangoghmuseum.nl). Van 30 juni tot 15 oktober is de 
tentoonstelling te zien in het Museu Picasso te Barcelona. 

François Morellet. Réinstallations. In het laatste num-
mer van Les Cahiers du Musée national d’art moderne, dat 
integraal gewijd is aan de Mondriaantentoonstelling in het 
gelijknamige museum, bekent de Franse kunstenaar 
François Morellet dat ‘ma dette envers Mondrian est si grande 

Pablo Picasso

De omhelzing, 1900, Museu Picasso, Barcelona,  
c/o Pictoright Amsterdam 2011



De Witte Raaf  – 151 / mei – juni 2011 Ondertussen 9

que je préfère de ne pas en parler, autrement je déposerais mon 
bilan’. Maar tegelijkertijd bekent hij ook ‘un amour contre-
nature pour l’ange exterminateur: Duchamp’.
 De retrospectieve tentoonstelling in het Centre Pompidou, 
waarbij uitsluitend gekozen werd voor de reconstructie of  
Réinstallation van efemere installaties die Morellet de laatste 
vijftig jaar realiseerde, toont inderdaad een kunstenaar tus-
sen ‘schuld’ en ‘liefde’. Zijn voorkeur voor de geometrie, het 
minimalisme en l’art concret, en de liefde voor het spel, het 
toeval, de humor en het plezier. Tussen de ernst van de con-
structeur en het absurde van dada is hij zowel schatplichtig 
aan het werk van Theo van Doesburg en Max Bill als aan 
dat van Francis Picabia.
 In 1961 was François Morellet (Cholet, 1926) mede-
oprichter van de GRAV of  de Groupe de Recherche d’Art 
Visuel, die onder meer onderzoek deed naar optische en 
kinetische kunst. In de tentoonstelling is een mooi filmpje te 
zien van de derde biënnale van Parijs (1963), waar de 
Groupe wandelende sculpturen voorstelt die sterke verwant-
schappen vertonen met de vroegste experimenten in de 
ruimte van Robert Morris. Door de subjectieve beslissingen 
en de technische uitvoering in zijn werk tot een minimum te 
beperken, ten voordele van arbitraire en soms absurde sys-
temen, sluit Morellet aan bij het Amerikaans minimalisme. 
Het gebruik van mathematische systemen mondt uit in een 
poëzie van de geometrie. Als een van de eerste kunstenaars 
gebruikt hij vanaf  1963 neonbuizen en legt hij de nadruk 
op de visuele perceptie en het participatief  karakter van zijn 
werk. Zijn neoninstallaties worden soms transcendentale 
kwaliteiten toegeschreven. Niet dat de kunstenaar hier 
bezwaar tegen heeft, maar zijn artistieke bekommernis is 
zeker niet spiritueel geïnspireerd.
 De tentoonstelling bestaat uit zesentwintig installaties 
waarvan er vier speciaal voor de tentoonstelling geconcipi-
eerd werden. Ze werden in een labyrintische vorm opge-
steld. Morellet zelf  spreekt liever van een ‘kermis’ met ver-
schillende ludieke attracties.
 Terwijl hij als industrieel in zijn beroepsleven handelde 
volgens een professionele logica, houdt hij er van om als 
kunstenaar systemen te introduceren die nergens toe die-
nen. Het uitgangspunt omvat een zekere methode, maar de 
uitvoering kan wat vormen en materialen betreft zowat alle 
gedaantes aannemen. Ondanks Morellets voorliefde voor 
monochroom witte en vierkante schilderijen, zwarte tape 
en witte neonbuizen, zijn de werken in de tentoonstelling 
erg divers. Voor 40.000 carrés suivant les chiffres pairs et 
impairs d’un annuaire de téléphone, 50% bleu, 50% rouge 
(1963), turfde hij 40.000 willekeurige telefoonnummers af  
waarbij de pare en de onpare nummers elk een verschillend 
kleurblokje kregen. Dit resulteerde in behangpapier met 
een haast psychedelisch grillig rood-blauw patroon. Aan de 
ingang van de ruimte hangt een waarschuwing voor epi-
lepsiepatiënten. In de donkere ruimte ernaast wordt de toe-
schouwer uitgenodigd om op een knop te drukken waarbij 
in felrode neonletters het woord Rouge (1964) verschijnt, 
dat als nabeeld op het netvlies blijft hangen.
 Een foto van de Mona Lisa op loshangend doek (La Joconde 
déformée, 1964) wordt bewogen door een ventilator zodat 
een vervormd beeld ontstaat. 36 neonbuizen geven de 
indruk als een mikado uit de lucht te zijn gevallen (Avalanche, 
1996). In Delacroix défiguré (La mort de Sardanapale) en 
Picasso défiguré (Les demoiselles d’Avignon), respectievelijk 
uit 1989 en 2011, reconstrueert hij de personages uit de 
enerzijds dynamische en de anderzijds statische compositie 
van deze schilderijen aan de hand van monochroom witte 
vierkante doeken. De bijwijlen absurde en zowel tegenge-
stelde als complementaire relatie tussen natuur en cultuur 
wordt gevisualiseerd door een op de muur getekende cirkel 
die op de grond vervolledigd wordt door een gebogen tak 

van een boom (Géométree no 5. Arcs de cercle complémentai-
res, 1983).
 Het werk van François Morellet is allesbehalve gedateerd. 
Met zijn unieke combinatie van geometrie en toeval, sys-
teem en ironie, heeft hij een oeuvre opgebouwd dat nog 
altijd even fris is als toen het gemaakt werd. Zijn ideeën zijn 
nog altijd valabel, zijn methode intrigerend en de eeuwig 
jonge kunstenaar is op zijn vijfentachtigste nog altijd niet 
blasé, cynisch of  gecorrumpeerd. Lieven Van Den Abeele

p François Morellet. Réinstallations tot 4 juli in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 

Kees van Dongen. Fauve, anarchiste et mondain. 
Meestal wordt Kees van Dongen geassocieerd met les années 
folles, het Parijs van de jaren 20, een periode waarvoor hij in 
zijn schilderijen een nieuw type van de moderne, erotische 
vrouw ontwierp. Blijkens een tentoonstelling in het Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris, was hij ook fauve en anar-
chist. De titel van de tentoonstelling verwijst volgens de 
makers niet naar de verschillende stilistische periodes van 
zijn oeuvre, maar naar zijn bijwijlen enigmatische, tegenge-
stelde en paradoxale attitude. Stellen dat het werk van Kees 
van Dongen van ongelijke kwaliteit is, is een understate-
ment. Dankzij een beperkte selectie van zijn vroege werken, 
tracht de tentoonstelling de schade enigszins te beperken.
 Kees van Dongen (1877-1968) werd geboren in 
Delfshaven bij Rotterdam, waar hij studeerde aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. In 1897 trok 
hij naar Parijs en vestigde zich in Montmartre. In de caba-
rets waar hij karikaturen maakte, ontmoette hij kunste-
naars, bohemiens en anarchisten. Zijn illustraties sleet hij 

aan diverse publicaties. Op een tentoonstelling bij Vollard 
toonde hij zich een beloftevolle jonge schilder, die met 
Parijse stadsgezichten van de Sacré-Coeur, Buttes de 
Chaumont en de Seinebruggen, in zuivere en felle kleuren, 
de geest van de moderne schilderkunst perfect wist te verta-
len. Zijn gedreven en vaardig gemaakte tekeningen leunen, 
zowel wat de stijl als wat de onderwerpen betreft, aan bij het 
werk van Toulouse-Lautrec. Dat deze tekeningen vandaag 
sociale kritiek wordt toegedicht, is echter ongegrond en 
onterecht. Zijn belangstelling ging vooral uit naar het pit-
toreske van alledaagse situaties, die hij treffend wist weer te 
geven. Enige sociale betrokkenheid blijkt wel uit het speciale 
nummer van het Nederlandse satirische tijdschrift De Ware 
Jacob dat hij in 1902 maakte onder de titel Vrede. Het num-
mer handelt over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika en kan 
gezien worden als een pamflet tegen de oorlog en de onder-
drukking van de zwarten.
 In 1905 stelde hij tentoon op het fameuze Salon 
d’automne, waar hij, ondanks het feit dat hij niet in de ‘kooi 
van de wilden’ hing, maar enkele zalen verderop, medever-
antwoordelijk was voor het schandaal van de fauvisten. 
Toch zou hij zich pas later, toen hij zich installeerde in het 
Bateau Lavoir, waar hij Picasso als buurman had, met de 
andere fauvisten Derain, Vlaminck en Matisse associëren. 
Deze laatste, die hij bestempelde als een bourgeois-schilder, 
beschouwde hij als zijn belangrijkste rivaal. Later zei hij 
daarover: ‘Notre métier est un métier de grues. Matisse fait la 
fenêtre à Nice et moi, le trottoir à Cannes.’
 Dat Kees van Dongen hier als fauvist wordt opgevoerd, is 
begrijpelijk, ook al behoorde hij niet echt tot de kerngroep, 
waarvan de leden elkaar reeds kenden van tijdens hun 
opleiding in het atelier van Gustave Moreau. Uit de tentoon-
stelling blijkt dat zijn fauvisme (in de ruimste zin van het 
woord) zich eerder situeert tussen het neo-impressionisme 
en het Duits expressionisme van die Brücke.
 Reeds als jongeman in Rotterdam had Kees van Dongen 
anarchistische sympathieën. Hij interesseerde zich voor de 
geschriften van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, hij illus-
treerde L’Anarchie, sa filosofie, son idéal van Kropotkin, wat 
hem de door Picasso bedachte bijnaam Le Kropotkine du 
Bateau Lavoir opleverde, en hij was bevriend met de anar-
chistische criticus Felix Fénéon, die als theoreticus van het 
neo-impressionisme wellicht meer invloed op de schilder 
heeft uitgeoefend dan als anarchist. Kan er over zijn anar-
chistische overtuigingen onduidelijkheid bestaan, dan aller-
minst over het feit dat Van Dongen mondain was. In 1912 
vestigde hij zich in Montparnasse, het toenmalige kosmopo-
litische centrum van de avant-garde. Toen in 1913 een pro-
vocerend naakt van hem wegens obsceen uit een tentoon-
stelling van Les indépendants werd gehaald, werd hij op slag 
wereldberoemd in Parijs. Aangezien hij zich niet aan een 
galerie wou binden – hij verliet Kahnweiler omdat hij niet 
van Braque en zijn kubisme hield – organiseerde hij in zijn 
atelier enorme feesten om zijn werk te tonen. Hierbij omring-
de hij zich met schrijvers, journalisten, antiquairs, modellen 
en andere kunstenaars en excentriekelingen, waaronder de 
modeontwerper Paul Poiret en de markiezin Luisa Casati. 
 Van Dongen toonde zich een zoekend kunstenaar met oog 
voor de artistieke vernieuwingen in zijn omgeving. Getuige 
hiervan een werk als Le Boniment (1905): in een neo-impres-
sionistische stijl en op spontane wijze geeft hij de vrolijke 
bewegingen van de clown en de jonge danseres weer. Of  het 
robuuste portret van Fernande Olivier (1905), Picasso’s 
vriendin en model tijdens zijn kubistische periode. In de veel-
heid van stijlen en invloeden heeft Van Dongen echter nooit 
een eigen stem gevonden. Hang zijn La penseuse uit 1907 
naast een Jawlensky, zijn Marchandes d’herbes et d’amour uit 
1913 naast een Matisse of  Un bal des années folles uit 1925 
naast een Beckmann en de vergelijking is snel gemaakt.

François Morellet

Géométree no 5. Arcs de cercle complémentaires, 1983
© Centre Pompidou, P. Migeat, 2011 © Adagp, Paris 2011
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2211  mmeeii  ——  2266  jjuunnii  22001111
““FFlluuiitteenn  iinn  hheett  DDoonnkkeerr””
TENTOONSTELLING door ddee  AAppppeell
Curatorial Programme 2010/2011
Opening: vrijdag 20 mei, 18u.

KKuunnsstteennaaaarrss:: Absalon, Pierre Bismuth,
Tania Bruguera, Jasper Coppes, 
Leon Ferrari, Sara van der Heide, 
Jenny Holzer, Luciana Lamothe,  
Monika Sosnowska (more t.b.a.)
CCuurraattoorrss::  Marie Frampier, 
Natasha Ginwala, Jacob 
Korczynski, Javier 
Villa, Rieke Vos, 

Vivian Ziherl

1166  jjuullii  --  22  ookktt  22001111
TENTOONSTELLING
““IIeeddeerreeeenn  KKaann  AAlllleess!!??  
GGeenniiee  zzoonnddeerr  TTaalleenntt..””
Opening 15 juli, 18u.

de Appel Boys’ School  Eerste Jacob v Campenstraat 59,
1072 BD Amsterdam www.deappel.nl
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Beeldende Kunst en Vormgeving

FMI Masters
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In 1929 kreeg hij de Franse nationaliteit en werden zijn eer-
ste werken opgenomen in het Musée de Luxembourg. De 
tentoonstelling beëindigt het overzicht in 1931. In die peri-
ode trof  de economische crisis de kunsthandel. De creatieve 
loopbaan van Van Dongen was op dat moment reeds afgelo-
pen. Het late werk – hij overleed in 1968 op 91-jarige leef-
tijd – kwam terecht niet in aanmerking voor de tentoonstel-
ling. Dat deel van zijn carrière wordt overigens nog ontsierd 
door zijn bezoek in 1941, samen met enkele andere Franse 
kunstenaars, aan nazi-Duitsland, op uitnodiging van 
Joseph Goebbels en Arno Breker. In 1945 werd hij hiervoor 
uitgesloten van deelname aan het Salon d’automne.
 Kees van Dongen zal vooral gekend blijven voor de verlei-
delijke stijl waarmee hij acteurs en financiers, industriëlen 
en politici, kunstenaars en femmes du monde of  demi-monde, 
in decoratieve en elegante poses vereeuwigde. Hij hield 
daarbij rekening met de smaak van zijn publiek. Het zwaar-
tepunt in de portretten ligt niet op de fysionomie, wel op het 
decor, de kostuums en de eretekens. Sommigen zien in hem 
een chroniqueur van een hedonistische periode met deca-
dente taferelen in casino’s en danszalen, maar zelfs dat is 
nog te veel eer. Vandaag hebben deze werken eerder iets van 
een curiosum. En toch ontbrak het deze kunstenaar niet 
aan een zekere luciditeit. Getuige hiervan twee citaten die 
elkaar mooi aanvullen en tegenspreken. ‘La peinture est le 
mensonge le plus beau’ en ‘Vivre est le plus beau tableau; le reste 
n’est que peinture’.  Lieven Van Den Abeele

p Kees van Dongen. Fauve, anarchiste et mondain tot 17 juli in 
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 11 Avenue du 
Président Wilson, 75116 Parijs (01/53.67.40.00; www.
mam.paris.fr).

Odilon Redon – Prince du Rêve. In de autobiografische 
tekst A soi-même (1913) citeert de schilder, pastellist, teke-
naar, en lithograaf  Odilon Redon een belangrijke les van 
zijn leermeester, de vrij onbekende graveur Rodolphe 
Bresdin: ‘Ziet u die schoorsteen daar, wat zegt u die? Mij ver-
telt hij een legende. Als u de kracht heeft om hem goed te 
observeren en te begrijpen, beeldt u zich dan het merkwaar-
digste onderwerp in, het meest bizarre dat u kunt bedenken, 
en als die voorstelling voortkomt uit dat kleine stukje stuc-
werk en binnen zijn grenzen besloten blijft, dan zal uw 
droom tot leven komen. Dáár ligt de kunst.’ Redon, meester 
van de fantasie en van het verborgen, onbewuste leven, zou 
zijn hele carrière lang deze les over het belang van de sug-
gestie in de kunst blijven volgen. Opvallend is dat de kunst-
opvatting van Redon, zoals hier geformuleerd aan het begin 
van zijn carrière in 1865, niet correspondeerde met de op 
dat moment dominante stromingen in de Franse kunst. 
Integendeel: Redons werk sloot aan bij de oudere romantiek 
en bij het latere symbolisme, en niet bij het realisme, impres-
sionisme of  naturalisme van de jaren 1860-1880. Bij zijn 
doorbraak in Parijs aan het begin van de jaren 1880 werd 
Redon dan ook ontvangen als een volstrekt origineel kun-
stenaar. Zijn werk werd direct een inspiratiebron voor de 
jonge generatie van literaire symbolisten, en speelde bij-
voorbeeld een belangrijke rol in de roman Tegen de keer van 
Joris-Karl Huysmans.
 Die ‘originaliteit’ van Redon maakt hem moeilijk classifi-
ceerbaar, en daarom wordt zijn werk niet vaak getoond in 
groepstentoonstellingen – of  het moet zijn als ‘vader’ van 
het symbolisme in de Franse schilderkunst, naast tijdgeno-
ten Puvis de Chavannes en Gustave Moreau. In het afgelo-
pen decennium lijkt de aandacht voor het werk van Redon 
te groeien, maar een overzicht van zijn hele oeuvre was in 
Europa al sinds 1956 niet meer te zien.
 De tentoonstelling in het Grand Palais in Parijs is van 
grote omvang en volgt een chronologisch parcours. 
Aangenaam daarbij is dat je mét de ontwikkeling in het 
oeuvre van Redon van donker naar licht beweegt (altijd een 
mooie symboliek) en van zwart naar kleur. De eerste zalen 
zijn gevuld met vroege houtskooltekeningen, de zogenaam-
de Noirs, die uitlopen in de dicht-zwarte grafieken waarmee 
Redon begin jaren 1880 doorbrak, en die hij tot het einde 
van de 19de eeuw zou maken. Het verplicht gedempte zaal-
licht verhoogt de droomachtige, onwerkelijke sfeer van de 
tekeningen en lithografieën, met occulte en (para-) weten-
schappelijke thema’s als de bol en het oog, de oersoep, het 
microscopisch leven, het monster, de gevallen engel, de 
zwarte zon, en de figuren van de martelaar en de mysticus. 
Titels als Dans le rêve en Songes situeren enkele van deze 
series in het domein van de droom. De titel Origines schept 
een ander interpretatiekader voor een serie lithografieën 
met even onwaarschijnlijke composities, ditmaal echter 
bevolkt door primordiale, mythisch aandoende monsters. 
Twee belangrijke albums met lithografieën werden opge-
dragen aan Edgar Allen Poe en aan Goya, zonder dat er ech-
ter duidelijke iconografische of  illustratieve verbanden zijn 
te ontdekken. In deze twee series verving Redon titels door 
suggestieve epigrammen die de dichter Mallarmé onmiddel-
lijk jaloers maakten. In de aan Poe opgedragen serie uit 
1882 bevindt zich een van de bekendste Noirs met een hete-
luchtballon die in de vorm van een oogbol tegen een wol-
kenlucht hangt boven een plat en donker landschap. Het 
oog, ingekapseld en omkranst door krasserige wimpers, 
kijkt naar boven. Het hoogst symbolistische onderschrift 
luidt: ‘Het oog, als een bizarre ballon, richt zich naar het 
oneindige.’
 De originaliteit van deze voorstellingen kan één ding niet 
verhullen: Redon kon niet bijzonder goed tekenen. De vele 
tekeningen in de tentoonstelling maken dat samen duide-

lijk. Anderzijds getuigen de Noirs wel van de voortreffelijke 
materiaalbeheersing die Redon ontwikkelde in de lithogra-
fie, die geleidelijk aan de bovenhand krijgt op de tekening. 
Liever dan direct op de steen te werken – die niet meegeeft 
– bereidde hij zijn lithografieën voor op speciaal papier. 
Eigen aan Redon is dat hij het beeldvlak helemaal met zwar-
te inkt bedekte – hieraan dankt dit deel van zijn werk de 
benaming Noirs.
 Hoewel Redon zijn hele leven schilderde, gelden de jaren 
1890 op dat vlak als een overgangsperiode waarin hij zich 
steeds meer op de schilderkunst en het pastel richtte. Na 
1899 liet hij de steendruk helemaal achter zich. Volgend op 
de donkere zalen in de tentoonstelling komen de kleuren 
extra levendig over. Redon gebruikte in de jaren 1890, mis-
schien als antwoord op Gauguin, niet-realistische kleuren. 
Een prachtig schilderijtje uit 1892 (La cellule d’or) plaatst 
een kobaltblauw hoofd in profiel tegen een gouden achter-
grond. Op twee ‘portretten’ van kinderen, ook in profiel, is 
wederom Redons materiaalbeheersing te zien: met olieverf  
kreeg hij het voor elkaar een pasteleffect te bereiken op 
schilderijen waarin figuur en achtergrond lijken te oscille-
ren. Interessant is dat Redon in interviews steeds de nadruk 
legde op het belang van de beheersing en het spel van het 
materiaal, boven de visuele inspiratiebronnen van zijn visi-
onaire voorstellingen.
 Redon was een groot pastellist, en stond met Degas in dat 
medium op eenzame hoogte. In de laatste zaal van de ten-
toonstelling hangt een klein pastel dat een witroze schelp 
tegen een groenige achtergrond toont. De voorstelling is 
eenvoudig, het visuele effect adembenemend. Met subtiele 
nuanceverschillen wordt een onwaarschijnlijk feest voor 
het oog, voor de tastzin en voor de poëtische verbeelding 

SCHAULAGER PRESENTS 
at THE Haus zum Kirschgarten, Elisabethenstrasse 27, Basel, SWITZERLAND

12 MARCH – 28 AUGUST 2011

www.schaulager.org
Laurenz  FOUNDATION

Kees van Dongen

Le Sphinx, 1925
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

© Musée d’Art Moderne / Roger-Viollet © ADAGP, Paris 2011

Kees van Dongen

Songes, Album met zes prenten (VI. Le Jour), 1891
Parijs, Bibliothèque nationale de France © Bnf
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Too late, 
 too little, 
  (and how) 
 to fail gracefully

12.06.11 - 25.09.11, opening 11.06.11
open: di - zo, 10.00 - 17.00 uur 
KunstFort Asperen, Langendijk 60, Acquoy 
www.kunstfortasperen.nl
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Departement voor Filosofie en Kunst - Assen

Podium voor actuele hedendaagse kunst

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

INVESTIGATIONS - on artistic research
Van 26 mei tot 18 juni 2011 een expositie met presentaties van Tine Wilde, Hans Scholten,
Rosanne van Klaveren, Jeremiah Day, Monica Auch, Yvonne Dröge Wendel.
Op donderdag 26 mei van 11.00 tot 17.00 uur debatteren een aantal prominente  vertegenwoor-
digers van Master en PhD-opleidingen over nut en noodzaak, of de overbodigheid van PhD-tra-
jecten in de kunst. Aan dit debat nemen deel: Jeroen Boomgaard, Peter Sonderen, Janneke
Wesseling, Lex ter Braak, Klaas Hoek en Margo Slomp. Het debat staat onder voorzitterschap
van Thijs Lijster.

De afgelopen jaren zijn er, vooral op academisch niveau, diverse bijeenkomsten
geweest die zich concentreerden op artistic research in relatie tot Master  en
PhD trajecten in de beeldende kunst. Ook bij DeFKa (Departement voor
Filosofie en Kunst - Assen) zijn er de laatste jaren tentoonstellingen en debat-
ten geweest waarbij de relatie tussen kunst en kennis een hoofdthema vorm-

de. De reacties daarop liepen wijd uiteen, van grote waardering voor de intrin-
sieke kennis die in het kunstwerk ligt opgeslagen tot 'kunstenaars moeten gewoon

kunst maken'. De eigen visie van DeFKa wordt daarbij opgeschort. Wat van belang is, is de
voortgaande discussie over kunst.
DeFKa wil met INVESTIGATIONS inzicht verkrijgen in de technieken en methodieken die kun-
stenaars gebruiken bij hun onderzoek en het vervaardigen van een artistiek product.

DeFKa Campis
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ELINE BEENTJES, DAPHNE BLOMSMA, PAUL BRUIJNINCKX, 
NICOLE DONKERS, LAURA VAN EEDEN, DIEDERICK HEES, 
DAMIAN KAPOJOS, MARIT MAES, BEATRIZ HURTADO MUÑOZ, 
ERIC VAN DER KOOIJ, WOUTER VAN LEEUWEN, OBBE TIDDENS, 
AMIR TIRANDAZ

CURATOR: STEF VAN BELLINGEN 

GEMAK/Vrije Academie 
Paviljoensgracht 20-24

2512 BP Den Haag

Openingstijden GEMAK:   

di t/m vr 12.00-17.00 uur;  

za & zo 13.00-17.00 uur n.b. zaterdag 25 juni 2011 

www.vrijeacademie.org  OPEN DAG Vrije Academie Den Haag

www.gemak.org   (Werkplaatsen/DNA/GEMAK)

DNA WERK(T)
Tentoonstelling postacademische 
ateliers Vrije Academie Den Haag

18.06/10.07.11 

Opening: zaterdag 18 juni om 17.00 uur

Def_GEMAK_Adv_Witte_Raaf.indd   1 13-04-11   16:00

Elien Ronse
15/5 > 19/06/2011
Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt
Dagelijks open van 14u tot 17u
Alle info 051/40 29 35, frederik.vanlaere@tielt.be

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

Time/Bank & 
Time/Store  
Den Haag  
vanaf mei 2011
De Time/Bank biedt de kunstwereld een alternatief 
internationaal economisch platform waar diensten en 
kennis verhandeld kunnen worden tegen tijd in plaats van 
geld. 

Presentatie en symposium op donderdag 12 mei 2011 met 
bijdragen van Anton Vidokle en Julieta Aranda (e-flux), Sue 
Ball (Creative Time Bank Leeds), Mark Fisher (‘Capitalist 
Realism. Is there no alternative?’) en Kilian Wawoe (‘Bonus. 
Een Nederlandse Bankier vertelt’). 
 
Zondag 15 mei volgt de opening van de Time/Store Den Haag 
door Eric Holterhues van de Triodos Bank.
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gecreëerd (volgens de catalogus was het werkje ook nog 
eens een cryptische hommage aan Mallarmé).
 Vlak voor dit zacht-spetterende einde van de tentoonstel-
ling komt nog een ander aspect van Redons oeuvre aan bod: 
de decoratieve schilderkunst die hij pas vanaf  zijn zestigste 
begon te beoefenen. In brieven aan zijn Nederlandse verza-
melaar Andries Bonger klaagde de mensenschuwe en rusti-
ge bourgeois Redon dat het schilderen op groot formaat 
tegen zijn gewoontes indruiste. Maar we mogen blij zijn dat 
decoratieve panelen rond 1900 in de Franse schilderkunst 
in de mode waren, en vooral dat Redon zich liet overhalen 
om ze te maken. Een prachtig exemplaar gemaakt voor 
Andries Bonger bevindt zich in de permanente collectie van 
het Rijksmuseum Twenthe, maar de tentoonstelling in het 
Grand Palais bevat een nog nooit getoond ensemble van vijf-
tien panelen, in een speciaal gereconstrueerde kamer, die 
Redon tussen 1900 en 1901 in situ schilderde in de eetzaal 
van een Frans kasteel. Het geelgetinte decor bestaat uit vege-
tatieve vormen en enkele figuren. De afbeeldingen lijken te 
trillen, een beetje zoals de beelden op het netvlies wanneer je 
je ogen dichtknijpt tegen de zon. Het gele gebladerte en de 
bloemen doen denken aan zeeanemonen of  een bewegend 
koraalrif: de kleuren lopen in elkaar over, er zijn nauwelijks 
contouren, alles is aangenaam wazig. Een van de panelen 
toont echter wel een duidelijk afgelijnde figuur, namelijk een 
vaas met bloemen uitgevoerd in pastel, en geldt als het bra-
vourestuk van het ensemble. Het is twee-en-een-halve meter 
hoog, het grootste pastel dat Redon ooit maakte.
 Met honderdtachtig werken veronderstelt de omvang van 
de tentoonstelling, die zich allesbehalve beperkt tot de top-
werken, behoorlijk wat moed van de bezoeker. De beloning is 
wel dat je in al zijn aspecten de ontwikkeling kan lezen van 
een interessant en gevarieerd oeuvre. Merel van Tilburg

p Odilon Redon, Prince du Rêve tot 20 juni in de Galeries 
nationales du Grand Palais, 3 avenue du Général-
Eisenhower, 75008 Parijs (01/44.13.17.17; www.rmn.fr/
Galeries-nationales-du-Grand).

Manet, inventeur du moderne. Sinds de laatste grote 
overzichtstentoonstelling in Parijs, georganiseerd in het 
Grand Palais ter gelegenheid van de honderdste verjaardag 
van zijn overlijden in 1983, is er wat betreft het weten-
schappelijk onderzoek omtrent Edouard Manet (1832-
1883) heel wat werk verzet. In de kunstgeschiedenis werd 
Manet soms als formalist beschouwd, dan weer eerder als 
historieschilder. Soms lag de nadruk op het publieke dan 
weer op het private karakter van zijn werk. De ene periode 
schoof  de door de officiële Salons geobsedeerde schilder 
naar voren, de andere de held van de Refusés. Elke generatie 
maakt haar eigen lezing van de (kunst)geschiedenis.
 De Parijse tentoonstelling wil een evenwichtige interpre-
tatie geven van het complexe oeuvre. Ze wil ook, vertrek-
kend vanuit historische opvattingen, weerwerk bieden voor 
de Amerikaanse opvattingen omtrent de iconografie van 
Manets werk en de zogenaamde ‘sociale implicaties’ die 
sommige auteurs van de Angelsaksische ‘social history’ 
(zoals T.J. Clark) eraan toedichten. Ze wil de nadruk leggen 
op de traditie, eerder dan op ‘de zuivere schilderkunst’. En 
deze woorden zijn niet van Clement Greenberg, maar van 
Emile Zola. De Amerikanen wordt ook verweten de moder-
ne schilder te misbruiken om de traditionele waarden van 
het academisme te misprijzen. De makers van Manet, inven-
teur du Moderne hadden dus beter een vraagteken achter de 
titel gezet.
 Manet was een eigenzinnig kunstenaar in een revolutio-
nair tijdsgewricht, het Frankrijk van het tweede keizerrijk 
van Napoleon III en van de derde republiek. Daar moet zijn 
modernisme gesitueerd worden. Zoals dit met vele belang-
rijke vernieuwingen het geval is, vond ook het modernisme 
zijn wortels in de traditie. De tentoonstelling begint dan ook 
met Fantin-Latours Hommage à Delacroix (1864). Een jaar 
na Delacroix’ dood heeft de nieuwe generatie jonge schil-
ders en critici zich rond het zelfportret van de meester ver-
enigd. Manet bevindt er zich in het gezelschap van onder 
anderen Baudelaire en Champfleury, Fantin-Latour en 
Whistler. Verschillende kopieën van Manet naar La barque 
de Dante van Delacroix moeten eveneens de wortels van 
Manets modernisme in de traditie onderstrepen.
 Niet als de vermeende vader van het impressionisme of  
van de zuivere schilderkunst wordt Manet hier voorgesteld, 
maar als de spelbreker die het realisme van Courbet ver-
enigt met de romantiek van Delacroix. Zijn ‘vive sympathie’ 
met Baudelaire was van uitzonderlijk belang. Het was deze 
dichter en kunstcriticus die de romantiek wist om te buigen 
tot modernisme.

In negen hoofdstukken, het ene al wat spannender dan het 
andere, tracht de tentoonstelling de hypothese te verdedi-
gen dat Manet zowel een klassieke als een moderne schilder 
zou zijn. Manet is modern omdat hij de werkelijkheid toont 
‘op ware grootte’, het arsenaal van de oude meesters ver-
jongt en de mogelijkheden van een nieuwe beeldcultuur ten 
volle exploiteert, met als enige vijand ‘de routine van de 
vorm en het banaliseren van de betekenis’. 
 Dat Manets werk ook aansluit bij de traditie is vaak uit het 
oog verloren, onder meer doordat zijn vroegste verdedigers 
hem doelbewust hebben afgesneden van zijn ‘wortels’. 
Manet volgde een opleiding bij de academische schilder 
Thomas Couture. De tentoonstelling herstelt deze schilder 
in ere en toont zijn invloed op Manet aan. Op het moment 
dat Manet bij hem in de leer kwam, beëindigde Couture zijn 
L’Enrôlement des volontaires de 1792, niet alleen een realis-
tisch, maar vooral een patriottisch schilderij. Ook als por-
trettist was Couture voor Manet een belangrijk voorbeeld.
 Verder gaat de tentoonstelling in op Manets eerste reis 
naar Spanje en de confrontatie met het werk van Velázquez, 
Greco en Goya. De strenge ingehouden stijl, de klassieke 
pose van de liggende figuur en het sobere palet maken van 
Le torero mort (1864-65) een eerste hoogtepunt. Onder-
tussen lopen we langs Le déjeuner sur l’herbe, L’Olympia, de 
fluitspeler, het portret van Zola en Le Balcon, allemaal wer-
ken uit de eigen verzameling van Musée d’Orsay. De portret-
ten van Berthe Morisot, vooral deze waar ze zich verbergt 
achter een sluier of  een waaier, werden door Baudelaire ‘les 
promesses d’un visage’ genoemd. Ze vertolken mooi het 
gefrustreerde verlangen van de schilder naar zijn platoni-
sche liefde, tevens zijn geliefkoosde model en zijn meest 
gewaardeerde collega-schilder, die uiteindelijk met zijn 
broer zal trouwen.
 Toen Manet zich in 1874 afzijdig hield bij de eerste ten-
toonstelling van de impressionisten, was de pers verbaasd 
en waren zijn vrienden teleurgesteld. Degas had het zelfs 
over ‘desertie’. De laatste jaren was het palet van Manet 
(vermeend openluchtschilder) inderdaad frisser, helderder 
en kleurrijker geworden. Maar deze evolutie was al veel eer-
der ingezet en niet naar het voorbeeld van Monet en Renoir, 
maar onder invloed van Whistler. Manet wou niet dat deze 
verworvenheden zouden worden voorgesteld als een mode-
verschijnsel. Voor hem waren ze het resultaat van een per-
soonlijk onderzoek. Dat zou op het Salon beter tot uiting 
komen dan tussen de impressionisten.
 De tentoonstelling categoriseert Manets stillevens als 
schilderijen om den brode. Op het einde van het parcours 
verschijnt Manet, zoon van een hoge functionaris, dan 
weer als een politiek geïnspireerde historieschilder. Getuige 
hiervan L’Exécution de l’empereur Maximilien, De zeeslag tus-
sen de Kearsage en de Alabama – een episode uit de Ameri-
kaanse burgeroorlog die in 1864 voor de Normandische 
kunst werd uitgevochten – De ontsnapping van Rochefort (de 
revolutionaire politicus en journalist) uit de Franse strafko-
lonie in de Stille Zuidzee en twee portretten van de jonge 
Clemenceau, die er vijfentwintig jaar later, toen hij eerste 
minister werd, voor zorgde dat L’Olympia eindelijk in het 
Louvre terechtkwam.

De nadruk op Manets veelzijdigheid resulteert in een gefrag-
menteerde tentoonstelling met veel te volle zalen en een 
verward parcours. De kleine, donkere en smalle ruimten 
van het Musée d’Orsay zijn niet geschikt voor deze groots 
opgezette tentoonstelling. In het Grand Palais zou ze veel 
beter tot haar recht komen, zowel wat de ruimte als het licht 
betreft. 
 Werd de tentoonstelling van 1983 nog in samenwerking 
met het Metropolitan Museum of  Art (New York) gemaakt, 
dan heeft het Musée d’Orsay nu zijn eigen visie op Manet 
willen doordrukken. Het probleem met Manet, inventeur du 
Moderne is dat men Manet nog groter wil maken dan hij 
eigenlijk al is. Zoals hij in zijn meesterstuk Le déjeuner sur 
l’herbe wilde pronken met zijn veelzijdigheid – dit moderne 
schilderij, dat gebaseerd was op een klassieke compositie 
van Rafaël, is zowel een landschap als een portret, zowel 
een stilleven als een naakt – wil ook deze tentoonstelling 
van hem de meest complete kunstenaar maken.
 Door een tekort aan verhelderende informatie of  degelijke 
duiding, is het verhaal moeilijk te begrijpen. Waarom Manet 
hier Inventeur du Moderne genoemd wordt blijft een raadsel. 
Zijn meest moderne schilderijen ontbreken: Chemin de fer 
(Washington), Nana (Hamburg), Argenteuil (Doornik), Le 
déjeuner dans l’atelier (München), La prune (Washington) en 
vooral Un bar aux Folies-Bergère (Londen). Dat ze zich alle-
maal in het buitenland bevinden zal wel geen toeval zijn.
 De inzet van de strijd om de traditionele of  de moderne 
Manet is van politieke aard. Niet alleen bevinden vele belang-
rijke werken uit deze periode (en hierbij denken we niet alleen 
aan Manet, maar ook aan Monet, Cézanne en vooral aan 
Seurat) zich in buitenlandse verzamelingen, ook het onder-
zoek bevindt zich hoofdzakelijk in Amerikaanse handen. In 
een politiek conservatief  klimaat, waarin l’identité française 
opnieuw aan de orde is, worden kunstenaars aan de patriot-
tische borst gedrukt. En de context waarin dit gebeurt is 
uiteraard traditioneel en nationalistisch, eerder dan modern 
en internationaal.  Lieven Van Den Abeele

p Manet, inventeur du moderne tot 3 juli in Musée d’Orsay, 1 
rue de la Légion d’Honneur, 75007 Parijs (01/40.49.48.14; 
www.musee-orsay.fr).

Thomas Houseago: What Went Down. Sinds de zogehe-
ten ‘dematerialisatie’ van het kunstwerk is de driedimensio-
nale weergave van het menselijk lichaam een opgave waar-
aan een beeldhouwer zich niet snel waagt. Thomas 
Houseago (1972, Leeds) is een uitzondering. Zijn eerste 
grote museumtentoonstelling in Mönchengladbach is een 
zelfverzekerd antwoord op de vraag wat figuratieve sculp-
tuur vandaag de dag zou kunnen zijn. Zo’n vijftig beelden 
staan in en rond het museum opgesteld, op het gazon voor 
de ingang, in de langgerekte zalen met uitzicht op de 
Abteiberg, en op kasten en tafels in een raamloze ruimte die 
voor de gelegenheid is omgedoopt tot The Dream Room. Er 
staan metershoge figuren van brons, noeste koppen uitge-
hakt in hout en talrijke gipsen studies van incomplete licha-
men en losse ledematen.
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Édouard Manet

Le Torero mort, 1864-1865 
Washington, The National Gallery of  Art. © Widener Collection, courtesy National Gallery of  Art, Washington
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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

LILIANA MORO  Réaction #3  —  BRANDT JUNCEAU
vernissage: 26/05

tentoonstelling: 27/05 – 16/07 

 

De beelden dragen duidelijke sporen van hun handmatige 
vervaardiging. De gipsen handen, vuisten en armen illus-
treren de fysieke krachtinspanning waar deze ‘modern pri-
mitieve’ beeldhouwkunst om vraagt. In de opengewerkte 
reuzenhand met de titel Cupped Hand (2011) lijkt elk spier-
tje, elk botje, elke zenuw te zijn blootgelegd – niet op anato-
misch verantwoorde wijze, maar als in een koortsdroom 
over de sensatie van het voelen. De boreling die de wereld 
visueel nog niet goed kan onderscheiden, leert zijn omge-
ving kennen op de tast. Pas als het kind ergens grip op krijgt, 
begint het letterlijk en figuurlijk iets van de dingen om zich 
heen te begrijpen. Veel van Houseago’s sculpturen lijken 
direct uit deze oerervaring voort te komen.
 Verkrampte figuren zijn in de meerderheid. Ze lijken ver-
teerd door angst, woede, schaamte en andere essenties van 
het naakte bestaan. Maar de apocalyptische titel What Went 
Down ten spijt, waait door de tentoonstelling een frisse wind 
van daadkracht en tomeloze energie. Het terugkerende 
motief  van het zich oprichtende kind dat voor het eerst gaat 
staan en wankelend de zwaartekracht trotseert, mag voor 
deze vitaliteit symbool staan. Evengoed wijst de transitie 
naar ‘rechtstandigheid’ op een van de basale opgaven van 
de beeldhouwkunst. Bij Houseago is de modellering van de 
menselijke figuur tegelijk een exploratie van de archaïsche 
aard van de beeldhouwkunst.
 Aan de wanden hangen verschillende gezichten in gips. 
De zogeheten Masks houden het midden tussen Darth Vader 
uit Star Wars en de bizarre antropomorfe figuren van Jacob 
Epstein uit de jaren 20. Het zijn een soort ‘afgegoten teke-
ningen’. De kunstenaar begint met een houtskoolschets op 
een plaat formica. Vervolgens bewerkt hij de tekening met 
sneldrogend gips en worden de spaghettiachtige vormen die 
zo ontstaan verstevigd met bewapening. Als het gips is uit-
gehard, glijdt de massa eenvoudig van de gladde plaat en 
blijven de afdrukken van de oorspronkelijke tekening op de 
vlakke zijde zichtbaar. Meerdere van Houseago’s beelden 
hebben hun oorsprong in het tekenen. Zijn stuurs kijkende 
koppen bijvoorbeeld lijken in hout gearceerd met beitel en 
slijptol.
 Enkele van de beste werken in de tentoonstelling, zoals 
Sprawling Octopus Man (2009), zijn hybride figuren die uit 
vlakke en volumineuze onderdelen zijn samengesteld. Van 
de ene kant lijken ze log en dik, van een andere kant graat-
mager, haast onzichtbaar. De opeenvolging van ongerijmde 
aanzichten prikkelt het fragmentarische en onvolkomen 
beeld dat wij hebben van ons lichaam. Het lichaam, wist 
Michelangelo, is het zenit van het menselijk bestaan, waar 
schoonheid en ziekte, kracht en kwetsbaarheid samenko-

men. Het is wat ons eigen is en tegelijk wat ons vreemd is  
– iedereen heeft wel eens een onbekende in zijn eigen spie-
gelbeeld ontmoet. Houseago’s hybride gestalten belicha-
men het onbegrijpelijke dat niettemin tastbaar is.
 Niet alle sculpturen hebben het lichaam als model. 
Sommige zijn gemaakt naar voorwerpen die weliswaar 
gerelateerd zijn aan de menselijke maat, maar die tot absur-
de proporties zijn opgeblazen: een boomlange lepel van 
brons (Biggest Spoon I, 2010), aluminium munten van 
meer dan een meter doorsnee (Coins, 2010). De reliëfs in de 
serie Abteiberg Panels (2010) spelen met de formele kenmer-
ken van Holleins museumarchitectuur van overlappende 
cirkels, maar zouden evengoed schematische weergaven 
kunnen zijn van de wassende maan of  de baan van de zon.
 In zekere zin zijn alle sculpturen in deze tentoonstelling te 
beschouwen als schaalmodellen voor reusachtige beeld-
houwwerken. Houseago streeft naar een monumentale 
publieke kunst die de antropomorfe figuur weer de centrale 
plaats toebedeelt die deze had in bijvoorbeeld de klassieke 
oudheid en in tribale culturen. Overigens behoort de kun-
stenaar tot een generatie die de mythologische kunst leerde 
kennen via televisieseries als Jason and the Argonauts in de 
jaren 70, wat misschien heeft bijgedragen aan het soms 
karikaturale karakter van zijn figuren. Cyclop I (2009) rust, 
om niet om te vallen, op een forse houtspaander, een vorm 
van improvisatie die vloekt met de klassieke traditie waar 
het gipsen beeld zich nadrukkelijk naar voegt.
 Het mag ironisch heten dat Thomas Houseago een 
po dium vindt in een museum dat nauwelijks figuratieve 
kunst in de collectie heeft. Eén werk uit de verzameling is 
echter nadrukkelijk in de presentatie betrokken, 
Armenhaustür (1981) van Joseph Beuys. Het bestaat uit een 
verweerde poortdeur, afkomstig uit een armenhuis in 
Schotland waar Beuys in 1973 en 1974 performances 
heeft uitgevoerd als onderdeel van het Edinburgh Festival. 
De Duitse kunstenaar legde daarin verbanden tussen 
Germaanse en Keltische spiritualiteit en de oliewinning in 
de Noordzee. In 1981 werden de poorten, compleet met 
flarden oude festivalaffiches, getransformeerd in een kunst-
werk met de optimistische titel Ein neuer Anfang ist in 
Aussicht. Beuys’ toegangspoort naar een betere toekomst 
wordt nu geflankeerd door Houseago’s kolossale munten. 
Het kleingeld is meer dan een monument voor de aalmoes; 
het wijst op de taak van de beeldhouwkunst materiaal te 
transformeren tot iets waarvan de waarde het materiële ver 
overstijgt. Thomas Houseago’s tentoonstelling laat zien dat 
die investering lonend is. Dominic van den Boogerd

p  Thomas Houseago. What Went Down tot 19 juni in het 
Städtische Museum Abteiberg, Abteistrasse 27, 41061 
Mönchengladbach (021/61.25.26.31; www.museum-
abteiberg.de).

Kosmos Runge. Der Morgen der Romantik. Er is nau-
welijks een belangrijk oeuvre dat zozeer binnen één publie-
ke verzameling geconcentreerd is als dat van de vroeg-
romantische schilder en tekenaar Philipp Otto Runge 
(1777-1810). De retrospectieve die onlangs naar aanlei-
ding van Runges 200ste sterfdag in de Hamburger 
Kunsthalle plaatsvond – en die nu in de Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung te München loopt – kon nauwelijks 
completer zijn en toch is bijna 80 procent van de 310 cata-
logusnummers afkomstig uit de Hamburgse collectie.
 Bij het brede (maar voornamelijk Duitse) publiek wordt 
Runge naast Caspar David Friedrich beschouwd als de 
belangrijkste grondlegger van de Duitse romantiek in de 
beeldende kunst. Terwijl Friedrichs werk echter nog als 
landschapschilderkunst kan worden gelezen – het land-
schapsgenre wordt er met een religieuze betekenis en iconi-
sche dimensie opgeladen – is de term ‘landschap’ voor 
Runge nog hooguit een concept (hij sprak ook wel van 
Landschafterei) om een beeldvorm te benoemen die niets 
meer met het klassieke landschap te maken heeft en elke 
genreclassificatie overstijgt. De belangrijkste werken van 
Runge dienen zich aan als zuivere inventies met een com-
plexe beeldstructuur, meerdere beeldniveaus en een gelaag-
de symboliek. Als voorbeeld kan De kleine morgen (1808) 

dienen, een van Runges bekendste composities. Centraal in 
de compositie zweeft een naakte vrouwenfiguur boven een 
landschap met opgaande zon. De vrouw is Aurora, de godin 
van de dageraad, maar ze kan ook met Venus (de liefde) en 
met Maria (die ‘licht brengt in de wereld’) worden verbon-
den. Onderaan ligt een naakt kindje dat als Eros, maar ook 
als het Christuskind kan worden geïnterpreteerd. De bloem 
(met putti) die boven Aurora zweeft is een ‘lichtlelie’ – een 
beeld dat Runge vermoedelijk bij de protestantse mysticus 
Jakob Böhme (1575-1624) haalde die hij dan weer via de 
romantische schrijver en dichter Ludwig Tieck had leren 
kennen… Een samengestelde compositie als deze laat zich 
nauwelijks uitputtend beschrijven. Rond dit beeld zit boven-
dien nog een randvoorstelling, zoals bij miniaturen. Die ver-
trekt bij De kleine morgen onderaan bij het (alweer mystieke) 
motief  van een zonsverduistering om via een opwaartse 
stuwing gedragen door bloemen en putti naar een cherubs-
glorie te bewegen die de voorstelling bovenaan bekroont. De 
binnenvoorstelling – een mystiek-christelijke allegorie over 
de liefde en de vernieuwing van het leven – wordt daarmee 
letterlijk in een christologisch kader geplaatst. Runge zag De 
kleine morgen als eerste van een vierdelige schilderijenreeks 
die voorts nog de dag, de avond en de nacht zou behande-
len. De volledige reeks van De Tijden is enkel in getekende 
versies en grafische edities gerealiseerd, die allemaal ook in 
de tentoonstelling te zien zijn. Belangrijk is daarbij dat deze 
‘tijden’ niet enkel naar de tijden van de dag verwijzen, maar 
ook naar de tijden van het jaar (de seizoenen), de leeftijden 
én de tijdperken. De reeks De Tijden drukt dus een integrale 
visie op de ‘wereldgeschiedenis’ uit: ze vormt een heuse kos-
mologie. 
 De tentoonstelling laat toe de genese van Runges ‘buiten-
gewone’, want door en door geconstrueerde oeuvre stap 
voor stap te volgen. Na een inleidende zaal met zelfportretten 
volgt een ruimte met tekeningen die Runge in het kader van 
zijn opleiding maakte, eerst in Hamburg en van oktober 
1799 tot maart 1801 aan de academie van Kopenhagen. 
Opvallend is dat deze pionier van de Duitse romantiek (die 
toch vrij nationalistisch heet te zijn) zich nauwelijks aan 
voorbeelden uit de Duitse kunst heeft geschoold (geen spoor 
van Dürerverering bijvoorbeeld), maar kopieën maakte naar 
Italiaanse kunstenaars en zich in Kopenhagen ijverig oefen-
de in de aldaar voorgeschreven classicistische esthetiek.
 In de volgende zaal wordt de invloed duidelijk die Runge 
onderging van de spartaans-classicistische contourstijl van 
John Flaxman en Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 
Tegelijk zijn hier ook Runges eerste autonome composities 
te zien, en daar dient zich al meteen het kantelpunt aan dat 
bepalend zal zijn voor de ‘zonderlinge’ en cyclisch-kosmolo-
gische structuur van het latere werk. Het sleutelmoment 
situeert zich meer bepaald in de overgang tussen twee ver-
sies van eenzelfde thema: de Triomf  van Amor. In de eerste 
compositie uit 1800 wordt de in een schelp zetelende Amor 
omringd door een groepje amoretten ofwel gevleugelde 
putti. Twee putti lopen voorop en strooien rozen uit. In de 
tweede versie van de compositie (1801/02), die bedoeld 
was als supraporte (vandaar het ongewoon horizontale en 
langwerpige formaat), wordt de ‘koets’ van Amor-met-putti 
door een bijkomende kring van twaalf  amorfiguurtjes 
omgeven die verdeeld zijn in zes groepjes. Elk van die groep-
jes staat voor de liefde tijdens een stadium van een mensen-
leven, gaande van de kindertijd (één slapend engeltje), over 
de jeugd (twee engeltjes die elkaar in de armen vliegen), tot 
de ouderdom (twee putti die toekijken op de levens- en lief-
desstadia die aan hen voorafgingen). Cruciaal is Runges 
opmerking dat deze levensloop als een cyclus moet worden 
gelezen waarbij het laatste koppel (de ouderdom) weer bij 
het onschuldig slapende kind van ‘het begin’ aansluit. 
Daarmee wordt een conventionele, antiquiserende allegorie 
van de liefde omgesmeed tot een romantische en symboli-
sche interpretatie van de levenscyclus van de mens, die de 
cyclische conceptie van De Tijden aankondigt.
 In de daaropvolgende zaal worden de eerste composities 
getoond waarin Runge de opdeling tussen binnenbeeld en 
randvoorstelling (de zogenaamde ‘romantische arabeske’) 
toepast, met als programmastuk Die Lehrstunde der 
Nachtigall (1801-1805). Via zalen rond de religieuze com-
posities, Runges kleurenleer – die zijn meest complete en 

Thomas Houseago

Sprawling Octopus Man, 2009
foto: Achim Kukulies, courtesy National Gallery of  Art, Washington
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MASTER NA MASTER IN BEELDEND ONDERZOEK | MASTER-AFTER-MASTER OF RESEARCH IN ART & DESIGN 
Call for applications - Academic year 2011-2012

Sint Lucas Antwerpen

One-year programme (60 credits) focussing on research in the visual arts, 
whereby work process, methodology and reflection correlate with the artistic work. 

More info: http://sintlucasantwerpen.be/ateliers/master-beeldend-onderzoek
Contact: Wesley Meuris (wesley.meuris@kdg.be) 

Admission interview: 4th July 2011
Submission deadline: 24th June 2011 (application form + portfolio)

Roeland Tweelinckx, architectural intervention 001, 2011, Photo by Liesbet Grupping/Roeland Tweelinckx
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weerom kosmologische vorm krijgt in een kleuren(aard)bol 
– de plantenstudies en de grafische cycli De Tijden, belanden 
we bij twee zalen die respectievelijk gewijd zijn aan De kleine 
morgen en De grote morgen (een tweede en onafgewerkte ver-
sie van hetzelfde thema uit Runges laatste levensjaar). 
Laatstgenoemd werk werd in Hamburg, aan het uiteinde 
van de middenas van het tentoonstellingsparcours, als een 
heus altaarstuk gepresenteerd. Links van die as volgden 
nog zalen met de portretten, de illustraties, de toegepaste 
kunst, en de schaduwfiguren en silhouetten die Runge 
sinds zijn jeugd met de schaar uitsneed.
 Het is zeker logisch dat deze tentoonstelling rond de kos-
mologische hoofdwerken van Runge is opgebouwd. Jammer 

is echter dat weinig pogingen worden gedaan om Runges 
kosmologie te deconstrueren door ze op haar bronnen terug 
te voeren. Zo had meer ingegaan kunnen worden op de 
inspiratiebronnen (Tieck, Schlegel en andere auteurs) die 
Runge ertoe brachten om zijn beeldend werk vanaf  Die 
Lehrstunde der Nachtigall – en eigenlijk reeds vanaf  de twee-
de versie van Triomf  van Amor – als een symbolische kosmo-
logie op te vatten en zo een werkmodel te concipiëren dat 
uniek is voor de beeldende kunst van zijn tijd.
 Daarnaast was het interessant geweest ook oudere (visu-
ele) ‘bronnen’ van Runge te tonen en aandacht te besteden 
aan de herkomst van de motieven waarmee zijn seman-
tisch-symbolische constructies in elkaar zijn gezet. In de 

hele tentoonstelling is geen enkel werk van een andere kun-
stenaar te zien, terwijl daar – gelet bijvoorbeeld op het blij-
vende belang van de contourstijl van Tischbein en Flaxman 
voor Runge – alle reden toe was geweest. Zeker in de zaal 
over de introductie van de romantische arabeske blijven 
kansen onbenut. Naast Die Lehrstunde der Nachtigall wordt 
hier onder meer de latere en minder bekende compositie Die 
Freuden der Jagd getoond. De catalogus vermeldt dat de 
‘romantische arabeske’ van deze compositie geïnspireerd 
werd door tekeningen die Tischbein naar Runge had 
gestuurd in de hoop dat het tot een samenwerking tussen 
beide kunstenaars zou komen. Toch is er niets van Tischbein 
te zien. Via de link met Tischbein, die door Pompeiaanse 
wandschilderkunst gefascineerd was, had ook Runges link 
met de klassieke traditie van de groteske en andere decora-
tieve schema’s kunnen worden aangeboord.
 De syncretische ‘symbolenkunst’ van Runge is onder meer 
nieuw op grond van haar radicale geconstrueerdheid. Precies 
die geconstrueerdheid nodigt echter uit tot een onderzoek 
naar de herkomst van de (oude) ‘brokstukken’, de bestand-
delen waaruit deze constructies zijn samengesteld en die 
allicht toch voor een groot deel kunnen worden teruggevoerd 
tot bestaande tradities, betekenissen en beeldoverleveringen. 
Doordat Kosmos Runge het ‘oude’ in de samengesteldheid van 
het nieuwe te weinig benadrukt, valt ze te veel met de kosmo-
logische pretenties van de kunstenaar en dus eigenlijk te veel 
met haar titel samen.  Dirk Pültau

p Kosmos Runge. Der Morgen der Romantik liep van 2 decem-
ber 2010 tot 13 maart 2011 in de Hamburger Kunsthalle, 
Glockengießerwall, 20095 Hamburg (040/428.131.200; 
www.hamburger-kunsthalle.de). Van 13 mei tot 4 september 
is de tentoonstelling nog te zien in de Kunsthalle der Hypo-
Kulturstiftung, Theatinerstraße 8, 80333 München 
(089/22.44.12; www.hypo-kunsthalle.de). 

Carlfriedrich Claus. Geschrieben im Nachtmeer. De 
tentoonstelling Geschrieben im Nachtmeer in de Akademie 
der Künste te Berlijn geeft een overzicht van het bijzondere 
oeuvre van de kunstenaar-filosoof  Carlfriedrich Claus 
(1930-1998). Het betreft een samenwerking tussen de 
Akademie en de Kunstsammlungen Chemnitz die de 
Stiftung Carlfriedrich Claus Archiv beheert. De monografi-
sche tentoonstelling richt zich op het complexe gedachte-
goed dat aan dit oeuvre ten grondslag ligt. Claus’ werk 
bestaat uit een mengvorm van tekenkunst, grafiek, poëzie 
en klank. Zijn abstracte, visuele werk geeft op het eerste 
gezicht een slordig, zenuwachtig lijnenspel op transparant 
perkamentpapier te zien, maar achter deze dunne opper-
vlakte opent zich de wereld van de ‘Sinne Universalist’. 
Claus bewoog zich daarbij onder meer op het snijvlak van 
de joodse mystiek en de geschiedfilosofie van Ernst Bloch. 
Zijn utopische kunstwerken met een communistische inslag 
zouden ‘Denk und Assoziationsräume’ moeten opwekken. Ze 
kunnen worden gezien in de experimentele traditie van 
dadaïstische klankkunstenaars en de écriture automatique 
van de surrealisten uit de jaren 20 en 30. Die experimenten 
raakten door het nationaal-socialisme verstoord, maar 
werden in de jaren 50 en 60 door een enkeling (zonder 
grote navolging) opnieuw opgepakt.
  Het werk van Carlfriedrich Claus ontstond in de voorma-
lige DDR. In de jaren 60 ontpopte Claus zich al gauw als een 
buitenbeentje. Hij kon zijn werk niet in de openbaarheid 
brengen en werkte geïsoleerd in een dorp in het Ertsgebergte 
nabij de stad Chemnitz. Diverse malen bood de staat hem 
een mogelijkheid aan om naar de Bondsrepubliek te ver-
trekken, omdat zijn pacifistische levenshouding en non-
conformistische kunstuitingen niet pasten binnen het 
so cialisme. De stoïcijnse kunstenaar geloofde echter 
ondanks alles in de Arbeiter- und Bauernstaat en bleef. Toch 
verwierf  hij bekendheid, eerst in ondergrondse kringen, 
maar in de jaren 70 door de liberalisering in de kunstpoli-
tiek ook bij een breder publiek.
 De tentoonstelling bestaat uit vier chronologisch opge-
zette onderdelen. Voordat Claus begon met zijn grafische 
werken, richtte hij zich op fotografie. De eerste ruimte toont 
zijn vroege experimentele fotografie uit de jaren 50. Zijn 

Philipp Otto Runge

Triomf  van Amor, 1800

Philipp Otto Runge

Triomf  van Amor, 1801/02
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opnames op kleinbeeldformaat laten vrouwen of  natuur-
motieven zien waarin met licht, spiegelingen en schaduwen 
wordt gespeeld. Er is een serie met foto’s die op hun kop zijn 
gezet om een vervreemdend perspectief  te creëren. De ten-
toonstelling gaat niet in op de vraag in welke mate deze 
foto’s in de jaren 50 de aandacht hebben getrokken.
 Aan de wanden van de hoofdzaal is Claus’ eerste grote 
grafische cyclus Geschichtsphilosophisches Kombinat te zien. 
In zijn dagboek uit de jaren 60 gaf  hij een treffende samen-
vatting van deze grafische experimenten: ‘Buchstaben-
schwärme gehen in der grauen Rinde als Sternbilder auf.’ 
In het centrum van de ruimte zijn kriskras door elkaar sok-
kels opgesteld. Daarop zijn de cryptische Denklandschaften 
aangebracht, daterend van 1960 tot 1997. Ze zitten tussen 
glazen platen, waardoor de transparante werking van het 
dunne papier helemaal tot zijn recht komt.
 De titels suggereren welke denkrichting de kijker kan 
inslaan, zoals bij Till Eulenspiegels Grab als Denkprozeß (1972), 
of  bevatten een expliciete verwoording van Claus’ politieke 
stellingname, bijvoorbeeld inzake de politieke situatie in Chili 
in de jaren 70 (Submarines Bewußtsein, Geschrieben in 
Gedanken an meine noch lebenden Freunde und Genossen von 
der Unidad Popular und ihre Vorbereitung des Guerillakampfes 

gegen die Schreckensherrschaft der faschistischen Junta, 1973). 
Hoewel het grafische oeuvre nauwelijks stilistische evolutie 
vertoont, is het desondanks niet monotoon.
 In het derde gedeelte van de expositie ligt de nadruk op de 
etsen van de cyclus Aurora uit 1977. Deze maakte Claus 
samen met zijn collega Thomas Ranft, met wie hij ook in de 
tegendraadse vijfkoppige kunstenaarsbeweging Clara 
Mosch betrokken was. De etsen verschenen in een oplage 
van een paar dozijn bij het Verlag der Kunst Dresden. De 
tien (en in andere edities vijftien) etsen gaan vergezeld van 
een transparant papier waarop citaten zijn genoteerd van 
Karl Marx, Friedrich Engels, Ernst Bloch, Paul Eluard, 
Paracelsus, Lenin en Goethe. Hieruit komt de stelling naar 
voren dat de Oktoberrevolutie het ‘realer Beginn universa-
ler Veränderung’ is. Na de Duitse hereniging kreeg de 
inmiddels erkende kunstenaar de opdracht om voor de 
Reichstag een werk te vervaardigen. Hij kopieerde zijn com-
munistisch getinte Aurora-grafieken op grote acrylplaten. 
Ze sieren nu het plafond van de wandelgangen waar de par-
lementariërs dagelijks doorheen lopen, als een herinnering 
aan een van de strekkingen uit de Duitse 20ste-eeuwse poli-
tieke geschiedenis. 
 De laatste zaal vormt het hoogtepunt van de tentoonstel-
ling en is een reconstructie van een geluidsinstallatie, de 
zogeheten Lautprozessraum, die door Claus in 1995 te 
Chemnitz werd ingericht. De bezoeker zet de experimentele 
hoorstukken zelf  in gang door rond te lopen in de zaal waar 
bewegingssensoren zijn geïnstalleerd die de luidsprekers 
aansturen. 
 Hoewel het ondoorgrondelijke karakter van het werk in 
de tentoonstelling behouden blijft, slagen de curatoren 
Matthias Flügge en Brigitta Milde erin de iconografische 
betekenis op de voorgrond te stellen en te illustreren. Door 
de toevoeging van notitieboeken waarin Claus zijn dromen 
vastlegde of  zijn aan concrete poëzie herinnerende gedich-
ten opschreef, en doordat bijvoorbeeld de correspondentie 
met de uitgever van de Aurora-cyclus wordt getoond, krijgt 
ook zonder belerende interpretaties van de tentoonstel-
lingsmakers het werkproces van de kunstenaar de nodige 
diepgang. Faby Bierhoff

p Geschrieben im Nachtmeer loopt nog tot 5 juni 2011 in de 
Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin-Mitte 
(030/200.570; www.adk.de). Het bijbehorende A3-ten-
toon stellingstijdschrift (8 euro) bevat teksten van onder 
meer Matthias Flügge en Brigitta Milde. 

Beeldende kunst – Terugblik
The Other Tradition. Een speelse kritiek, een nostalgische 
geste of  een geraffineerde trompe-l’oeil? The Other Tradition 
is een tentoonstelling die haar eigen vooronderstellingen 
voortdurend onderuit haalt. Curator Elena Filipovic presen-
teert een zeer uiteenlopende groep kunstenaars die voort-
durend in mekaars vaarwater komen. De één creëert een 
zelfbetrokken wereld van enigmatische referenties (Danai 
Anesiadou), een tweede documenteert de (re)constructie 
van sociale rituelen in een Oost-Europese ‘bermudadrie-
hoek’ (Katerina Sedá) en nog enkele anderen spelen met een 
performatief  begrip van het immateriële kunstwerk als iets 
dat zich in dezelfde geste ontplooit en opheft (Tino Sehgal, 
Roman Ondák). Wat duidelijk wordt uit de tentoonstellings-
tekst is dat deze kunstenaars zich verhouden tot de concep-
tuele traditie, en zeer expliciet niet tot ‘relationele esthetiek’. 
Met andere woorden: het kunstwerk stelt zichzelf  en zijn 
plek in de kunsteconomie in vraag en doet dit door ‘actie’ in 
te zetten als instrument, als medium op zich.

De titel The Other Tradition is dan ook eerder kritisch dan 
affirmatief  bedoeld. In tegenspraak met een kunstecono-
misch denken dat telkens opnieuw op zoek gaat naar het 
nieuwe, naar datgene wat de voorgaande traditie door-
breekt, worden we hier geconfronteerd met een groep kun-
stenaars die nu net niet het uitzonderlijke, het spectaculaire 
van een esthetische paradigmawissel uitspeelt. Wat we wel 
te zien krijgen zijn de historisch gekaderde microverschui-
vingen in de parameters die ons begrip van kunst, zowel als 
van het alledaagse, ordenen.
 Er is geen ervaren zonder tijd, uiteraard. En het tijdsper-
spectief  staat dan ook centraal, meer bepaald de voortdu-
rend over mekaar schurende lagen van verleden en onmid-
dellijkheid, de afhankelijkheid van onze ervaring van een 
voortdurend verschuivend veld van sociale constellaties. In 
Sharon Hayes’ In the Near Future (2009) bijvoorbeeld komen 
we terecht in een overvloed aan diabeelden: reconstructies 
van protestscènes uit het verleden of  uit een mogelijke toe-
komst. Hayes zelf  trekt van hoofdstad naar hoofdstad om er 
te manifesteren met slogans van de emanci patie beweging (I 
am a man) of  van het oorlogsprotest (Who approved the War in 
Vietnam) op pancartes. We begrijpen de verwijzing naar de 
emancipatiestrijd van de zwarten (I am a man), maar het 
beeld hapert, door de combinatie van Hayes’ frêle verschij-
ning met de stoere tekst, door de intussen al lang veranderde 
context waarin bijvoorbeeld de gendergevoeligheid sterk is 
toegenomen. En daardoor keert het beeld terug naar wat het 
maar is: een beeld. In een tijd waarin ideologische retoriek 
voortdurend tegen haar eigen aannames terugstuit, beteke-
nen deze slogans niet meer dan een aantekening bij een ver 
verleden. Een pijnlijk langs mekaar schuren van gender-
begrippen, ideologisch geheugenverlies en de krachteloze 
verbeelding van een mogelijke toekomst. Met andere woor-
den: de beweging is uit het beeld gehaald. Wat overblijft is 
enkel nog een lege belofte.
 Ook in The Trainee (2008) van Pilvi Takala staat stilstand 
centraal: een ijverige stagiaire aan de marketingafdeling 
van een groot bedrijf  besluit op een bepaalde dag om zich 
voortaan alleen nog met ‘brain work’ bezig te houden. Dat 
wil zeggen dat ze doelloos urenlang achter haar bureau zit 
of  een hele dag met de bedrijfslift op en neer gaat om haar 
denkactiviteit te stimuleren. De video toont ons de reacties 
van haar medewerkers, de vragen, maar ook de circuleren-
de e-mails die in eerste instantie haar curieuze gedrag mel-
den aan de ‘bevoegde betrokkenen’, maar langzamerhand 
steeds duidelijker de paranoia van de werkersgemeenschap 
weerspiegelen.

22 mei Kruithuis opening om 15.00 uur
door drs. Jef Schaeps, conservator van het 
prentenkabinet van de Universiteit Leiden; 
muzikaal omlijst door: Elena Emelianova, viool;
Adriaan Breunis, altviool; Marielle Rijkaart, 
cello — met Strijktrio´s van Mozart, Beethoven 
en Schubert

17 juni Kruithuis verteltheater  om 20.00 uur
door Pauline Seebregts m.m.v. Maartje van der 
Kruis, entree 10 euro

19 juni St. Janskathedraal gratis concert om 
15:00 uur — met het koor La Notte en het 
gitaarduo Víctor Landeira en Gemma Tripiana

5 juni Grafi sch Atelier, Symposium Grafi ek 
Uitvergroot, 15.00 tot 17.00 uur. 
Sprekers: Hans Andringa, Paul van Dijk, John 
Dohmen, Helma Veugen. 
Informatie bij www.gadenbosch.nl/

STOK Kruithuis openingstijden: woensdag t/m 
zondag van 12:00 tot 17:00 uur, entree 3 euro Cita-
dellaan 7, 5211 XA ’s-Hertogenbosch, 073–614 86 38; 
www.stokpunt.nl www.graphosbiennale.nl  
http//: wederzijdsfestival.blog.com. Voor extra 
activiteiten zie websites Stok, Graphos en blog 
Wederzijds.

   N E D E R L A N D

  Graphos biennale     grafi ek onbegrensd

Het Kruithuis
22 mei t/m 26 juni

citadellaan 7

’s-Hertogenbosch

met steun van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente ’s-Hertogenbosch

Carlfriedrich Claus

Ohne Titel [Wald-Silhouette], z.d.
foto: Eric Tschernow, Berlijn. © VG Bild-Kunst, Bonn, 2011

Carlfriedrich Claus

Fernwirkungen des Russischen Oktober,
Geschichtsphilosophisches Kombinat, Blatt 14, 1963

Kunstsammlungen Chemnitz, Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv
foto: László Tóth, Chemnitz © VG Bild-Kunst, Bonn 2011

Katerina Sedá

It doesn’t matter, 2005, courtesy Franco Soffiantino Gallery, Turijn. 
Op de achtergrond deel van performance ‘Exchange of  Handwriting’ van 

Jirí Skála, 2006 (twee stoelen). © The White Project 
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Van beweging naar retrospectieve inertie gaat ook het werk 
van Katerina Sedá. In een Moravische ‘bermudadriehoek’ 
vraagt ze aan de bewoners van de haast identieke en onbe-
tekenende dorpjes om één dag een compleet identieke score 
uit te voeren: opstaan, de stoep vegen, recreatief  fietsen, 
dezelfde groenten kopen voor het prepareren van eenzelfde 
lunch enzovoort. Ze stelde die vraag tijdens een persoonlijk 
bezoek bij elk van de bewoners. De interviews achteraf  zijn 
bijzonder. De bewoners geven grif  toe dat ze enkel voor haar 
aan het project hebben deelgenomen, maar ook dat het 
faken van de gemeenschapsactie een gevoel van samenho-
righeid teweegbracht. Zoals het beeld bij Takala een andere 
blik op onze ingesleten opvattingen over ‘prestatie’ en 
‘waarde’ creëert, zo biedt het ook bij Sedá een ander per-
spectief  op de realiteit. De normaliteit – het betreft plekken 
‘waar helemaal niks gebeurt’ en de bewoners doen eigenlijk 
ongeveer wat ze altijd al doen – gaat over in hypernormali-
teit. Wat zichtbaar wordt is het hechte sociale weefsel dat 
deze realiteit produceert en in stand houdt.
 Wat deze acties op het moment van hun realisatie ook 
mogen betekenen, in een tentoonstellingsruimte krijgen ze 
een heel andere lading. Het documentatiemateriaal van 
Seda, en de ietwat ‘amechtig’ opgestelde monitors, vertroe-
belen de relatie van de toeschouwer met het ‘kunstwerk’. 
Door het binnenvallende licht zijn de beelden moeilijk te 
zien, en de opstelling dwingt je ook tot een ongemakkelijk 
half  uur ‘squatten’ op de betonnen vloer. De positie van het 
kunstwerk wordt ondermijnd door zijn documentaire 
karakter, maar ook door de vele performances die de hele 
tentoonstelling lang gepland of  ongepland plaatsgrijpen. 
Bevindt het kunstwerk zich nu hier of  daar? Is het kunst-
werk datgene wat ik in mijn geheugen meedraag of  het 
object dat achterblijft? Is de papieren gekopieerde score het 
kunstwerk of  de beweging in de verbeelding die die score in 
gang heeft gezet?
 In die zin stelt The Other Tradition wel degelijk ‘relationele’ 
vragen, over het feit dat de betreffende acties iets teweeg-
brengen dat er vanuit het ene oogpunt uitziet als een kunst-
werk, vanuit het andere als een protest, en vanuit nog een 
ander als een oefening in documenteren. Deze acties articu-
leren geen macro-overzicht, ze zijn postideologisch, ze heb-
ben geen sociologische bewijskracht. De resultaten van de 
onderzoeksprojecten van deze kunstenaars dienen niet het 
doel van een top-down mapping van menselijke verhoudin-
gen. Eerder gaan ze uit van een micropolitieke invraagstel-
ling van relaties: van de kijker en het kunstwerk, van de 
kunstenaar en zijn omgeving, van het kunstwerk als omge-
ving, van de noodzaak van stilstand om beweging waar te 
nemen.
 Als Tris Vonna-Michell de liveperformances die hij voor 
een klein publiek organiseert doorheen de tentoonstelling 
gebruikt als uitgangspunt voor zijn installatiewerk, is het 
ene geen voorbereiding of  documentatie van het andere. 
Zijn audiowerk in combinatie met de ogenschijnlijk wille-
keurige fotoselectie is opnieuw een tijdmachine, springend 
van het Oost-Berlijn van destijds, over een trip naar het 
Lake District, naar formele oefeningen op gesproken tekstu-
aliteit met de logica van een foto-opname. Het is een 
transmediale implosie van vooronderstellingen en posities, 
die de toeschouwer tot een zeer actieve deelnemer maakt in 
de constructie van ‘het ontbrekende beeld’ dat op tafel ligt. 
De tafel is hier het medium voor discussie, reflectie en actie.
 Dat is in het kort de uitnodiging die van The Other Tradition 
uitgaat: de constructie van een persoonlijke verhouding, van 
een eigen relatie tot wat het ook mag zijn dat je als 
kunst(werk), sociale actie of  zweverige onzin beschouwt. The 
Other Tradition keert de verhouding tussen kunstwerk en toe-
schouwer om en plaatst de toeschouwer voor zijn eigen 
waarheid. Wat zichtbaar wordt is niet het kunstwerk zelf, en 
nog minder de wereld ‘in’ of  ‘achter’ dat kunstwerk. Wat 
zichtbaar wordt is onze hypernormaliteit, onze dagelijkse 
verhouding tot dingen, tot de ‘apparaten’ die ons leven vorm-
geven. Tot een verleden, een verlies, en de alledaagsheid van 
onze verloren ideologieën. Elke Van Campenhout

p The Other Tradition liep van 26 februari tot 1 mei in Wiels, 
Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.50; www.
wiels.org).

Publicaties
Jonathan D. Lippincott. Large Scale. Fabricating 
Sculpture in the 1960s and 1970s. ‘[…] Norbert Kricke’s 
immense glittering fountain sculpture which is every bit as 
vulgar as the façade of  the Los Angeles County Museum 
behind it […].’ ‘[…] the bathetic Henry Moore lounging like 
a great melancholy behemoth in the plaza of  Lincoln Center 
[…].’ ‘[…] the colossal Nadelman ladies that tower over the 
lobby of  the New York State Theater like twin mountains of  
lacquered meringue glacée.’ Barbara Rose was in 1968 
allesbehalve opgezet met de enorme sculpturen die in het 
stedelijk landschap verschenen. Het probleem met de enor-
me Picasso’s en Moores die op talloze pleinen en plaza’s ver-
schijnen, zo stelt Rose in Blow Up – The Problem of  Scale in 
Sculpture, is dat ze niet op die schaal geconcipieerd zijn. Het 
ondoordacht uitvergroten of  ‘opblazen’ van kleine werken 
tot een monumentale grootte – ‘[the] execution on monu-
mental scale of  works that were clearly conceived for the 
coffee table’, zoals Rose het zo mooi verwoordt – gaat ten 
koste van hun ‘inhoud’ en resulteert in misplaatste en wan-
smakelijke kolossen.
 Rose sluit het bestaan van kwalitatief  werk op architectu-
rale of  monumentale schaal niet uit; alleen dient men daar-

voor wel van meet af  aan die schaal te hanteren en de rela-
tie tot stad en beschouwer in de conceptie van het werk op 
te nemen. Zo’n aanpak is uiteraard niet evident: ze wordt 
gehypothekeerd door allerlei economische en praktische 
beperkingen zoals te kleine ateliers of  een gebrek aan de 
juiste expertise. Zoals Rose hoopvol aangeeft, komt daar 
medio jaren 60 echter verandering in wanneer Don 
Lippincott en Roxanne Everett een fabriek openen die zich 
volledig aan de productie van beeldende kunst wijdt.
 Large Scale. Fabricating Sculpture in the 1960s and 1970s 
herinnert, ruim 40 jaar nadat Rose haar hoop erop vestigde, 
aan de unieke en belangrijke rol van de Lippincottfabriek. 
Hugh M. Davies, directeur van het Museum of  Contemporary 
Art in San Diego, benadrukt in zijn voorwoord hoe 
Lippincott, Inc. een belangrijke leemte vulde door kunste-
naars de ruimte, het materiaal en de knowhow aan te rei-
ken die ze nodig hadden om hun grootschalige sculpturen 
te verwezenlijken. In amper 12 pagina’s behandelt 
Patterson Sims vervolgens het in de jaren 60 gevoerde over-
heidsbeleid inzake publieke kunst, de oprichting van 
Lippincott binnen die context, een reeks tentoonstellingen 
waarin bij Lippincott vervaardigde werken een prominente 
rol speelden, het fascinerende financiële beleid van de 
fabriek – waarbij Lippincott alle productiekosten voor-
schoot in ruil voor de helft van de nettowinst bij verkoop – 
en een handvol anekdotes waaruit vooral de appreciatie 
van kunstenaars moet blijken.
 Tegenover die summiere teksten staat een uitgebreid 
beeldkatern. Ruim 300 foto’s, geselecteerd door Don 
Lippincotts zoon Jonathan, illustreren de enorme variatie 
aan werken die vooral in de jaren 60 en 70 bij Lippincott, 
Inc. geproduceerd werden: geen uitvergrote slagroomtaar-
ten of  zware kolossen, maar elegante en perfect geschaalde 
sculpturen in glasvezel of  metaal. De kleurrijke foto’s van 
prominente stadssculpturen als Claes Oldenburgs Geometric 
Mouse (1969), Robert Indiana’s LOVE (1970) en Barnett 
Newmans Broken Obelisk (1967) getuigen van Lippincotts 
associatie met enkele van de belangrijkste werken en kun-
stenaars uit die periode.
 Naast de glossy installatieshots bevat Large Scale ook een 
intrigerende collectie zwart-witfoto’s van de werkplaats, 
genomen door mede-eigenaar Roxanne Everett. De afbeel-
dingen tonen hoe enorme staalplaten gevormd en gesneden 
worden, hoe onderdelen aan elkaar gelast worden en hoe 
verschillende elementen van een sculptuur naadloos in 
elkaar gepast worden; kortom, hoe voor elke sculptuur 
oplossingen op maat worden bedacht en getest. Foto’s van 
de assemblages van onder andere Clement Meadmores 
Awakening (1968), Barnett Newmans Broken Obelisk (1967) 
en Tony Smiths Smoke (1967/2005) demonstreren de inge-
nieuze en vaak spannende oplossingen die de Lippincott-
crew voor hen bedacht.
 Toch wist Barbara Rose in 1968 al dat het belang van 
Lippincott, Inc. niet louter in de voorziening van ruimte, 
materiaal en professionele kennis lag: ‘[…] the uniqueness 
of  Lippincott is not the techniques and materials it offers, 
but the possibilities it provides for keeping the sculptor in 
close contact with his work as it is being made.’ Lippincott 
functioneerde met andere woorden niet als onafhankelijke 
fabriek aan wie kunstenaars een schema of  schets gaven 
om dan enige tijd later het eindproduct op te halen; 
Lippincott was fabriek-cum-studio. Kunstenaars verbleven 
er vaak langere tijd en werkten, dachten en experimenteer-
den mee op de werkvloer. In die zin schuift Lippincott subtiel 
met heersende en aloude noties van studio versus fabriek, 
van de conceptuele en ambachtelijke aspecten van de artis-
tieke creatie, van de rol van de kunstenaar als werkman, 
regisseur of  businessman en van auteurschap.
 Zowel Sims als Davies verwijzen in hun bijdragen kort 
naar de unieke samenwerkingsverbanden tussen kunste-
naars, Don Lippincott en de crew, maar ze doen dat slechts 

langs de neus weg. Op de context waarbinnen dergelijke 
samenwerkingsverbanden konden ontstaan – de heftige 
discussies die tijdens en na de sixties over de rol van de kun-
stenaar gevoerd werden – of  zelfs de specificiteit en gevolgen 
ervan, wordt niet ingegaan. De fotoreeks suggereert noch-
tans op meerdere momenten hoe kritiek dat aspect juist is. 
Op een poster voor de tentoonstelling Artist & Fabricator 
(1975) staat Don Lippincott bijvoorbeeld naast kunstenaar 
Robert Murray, terwijl de crew als collectief  meer naar ach-
teren staat. Lippincott neemt in de foto’s wel vaker een 
autoritaire positie in, zoals wanneer hij verzamelaars rond-
leidt op het terrein of  wanneer hij, zijn armen stevig in de 
zij, Roy Lichtensteins werk evalueert. De meest frappante 
foto is ongetwijfeld één waarin Claes Oldenburg vanop 
enige afstand en vanuit een regisseursstoel (voor de gele-
genheid omgevormd tot Mittseat) toekijkt hoe Lippincott op 
een vorklift staat om de afwerking van zijn Standing Mitt 
with Ball (1973) van dichtbij te inspecteren. Dergelijke 
foto’s, waarin de rol van de kunstenaar als regisseur en die 
van Don Lippincott als verantwoordelijke uitvoerder, alsook 
de relatie tussen beide autoriteitsfiguren, tot uiting komt en 
bevraagd wordt, zijn echter niet nadrukkelijk genoeg aan-
wezig om het belang van die relaties te duiden.
 Large Scale. Fabricating Sculpture in the 1960s and 1970s 
presenteert een waardevolle en prachtige collectie foto’s, 
maar laat de kans op kritische reflectie grotendeels liggen. 
Enkele diepgaande essays over de veranderende rol van de 
kunstenaar of  over de soms complexe en dubbelzinnige rela-
ties bij Lippincott hadden hier niet misstaan, maar het boek 
was vooral gebaat bij een meer gerichte keuze van het beeld-
materiaal. Schipperend tussen een glossy illustratie van de 
grootschalige meesterwerken uit de sixties en seventies en 
een visuele suggestie van de samenwerkingsverbanden en 
autoriteitsrelaties bij Lippincott, Inc., blijft Large Scale helaas 
vooral bestemd voor de koffietafel. Elise Noyez

p Large Scale. Fabricating Sculpture in the 1960s and 1970s 
van Jonathan D. Lippincott verscheen in 2010 bij Princeton 
Architectural Press, 37 E 7th Street, NY 10003 New York 
(212.995.9620; www.papress.com).

Brieven
Bekaert versus Braem. Een reactie op het artikel van 
Geert Bekaert, Renaat Braem 1910 2001/2010, in De 
Witte Raaf, november-december 2010

Aan het slot van zijn bespreking van de Braemtentoonstelling 
in De Witte Raaf  nr. 148 wijst Geert Bekaert op een artikel 
dat hij kort na het overlijden van Braem publiceerde in het 
Cultureel Jaarboek 2000 van de Stad Antwerpen. In dit In 
Memoriam erkende hij Braem als ‘een van onze grootste 
architecten van de 20ste eeuw’, ‘een van de laatste verte-
genwoordigers van een ambitieuze architectengeneratie’, 
een man van ‘heroïsche statuur’ die ‘zijn tijd ver vooruit 
was’ en wiens ideeën anticipeerden op ‘de actuele tenden-
zen van architectuur en stedenbouw’. En ongeacht enkele 
reserves omtrent Braems ideologische opvattingen, liet hij 
zich ook bijzonder lovend uit over diens werk, in het bijzon-
der de woonblokken van het Kiel die hij ‘echte iconen van 
de moderne architectuur in Vlaanderen’ noemde, ‘onover-
troffen’, en de toren van het Antwerps Administratief  
Centrum, die hij als ‘een van de mijlpalen van de Vlaamse 
architectuur in de 20ste eeuw’ kwalificeerde.
 Merkwaardig genoeg blijkt Bekaert in het artikel dat hij 
10 jaar later in De Witte Raaf  publiceerde, zowat een tegen-
gestelde mening toegedaan. Thans stelt hij dat Braem nooit 
een echte modernist geweest is. ‘Hij heeft met het moder-
nisme slechts geflirt.’ Hij is nooit de woordvoerder geweest 
van zijn generatiegenoten. Zijn opvattingen kloppen van 
geen kanten. Drijvend op ‘een zweverige mixage van marxis-
tische begrippen’, koesterde hij ‘de utopische droom van een 
ideale, simplistische en dus dictatoriale samenleving’. 
Terwijl Bekaert de ideeën en het werk van Braem vroeger, bij 
alle kritisch voorbehoud, overwegend positief  en waarde-
rend inschatte, vindt hij het thans, op 82-jarige leeftijd, 
nodig om deze tijdgenoot, 10 jaar na diens dood, niet alleen 
als architect maar ook als persoon duchtig de mantel uit te 
vegen. Hij taxeert hem als ‘een tegendraadse figuur met een 
uitgesproken neiging tot egotisme’, ‘een gehaaid opportu-
nist’, ja als iemand die ‘uitgesproken fascistoïde denkbeelden 
koesterde’, een bewering waaraan hij ter verduidelijking 
nog toevoegt: ‘De eugenetiek heeft hij nooit expliciet voorge-
staan, maar zijn ideeën scheren er toch rakelings langs.’
 Men wrijft zich de ogen uit. Men vraagt zich af  wat de 
eminente criticus ertoe bewogen heeft zijn vroegere appre-
ciatie van de Antwerpse architect flagrant tegen te spreken, 
zijn gewaardeerde zin voor nuances terzijde te schuiven en 
zich in zijn kritische aandrang te buiten te gaan aan gra-
tuite, ja malafide aantijgingen.
 Braem geen echte modernist? Een welhaast onbegrijpe-
lijke bewering. Braem voltooide zijn opleiding bij een van de 
pioniers van het modernisme. Hij was de enige Belgische 
architect die als stagiair bij Le Corbusier werkte en zijn leven 
lang aan diens ontwikkeling bleef  refereren. Le Corbusier 
waardeerde Braem zodanig dat hij zijn werk publiceerde in 
L’Architecture d’Aujourd’hui en hem voordroeg als lid van 
CIAM. Braem heeft zich steeds gehouden aan de principes 
van het Charter van Athene en is ze door dik en dun blijven 
verdedigen. Tot het begin van de jaren 60 was hij zowat de 
enige die de moderne architectuur in Vlaanderen, tegen de 
dominante stroom van het conservatieve denken in, een 
stem gaf. Het is allemaal te evident voor woorden.

poster voor de tentoonstelling Artist & Fabricator, 1975
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Braems ideologische visie ‘een zweverige mixage van mar-
xistische begrippen’, een verzameling van ‘loze slogans’ en 
denkbeelden ‘die aan geen kanten kloppen’? Zoals Bekaert 
perfect weet, heeft Braem zijn ideologische visie al ontwik-
keld in 1934 en omstandig uiteengezet in een reeks artike-
len gepubliceerd in het tijdschrift KMBA. Hij formuleerde 
toen een doorwrochte architectuurideologie, gebaseerd op 
zijn lectuur van Berlage, Gorter, Henriette Roland-Holst, 
Barbusse, Marx en Dietzgen – in de context van de toenma-
lige architectuurwereld een unieke prestatie die hem in 
staat stelde de eigentijdse architectuurproductie kritisch te 
beoordelen en zijn eigen praktijk te funderen. Hij is deze 
ideologie zijn leven lang trouw gebleven en is er zich in zijn 
ontwikkeling, hoe pluriform ook, steeds blijven op baseren. 
Toegegeven, hij heeft deze ideologie later veelal in losse 
onderdelen en niet altijd even overtuigend verwoord, maar 
dat doet niets af  aan haar oorspronkelijke betekenis. De 
‘houdbaarheid’ van deze ideologie in vraag stellen betekent 
au fond de legitimiteit van het socialisme in vraag stellen. Is 
het dat wat Bekaert bedoelt?
 En is het zo dat Braems stedenbouwkundige vertaling 
van deze ideologie neerkwam op een ‘utopische droom van 
een ideale, dictatoriale samenleving’? Voor wie Braem met 
enige aandacht leest, zal het duidelijk zijn dat hij in feite niet 
veel meer verlangde dan een normaal stedenbouwkundig 
beleid, zoals dat in de omringende landen gangbaar was. 
Ruimtelijke planning gelieerd aan economische planning, 
daadwerkelijk grondbeleid, niet ingegeven door grondspe-
culatie maar op basis van gefundeerd planologisch onder-
zoek, rationele stedenbouw, bescherming van het land-
schap en het gebouwde patrimonium: het waren allemaal 
zaken die in Engeland, Nederland en Duitsland sedert het 
interbellum de normaalste zaak van de wereld waren, maar 
die in België tot voor kort (en dat geldt hier en daar nog 
steeds), mede ten gevolge van het overheidsbeleid, als een 
onduldbare vorm van dirigisme, als een aanslag op de indi-
viduele vrijheid, het privé-initiatief  en het privé-eigendom 
werden gebrandmerkt.
 Ook het stedenbouwkundig plan dat Braem zelf  naar 
voren schoof, zijn Lijnstad van 1934 die hij 30 jaar later 
uitbreidde tot de Bandstad België, was in wezen niet veel 
meer dan een zoneringsplan waarin wonen en industrie 
geconcentreerd werden in parallelle stroken geënt op de 
reeds bestaande verkeersassen. De lineaire en parallelle 
schikking van wonen, werken en verkeer tussen de bestaan-
de en beschermde historische kernen had niets autoritairs. 
De woningen van de Bandstad hadden geen vaste, op voor-
hand gefixeerde plaats in een hiërarchische geometrie. 
Niets werd ondergeschikt, alles was nevengeschikt. En de 
fantasierijke constructies waarmee Braem de woonstrook 
van de bandstad in zijn visionaire tekeningen stoffeerde, 
waren slechts een evocatie van de diverse vormen die het 
wonen daar zou kunnen aannemen. Het ware naïef  te den-
ken dat Braem deze naïeve droombeelden letterlijk had wil-
len uitvoeren. De Bandstad was eerst en vooral bedoeld als 
een structuurplan, een plan dat in zijn geheel openstond 
voor diverse invullingen. Indien het op een van de assen ten 
uitvoer was gelegd – halverwege de 20ste eeuw niet bepaald 
een utopie – dan zou het stedenbouwkundig resultaat, 
onverschillig de architectonische vormgeving, geweest zijn: 
een gepreserveerd landschap, een rationele concentratie 
van het mechanisch verkeer, een drastische reductie van 
het pendelverkeer, verstedelijkt wonen in verkeersveilige 
gebieden – in feite het concept en de doelstellingen die 30 
jaar later door het Structuurplan Vlaanderen naar voren 
werden geschoven.
 Zou het kunnen dat Bekaert zich in zijn kritiek van doel-
wit vergist heeft? Zijn diatribe is veeleer toepasselijk op Le 
Corbusier, in de eerste plaats diens Ville Contemporaine uit 
1922 (die de jeugdige Braem overigens op grond van zijn 
ideologisch inzicht fundamenteel kritiseerde): een totalitair 
project met een uitgesproken hiërarchie, beheerst door de 
wolkenkrabbers van het grootkapitaal. En toen Le Corbusier 
in 1925 met zijn Plan Voisin voorstelde dit concept in het 
centrum van Parijs ten uitvoer te brengen deed hij dit in het 
bewustzijn dat daartoe een sterke man nodig was, ‘un 
homme muni de pouvoirs discrétionnaires’. Het was in deze 
geest dat Le Corbusier in 1941 ook contact zocht met het 
Vichy-regime. Hij resideerde een jaar in Vichy, waar hij bin-
nen de administratie van het collaborerende regime een 
comité vormde ter voorbereiding van woningbouwprojec-
ten in het ‘nieuwe’ Frankrijk. Tot dit comité (dat gelukkig 
voor hem medio 1942 werd opgeheven) behoorden notoire 
fascisten zoals Gaston Bergery en Alexis Carrel. 
Laatstgenoemde was een verklaard voorstander van raszui-
verheid, eugenetica en de euthanasie van onzuivere ele-
menten. Le Corbusier, die grote bewondering had voor 
Carrel, heeft dus inderdaad meer dan rakelings langs dit 
soort van ideeën gescheerd.
 Maar dit kan hoegenaamd niet gezegd worden van 
Braem. Overtuigd socialist als hij was, had hij een viscerale 
afkeer voor alles wat naar bruin of  zwart zweemde. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was hij actief  in de gewapende 
weerstand, een engagement waarvoor hij zijn leven op het 
spel zette en, dunkt mij, enig respect verdient. Hij is slechts 
op het nippertje aan deportatie ontsnapt.
 Bekaerts humeurige kritiek ontsproot kennelijk aan zijn 
irritatie over het in zijn ogen al te brave, kritiekloze karakter 
van de Braemretrospectieve, in zijn ogen ‘een makke, op 
educatieve doeleinden afgestelde neerslag’ van het catalo-
gusboek. Steunend op mijn ervaring dat van de jongere 
generaties nauwelijks iemand nog iets weet over Braem, 
heb ik als lid van het adviserend comité inderdaad aange-
drongen op een ruim en bevattelijk historisch overzicht van 

Braems ideeën en werk, zijn ontwikkeling van de Lijnstad 
tot de Bandstad, gearticuleerd met een aantal markante 
momenten die zouden worden geëvoceerd door middel van 
oorspronkelijke documenten en maquettes. Maar voor die 
opzet bleek er in de nieuwe uitbreiding van deSingel onvol-
doende plaats te zijn. In zijn (inderdaad fraaie) samenspel 
met de architectuur van Stijnen is Beel bijzonder royaal met 
de ruimte omgesprongen, maar wist hij voor tentoonstel-
lingen slechts een zaaltje van 30 bij 12 meter te reserveren. 
Dit is slechts een fractie van de oppervlakte waarover archi-
tectuurcentra elders (in Brussel, Rotterdam, Frankfurt, 
Parijs…) beschikken. Om de Braemretrospectieve hierin 
onder te brengen zagen de organisatoren zich verplicht de 
grote originele tekeningen tot een minimum te beperken, de 
meeste documenten tot kleine formaten te reduceren, en er 
plaatselijk meerdere boven elkaar te hangen. Het ziet ernaar 
uit dat het Vlaams Architectuurinstituut in de toekomst 
voor zijn tentoonstellingen opnieuw zijn toevlucht zal moe-
ten nemen tot de gangen van de foyer.
 Maar had de tentoonstelling, ongeacht het ruimtegebrek, 
kritisch moeten zijn? Afgezien van de vraag in hoever archi-
tectuurkritiek door middel van een tentoonstelling mogelijk 
is, lijkt de viering van een 100-jarig jubileum niet de gepas-
te gelegenheid om de gevierde demonstratief  op de rooster 
te leggen. Zo’n moraliserende aanpak ware ook hoogst uit-
zonderlijk geweest. De aan Le Corbusier gewijde tentoon-
stellingen bijvoorbeeld die in 1987 ter gelegenheid van 
diens 100ste verjaardag te Parijs, Zürich en Londen plaats-
vonden, hielden op generlei wijze kritiek in op de architect 
of  diens persoon, maar concentreerden zich op de uiteenlo-
pende aspecten en kwaliteiten van diens oeuvre. En ook 
Bekaert voelde zich toen niet geroepen om daar met scham-
pere terechtwijzingen op af  te dingen. In de lezing die hij 
datzelfde jaar onder de titel ‘de actualiteit van Le Corbusier’ 
hield in Hasselt en Brugge, zette hij al zijn eruditie in om, 
zonder een zweem van kritiek, de poëtische zeggingskracht 
van de Franse architect te verheerlijken. Maar nu de 100ste 
verjaardag van een van onze meest markante Belgische 
architecten gevierd wordt, moet deze zo nodig streng de les 
worden gespeld. Waarom toch? Het ziet ernaar uit dat deze 
postume afrekening teruggrijpt op een oud, diepgeworteld 
antagonisme, daterend uit de tijd toen de verzuiling in 
België nog een levende realiteit was.
 Toen Bekaert eind jaren 50 over architectuur begon te 
publiceren, zag hij zich onvermijdelijk geconfronteerd met 
Braem, tot op dat moment zowat de enige die op dat gebied 
in Vlaanderen actief  was. Hun standpunten, respectievelijk 
progressief  katholiek en vrijzinnig socialist, waren diame-
traal tegengesteld, maar naarmate het ideologische klimaat 
in de loop van de jaren 60 opentrok, vond er tussen beiden 
een zekere toenadering plaats. Zo verklaarde Bekaert in 
1966 in De Standaard dat hij volledig instemde met Braem 
‘als hij het begrip architectuur wil verruimen tot een directe 
en noodzakelijke, expressieve levensvorm, de incarnatie 
van een nieuwe religie die elk bestaan als een privilegie 
opvat en als dogma de solidariteit onder alle mensen ver-
kondigt. Architectuur sluit dus een uitgesproken levens-
houding in. Zij is een ethische optie die ingrijpt op de men-
selijke bestaanswijze in de toekomst.’ Wat betreft Braems 
kwalificatie van België als ‘het lelijkste land ter wereld’, for-
muleerde Bekaert evenwel enig voorbehoud: België mocht, 
zoals Braem beweerde, ‘een mestvaalt’ zijn, maar dan moest 
men zich tevens realiseren, aldus Bekaert, ‘dat er op een 
mestvaalt de schoonste bloemen kunnen bloeien’, wat hij 
nog als volgt verduidelijkte: ‘En bovendien moet ik beken-
nen dat ik de Belgische lelijkheid een rijkere voedingsbodem 
vind voor de toekomst van de architectuur dan een schoon-
heid die wij bijvoorbeeld in de ‘tuinsteden’ van onze noor-
derburen gerealiseerd zien.’
 Deze terloops opduikende gedachte was geen boutade. 
Mettertijd zou ze een centrale plaats innemen in Bekaerts 
denken. Vier jaar later, in Bouwen in België, verwoordde hij 
ze als volgt: ‘Door afstand te nemen en onverschilligheid te 
betonen tegenover de streefidealen van de moderne archi-
tectuur bleven er in België waarden gered die wezenlijk zijn 
voor een architectuur tout court.’ Het was in elk geval een 
origineel idee. In reactie tegen de geringschatting van de 
internationale kritiek voor de Belgische architectuur keerde 
Bekaert de rollen om. Hij schoof  het Belgische laissez faire 
als model naar voren voor de buurlanden die het modernis-
tische stedenbouwkundige denken al te voortvarend 
omhelsd hadden en zich hadden vastgereden in de impasses 
van het Charter van Athene: ‘Misschien kunnen we zeggen 
dat in België meer dan elders de pragmatische bewoner het 
gehaald heeft van de principiële architect, en daardoor ont-
snapt is aan diens professionele eenzijdigheid. In een soort 
van travestie, van een bijna hopeloze belachelijkheid, leven 
in het Belgische bouwen nog de reële waarden waar een 
waarachtige architectuur het moet van hebben’, waar hij 
bovendien in één adem aan toevoegde: ‘De gênante werke-
lijkheid spreekt hier voortdurend de schone schijn tegen 
van een te vroeg gerealiseerd paradijs, een gevaarlijke 
droom, waarvan de extreme consequentie alleen maar con-
centratiekampen zijn.’
 Deze laatste, kort door de bocht gaande redenering was 
een parafrase van een kritiek van Pierre Francastel op Le 
Corbusier. ‘L’univers de Le Corbusier est l’univers concentra-
tionnaire. C’est, au mieux, le ghetto’, zo had de befaamde 
Franse kunstsocioloog in 1956 gesteld in zijn Art et 
Technique. Hij achtte het stedenbouwkundig project van Le 
Corbusier de uitdrukking van een ideologie ‘qui, en elle 
même, parait infiniment dangereuse pour l’avenir de l’homme’. 
Deze boude beschuldiging, welke Bekaert in 1970 overnam 
om zich af  te zetten tegen de doctrinaire moderne steden-

bouw in het buitenland, wendt hij vandaag, zonder oog 
voor enig onderscheid, aan tegen Braem. En hierbij laat hij 
niet na nog een belerende vinger op te steken naar al dege-
nen die dit gevaar over het hoofd zien – en zich ingezet heb-
ben om in tentoonstelling en boek een getrouw en even-
wichtig beeld op te hangen van Braems ideeën en werk.
 Wat Bekaert inmiddels zelf  in zijn geschriften over het 
hoofd heeft gezien, zijn de kwalijke implicaties van de 
Belgische wildgroei: de oeverloze versplintering van het 
wonen in structuurloze onstedelijke verkavelingen, de 
ermee gepaard gaande proliferatie van de infrastructuren 
en de nutsvoorzieningen, het tot in al de geledingen van het 
wonen doordringende doorgaand verkeer, de teloorgang 
van het landschap en de karikaturale semantische competi-
tie van de woningen onderling. Het zijn allemaal euvelen 
die Braem sedert de jaren 40 heeft aangeklaagd en waarvan 
hij de politieke drijfveren heeft in het licht gesteld, maar 
waaraan Bekaert in zijn geschiedschrijving van de Belgische 
architectuur, merkwaardig genoeg, nauwelijks of  geen 
aandacht besteedt. In zijn Hedendaagse Architectuur in België 
van 1995 gaat hij niet in op de aard van de Belgische wild-
groei noch op het overheidsbeleid dat eraan ten grondslag 
lag. Ligt de verdienste van dit boek in de kernachtige karak-
terisering van de opeenvolgende architecten en hun aan-
pak, dan wordt hun architectuur erin voorgesteld als een 
autonome discipline die slechts zijdelings verband houdt 
met de maatschappelijke werkelijkheid. En de algemene 
indruk die ervan uitgaat is dat het in België helemaal niet zo 
erg gesteld is, dat we eigenlijk goed bezig zijn, zeker sinds de 
nieuwste generatie ‘Mooie Jonge Goden’ op het toneel ver-
scheen en de architectuur een verse, frisse impuls gaf.
 Dat neemt niet weg dat een willekeurige excursie langs de 
Vlaamse wegen de kritiek van Braem ruimschoots beves-
tigt. Enkel is het allemaal nog veel erger geworden dan hij in 
zijn karikaturen van Het lelijkste land ter wereld had voorge-
steld. Het landschap is nagenoeg verdwenen. Het hele land 
is uitgegroeid tot een allesomvattende verkaveling waarin 
woningen van de meest uiteenlopende types en formaten, 
winkel- en horecabedrijven, toonzalen, KMO’s en andere 
non-descripte blokkendozen elkaar verdringen: een amorf  
en monotoon amalgaam van heterogene singulariteiten 
waar elke zin voor identificatie het spoor bijster raakt.
 Toegegeven, in Het lelijkste land ter wereld is Braem onder 
de maat gebleven van wat hij had kunnen schrijven. In dit 
pamflet heeft hij de kritiek die hij sedert ruim 20 jaar had 
ontwikkeld niet terdege samengevat. Hij hangt een nogal 
tendentieus en onvolledig beeld op van de oorzaken van de 
Belgische wildgroei, waarvan ik daarom in mijn inleiding 
een samenvatting heb gegeven. Maar dat belet niet dat het 
boekje door velen met instemming begroet werd, niet alleen 
door notoire medestanders zoals K.N. Elno, maar ook door 
andersdenkende collega’s zoals Paul Felix en Jan Tanghe 
die, behoudens hun reserves ten aanzien van hoogbouw, 
Braems kritiek beaamden. Een van de opmerkelijkste reac-
ties die Braem ontving kwam van Jan Karel Steppe, Bekaerts 
gewaardeerde oud-leraar kunstgeschiedenis aan de 
K.U.Leuven. Wat Bekaert vandaag afdoet als ‘ongegeneerde 
en hilarische kretologie’ ervoer Steppe in 1968 als ‘een wel-
daad voor onze volksgemeenschap’. Braems pamflet was 
voor Steppe een eyeopener, net zoals voor vele andere lezers 
uit katholieke hoek waar traditioneel nauwelijks belang 
werd gehecht aan zoiets materialistisch als urbanisatie.
 En tot slot, verwacht Bekaert echt een antwoord op zijn 
vraag naar een verklaring voor de contradicties die hij bij 
Braem onderkent, hij die zich onophoudelijk met bewonde-
renswaardige empathie heeft ingeleefd in de meest tegen-
strijdige oeuvres en stromingen, van Piet Blom tot Aldo 
Rossi, van Charles Vandenhove tot Rem Koolhaas? Het is 
inderdaad zo dat Braem in 1935 samen met Hoste een 
saneringsplan op papier zette voor Antwerpen, dat in de 
sloop van grote stukken van de binnenstad voorzag. Maar 
dit plan lag helemaal in de geest van de toenmalige CIAM, 
en was opgezet als een studieproject voor deelname aan het 
5de congres waar tal van andere soortgelijke projecten voor 
diverse Europese steden ter bespreking werden voorgesteld. 
Ook zijn voorstel uit 1950 om het hele gebied van de Cité te 
slopen voor de bouw van het administratief  centrum beant-
woordde aan de thematiek van de toenmalige CIAM. Maar 
daarna heeft Braem nooit meer zo’n plan gemaakt, laat 
staan een plan voor de sloop van de volledige binnenstad. In 
de loop van zijn praktijk vatte hij waardering op voor het 
bouwkundig erfgoed, in de eerste plaats voor de aanvang 
van het modernisme, in het bijzonder de art nouveau in 
Antwerpen, waarover hij in 1963 begon te publiceren. Het 
ligt gewoon in de lijn van deze evolutie dat hij zich in 1970 
daadwerkelijk inzette voor de bescherming van de 
Berchemse Zurenborgwijk. De bewogen ontwikkelingen die 
sedert 1950 op elk gebied plaatsvonden, waren van die 
aard dat ze elke aandachtige waarnemer ertoe brachten 
zijn standpunten en opvattingen herhaaldelijk bij te stellen. 
Dat geldt, bij al hun manifeste verschillen, zowel voor 
Braem als Bekaert.
  Francis Strauven
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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 
di-zo 14-18u
❑ ‘Radical Autonomy 2’ – Gert Robijns, 
Joëlle Tuerlinckx, Navid Nuur, Ryan 
Gander, Edith Dekyndt… [tot 19/6]  
❑ ‘West Bank Walls’ – Sander Buyck 
[27/5 tot 19/6]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Iran Incorporated : West beyond 
51”40’’ – Melika Shafahi, Newsha 
Tavakolian, Golrokh Broumandi, Sona 
Safaei, Nazanin Aharipour [tot 30/6]

De Winkelhaak
Lange Winkelhaakstraat 26 – 
03/727.10.30 
9-18u za 14-18u
❑ ‘Public Recognition. Contemporary 
Photography exhibition by students of the 
Kaska’ [19/5 tot 28/5]

deSingel Internationaal kunstcentrum
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
woe-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Reservoir’ – Bas Princen [tot 22/5]  
❑ ‘The Book(s) 1968-2010’ – Peter 
Downsbrough [tot 22/5]

Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Museum of Display’ – Isabelle 
Cornaro, Metahaven, Josef Dabernig, 
Neïl Beloufa, Jill Magid, Nico Dockx and 
Kris Kimpe [20/5 tot 3/7]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectie Vrielynck #1: Mixed 
Memory’ – Julien Maire [tot 5/6]  
❑ ‘Hungry Eyes. Food Photography’ – 
Tony Le Duc, Valérie Belin, Dimitri 
Tsykalov [tot 5/6]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03.237.11.27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ Bernard Frize [18/5 tot 25/6]  
❑ ‘Summer Show curated by Jan Hoet’ 
[30/6 tot 30/7]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Topstukken uit het 
Koninklijk Museum’ – Henri De 
Braekeleer, Theo Van Rysselberghe, 
James Ensor, Amedeo Modigliani, 
Gustave Van De Woestyne… [tot 8/1]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘A Syntax of Dependency’ – Liam 
Gillick and Lawrence Weiner [tot 29/5] 
❑ ‘Collectie XXVII. Ten Oosten van 4°24’. 
Jef Lambrecht nodigt veertien 
kunstenaars uit voor een reflectie op de 
Oriënt’ – Ria Pacquée, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Charif Benhelima, Guillaume 
Bijl, Philippe Van Snick, Luc Deleu… [tot 
21/8] ❑ ‘Graphology Chapter 2: de impact 
van de typografie’ – Carl André, Stefaan 
Brüggemann, Mekhitar Garabedian, Dean 
Hughes, Friedrich Nietzsche, Christophe 
Plantin, Simon Pummell en Salome 
Schmuki [tot 12/6]

MAS – Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1 – 03 338 44 34 
di-zo 10-17u
❑ ‘Meesterwerken in het MAS. Vijf 
eeuwen beeld in Antwerpen’ [17/5 tot 
30/12/2012]

NICC
Tulpstraat 79 – 03.216.07.71 
do:14-20u/vr-zo 14-19u
❑ ‘Invocations of the Blank Page’ – Ryan 
Gander, Simon Starling, Richard Venlet, 
Etienne Chambaud, Michel François… 
[tot 5/6]

Ruimte Morguen
Waalsekaai 21-22 – 03 248 08 45
do-za 14-18u
❑ ‘Icon-Graphic’ – Frederik Beyens

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Ellen De Meutter [tot 25/6]  
❑ Jonathan Meese [tot 25/6]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
di-za 12-19u

❑ ‘Argos Black Box: Mise en abîme. 
Dismantling the economics of television’ 
[tot 18/6] ❑ ‘What will come’ – Jordi 
Colomer [tot 18/6] ❑ ‘Western winds’ 
– Ria Pacquée [tot 18/6]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ Thomas Zipp [tot 28/5]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Enfants modèles’ – Stéphanie Roland 
[8/6 tot 10/7] ❑ ‘Coïncidences’ – Sarah 
Moon [8/6 tot 14/8]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Plasticités’ – Maurice Frydman [tot 
12/6] ❑ ‘De toekomst’ – Jordi Colomer 
[tot 12/6] ❑ ‘Junctions. Jean-Louis 
Vanesch & FotoMuseum Antwerpen’ [tot 
26/6] ❑ ‘The Crooked Path’ – Jeff Wall 
[27/5 tot 11/9]

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

De Loketten. Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86 – 02 552 11 11 
ma-za 10-17u
❑ ‘De dingen die ik zie’ – Raoul De 
Keyser [tot 11/7]

De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02.512.34.25 
di-zo 12-18u
❑ Fred Bervoets [tot 5/6]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ ‘Weath’ – Hans Friedrich Lissmann 
[tot 4/6]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
❑ ‘Réaction #3’ – Liliana Moro [27/5 tot 
16/7] ❑ Brandt Junceau [27/5 tot 16/7]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘People and Time’ – Manon de Boer, 
David Lamelas, Ian Wilson [21/5 tot 9/7]

Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 
(0) 494 76 39 47 
wo-vr 14-19u za 12-17u
❑ ‘Carte Blanche, group show curated by 
Erno Vroonen’ [20/5 tot 2/7]

Guestroom
Rue Renier Châlon 5 – 0475 90 23 17 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Keep Going. Paintings’ – Rosa 
Carvalho [tot 9/7]

Joods Museum van België
Miniemenstraat, 21 – 02.512.19.63 
di-zo 10-17u
❑ ‘After Images’ – John Baldessari, 
Sherrie Levine, Christopher Wool, Kelley 
Walker, Wade Guyton… [tot 28/8]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 713 175 
do-za 14-18u
❑ ‘Bikini’ – Art & Language, David 
Evrard, Julien Meert, Nicolas Milhé, 
Jacopo Miliani, Michael Van Den 
Abeele… [tot 18/6]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ Walter Leblanc [tot 5/6] ❑ ‘Nieuwe 
opstelling van de verzameling moderne 
kunst’ – Giorgio de Chirico, Fritz Van Den 
Berghe, Jo Delahaut, Luc Tuymans, 
Thiery De Cordier… [tot 26/6]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Geesten’ – Sven Augustijnen [tot 31/7] 
❑ Charlotte Beaudry [28/5 tot 14/8]  
❑ ‘Held’ – Theo Cowley [28/5 tot 19/6] 
❑ ‘Notes-Reflections on Indian 
Modernism’ – Nasreen Mohamedi 
(1937–1990) [28/5 tot 14/8]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ Bertrand Lavier [23/6 tot 30/7]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Charleroi’ – Bernard Plossu [28/5 tot 
18/9] ❑ ‘Meli, l’autre Royaume’ [28/5 
tot 18/9]  
❑ ‘Nordic Water Tales’ – Susanna Majuri 
[28/5 tot 18/9]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
❑ ‘See moon a rising’ – Titus Simoens 
[tot 12/6]

Dendermonde

Zaal ’t sestich – bibliotheek
Kerkstraat 111 – 052/20.26.26 
vr-zo 14-18u za 10-13 (of op afspraak)
❑ Guy Rombouts [tot 5/6]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u
❑ Christopher Williams [tot 5/6]  
❑ Thomas Bogaert [tot 5/6]  
❑ Sophie Kuijken [tot 5/6]  
❑ ‘de Verzameling Tony Herbert’ – Gust 
De Smet, Constant Permeke, Frits Van 
den Berghe, Edgard Tytgat, Jean 
Brusselmans, Rik Wouters… [19/6 tot 
9/10]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Ad Triangulum’ – Freddy De Vierman 
en Ralph Cleeremans [tot 5/6]  
❑ ‘De Collages’ – Paul Joostens [tot 31/7]  
❑ ‘Maskers in de beeldentuin’ [tot 12/6]

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] ❑ ‘Tekeningen & gravuren’ – 
Gaston Bertrand [tot 28/5]

Eupen

Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘The Cosmopolitan Chicken. Breaking 
the Cage’ – Koen Vanmechelen [tot 29/5] 
❑ ‘Believe it or not’ – Jean-Marie Biwer 
[19/6 tot 14/8] ❑ ‘Border’ – Thomas 
Brenner [19/6 tot 14/8]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Immigratie van Vlamingen naar 
Wallonië. Fotoproject’ – Layla Aerts [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’ [tot 13/6] ❑ ‘De Best 
Vormgegeven Boeken 2011’ [tot 13/6]  
❑ ‘Esprit Porcelaine. Hedendaags 
kunstporselein’ [9/7 tot 16/10] ❑ ‘Die 
Essenz der Dinge. Een tentoonstelling 
van Vitra Design Museum Weil am Rhein’ 
[9/7 tot 16/10] ❑ ‘Juwelen’ – Johanna 
Dahm [9/7 tot 16/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Mind the gap, a kind of correctness’ 
– Griet Dobbels & Dolores Bouckaert 
[15/5 tot 26/6] ❑ ‘By invitation only’ 
[3/7 tot 31/7]

Galerie Tatjana Pieters
Burggravenlaan 40/2nd floor 
09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Re-Volve’ – Philippe Van Snick [tot 
20/6] ❑ ‘Into the Point (Vibration)’ – 
Julia Spinola [tot 20/6]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Young Americans’ – Derek Sullivan 
[tot 12/6] ❑ ‘Improvise and Overcome’ 
– Jan De Cock [tot 12/6]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘In de Marge. Belgische 
documentairefotografie’ [2/6 tot 4/9]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Duister Museum’ – Leo Copers [tot 
21/6] ❑ Georges Rouault [tot 26/6]  
❑ ‘Dossiertentoonstelling’ – Geo 
Verbanck [tot 26/6]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Joy and Disaster’ – Emese Benczur, 
Adam Kokesh, Adrian Kupcsik, Tibor 
Hajas… [tot 5/6] ❑ ‘Raum und Zeit’ – 
Michaël Sailstorfer [tot 3/7]  
❑ Carlos Rodríguez-Méndez [tot 5/6]  
❑ ‘Het Marcel Broodthaers kabinet. 
Voorstel tot het permanent presenteren 
van het oeuvre van M.B. in het S.M.A.K’ 
[tot 5/6] ❑ ‘Music Stands Still’ – Jorge 
Macchi [tot 18/9]

Hasselt

CIAP (Culturele Informatie en Actueel 
Prentenkabinet)
Armand Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘No Government No Cry’ – Kendell 
Geers [tot 26/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘Exhibition 1’ – Kris Verdonck [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 [tot 11/9]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ Balthasar Burkhard [tot 5/6]

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
❑ ‘Salvation can be found in the illusion 
of involvement’ – Tom Woestenborghs 
[tot 12/6] ❑ ‘Gingko Sempervirens’ – 
Christoph De Boeck, Adam Zaretsky, 
Anne Geene, herman de vries, Ingo 
Reize… [tot 30/10] ❑ ‘MW Press: 
Publishing Art’ [tot 30/10] ❑ Krijn 
Giezen [tot 30/10] ❑ ‘Fotocollages’ – 
Phil Bloom, Filip Francis, Hans 
Eijkelboom, Paul Van Hoeydonck, Roel 
Jacobs, Mark Verstockt… [tot 31/7]  
❑ ‘Collection Vincent & Els Vlasblom.  
A Detail’ – Marcel Pinas, Thorvaldur 
Thorsteinsson en Paco Vacas [tot 31/7]

Knokke-Heist

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

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
di-zo 11-18u do 11-22u
❑ ‘One after another, a few silent steps’ 
– Pedro Cabrita Reis [tot 22/5]  
❑ ‘Gebonden Beelden. Geïllustreerde 
boeken van de 16e tot de 18e eeuw’ [tot 
12/6] ❑ ‘In het spoor van Rubens’ – 
Pieter-Jozef Verhagen (1728-1811) [tot 
25/9] ❑ Gert Robijns [23/6 tot 11/9]

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

Lokeren

Huis Thuysbaert
Stationsplein 10 – 09 345 44 58 
wo-vr 14-17u zo 10-12/14-17
❑ ‘Zonder Titel. Vroeg werk’ – Dan Van 
Severen [tot 3/7]

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 
do-zo 11-18u
❑ Jan Dibbets [tot 5/6] ❑ Alexis Stoelen 
[tot 10/6]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14 
do-zo 11-18u
❑ Kevin Welslau [tot 29/5] 
❑ ‘California’ – Joris Ghekiere [tot 29/5] 
❑ ‘10 Dirhams. Souvenir de Tanger’ – 
Bart Van Dijck [tot 29/5]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10 
di-zo 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
❑ Jean Brusselmans [tot 4/9]

Oudenaarde

Stadhuis van Oudenaarde
Markt 1 – 055 31 72 51 
ma-zo 13u30-17u30
❑ ‘Atelier Vera Vermeersch. Een keuze 
uit tapijtontwerpen van hedendaagse 
kunstenaars’ – Roger Raveel, Raoul De 
Keyser, Johan Tahon, Sleppe, Pjeroo 
Roobjee, Fred Bervoets… [tot 30/10]

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] 
❑ ‘Maeterlinck-Verhaeren & de 
Nobelprijs literatuur 1911’ [4/6 tot 31/8]

Stavelot

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

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘In de Wind’ – John Baldessari [tot 30/9]

Tielt

Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 – 051/42 82 20 
ma-zo 14-17u
❑ Elien Ronse [15/5 tot 19/6]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 
0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-22u za-zo 11-18u
❑ ‘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-zo 10-18u
❑ Neo Rauch [28/5 tot 18/9]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 11-18u do 11-19u
❑ ‘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
❑ ‘Im Fokus. Joseph Beuys und die 
Foto grafie’ [tot 3/10] ❑ ‘Schwerelos. Zeichen 
im Raum’ – Günther Zins [3/7 tot 6/11]

Berlin

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Regie-Frauen. Ein Männerberuf in 
Frauenhand. Video-Ausstellung’ [tot 
12/6] ❑ ‘Käthe-Kollwitz-Preis 2011’ – 
Janet Cardiff & George Bures Miller 
[29/6 tot 14/8] ❑ ‘Ausgewählt’ – Gina 
Burdass [29/6 tot 14/8]

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’ [tot 8/1]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘The Bauhaus Collection. Classic 
Modern Originals’ [tot 31/12] 
❑ ‘The face of type’ – Erik Spiekermann 
[tot 6/6] ❑ ‘Focusing the Modern. The 
Fagus Factory photographed by Albert 
Renger-Patzsch’ [22/6 tot 29/8]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Fred Thieler Prize for Painting 2011’ 
– Bernhard Frize [tot 6/6] 
❑ ‘Berlin’ – Rainer Fetting [tot 12/9] 
❑ ‘Information, Manifesto, Rules and 
other leaks…’ – Angela Bulloch [tot 
29/8] ❑ ‘Ambassador of the Avant-Garde 
1915-1927’ – Lajos Kassák (1887-1967) 
[17/6 tot 17/10]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Riffs’ – Yto Barrada [tot 19/6] 
❑ ‘Once Upon a Time. Video installations 
and single-channel works from the 
collection’ [8/7 tot 9/10]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za 11-20u zo 11-18u
❑ ‘Here comes everybody’ – Cory 
Arcangel [tot 28/8] ❑ ‘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 [tot 
31/7] ❑ ‘Land Art’ – Robert Smithson, 
Stanley Brouwn, Barry Flanagan, 
Michael Heizer, Walter De Maria, Dennis 
Oppenheim, … [tot 15/1] 
❑ ‘Secret Universe’ – Horst Ademeit 
(1937-2010) [tot 25/9]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘The Recovery of Discovery’ – Cyprien 
Gaillard [tot 22/5] ❑ ‘Based in Berlin’ 
[8/6 tot 24/7]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-20u
❑ ‘Compass. Drawings of the Museum of 
Modern Art New York’ [tot 29/5] 
❑ ‘When the Curtain Falls. Photographs’ 
– Margarita Broich [tot 30/5] 
❑ ‘Photographs’ – André Kertész 
(1894–1985) [11/6 tot 11/9] 
❑ ‘Snow in Samarkand. Views of the 
Hinterland of War’ – Daniel Schwartz 
[23/6 tot 12/9]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
di,wo,vr 10-18u za-zo 11-18u do 10-22u
❑ ‘Modern Times. The Collection. 
1900-1945’ [tot 3/10] ❑ ‘Victory over 

the Sun. Lithographs from the Years 
1919-1923’ – El Lissitzky [tot 3/10] 
❑ ‘The Michael Kohlhaas Curtain’ – 
Stella & Calatrava [tot 14/8]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Based in Berlin’ [8/6 tot 24/7]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u za 10-18u
❑ ‘The 80s Revisited: The Bischofberger 
Collection II’ – Jean-Michel Basquiat, 
Julian Schnabel, George Condo, David 
Salle, Mike Bidlo, Miquel Barceló… [tot 
19/6]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
wo,vr 14-17u do 11-19u za 11-13u
❑ ‘Peter Mertes Stipendium 2010’ – Jan 
Meier & Christoph Westermeier [tot 3/7] 
❑ Andreas Zybach [tot 3/7]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Light. Space. Colour’ – Heinz Mack 
[tot 10/7] ❑ ‘Pioneer of Modern Art’ – 
Max Liebermann (1847–1935) [tot 11/9] 
❑ ‘Echoraum 4: Vom Photo’ [tot 28/8]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Videonale 13’ [tot 29/5] ❑ ‘Inside 
– An exhibition for children and 
adolescents’ – Stefanie Gerhardt [15/5 
tot 11/9] ❑ ‘Drawings, Collages and Book 
Drafts’ – Rosemarie Trockel [9/6 tot 4/9] 
❑ ‘Through the Looking Brain. 
Conceptual photography since 1970. A 
Swiss photography collection’ – John 
Baldessari, Fischli/Weiss, Jeff Wall, Stan 
Douglas, Gabriel Orozco… [22/6 tot 25/9]

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] ❑ ‘Photographs 
1980 until 2010’ – Hans-Christian 
Schink [1/7 tot 3/10]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-19u do 12-21u zo 11-19u
❑ ‘Hercules-Bozzetti for a monument in 
the Ruhr metropolis’ – Markus Lüpertz 
[tot 1/8] ❑ ‘Tous les deux’ – Junior 
Toscanelli [tot 26/6]

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, Mark Lewis, Rodney 
Graham, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Paul Pfeiffer, … [tot 14/8]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Mind the Gap’ – Andy Hope, Berthold 
Reiß, Alexander Wolff, Barbara 
Wüllenweber [tot 16/7]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘Crossroads. Young artists from 
Belgium and the Netherlands’ – Hedwig 
Houben, Ives Maes, Rinus Van de Velde, 
Freek Wambacq, Dennis Tyfus… [tot 
29/5] ❑ ‘Human Frames. Ten states of 
the soul. A hundred experimental films 
from Europe and Asia’ [11/6 tot 24/7]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ ‘The Group 1965. We are Boys!’ –  
Ma ko to Ai da, Par co Ki no shi ta, Hi royu ki 
Mats u ka ge, Os car Oi wa, Tsuyo shi Ozawa, 
Su mi hi sa Ar i ma [21/5 tot 3/7]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
❑ ‘Habitat. A Group Exhibit in Several 
Parts’ – Aram Tanis [20/5 tot 6/6]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u
❑ ‘The language of my hand’ – Heinz 
Mack [tot 10/7] ❑ ‘New colours. A 
selection from the Kemp collection’ – 
Carl Buchheister, Kenneth Noland, Cy 
Twombly, Richard Tuttle, Karl Otto 
Götz… [tot 7/8] ❑ ‘Spot on 06’ – Monika 
Bartholomé, Arnulf Rainer, Clemens 
Weiss [tot 7/8] ❑ ‘Art by all means. From 
Art Nouveau to Abstraction’ – Johan 
Thorn Prikker (1868-1932) [tot 7/8]

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

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Tankstelle Martin Bormann. New 
acquisitions for the collection’ – Martin 
Kippenberger, Atelier Van Lieshout, Klaus 
vom Bruch, Roni Horn, Terry Winters… 
[tot 29/5] ❑ ‘Stuff’ – Antje Dorn [tot 
29/5] ❑ ‘13 years of fellowship Young Art 
in Essen’ – Axel Loytved, Slawomir Elsner, 
Jana Gunstheimer, Phillip Zaiser, Peter 
Torp, Caro Suerkemper… [tot 12/6]  
❑ ‘Spaces that mean the world. Theater 
posters’ – Frieder Grindler and Volker 
Pfüller [tot 26/6] ❑ ‘Being there. 
Photographs’ – Tobias Zielony/Jürgen 
Heinemann [tot 26/6]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61 
do-vr 15-18u za-zo 11-18u
❑ Darren Almond [29/5 tot 21/8]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069.21.23.63.18 
di-do-za 11-18u zo 11-19u wo 11-20u
❑ ‘DAM Prize for Architecture in Germany 
2010. The 23 best buildings in/from 
Germany’ [tot 29/5] ❑ ‘Richard Neutra in 
Europe. Buildings and projects 1960-1970’ 
– Richard Neutra [tot 3/7] ❑ ‘Public Space. 
The European Prize for Urban Public 
Space’ [tot 3/7] ❑ ‘Architekturbild. 
European Architectural Photography Prize 
2011’ [tot 19/6] ❑ ‘Förderpreis des BDA 
Hessen 2011’ [17/6 tot 21/8]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di,do-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘”__” Temporarily Invisible’ – Wolfgang 
Plöger, Matthias Meyer, Alicja Kwade 
[tot 5/6] ❑ ‘MMK 1991-2011. 20 Years 
of the Contemporary’ [19/6 tot 9/10]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Time/Bank’ [tot 26/6]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Surreal objects. Three-dimensional 
works from Dalí to Man Ray’ [tot 29/5] 
❑ Haris Epaminonda [tot 31/7] 
❑ Francesco Clemente [8/6 tot 4/9] 
❑ ‘Secret Societies’ – Raymond Pettibon, 
Cerith Wyn Evans, Joachim Koester, 
Markus Schinwald, Ulla von 
Brandenburg… [23/6 tot 15/9]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘Durchsichtige Dinge’ – William 
Daniels, Sabine Hornig, Sharon Lockhart, 

David Musgrave, Ugo Rondinone, Ariel 
Schlesinger [tot 22/5] ❑ Udomsak 
Krisanamis [27/5 tot 31/7]

Halle (Saale)

Stiftung Moritzburg – Kunstmuseum 
des Landes Sachsen-Anhalt
Friedemann-Bach-Platz 5 
(0)345 21 25 90 
di 10-19u wo-zo 10-18u
❑ ‘Mysterium Leib. Berlinde De Bruyckere 
im Dialog mit Cranach und Pasolini’ [tot 3/7]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Painter of Elements’ – William Turner 
[2/6 tot 11/9]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Jack Freak Pictures’ – Gilbert & 
George [tot 22/5] ❑ Marilyn Minter [tot 
12/6] ❑ ‘Visual Leader 2011’ [2/6 tot 
14/8] ❑ ‘Sammlung Falckenberg/
Sammlung Olbricht’ [24/6 tot 21/8]  
❑ ‘Works 1969 − 2011 and the Yello 
Years’ – Dieter Meier [24/6 tot 4/9]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘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]  
❑ ‘Antiquity Unleashed. Aby Warburg and 
the Birth of the Pathos Formula in 
Hamburg’ [tot 26/6] ❑ ‘Photographic 
Works’ – Roni Horn [tot 14/8] 
❑ ‘The War’ – Otto Dix [tot 7/8] 
❑ ‘Bruegel, Rembrandt & Co. Dutch 
Drawings 1450-1850’ [17/6 tot 11/9]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 11-18u do 10-20u
❑ ‘Das Türkei-Projekt’ [20/5 tot 14/8]  
❑ Jos de Gruyter & Harald Thys [27/5 
tot 14/8] ❑ André Butzer [27/5 tot 14/8]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Theo Lingen’ – Hans Peter Feldmann 
[tot 12/6] ❑ ‘Anna Blume and I. Drawings’ 
– Kurt Schwitters [15/5 tot 4/9] ❑ ‘Stiftung 
Niedersachsen’s Spectrum: International 
Award for Photography’ – Bahman Jalali 
[29/5 tot 21/8] ❑ ‘Archaeology of an Era: 
Socialist Modernism’ – Roman Bezjak [22/6 
tot 16/10]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
❑ ‘Things are Queer. Highlights of 
UniCredit Art Collection’ – Canaletto, 
Giorgio Morandi, Kurt Schwitters, Haim 
Steinbach, Gerhard Richter… [tot 22/5] 
❑ ‘Stille Schätze. Mappenwerke von 
Matisse bis Twombly aus der Sammlung 
Marzona’ – Max Ernst, Wassily 
Kandinsky, Meret Oppenheim, Pablo 
Picasso, Jean Tinguely… [22/5 tot 21/8]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Two Archives’ – Nasrin Tabatabai & 
Babak Afrassiabi (Pages) [tot 13/6] 
❑ ‘A Different Person’ – Enrico David, Nick 
Mauss, Birgit Megerle, Michele Di Menna, 
Josef Strau, Emily Wardill [tot 13/6]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Atlas. How to carry the world on one’s 
back?’ [tot 7/8] ❑ ‘The Lack of the 
Other’ – Francesco Lo Savio & Tano 
Festa. [tot 7/8] ❑ ‘The Retrospective’ – 
Bill Bollinger [28/5 tot 25/9] ❑ ‘Insights’ 
– Lee Bontecou [28/5 tot 25/9]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ Carl Andre [tot 28/8]

Köln

Galerie Christian Nagel Köln
Richard Wagnerstrasse 28 
(0)221-2570591 
di-vr 11-18u za 11-16u
❑ ‘Von dort aus. Nieuwe kunst uit België’ 
– Jan van Imschoot, Ann Veronica Janssens, 
Joëlle Tuerlinckx, Walter Swennen, 
Guillaume Bijl, Dennis Tyfus [tot 4/6]

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-zo 13-19u
❑ ‘Millions of Lights’ – Claus Richter [tot 
20/5] ❑ Bela Kolárová & Lucie Stahl [tot 
29/5] ❑ ‘He was but a bad translation’ – 
Stephen Prina [11/6 tot 24/7]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft. 
Pencks Vision vom Leben im Westen’ –  
A. R. Penck [tot 28/8] ❑ ‘Drawings’ 
– Bethan Huws [tot 5/6] ❑ ‘The Editions’ 
– Lucy Mc Kenzie [tot 31/10] ❑ ‘Great 
Moments in Glamour. Photographs of 
Society, Artists an Fashion in the Twentieth 
Century’ [tot 4/9] ❑ Joel Shapiro [tot 25/9] 
❑ ‘Wolfgang-Hahn-Preis’ – John Miller [tot 
31/10] ❑ Vija Celmins [tot 17/7]
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SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Tänzer.Sein. Körperlichkeit im Tanz’ [tot 
21/8] ❑ ‘Historische Reisephoto graphie 
1850–1890’ – James und Domenico 
Anderson, Henri Béchard, Félix Bonfils, 
Eugenio Interguglielmi, Giorgio Somme… 
[tot 21/8] ❑ ‘Sardinien 1927’ – August 
Sander [tot 21/8] ❑ ‘Blick in die 
Photographische Sammlung: Italien, 1952’ 
– Ruth Hallensleben (1898-1977) [tot 21/8]

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 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Radical Shift. Politische und soziale 
Umbrüche in der Kunst Argentiniens seit den 
60er Jahren’ [tot 22/5] ❑ ‘Das zeichnerische 
Werk’ – Gotthard Graubner [tot 6/11] 
❑ ‘Schnitte im Raum. Skulp  turale 
Collagen’ – Björn Braun, Thorsten 
Brinkmann, Tom Burr, Max Frisinger, 
Thomas Grünfeld, Rachel Harrison und 
Jessica Stockholder [19/6 tot 21/8]

Lingen

Kunsthalle Lingen
Kaiserstraße 10a – 0591/5 99 95 
di-wo,vr 10-17u do 10-20u za-zo 11-17u
❑ ‘The Painting, the Drawing and Other 
Objects and Situations’ – Victor Man, Dan 
Perjovschi [tot 26/6]

Mönchengladbach

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

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Noble Guests. Masterpieces from the 
Kunsthalle Bremen’ [tot 5/6] ❑ ‘175 
years of the Alte Pinakothek. Treasures 
from the depot’ [tot 15/1] ❑ ‘Vermeer in 
Munich. King Max I Joseph of Bavaria as 
a Collector of Old masters’ [tot 19/6] 
❑ ‘Cranach in Bavaria’ [tot 17/7]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Future Beauty. 30 years of Japanese 
fashion’ [tot 19/6] ❑ ‘Theatergarten 
Bestiarium’ – Glenn Branca, Rodney 
Graham, Hermann Pitz, Jeff Wall, Dan 
Graham… [tot 31/7] ❑ ‘Aschemünder. 
The Goetz collection in the Haus der 
Kunst’ – Willie Doherty, Harun Farocki, 
Mona Hatoum, Anri Sala, Rosemarie 
Trockel… [tot 4/9] ❑ ‘Organizing the 
world’ – Matt Mullican [10/6 tot 11/9]

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

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Kosmos Runge. Der Morgen der 
Romantik’ [tot 4/9]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Ten Thousand Waves’ – Isaac Julien 
[tot 31/12] ❑ ‘Photographs 1951-2010’ 
– Cy Twombly [tot 10/7]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Noble Guests. Masterpieces from the 
Kunsthalle Bremen’ [tot 5/6] ❑ ‘Escalier du 
chant’ – Olaf Nicolai [tot 18/12] 
❑ ‘New perspectives. Modern photography 
from the Ann und Jürgen Wilde Foundation’ 
– Karl blossfeldt, August Sander, Aenne 
Biermann, Germaine Krull… [tot 26/6] 
❑ ‘Photography for Architects. The 
photo graphic collection of the Architektur-
museum der TU München’ [tot 19/6] 
❑ ‘Deadly and Brutal. Film posters from 
Ghana’ [tot 26/6] ❑ ‘Walter Benjamin.  
A reflection in Pictures’ [tot 19/6]  
❑ Dirk Bell [20/5 tot 18/9] ❑ ‘Drawings, 
watercolours and photographs’ – Lyonel 
Feininger (1871-1956) [2/6 tot 17/7]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-18u za 11-16u
❑ Paul Pfeiffer [tot 1/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ ‘Street Life and Home Stories. 
Fotografien aus der Sammlung Goetz’ – 
Francis Alÿs, Stan Douglas, Walker Evans, 
Hans-Peter Feldmann, August Sander, 
Thomas Struth, Jeff Wall… [1/6 tot 11/9]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 (Alte Weberei) 
05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ ‘Gewicht des Sehens’ – Antonia Low [tot 29/5]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Among Heroes. Role-Models in 
Contemporary Art’ [26/5 tot 24/7]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘In Mode, das fotografische Werk’ 
– F.C. Gundlach [tot 26/6] ❑ ‘Maß und 
Werk’ – Martin Wöhrl [20/5 tot 18/9]

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-zo 10-18u wo,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] ❑ Michał Budny [tot 
10/7] ❑ ‘Ars Viva. Labor’ – Nina Canell, 
Klara Hobza, Markus Zimmermann, 
Andreas Zybach [18/6 tot 23/10]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Natural Painter. Oil Sketches and Drawings 
from the Victoria & Albert Museum’ – John 
Constable [tot 3/7] ❑ ‘Wartime’ – Kollwitz, 
Beckmann, Dix, Grosz. [tot 7/8]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘The People Are Demanding’ – Rabih 
Mroué [22/5 tot 31/7]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 
00 49 7071/61.444 
di-zo 11-18u di 11-19u
❑ ‘Leben und Bauen zwischen Neckar 
und Bosporus’ – Paul Bonatz 
(1877-1956) [tot 22/5] ❑ ‘Re Figured’ 
– Evan Penny [2/6 tot 4/9]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90 
wo-zo 11-18u di 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 
[tot 4/9]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-16u zo 11-18u
❑ ‘Host City’ [20/5 tot 14/8]

Frankrijk
Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Récits anamorphiques’ – Gérard Byrne, 
Anna Gaskell, Torsten Lauschmann, Ulla 
von Brandenburg, Edi Hila… [tot 22/5] 
❑ ‘Animaux/Animots’ – Peter Kogler, 
Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Erik 
Dietman, Aurélien Froment, Joyce 
Pensato, Xavier Veilhan… [10/6 tot 25/9]

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… [tot 26/6]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘Tableaux’ – Karla Black, David 
Hominal, Reto Pulfer, Lili Reynaud-
Dewar, Jessica Warboys… [30/5 tot 4/9]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du 
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
zomer: 11-19u /nov-juni: di-zo 11-13u 
14-18u
❑ ‘Black and White Animals’ – Bethan 
Huws [tot 19/6] ❑ ‘What Went Down’ – 
Thomas Houseago [3/7 tot 16/10]

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] ❑ ‘Echos, 
travaux in situ’ – Daniel Buren [tot 9/9]

Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 
03.87.74.20.02 
di-vr 14-19u za-zo 11-19u
❑ ‘Un Être au monde’ – Berni Searle 
[20/5 tot 18/9]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01.42.71.38.38 
di-zo 13-19u
❑ ‘Forests, Gardens & Joe’s’ – Amy 
O’Neill [tot 17/7] ❑ Tatjana Gerhard [tot 
17/7] ❑ ‘Vox populi Switzerland’ – Fiona 
Tan [17/6 tot 17/7]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33 
11-21u
❑ ‘Collections contemporaines (des 
années 1960 à nos jours)’ [tot 13/2] 

❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot 7/11] 
❑ ‘Nouvel accrochage de la collection 
permanente (de 1905 à 1960)’ [tot 13/2] 
❑ ‘My Way’ – Jean-Michel Othoniel [tot 
23/5] ❑ ‘Réinstallations’ – François Morellet 
[tot 4/7] ❑ ‘Fashion Factory’ [tot 11/6]

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

Fondation Hippocrène
12 Rue Mallet-Stevens – 01 45 20 95 94 
di-za 14-19u
❑ ‘Propos d’Europe 10.0: Des artistes 
belges’ – Johan Creten, Michel François, 
Ann Veronica Janssens, Benoit Platéus, 
Fabrice Samyn, Koen Theys, Rinus Van de 
Velde [tot 2/7]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill 
01.44.13.17.17 
do-ma 10-20u wo 10-22u
❑ ‘Nature et idéal: le paysage à Rome, 
1600-1650’ [tot 6/6] ❑ Aimé Césaire, 
Lam, Picasso [tot 6/6] ❑ Odilon Redon 
[tot 20/6]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 12-21u wo-vr 12-19u za-zo 10-19u
❑ ‘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] 
❑ Claude Cahun [24/5 tot 25/9] 
❑ ‘Santu Mofokeng, chasseur d’ombres. 
30 ans d’essais photographiques’ [24/5 
tot 25/9] ❑ ‘France Fiction : Billes-Club 
Concordance Accident’ [24/5 tot 25/9]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Nul si découvert. Érudition Concrète 
4’ – Bas Jan Ader, Marcel Duchamp, Man 
Ray, Chris Burden, Ann Veronica 
Janssens, Stephen Prina… [9/6 tot 7/8]

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
❑ ‘Haute Culture : General Idea. Une 
rétrospective, 1969-1994’ [tot 29/5] 
❑ ‘Fauve, Anarchiste et Mondain’ – Kees 
Van Dongen (1877-1968) [tot 17/7] 
❑ Marc Desgrandchamps [tot 4/9]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Gustav Mahler’ [tot 29/5] 
❑ ‘Une ballade d’amour et de mort: 
photographie préraphaélite en Grande 
Bretagne, 1848-1875’ [tot 29/5] 
❑ ‘Manet, inventeur du Moderne’ – 
Edouard Manet (1832-1883) [tot 3/7] 
❑ ‘Futuriste et néo-classique’ – Gino 
Severini (1883-1966) [tot 25/7]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u
❑ ‘Figure out. Figure in’ – Tony Cragg [tot 
4/6] ❑ ‘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’ [tot 18/7] ❑ Michal 
Rovner [19/5 tot 15/8] ❑ ‘Les yeux du 
Louvre’ – Mimmo Jodice [19/5 tot 15/8] 
❑ ‘Claude le Lorrain. Le dessinateur face à 
la nature’ [21/5 tot 18/7] ❑ ‘Le papier à 
l’oeuvre’ – Botticelli, Degas, Robert Barry, 
Lavinia Fontana, Rubens, Braque, Picasso, 
Claude Viallat… [9/6 tot 5/9]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
vr-zo 13-18u
❑ ‘L’Invention de l’oeuvre, Rodin et les 
ambassadeurs’ – Jean Arp, Joseph Beuys, 
Willem de Kooning, Bruce Nauman, Haim 
Steinbach, Ugo Rondinone… [tot 4/9] 
❑ ‘Predictable Incident in Unfamiliar 
Surroundings’ – Douglas Gordon [tot 4/9]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
di-zo 12-21u
❑ ‘The Autumn Bear’ – Marnie Weber 
[tot 19/6] ❑ ‘The School for Objects 
criticized’ – Alexandre Singh [tot 19/6] 
❑ ‘Ants’ – Robin Meier & Ali Momeni 
[8/7 tot 18/9] ❑ ‘The Art Freaks’ – Olaf 
Breuning [8/7 tot 18/9]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zo 14-17u
❑ ‘Papier avec lune’ – Nicolas Chardon, 
Aurélien Froment, Charles Mazé & 
Coline Sunier, Emilie Parendeau, 
Pratchaya Phinthong, Elodie Royer, Adva 
Zakaï et les étudiants de l’école 
supérieure d’art de Quimper [tot 12/6]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ ‘Lyot’ – Julien Carreyn [tot 14/8] 
❑ ‘Disorder’ – Nick Mauss [tot 14/8] 
❑ Eugène van Lamsweerde, Inez van 
Lamsweerde et Vinoodh Matadin [26/5 
tot 3/7]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 04.67.74.94.37 
ma, wo-vr 12u30-19u za-zo14-19u
❑ ‘La mirada’ – Agnès Fornells [tot 12/6] 
❑ ‘Open Frame II’ – Andreas Gursky, 
Jean-Yves Gargadennec, Armin Linke, 
Sergueï Wolkonsky, Jürgen Nefzger, 
James Casebere… [tot 12/6]
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Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance 
02.35.72.27.51 
wo-zo 13u30-18u30
❑ ‘…between here and the surface of the 
moon. Temps 2’ – Darren Almond [tot 10/7]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.05 
wo-do,zo 14-19u vr-za 14-21u
❑ ‘Le rendez-vous de la jeune création 
artistique’ [9/6 tot 24/7]

MUba – Musée des Beaux Arts
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ Gilles Defacque [tot 19/9] ❑ ‘Transfer 
France-NRW’ – Freya Hattenberger, 
Roseline Rannoch, Thomas Mohren, 
Dominique Ghesquiere, Elsa Tomkowiak… 
[tot 19/9] ❑ ‘Le corps dévoilé’ [tot 19/9]

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] ❑ ‘Cor Dekkinga et le mouvement 
CoBrA’ [tot 29/5] ❑ ‘Adolf Wölfli 
Univers’ [tot 3/7]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
maart-okt: 10-17u20 nov-febr di-zo 
10-16u20
❑ ‘Tate St Ives Summer Exhibition 2011’ 
– Agnes Martin, Martin Creed, Margaret 
Mellis, Naum Gabo, Roman Ondak, 
Fischli & Weiss, Lucio Fontana, Anri 
Sala… [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] 
❑ ‘Dear Henry Moore. Connections and 
Correspondence Exhibition’ [tot 26/6] 
❑ ‘Savage Messiah’ – Henri Gaudier-
Brzeska [tot 31/7] ❑ ‘Dead Calm’ – 
Jean-Marc Bustamante [tot 26/6]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u50
❑ ‘DLA Piper Series: This is Sculpture. 
Collection display’ [tot 1/4] ❑ ‘A Sense 
of Perspective’ – Rosângela Renno, 
Sarah Jones, Zineb Sedira, Olafur 
Eliasson… [tot 5/6] ❑ ‘The Pleasure 
Principle’ – René Magritte [24/6 tot 
16/10] ❑ ‘Smoke Signals’ – Robert 
Therrien [24/6 tot 16/10]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000 
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
❑ ‘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-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Dead Star Light’ – Kerry Tribe [tot 
10/7] ❑ ‘Cast from Nature’ – Christine 
Borland [tot 10/7]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Watteau’s Drawings: Virtuosity and 
Delight’ – Jean-Antoine Watteau 
(1684–1721) [tot 5/6] ❑ ‘Aspects of 
Drawing’ – Bryan Kneale RA [tot 12/6] 
❑ ‘Constructed Landscapes’ – SANAA, 
Jane and Louise Wilson, Suzanne 
Moxhay… [tot 12/6] ❑ ‘Mystery and 
Imagination .The Edgar Allan Poe and 
Edmund Burke Print Portfolios’ – Ivor 
Abrahams [tot 22/5] ❑ ‘Summer 
Exhibition 2011’ [7/6 tot 15/8]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 30/4] ❑ ‘Romantics’ – Henry Fuseli, 
JMW Turner, John Constable, Samuel 
Palmer, William Blake [tot 31/7] 
❑ ‘Watercolour’ – William Blake, JMW 
Turner, Thomas Girtin, Patrick Heron, 
Tracey Emin, Howard Hodgkin… [tot 
21/8] ❑ ‘Notes from the Archive’ – 
James Stirling [tot 21/8] ❑ ‘The 
Vorticists: Manifesto for a Modern World’ 
– Wyndham Lewis, Jacob Epstein, Henri 
Gaudier-Brzeska… [14/6 tot 4/9] 
❑ Corin Sworn [18/6 tot 25/9]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ Miró [tot 11/9] ❑ ‘Photography: New 
Documentary Forms’ – Boris Mikhailov, 
Luc Delahaye, Mitch Epstein, Guy Tillim 
and Akram Zaatari [tot 31/3] 
❑ ‘Photographs From The War In 
Afghanistan’ – Simon Norfolk – John 
Burke [tot 10/7] ❑ ‘Artist Rooms’ – 
Diane Arbus (1923–71) [16/5 tot 31/3] 
❑ Taryn Simon [25/5 tot 6/11]

The Showroom
Bonner Road 44 – 020/89.83.41.15 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Agency: Assembly (Showroom)’ [tot 28/5]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020.75.22.78.88 
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘This is Whitechapel’ – Ian Berry [tot 
4/9] ❑ ‘Keeping it Real: An Exhibition in 
4 Acts: Act 4: Material Intelligence’ – 

Martin Kippenberger, Seth Price, Kelley 
Walker, Cady Noland, Gabriel Orozco… 
[tot 22/5] ❑ ‘Whitechapel Gallery Staff 
Portrait Studio’ – Lady Lucy [tot 22/5] 
❑ ‘Photographs 1981-2006’ – Paul 
Graham [tot 19/6] ❑ Elodie Pong, Ergin 
Cavusoglu, Dinh Q. Le [tot 3/7] 
❑ Fred Sandback [25/5 tot 14/8]

Italië
Venezia

La Biennale
Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A 
0039 041 5218711 
www.labiennale.org
❑ ‘Illuminations. 54th International Art 
Exhibition directed by Bice Curiger’ [4/6 
tot 27/11]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
ma,wo,vr 11-19u do 11-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Second Lives : Jeux masqués et autres 
Je’ – Aneta Grzeszykowska, Susan 
Anderson, Christopher Baker, Kaori 
Kinoshita & Alain Della Negra, Joachim 
Koester, Jens Pecho… [tot 11/9]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u 
❑ ‘Architecture, contre – architecture: 
transposition. Travail in situ’ – Daniel Buren 
[tot 22/5] ❑ ‘Stick Empathy’ – Suchan 
Kinoshita [tot 22/5] ❑ Suzanne Lafont [tot 
22/5] ❑ ‘Situation Comedy’ – 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] ❑ ‘Collection 
Mudam. Walking Through…’ – Cy Twombly, 
Richard Long, Juan Usle, William 
Kentridge, Marijke Van Warmerdam, 
Gabriel Lester, Geert Goiris… [tot 6/11] 
❑ Mac Adams [18/6 tot 11/9] ❑ Mac 
Adams [18/6 tot 11/9] ❑ Pascale Marthine 
Tayou [18/6 tot 11/9] ❑ ‘Replay. Out of 
Storage III’ – Claude Closky, Jon Mikel 
Euba, Iain Forsyth and Jane Pollard, 
Marine Hugonnier, Jonathan Horowitz 
[18/6 tot 18/9] ❑ John Stezaker [18/6 tot 
11/9] ❑ Melvin Moti [18/6 tot 18/9]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘Riposte: vier antwoorden op 
abstractie’ – Marius Lut, Jan van der 
Ploeg, Esther Tielemans, Evi Vingerling 
[tot 18/5] ❑ ‘Blush. Design in full colour’ 
– Scholten & Baijings [tot 28/8] 
❑ ‘VoTH. Actuele Nederlandse en 
Russische kunst’ – Paul Kooiker, Paulien 
Oltheten, Andrei Roiter, Alexandra 
Demenkova, Chto Delat… [28/5 tot 4/9]

Acquoy

Kunstfort Asperen
Langendijk 60 – 06 1505 4728 
di-zo 10-17u
❑ ‘Too late, too little, (and how) to fail 
gracefully. Curatoren: Bik van der Pol’ 
– Lara Almarcegui, André Cadère/ Alan 
Fleischer, Tim Etchells, Harun Farocki, 
Hito Steyerl… [12/6 tot 25/9]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-zo 12-17u
❑ ‘The Right Moment at the Wrong 
Place’ – Suchan Kinoshita [tot 18/9]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u / za-zo 12-17u
❑ ‘Meissen/SO – IL. 18de-eeuws porselein 
in hedendaagse architectuur’ – Solid 
Objectives – Idenburg Liu [27/5 tot 28/8] 
❑ Ansel Krut [28/5 tot 28/8] ❑ ‘Echo’ – 
Francis Upritchard [28/5 tot 28/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Opposites. Constructies van illusie en 
werkelijkelijkheid, samengesteld door 
Krijn de Koning’ – Carel Visser, Georges 
Vantongerloo, Theo van Doesburg, 
Domela Nieuwenhuis, Henri Nouveau… 
[tot 29/5] ❑ ‘De Wand, De Ruimte.’ 
– Mark van Overeem, Jan van der Ploeg, 
Guido Nieuwendijk, Tonneke Sengers 
[7/6 tot 25/9]

Museum Flehite
Westsingel 50 – 033 247 11 00 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Nachtlicht, de schilders van het 
nieuwe licht 1880-1940’ – Isaac Israels, 
George Hendrik Breitner, Leo Gestel, 
Kees van Dongen… [tot 26/6]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Verborgen schatten. Cobra 
tentoonstelling’ [tot 5/6] ❑ ‘Le Cobra 
français’ – Jacques Doucet [21/5 tot 
18/9] ❑ ‘Zaaien en wieden. Volkscultuur 
en hedendaagse kunst’ – Henry Heerup, 
Anselm Reyle, Helmut Stallaerts, Olga 
Titus… [18/6 tot 4/9] ❑ ‘Bouw in 
Beeldprijs’ [21/6 tot 31/7]

Amsterdam

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Maayke Schuitema [tot 28/5]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Marx Lounge’ – Alfredo Jaar [tot 
5/6] ❑ Mounira al Solh & Bassam 
Ramlawi [18/6 tot 31/7]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 
020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Fluiten in het Donker’ – Absalon, Pierre 
Bismuth, Jenny Holzer, Luciana Lamothe, 
Monika Sosnowska… [21/5 tot 26/6]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59 
dagelijks 13-18u
❑ ‘Psychopomp Counsel. Curated by 
Chris Evans’ – Stephen Rhodes, Marion 
Verboom, Jasmijn Visser, Heiko Räpple, 
Cristóbal León… [tot 22/5]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Set Amsterdam’ – Dana Lixenberg 
[tot 29/5] ❑ ‘Antiphotojournalism’ – Hito 
Steyerl, Phil Collins, Walid Raad/The 
Atlas Group, Paul Fusco, Allan Sekula, 
Paul Lowe… [tot 8/6] ❑ ‘Svart Metall’ 
– Grant Willing [tot 29/6] ❑ ‘Solstice’ 
– Misha de Ridder [17/6 tot 28/8] 
❑ ‘Inwards and Onwards’ – Anton Corbijn 
[24/6 tot 1/9]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Glans en glorie. Kunst van de 
Russisch-orthodoxe kerk’ [tot 16/9]

NIMK – Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Keizersgracht 264 – 020 6237101 
di-vr 11-18u za – eerste zo/maand 
13-18u
❑ Omer Fast [tot 23/7]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
❑ ‘De Hollandse Wildernis. 
Duinlandschappen in de 17de eeuw’ [tot 
20/6] ❑ Kiefer & Rembrandt [tot 4/7] 
❑ Rembrandt en Degas [1/6 tot 23/10]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Alan Charlton [tot 4/6]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 
020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ ‘Prix de Rome 2011. Beeldende Kunst’ 
– Katarina Zdjelar, Mark Boulos, Pilvi 
Takala, Priscila Fernandes, Edward 
Clydesdale Thomson… [tot 24/7]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di-zo 10-17u do 10-22u
❑ ‘The Temporary Stedelijk 2. Making 
Histories: Changing Views of the 
Collection’ – Gerrit Rietveld, Willem 
Sandberg, Henri Matisse, Yves Klein, 
Brice Marden, Dan Flavin, Ellsworth 
Kelly, Bruce Nauman, Dara Birnbaum, 
Allan Ruppersberg, Piotr Kowalski… [tot 
12/7]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘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] ❑ ‘Bloesem’ 
– Vincent van Gogh [tot 21/6]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Remember me. Over dood en 
herinnering’ [tot 21/8] ❑ ‘True Colours: 
kleur bekennen met sieraden’ [tot 29/5] 
❑ ‘Magic Affairs. Contemporaries meet 
Magic Realists’ [tot 19/6]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Investigations – on artistic research’ 
– Tine Wilde, Hans Scholten, Rosanne van 
Klaveren, Jeremiah Day, Monica Auch, 
Yvonne Dröge Wendel [26/5 tot 18/6]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘Stille Revolutie’ – Rory Pilgrim [tot 
17/5] ❑ ‘Nocation. Piet Zwart Instituut’ 
[18/5 tot 28/6]

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] 
❑ ‘Blueprints of Paradise. 12 exciting 
projects, illustrating different aspects of 
Africa’s architectural future’ [tot 30/10]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ Emiel van Moerkerken (1916-1995) 
[tot 4/9]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 14-18u
❑ ‘Tobias brothers’ – Gert en Uwe Tobias 
[tot 13/6] ❑ ‘(A Game of Chess)’ – 
Marcel Dzama [tot 13/6] ❑ Erwin Wurm 
[25/6 tot 18/9]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ [tot 
10/3] ❑ ‘Ik zoek niet, ik vind’ – Pablo 
Picasso [tot 4/9] ❑ ‘Het Grote Geheugen’ 
– Robbie Cornelissen [tot 22/5] 
❑ ‘Universum van een fantast’ – James 
Ensor [tot 13/6] ❑ ‘Een romantische kijk. 
De collectie Jef Rademakers’ [tot 5/6] 
❑ ‘Pronkzucht aan het hof. Keizerlijk 
porselein uit Shanghai’ [tot 23/10]

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]

Pulchri Studio
Lange Voorhout 15 – 070/346.17.35 
di-vr 11-17u
❑ ‘Creating the Void’ – Charl van Ark, Koen 
DeLaere, Stefan Gritsch, Rik van Hazendonk, 
Willy de Sauter… [4/6 tot 26/6]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Gibellina’ – Raphaël Zarka [29/5 tot 21/8]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89 
wo-za 12-17u
❑ ‘A Falling Horizon’ – Heidi de Gier [tot 
21/5]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 
ma-vr 10-18u zo 11-17u zo 13-17u
❑ ‘The New Psychedelica’ – Harm van den 
Dorpel, Jim Drain, Jeremy Shaw, Yoshi 
Sodeoka, Rosa Menkman… [tot 5/6]

Onomatopee
Bleekstraat 23 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Global Villaging, verhalen van 
kosmopolitisch antropologen’ – Allard 
van Hoorn, Jack Segbars, Paul 
Hendrikse, Filip van Dingenen & Barbara 
Pereyra, Khatt Foundation… [tot 29/5] 
❑ ‘Act/Out. A call for contact, a call for a 
clash’ – Ann Messner, Anna Witt, Pilvi 
Takala, Ahmet Ogut, Filippo Minelli… 
[10/6 tot 10/7]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Lissitzky+ Deel 1: Overwinning op de 
zon’ – El Lissitzky, Kazimir Malevich, 
Theo van Doesburg, Marc Chagall, Ivan 
Puni, Liubov Popova… [tot 25/3] 
❑ ‘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] ❑ Annie Kwakkel 
[tot 12/6] ❑ Yunchul Kim [10/6]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Hoogtepunten uit eigen collectie’ [tot 
12/6] ❑ ‘De Vuurvogel’ – Othilia 
Verdurmen [tot 4/9] ❑ ‘Me, Myself and I. 
Photoworks 2003-2010’ – Chi Peng [tot 
25/9] ❑ ‘De Ploeg en het naoorlogse 
modernisme’ [25/6 tot 6/7]

NP3
Hofstraat 21 – 050/313.82.60 
do-zo 14-18u
❑ ‘YGA (Young Grunn Artist)’ – Suzanne 
Bodde, Jan Bokma en Gerben Meinders 
[tot 22/5]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Democracies’ – Artur Zmijewski [tot 
13/6] ❑ Klara Lidén [tot 13/6] ❑ ‘The 
Distant Sound’ – Matt Stokes [tot 13/6] 
❑ ‘Zó Hollands. Ons landschap in de 
kunst sinds 1850’ [24/6 tot 11/9]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Een groots gebaar. De schenking van 
het Elisabeth van Thüringenfonds’ [tot 
10/7] ❑ ‘Een 16de-eeuwse 
meesterschilder’ – Jan Nagel [tot 17/7]

Heerlen

Collectors House
Raadhuisplein 20 – 045 5711525 
do-zo 13-17u
❑ ‘Except why not just come right out 
and say it. Dialoog tussen de collectie 
William Lim, de collectie G + W (Albert 
Groot) en de DSM Art Collection’ – Cao 
Fei, Kin Wah Tsang, Kong Chung Hei, Sun 
Xun, Zheng Guogu… [tot 19/6]

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘Verkikkerd op het spel’ – Aad de Haas 
[tot 29/5] ❑ ‘Outside-In’ – Niki de Saint 
Phalle (1930-2002) [tot 19/6] 
❑ ‘Collectiepresentatie’ [tot 15/9]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Lucas van Leyden en de Renaissance’ 
[tot 26/6]

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

‘Gibellina’  
Raphaël Zarka
29 mei t/m 21 
augustus 2011
De eerste solotentoonstelling in Nederland van deze 
veelzijdige Franse kunstenaar.

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Augenspiel. Selectie topstukken uit de 
collectie’ [tot 31/12] ❑ ‘Schatten uit 
Moskou. Hollandse tekeningen uit het 
Pushkin Museum’ [tot 19/6] ❑ ‘Wintertuin. 
Een selectie topstukken uit het MAMAC 
Luik’ – Ensor, Chagall, Gauguin, Kokoschka, 
Léger, Picasso, Arp… [tot 19/6] ❑ ‘Duo 
presentatie’ – Jeroen van Bergen – Rik 
Meijers [tot 3/7]

De Timmerfabriek
Boschstraat 5-9 – www.outofstorage.nl 
wo,vr,za-zo11-17u do 11-21u
❑ ‘Out of Storage. Provisoire & Définitif. 
Artworks from the collection of FRAC 
Nord-Pas de Calais’ – Sol LeWitt, Vito 
Acconci, Atelier van Lieshout, Barbara 
Visser, Liam Gillick… [25/6 tot 18/12]

Hedah
St. Nicolaasstraat 7 – 043.351.01.75 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Work in residence’ – Matt Mullican 
[tot 21/5] ❑ ‘Agora Geroezemoes. 
Mail-art, video-art, performance and 
lectures’ – Agora Studio: Theo van der 
Aa & Ger van Dijck… [tot 24/6]

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]

Middelburg

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

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-zo 10-17u
❑ ‘Fascinatie voor decoratie. Ornament-
prenten uit de collectie van Nanne Ottema’ 
[tot 29/5] ❑ ‘Foto (=) Kunst’ – Hans Op de 
Beeck, Dirk Braeckman, Paul Kooiker, 
Marjan Teeuwen… [tot 19/6] 
❑ ‘De verbeelding van het rivierenlandschap’ 
– Harrie Gerritz [28/5 tot 7/8]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
31/12] ❑ ‘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’ [tot 19/6]

Otterlo

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

Rotterdam

Chabot Museum
Museumpark 11 – 010.436.37.13 
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Werelden van kleur. Van Monet tot 
Yves Klein. Internationale 
meesterwerken uit de collectie van het 
kunstmuseum Krefeld’ [tot 5/6]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘I promise to love you. Caldic Collectie’ 
– Ai Weiwei, Yayoi Kusama, Louise 
Bourgeois, Damien Hirst, James Turrell… 
[tot 5/6] ❑ ‘Het oog van Nederland. 
Retrospectief van Nederlands bekendste 
fotojournalist’ – Vincent Mentzel [tot 
13/6] ❑ ‘Ibasyo’ – Kosuke Okahara [tot 
5/6] ❑ ‘Akkermania’ – Philip Akkerman 
[tot 26/6] ❑ ‘Cave Painting: Spirit Level’ 
– Ben Merris [tot 19/6]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Laat je haar neer’ – Pipilotti Rist [tot 
31/12] ❑ ‘Dreaming of a Mega 
Renaissance’ – Boris van Berkum [tot 
3/7] ❑ ‘Schoonheid in de Wetenschap’ 
[tot 5/6] ❑ ‘De Pindakaasvloer’ – Wim T. 
Schippers [tot 29/5] ❑ ‘Tijdelijke 
hereniging Van Gogh & Roulin’ [tot 4/9] 
❑ ‘De Collectie Verrijkt’ – Pieter Bruegel 
de Oude, Jheronimus Bosch, Titiaan, 
Vincent van Gogh, Magritte, Kandinsky… 
[tot 30/4] ❑ ‘Wenceslaus Hollar: prenten 
uit eigen bezit’ [tot 21/8] ❑ ‘Mental 
States’ – George Condo [25/6 tot 25/9]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Angry. Jong en radicaal’ – Rineke 
Dijkstra, Ad van Denderen, Allan Sekula, 
Tobias Zielony, Adriaan van der Ploeg… [tot 
13/6] ❑ ‘Nunusaku. Verhalen van migratie’ 
– Conny Luhulima en Geert van Kesteren 
[tot 26/6] ❑ ‘Walk on a Line…’ – Paulien 
Oltheten [tot 19/6] ❑ ‘New Topographics. 
Revolutie van de landschaps fotografie’ – 
Robert Adams, Lewis Baltz, Nicholas Nixon, 
Stephen Shore, Bernd en Hilla Becher… 
[25/6 tot 11/9]

Onderzeebootloods
Heijplaatstraat 23 – 010.441.94.00 
di-zo 12-20u
❑ ‘The One & The Many’ – Elmgreen & 
Dragset [28/5 tot 25/9]

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] ❑ ‘Construction materials, 
exca va tions, wastelands’ – Lara Almarcegui 
[tot 26/6]
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Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Shared Space # 3’ – Chris Kabel [tot 
10/10] ❑ ‘The End of Money’ – Peter 
Fischli & David Weiss, Lili Reynaud-Dewar; 
Tomás Saraceno, Lawrence Weiner, Matts 
Leiderstam… [22/5 tot 7/8]

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] 
❑ ‘Paradise City. Hans Bol fotografeert 
de steengroeven van Carrara’ [tot 29/5] 
❑ ‘Beelden van marmer’ – Hans Bol [tot 
29/5] ❑ ‘Overzichtstentoonstelling’ – Sui 
Jianguo [3/6 tot 18/9] ❑ ‘Denkeiland’ – 
Eveline van Duyl [3/6 tot 18/9] 
❑ Alfred Haberpointner [3/6 tot 18/9]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘All About Drawing. 100 Nederlandse 
Kunstenaars’ – Lucebert, Marlene 
Dumas, René Daniëls, Mark Manders, 
Erik van Lieshout, Elly Strik, Jo Baer… 
[tot 28/8] ❑ ‘De Ziel van een Atheïst’ – 
Wouter van Riessen [29/5 tot 2/10] 
❑ ‘Tuning’ – Kees Goudzwaard [29/5 tot 
2/10] ❑ ‘Collectiepresentatie. Kunst na 
1945’ – Armando, Anne Wenzel… [29/5 
tot 2/10]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Skadukant’ – Roger Ballen [tot 28/8]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sunrise 2009’ – David Claerbout [tot 
8/10] ❑ ‘A Computer Which Will Solve 
Every Problem in the World / 3-12 
Polygon 1984’ – Walter De Maria [20/5 
tot 18/9] ❑ ‘Ongewerveld’ – Peter 
Buggenhout [28/5 tot 18/9]

Utrecht

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘In de Nicolaikerk: Beeldhouwkunst voor 
de Beeldenstorm’ [tot 1/1] ❑ ‘Een vergeten 
grootheid uit de Gouden Eeuw’ – Abraham 
Bloemaert (1566-1651) [tot 5/2] 
❑ ‘Soms ontsnapt er kunst’ – Carel Willink, 
Karel Appel, Gerrit Rietveld, Jurgen Bey, 
Jan Henderikse, Alexander van Slobbe, 
Junya Watanabe… [tot 21/8] ❑ ‘In stille 
harmonie. Het 16de-eeuwse Kartuizer 
drieluik terug in Utrecht’ [tot 9/10]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Dolly, you say you want a revolution’ 
– Annechien Meier, Helmut Dick, 
Stadtimkerei Finger [tot 26/6]

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 
maart-okt di-zo 11-17u
❑ ‘Rawsome!’ – Ronald A. Westerhuis 
[tot 5/6] ❑ Evert Thielen [22/5 tot 18/9]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-18u
❑ ‘Measuring the World. Heterotopias and 
Knowledge Spaces in Art’ [11/6 tot 4/9]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – (0)316-740084 
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ ‘Again and again and once more? 
Latitudes’ – Frank Westermayer / Sylvie 
Boisseau, Chto delat? / What is to be 
done, Marianne Flotron, Stefan 
Panhans… [28/5 tot 3/9]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Der Blaue Reiter [tot 29/5] ❑ ‘Girls, 
Candies & Comics’ – Mel Ramos [tot 29/5] 
❑ Max Weiler (1910-2001) [10/6 tot 
16/10] ❑ ‘Die Explosion der Bilderwelt 
1861. Die Photographische Gesellschaft in 
Wien 1861-1945’ [17/6 tot 2/10]

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) [tot 10/7]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Heimo Zobernig [tot 13/6]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘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… 
[tot 15/8] ❑ ‘Cellar Door’ – Loris Gréaud [tot 
7/6] ❑ ‘Le Surréalisme, c’est moi! Hommage 
to Salvador Dalí’ [22/6 tot 23/10]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
ma-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] ❑ ‘The Line of Fate’ 
– Tacita Dean [tot 29/5] ❑ Aktionsraum 1 
[tot 29/5] ❑ Florian Pumhösl [tot 29/5] 
❑ ‘Art is a Forbidden Fruit Marmelade’ – 
Maks Cieslak [tot 29/5]

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
Himmelpfortgasse 13 – 1 513 98 56-0 
ma-vr 12-19u za-zo 12-18u
❑ ‘Scratching on Things I Could Disavow: 
A History of Art in the Arab World’ 
– Walid Raad [26/5 tot 15/6]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-za 10-18u
❑ Stephen Prina [27/5 tot 21/8] 
❑ Saskia Olde Wolbers [27/5 tot 21/8] 
❑ Wade Guyton [27/5 tot 21/8]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-vr 10-17u za-zo 10-20u
❑ ‘Recollections of the Rose-Coloured’ 
– António Areal, Jorge Queiroz and Paula 
Rego [tot 12/6] ❑ ‘Henri Chopin and the 
OU Magazine’ [tot 18/9] ❑ ‘In Itinere’ 
– José Barrias [tot 3/7]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘Genius Loci’ [tot 5/6] ❑ ‘Dizziness of 
Life’ – Su Mei Tse [tot 3/7]

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 93 481 33 66 
ma,wo,do,vr 11-20u za 10-20u 
zo 10-15u
❑ ‘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] 
❑ ‘Museum of Parallel Narratives. In the 
framework of L’Internationale’ [tot 2/10]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
zo-wo10-17u45 za 10-19u45
❑ ‘The Great Upheaval: Modern Art from 
the Guggenheim Collection, 1910–1918’ 
[tot 1/6] ❑ ‘A Chronology: The Guggenheim 
Collection, 1909–1979’ [tot 11/9] 
❑ ‘The Hugo Boss Prize 2010’ – Hans-
Peter Feldmann [20/5 tot 2/11] ❑ ‘Marking 
Infinity’ – Lee Ufan [24/6 tot 28/9]

Madrid

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

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
ma,wo-za 10-21u zo 10-14u30
❑ ‘Económicos’ – Efrén Álvarez [tot 
30/5] ❑ ‘Desire rises from Collapse’ – 
Roberto Jacoby [tot 30/5] ❑ ‘Harsh light, 
without compassion. The Worker-
Photography Movement, 1926-1939’ [tot 
22/8] ❑ Leon Golub [tot 12/9] 
❑ Yayoi Kusama [tot 18/9] ❑ ‘Mostrar y 
almacenar’ – James Castle [18/5 tot 5/9] 
❑ Lygia Pape [25/5 tot 3/10] 
❑ Leonor Antunes [10/6 tot 5/9] 
❑ Elena Asins [15/6 tot 12/10]

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] 
❑ Antonio López [28/6 tot 25/9]

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]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘CARAVAN 1/2011’ – Augustin 
Rebetez [tot 31/7] ❑ ‘The Adding 
Machine’ – Mai-Thu Perret [tot 31/7] 
❑ ‘A Retrospective’ – Christian 
Rothacher [tot 31/7]

Basel

Art Basel
Messeplatz, Halls 1 and 2 of Messe 
Basel – 0041 58 200 20 20 
11-19u
❑ ‘Art 42 Basel – The International Art 
Show’ [15/6 tot 19/6]

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]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061/206.99.00 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘How to Work’ – Juliette Blightman, 
Tania Pérez Córdova, Raphael Hefti, 
Adrian Melis, Pratchaya Phinthong… 
[tot 22/5] ❑ ‘Line Wall’ – Sung Hwan 
Kim [tot 29/5] ❑ ‘Spine, Chapter 20’ – 
R.H. Quaytman [16/6 tot 28/8]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘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 11-18u
❑ Henrik Olesen [tot 11/9]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Born in Bern’ – Olivier Mosset [tot 
19/6] ❑ ‘Physique Of Consciousness’ 
– MadeIn Company [tot 19/6]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31 
359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Klee and Cobra. A children’s game’ 
[25/5 tot 4/9]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51 
wo-vr 12-18u/za 14-17u do-12-20u
❑ ‘Paysages avec objets absents’ – Nina 
Beier & Maria Lund, Pierre Bismuth, 
Ariane Epars, Ryan Gander… [28/5 tot 
21/8]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Max von Moos (1903–1979). Seen by 
Peter Roesch, Robert Estermann and 
Christian Kathriner’ [tot 31/7] 
❑ Yves Netzhammer [tot 24/7] 
❑ ‘Shanshui. Landscape in Chinese 
Contemporary Art’ [21/5 tot 2/10]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2011. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 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 July 15th, 2011.
Please send your information before
June 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 wo 10-20u
❑ Constantin Brancusi and Richard Serra 
[22/5 tot 21/8]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Interlacing’ – Ai Weiwei [28/5 tot 
21/8] ❑ ‘Revolution der Fotografie’ 
– Alexander Rodtschenko [28/5 tot 14/8]

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… [tot 17/7] ❑ Fausto Melotti 
[tot 17/7] ❑ ‘Manor-Kunstpreis Kanton 
Zürich’ – Fabian Marti [tot 17/7]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15 
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ Bruce Conner [tot 29/5] 
❑ ‘Town-Gown Conflict’ – Verena Dengler, 
Caitlin Keogh, Caroline Lerch, Lucy 
McKenzie, Elizabeth Radcliffe… [12/6 
tot 14/8]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Art in the Auditorium’ [tot 1/6] 
❑ ‘The art of seeing’ – Alberto 
Giacometti [tot 22/5] ❑ ‘DogCatMouse 
at the Kunsthaus Zürich’ [tot 31/7] 
❑ ‘Difesa della Natura’ – Joseph Beuys 
[tot 14/8] ❑ ‘Seasons Works 1983-2011’ 
– Franz Gertsch [10/6 tot 18/9] 
❑ Roman Ondák [10/6 tot 28/8]

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

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

Vlaamse migranten in Wallonië i.s.m. Kadoc-K.U.Leuven 
en  Gelukzoekers – fotoproject Layla Aerts
tot 12 juni 2011

11.11.11.-boekenverkoop
17, 18 en 19 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

deze tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk 
van dinsdag tot en met zondag 
van 10 tot 17 uur
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Colofon

Permanente partners

Inhoudsopgave

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

nummer 150 maart – april 2011

| Over de situatie van de archieven inzake beeldende kunst 
in België. Paneldiscussie met Jan Ceuleers, Virginie Devillez, 
Fredie Floré en Hans De Wolf, gemodereerd door Koen Brams 
& Dirk Pültau | Saskia Scheltjens FLUSH. Een reactie op 
OPPORTUNITIES, of  het verhaal van een FULL HOUSE in een 
kleine straat in Vlaanderen van Hans De Wolf | Kees Keijer Het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den 
Haag | Eric Bracke Hoe archiefonderzoek Hugo Debaere 
van de radar verdween | Koen Brams Een uitweg. Interview 
met Seth Siegelaub, wegbereider van de ‘conceptuele’ kunst 
| Werken in archieven. De MTL-case. Transcription of  the 
first day of  the congress, 1 July 1973 (inleiding Koen Brams) 
| Faby Bierhoff The Getty Research Institute: een onderzoek 
naar de Belgische contacten in de Galerie Paul Maenz Records 
1956-1991 | 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, 
Parijs | Dirk Pültau Marcel Broodthaers, De tentoonstelling 
in de galerie MTL, S.M.A.K., Gent | Marian Verstraeten & 
MTL & Artefactum (inleiding Koen Brams) | Koen Brams 
& Dirk Pültau Artefactum & het M HKA | Koen Brams & 
Dirk Pültau Gesprek met Wim Van Mulders over de tekst 
Kunstkritiek (1983) | Koen Brams In memoriam Erik 
Eelbode (1959-2010)

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
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Personalia

Jan Blommaert Hoogleraar en Directeur van Babylon aan 
de Universiteit van Tilburg en tevens deeltijds verbonden 
aan de Universiteit Gent. Hij is auteur of  co-auteur van 
onder andere Populisme (Berchem/Antwerpen, Epo, 2004), 
Discourse: A Critical Introduction (Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005), De crisis van de democratie (Berchem/
Antwerpen, Epo, 2007) en The Sociolinguistics of  Globalization 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2010).

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.

Jef  Cornelis Van 1963 tot 1998 was hij als regisseur 
werkzaam op de VRT (voorheen BRT), de Vlaamse Radio en 
Televisieomroep. Hij realiseerde talloze films over beeldende 
kunst, architectuur en stedenbouw, literatuur, alsook over 
cultuurfilosofische en sociologische thema’s.

Laura Hanssens Studeerde Kunstwetenschappen en 
Archeologie aan de VUB. Momenteel werkt ze aan de VUB voor 
Het Platform – Doctoraat in de kunsten (www.hetplatform.be).

Steven Humblet Assistent-docent Fotogeschiedenis en 
Fototheorie aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Als doc-
torandus verbonden aan de UGent waar hij werkt aan een 
proefschrift over de fotografische representatie van Fifth 
Avenue, New York.

Jeroen Laureyns Doceert over hedendaagse kunst in Sint-
Lucas Gent en werkt aan een proefschrift over de voorstel-
ling van het Vlaams landschap in de hedendaagse kunst en 
andere beeldende media.

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

Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie 
aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de 
Universiteit Gent. (bart.verschaffel@ugent.be)

Wim Weymans Als postdoctoraal onderzoeker van het 
FWO verbonden aan de K.U.Leuven. Voordien werkte hij 
drie jaar aan de Columbia University in New York. Hij pub-
liceert vooral over het hedendaagse Franse denken over 
politiek en geschiedenis, en daarnaast ook over hervormin-
gen van het Europese universitaire landschap.
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28 mei - 
25 sept 

2011

www.onderzeebootloods.nl

Het bekende kunstenaarsduo Elmgreen & Dragset 
creëert deze zomer een zins begoochelende en sur-
realistische totaalervaring in de Onderzeeboot loods. 
De tentoonstelling ‘The One & The Many’ gaat over 
het sociale isolement van het individu en de manier 
van (dis)communiceren, dat het gevolg is van onze 
welvaart- en consumptie maatschappij. De installatie 

toont naast surreële naar geestigheid ook humoristische 
details en roept mogelijk zelfs geluksgevoelens op uit 
onze jeugd. Het is de tweede keer dat Museum Boijmans 
Van Beuningen en het Havenbedrijf Rotterdam de voor-
malige Onderzee bootloods inzetten voor een groot-
schalig kunst project. Atelier van Lieshout was afgelopen 
jaar de eerste in de reeks van vijf kunstprojecten.

The One 
&The Many
Elmgreen 
& Dragset
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