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Dit nummer opent met drie bijdra
gen over de omgang met collecties 
in evenveel musea. Zowel in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam 
(dat zich in een overgangsfase be
vindt, in de aanloop naar de opening 
van de nieuwbouw) als in het MAS 
te Antwerpen (een nieuw museum 
dat enkele reeds bestaande mu
seumcollecties samenbrengt in een 
nieuw concept) wordt de omgang 
met de bestaande collectie – of  met 
bestaande collecties – herdacht 
en worden nieuwe modellen uit
getest. Nathalie Zonnenberg gaat 
met Ann Goldstein, directeur van 
het Stedelijk, in gesprek over haar 
omgang met de conceptuele kunst 
in het Stedelijk. Bert De Munck 
houdt de collectieopstelling van 
het recentelijk met veel toeters en 
bellen geopende MAS te Antwerpen 
kritisch tegen het licht. De ope
ningsbijdrage van Eric Bracke over 
het S.M.A.K. brengt een totaal ander 
verhaal. Verontrustende berichten 
over beschadigde of  zoek geraakte 
collectiestukken in het S.M.A.K. zijn 
de laatste tijd legio en wijzen erop 
dat het museum in het Citadelpark 
zich in een diepe crisis bevindt. De 
laatste aflevering van deze pijn
lijke soap betreft het werk van de 
Cubaanse kunstenaar Ricardo Brey 
(°1955). In 2006 stelde Brey in het 
S.M.A.K. The Universe tentoon, een 
installatie van 1004 tekeningen die 
werden getoond in 99 speciaal door 
de kunstenaar ontworpen vitrines. 
Tot zijn grote verbazing consta
teerde hij enige tijd geleden dat het 
S.M.A.K. de vitrines – die evengoed 
deel uitmaken van het werk als de 
toonkasten in sommige installa
ties van Marcel Broodthaers – aan 
verschillende instanties binnen en 
buiten Gent had uitgeleend. Ze wer
den onder meer gebruikt voor een 
tentoonstelling die in opdracht van 
NUCLEO vzw samengesteld werd 
door niemand minder dan S.M.A.K.
directeur Philippe Van Cauteren 
zelf  (samen met Sjoerd Paridaen), 
terwijl die nochtans als geen ander 
op de hoogte was van het statuut 
van Brey’s vitrines. In zijn bijdrage 
laat Bracke achtereenvolgens Brey 
en Van Cauteren hun relaas van de 
feiten geven. 
 In het tweede deel van het num
mer onderzoekt Bart Verschaffel de 
complexe verweving van stadszicht 
en landschap in de ‘stadslandschap
pen’ van de Italiaanse kunstenaar 
Giambattista Piranesi (17201778) 
en de intrigerende rol die de figu
ranten (de staffagefiguren) daarbij 
spelen. Dirk Pültau ging op zoek 
naar het intrigerende Belgische 
collectief  Schède (19711980) en 
kwam zo op het spoor van het al 
even spannende persoonlijke oeuvre 
van voormalig Schèdelid Alessandro 
Filippini. Gijs van Oenen bespreekt 
twee recente boeken over activisme 
in de kunst: Art and activism in the 
age of  globalization (geredigeerd 
door Lieven de Cauter, Ruben de 
Roo en Karel Vanhaesebrouck) en 
Too active to act. Cultureel activisme 
na het einde van de geschiedenis van 
BAVO (Matthias Pauwels & Gideon 
Boie). Tot slot bespreekt Christophe 
Van Gerrewey de tentoonstelling The 
Crooked Path van Jeff  Wall in Bozar.
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ERIC BRACKE

De relatie tussen de Cubaanse kunstenaar 
Ricardo Brey (1955, Havana) en het S.M.A.K. 
te Gent is zwaar vertroebeld. De reden is de 
onverantwoordelijke omgang met twee sleu-
telwerken van Brey. De installatie die hij in 
1992 op Documenta te Kassel toonde, en die 
hij daarna in bruikleen gaf  aan het S.M.A.K., 
kreeg de kunstenaar recent in slechte staat 
terug. De textiele delen ervan zijn aangetast 
door een voortwoekerende schimmel. 
Volgens Brey is het werk verloren.
 Van een recenter werk dat het S.M.A.K. in 
bewaring had, The Universe (2006), werden 
onderdelen veelvuldig uitgeleend voor aller-
lei projecten in Gent en elders. De installatie 
The Universe bestaat namelijk uit 99 door 
Brey ontworpen vitrinekasten waarin hij 
tekeningen toonde. De 1004 tekeningen 
zijn ondertussen weer bij hem thuis afgele-
verd, verpakt volgens de regels van de kunst 
en met telkens een foto van de oorspronke-
lijke presentatie. Maar van de glazen tafels 
met metalen frame ontbraken er in het 
S.M.A.K. meer dan een dozijn, omdat ze in 
gebruik waren in het nieuwe Gentse stads-
museum, het STAM. Daarmee is de integri-
teit van The Universe brutaal geschonden, 
vindt de kunstenaar. De glazen toonkasten 
vormen immers een ondeelbaar element 
van het kunstwerk.
 Volgens Brey weigeren S.M.A.K.-
directeur Philippe Van Cauteren en de 
bevoegde schepen Lieven Decaluwe1 te 
reageren op zijn vragen. ‘Op 12 januari 
heeft Cultuurschepen Decaluwe twee uur 
geluisterd naar mijn verhaal’, zegt Brey. ‘Hij 
beloofde me een antwoord, maar we hebben 
niets meer vernomen. Op 17 februari heb-
ben we ook een laatste e-mail gestuurd naar 

S.M.A.K.-directeur Philippe Van Cauteren 
en hoofdconservatrice Frederika Huys. 
Er kwam geen antwoord. Frederika is een 
plichtbewuste conservatrice, maar blijk-
baar mag zij niet meer met ons praten.’
 Ricardo Brey is zichtbaar aangedaan door 
wat hem overkomt. Zijn parcours raakte in 
de jaren 90 innig verstrengeld met dat van 
het Gentse museum. In 1990, nadat Jan 
Hoet hem had uitgenodigd om deel te 
nemen aan Ponton Temse (1990) en aan 
Documenta IX (1992), kwam hij in Gent 
wonen. De installatie die Brey te Kassel 
toonde, gaf  hij naar eigen zeggen uit dank-
baarheid in langdurige bruikleen aan het 
Gentse museum.2 ‘Toen de Nederlandse 
koningin Beatrix in de zomer van 2006 
Gent bezocht, heb ik haar in het S.M.A.K. 
uitleg gegeven bij het werk. Op dat moment 
was het in perfecte staat, maar toen het hier 
enige maanden geleden thuis arriveerde, 
bleek het textiel aangetast door schimmel. 
Het moet dus na het eind van de expositie, 
januari 2007, aan vochtigheid blootgesteld 
geweest zijn. Ik kan dit textiel niet zomaar 
vervangen, die dingen hebben een unieke, 
emotionele waarde. Ik heb de donsdeken en 
de hoofdkussens namelijk gekregen van een 
goede vriend van Joseph Beuys, die ook zijn 
tandarts was. Ik heb die man, die inmiddels 
overleden is, leren kennen tijdens de voor-
bereiding van Documenta en we zijn vrien-
den geworden. Het textiel heb ik met pig-
ment bewerkt tijdens een bijzondere action 
painting-sessie.’

Ontwerp

Een paar jaar geleden zou Brey er nooit aan 
gedacht hebben de bruikleen van de 
Documenta-installatie terug te eisen. Dat 

het nu toch gebeurde, heeft te maken met de 
manier waarop het museum is omgegaan 
met The Universe. Ricardo Brey: ‘Toen Van 
Cauteren na het ontslag van Peter 
Doroshenko directeur van het museum 
werd, was ik bezig met de voorbereiding van 
The Universe, een omvattend project dat 
moest resulteren in een expositie, een boek 
én een forum waar men over het universum 
van gedachten zou kunnen wisselen. De 
1004 tekeningen wilde ik in een soort gla-
zen boxen tonen, wat een constante in mijn 
werk is sinds ongeveer 2000. Tot dan toe 
had ik mijn werk altijd vrij in de ruimte 
gepresenteerd, maar vanaf  het einde van de 
jaren 90 voelde ik de behoefte aan meer 
controle en begon ik de ruimte met glas af  te 
bakenen. Het is dus niet zo dat het kunst-
werk achter glas zit, het glas is zelf  onder-
deel van het werk. Bij The Universe blijkt dat 
ook uit de manier waarop het werk geïnven-
tariseerd is: de vitrines hebben eveneens een 
nummer gekregen.’
 ‘Van Cauteren, met wie ik al vroeger een 
goede relatie had, wilde The Universe expose-
ren in het S.M.A.K. en het werk daarna 
aankopen. We kwamen overeen dat het 
museum voor de tentoonstelling de produc-
tiekosten van de vitrines voor zijn rekening 
zou nemen. Het is gebruikelijk dat musea 
tussenkomen in de productie van een expo-
sitie en in dit geval was het de enige kost 
voor het S.M.A.K. De stad gaf  de opdracht 
voor de uitvoering van de vitrines aan een 
smid, maar het ontwerp is voor honderd 
procent mijn werk. Ik ken nog alle details 
van profielen en afmetingen uit mijn hoofd. 
Zoals een stoel comfortabel moet zitten, 
moet ook een glazen toonkast aan ergono-
mische eisen voldoen. Je moet met heel veel 
factoren rekening houden en het resultaat 
moet simpel en precies zijn.’

Ricardo Brey

The Universe, 2006, installatie in het S.M.A.K.
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 ‘Een week voor de tentoonstelling zei Van 
Cauteren dat hij het werk niet kon aanko-
pen: voor een regionaal museum met 
beperkte budgetten was het te duur. Ik was 
ontgoocheld, maar ik nam het Philippe niet 
kwalijk. We kwamen overeen dat het 
S.M.A.K. het kunstwerk na de expositie zou 
bewaren en Philippe zou zich engageren om 
het elders te exposeren. Ik stelde voor dat 
het museum later een ander kunstwerk van 
mij zou aankopen, en zei dat ik het 
Documentawerk, dat ik al in bruikleen had 
gegeven, eventueel later zelfs nog zou 
schenken aan het S.M.A.K. Philippe stemde 
ermee in die afspraak op papier te zetten, 
maar ondanks herhaalde herinneringen en 
vernieuwde beloften kwam het er nooit van. 
Hij vertelde telkens over de vele problemen 
waarmee hij als directeur te kampen had en 
dus drongen we niet al te hard aan. Een 
woord is een woord in de kunstwereld, 
dachten we.’
 ‘Na een tijd signaleerden vrienden ons 
dat ze mijn vitrinekasten buiten het 
S.M.A.K. hadden zien opduiken op allerlei 
manifestaties. Ik wilde dat niet geloven: het 
museum wist toch wel dat dit een inherent 
deel was van het kunstwerk? Je zou het toch 
ook niet geloven als men je zou vertellen dat 
men de Fontaine van Marcel Duchamp als 
pisbak gebruikt?’

Politie

‘We zagen Philippe niet meer, onze telefoons 
en e-mails bleven onbeantwoord en ik was 
met andere zaken bezig. Tot midden 2010 
de smid belde die de vitrines voor mijn eer-
dere werken had gemaakt. Hij had de 
opdracht gekregen om de vitrines van The 
Universe te veranderen, zodat ze in het 
STAM aan de muur bevestigd konden wor-
den. Ik zei hem dat hij het recht niet had, 
dat ik de eigenaar was van het ontwerp. Op 
hoge poten schreef  ik Van Cauteren en 
andere betrokkenen een e-mail met het ver-
bod om aan de vitrinekasten te raken. Ik 
verduidelijkte dat ze deel uitmaken van een 
kunstwerk en zonder toestemming van de 
kunstenaar niet voor een ander doel 
gebruikt mogen worden. Terenja van Dijk, 
die de inrichting van de openingstentoon-
stelling van het STAM deed [Belichte stad. 
Dag en nacht in Gent, EB], wilde er toch mee 
doorgaan, omdat ze achter liep op haar 
schema. Uiteindelijk kwam Philippe zich 
uitvoerig verontschuldigen voor het mis-
bruik van mijn werk en hij beloofde dat het 
niet meer zou gebeuren. Hij beloofde ons 
dezelfde dag de e-mail te zenden waarin hij 
de bruikleen aan het STAM opzegde. Maar 
dat bericht hebben we nooit gezien en uit-
eindelijk gingen de vitrinekasten, zonder 
dat ik daarover was geïnformeerd, toch 
naar het STAM.’
 ‘Dat werd ons na de opening van het 
Gentse stadsmuseum bevestigd door vrien-
den die ze gezien hadden. Ik belde Philippe 
meermaals en liet boodschappen achter, 
vergeefs. Ondertussen had ik in het S.M.A.K. 
de bevestiging gekregen dat er vitrines de 
deur uit waren gegaan. Voor mij was de 
emmer vol: ik stapte naar het museum om 
afscheid te nemen van iedereen waarmee ik 
goed had samengewerkt. Van Cauteren zelf  

was er zogezegd niet, maar uiteindelijk 
werd ik toch ontboden op zijn bureau, waar 
hij me ontving in aanwezigheid van de 
financieel directeur. Philippe verwees naar 
schepen Decaluwe tegen wiens orders hij 
niet kon ingaan. Ik was kalm, maar verbaal 
scherp. De financieel directeur dreigde met 
de politie als ik niet onmiddellijk wegging. 
Stel je voor, dat gebeurt dus in het museum 
waaraan ik mijn lot verbonden had en waar 
ik en andere kunstenaars zo vaak als konin-
gen waren ontvangen.’
 ‘Thuis schreef  ik aangetekende brieven 
om mijn werken terug te eisen. Ondertussen 
heb ik het beschimmelde Documentawerk 
ontvangen. The Universe heb ik nog niet 
terug. De 1004 tekeningen zijn immers 
maar een deel van het werk. Zonder de vitri-
nes, waarvan er toen maar 85 van de 99 
beschikbaar waren, is het kunstwerk niet 
compleet. Voor de schimmelbesmetting van 
het textiel heeft de directie van het S.M.A.K. 
zich nooit geëxcuseerd.3 Een van de kisten 
van het Documentawerk draagt de sticker: 
V. Muniz, Catedrale de Léon [een fotografisch 
werk van de Braziliaanse kunstenaar Vik 
Muniz, door het S.M.A.K. in 2004 verwor-
ven, EB]. Mijn vrees is dat wat met mijn 
werk is gebeurd slechts het topje van de ijs-
berg is.’

Inhaalbeweging

Als je de alarmerende berichten over het 
S.M.A.K. op een rijtje zet, lijkt er inderdaad 
iets aan de hand te zijn met het collectiebe-
heer. In 2007 was er een werk zoek van Jef  
Geys, dat in bruikleen was gevraagd voor 
een expositie. Het werd teruggevonden en 
in de tweede helft van 2008 geëxposeerd in 
het S.M.A.K. Tijdens de voorbereiding van 
de expositie Auswertung der Flugdaten. Eine 
Düsseldorfer Perspektive (2010) maakte de 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in 
Düsseldorf  een soortgelijk voorval mee. 
Voor dit overzicht van de kunst in Düsseldorf  
tijdens de jaren 80, hadden de curatoren 
een werk aangevraagd van Harald 
Klingelhöller, met name Ausschnitte aus dem 
Auditorium (1982), een langdurige bruik-
leen van een privéverzamelaar. De mede-
werkers van het S.M.A.K. wilden niet gelo-
ven dat er een werk van Klingelhöller bij 
hen in bewaring was. Via allerlei kanalen 
trachtten de aanvragers het S.M.A.K. gede-
tailleerde informatie te bezorgen (bijvoor-
beeld over het mogelijke formaat van de 
kist) zodat men het werk zou kunnen terug-
vinden. Ongeveer een half  jaar na de aan-
vraag en net voor het begin van de tentoon-
stelling in Düsseldorf  werd het kunstwerk 
getraceerd en naar Düsseldorf  verzonden. 
Het was in perfecte staat, want het was nog 
nooit uit de kist gehaald. Bovendien bleek er 
zich in het depot nog een tweede Klingelhöller 
te bevinden.
 Ten slotte verschenen een paar maanden 
geleden krantenberichten over de erbarme-
lijke staat van het S.M.A.K.-depot, de Rode 
Poort. Er is wateroverlast in het depot en de 
klimatisatie functioneert niet naar behoren, 
waardoor kunstwerken schade oplopen, 
luidde het.
 Philippe Van Cauteren betreurt de proble-
men met de bruiklenen, maar het zijn vol-

gens hem geen onoplosbare problemen. En 
wat in de krant over wateroverlast in het 
depot is verschenen, klopt evenmin. Om dat 
te bewijzen geeft hij ons een rondleiding in 
het depot, waarbij hij de inspanningen 
benadrukt die het museum heeft geleverd 
om de ruimte functioneler en logischer te 
organiseren. Zo komt er een scheiding tus-
sen binnenkomende werken voor tijdelijke 
tentoonstellingen en de vaste collectie, 
zodat alleen bevoegden tot de vaste collectie 
toegang hebben.
 De klimaatregeling blijkt niet overal te 
werken, maar van wateroverlast is in de 
Rode Poort inderdaad geen spoor. ‘Sinds ik 
directeur ben, hebben we nog nooit water in 
het depot gehad. De berichten zijn geba-
seerd op een lijst met risico’s die we proac-
tief  aan ons jaarverslag hebben toegevoegd. 
Een lid van de groene partij heeft dat aange-
grepen op de gemeenteraad. En we zijn blij 
met die aandacht, want nu komt er schot in 
de zaak. Kijk, hier in het vroegere kinderate-
lier bestond inderdaad gevaar op overstro-
ming bij stortregens. De afvoerpijp was 
onderaan open en het risico dat de put ooit 
zou overlopen was reëel. Maar zoals u ziet is 
de afvoer nu veilig afgesloten.’
 Tijdens de rondleiding in de Rode Poort 
demonstreert de directeur dat er wel dege-
lijk zorgvuldig wordt omgesprongen met de 
collectie. Het oogt inderdaad redelijk orde-
lijk, maar om na te gaan of  de registratie- en 
lokalisatieprocedures waterdicht zijn, moet 
je steekproeven nemen.
 Van Cauteren pleit zelf  onschuldig voor 
de onvindbare bruiklenen. ‘Ik moet jammer 
genoeg verwijzen naar het verleden. Bij 
mijn terugkeer naar Gent stelde ik vast dat 
er een enorme achterstand was op gebied 
van registratie en depotwerking. Als je met 
een collectie van bijna 1800 stukken niet de 
noodzakelijke inspanningen doet op het 
vlak van personeel, kisten, restauratie en 
conservatie, kom je in een bottleneck terecht 
die nare gevolgen kan hebben. Het werk 
van Jef  Geys bevond zich in het depot en het 
was in goede staat. Dat de bevoegde persoon 
het niet kon vinden, had te maken met de 
manier waarop hij informatie bijhield, 
namelijk persoonsgebonden in plaats van 
via een transparant systeem op basis van de 
individuele kunstwerken.’
 Van Cauteren geeft toe dat zulks de aloude 
basisprincipes van museumbeheer zijn. 
‘Maar wij zijn helaas nog bezig de omslag te 
maken van een museum dat persoonsge-
bonden georganiseerd is naar een museum 
met een registratiesysteem dat gericht is op 
de individuele kunstwerken zelf. De laatste 
drie jaar hebben we extra mensen ingezet 
voor de optimalisatie van de registratie en 
het beheer. We hebben nog vijf  of  zes jaar 
nodig voor alles helemaal op punt staat en 
we de eerste wetenschappelijke collectieca-
talogus kunnen maken. Dat zal de collectie 
meer weerklank geven en het is handig om 
het bruikleenverkeer goed te regelen. 
Ondertussen doen we ook andere inspan-
ningen, zoals blijkt uit de publicatie van de 
inventaris van het oeuvre van Broodthaers 
in onze collectie. We blijven wel kampen 
met plaatsgebrek, maar we hebben het per-
spectief  dat de stad Gent een centraal erf-
goeddepot zal realiseren met verschillende 
klimaatcondities. Ondertussen zijn we bezig 
met een afstootbeweging van langdurige 
bruiklenen die niet relevant zijn voor onze 
collectie. Dan kunnen we ons beter toeleg-
gen op de preventieve conservatie van de 
eigen collectie.’

Persoonlijke fout

Wat het verhaal van Ricardo Brey betreft, 
keert Van Cauteren terug naar de voorbe-
reiding van de expositie The Universe in 
2006. ‘Ik wilde de bezoekers toen de kans 
geven kennis te maken met nog meer wer-
ken van Ricardo. Rond die tijd vond mede-
werker Dirk Pauwels tijdens een opruim-
operatie onderdelen van zijn installatie voor 
Documenta. De kunstenaar zelf  dacht dat 
de glazen platen en de luxaflex nooit van 
Kassel naar Gent waren overgebracht en hij 
was in de veronderstelling dat hij alleen nog 
een reconstructie van dat werk kon maken. 
In overleg hebben we besloten ook het 
Documentawerk, naast meerdere andere 
werken van Brey, te presenteren.’
 ‘Dat werk had dus aanvankelijk geen sta-
tus, het was als het ware een zwevend werk. 
Tijdens de expositie van The Universe heeft 
Ricardo voorgesteld het in langdurige 

bruikleen aan het museum te geven. We 
hebben het werk, met de grote glazen platen 
en de luxaflex, daarna ondergebracht in de 
Floraliënhal, omdat we elders geen plaats 
hadden.4 Daar is blijkbaar schimmel ont-
staan op het door de kunstenaar bespren-
kelde textiel, met inderdaad sporen van 
degradatie. Dat is heel jammer en het 
mu seum probeert daaraan te verhelpen, 
maar het is niet vanzelfsprekend een derge-
lijk onderdeel te reinigen.’
 Van Cauteren ontkent niet dat hij ooit 
gesproken heeft over het aankopen van een 
werk van de Cubaanse kunstenaar. ‘Ik vond 
het logisch dat een belangrijk werk van 
Ricardo Brey, vanwege diens uitzonderlijke 
relatie met het museum, in de collectie aan-
wezig zou zijn. Ik heb de intentie uitgespro-
ken om een werk van hem te verwerven van 
zodra dit mogelijk was, zonder een concreet 
werk of  een tijdstip te noemen. Ik ben mijn 
engagementen tegenover de kunstenaar 
altijd nagekomen. Voor de 1004 tekenin-
gen, die nu weer naar Brey zijn gegaan, heb-
ben wij speciaal zuurvrije dozen en verpak-
kingen gemaakt. We hebben er goed zorg 
voor gedragen. Mag ik dat ook even bena-
drukken?’
 Van Cauteren volgt de kunstenaar wel als 
hij zegt dat de vitrinekasten een essentieel 
onderdeel zijn van de installatie. ‘Zodra 
Ricardo me zijn standpunt had uiteengezet, 
heb ik me verontschuldigd omdat ik de vitri-
nekasten een aantal keren had uitgeleend. 
Een keer ook aan mijn collega uit Oostende, 
die een maand voor een tentoonstelling een 
groot aantal vitrines nodig had en die alleen 
hier kon vinden. Het was fout van mij, maar 
aan de andere kant had het museum er ook 
voor betaald. Zodra Ricardo me heeft gezegd 
dat hij dat niet meer wil, heb ik echter nieu-
we aanvragen afgewezen en het standpunt 
van de kunstenaar verdedigd. Ook aan de 
directeur van het STAM heb ik een e-mail 
gestuurd om te melden dat de bruikleen niet 
kon doorgaan. Toch is dit eerdere engage-
ment met het STAM nog uitgevoerd. Maar 
toen tentoonstellingmaakster Terenja van 
Dijk de vitrines wilde veranderen om ze op 
te hangen, heb ik onmiddellijk mijn veto 
gesteld. Aangezien de tentoonstelling nu 
afgelopen is, zijn die 99 vitrines hier straks 
terug en kunnen ze dus in principe weer 
naar de kunstenaar.’
 ‘Je moet in dit dispuut het hele plaatje 
zien, dus ook het engagement van het 
museum naar de kunstenaar. Ik zou dat 
engagement graag verder waarmaken, 
maar de andere kant moet het mogelijk 
maken.’ 

Noten

 1  Schepen Lieven Decaluwe gaf  geen gevolg aan 
onze vraag voor een gesprek.

 2  Catalogus van de collectie, in extenso I (1989-
1992), Gent, Museum van Hedendaagse 
Kunst, 1992, vermeldt het werk van Ricardo 
Brey in het tweede deel, bij langdurige 
bruiklenen uit private verzamelingen. Het is 
opgenomen onder nr. 960: ‘Zonder titel’, 1992, 
afmetingen afhankelijk van de ruimte, mixed 
media, D3-MHK/III (bruikleen van de kunstenaar 
– °Documenta IX, Kassel) (p. 66).

 3  Inmiddels heeft Ricardo Brey een advocaten-
bureau ingeschakeld om de zaak voor de 
rechter af  te handelen.

 4  In de Floraliënhal staan nog meer kunstwerken 
opgeslagen waar het museum geen raad mee 
weet. De hal kreeg de voorbije jaren af  te 
rekenen met verval en in augustus 2010 werd 
er volgens de kranten Het Nieuwsblad en  
Het Laatste Nieuws ingebroken.

Ricardo Brey

installatie Documenta IX, 1992 (opstelling in het S.M.A.K., 2006)
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‘Ik heb de conceptuele kunst nooit als  
gedematerialiseerd beschouwd’

Interview met Ann Goldstein over het Temporary Stedelijk en het voortbestaan van de ‘conceptuele’ kunst

NATHALIE ZONNENBERG

Sinds september 2010 is het Stedelijk Museum 
in Amsterdam, hetzij op provisorische basis, 
weer toegankelijk voor het publiek. Onder 
de naam The Temporary Stedelijk stellen 
directeur Ann Goldstein en haar staf  een 
divers programma van tentoonstellingen, 
collectiepresentaties, lezingen, rondleidin-
gen en andere activiteiten samen, dat er 
bovenal op gericht is het Stedelijk weer een 
plek in de stad te geven. Onder meer door de 
nog beperkte klimaatregeling is voorlopig 
slechts een fractie te zien van de beroemde 
en alom gewaardeerde collectie van het 
Stedelijk, maar deze selectie fungeert wel als 
een prelude op het verzamel- en tentoon-
stellingsbeleid van Goldstein.
 In gedegen historische overzichtstentoon-
stellingen die zij als conservator van het 
Museum of  Contemporary Art (MOCA) in 
Los Angeles samenstelde, zoals Forest of  
Signs (1989), Reconsidering the Object of  Art: 
1965-1975 (1995) en A Minimal Future? 
Art as Object 1958-1968 (2004) liet 
Goldstein al haar voorkeur voor (post)con-
ceptueel werk blijken. Ook in haar tentoon-
stellingen voor het Stedelijk komt die inte-
resse terug, en daarmee neemt zij ook een 
positie in ten opzichte van de geschiedenis 
en collectie van het Stedelijk. In haar eerste 
tentoonstelling, Taking Place, toonde zij 
vooral haar favoriete kunstenaars van de 
generatie 60/70, met werken van onder 
anderen Lawrence Weiner, Hans Haacke, 
Daniel Buren, Jan Dibbets en William 
Leavitt. De tweede tentoonstelling onder 
haar directoraat, Making Histories: Changing 
Views of  the Collection, is een serie van pre-
sentaties van verschillende onderdelen uit 
de collectie, met hoogtepunten als 
Mondriaans abstracte composities, de 
suprematistische schilderijen van Malevich 
en La Perruche et la Sirène van Matisse, maar 
ook nooit eerder getoonde ‘conceptuele’ 
werken van onder anderen Barbara Bloom, 
Robert Barry en Allan Ruppersberg.
 Californië, en met name Los Angeles, waar 
Goldstein haar carrière heeft opgebouwd, 
kende een levendige traditie van conceptuele 
kunst, die bovendien nauwe banden had met 
de Nederlandse conceptuele scene. In tegen-
stelling tot de meeste musea werden in de 
Nederlandse musea, en dan vooral in het 
Stedelijk, echter al vanaf  de begintijd werken 
van de conceptuele kunst getoond en aange-
kocht. Het belang van de receptie van de con-
ceptuele kunst in Nederland wordt recente-
lijk steeds meer onderkend en onder de 
aandacht gebracht.1 Hoe moet er volgens 
Goldstein worden omgegaan met de erfenis 
van deze kunst in het Stedelijk Museum? Wat 
is haar visie op de verzameling van ‘concep-
tuele kunst’ in het Stedelijk? Is het een tradi-
tie die moet worden heroverwogen en 
opnieuw getoond? En op welke manier zou 
dat moeten gebeuren? 

Nathalie Zonnenberg: In 1995 stelde u de 
tentoonstelling Reconsidering the Object of  
Art: 1965-1975 in het MOCA Los Angeles 
samen, die nu als een belangrijk moment in de 
historisering van de zogenaamde conceptuele 
kunst wordt beschouwd. Hoe kijkt u op deze 
tentoonstelling terug? Wat was voor u het 
belang om die te maken? 
Ann Goldstein: Ik heb het idee voor die ten-
toonstelling opgevat in 1990, samen met 
Ann Rorimer. De zogenaamde conceptuele 
kunst interesseerde mij enorm, als curator, 
maar ook als onderzoeker. Naar mijn idee 
waren deze werken in de VS – want dat was 
mijn referentiekader – nog niet vanuit een 
historisch perspectief  geduid. Sinds de jaren 
60 en 70 waren er geen overzichtstentoon-
stellingen geweest van de conceptuele kunst. 
Ik had het gevoel dat die tentoonstelling op 
dat moment noodzakelijk was. Het was de 
eerste tentoonstelling in de VS van dit type. 
Na Reconsidering zijn er nog verschillende 
van dit soort tentoonstellingen geweest, in 
de VS en elders, en ook vandaag worden er 
nog georganiseerd. In The Art Institute of  

Chicago vindt aan het einde van dit jaar bij-
voorbeeld een tentoonstelling onder de titel 
Light Years plaats, die zal handelen over de 
fotografische praktijk in de conceptuele 
kunst. Het (her)schrijven van de geschiede-
nis van de conceptuele kunst is nog steeds 
gaande, en dat vind ik een goede zaak. 
N.Z.: Volgens Jan Dibbets is die geschiedenis 
van de conceptuele kunst vooral in Europa 
geschreven. Wat vindt u van die claim?
A.G.: John Baldessari zei altijd: de conceptu-
ele kunst heeft zo goed gewerkt omdat niet 
de kunstobjecten, maar de kunstenaars zelf  
werden getransporteerd – waardoor ze 
elkaar ontmoetten en er een netwerk ont-
stond. Ik denk dat het Europese milieu daar-
in veel ondersteunender was dan het 
Amerikaanse. De erkenning van de concep-
tuele kunst in de VS vond slechts heel gelei-
delijk plaats. Een van mijn laatste tentoon-
stellingen in het MOCA was een 
retrospectieve van Lawrence Weiner, en dat 
was de eerste retrospectieve van Weiner in 
de VS. Ook Dan Grahams retrospectieve die 
we enkele jaren geleden samen met het 
Whitney Museum organiseerden, was de 
eerste retrospectieve van Graham in de VS. 
Baldessari en Ed Ruscha kwamen eerder 
aan de beurt, maar de meeste conceptuele 
kunstenaars kregen pas een retrospectieve 
van hun werk toen ze in de zestig waren. 
Anderzijds hebben kunstenaars als Bas Jan 
Ader en Ger van Elk, maar ook Daniel 
Buren, vrij vroeg in Los Angeles tentoonge-
steld. Ook de kunstopleiding CalArts, die in 
de vroege jaren 70 opkwam, was heel 

belangrijk: daar werden al die kunstenaars 
uitgenodigd om les te geven.
N.Z.: Reconsidering the Object of  Art 
besteedde veel aandacht aan die Californische 
situatie. 
A.G.: Ja, omdat we vonden dat ze deel uit-
maakte van het gehele verhaal. Het werk 
California Patio van William Leavitt bijvoor-
beeld, werd op die tentoonstelling voor het 
eerst heruitgevoerd. Ook van Buren werd 
een werk heruitgevoerd, dat hij in de vroege 
jaren 70 in situ in Los Angeles had gemaakt. 
Het ging om een werk waarvoor hij de 
advertentieruimte van de bankjes bij bussta-
tions gebruikte. Op de achterkant is adver-
tentieruimte te huur en daarop had hij zijn 
streepmotieven aangebracht. Het waren 
zo’n vijftig bankjes, verspreid over de hele 
stad, en die hebben we opnieuw beplakt. 
Maar er waren ook werken uit Europese col-
lecties opgenomen, waaronder enkele 
belangrijke werken uit de collectie van het 
Stedelijk. We toonden Um den Fisch van Ger 
van Elk, Hanne Darbovens 24 Gesänge, en 
een groot aantal werken van Joan Jonas…
N.Z.: Het werk van William Leavitt was in Taking 
Place te zien. U heeft het bovendien aangekocht 
voor de collectie van het Stedelijk. Waarom was 
het belangrijk om dit typisch Californische werk 
voor het Stedelijk aan te kopen?
A.G.: Leavitt werd in Amsterdam vertegen-
woordigd door Art & Project. Hij had een 
geschiedenis van enkele tentoonstellingen 
in Amsterdam. Hij onderhield contacten 
met Bas Jan Ader en Ger van Elk, die ook 
een werk van hem heeft, en is ook vertegen-

woordigd in de collecties van Martijn 
Sanders en Rini Dippel. Ik vond dat zijn 
werk hier een context had, en tegelijk vond 
ik het heel mooi dat het zo totaal uit de con-
text viel. Leavitt is een kunstenaar die veel 
fundamentele filosofieën en achtergronden 
deelt met andere conceptuele kunstenaars 
van zijn generatie. Zijn werk was bij mijn 
weten nog in geen enkele Europese collectie 
vertegenwoordigd. Ook daarom vond ik het 
belangrijk om het voor het Stedelijk aan te 
kopen. Voor dit museum moet ik strategisch 
en opportunistisch te werk gaan met acqui-
sities en ik wist dat een van de belangrijkste 
werken van Leavitt nog steeds beschikbaar 
was. Dus heb ik mijn slag geslagen.
N.Z.: De collectie van het Stedelijk bevat heel 
wat belangrijke conceptuele werken, die veelal 
in een vroeg stadium zijn aangekocht. Wilt u 
dat deel van de collectie nog aanvullen? 
A.G.: Dat zou ik graag willen, ja. Het is 
natuurlijk een expertisegebied van mij. Het 
werk van Leavitt was zoals gezegd een stra-
tegische aanwinst voor de collectie en ik 
houd mijn ogen open om op die wijze nog 
andere acquisities te kunnen doen. Er is nog 
veel werk te doen; er zijn nog wel enkele 
werken die ontbreken in onze collectie.
N.Z.: Kunt u daarvan een voorbeeld geven?
A.G.: Ik denk bijvoorbeeld aan Broodthaers. 
Daar hebben we geen werk van, en het zal 
niet gemakkelijk zijn daar nog een werk van 
te verwerven. Als de mogelijkheid zich zou 
voordoen, loop ik er natuurlijk niet voor weg, 
maar we moeten ook naar andere manieren 
kijken om de collectie uit te breiden. Ik zou 
graag werken verwerven die tevens aanslui-
ten op de Collectie Nederland als geheel  
– want er zijn wel werken van Broodthaers in 
andere collecties in Nederland.

Temporary Contemporary / 
Temporary Stedelijk

N.Z.: Reconsidering the Object of  Art was de 
eerste tentoonstelling die u maakte in het 
opnieuw geopende Temporary Contemporary, 
het industriële gebouw waar het Museum of  
Modern Art in Los Angeles tijdelijk gevestigd 
was. Net als uw eerste twee tentoonstellingen in 
het Stedelijk vond Reconsidering… dus plaats 
in een provisorisch gebouw. Door de program-
mering in het onaffe Stedelijk ‘The Temporary 
Stedelijk’ te noemen suggereert u een verband… 
A.G.: Die naam is inderdaad niet toevallig 
gekozen. Het was een duidelijke verwijzing 
naar het MOCA en de inspiratie van die tijd. 
N.Z.: Hoe verhouden beide zich tot elkaar? 
A.G.: The Temporary Contemporary [nu 
The Geffen Contemporary] werd in 1983 
geopend als een interimprogramma in 
afwachting van de constructie van het nieu-
we gebouw. In tegenstelling tot het Stedelijk 
ging het om een museum dat nieuw werd 
opgericht. Via de programmering in het tij-
delijke gebouw zocht het MOCA uit hoe het 
zich kon positioneren. Het tijdelijke onderko-
men van het MOCA was het eerste museum-
project van Frank Gehry, een heel mooi pak-
huis dat hij nauwelijks gerenoveerd had; hij 
had het eigenlijk alleen maar ‘opgepoetst’. 
The Temporary Contemporary was dus niet 
alleen de naam van het interimprogramma, 
maar ook van de tijdelijke locatie. Het werd 
een permanent onderdeel van het MOCA 
omdat het zo succesvol bleek tegen de tijd dat 
het officiële gebouw in 1986 klaar was. In 
het Stedelijk is de situatie natuurlijk anders. 
Hier gaat het om een gebouw dat nog niet af  
is en dat voorbereid wordt om aangrenzend 
aan een nieuw, nog te realiseren gebouw te 
functioneren. De gemeente – die eigenaar is 
van het gebouw – gaf  ons de gelegenheid om 
het gebouw weer open te stellen, en voor 
haar was het genoeg geweest om de gereno-
veerde oudbouw te tonen. Maar dat vond ik 
onacceptabel. Ik ben van mening dat je de 
mensen die hier na al die jaren met hun her-
inneringen en verwachtingen binnenkomen 
enig comfort mee moet geven.
N.Z.: Hoe heeft u dat gedaan?
A.G.: We hebben eerst een café geïmprovi-
seerd, en een educatieruimte, een leesruim-

Jan Dibbets

uit: 5 sokkels voor een museum, 1969, privécollectie
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te, een ruimte voor workshops en een audi-
torium in de tentoonstellingszalen 
ingericht. Een belangrijk deel van onze pro-
grammering op dit moment bestaat uit het 
aanbieden van een publieksprogramma: 
lezingen, performances enzovoort… Net als 
indertijd in het MOCA heb ik het Temporary 
Stedelijk geconcipieerd als een interimpro-
gramma voor het instituut gedurende de 
periode die we nu doormaken. Ik vind het 
soms frustrerend dat ik alleen met de ten-
toonstelling die ik heb gemaakt wordt 
geïdentificeerd, want het was belangrijk 
voor me om een geheel concept voor het 
Temporary Stedelijk neer te leggen. 
N.Z.: Waar draait dat concept voor u om? 
A.G.: Heel eenvoudig gezegd komt het erop 
neer om weer leven in het gebouw te bren-
gen. Na de lange periode van afwezigheid, 
waarin het museum letterlijk van de kaart is 
verdwenen, is het belangrijk het moment 
waarin het museum zich nu bevindt, te 
benadrukken. Sommige gebouwen hebben 
een soort van ‘ziel’ en presentie; er zijn 
gebouwen die tot leven komen als ze gebruikt 
worden… ze worden verlevendigd door de 
aanwezigheid van kunstwerken. Die erva-
ring had ik met The Temporary Contem-
porary, en dat gebeurde ook toen we de ten-
toonstelling Taking Place in het Stedelijk 
inrichtten. Het eerste werk dat we installeer-
den was Kaléidoscope, un travail in situ van 
Daniel Buren. Op het moment dat die subtie-
le streepmotieven in de zwikken rond de 
boogvormen van de entreehal werden aan-
gebracht, kwam het hele gebouw tot leven, 
alsof  iemand het licht had aangedaan. In 
Taking Place heb ik de specifieke conditie van 
het gebouw als uitgangspunt genomen. Ik 
ben vertrokken van hoe kunstenaars naar de 
museale ruimte kijken; hoe ze de museale 
ruimte articuleren en gebruiken in fysiek, 
conceptueel en materieel opzicht. 
N.Z.: Hoe bent u tot de selectie van werken 
gekomen? 
A.G.: We hebben uiteenlopende werken 
geselecteerd die dit uitgangspunt illustre-
ren: historische werken, nieuw werk in 
opdracht, een werk als dat van Barbara 
Kruger die een museale ruimte tot discur-
sieve ruimte transformeert… The Well-
Polished Floor Sculpture van Ger van Elk, dat 
meer dan veertig jaar geleden werd gemaakt 
en het museum letterlijk als materiaal 
gebruikt, of  Willem de Rooij die een project 
uitvoert dat hij zeventien jaar eerder voor 
het Stedelijk had geconcipieerd. Ik heb de 
tentoonstelling gemaakt in samenwerking 
met drie conservatoren. Een aantal van de 
werken zijn door hen voorgesteld, een aan-
tal andere door mijzelf. Ik heb daarbij 
gedacht aan welk type werken zou passen 
in de context van de staat van het gebouw, 
om ernaar te kijken door de ogen van de 
kunstenaars. 
N.Z.: Heeft u met de kunstenaars overlegd? 
A.G.: We hebben met alle kunstenaars per-
soonlijk gesproken. Sommige van die 
gesprekken hebben verrassende resultaten 
opgeleverd. 
N.Z.: Zoals?
A.G.: Louise Lawler vertelde bijvoorbeeld 
dat ze in 1995 in de Sandbergvleugel de 
vaste opstelling met werken van Donald 
Judd en Jeff  Koons had gefotografeerd, en 
dat vond ik heel interessant. Ze wierp toen 
het idee op om een uitvergroting op zaalfor-
maat te maken. Rineke Dijkstra’s I see a 
Woman Crying (The Weeping Woman) en Ruth 
Drawing Picasso, een nieuwe aanwinst, 
werkten heel goed omdat ze gaan over het 
bespreken van schilderijen (de Picasso’s) die 
je niet ziet, en die nu ook niet op zaal han-
gen. Jan Dibbets bracht een serie werken 
onder mijn aandacht, Vijf  sokkels voor een 
museum, die historisch aansluiten op een 
heel belangrijke tentoonstelling die hier 
plaatsvond. 
N.Z.: Ik ervoer dat werk van Dibbets als een 
sleutelwerk in de tentoonstelling. Kunt u vertel-
len hoe het in uw tentoonstellingsconcept paste?
A.G.: Toen ik met Jan over mijn tentoonstel-
lingsconcept voor Taking Place sprak, kwam 
hij direct met het idee om deze vijf  werken, 
die nog nooit samen te zien zijn geweest, te 
tonen. Zijn bijdrage bestond uit werkteke-
ningen met foto’s van projecten die hij min 
of  meer gelijktijdig voor vijf  verschillende 
instituten uitvoerde in het kader van de ten-
toonstellingen Op losse schroeven en When 
Attitudes Become Form in Amsterdam, Bern, 
Londen, Essen en Krefeld in 1969. Ik denk 
dat Jan met dit voorstel een bepaalde 
geschiedenis wilde aanspreken. Zoals 
bekend overlapten deze tentoonstellingen 

elkaar in de tijd en dat is iets waarvan dit 
werk, zelfs alleen als idee, historisch verslag 
doet: hoe een dergelijke tentoonstelling 
heeft gereisd; hoe dergelijke werken reizen; 
hoe een dergelijk werk werd uitgedacht en 
hoe dat concept naar deze verschillende 
plekken werd overgebracht en telkens 
opnieuw werd toegepast. Wat ik interessant 
vind, is dat ze na de feitelijke actie zijn 
gemaakt. Het zijn documenten, maar het 
zijn ook kunstwerken, en ik vond ze perfect 
passen in de context van de tentoonstelling 
die ik voor ogen had. 

Het voortbestaan van het  
(conceptuele) werk

N.Z.: De bijdrage van Dibbets bestaat in feite uit 
documentatie van het eigenlijke werk, dat niet 
meer bestaat. U had het werk ook opnieuw kun-
nen uitvoeren, zoals gebeurde met een vergelijk-
baar werk van Chris Burden, Exposing the 
Foundation of  the Museum (1986), dat in 
2008 opnieuw werd geïnstalleerd voor de ten-
toonstelling Index: Conceptualism in 
California from the Permanent Collection in 
het MOCA. Zou dat geen optie zijn geweest?
A.G.: In principe wel… Maar dat is een 
vraag om aan Jan te stellen.
N.Z.: Dat het document tot kunstwerk wordt, is 
niet ongewoon in de conceptuele kunst… maar 
is het niet ook een paradox?
A.G.: Waarom zou dat een paradox zijn?
N.Z.: Het oorspronkelijke werk van Dibbets past 
helemaal in de pogingen van zijn generatie om 
de restricties van het museum, het ‘raamwerk’ 
te doorbreken. Deze kunstenaars wilden radica-
le kunst maken die de positie van het museum 
bevraagde en bekritiseerde. Nu de documentatie 
daarvan keurig ingelijst op zaal hangt, lijkt dat 
in tegenspraak met de oorspronkelijke bedoeling 
van het werk.
A.G.: Ik heb conceptuele kunst nooit als 
gedematerialiseerd beschouwd, dus zou ik 
dat niet zo gauw een paradox noemen. De 
projecten van de zogenaamde conceptuele 

kunstenaars heb ik altijd gewoon als wer-
ken beschouwd. Dat is een van de redenen 
waarom ik in 2004 de tentoonstelling A 
Minimal Future? Art as Object 1958-1968 
heb gemaakt. Ik was van mening dat de 
conceptuele kunst voortkwam uit aspecten 
van de minimal art. De minimal art heeft de 
relatie tussen object en toeschouwer in een 
architecturale ruimte opnieuw gedefini-
eerd: sculptuur en persoon staan op hetzelf-
de niveau. Dat is niet iets wat iedereen 
onmiddellijk hoeft te begrijpen, maar dat 
heeft de regels van het spel wel volledig ver-
anderd. Hoewel het object niet fysiek veran-
derd is, is alles eromheen veranderd. In de 
zogenaamde conceptuele kunst wordt die 
relatie met de toeschouwer in termen van 
objectstatus nog verder uitgespeeld. Wat in 
feite een ‘geherdefinieerde objectstatus’ is, 
noem ik nog steeds een object – al kan dat 
object wel voorbij de fysieke grenzen van 
het werk gaan. 
N.Z.: Kunt u dat concretiseren?
A.G.: Een voorbeeld is het werk dat Robert 
Barry maakte in de woestijn van de 
American West in Californië, waarbij hij 
edelgassen vrijliet in de atmosfeer en er dan 
een foto van maakte. Je ziet dat niet, maar 
een edelgas is wel ‘materie’. Barry wilde die 
idee vangen in documentatie, in foto’s. In 
Vijf  sokkels voor een museum gebruikt Dibbets 
de fotografie op zijn beurt als een bewijs dat 
het werk gemaakt is. Op eenzelfde manier 
‘documenteerde’ Blinky Palermo zijn wer-
ken. Hij maakte een hele serie documenta-
tiewerken, een soort voorbereidende teke-
ningen van zijn muurtekeningen en 
-schilderingen, met een document erbij. Dat 
is alles wat er van die werken over is. Het 
belang van de kwestie van het ‘voortbe-
staan’ van het werk drong voor het eerst tot 
mij door toen ik zo’n twintig jaar geleden in 
de Kunstverein in Hamburg een presentatie 
zag van zijn werk.
N.Z.: Om wat voor presentatie ging dat? 
A.G.: Toen de Kunsthalle Hamburg gebouwd 
werd, was dat op de plek waar voorheen de 

Kunstverein stond. De Kunstverein zou 
worden afgebroken en een andere bestem-
ming krijgen op een andere locatie bij de 
Deichtorhallen. Voor de afbraak wilde de 
directeur van de Kunstverein nog een laat-
ste project in het gebouw doen. In het mid-
den van het gebouw bevond zich de laatste 
muurtekening van Palermo. De directeur 
besloot om de lagen witte muurverf  van 
jaren te laten verwijderen om de Palermo 
weer zichtbaar te maken. Alleen op die plek-
ken waar grote brokstukken van Palermo’s 
verf  loskwamen, werd de muurschildering 
enigszins gerestaureerd. Het werk was dus 
allesbehalve in perfecte staat. 
N.Z.: Waarom was dit voor u een belangrijk 
project? 
A.G.: Waarschijnlijk omdat het mij toeliet 
om me tot alle implicaties van een dergelijk 
project te verhouden. Het was heel goed 
gedaan. Alles was ontzettend goed gepre-
senteerd. Er was zelfs een catalogus 
gemaakt, een facsimile van de oorspronke-
lijke catalogus. Tegelijkertijd was het geen 
Palermo meer. Het voelde aan als een reliek. 
Het was geen kunstwerk, maar een artefact. 
Dat was interessant, maar ook heel curieus. 
De kunstenaar was immers overleden en je 
kon hem niet meer vragen of  die recon-
structie volgens hem een goed idee was.
N.Z.: En als dat wel mogelijk was geweest?
A.G.: Als de kunstenaar gezegd zou hebben 
dat het interessant was, zou ik er heel 
anders naar gekeken hebben. Een kunste-
naar als LeWitt heeft een duidelijke strate-
gie ontwikkeld om zijn werken te kunnen 
laten voortbestaan. Dat geldt ook voor Felix 
Gonzalez-Torres, met wie ik ook heb 
gewerkt. Hij baseerde zich deels op strate-
gieën uit de traditie van de conceptuele 
kunst. Hij maakte zijn werk heel bewust in 
de wetenschap dat zijn leven hoogstwaar-
schijnlijk maar zeer kort zou zijn. Hij had 
bijvoorbeeld ideeën over een bepaald type 
snoepgoed voor zijn snoepwerken, en over 
de manier waarop een substituut kon wor-
den gemaakt als dat snoepgoed uit produc-
tie zou zijn. Hij was zich bewust van het idee 
dat er een zekere ‘vergrijzing’ van het werk 
zou plaatsvinden en gebruikte met opzet zo 
banaal mogelijke materialen. Maar zelfs 
gloeilampen verdwijnen. Druktechnieken, 
zoals offset en zeefdruk, zijn al niet meer zo 
gebruikelijk. Het is zeer interessant hoe 
Gonzalez-Torres vooruit wilde denken, hoe 
hij over het ‘naleven’ van zijn werk nadacht 
en zijn werk concipieerde om het zonder 
hem te kunnen laten voortbestaan.
N.Z.: Je zou kunnen zeggen dat waar de kunste-
naar geen duidelijke instructies heeft nagelaten, 
de verantwoordelijkheid van de conservator 
begint… 
A.G.: Dat is waar. 
N.Z.: Hoe gaat u daar in zo’n geval mee om? 
A.G.: Als de kunstenaar niet meer in leven 
is, contacteer ik altijd eerst de estate omdat 
ik die autoriteit betreffende de omgang met 
het werk respecteer. Daarnaast consulteer 
ik ook andere partijen en bronnen… Maar 
het klopt dat je als conservator ook positie 
moet kiezen. Volgens mij moet je dat doen 
op basis van het respect voor de oorspronke-
lijke intenties van de kunstenaar en begrip 
voor zijn werkwijze. Wat ik zo interessant 
vind aan bepaalde conceptuele kunstwer-
ken is de vraag hoe die oorspronkelijke 
intentie na het overlijden van de kunste-
naar voortleeft. Als kunsthistoricus of  con-
servator heb je de verantwoordelijkheid om 
daar zorgvuldig en respectvol mee om te 
gaan. Er zijn natuurlijk verschillende verde-
digbare posities. Gonzalez-Torres, bijvoor-
beeld, liet heel expliciete instructies na over 
hoe er met zijn werk omgegaan zou moeten 
worden, maar dat roept nog steeds vragen 
op. Die verhouding tussen de visie van de 
kunstenaar en de verantwoordelijkheid van 
de conservator vormt een van de belang-
rijkste uitdagingen voor de omgang met de 
erfenis van de conceptuele kunst.

Noot

 1  Bijvoorbeeld in de tentoonstelling In & Out  
of  Amsterdam: Travels in Conceptual Art,  
1960-1976 in het MoMA in New York (19 juli 
– 5 oktober 2009), maar ook in de publicatie 
van Afterall over de tentoonstellingen Op losse 
schroeven en When Attitudes Become Form: 
Christian Rattemeyer e.a., Exhibiting the New 
Art. ‘Op losse schroeven’ and ‘When Attitudes 
Become Form’ 1969, Exhibition Histories, 
London/Wien/Eindhoven, Afterall Books/
Academy of  Fine Arts/Van Abbemuseum, 
2010.

William Leavitt

California Patio, 1972, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

Ger van Elk

De goed gewreven vloersculptuur, 1969-1980, 2010, collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
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BERT DE MUNCK 

De ontwikkeling en opening van het MAS 
onlangs in Antwerpen kan binnen verschil-
lende ontwikkelingen worden gesitueerd. 
Enerzijds zijn er de pogingen van stedelijke 
elites en overheden om de stad weer aan-
trekkelijk te maken voor jonge gezinnen en 
dynamische, hoger opgeleide middengroe-
pen. Verloederde stadswijken worden gere-
noveerd en opgewaardeerd, onder meer 
door de creatie van aantrekkelijke openbare 
ruimten zoals pleinen en bibliotheken. In 
Antwerpen, maar ook elders, gaat dit 
bovendien gepaard met processen van city 
marketing en city branding – vandaar de 
alomtegenwoordigheid van de A van 
Antwerpen en de handjes op het MAS. 
Anderzijds is er de toegenomen aandacht 
voor het verleden, die vorm krijgt in popu-
laire media allerhande, van film en televisie 
over beschermde monumenten, dorpsge-
zichten en landschappen tot en met de 
oprichting van nieuwe musea – waaronder 
stadshistorische musea.
 Het Antwerpse Museum aan de Stroom is 
het zoveelste in een lange rij stedelijke 
musea waarin het verleden van de betrok-
ken stad op de een of  andere manier wordt 
gerepresenteerd. In zowat alle grote en klei-
ne Vlaamse steden zijn de laatste tien à 
twintig jaar nieuwe stedelijke musea opge-
richt (denk aan Gent, Hasselt, Leuven) of  
werden bestaande musea tegen de achter-
grond van een stedelijke horizon heringe-
richt of  op elkaar afgestemd (dit laatste 
gebeurde bijvoorbeeld in Brugge met het 
Bruggemuseum). Deze trend speelt zich niet 
alleen in Vlaanderen af. In zowat alle grote 
en middelgrote Europese steden kan op dit 
ogenblik het lokale verleden worden 
‘bezocht’. Dat heeft deels ongetwijfeld te 
maken met verstedelijkingsprocessen op 
mondiale schaal – sinds 2007 woont meer 
dan de helft van de bevolking wereldwijd in 
een stedelijke context (inclusief  zogenaam-
de slums) – maar zeker in Europa past het 
ook in een bredere trend tot het ‘musealise-
ren’ en ‘vererfgoediseren’ van onze samen-
leving. Voor het Vlaamse Agentschap voor 
Kunsten en Erfgoed is het MAS een ‘cultu-
reel-erfgoedforum’, waarvan niet alleen 
wordt verwacht dat het ‘het verhaal van de 
stad, gemeente of  streek vertelt en aldus 
lokaal verankerd is’, maar ook dat het daar-
voor gebruik maakt van en de verantwoor-
delijkheid opneemt voor ‘het cultureel erf-
goed dat op het grondgebied van de stad, 
gemeente of  streek wordt bewaard’.1

 Onderliggend speelt een inclusief  en 
gemeenschapsvormend project. Op een wat 
paradoxale manier wordt van erfgoedinitia-
tieven verwacht dat zij de betrokkenheid en 
integratie van nieuwe bevolkingsgroepen 
bevorderen. Omgaan met het verleden 
wordt beschouwd als een manier om kennis 
te maken met de lokale context en met het 
verleden van je (al dan niet vreemde) buren, 
dorps- en stadsgenoten. In het decreet van 
2008 en recentere beleidsdocumenten is 
daarbij sprake van ‘cultureel-erfgoedge-
meenschappen’: ‘een gemeenschap die 
bestaat uit organisaties en personen die een 
bijzondere waarde hechten aan het cultu-
reel erfgoed of  specifieke aspecten ervan, en 
die het cultureel erfgoed of  aspecten ervan 
door publieke actie wil behouden en door-
geven aan toekomstige generaties.’2

 Gemeenschapsvorming dient dus tot 
stand te komen via de actieve betrokken-
heid van personen en groepen die waarde 
hechten aan erfgoed en ermee aan de slag 
willen gaan. De vraag is natuurlijk of  dat 
wel zo vanzelfsprekend is. Hoe kom je in een 
museum via overgeleverde objecten tot par-
ticipatie en ontmoetingen van mensen met 
een verschillende sociale en culturele ach-
tergrond – in de wetenschap dat veel erf-
goed geselecteerd en gecanoniseerd werd 
door een welbepaalde, lokale culturele elite? 
Hoe komen tot interactie, uitwisseling, dia-
loog en, uiteindelijk, wederzijds begrip? 

Een bewogen verleden

In het MAS zijn in elk geval doorgedreven 
pogingen ondernomen om de geschetste 
idealen waar te maken. Het gebouw is door 

Neutelings Riedijk Architecten geconcipi-
eerd als een publieke ruimte waar lokale 
bewoners in principe kunnen binnen- en 
buitenlopen en dus elkaar ontmoeten. Via 
de letterlijke transparantie van het glas 
wordt getracht de scheiding tussen het 
museum en het hedendaagse stadsleven uit 
te wissen. Tegelijk verwijzen de ligging aan 
de oude haven en het stapelhuisconcept 
naar opslaan en stockeren, wat aangeeft dat 
ook het verzamelen en tonen van erfgoed 
van bij aanvang een belangrijke doelstelling 
was. Het MAS brengt in de eerste plaats 
museale collecties van reeds bestaande 
musea samen. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat drie collecties zouden worden 
geïntegreerd: het Scheepvaartmuseum, het 
Museum Vleeshuis met zijn archeologische 
collecties en het Volkskundemuseum.3 Het 
MAS zou daarmee vooral een stadshisto-
risch museum worden. Er was sprake van 
een museum als een ‘plaats van herinne-
ring’ en van de vorming van het ‘collectief  
geheugen’. Het toekomstige museum werd 
gezien als een ‘platform voor al wie zich 
betrokken voelt bij de historiek en de dyna-
miek van de stad’.4 Ongetwijfeld hield dit 
het gevaar in dat het museum een soort 
‘identiteitsfabriek’ zou worden, net zoals 
vele 19de- en 20ste-eeuwse musea dat 
waren voor een nationale identiteit (en 
zoals het in de steigers staande Nationaal 
Historische Museum in Nederland dat 
allicht nog zal zijn in de toekomst). Het 
Gentse STAM is een beetje in die val getrapt. 
Hun grondige en kritische aanpak belet niet 
dat vooral wordt getoond wat typisch is 
voor Gent (de rebelse en eigenzinnige indus-
triestad van de late middeleeuwen en de 
negentiende eeuw), terwijl de (structurele) 
verschillen en gelijkenissen met andere ste-
den onderbelicht blijven en de kans wordt 
gemist aansluiting te vinden met actuele 
problemen en relatief  nieuwe bevolkings-
groepen (zeg maar de migranten van na 
WO II).
 Het MAS was wellicht op weg om een 
soort STAM te worden, met dien verstande 
dat in Antwerpen meer dan in Gent de 
internationale kaart werd getrokken. De lig-
ging van het MAS op het Eilandje en het 
architecturale concept van het stapelhuis 
refereren expliciet aan het belang van de 
haven voor de stad aan de stroom, en dus 
aan de openheid van Antwerpen voor de 
rest van de wereld. Al in een in 2005 door 
het college van burgemeester en schepenen 
goedgekeurde conceptnota, staat te lezen 
dat het museum zich niet zal beperken tot 
een exclusief  Antwerps verhaal.5 Vertrek-
ken de van het imago van Antwerpen als 
grootste en meest kosmopolitische stad van 
Vlaanderen, was zelfs sprake van een muse-
aal en cultureel platform ‘voor universele 
stedelijke tendensen’.6 Of  het MAS daarmee 
een geslaagd project zou zijn geworden, zul-
len we echter nooit weten, want in 2007 
werd – om financiële eerder dan inhoudelij-
ke redenen – de beslissing genomen ook de 
collectie van het Antwerpse Etnografisch 
Museum in het MAS te integreren, en zelfs 
de befaamde collectie precolumbiaanse 

kunst van Dora en Paul Janssen. Een groep 
Antwerpse historici van het Departement 
Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen 
– waaronder ikzelf  – heeft zich toen tegen 
deze beslissing uitgesproken. Ons argument 
was dat de etnografische collecties het niet 
toelaten de Antwerpse bevolking in al zijn 
diversiteit bij het museum te betrekken. 
Deze collecties appelleren immers niet aan 
de interesses en gevoeligheden van de diver-
se culturele gemeenschappen in de stad 
vandaag. Niet alleen ontbreekt in deze col-
lecties erfgoed van Marokkaanse, Turkse, 
Poolse en ex-Joegoslavische oorsprong 
(naast Nederlanders, Portugezen, Fransen, 
Britten en Spanjaarden zijn dat vandaag de 
belangrijkste groepen); gezien het ontstaan 
ervan zeggen ze vooral iets over de westerse 
(antropologische) blik op niet-westerse cul-
turen. Ze zeggen iets over de verzamelwoede 
van antropologen en hobbyisten en over de 
concepten en referentiekaders van waaruit 
zij selecties hebben gemaakt, labels en taxo-
nomieën hebben aangebracht en de stuk-
ken hebben geprepareerd om tentoonge-
steld en bewaard te worden.7

 Ons punt was uiteraard niet dat er geen 
goede etnografische en antropologische 
musea kunnen bestaan, wel dat het in de 
Antwerpse context met de genoemde collec-
ties moeilijk is de minderheidsgroepen van 
vandaag actief  bij de invulling van het 
museum en de presentatie van de objecten 
te betrekken. Musea die op dat vlak een pio-
niersrol spelen, zoals het Canadian Museum 
of  Civilization in Ottawa8, werken aan de 
culturele en politieke erkenning van wat zij 
‘first nation communities’ noemen. Zij 
geven het erfgoed als het ware terug aan de 
oorspronkelijke bezitters ervan – soms zelfs 
in letterlijke zin, door hen toe te laten de 
objecten opnieuw in rituele praktijken op te 
voeren en in die context zelfs aan tactiele 
manipulaties te onderwerpen die voor cura-
toren niet vanzelfsprekend zijn.9 Of  er wor-
den workshops ingericht waarin sociaal 
achtergestelde groepen via het aanleren 
van de technische kennis die achter de 
objecten schuilgaat weer erkenning en zelf-
respect verwerven.10 In Antwerpen zullen 
Zwart-Afrikaanse, Aziatische, Latijns-
Amerikaanse of  Polynesische bevolkings-
groepen die zich met de etnografische col-
lectie zouden kunnen identificeren, 
noodzakelijkerwijs vooral in de rol van toe-
rist op het toneel verschijnen. Dat is in 
tegenspraak met het voornemen om van 
het MAS een echte plaats te maken, dat wil 
zeggen, niet een non-lieux die zich overal ter 
wereld kan bevinden (en zich louter richt op 
mensen die van overal komen), maar een 
actieve publieke ruimte waarin heden en 
verleden met elkaar verbonden worden 
door de bezoekers zelf  – en met de huidige 
stedelijke realiteit letterlijk op de achter-
grond.11 Deze contradictie zit overigens al 
in het architecturale concept, met enerzijds 
de glazen boulevard met zicht op de stad, en 
anderzijds naar binnen gekeerde tentoon-
stellingsruimten zonder natuurlijke lichtin-
val en zelfs zonder echte connectie met de 
trapboulevard.

Een kritische eclectische aanpak…

Welke pogingen ondernam het MAS sinds-
dien om tot een maatschappelijk relevant 
project te komen dat het esthetische genot 
van het kijken naar (primitieve) kunst en 
erfgoed overstijgt? Na de beslissing om de 
etnografische collecties te integreren, werd 
naar buiten toe ingezet op ideeën rond de 
ontmoeting tussen verschillende culturen, 
de spanning tussen het lokale en het univer-
sele, en concepten zoals ‘wereldburger-
schap’. De integratie van de etnografische 
collectie zou worden aangegrepen om de 
eigen cultuur in perspectief  te plaatsen en 
vorm te geven aan een grensoverschrijden-
de empathie en verantwoordelijkheidszin.12 
Mijn vrees toen was dat deze goede bedoe-
lingen niet alleen naïef  waren, maar dat er 
een groot gevaar op eurocentrisme aanwe-
zig bleef. De objecten zijn immers onherroe-
pelijk door hun verleden getekend. Ze wer-
den geselecteerd en gelabeld vanuit het 
perspectief  van het westerse en sterk door 
de moderniteit getekende concept ‘kunst’ 
en waar nodig zelfs van ‘overtolligheden’ 
ontdaan om beter in die categorie te passen. 
Hun kenmerken werden ook vaak sterk aan 
welbepaalde etnische groepen gekoppeld, 
zodat het moeilijk blijft interactie, toe-eige-
ningsprocessen en hybriditeit in beeld te 
brengen, en cultureel essentialisme te ver-
mijden.13 Het concept ‘wereldburgerschap’ 
bevestigt in mijn ogen enkel maar een wes-
terse pretentie om de eigen opvattingen te 
universaliseren en naturaliseren.
 Uiteraard zijn de medewerkers van het 
MAS zich van deze valkuilen bewust. In het 
uiteindelijke concept werd duidelijk 
getracht aandacht te schenken aan de ver-
zamelgeschiedenis alsook een oplossing te 
bieden voor de moeilijke integratie van de 
Antwerpse geschiedenis en de antropologi-
sche blik op andere culturen. In de uiteinde-
lijke opstelling wordt via de transversale 
thema’s Leven en dood, Machtsvertoon, 
Wereldhaven en Wereldstad niet alleen 
getracht een historische, antropologische 
en kunsthistorische aanpak te integreren; 
daarenboven loopt het thema verzamelen 
nog eens als een rode draad door die thema-
tische secties, wat tot op zekere hoogte voor 
een metaniveau zorgt. Van bij het open 
museumdepot op de eerste tot en met de col-
lectie Janssen op de achtste verdieping 
wordt de visuele presentatie omkaderd door 
een verhaal van verzamelen en verzame-
laars. In het depot wordt mooi uiteengezet 
wie wat verzameld heeft, in welke context 
en vanuit welk referentiekader. Waar 
Afrikaanse kunst wordt getoond, wordt niet 
nagelaten de handel in Afrikaanse kunst in 
een koloniale context te vermelden en te 
thematiseren. Her en der verspreid in de 
thematische boxen wordt zelfs plaatsge-
maakt voor een aparte collectie, zoals de 
collectie buitgemaakte Indonesische 
wapens van de Nederlandse militair Hans 
Christoffel (1865-1962). Ook hier wordt de 
verzamelcontext consequent aan de bezoe-
ker meegegeven. En helemaal aan het eind 
van de tentoonstelling zegt Dora Janssen in 
een gefilmd interview letterlijk dat ze enkel 
vanuit esthetische motieven heeft verza-
meld en dat de rest haar doodeenvoudig niet 
interesseerde.
 In het verlengde daarvan wordt de heden-
daagse ontmoeting tussen de westerse 
nieuwsgierigheid en het geconstrueerde en 
opgevoerde beeld van de ‘ander’ gethemati-
seerd. Mooi is bijvoorbeeld het gefilmde 
interview van een in traditionele kledij uit-
gedoste Maori die probeert uit te leggen 
waarom betalende toeristen worden bin-
nengelaten. Hoewel het ongetwijfeld moge-
lijk is hier verder in te gaan, door bijvoor-
beeld het huidige erfgoedbeleid (bij UNESCO 
en op Vlaams niveau) zelf  in het verhaal te 
betrekken, wordt getracht het tonen van 
topstukken te verzoenen met een kritisch en 
reflexief  verhaal. De niet-westerse ‘ander’ 
wordt daarbij ook zelf  aan het woord gela-
ten. De verdieping Machtsvertoon wordt 
uitgeleid via een installatie van Maori-
kunstenaar George Nuku, waarin over 
macht en vertoon wordt gereflecteerd. De 
collectie Janssen wordt niet alleen ingeleid 
via een blik op het sjamanisme als heden-
daagse trend, er wordt ook een video-opna-
me getoond van een Antwerpenaar van 

Het MAS als bestemming

MAS, het kijkdepot. Foto: Michel Wuyts
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Hongaarse afkomst die de bezoeker in het 
hedendaagse sjamanisme inwijdt.
 In de box Wereldstad wordt een gelaagd 
verhaal verteld waarin niet zozeer een feite-
lijke geschiedenis centraal staat, dan wel de 
geschiedenis van de verbeelding van de 
stad. Onder meer stadskaarten en een the-
matische blik op het fenomeen wereldten-
toonstellingen worden gebruikt om te tonen 
hoe de stad in het verleden werd gerepre-
senteerd en hoe dat geleidelijk aan is veran-
derd. De kans wordt gemist om het thema 
door te trekken tot processen van city mar-
keting vandaag (denk aan de Antwerpse A 
en de oprichting van het MAS zelf), maar de 
box Machtsvertoon wordt wel weer ingeleid 
met een video-installatie waarin heden-
daagse beelden van machtsvertoon aange-
ven dat het verwerven van macht via 
pracht, praal en representatie niet louter 
verleden tijd is, of  beperkt blijft tot andere 
culturen. Ook dat is een rode draad door-
heen de verschillende verdiepingen en the-
ma’s. Rituelen en religieuze gevoeligheden 
en dies meer worden niet opgesloten in een 
historische periode of  in een welbepaalde 
cultuur; er wordt getracht verbindingen te 
maken met hedendaagse rituelen en cultu-
ren op elkaar te betrekken. 

…of  het drama van het compromis?

Kortom, er worden ernstige pogingen 
ondernomen om de geïnteresseerde bezoe-
kers een kritische en actuele boodschap mee 
te geven. Tegelijk worden zij echter niet uit-
gedaagd om uit hun rol van ‘bezoeker’ te 
stappen en echt betrokken te worden – als 
product van een geschiedenis of  als mede-
plichtige in een vertoog over ‘de ander’. Wat 
het MAS doet, blijft toch vooral het transfor-
meren van cultuur en erfgoed in een 
‘bestemming’, precies zoals Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett dat heeft omschre-
ven.14 Noch de lijn van het verzamelen, 
noch de lijn van het geënsceneerde karakter 
van macht, identiteit en het beeld van de 
stad worden consequent doorgetrokken. 
Wat het verzamelen betreft, neemt de esthe-
tische ervaring van de (top)stukken al te 
vaak de bovenhand; of  er wordt overge-
sprongen op een andere inhoudelijke lijn 
waarin de stukken bijvoorbeeld als illustra-
tie bij een historisch verhaal worden ingezet 
– zoals in de box Machtsvertoon gebeurt, 
die heel wat informatie meegeeft over de 
Antwerpse geschiedenis gedurende de 
80-jarige oorlog. Ook op de verdieping 
Wereldstad krijgen we uiteindelijk brokjes 
beschrijvende geschiedenis mee (de ‘kleine 
Metropool’ van de zeventiende en achttien-
de eeuw, de ‘versnelde stad’ van de negen-
tiende eeuw), terwijl op de verdieping van 
de Wereldhaven nagenoeg uitsluitend een 
beschrijvend historisch verhaal wordt ver-
teld (de expansie van de haven), dat boven-
dien een beetje triomfantelijk overkomt. 
Hoe boeiend dat verhaal ook is, hoe knap 
het scenografisch ook wordt gebracht en 
hoe creatief  er ook weer kritische noten 
worden geplaatst (met onder meer een grote 
meerwaarde van interviews met dokwer-
kers vandaag), het betekent een radicale 
breuk met de inhoudelijke lijnen die op 
andere verdiepingen worden uitgezet.

 Het gevolg is dat het eclectische karakter 
van het MAS-verhaal al te vaak overhelt 
naar een vrijblijvende of  op zijn minst ver-
warrende ervaring. In de box Machtsvertoon 
resulteert de confrontatie tussen westerse 
en niet-westerse geschiedenis op het eerste 
gezicht vooral in de bevestiging van een 
aantal clichés, zoals leiderschap en prestige 
in Afrika en ‘het besef  van rangorde’ in 
Japan. Op de verdieping Wereldstad kom je 
op het eind plots terecht in het (op zich 
prachtige) antropologische project Home 
Call, zonder dat het verband met het voor-
gaande duidelijk is. Het gaat over wonen en 
het creëren van een thuis, maar het verhaal 
van het geconstrueerde beeld van 
Antwerpen in perspectief  brengen of  ver-
binden met de hedendaagse stad doet het 
niet (ondanks de verwijzing naar de 
Ghanese gemeenschap in Antwerpen van-
daag). Problematischer nog is de verdieping 
Leven en dood, waar de verschillende grote 
culturen al te geïsoleerd worden behandeld, 
met een voorspelbaar totaalbeeld als resul-
taat – ik denk bijvoorbeeld aan het 
Tibetaanse Boeddhisme of  de klemtoon op 
Karma en wedergeboorte in India. Boven-
dien kom je hier vervolgens pardoes in het 
donkere verleden van het westerse katholi-
cisme terecht, terwijl bij de niet-westerse 
culturen net wordt getracht verbanden te 
leggen met hedendaagse religieuze uitings-
vormen die op die culturen kunnen worden 
teruggebracht. Wat moeten we hieruit leren 
met betrekking tot de relatie tussen wester-
se en niet-westerse geschiedenis? Wat leert 
het over Antwerpen, de stad van zovele reli-
gies vandaag?
 Op het einde van het thema Leven en 
dood wordt via foto’s een link gelegd naar de 
islam en het jodendom vandaag, maar op 
dat ogenblik was de verwondering bij deze 
bezoeker al omgeslagen in onbehagen. Het 
zou immers wel eens kunnen dat de nage-
streefde verzoening tussen een historische 
en een etnografische insteek heeft geresul-
teerd in een tegenstelling tussen bevolkings-
groepen mét een geschiedenis (de 
Antwerpse) en een aantal bevolkingsgroe-
pen zonder. Hoe knap en genuanceerd de 
antropologische ingrepen ook zijn gebeurd, 
het uiteindelijke effect bij het thema 
Machtsvertoon is dat die vreemde vormen 
van prestige en representatie in ‘ons’ geval 
(de westerse wereld) voorbij lijken, terwijl ze 
voor ‘de ander’ dagdagelijkse realiteit blij-
ven. Omgekeerd lijkt de religieuze ijver van 
Europeanen te worden opgesloten in het 
verre verleden (zestiende tot negentiende 
eeuw), terwijl voor niet-westerse volkeren 
(inclusief  de islam en het jodendom) juist de 
link naar het heden wordt gelegd. Dat 
maakt dat we zelf  rustig kunnen blijven 
geloven dat we in een seculiere en rationele 
democratie leven, terwijl het geloof  en het 
machtsvertoon van de ‘ander’ niet alleen 
zeer exotisch blijven overkomen, maar ook 
geen verleden tijd of  geschiedenis zijn. En 
dat is precies waar een aantal historici en 
antropologen voor waarschuwen: het con-
trasteren van een impliciete westerse 
geschiedenis met een aantal niet-westerse 
bevolkingsgroepen die daarvan ‘afwijken’.

Een plek voor toeristen

Voor schepen van Cultuur Philip Heylen 
sluit uitpakken met het erfgoed van de stad 
geen inclusief  maatschappelijk project en 
participatie van de Antwerpenaar uit. Naar 
aanleiding van de opening liet hij zich tri-
omfantelijk ontvallen: ‘Het was niet het 
museum dat de mensen verwelkomde, maar 
het volk dat het museum omarmde.’15 Dit 
is, op z’n zachtst gezegd, te vroeg victorie 
gekraaid. Alles welbeschouwd is de huidige 
stand van zaken in het MAS vrij problema-
tisch. De meer etnografische en antropolo-
gische insteek heeft niet geresulteerd in een 
‘plek’ waarin mensen met verschillende 
sociale en culturele achtergronden via hun 
omgang met of  reflecties over erfgoed dich-
ter bij elkaar of  bij de stad als sociale en 
publieke ruimte zullen komen. Het huidige 
concept is vooral op toeristen gericht, die 
categorie van mensen (inclusief  Antwerpe-
n aren) voor wie cultuur een ‘bestemming’ 
is en het verleden erfgoed in enge zin – dat 
wil zeggen: erfgoed uit z’n context gerukt en 
gecommodificeerd. Dit wil uiteraard niet 
zeggen dat een etnografische insteek geen 
zin heeft of  dat de cross-over tussen een 
etnografische en een historische aanpak 
niet mogelijk is, maar de huidige aanpak 
lijkt averechts te werken. Terwijl zowel de 
historici als de antropologen of  kunsthisto-
rici die aan het MAS hebben gewerkt zeer 
kritisch en intelligent te werk zijn gegaan, 
zou het uiteindelijke resultaat wel eens kun-
nen zijn dat de grote meerderheid van de 
bezoekers de indruk krijgt van een bevol-
kingsgroep die de omslag naar de ‘moderni-
teit’ heeft gemaakt en een aantal bevol-
kingsgroepen waar dat niet is gebeurd.
 Historicus Dipesh Chakrabarty heeft deze 
neiging (onder historici) proberen te door-
prikken in zijn bekende boek Provincializing 
Europe.16 Voor Chakrabarty is geschiedenis 
een machtsinstrument, net zoals museale 
praktijken dat zijn. Het universaliseren van 
concepten zoals democratie en seculier bur-
gerschap (en dus ook wereldburgerschap) 
gebeurt immers via de constructie van een 
tijdlijn die eindigt met de triomf  van de vrije 
markt, het geëmancipeerde individu en de 
(nationale) democratie in de Europese (en 
Amerikaanse) geschiedenis – terwijl ‘ande-
ren’ nog niet zijn waar wij wel al zijn. In ant-
woord daarop heeft Chakrabarty getracht 
Europa te ‘provincialiseren’ door meticu-
leus die impliciete boodschap in historische 
werken bloot te leggen. In het verlengde 
daarvan zou het wellicht een goede denkoe-
fening kunnen zijn om na te gaan hoe 
Antwerpen, in het MAS, (nog verder) kan 
worden ‘geprovincialiseerd’. In ieder geval 
is het MAS – naast een indrukwekkende 
esthetische ervaring – op dit ogenblik nog te 
veel een compromis tussen een kunsthisto-
rische, historische en antropologische aan-
pak. Mijn advies zou daarom zijn om meer 
lef  te tonen en radicalere keuzes te maken. 
Het zal er op aan komen de verwachtingen 
van politiek en publiek te trotseren en de 
inhoudelijke lijnen die zijn uitgezet conse-
quenter door te trekken – indien nodig ten 
koste van één van die lijnen en zeker ten 
koste van het ‘tentoonstellen’ van erfgoed. 
In het verlengde daarvan is er nood aan een 
doordacht collectiebeleid op lange termijn, 

waarbij de diversiteit van Antwerpen écht 
in beeld komt, evenals aan een museale 
werking buiten de muren van de MAS-
toren. De lokale bevolking in haar vele 
gedaanten zal pas de weg naar het MAS vin-
den als zij daartoe wordt uitgedaagd. 
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Rome als stadslandschap, en zijn bewoners
De functie en betekenis van de staffage in de prenten van Giambattista Piranesi

BART VERSCHAFFEL

J’ai eu connaissance des affaires de Rome 
longtemps avant que je l’ai eu de celles de ma 
maison…
 Michel de Montaigne, 1580

Giambattista Piranesi (17201778) & 
Rome

Giambattista Piranesi is geboren in Venetië 
in 1720. Hij werd er door zijn vader en oom 
opgeleid in het bouwbedrijf  en ingewijd in 
de klassieke architectuurtraditie van Andrea 
Palladio. Wellicht heeft Giambattista ook via 
zijn broer, die monnik en classicus was, ken-
nis gemaakt met de literaire cultuur van de 
oudheid. Wanneer hij in 1740 als tekenaar 
naar Rome reist, in het gevolg van de nieuwe 
ambassadeur van Venetië bij de nieuw ver-
kozen paus Benedictus XIV, kan hij onder-
weg en in Rome de ruïnes van de wereld van 
zijn klassieke opleiding voor het eerst in wer-
kelijkheid bewonderen. Piranesi keert in de 
volgende jaren nog wel voor korte en lange-
re tijd terug naar Venetië, maar vanaf  1747 
vestigt hij zich definitief  in Rome om er te 
leven en te werken tot zijn dood in 1778, 
nagenoeg zonder de stad te verlaten. 
Piranesi’s artistieke oeuvre bestaat uit een 
duizendtal etsen verzameld in reeksen en 
erudiete publicaties, een paar honderd teke-
ningen, en enkele kleine architectuuront-
werpen. Hij dankt zijn bekendheid vooral 
aan zijn reeksen ‘vedute’ of  ‘zichten’ van 
Romeinse oudheden en bezienswaardighe-
den, met als belangrijkste de serie van 135 
grote Vedute di Roma, waaraan hij zijn hele 
leven heeft gewerkt. Piranesi kwam echter 
van bij zijn eerste aankomst in Rome in con-
tact met een internationale groep van intel-
lectuelen, antiquarii en architecten, die 
wetenschappelijk geïnteresseerd waren in 
de geschiedenis en archeologie van de stad. 
Hij participeerde aan dat onderzoek vanuit 
zijn achtergrond als architect en bouwkun-
dige, en publiceerde zelf  in de loop der jaren 
archeologische studies en polemische pam-
fletten over de oorsprong van de Romeinse 
architectuur. Deze hebben hem snel 
Europese faam bezorgd als wetenschapper. 
Zijn hoofdwerk is het monumentale Le 
Antiquità Romane in vier delen (1756) over 
de Romeinse grafmonumenten, bruggen, 
waterwerken enzovoort, later aangevuld 
met Della Magnificenza ed Architettura de’ 
Romani (1761), enkele polemische geschrif-
ten, en kleinere studies van sites buiten 
Rome. In Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi 
(1778) documenteerde Piranesi voorts de 
sierobjecten die hij als antiquair uit antiek 
puin samenstelde en verkocht. Naast zijn 
antiquarische studies heeft hij, vooral in het 
begin van zijn carrière, zijn architecturale 
expertise en groeiende archeologische ken-
nis gebruikt om imaginaire reconstructies te 
maken van ‘typische’ antiek-klassieke archi-
tectuur. Zo bestaat zijn eerste publicatie als 
etser, de Prima Parte di Architetture e 
Prospettive uit 1743, uit een reeks architec-
tuur-capricci, waarmee hij bewees dat hij een 
van de belangrijke opdrachten van een 
architect – het ontwerpen van de belangrijk-
ste types theaterdecors – meester was. 
Daarop volgen de bekende kerkerzichten of  
Carceri (eerste druk 1745-47; de tweede, 
herwerkte ‘dramatische’ versie volgt in 
1761) en – aan het einde van zijn carrière – 
ontwerpen voor ‘antiek-klassieke’ schoor-
steenmantels: Diverse maniere d’adornare i 
cammini (1769). Piranesi heeft zijn verbeel-
ding ook ingezet in zijn wetenschappelijke 
publicaties. De schaarse archeologische evi-
dentie van de bouwwerken die hij bestudeer-
de, vulde hij creatief  aan tot volledige, ima-
ginaire reconstructies, met als opmerkelijke 
voorbeelden zijn beelden van de Via Appia, 
en vooral Il campo marzio dell’ Antica Roma 
(1762), een imaginaire reconstructie van 
het marsveld van Rome ‘zoals het waar-
schijnlijk bestaan heeft’… 1
 Het onderwerp van het oeuvre van 
Piranesi is de grootheid van Rome. Wat hem 
bezighoudt zijn niet de vele geschiedenissen 
die er zich hebben afgespeeld. Hij is niet op 

zoek naar het toneel van de bekende verha-
len. Wat hem interesseert is Rome als arte-
fact, de stad als lichaam: urbs Roma. 
Wanneer hij in 1740 arriveert is Rome nog 
de stad zoals die zal bestaan tot diep in de 
19de eeuw: een immens bewoond ruïne-
park. Trastevere, de Vaticaanheuvel, en het 
gebied van de Tiberoksel tot de Corso zijn op 
dat moment helemaal bewoond, maar de 
rest van Rome ligt, nog geheel binnen de 
oude muren, nagenoeg braak. De disabitato 
is een groot wild park, gegroeid bovenop 
een vlakte en heuvels van puin en gebouw-
resten, met hier en daar een villa, tuinen, of  
een klooster. Wat Piranesi in dit samengaan 
van het verleden en heden treft is niet, in de 
lijn van de traditionele ruïnecultuur, de 
vluchtigheid en het verdwijnen van alle 
dingen, en evenmin de pittoreske symbiose 
van natuur en cultuur, maar de getuigenis 
van de constructieve kracht van het antieke 
Rome, die 1500 jaar na datum nog voelbaar 
doorwerkt. Het antieke Rome blijkt overdui-
delijk nog steeds groter en krachtiger dan al 
wat de ‘modernen’ –  van de pausen na 
Avignon tot Piranesi’s tijdgenoten – daar 
nog aan toegevoegd hebben. Zij waren al 
trots wanneer ze een obelisk een paar hon-
derd meter konden verplaatsen en opnieuw 
oprichten, een plein rechten, of  een nieuwe 
fontein bouwen. Maar dat is toch dwergen-
werk tegenover die wereld die zelfs als ruïne 
nog leert wat die stad ooit geweest is! Roma 
ipsa ruina docet… Zie alleen nog maar de 
overspanning van het Pantheon, waar die 
koepel van tonnen metselwerk na zo vele 
eeuwen nog steeds in de hoogte hangt! Zie 
de vele fonteinen en de waterhuishouding 
waarop het barokke ‘Nieuwe Rome’ nu zo 
trots is, allemaal gebouwd met de resten 
van de antieke aquaducten en collectoren! 
De Romeinse ruïne is voor de architect-bou-
wer Piranesi niet een vanitassymbool, wel 
integendeel. Het marmer en de decoratie, de 
huid en de oppervlakkige en bevallige 
schoonheid van de stad is zeker verdwenen. 
Maar de structuren, de enorme constructies, 
de muren en fundamenten, staan er nog 
altijd. Piranesi zoekt en bewondert in de 
Romeinse bouwkunst niet de orde en regel-
matigheid, de edele eenvoud en schoonheid, 
maar de grootheid en de kracht: magnificenza 
en firmitas.
 De bewondering voor de (Romeinse) oud-
heid zit diep in de westerse cultuur. Ook de 
late 18de eeuw heeft, via een soort van her-
bronning, getracht aan de oudheid daad-
kracht en zelfvertrouwen te ontlenen, en 
zich zo los te maken van een overrijpe en 
verwekelijkte barok. Piranesi heeft zelf  in 
niet geringe mate bijgedragen tot de bloei 
van het neoclassicisme. Maar belangrijker is 
hier om de verschillende posities en benade-

ringen te onderscheiden. Piranesi zelf  pro-
moot geen revival of  renaissance. Anders 
dan een aantal 18de-eeuwse revolutionaire 
Franse architecten, en sommige latere ‘revo-
lutionaire’ bewegingen die droomden van 
grootheid en via een identificatie met het 
antieke verleden autoriteit wilden erven, is 
de antieke cultuur voor hem geen ideaal. 
Zijn bewondering en verheerlijking impli-
ceert geen cultuurpolitiek programma. 
Piranesi droomt niet terug in de tijd. Zijn 
opvattingen anticiperen veeleer de 19de-
eeuwse eclectische principes en de eclecti-
sche architectuuropvattingen van César 
Daly c.s. Hij beschouwt het antieke Rome als 
een uitdaging. Wat ervan overblijft neemt 
immers, alleen maar door er te staan, sowie-
so de maat van wat de ‘modernen’ doen. Het 
verleden staat er en weegt. Maar het is tege-
lijk ook studiemateriaal en grondstof, mate-
riaal om mee te werken. Het biedt kansen 
om verder te gaan. De kennis van en de 
bewondering voor het oude Rome paraly-
seert dus niet, maar zet integendeel de ver-
beelding aan het werk. De historische studie 
en archeologische reconstructie van het 
verleden is voor Piranesi nog niet gevangen 
in een ‘wetenschappelijke’ afstandelijkheid 
en plicht tot objectiviteit. Het verlangen om 
te weten en de zin voor nauwkeurigheid 
staan het vrije gebruik van en spelen met 
het verleden (nog) niet in de weg. Zo bijvoor-
beeld kan Piranesi zonder scrupules archeo-
logisch onderzoek doen en tegelijk uit verza-
melde brokstukken nieuwe antieke vazen en 
candelabri samenstellen en verkopen, en kan 
hij in zijn Cammini eclectische ontwerpen 
van schouwmantels presenteren waarin hij 
Egyptische, Etruskische en Romeinse ele-
menten, waarvan hij meent dat ze in hun 
ontstaansgeschiedenis verwant zijn, inven-
tief  combineert tot een bouwelement dat de 
Romeinen niet kenden, om zo de mogelijk-
heden en actualiteit van de antieke architec-
tuur te demonstreren… Het is deze ‘creatie-
ve’ kant van zijn archeologisch werk die 
Piranesi zal discrediteren in de ogen van de 
historici en kunstwetenschappers. Maar 
(zelfs) die vrije, artistieke ‘inventie’ is nooit 
volstrekt origineel, nooit geheel ongezien. 
Zoals elke creatie is ze een repliek, een ver-
werking, een transformatie van wat 
bestond…
 De vraag die zich dan stelt is: hoe slaagt 
Piranesi erin om tegelijk de grootheid van Rome 
aan te tonen en te bewonderen, en de dromerige, 
romantische – sommigen zullen zeggen: proto-
fascistische – toe-eigening van en identificatie 
met dat antieke verleden de pas af  te snijden? Ik 
zal om dit te beantwoorden niet ingaan op 
Piranesi’s stellingen en teksten, maar uit-
sluitend werken met de belangrijkste ‘bron’: 
de prenten. 

Stadszicht, landschap, stadslandschap

Een belangrijk deel van het werk van 
Piranesi bestaat uit grote en kleine zichten 
van plekken in en rond Rome. In de Varie 
Vedute, een reeks van 48 kleine vedute 
gemaakt in opdracht, en samen met werk 
van anderen gepubliceerd in 1750, gaat het 
grotendeels nog om feitelijke voorstellingen 
van het Nieuwe Rome – de gebouwen, plei-
nen en fonteinen die de pausen en machtige 
families sedert de 16de eeuw gebouwd of  
gerenoveerd hebben om Rome te doen her-
leven – op de manier van Giuseppe Vasi. Een 
tiental ruïnezichten zijn evenwel reeds uit-
gevoerd in zijn eigen, meer picturale etsstijl. 
De reeks Alcune Vedute di archi trionfali – de 
definitieve titel van een reeks kleine vedute 
die pas gepubliceerd werd in 1748 – toont 
triomfbogen en andere ruïnes in en buiten 
Rome, allemaal reeds op de ‘manier’ van 
Piranesi (fig. 1). De reeks grote Vedute di 
Roma ten slotte, verzameld en als reeks 
gepubliceerd aan het eind van zijn leven, 
telt een honderdtal zichten van het amal-
gaam van oud en nieuw dat Rome dan is, 
met een twintigtal zuivere ruïnezichten, 
voornamelijk van Tivoli (fig. 2, 6). Piranesi 
heeft echter ook vedute gemaakt voor zijn 
archeologische werken: de documentaire 
tekeningen en de architectuurreconstruc-
ties worden daar gecombineerd met buiten-
zichten en interieurs van wat er in Piranesi’s 
tijd van die gebouwen overblijft. Voor zijn 
vedute vertrekt Piranesi van de bestaande 
Rome-iconografie, en gebruikt hij de 
beproefde artistieke beeldformats, en zelfs de 
titels van de publicaties.2 Maar hij eigent ze 
zich geheel toe, en ontwikkelt daarbij een 
eigen, bijzondere beeldstrategie.
 Piranesi vertrekt van de traditie van het 
Romeinse stadszicht, zoals die enerzijds 
werd ontwikkeld door schilders die grote en 
dure stadszichten van het eigentijdse Rome 
schilderden voor de Romeinse adel (bijvoor-
beeld Gaspar van Wittel), en anderzijds 
terug te vinden is in de prenten van teke-
naars als Giovanni Battista Falda, Lieven 
Cruyl en Piranesi’s leermeester in de ets-
kunst Giuseppe Vasi. De prenten waren 
doorgaans klein, en bedoeld om boeken en 
reisgidsen te illustreren, of  als souvenir te 
dienen. De droge klare lijn en de duidelijk-
heid van de voorstelling respecteren de 
documentaire en informatieve bedoeling. 
De onderwerpen zijn in de eerste plaats ‘le 
cose meravigliose’, de plekken die de pelgrim/
toerist wil bezoeken en zich wil herinneren: 
de kerken, ville en palazzi, de fonteinen en de 
pleinen. Het ‘format’ van deze beide tradi-
ties van stadsvedute is aangepast aan het 
gebruik: de stadsruimte is naar de beschou-
wer gekeerd, als een lege scène die direct 

Giambattista Piranesi

fig. 1: Alcune vedute di Archi Trionfali, Arco di Pola in Istria, Fic. 99 (Universiteitsbibliotheek UGent)
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aansluit op zijn kijkpositie. De ruimte is 
betreedbaar, en spaarzaam bevolkt met 
enkele anonieme bewoners en een enkele 
(mede)toerist, zodat de beschouwer de stad 
die hij bezocht heeft of  wil bezoeken imagi-
nair kan exploreren. Piranesi wijzigt, zoals 
vele auteurs reeds hebben aangegeven, de 
stijl en het formaat van deze traditie van 
stads-vedute. Piranesi heeft de etstechniek 
wel geleerd bij Vasi, maar onmiddellijk 
daarna enige tijd doorgebracht in het atelier 
van Giambattista Tiepolo, die in die jaren 
aan zijn Vari Capricci (1743) en allicht ook 
aan zijn Scherzi di Fantasia werkte. Piranesi 
kende zeker ook de dromerige Venetiaanse 
Vedute en vooral de fantasie-vedute van zijn 
stadsgenoot Antonio Canaletto uit 1744. 
Hij neemt hun picturale etsstijl over. Verder 
begint hij ook op grote formaten te werken, 
en publiceert als eerste vedute zo groot als 
schilderijen, goedkoop én handig voor de 
toerist om mee te nemen. Bijzonder is echter 
dat Piranesi niet enkel innoveert in de 
tekenwijze en het formaat van de prenten, 
maar vooral de beeldformule zelf  wijzigt: hij 
transformeert het stadsgezicht tot een stads-
landschap.
 De historieschilderkunst, die een verhaal 
vertelt, kiest voor een theatrale beeldruim-
te: een brede en ruime voorgrond waarop de 
handeling zich kan afspelen. Het verhaal 
vult het beeldvlak, het keert zich naar de 
toeschouwer, met protagonisten waarvan 
men de gelaatsuitdrukking kan lezen en de 
stemmen kan horen. Cruciaal voor de beel-
dopbouw is dat de middengrond minder 
belang heeft en nauw aansluit bij de voor-
grond: het is de wachtkamer en omgeving 
van de handeling. Het historiebeeld focust 
op een handeling, en vraagt niet naar de 
Wereld of  de verte. Het landschapsbeeld 
daarentegen stelt een uitzicht of  een plek 
voor als een beeld van de Wereld. Het toont een 
wereld doordat het alle noties van ‘plaats’ 
die de taal in de leefwereld onderscheidt in 
één beeld samenbrengt: hier, daar en ginder. 
Elk van deze gebieden is gedefinieerd als een 
handelingsbereik. Het ‘hier’ is de plaats van 
het tegenwoordige: de plaats waar ik ben en 
kan ingrijpen, en de plaats van de gebeurte-
nissen waarin ik verwikkeld ben. Het ‘daar’ 
omvat alles wat voor mijn leven ook rele-
vant is, maar nog niet of  niet meer tegen-
woordig is, wat betrekking heeft op wat net 
is voorgevallen of  in de toekomst kan gebeu-
ren. Wat ‘ginder’ is, bestaat ook wel, maar 
‘speelt geen rol’. Het bestaat ‘elders’ en is nu 
geen deel van mijn leven. In de beeldruimte 
is ‘hier’ de voorgrond en het toneel van de 
handeling; het ‘daar’ is de middengrond; 
het ‘ginder’ is de achtergrond, het gebied 
dat buiten de handeling ligt en niets weet 
van wat er ‘hier’ gebeurt.
 Het prototypische landschapsbeeld ver-
kleint de voorgrond tot een smalle strook of  
hoek vooraan in het beeld, zo nauw dat er 

zich geen handeling van belang kan afspe-
len, of  laat de voorgrond zelfs helemaal 
weg. Daarbij scheidt het landschapsbeeld de 
middengrond van de voorgrond – zeker 
wanneer de voorgrond geschrapt en het 
gezichtspunt opgetild wordt – en schuift de 
middengrond achteruit. Dit beperkt de nar-
ratieve interesse: men bekijkt de midden-
grond afstandelijk en beschouwend. Men 
kan er nog wel typische figuurtjes en ele-
mentaire handelingen herkennen, maar 
niet een specifieke handeling of  intrige vol-
gen. De personages zijn te klein, men kan 
niet horen wat ze zeggen of  hun gezichten 
lezen, men kan niet individualiseren of  
sympathiseren. De middengrond is geen 
toneel: het blijkt dat de Wereld te ‘wijd’ is 
voor wat de mensen allemaal doen en wat 
hen overkomt. Wezenlijk voor het land-
schapsbeeld is dat het beeld niet theatraal 
naar voor komt, maar dat de middengrond 
– het voornaamste ‘onderwerp’ van het 
beeld – met alle middelen (zoals rivieren en 
wegen, wijkend zonlicht, of  atmosferisch 
perspectief) naar de verte en de horizon 
getrokken wordt, en daar verbonden wordt 
met wat over de horizon ligt en zich einde-
loos uitstrekt. Een landschap komt niet the-
atraal naar voor, maar laat de zuigkracht 
van de verte voelen.3

 De vraag is dan: wat houdt het in om een 
stadszicht op te vatten als een stadsland-
schap?
 Piranesi vertelt geen handelingen en evo-
ceert geen geschiedenissen, maar portret-
teert plaatsen. Daarvoor vertrekt hij van het 
format van de theatrale stadsscène, maar hij 
manipuleert en transformeert het. In de 
vroege, kleine Alcune vedute plaatst Piranesi 
zijn onderwerp aan de beeldrand of  helemaal 
vooraan in het beeld, op een heel smalle 
voorgrond, zodat de beschouwer vlak voor 
het gebouw staat (fig. 1). Hij kiest een 
extreem laag gezichtspunt, zodat het gebouw 
boven ons gezichtspunt uitkomt en tot net 
aan de bovenrand van het beeld reikt, en er 
soms door afgesneden wordt. De gebouwen 
vooraan houdt hij zeer donker en massief. Zo 
dringt, zelfs op een kleine prent, het gebouw 
zich op. Tegelijk vult het gebouw het beeld 
nooit helemaal. Men kan er steeds langs of  
doorheen kijken. In die doorkijk springt 
Piranesi, door het lage perspectief, steevast 
over de middengrond heen naar de witte, 
schimmige verte, en haalt die naar voor. In 
de grote Vedute di Roma componeert Piranesi 
met hetzelfde procedé volwaardige land-
schappen: hij verkleint de voorgrond, breekt 
de continuïteit tussen voor- en middengrond, 
en schuift zo het onderwerp van zijn prent  
– een monument of  gebouw – samen met de 
middengrond achteruit (fig. 2). Daarbij kiest 
hij dikwijls voor een licht verhoogd perspec-
tief  of  isoleert hij een smalle strook voor-
grond door die op te tillen, waardoor de 
aansluiting met de middengrond uit het 

zicht verdwijnt, en hij daar veel afstand kan 
creëren. Hij kiest zijn gezichtspunt in dat 
geval zo dat de gebouwen en hun omgeving 
nooit een aaneengesloten gevelrij vormen, 
maar dat tussen of  naast de gebouwen een 
doorkijk blijft die – net zoals in de kleine 
vedute – niet onmiddellijk gevuld wordt door 
de achterliggende gebouwen, maar door-
schiet naar de verte en de horizon. Piranesi 
gebruikt hiervoor ook een variant van het 
kleurperspectief, waarbij de details en con-
touren in de verte oplossen in lichte grijzen 
en partijen wit, en de gebouwen naar de 
achtergrond getrokken worden; terwijl de 
gevels en gebouwen die het onderwerp van 
de prent vormen tegelijk naar voor en naar 
omhoog geduwd worden, en zeer donker 
getekend worden. Een gebouw op die 
manier tegelijk naar voor duwen en naar 
achter trekken dynamiseert het beeld. Om 
dit effect te maximaliseren kiest Piranesi 
dikwijls nog voor een diagonale beeldop-
bouw, waardoor de gevel of  het gebouw-
complex zich tegelijk massief  en donker 
opricht en het beeldvlak nadert, terwijl het 
– ‘in werkelijkheid’ slechts nauwelijks enke-
le tientallen meter verder – abrupt in de 
verte verdwijnt.
 Deze introductie van elementen van het 
landschapsbeeld brengt een ongewone 
wijdte en openheid in de stadszichten van 
Piranesi. Toch houdt deze retorische trans-
formatie, merkwaardig genoeg, geen ver-
valsing in. Men kan Goethe’s klacht begrij-
pen dat wie Rome kent van Piranesi’s etsen 
en daarna de stad bezoekt altijd teleurge-
steld is. Maar toch maakt Piranesi geen 
vedute di fantasia, en verzint hij niets. 
Wanneer men Piranesi’s vedute vergelijkt 
met de gefotografeerde versies gemaakt van 
dezelfde zichten door Gabriele Basilico, 
blijkt hoe verrassend exact en informatief  
hij de gebouwen zelf  voorstelt.4 De manipu-
latie of  vervorming zit in de ruimtes tussen 
de gebouwen, en de manier waarop ze ten 
opzichte van elkaar staan. Het globale eind-
effect van de omvorming van het stadszicht 
tot een landschapszicht is echter wel essen-
tieel voor het oeuvre van Piranesi. Rome 
sluit de verte in, dus is het geen stad. Rome is 
een Wereld: ‘Roma est totus mundus.’

Het ruïnelandschap

Piranesi verwerkt niet enkel de tradities van 
het stadszicht en het landschap. Hij ver-
houdt zich meer direct en voornamelijk tot 
het in zijn tijd zeer populaire genre van het 
ruïnelandschap. Het ruïnelandschap is dub-
bel met betekenis geladen: het opent niet 
enkel in de ruimte, op de verte, maar ook in 
de diepte, in de tijd. De ruïne is een complex 
beeldmotief  en fungeert in verschillende 
beeldtradities, die onderscheiden moeten 
worden.5 Er is, vooreerst, het pittoreske ruï-

nezicht, dat vanaf  de late 16de eeuw gete-
kend, geëtst en geschilderd wordt door kun-
stenaars uit de Lage Landen – Maarten Van 
Heemskerck, Hieronymus Cock, Willem 
Van Nieulandt, Bartholomeus Breenbergh, 
Cornelis Van Poelenburgh… De bamboccian-
ti, voornamelijk Vlaamse en Nederlandse 
schilders die in de 16de en 17de eeuw buco-
lische genretaferelen schilderen, maar dan 
gesitueerd in de Romeinse campagna, gebrui-
ken eveneens generieke ruïne-elementen 
als decor. Het klassieke en pastorale land-
schap in de traditie van Claude Lorrain tot 
Jan Frans Van Bloemen gebruikt dikwijls 
geïsoleerde prototypische ruïnemotieven, 
zoals de tempel van Tivoli of  de drie zuilen 
van de tempel van Jupiter Stator. En in het 
midden van de 18de eeuw, op het moment 
dat Piranesi werkt, is de ruïne-capriccio, de 
virtuose compositie van bestaande en ima-
ginaire klassieke monumenten en ruïnes, 
zeer populair, met schilders zoals Marco 
Ricci, Andrea Locatelli, Giuseppe Zocchi, en 
vooral Giovanni Paolo Pannini.6 Al deze 
tradities – en dat geldt ook voor de collega’s 
en vrienden van de Franse Académie die 
tegelijk met Piranesi in Rome werken, zoals 
Hubert Robert, Jean-Honoré Fragonard, 
Charles-Louis Clérisseau – lezen de ruïne 
echter ‘generiek’. Ze zoeken het ‘typische’, 
de ‘douce mélancholie’ en de ‘poétique’ van de 
ruïne waar Diderot over schrijft.7 Piranesi’s 
interesse daarentegen is strikt gebonden 
aan het archeologisch onderzoek. Hij heeft, 
op twee proeven van theatersettings in de 
Prima Parte, de vier ‘grotteschi’ en een later 
toegevoegde prent bij de Carceri na, nauwe-
lijks fictieve ruïnecompilaties gemaakt. Zijn 
ruïnefantasieën in de frontispices van zijn 
publicaties hebben steeds een decoratief  
karakter. In zijn archeologische studies 
gebruikt hij zeker ook verbeelding om 
archeologische evidentie tot een recon-
structie te completeren. Maar wanneer hij 
ruïnes tekent – de ‘evidentie’ voor de zaak 
die hij verdedigt – houdt Piranesi zich 
steeds, zij het op zijn manier, aan de feiten. 
Relevant is echter dat hij daarnaast een 
conventioneel ‘fictief ’ nevenmotief  over-
neemt uit de traditionele vedute- en ruïne-
traditie, en dit inzet in zijn verder geheel 
‘waarheidsgetrouwe’ voorstellingen. 

Het belang van puin

Het is niet ongewoon dat, in Romeinse 
stadszichten of  landschappen, ergens op de 
voorgrond wat puin ligt: zuilschachten, 
brokstukken van kapitelen en sierelemen-
ten, een stuk kroonlijst, half  begraven in de 
grond en overgroeid… Het puin markeert de 
onbestemde ruimte in de voorgrond van het 
beeld, of  creëert een kijkpost, waar een 
figuur kan leunen of  rusten. Uitzonderlijk 
en karakteristiek is echter hoe Piranesi dit 
conventionele motief  overneemt en uit-
werkt. Het duikt reeds op in de Prima Parte, 
waar de rechterbenedenhoek van het ver-
der perfect afgewerkte Campidoglio antico 
volgestouwd is met puin.8 Piranesi gebruikt 
het motief  zeker, conventioneel, om te her-
inneren aan de diepte van de tijd op die plek. 
Het puin toont letterlijk hoe men in dit oude 
land, zoals Michel de Montaigne schreef  in 
het verslag van zijn bezoek aan Rome in 
1580, niet op aarde loopt maar op de resten 
van een lange geschiedenis.9 Het motief  
brengt, ook in vedute die geen ruïne als 
onderwerp hebben, de algemene verwijzing 
binnen naar iets wat op elk moment aan de 
gang is: de tijd die zich ophoopt. Piranesi 
gebruikt het motief  systematisch, ook in zijn 
voorstellingen van Roma Moderna (fig. 2). 
Nochtans horen die steenhopen in de voor-
grond overduidelijk niet bij het onderwerp 
van het beeld: Rome ligt immers niet werke-
lijk vol met pittoreske hoopjes puin. In de 
kunsthistorische literatuur wordt over die 
stereotiepe puinhopen onderaan op de 
beeldrand niets gezegd. Toch is het motief  
zeer belangrijk voor de manier waarop 
Piranesi zijn beelden structureert. Piranesi 
gebruikt, vooreerst, en vooral in de grote 
vedute, de steenhopen om de voorgrond te 
definiëren en op te tillen, af  te zonderen van 
de middengrond en deze achteruit te schui-
ven. In de beelden die dichter bij het traditi-
onele stadstoneel aanleunen, gebruikt hij 
de puinhoop om een voorgrond en een kijk-
post te creëren waar er geen was. Opvallend 
en specifiek is echter dat de puinhoop ‘woe-
kert’ tot hij over de hele breedte van de prent 
een barricade vormt, en soms zelfs over de 
onderste beeldrand kraagt. De puinhoop 

Giambattista Piranesi

fig. 2: Vedute di Roma, Veduta del Castello dell’acqua Felice, Fic. 925 (Universiteitsbibliotheek UGent)
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overlapt dikwijls met de cartouches of  pseu-
do-inscripties die de titels en legenden bij de 
prent bevatten, en die zo in het tafereel wor-
den getrokken (fig. 2). Dit alles speelt zich af  
op de onderste rand van het beeld, wat 
inhoudt dat men er gemakkelijk overheen 
kijkt. Het is echter van groot belang dat de 
beschouwer zich zo niet meer, zoals in een 
normaal stadszicht of  in de capricci van 
Piranesi’s collega’s, uitgenodigd voelt om 
imaginair de beeldruimte binnen te wande-
len. Het beeld wordt onbetreedbaar en 
ontoegankelijk.

De rol van de staffage

Over de functie en betekenis van de staffage 
in de architectuur- en landschapschilder-
kunst is vreemd genoeg weinig gepubli-
ceerd.10 Het onderwerp wekt incidenteel 
interesse, zoals wanneer kunstenaars 
samenwerken, wanneer Rubens figuren 
schildert in landschappen van anderen, of  
wanneer het gaat om specifieke oeuvres 
zoals de romantisch-sublieme landschap-
pen van Caspar David Friedrich. Het gaat 
immers om ‘bijwerk’: het toevoegen van 
kleine figuurtjes om de voorstelling te verle-
vendigen tot een paysage animé, en zo mono-
tonie te vermijden, of  om de schaal van de 
gebouwen aan te geven. Daarom zijn de 
figuurtjes onderling verwisselbaar. Een ere-
miet, een wandelaar, een boer of  een sol-
daat, het doet er niet veel toe. De staffage 
dient vooral om een kleine narratieve inte-
resse te wekken, om algemeen aan te geven 
dat de wereld bewoond is… Ook over de staf-
fage bij Piranesi is verwonderlijk weinig 
geschreven, terwijl men wel beseft dat ze 
een belang heeft.11 De eerste biograaf  van 
Piranesi, Bianconi, meldt reeds dat Piranesi 
altijd met schetsboekjes rondliep, en op 
straat bizarre, haveloze en mismaakte types 
zocht om te tekenen.12 Anderen menen dat 
Piranesi zijn inspiratie gevonden heeft bij 
collega-kunstenaars: de Varie Figure Gobbi, 
de Gueux of  de Capricci di varie Figure van 
Jacques Callot, de ongedurige spichtige 
monniken van Alessandro Magnasco, de 
rustende en converserende herders, vrou-
wen en soldaten op en bij de ruïnes van 
Salvator Rosa en Andrea Locatelli, de drol-
lige figuren en zelfs ‘pissertjes’ van de bam-
boccianti… Het zou, meen ik, de moeite 
lonen ook de antieke landschapsfresco’s die 
Piranesi gekend kan hebben eens goed te 
bekijken. Het herkennen van al deze citaten 
en inspiratiebronnen is zeker niet zonder 
belang. Maar belangrijker is toch de precie-
ze manier waarop Piranesi deze figuurtjes 
tekent en inzet in het geheel van het beeld.13 
En daarbij is niet zozeer hun eigen klein ver-
haal van belang, maar vooral hun rol in de 
compositie en verhouding tot het medium 
van de ets.
 De klassieke landschap-staffage telt drie 
groepen.14 Bij de eerste gaat het om prota-
gonisten uit de religieuze en profane histo-
rieschilderkunst, met attributen en lotge-
vallen die iedereen kent en sowieso herkent, 
maar die nu overgeplaatst zijn van een the-
atrale setting naar een landschapsetting. De 
protagonisten en de handeling krimpen dan 
wel, maar blijven toch herkenbaar: land-
schap met de rust op de vlucht naar Egypte, 
landschap met Abraham en Hagar, land-
schap met Orpheus die zingt voor de dieren, 
landschap met de dood van Socrates… De 
verkleining houdt wel een commentaar in: 
wat voor de betrokkenen zelf  allicht een 
groot drama is en hun hele heroïsche 
bestaan op het spel zet, is voor de afstande-
lijke beschouwer en voor de Wereld slechts 
een anekdote… Zo reduceert Pieter Bruegel 
de val van Icaros tot een bleek beentje in de 
zee. De boer die ondertussen de voorgrond 
ploegt en de herder die op zijn staf  leunend 
in de verte kijkt, zijn vertegenwoordigers 
van de tweede en de derde groep traditione-
le staffage-personages. De boer hoort bij de 
categorie die doorgaans de middengrond 
van een landschap bevolkt: de anonieme 
personages die bij de wereld horen. Ze wek-
ken nauwelijks narratieve interesse omdat 
ze precies verrichten wat van hen verwacht 
wordt: de boer ploegt, de wasvrouw wast, de 
herder bewaakt zijn kudde, de ruiter rijdt te 
paard, de bandiet overvalt de reiziger. Het 
tautologische verhaal dat deze generieke 
figuren vertellen duidt wel indirect de 
‘graad van bewoonbaarheid’ aan en het 
soort wereld dat wordt voorgesteld: veilige 
‘cultuur’, wilde natuur, een bucolisch verle-
den… De herder van Bruegel vertegenwoor-

digt de derde categorie: de personages die in 
het beeld doen wat de beschouwer voor het 
schilderij doet: naar de Wereld kijken. Het zijn 
figuren met landschapsbesef. Ze houden 
zich bijna steeds op in de voorgrond van het 
beeld, maar keren zich min of  meer van het 
beeldvlak af  tot ze – met de beschouwer mee 
– in de diepte van het beeld kijken. Deze per-
sonages zijn peinzende en rustende bewo-
ners, reizigers, wandelaars. Een bijzondere 

variant ervan zijn de kunstenaars die, en 
plein air, het uitzicht tekenen, en zo de logica 
van het landschapsbeeld demonstreren en 
verdubbelen.
 Piranesi gebruikt nooit de heroïsche ver-
haalfiguren. Hij hervertelt nooit momenten 
van de Romeinse geschiedenis in hun ‘his-
torisch kader’. Hij gebruikt wel de tweede en 
incidenteel ook de derde groep figuurtjes. 
Enkel in de eerste theatrale architectuur-

fantasieën van de Prima Parte duiken, naast 
eigentijdse voorname figuurtjes en straatlo-
pers, figuranten op die lijken te passen in de 
verleden tijd die Piranesi wil oproepen: per-
sonages in toga, priesterfiguren en dergelij-
ke. In de vedute verschijnt het volk dat het 
Rome van het midden van de 18de eeuw 
bewoont of  bezoekt, of  er rondhangt. De 
typering door Marguerite Beau van de staf-
fage in de tekeningen van Hubert Robert 
lijkt zo ook toepasselijk op Piranesi: ‘le plus 
clair de leur activité semble être se prome-
ner, muser, discuter, se reposer, vaguement 
garder quelque chose. […] Hubert Robert 
semble avoir été particulièrement observa-
teur de gens qui ne font rien ou peu, et s’il 
faut l’en croire, ils abondaient dans cette 
Rome du XVIIIe siècle, comme d’ailleurs 
encore de nos jours.’15 Vele van Piranesi’s 
figuurtjes zijn inderdaad ‘op hun plaats’ en 
beoefenen hun tautologische activiteit. De 
karren en koetsen, de marktkramen, het 
wasgoed, en de schepen in de Tiber suggere-
ren een bekende alledaagsheid. Goed her-
kenbaar zijn de rondwandelende toeristen 
en vooral de ‘onderzoekers’, de scavatori, 
met hun lange stokken waarmee ze in de 
grond holtes zoeken en meten. Deze beide 
groepen staan tussen het tweede en derde 
staffage-type in: de figuren bezoeken Rome, 
ze zijn daar om naar de stad te kijken, zon-
der dat ze daarom Rome als landschap zien.
 De staffage van Piranesi lijkt dus, althans 
op het eerste zicht, conventioneel en niet 
bijzonder interessant. Maar dat is  bedrieg-
lijk. Naast deze ‘normale’ staffage introdu-
ceert Piranesi immers een bijzonder en 
geheel eigen type figuurtjes, en dit vooral in 
zijn ruïne-vedute. Het gaat om een soort 
mensachtigen, gekenmerkt door hun smal-
le romp, te lange ledematen, hoekige schou-
ders en bochels, klauwen in plaats van han-
den, een wilde haarbos en maskerachtige 
gezichtjes. Ze gesticuleren wild, en wijzen 
met hun twee armen tegelijk in tegengestel-
de richtingen, dus naar nergens. Ze lijken 
erg op elkaar, ze zijn met velen maar opere-
ren alleen, ze interageren niet zinvol in een 
situatie maar dwalen rond, ze duiken onver-
wacht op tussen het puin en de struiken, in 
alle hoeken en gaten van de verlaten bouw-
sels (fig. 2, 3, 5). De hypothese dat deze 
figuurtjes de haveloze straatlopers en mis-
maakte bedelaars zijn zoals die werkelijk 
rondliepen in Rome, en Piranesi dus gewoon 
tekende wat hij zag, overtuigt niet. De beste 
typering van deze figuurtjes komt overigens 
niet uit de kunsthistorische literatuur of  
kunstkritiek, maar van Marguerite 
Yourcenar, die ze in haar essay over Le cer-
veau noir de Piranèse terloops en zonder er 
verder op in te gaan ‘insectachtig’ noemt.16 
Haar karakterisering is echter, meen ik, 
absoluut treffend.

De mensverschrikkers
 
Insecten zijn dieren met ogen, maar zonder 
gezicht. Het is onmogelijk om hen aan te kij-
ken en enigszins te begrijpen. Ze zijn alle-
maal identiek, ze lijken in serie gemaakt. 
Het zijn kleine automaten zonder binnen-
kant. Ze krioelen door elkaar, we begrijpen 
niet wat ze doen of  waar ze heen willen. Ze 
bewegen wild en hoekig, en verstarren 
onverwacht. Ze dragen schutkleuren, wan-
neer ze niet bewegen zijn ze onzichtbaar. Ze 
komen plots te voorschijn uit spleten en 
gaten, en verdwijnen onvoorspelbaar in de 
muur of  de vloer. Het lijkt of  ze niet leven en 
voelen. Ze beseffen niet waar ze zijn en rea-
geren niet zinvol op onze aanwezigheid, ze 
delen ons leven niet. Het effect daarvan is 
dat insecten doen schrikken. Ze introduce-
ren een verontrustend, wild element in de 
wereld. Ze zijn panisch, en paniek is besmet-
telijk: paniek veroorzaakt paniek. Ik meen 
dat de ‘mensachtigen’ van Piranesi in zijn 
beelden werken zoals insecten in een huis. 
Insecten zijn unheimlich, ze maken het huis 
onbewoonbaar. Daarom jagen we ze weg en 
houden we ze buiten.
 De mensverschrikkers spelen een belangrij-
ke rol in de prenten van Piranesi. Dat is ver-
rassend, omdat iedereen het werk van 
Piranesi eerst leert kennen via reproducties. 
Die reproducties verkleinen bijna altijd het 
beeld, waardoor de figuurtjes krachteloze 
details worden. De vermelding van de reële 
afmetingen van de prenten in een bijschrift 
kan dit effect nooit corrigeren. Wanneer 
men de boeken of  prenten in werkelijkheid 
ziet, beseft men pas goed hoe indrukwek-
kend groot de meeste van de prenten en boe-

Giambattista Piranesi

fig. 3: Antichità d’Albano, Rovino d’antico edifizio nella Villa Barberina presso Castel Gandolfo, Fic. 585, detail
(Universiteitsbibliotheek UGent)

Giambattista Piranesi

fig. 2: Vedute di Roma, Veduta del Castello dell’Acqua Felice, Fic. 925, detail (Universiteitsbibliotheek UGent)

Giambattista Piranesi

fig. 4: Carceri d’Invenzione, Carcere VIII (2e staat), Fic. 117, detail (Universiteitsbibliotheek UGent)

Giambattista Piranesi

fig. 5: Descrizione dell’ emissario del Lago Albano, Prospettiva dello stesso Delubro, Fic. 553, detail 
(Universiteitsbibliotheek UGent)
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Giambattista Piranesi

fig. 6: Vedute di Roma, Altra veduta del Tempio della Sibilla in Tivoli, Fic. 934 (Universiteitsbibliotheek UGent)
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ken zijn. Tegelijk is het zo dat men de prenten 
van nabij moet bekijken: ze hebben immers 
allemaal relatief  klein gezette titels en 
onderschriften. Wanneer men de prenten zo 
in werkelijkheid bekijkt, vult het beeld bijna 
het hele gezichtsveld. Men kijkt dan niet 
naar het beeld, maar in het beeld. En dan 
blijken de figuurtjes helemaal geen onoog-
lijke details te zijn. Ze komen naar voor, en 
vooral: ze bepalen de sfeer van het beeld.
 De mensverschrikkers zijn van bij het begin 
aanwezig in de ruïne-vedute van Piranesi, 
reeds in de vroege Alcune Vedute, maar ze 
worden alomtegenwoordig in de late grote 
zichten van de Villa Hadriana en de tempel 
van Tivoli. Piranesi verspreidt ze over de ruï-
nes of  in de interieurs, hij laat ze overal 
opduiken, en speelt daarbij duidelijk op de 
ambiguïteit en de verontrustende ‘onmen-
selijkheid’ van de figuurtjes. Ze duiken op of  
verdwijnen half  tussen de brokstukken en 
in de gaten van de ruïne, hun ledematen en 
klauwen lijken wel takken en bladeren. Bij 
het bekijken van de prenten springen uit de 
tekening steeds meer spastische figuren 
naar voor die men eerst niet had opgemerkt. 
Piranesi gebruikt zijn ras van mensver-
schrikkers voornamelijk in de zuivere ruïne-
vedute, maar mengt ze in de andere stads-
vedute ook onder de ‘normale’ bevolking. 
Daarbij geven ze iets van hun vreemde uit-
zicht en bizarre houding door aan de con-
ventionele staffage. En er verschijnen ook 
tussenwezens, personages die lijken op wil-
demannen, op tronken, op bosgeesten, op 
wezens gefixeerd halverwege een metamor-
fose… Piranesi gebruikt hier alle middelen. 
Zo ook bijvoorbeeld liggen er in ruïne-vedute 
dikwijls stukken van bas-reliëfs of  van 
sculpturen tussen het puin. Daar waar een 
schilder als Locatelli ook wel durft spelen 
met de gelijkenis tussen een personage, zijn 
schaduw, en de sculptuur die hij onder-
zoekt, maar ze daarbij wel duidelijk uit 
elkaar houdt, buit Piranesi die ambiguïteit 
net uit.17 Met behulp van het spel van de 
grijstinten en de lijnen in de ets doet hij het 
onderscheid vervagen en de beschouwer 
twijfelen of  het gaat om een figuur van een 
ruïnetoerist, of  een gesculpteerde gestalte 
die tot leven komt en zich uit een sarcofaag-
wand losmaakt…18 Anders dan in een schil-
derij of  gekleurde voorstelling, laat de lijn-
structuur van de ets Piranesi toe zijn 
figuurtjes te laten verzinken in, en opdoe-
men uit, de materie – het papier, de lijnen, de 
inkt – van de tekening zelf. In zijn Carceri 
gaat hij hierin duidelijk het verst (fig. 4). 
Overal in de oneindige binnenruimtes dui-
ken figuurtjes op die geheel bestaan uit een 
kluwen van korte, krachtige lijntjes, zonder 
omtrek en zonder duidelijke gestalte, en die 
niet zozeer in hun omgeving verdwijnen als 
in het blad papier dat de beschouwer voor 
ogen heeft.
 Cruciaal hierbij is de manier waarop 
Piranesi de mensverschrikkers regisseert. 
Hij plaatst ze bij voorkeur in die strook met 
conventioneel puin die de voorgrond van de 
vedute vult en de toegang tot de beeldruimte 
barricadeert (fig. 2, 5). Men dient hierbij 
rekening te houden met de manier waarop 
de prenten daadwerkelijk bekeken worden. 
De prenten zijn voor het grootste deel niet 
bedoeld om ingelijst aan de muur te han-
gen. Ze zijn deel van (uitzonderlijk grote) 
boeken die bekeken en gelezen worden op 
een leestafel. Daarbij wint de voorgrond aan 
belang: de onderste beeldrand – en niet het 
beeldvlak als geheel – is immers het meest 
nabij, en fungeert als de toegang en de 
drempel van het beeld. De figuurtjes die zich 
daar ophouden zijn er niet simpelweg aan-
wezig: ze bewaken de toegang. Het eindeffect 
van dit alles is dat de staffage bij Piranesi het 
beeld niet verlevendigt, niet helpt om de 
schaal van de gebouwen en het verschiet 
aan te geven en te manipuleren, en al zeker 
geen gidsen of  identificatiefiguren voor de 
beschouwer levert. De mensverschrikkers 
lopen in de weg. Ze belemmeren de gemakke-
lijke toegang en de identificatie met het 
beeld. De staffage werkt niet uitnodigend, 
maar schrikt de beschouwer af, zoals spin-
nen en kevers de bewoners van een huis, of  
zoals Kafka’s Odradek de Hausvater. 

De Tempel van Tivoli

Mijn argument kan geïllustreerd worden met 
tientallen zeer overtuigende voorbeelden. Ik 
beperk mij hier tot een voorbeeld waarin 
Piranesi niet enkel zeer ver gaat in zijn aan-
pak, maar deze bovendien demonstreert aan 

de hand van een van de bekendste en geliefd-
ste iconen van de antieke cultuur in de 
geschiedenis van de schilderkunst en de archi-
tectuur: de kleine, lieflijke ronde tempel met 
colonnade op de acropolis van Tivoli, nu 
bekend als de ‘Tempel van Vesta’, maar door 
Piranesi en tijdgenoten beschouwd als de 
‘Tempel van de Sybille’, getekend en geschil-
derd door zowat elke architect en kunstenaar 
die vanaf  de 16de eeuw in Rome heeft 
gewerkt, van Paul Bril over Claude Lorrain tot 
Jan Brueghel, Antoine Desgodetz, en Hubert 
Robert, Clérisseau en Fragonard in Piranesi’s 
dagen… Het tempeltje treedt op in vroege reis-
gidsen, als pastoraal landschapsmotief  en in 
de ruïnecapricci. Het heeft als model gediend 
voor Bramante’s Tiempietto en voor talloze 
tuinpaviljoenen en pseudoruïnes in de 18de 
en 19de-eeuwse landschapsparken…
 Piranesi heeft de tempel enkel getekend 
voor zijn Vedute di Roma, maar dan wel drie-
maal. De Vedute del Tempio della Sibilla in 
Tivoli gaan alle drie extreem en frontaal in 
tegen de pittoreske en pastorale voorstelling 
van het gebouw en de plek. In de eerste prent 
doemt de best bewaarde kant van de tempel 
achteraan links in het beeld op, achter een 
scherm van puin en ruïnes dat zich van de 
linkerbenedenhoek tot rechtsboven uit-
strekt.19 De tempel is officieel het onderwerp, 
maar verschijnt enkel, schimmig, op de ach-
tergrond. Tussen het puin en de ruïnes op de 
voorgrond, over de ganse breedte van het 
beeld, en tot op de trappen van het tempeltje, 
krioelt het van de verdwaalde, wild gebaren-
de figuurtjes. De tweede prent toont de tem-
pel van de andere kant, ditmaal van dichtbij, 
met in het centrum de lege, opengebroken 
cella, en links en rechts nog de aanzet van de 
overgebleven colonnade.20 Vooraan in het 
beeld heeft Piranesi zijn klassieke barricade 
van puin gelegd. Ze is eveneens geheel inge-
nomen door de mensverschrikkers, die ook 
tussen de zuilen van de tempel opduiken. In 
de derde prent gaat Piranesi het verst (fig. 6). 
Nu toont hij pal de zijkant, met links de helft 
waar de zuilen verdwenen zijn en men door 
de vensters van de cella heen in de verte kijkt, 
en rechts de colonnade. Voor deze prent 
heeft Piranesi echter een laag gezichtspunt 
gekozen, op de helling onder de tempel, 
waardoor de tempel zelf  naar de bovenste 
helft van het beeld en iets naar achter 
geschoven wordt, en de facto niet de tempel 
zelf, maar de boogstructuur van de funda-
menten en kelders onder het tempelterrein 
het hoofdthema van de prent wordt. Piranesi 
tekent niet een stemmige veduta van een 
locus aemonus, zoals zijn collega-kunste-
naars dat doen, maar toont de tempel zoals 
niemand tevoren: als een licht bouwsel dat 
gedragen wordt door een imposante onder-
grondse constructie van metselwerk, over-
groeid met knoestige, harige, afgebroken 
boomstammen die zelf  versteend lijken, en 
waar vreemde figuren uit tevoorschijn 
komen. Elke rondboog, elke deuropening, 
tot het schuurtje en het terras naast de tem-
pel toe, is ingenomen door het spichtige, ges-
ticulerende volkje. Het genre van de veduta 
nodigt normaal uit om zich in het beeld te 
verplaatsen, maar hier maken de mensver-
schrikkers duidelijk dat de beschouwer niet 
verwacht wordt en niet gewenst is. Dit is 
geen plaats om te picknicken.
 De staffage is niet enkel relevant voor een 
goed begrip van de ruïne-vedute of  de vedute 
van Piranesi in het algemeen. Die vele klei-
ne personages zijn zeker, zoals Focillon 
schreef  in zijn belangrijke biografie van 
Piranesi, ‘les auxiliaires de la pensée du gra-
veur’, maar ze dienen niet als aanwijzingen 
om de aandacht te richten, zoals Focillon 
meende.21 De staffage, en zeker ook een uit-
zonderlijk drieluik zoals dat van de Tempio 
della Sibilla, is relevant voor het vatten van 
de Grundstimmung van het oeuvre van 
Piranesi als geheel. Via de vedute infiltreren 
de mensverschrikkers immers ook Piranesi’s 
wetenschappelijke, archeologische publica-
ties, waar ze overal opduiken, ook in docu-
mentaire illustraties, het planmateriaal, en 
de reconstructies van gebouwen. Dit voert 
naar een algemener begrip van de manier 
waarop Piranesi met het verleden en met 
Rome omgaat. 

‘…le secret de ces grandes tristesses 
solennelles…’22

De wereld, de ruimte, en de tijd zijn, zoals 
Immanuel Kant leert, geen fenomenen of  
verschijnselen. De ‘Wereld’ is een ‘idee’ met 
behulp waarvan we ervaringen synthetise-

ren. Ruimte en tijd zijn schema’s met behulp 
waarvan we onze percepties ordenen in een 
(tijdelijke) opeenvolging en een (ruimtelij-
ke) gelijktijdigheid en nevenschikking. 
Precies omdat we de wereld, de ruimte en de 
tijd als dusdanig niet kunnen waarnemen 
of  ervaren, vervaardigen alle culturen voor-
stellingen of  beelden van wat de Wereld is, en 
van wat tijd en ruimte zijn. Het kader waar-
binnen we onze leefwereld situeren, wordt 
niet uitgedrukt met adequate concepten, 
maar met ‘grondmetaforen’. Zo bijvoor-
beeld stellen we, omdat we toch niet weten 
wat tijd is, de tijd voor door wat hij doet: aan-
vreten, rimpelen, rotten, doen verdwijnen, 
stromen, onthullen, bedekken, ronddraai-
en, vervangen, groeien… De ruimte is 
wezenlijk de bedding: dat wat onder al dat 
stromen en veranderen hetzelfde blijft. De 
ruimte bewaart onder wat ooit geweest en 
nu verdwenen is de lege ‘plaats’.
 Rome is de naam voor zo een plaats die 
2500 jaar lang ‘dezelfde’ is gebleven onder 
de vele gebeurtenissen en geschiedenissen 
die er zich hebben afgespeeld. Het is een 
basisbeeld van wat de tijd doet. Doorgaans 
kantelt al wat ergens gebeurt in de absolute 
vergetelheid en het niets. Maar in Rome is 
het bezinksel van alle geschiedenissen die 
zich daar hebben afgespeeld aan elkaar 
gekoekt, tot een ‘massa’, tot grond. Daarom 
kan men in Rome nooit meer bij het begin 
beginnen. Er is geen aarde, geen natuur 
meer om van te vertrekken. De grond is er 
van puin gemaakt, en de bomen groeien 
bovenop de stenen. Dit schouwspel noopt in 
de klassieke ruïnetraditie, van Du Bellay’s 
Les Antiquitez de Rome over Diderots inter-
pretaties van Hubert Roberts saloninzen-
ding tot het ruïne-essay van Georg Simmel, 
tot het contempleren van de ultieme verzoe-
ning van natuur en cultuur, en biedt de bij-
zondere troost van het zien wegzinken van 
de Geschiedenis in de Tijd. ‘Nous revenons 
sur nous-mêmes. … A l’instant, la solitude et 
le silence règnent autour de nous…’23 Deze 
klassieke interpretatie van de ruïne klinkt bij 
Piranesi zeker soms mee. Maar hij staat zelf  
niet in deze klassieke ruïnetraditie.
 Piranesi’s beelden van Rome vertellen 
geen verhaal, en ze tonen méér dan andere 
beelden de tijd als massa. Maar Piranesi 
toont tegelijk die dichte massa in een teveel 
aan plaats. ‘L’oeuvre de Piranesi est pareil à 
une ville étrange, plus vaste que Rome à 
laquelle il ne se limite pas…’24 De ruimte 
waarbinnen de plekken van Rome verschij-
nen is een oneindige ruimte, een ruimte die 
zelfs die opgehoopte tijd niet kan vullen. 
Apeiron: ‘oneindig’, maar ook: ‘zonder uit-
gang’. Het universum van Piranesi heeft, zo 
begrepen, de structuur van zijn Carceri  
– van een universum zonder ‘toneel’, zoals 
Focillon opmerkt, een oneindige ruimte 
zonder ‘grond’ om op te bouwen.25 Net 
daarom is de schrik die de bizarre, monster-
lijke figuurtjes van Piranesi aanjagen maar 
oppervlakkig. Ze doen unheimlich aan, maar 
de unheimlichkeit die ze oproepen is ons 
onrustwekkend vertrouwd. We begrijpen 
hun paniek en al dat spastisch zwaaien 
maar al te goed. Het plotse besef  dat de bete-
kenissen waarmee we de Wereld aangekleed 
hebben niet blijken te passen, en we geen 
houding vinden waar we ons zeker in voe-
len, is ons maar al te goed bekend. Het zijn 
niet alleen de insecten die niet weten waar 
ze zijn. Zelfs in Rome, in de stad waar alles, 
tot de grond toe, door mensen en de geschie-
denis gemaakt is, weten wij nog niet waar 
wij zijn. 
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(...)
	 What	is	your	notion?
	 It	appears	to	me	to	be	a	study	of	the	kind	
which	we	are	seeking,	and	which	leads	natu-
rally	to	reflection,	but	never	to	have	been	
rightly	used;	for	the	true	use	of	it	is	sim-
ply	to	draw	the	soul	towards	being.
	 And	so,	Glaucon,	I	said,	we	have	at	last	
arrived	at	the	hymn	of	dialectic.	This	is	
that	strain	which	is	of	the	intellect	only,	
but	which	the	faculty	of	sight	will	never-
theless	be	found	to	imitate;	for	sight,	as	
you	may	remember,	was	imagined	by	us	after	a	
while	to	behold	the	real	animals	and	stars,	
and	last	of	all	the	sun	himself.	And	so	with	
dialectic;	when	a	person	starts	on	the	dis-
covery	of	the	absolute	by	the	light	of	rea-
son	only,	and	without	any	assistance	of	
sense,	and	perseveres	until	by	pure	intel-
ligence	he	arrives	at	the	perception	of	the	
absolute	good,	he	at	last	finds	himself	at	
the	end	of	the	intellectual	world,	as	in	the	
case	of	sight	at	the	end	of	the	visible.
	 Exactly,	he	said.
	 And	surely	you	would	not	have	the	children	
of	your	ideal	State,	whom	you	are	nurturing	
and	educating	--	if	the	ideal	ever	becomes	
a	reality	--	you	would	not	allow	the	future	
rulers	to	be	like	posts,	having	no	reason	in	
them,	and	yet	to	be	set	in	authority	over	
the	highest	matters?
	 Certainly	not.
	 Then	you	will	make	a	law	that	they	shall	
have	such	an	education	as	will	enable	them	
to	attain	the	greatest	skill	in	asking	and	
answering	questions?
	 Yes,	he	said,	you	and	I	together	will	make	it.
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DIRK PÜLTAU

Vooraf

Over de Belgische kunstenaarsgroep Schède 
is weinig informatie beschikbaar. De naslag-
werken Belgische kunst na 1945 en Belgische 
kunst na 1975 1 vermelden onder meer dat 
het om een collectief  gaat dat een tijdschrift 
uitgaf  en een reizende tentoonstelling orga-
niseerde. Eén keer worden de namen van de 
drie stichters vernoemd – Alessandro 
Filippini, Mario Ferrucci en Sergio Domian.2 
Over de inhoud van het tijdschrift en de 
opzet van de tentoonstelling, over het artis-
tieke en intellectuele milieu rond Schède, en 
over nog vele andere kwesties is evenwel 
weinig of  niets bekend. Toen ik begin 2010 
gevraagd werd een presentatie te verzorgen 
in de Jan van Eyck Academie in verband met 
het archief  van het kunstenaarsinitiatief  
Agora (Maastricht, 1972-1985)3, viel mijn 
oog onmiddellijk op de vijf  nummers van 
het tijdschrift Schède. Fiches d’opérateurs ano-
nymes die zich in het archief  bevonden. 
Ondertussen was gebleken dat enkele post-
kaartjes in het archief, die onder de naam 
‘Alessandro’ vanop een Brussels adres naar 
Agora werden gestuurd, met voormalig 
Schèdelid Alessandro Filippini in verband 
konden worden gebracht. Ik belde het tele-
foonnummer op een van de kaartjes en tot 
mijn niet geringe verbazing had ik meteen 
Schèdestichter Filippini aan de lijn. Toen we 
elkaar later troffen, kwam ik te weten dat 
Alessandro niet alleen de drijvende kracht 
achter Schède was, maar dat hij een uniek 
oeuvre had uitgebouwd waarvan de the-
ma’s bij de werkzaamheden van Schède 
aansloten.4 In het licht van de nauwe band 
van Alessandro’s werk met de activiteiten 
van Schède, maar ook en vooral omwille 
van het bijzondere karakter van zijn per-
soonlijke oeuvre in de jaren 70, besloot ik 
zowel het werk van Schède als dat van 
Alessandro Filippini aan een onderzoek te 
onderwerpen. 

Het vroege werk van Alessandro 
Filippini

Alessandro Filippini werd geboren in 1946 
en studeerde van 1960 tot 1964 aan de 
Academie voor Schone Kunsten te Rome. 
Van 1964 tot 1968 zette hij zijn studies ver-
der aan de École Nationale Supérieure 
d’Architecture et des Arts Visuels, La 
Cambre (ENSAAV) in Brussel. In de periode 
1966-1968, toen hij nog in Brussel stu-
deerde, maakte Alessandro onder meer 
zogenaamde Solidificazioni (‘verhardingen’). 
Het gaat om prettige werken vol ongege-
neerde anekdotiek, die zonder twijfel moe-
ten worden gesitueerd in de volle jaren 60, 
gedomineerd door pop art en nouveau réa-
lisme. Een van die Solidificazioni bestaat uit 
een open koffertje dat volgepropt is met kle-
ren, een kam, een scheermesje en een tan-
denborstel. Dit enigszins groezelige en 
‘ingeplaasterde’ stukje leven moet – getuige 
de titel – opgevat worden als een portret van 
iemand die vertrekt naar een tehuis: Ritratto 
di un partente all’ ospizio (1967). Ook een 
andere Solidificazione – een werk uit 1966 
bestaande uit een kastje met een kitscherige 
lampekap, allerlei prullaria en een paar 
pantoffels op het onderste schapje – moet 
worden gelezen als een portret, dat van een 
‘oude dame’. In de ogen van Filippini staat 
dit jeugdwerk totaal los van het werk dat hij 
later – in de tijd van Schède (en onder de 
naam Schède) – zou maken. Toch bevindt 
zich onder de groep Solidificazioni één werk 
uit 1967 dat sterk doet denken aan wat 
komen zal. Het gaat om de ‘verharding’ van 
een lap textiel. De lap hangt aan de muur en 
lijkt een object af  te dekken, een object met 
een rechthoekige en tweedimensionale 
vorm, dat dus best wel eens een schilderij 
zou kunnen zijn… 
 Omstreeks 1970 verandert er iets funda-
menteels in het werk van Alessandro, die 
zijn werk overigens vanaf  dan (meestal) met 
zijn voornaam signeert. Die wending blijkt 
bijvoorbeeld uit een werkje dat bijzonder 

precies gedateerd is. Het is een anoniem 
schilderijtje dat als een readymade voorzien 
werd van Alessandro’s signatuur en de 
datum ‘22.5.1971’. Alessandro doopte het 
werkje Firmare le opare degli altri (‘het werk 
van anderen signeren’). Het gaat echter niet 
zomaar om een toe-eigening – de ‘toe-eige-
naar’ is immers te zichtbaar aanwezig. Zijn 
naam staat letterlijk centraal op het schilde-
rijtje in plaats van discreet in de hoek. Onder 
de naam staat – haast even prominent – de 
datum. Door hun plaats in het midden en 
pal op de beek die het landschapje domi-
neert, gaan signatuur en datum als het 
ware het eigenlijke onderwerp van het werk 
vormen. Daarbij suggereert de prominente 
koppeling van naam en datum op de mid-
denas van het schilderij dat beide op het-
zelfde niveau moeten worden gelezen: het 
eigenlijke onderwerp is niet zozeer 
‘Alessandro’, maar ‘Alessandro op 22 mei 
1971’. Gesuggereerd wordt dat de identiteit 
van ‘Alessandro’ evengoed uit zijn naam 
bestaat als uit de datum waarop de genaam-
de Alessandro sporen nalaat. De signatuur-
annex-datum vertelt ons dus dat er evenveel 
Alessandro’s zijn als er dagen zijn in een 
jaar – of  in een leven. In die zin eigent 
Alessandro zich niet zozeer iets toe, maar 
onteigent hij zichzelf, wist hij zichzelf  uit 
door de verstrooiing van zijn identiteit te 
affirmeren. Door de situering van zijn iden-
titeit in de tijd te affirmeren – ‘Ik ben op elk 
moment iemand anders’ – en die identiteit 
op een anoniem schilderijtje te projecteren, 
verduidelijkt hij dat we in dat ‘anders wor-
den’, in die veelvuldigheid van het subject, 
steeds op weg zijn naar de anonimiteit.
 In datzelfde jaar – 1971 – vat Alessandro 
een work in progress aan dat het thema van 
de disseminatie van de identiteit over een 
lange tijdsperiode – de tijd van een leven – 
op een nog meer concrete en materiële 
manier aansnijdt. Het werk ziet er uit als 
een bokaal, maar het gaat niet om dat 
object. De bokaal is een opslagplaats voor de 
relicten die erin bewaard worden en die er 
ook nu nog dagelijks (of  laat ons zeggen 
wekelijks) aan toegevoegd worden: de vin-
ger- en teennagels van Alessandro. Op een 
kaartje waarvan zich onder meer een exem-
plaar in het archief  van Agora bevindt, zien 
we de toestand van dit work in progress anno 
1976. De kleinere bokaal op het kaartje 
heeft Alessandro inmiddels voor een hoger 
en slanker model ingeruild.
 Elke (afgeknipte) nagel is een spoor van 
het individu op een bepaald moment in de 
tijd. De hele verzameling nagels in de bokaal 
vormt een index van de wijze waarop de 
identiteit in de tijd verstrooid wordt, zoals de 
datum op het schilderijtje – door alle andere 
mogelijke data op te roepen – een index 
vormt van de disseminatie van de identiteit 
over een lange tijdsperiode, de duur van een 
leven… Bovendien wordt de verstrooiing 
van de identiteit in dit werk opnieuw met de 
idee van anonimiteit verbonden. Deze 
nagels kunnen immers van ‘iedereen’ zijn. 
Iedereen beschikt over dit ‘materiaal’ en 
iedereen knipt zijn of  haar nagels van tijd 
tot tijd. Alle nagels zien er bovendien onge-
veer hetzelfde uit. Alessandro’s bokaal met 
nagels maakt dus als het ware duidelijk dat 
‘ik’ ‘iedereen’ kan zijn. En toch lost de idee 
van een identiteit hier niet zomaar op in de 
oneindige veelvuldigheid van een indiffe-
rente, ‘anonieme’ subjectiviteit. Op één wel-
bepaalde manier blijven nagels nog altijd 
verwijzen naar de persoon van wie ze 
afkomstig zijn: via de DNA-code die we uit 
elke menselijke afscheiding kunnen aflezen. 
Met behulp van deze code is het in principe 
mogelijk om het ‘individu’ Alessandro uit 
dit materiaal te distilleren. Zo beschouwd, 
past Alessandro’s werk in een posthumaan 
tijdvak, een tijd waarin de idee van indivi-
dualiteit herleid is tot een reproduceerbare 
en manipuleerbare code. In zijn reductie tot 
DNA-code wordt het individu tot een multi-
pliceerbare onmens zonder traceerbare oor-
sprong getransformeerd.
 Wat later, in 1973, maakt Alessandro een 
fotoreeks onder de titel Povero e sconosciuto 
(‘arm en onbekend’). In een tiental foto’s 
poseren evenveel oude en volslagen onbe-
kende amateurschilders, penseel en palet in 

aanslag, in hun armzalige woonst. De 
monumentaliteit waarmee de oudjes pal 
voor de camera worden gezet, maakt de 
trots waarmee ze zich als kunstenaar affi-
cheren des te pijnlijker. Hun oude, vermoei-
de ogen lijken te verraden dat ze hun heroï-
sche pose op geen enkele manier ‘waard 
zijn’. Povero e sconosciuto is Alessandro’s eer-
ste poging om een thema aan te snijden dat 
in de activiteiten van Schède een centrale 
plaats zal bekleden: de anonieme kunste-
naar. De kwestie van het anonieme kunste-
naarschap wordt op een zeer directe manier 
– door het portretteren van ‘anonieme kun-
stenaars’ – gethematiseerd. De ‘anonieme 
kunstenaar’ als zodanig – dat wil zeggen: de 
onbekende kunstenaar die ‘op zijn zolderka-
mer’ onverdroten aan zijn kunst werkt – zal 
hij nadien nooit meer in beeld brengen. 
Wellicht voelde Alessandro aan dat een der-
gelijke letterlijke objectivering van de onbe-
kende kunstenaar – opgevoerd als een soort 
gecastreerde ‘ander’ wiens kunstenaar-
schap ‘vals’ is omdat de vrijere expressiemo-
gelijkheden van de echte kunstwereld hem 
ontzegd zijn – alleen maar tot een aandoen-
lijk en miserabilistisch tafereel aanleiding 
kon geven. In de plaats van anonimiteit te 
‘portretteren’, zal hij zich in de daaropvol-
gende tijd met Schède op anonieme kunst-
productie toeleggen.

De eerste operatie van Schède

Omstreeks het jaar 1971 smeden Alessandro 
Filippini, Sergio Domian en Mario Ferrucci, 
drie Belgische kunstenaars met Italiaanse 
roots, het plan om met een collectief  te star-
ten. Door te kiezen voor een collectieve 
organisatievorm doet het drietal meteen al 
een duidelijke uitspraak: men neemt stel-
ling tegen een burgerlijke kunstproductie 
die speculeert op de kapitalisering van de 

(bekende) naam. Ook de naam van het col-
lectief  is veelbetekenend. ‘Schede’  
– de meervoudsvorm van het Italiaanse 
woord ‘scheda’ – betekent letterlijk ‘fiches’ 
of  ‘steekkaarten’. De naam roept de idee op 
van een bureaucratische anonimiteit. 
Tegelijk wordt die abstracte negativiteit van 
de naam gecompliceerd door de toevoeging 
van een accent grave op de ‘e’ [è] – een ver-
wijzing naar de specifieke identiteit van de 
drie stichters als Italiaanse immigranten, 
meer bepaald als Franstalige Belgen van 
Italiaanse herkomst. Voor hun acties besluit 
het drietal de term ‘operatie’ te gebruiken, 
een term die de notie ‘opera’ omvat (‘werk’ 
in de zin van een ‘kunstwerk’), maar die 
tevens verwijst naar ‘werk’ in de meest alge-
mene zin van het woord. Het wijst allemaal 
op de intentie om het concept van auteur-
schap te problematiseren. Dit vormt meteen 
ook de centrale inzet van de eerste operatie 
van Schède: de publicatie Schède. Fiches 
d’opérateurs anonymes, die – zoals de titel uit-
drukkelijk aangeeft – uitsluitend uit ano-
nieme bijdragen bestaat.
 Schède. Fiches d’opérateurs anonymes ver-
schijnt maandelijks, in de periode tussen 
november 1974 en oktober 1975. Het 
betreft een losbladige publicatie met een 
eenvoudig concept. Elk nummer van het 
tijdschrift bestaat uit een aantal bladen, 7 in 
het eerste nummer, 9 in het tweede, 11 in 
het derde, 13 in het vierde en het vijfde 
nummer… Met behulp van een kopieerma-
chine worden de bladen gekopieerd, in een 
bruine inkt die aan sepia doet denken, en 
afgedrukt op een licht soort papier. Naast de 
bladen bestaat elk nummer enkel nog uit 
een titelpagina. Het laatste blad is een hand-
geschreven inhoudsopgave.
 De naam van het tijdschrift geeft aan dat 
elk blad als een ‘fiche’ of  ‘steekkaart’ met 
een bijdrage van een ‘anonieme operator’ 
moet worden gezien. De naam van deze 

Alessandro

Ritratto di un partente all’ ospizio (Solidificazione), 
1967 (‘portret van iemand die vertrekt naar een 

tehuis’)

Ondergang van de kunstenaar – verrijzenis van de kunst?
De anonieme, efemere en nomadische operaties van Schède (1974-1980) en het werk van Alessandro
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Firmare le opare degli altri, 1970-1971 
(‘het werk van anderen signeren’)
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nagels, sinds 1971, toestand in 1976
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publicaties is dus tevens de exacte en letter-
lijke beschrijving van de inhoud van het 
blad. Belangrijk is de losbladigheid van de 
publicatie. Zo wordt de autonomie van de 
afzonderlijke bijdragen beklemtoond, en 
wordt verzaakt aan een redactionele opzet 
waarbij bepaalde bijdragen (door ze bijvoor-
beeld vooraan te plaatsen) als ‘belangrijker’ 
naar voor worden geschoven dan andere. 
De gebruiker/kijker van Schède kan de 
opeenvolging van de bijdragen naar goed-
dunken wijzigen.
 ‘Iedereen’ kan in principe bijdragen leve-
ren aan het tijdschrift; je hoeft geen ‘kunste-
naar’ te zijn of  andere geloofsbrieven voor 
te leggen om erin te publiceren, al moet om 
praktische redenen een selectie worden 
doorgevoerd. Schède lijkt daarmee de prak-
tische toepassing te leveren van een idee dat 
gewoonlijk met Beuys wordt geassocieerd: 
de gedachte dat iedereen een (potentiële) 
kunstenaar is, dat elke persoon in het bezit 
is van artistieke vermogens die onder 
bepaalde condities ontwikkeld kunnen wor-
den. Het tijdschrift bevat dan ook bijdragen 
van personen van allerlei slag: kunstenaars, 
curatoren, critici, maar ook eenvoudigweg 
vrienden en kennissen uit de omgeving van 
de drie stichters.
 Opvallend is dat veel bijdragen spelen met 
de idee van anonimiteit. In heel wat (foto-
grafische) inzendingen komt het bekende 
‘zwarte rechthoekje’ voor waarmee perso-
nen op foto’s of  televisiebeelden onherken-
baar worden gemaakt. Veel personen op de 
foto’s dragen een zonnenbril, een ietwat 
stijlvollere manier om onherkenbaar te zijn. 
Met dergelijke ingrepen wordt de idee van 
anonimiteit op het niveau van de bijdragen 
verdubbeld. Deze bijdragen zijn niet enkel 
anoniem, ze gaan ook over anonimiteit, ze 
spelen een spel met hun eigen statuut – al 
hadden de rechthoekjes en zonnenbrillen 
daarnaast wellicht ook de praktische functie 
om de afgebeelde personen onherkenbaar te 
maken en de kijker-op-zoek-naar-een-
auteur belangrijke sleutels te ontnemen. 
Een merkwaardig detail is dat een aantal bij-
dragen met het persoonlijke oeuvre van 
Alessandro kan worden verbonden. Zo bevat 
het februarinummer van 1975 (nr. 4) een 
bladzijde waarop een foto te zien is van een 
Solidificazione van Alessandro uit 1967. 
Gaat het om een bijdrage van Alessandro 
zelf ? Of  heeft iemand anders een foto van 
het werk van Alessandro voorgesteld? Wordt 
hier een spel gespeeld met onze honger naar 
de ‘naam’, ons onvermogen naar het kunst-
werk te kijken zonder al meteen een blik op 
het onderschrift te werpen?
 Ook de distributie van het tijdschrift 
wordt door een kritische agenda bepaald. 
De nummers worden gratis opgestuurd 
naar een aantal personen en instituten, 
waaronder Agora. Het is niet zonder beteke-
nis dat Alessandro Filippini, die de verdeling 
van het tijdschrift voor zijn rekening neemt, 
Agora niet kende en de in Maastricht geves-
tigde experimentele kunstruimte nooit 
bezocht. Hij maakte gewoon gebruik van 
een lijst van adressen die hem door een aan-
tal mensen uit de kunstwereld – ICC-
directeur Flor Bex, de Antwerpse criticus 
Wim Van Mulders, de Brusselse criticus 
Bernard Marcelis – waren toegespeeld. 
Daarbij lag het niet in zijn bedoeling om een 
‘netwerk’ uit te bouwen of  interesse op te 

wekken in de hoop meer kansen te krijgen 
om tentoon te stellen. De anonimiteit van 
de bijdragen en de weigering om het tijd-
schrift op de markt te brengen, passen bin-
nen één en dezelfde logica. De cultus en het 
fetisjisme van ‘waarde’ op de kunstmarkt 
vindt inderdaad haar hypertrofische vorm 
in haar verknoping met de kapitalisering 
van de (bekende) naam: we spreken over 
‘een Van Gogh’, ‘een Picasso’. De logische 
conclusie van Schède is dat elke poging om 
de kunstproductie los te koppelen van de 
logica van de markt, gepaard dient te gaan 
met de deconstructie van een van de cruci-
ale mythes die de kunstmarkt aandrijft: de 
mythe van de auteur.
 Schède. Fiches d’opérateurs anonymes kan 
echter niet herleid worden tot een kritische, 
negatieve geste. Het tijdschrift wil ook een 
positieve bijdrage leveren, het wil aantonen 
dat de anonimiteit van de kunstproductie 
een verschil maakt en zelfs een ander soort 
kunst mogelijk maakt. In dat verband loont 
het de moeite om onze queeste naar ‘namen’ 
op te schorten en ons even in de naamloze 
inhoud van het blad te verdiepen. Wat mer-
ken we? Dit blijkt ons algauw wonderwel te 
lukken! Het blijkt namelijk dat ons bij het 
doorbladeren van Schède. Fiches d’opérateurs 
anonymes nauwelijks namen te binnen 
schieten. Dat is merkwaardig. Op grond van 
onze kennis van het netwerk van Schède 
kunnen we immers aannemen dat heel wat 
Belgische kunstenaars aan het tijdschrift 
hebben bijgedragen, waaronder een aantal 
van wie het werk ons bekend is en die we 
dus zouden moeten kunnen identificeren. 
Toch slagen we er niet in om ook maar één 
kunstenaar te ‘ontmaskeren’, behalve wel-
licht Alessandro zelf. Een concreet ‘bewijs’ 
dat anonimiteit een verschil maakt, is de 
onmogelijkheid om de bijdrage van één wel-
bepaalde kunstenaar te vinden, van wie 
Alessandro onthuld heeft dat hij een bijdra-
ge aan het tijdschrift heeft geleverd: Niele 
Toroni. Van geen andere kunstenaar is het 

werk makkelijker te identificeren dan de 
Zwitser Niele Toroni. Iedereen herkent 
onmiddellijk zijn ‘travail-peinture’, die erin 
bestaat een begrensd oppervlak te marke-
ren met verftoetsen afkomstig van een verf-
borstel nr. 50, aangebracht op een regelma-
tige afstand van 30 cm. Gevraagd naar een 
anonieme bijdrage voor Schède, besliste 
Toroni om iets anders te doen. De wetenschap 
dat zijn naam niet vermeld zou worden, 
stuurde zijn werk een andere kant op – het 
mooiste bewijs dat anonimiteit een ander 
soort kunst mogelijk maakt!

De tweede operatie van Schède

In oktober 1975 verschijnt het laatste num-
mer van Schède. Fiches d’opérateurs anony-
mes. Na een jaar wordt de eerste operatie 
van Schède gestaakt: de keuze om de num-
mers gratis toe te sturen aan personen en 
instituten, en ze niet te verkopen, impliceert 
dat het trio enkel geld in het project inves-
teert en niets terugkrijgt om de kosten te 
dekken. Na een tijdje moet de publicatie 
noodgedwongen worden stopgezet.
 Wellicht al in de loop van het volgende 
jaar – 1976 – wordt een tweede operatie 
voorbereid: de tentoonstelling Ambulant en 
kortstondig (Itinérante et ephémère). Ook in 
dit geval wordt het concept van de operatie 
al door de titel samengevat. ‘Ambulant’ 
(‘Itinérante’) duidt op het feit dat het om een 
‘nomadische’ tentoonstelling gaat. Het is 
inderdaad de bedoeling dat de expo wereld-
wijd op zoveel mogelijk publieke plaatsen 
neerstrijkt – private en commerciële ruim-
tes worden dus bewust uitgesloten. Met 
‘kortstondig’ of  ‘ephémère’ doelt Schède op 
het feit dat de kunstwerken slechts voor een 
beperkte periode bestaan: na de laatste ten-
toonstelling worden ze vernietigd. De ver-

nietiging van de kunstwerken aan het einde 
van de tentoonstelling bevestigt de strategie 
van Schède om het marktmechanisme van 
waardeaccumulatie de pas af  te snijden.
 De eerste aflevering van de reizende ten-
toonstelling vindt plaats van 19 januari tot 
2 februari 1978 in de Zwarte Zaal van de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
in Gent en bestaat uit minstens 78 werken5 
van evenveel deelnemers. Kort daarop is de 
tentoonstelling van 28 februari tot 6 maart 
te gast in het Hôtel Van de Velde te Brussel 
(in een organisatie van de École Nationale 
Supérieure d’Architecture et des Arts 
Visuels, La Cambre). Daarna duurt het tot 
1979 6 voor ze nogmaals te zien is in de 
Galerie Sans Nom [sic] van de Universiteit 
van Moncton, Canada. Naast deze drie 
instituten kan Schède nog slechts één ande-
re instelling warm maken voor de tentoon-
stelling, het Antwerpse ICC, waar de finale 
episode van de reizende tentoonstelling 
plaatsvindt en de werken op de laatste dag 
verbrand worden. Het ‘ambulante’ karakter 
van de tentoonstelling blijft dus jammer 
genoeg eerder beperkt.
 Onderzoek in het archief  van het ICC te 
Antwerpen leert dat Ambulant en kortstondig 
lang op voorhand en tot in de puntjes werd 
voorbereid. In het ICC-archief  bevindt zich 
een brief  van 21 januari 1977 waarin 
Alessandro Filippini ICC-directeur Flor Bex 
verzoekt om een lijst (met adressen) van 
kunstenaars te sturen die in aanmerking 
komen om voor Ambulant en kortstondig te 
worden uitgenodigd. De brief  is het bewijs 
dat Schède al vanaf  het begin met het ICC in 
contact stond. Vanaf  het prille begin had 
Schède een akkoord met Bex dat het ICC de 
laatste tentoonstellingsplek van Ambulant 
en kortstondig zou zijn en dat de werken op 
de laatste tentoonstellingsdag zouden wor-
den vernietigd.

Alessandro

Povero e sconosciuti, 1973 (‘arm en onbekend’)

Schède: eerste operatie: Tijdschrift Schède, fiches 
d’opérateurs anonymes, nr 1, november 1974

Schède: eerste operatie: Tijdschrift Schède, fiches d’opérateurs anonymes, nr. 1, november 1974

Schède: eerste operatie: Tijdschrift Schède, fiches d’opérateurs anonymes, nr. 5, maart 1975 
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Bij de voorbereiding van de tentoonstelling 
wordt een zorgvuldige procedure gevolgd. 
Eerst worden uiteraard de kunstenaars 
gecontacteerd – via de post, de telefoon of  via 
informele contacten. Telkens wanneer een 
werk arriveert – het verzamelpunt is het per-
soonlijke adres van Alessandro Filippini in de 
Gewijde Boomstraat 127, 1050 Brussel – 
krijgt de auteur van de inzending met keren-
de post een ontvangstbewijs toegestuurd, 
waarin tevens gestipuleerd is dat het werk 
‘volgens afspraak’ binnen een bepaald tijds-
bestek – doorgaans wordt de periode van 
december 1979 tot augustus 1980 opgege-
ven – zal worden vernietigd. 
 De tentoonstelling zelf  is volgens een zeer 
strak format opgebouwd. Om praktische 
redenen zijn de kunstenaars en andere 
genodigden verzocht om een werk te leve-
ren dat op een paneel van 60 x 60 cm kan 
worden gepresenteerd. De werken dienen 
dus van beperkte omvang te zijn, bij voor-
keur tweedimensionaal en in elk geval niet 
te zwaar. Driedimensionale werken, sculp-
turen of  installaties kunnen immers allerlei 
problemen met zich meebrengen – ze zou-
den de opstelling bemoeilijken en de ten-
toonstelling minder ‘mobiel’ maken, om 
nog te zwijgen van de eventuele complica-
ties bij de verbranding op de laatste dag. De 
vierkante panelen worden op één of  twee 
lijnen, en op een identieke afstand van 
elkaar opgehangen. De tentoonstelling 
geeft daardoor een erg seriële aanblik; de 
aaneenrijging van werken op identieke 
panelen vormt een horizontale grid. Je zou 
haast kunnen zeggen dat dit egaliserende 
raster de gelijkschakeling van de werken in 
hun reductie tot stof  en as voorspelt. (Of  
misschien zou je ook kunnen stellen dat het 
seriële totaalbeeld van het geheel de indivi-
dualiteit van de werken uitwist en daardoor 
‘anoniemer’ maakt.)
 Net als de eerste operatie is ook de tweede 
operatie ingegeven door een kritische hou-
ding ten aanzien van de kunstmarkt. Er zijn 
echter ook verschillen tussen beide opera-
ties. Terwijl de inhoud van het tijdschrift 
door ‘anonieme operatoren’ wordt geleverd, 
bestaat de tentoonstelling uit geautoriseer-
de werken. De auteur wordt dus in zekere 
zin in ere hersteld… om vervolgens te wor-
den ‘genegeerd’ in de vernietiging van zijn 
werk. De tweede operatie is op dit punt niet 
zonder pathos. Voor een deel heeft dit mis-
schien ook met het medium van de tentoon-
stelling te maken. Een tentoonstelling heeft 
vanuit zichzelf  al een demonstratiever 
karakter dan pakweg een boek of  een tijd-
schrift. Maar er zit ook iets demonstratiefs in 
het script van de tweede operatie, waarbij de 
(her)bevestiging van de auteur gevolgd 
wordt door zijn uitwissing, die de kunst in 
extremis redt van de recuperatie door de 
markt. De openlijke bezwering van de markt 
krijgt hier iets van een exorcistisch ritueel. 
Toch moet je Schède nageven dat ze op geen 
enkele manier getracht hebben om het 
pathos van het negatieve te exploiteren. 
Integendeel, niet alleen stellen zij alles in 
het werk om speculatie te vermijden, ze kie-
zen er ook voor om de vernietiging van de 
kunstwerken aan te pakken op een manier 
die wars is van elk spektakel. De vernieti-
ging van de kunstwerken op de binnenkoer 
van het ICC heeft niets van een happening 
of  een performance. Ze wordt gepresenteerd 
als een ambtelijk protocol, een onderdeel 
van een strikte procedure die noodzakelijk is 
om de publieke opinie ervan te overtuigen 
dat Schède het ‘contract’ met de kunste-
naars naleeft. Er wordt zelfs een deurwaar-
der geëngageerd om akte te nemen van het 
feit dat de destructie heeft plaatsgevonden 
en dat alle werken vernietigd zijn. Dat 
(getuige Alessandro) een aantal mensen 
toch nog het voorspelbare gerucht ver-
spreidden dat de tweede operatie van Schède 
slechts een truc was van de drie kunste-
naars om zich met een grote hoeveelheid 
unieke kunstwerken te verrijken, bewijst 
dat het bureaucratische protocol absoluut 
noodzakelijk was. De tentoonstelling bevat 
effectief  materiaal dat door gretige kunst-
speculanten met plezier zou zijn ‘gered’: 
brieven van André Cadere, kunstenaar, en 
Pierre Restany, de godfather van het nou-
veau réalisme, een werk van Niele Toroni, 
een werk van George Brecht met als titel 
Your letter…
 Tot een derde operatie van Schède is het 
niet meer gekomen. Alessandro Filippini 
zegt dat hijzelf  een einde maakte aan het 
Schède-avontuur omdat vrijwel alle werk 
op zijn schouders terechtkwam – hij vorm-

de zowat het eenmanssecretariaat van het 
collectief. Het einde van Schède betekende 
echter niet het einde van Alessandro 
Filippini’s artistieke praktijk. Meer zelfs, ook 
in de periode waarin Schède operationeel 
was, bleef  hij onder zijn kunstenaarsnaam 
Alessandro als individueel kunstenaar 
actief. Hoe deed hij dat? Hoe gaat een kun-
stenaar, die zo kritisch staat tegenover 
auteurschap en die zweert bij collectieve 
productie, om met de ‘burgerlijke’ conditie 
van het individuele kunstenaarschap?

Het anoniem worden van de 
kunstenaar

Van ongeveer 1973 tot 1978 werkt 
Alessandro aan narratieve fotomontages. 
Het gaat om reeksen van vernuftig gemon-
teerde beelden die bevolkt worden met ver-
schillende figuren. Samen lijken de beelden 
een enigmatisch verhaal te vertellen, zoals 
een fotoroman zonder tekst. Een van die 
reeksen heet Mort, résurrection et retour 
parmi les hommes (1974). Ze bestaat uit 
negen foto’s of  fotomontages in een vier-
kant formaat. Een groepje mannen staat 
rond een kist waarin een man – Alessandro 
zelf  – is opgebaard (beeld 1). De mannen 
dragen de kist naar een plek waar de overle-
dene begraven zal worden (beeld 2 en 3). Ze 
graven een put en verlaten het graf  (beeld 4 
en 5). Plots rijst de figuur uit de put en stijgt 
met de armen gespreid ten hemel (beeld 6 
en 7). In de laatste beelden (8 en 9) ver-
plaatst de actie zich naar de buurt van het 
treinstation Brussel-Zuid. We zien hoe de 
‘overledene’ in een straat te midden van de 
menigte op het voetpad neerdaalt. In het 
allerlaatste beeld wandelt de man gewoon 
op het trottoir tussen de mensen, en lost als 
het ware op in de anonieme menigte van de 
stad.
 Druk bevolkte straten en de grootstad in 
het algemeen zijn al sinds de 19de eeuw de 
plekken par excellence waar de anonimiteit 
‘thuis’ is. In de stad en de grootstedelijke 

straat is iedereen ‘niemand’ en dus ano-
niem. Die moderne anonimiteit wordt in de 
fotoserie verbonden met de mythologie van 
de kunstenaar/messias, die zich als uitzon-
deringsmens tegelijk aan de anonimiteit 
onttrekt. De uitzonderingspositie van de 
kunstenaar wordt echter op zijn kop gezet: 
op het moment dat de kunstenaar terug tot 
leven komt, wordt hij ‘opnieuw anoniem’  
– ‘Il devient de nouveau anonyme’, zegt 
Alessandro zelf  letterlijk. Er is bij de verrij-
zenis van deze kunstenaar geen sprake van 
een mysterieuze epifanie. Niemand in die 
straat bij het Zuidstation kijkt er zelfs maar 
van op dat ‘de kunstenaar’ in hun midden 
neerdaalt. Als deze kunstenaar nog een 
missie heeft, dan bestaat die uit een letter-
lijke gift: de kunstenaar realiseert zich waar 
hij zichzelf  volledig wegschenkt en naad-
loos door de anonieme menigte wordt opge-
slokt. Zijn gift is zo radicaal dat niemand 
hem opmerkt – het contrast met Joseph 
Beuys kan niet groter zijn!
 In de meeste andere fotoseries gebeurt 
iets gelijkaardigs, zij het op een totaal ande-
re manier. Het meest opvallende kenmerk 
van die reeksen is namelijk dat alle persona-
ges… identiek zijn. Alle karakters worden 
gespeeld door dezelfde persoon: Alessandro 
zelf. De meeste ‘verhalen’ die worden uitge-
beeld, zijn nogal absurd. Eigenlijk gaat het 
minder om het vertellen van een verhaal 
dan om het tegen elkaar uitspelen van ver-
schillende karakters en gemoedstoestan-
den, die uitgedrukt worden met behulp van 
klassieke middelen, via de expliciete, thea-
trale houdingen en gebaren van de figuren 
zoals we die kennen uit de klassieke schil-
derkunst. Door één en dezelfde figuur in die 
verschillende houdingen en rollen op te 
voeren, wordt uitgedrukt dat een en dezelf-
de persoon – zo men wil Alessandro zelf  – al 
die verschillende rollen of  personages in 
zich draagt.
 In de meest uitgewerkte serie (ca. 1975-
1976) heeft Alessandro echter wel degelijk 
een leesbaar en overbekend verhaal nage-
speeld: het leven van Christus, zoals ver-

beeld in een schilderijenreeks uit de 
Italiaanse renaissance, geconcipieerd door 
Fra Angelico voor de Armadio degli Argenti 
in Firenze. Men wordt duizelig van het kij-
ken naar deze fotomontages. Die duizeling 
wordt veroorzaakt door de herhaling van de 
figuur Alessandro, die opnieuw alle rollen 
speelt – en dat zijn er in dit geval bijzonder 
veel. Een vergelijkbare duizeling ervaar je 
als je stilstaat bij die immense opeenhoping 
van nagels die inmiddels 30 jaar in een 
bokaal samenvat.
 In L’histoire du Christ gebruikt Alessandro 
de didactiek die Angelico’s schilderkunst 
kenmerkt om zijn eigen visie op de mens 
klaar en duidelijk te belichten. Zijn bood-
schap is opnieuw dat alle rollen en karak-
ters die de mensheid ooit voortbracht en die 
in de reeks van Fra Angelico zichtbaar wor-
den gemaakt – de held en de moordenaar, 
de goede en de slechterik, degene die zich 
emotioneel betrokken toont en de opportu-
nist die slechts toekijkt of  zijn schouders 
ophaalt… – allemaal in elk van ons verza-
meld zijn. Wij zijn hen allemaal. We kunnen 
dus ook op elk moment iemand anders wor-
den, we zijn als het ware niets anders dan 
dit ‘potentieel’ om (iemand) anders te wor-
den… wat in wezen betekent dat we niet 
‘iemand’ zijn. We zijn hoogstens op weg om 
iemand te zijn: in wezen zijn we altijd ‘ano-
niem’. De anonimiteit en de multipliciteit 
van het individu krijgen door de link met de 
exemplarische, grote schilderkunst van 
Angelico een haast universele allure: het 
wordt een uitspraak over het lot van ‘de 
mensheid’. 
 Het hoeft ons niet te verbazen dat thema’s 
als de anonimiteit of  de multipliciteit van 
het subject in Alessandro’s individuele werk 
kunnen worden teruggevonden. Ze stonden 
immers ook in de twee operaties van Schède 
centraal. De operaties van Schède en 
Alessandro’s eigen praktijk zijn nog in een 
ander opzicht nauw met elkaar verbonden, 
namelijk door de manier waarop ze publiek 
gemaakt worden. Alessandro heeft zijn foto-
montagereeksen nauwelijks tentoonge-
steld, en er geen enkele van verkocht. Toch 
zijn deze werken ‘publiek gemaakt’: 
Alessandro stuurde ze op naar tijdschriften, 
net zoals hij het tijdschrift Schède. Fiches 
d’opérateurs anonymes naar Agora had toe-
gezonden. Sommige van die tijdschriften, 
waaronder +-0 en Flash Art, besloten om 
tot publicatie over te gaan. Intussen hield 
Alessandro de niet ingekaderde fotografi-
sche prints bij in mappen. Hij deed geen 
pogingen om ze te laten circuleren op de 
kunstmarkt. Natuurlijk is een dergelijke 
praktijk niet ongewoon voor die tijd. Heel 
wat kunstenaars gingen in die periode op 
zoek naar manieren om hun werk buiten de 
klassieke kunstmarkt openbaar te maken. 
Toch is het frappant dat een oeuvre met zo’n 
visuele aantrekkingskracht en onweer-
staanbare humor als dat van Alessandro, 
dat alles in zich had om succesvol te zijn, 
nooit op de kunstmarkt of  in het tentoon-
stellingscircuit opdook.
 Slechts één keer was Alessandro actief  op 
‘de markt’. Op een postkaart uit 1977, 
waarvan zich eveneens een exemplaar in 
het archief  van Agora bevindt, demon-
streert Alessandro een voorwerp – een wit 
doek dat copriarte wordt genoemd – dat hij 
te koop aanbiedt. Het doek is beschikbaar in 
twee formaten, een groter model van 200 x 
200 cm en een kleiner exemplaar van 120 x 
120 cm. De prijs voor het betreffende object 
wordt in dollars uitgedrukt, de pecuniaire 
lingua franca van de kunstmarkt: hij 
bedraagt respectievelijk 19 en 14 dollar. Het 
voorwerp dat Alessandro demonstreert en 
te koop aanbiedt, kan evenwel bezwaarlijk 
een kunstwerk worden genoemd. Het is 
immers een doek om kunstwerken te verber-
gen. Wat verkocht wordt, is geen kunstwerk, 
maar de negatie ervan. Op de postkaart pro-
moot Alessandro zijn ‘overtrek voor kunst-
werken’ – het Italiaanse copriarte is een 
samentrekking van copriare (‘bedekken’) 
en arte (‘kunst’) – als een geschenkideetje 
en demonstreert hij hoe je het betreffende 
artikel moet gebruiken. Opvallend is dat het 
doek erg lijkt op het ‘verharde’ en dus eerder 
sculpturale kleed in gips dat Alessandro in 
1967 maakte, toen hij zich zogenaamd nog 
volop in zijn pop- of  nouveau-réalisme-
periode bevond.
 Alessandro verkocht geen enkele van 
deze doeken. Op de kaartjes, die net als de 
nummers van Schède naar verschillende 
adressen werden gestuurd, heeft hij geen 
enkele reactie ontvangen. 

Schède: tentoonstelling ‘Ambulant en kortstondig’, Zwarte Zaal, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 
Gent (19 januari – 2 februari 1978)

Schède: tentoonstelling ‘Ambulant en kortstondig’, ICC, Antwerpen, 
vernietiging van de werken op 6 juni 1980 om 20 uur
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GIJS VAN OENEN

Wat is de maatschappelijke rol van de beel-
dend kunstenaar? Is hij creatief, of  confor-
mistisch? Of  zijn die twee misschien identiek 
geworden – en heeft de kunst zich daarmee 
buitenspel gezet? Dat is het soort vragen 
waarop in twee recente publicaties antwoor-
den worden gezocht. De ene is een collectief  
werk, een collage bijna, getiteld Art and 
Activism in the Age of  Globalization, geredi-
geerd door Lieven De Cauter, Ruben De Roo 
en Karel Vanhaesebrouck. Een dertigtal 
auteurs vuurt hierin een waar salvo aan stel-
lingen, opvattingen, visies, ervaringen en 
interpretaties op de lezer af, waarin de redac-

teuren slechts in beperkte mate orde hebben 
kunnen of  willen aanbrengen. De ander is 
een schotschrift van de BAVO-tandem, 
Matthias Pauwels en Gideon Boie. In Too 
Active to Act. Cultureel activisme na het einde 
van de geschiedenis schieten ook zij een salvo 
af, maar anders dan het team van De Cauter 
c.s. hebben zij daarbij een duidelijke tegen-
stander in het vizier, te weten de (Nederlandse) 
kunstpraktijk die met de bestaande maat-
schappelijke orde collaboreert.
 Die zware term vinden we overigens in 
geen van beide publicaties, maar als zij 
ergens toe uitnodigen, dan is het tot een 
nieuw overdenken van dit aloude, beladen 
begrip, in samenhang met aanverwante ter-
men als betrokkenheid, engagement, inbed-

ding, kritiek, subversiviteit, weigering, pro-
test en verzet. Uit beide boeken spreekt het 
gevoel dat veel vormen van maatschappe-
lijk engagement tegenwoordig beklemmend 
zijn geworden. Waar kunstenaars zich in de 
jaren 70 bijvoorbeeld nog konden solidari-
seren met krakers en (andere) buurtbewo-
ners, en zich daarmee verzekerd wisten van 
een solide tegenculturele positie, daar wor-
den zij nu met zachte ambtelijke hand naar 
grootstedelijke ‘broedplaatsen’ geleid om 
daar in hun quasimarginaliteit een waarde-
volle bijdrage te leveren aan de zogeheten 
creatieve economie.
 De kunst staat daarin overigens niet 
alleen. Ook in de wetenschap zien we zo’n 
gevoel van onbehagen de laatste jaren de 

kop opsteken. Zo begint in Nederland verzet 
te ontstaan tegen de rol die de sociologie zich 
pakweg de afgelopen 25 jaar heeft laten 
aanmeten, die van dienstmaagd van het 
openbaar bestuur: zij zou haar autonomie 
hebben verkwanseld, door haar onder-
zoeksoren zowel financieel als ideologisch 
steeds verder te laten hangen naar de noden 
en prioriteiten van dat bestuur.1 Iets derge-
lijks geldt, a fortiori zelfs, voor de bestuurs-
kunde, al is het verzet van binnenuit daar uit 
de aard der zaak minder sterk. En ook geldt 
het bijvoorbeeld voor de ethiek, een discipli-
ne van de filosofie die tot voor een generatie 
in feite slechts een bijwagen van de theologie 
was, en haar ‘bevrijding’ daaruit in belang-
rijke mate heeft gekocht door zich als ‘toege-

Collaboratie in de kunst

Begrafenis en verrijzenis

Alessandro verstuurt zijn fotowerken in de 
hoop dat ze worden gepubliceerd in tijd-
schriften. Bij de postkaartjes volstaat het 
versturen op zich opdat deze ‘werken’ zich 
zouden ‘realiseren’ in de publieke sfeer. Het 

is een aanpak die sterk aan Alessandro’s 
Mort, résurrection et retour parmi les hommes 
doet denken: het werk realiseert zich daar 
waar het verdwijnt of  weggeschonken 
wordt, als flessenpost. Hoe moeten we ech-
ter begrijpen dat de zelfrealisatie van de 
kunst samenvalt met haar verdwijning? En 

wat moeten we – op een iets prozaïscher 
niveau – besluiten uit het feit dat iemand die 
niet wil functioneren op de kunstmarkt zich 
inderdaad tot de anonimiteit veroordeelt en 
dus ook de facto ‘verdwenen’ is? Enerzijds 
zien Alessandro en Schède de verdwijning 
van de kunstenaar (of  zijn naam) als iets 
positiefs. Ze geloven dat de anonimiteit van 
de kunst een productief  verschil kan maken. 
Alessandro herinnert zich onder meer dat 
de reeds genoemde inzending van Toroni 
hem en zijn twee companen ervan overtuig-
de dat ze ‘op de goede weg waren’.
 Zowel de productie van Schède als het 
werk van Alessandro bevatten echter ele-
menten die een al te optimistische lectuur 
compliceren. Zo kan je het werk van 
Alessandro over de multipliciteit van de 
identiteit positief  interpreteren als een 
reflectie op de complexe potentialiteit van 
het individu, wiens identiteit nooit vaststaat 
en die altijd ‘wordt’… Maar in bepaalde wer-
ken wordt de vermenigvuldiging van de 
Alessandrofiguurtjes zo op de spits gedre-
ven dat die multipliciteit van het subject uit-
mondt in een afgrondelijke versplintering. 
Veelzeggend is in dit verband dat 
Alessandro’s eerste fotomontage uit 1973 
– met slechts twee figuurtjes – een 
Alessandrofiguurtje te zien geeft dat zijn 
dubbelganger op de rug draagt. De titel van 
de montage luidt La morte addosso (letterlijk 
‘de dood op de rug’): Alessandro draagt dus 
zijn eigen dood op de rug. De verdubbeling 
van de identiteit wordt in het teken van de 
dood geplaatst – van de oplossing van elke 
identiteit. Alle fotomontages die draaien 
rond de vermenigvuldiging van het indivi-
du tenderen – ondanks hun onverholen 
humor – naar de posthumane disseminatie 
van de identiteit, zoals die uiteindelijk het 
meest ‘zichtbaar’ wordt of  escaleert in de 
duizelingwekkende verzameling nagels in 
een bokaal.
 Ook de positieve belangstelling van 
Schède voor anonieme productie heeft een 
duistere kant. De stichters geven dit al aan 
door hun collectief  ‘Schède’ te noemen, een 
naam die alludeert op de ontmenselijking 
van de mens in een geadministreerde 
wereld. In de reductie van de kunstenaar tot 
een anonieme ‘steekkaart’ in een bureau-
cratische ‘fichebak’ kan bezwaarlijk een 
‘positieve utopie’ worden herkend. Het is 
dus te eenvoudig om te stellen dat ‘anonie-
me productie’ voor Schède de zaligmakende 
oplossing is voor problemen als de instru-
mentalisering en de commodificatie van de 
artistieke vrijheid door de markt. Wél kan je 
stellen dat anonieme productie voor Schède 
de enige manier is om in het actuele tijdsge-
wricht een ‘juiste’ houding aan te nemen. 
In een tijd en een wereld waarin de mythe 
van de artistieke vrijheid als een drogbeeld 
functioneert om te verhullen dat de échte 
artistieke vrijheid niet bestaat, is anonieme 
productie de enige manier om diegenen 
recht te doen die niet beschikken over een 
stem en een taal – behalve een ‘valse’ taal 
die (denk aan de oude kunstenaars uit 
Povero e sconosciuto) enkel hun ‘aliënatie’ 
bevestigt. Individuele – en geautoriseerde – 
expressie is met andere woorden pas ‘waar-
achtig’ in een wereld waarin zij voor iedereen 
is weggelegd. Zover zijn we nog niet. In 
afwachting geldt het volgende statement 
van Schède, opgenomen in de publicatie bij 
Ambulant en kortstondig: ‘Vandaag moeten 

de kunstenaars noch de ‘meesters’ noch de 
‘opperpriesters’ zijn van de creativiteit, 
maar de ‘handelende filosofen’ van de over-
gangsfase naar een collectieve toe-eigening 
van de taal.’

Noten

 1  Karel Geirlandt (red.), Kunst in België na 1945, 
Antwerpen, Mercatorfonds, 1983, pp. 380, 
398; Florent Bex, Kunst in België na 1975, 
Antwerpen, Mercatorfonds, 2001, pp. 202, 
205, 209, 214, 219, 223.

 2  Bex, ibid., p. 202.
 3  Agora werd gesticht door Ger van Dijck en 

Theo van der Aa en was actief  in Maastricht 
van 1972 tot 1985. Zie Marc Goethals, Agora 
en het netwerk van Fandangos, uitgave naar 
aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling 
in de Jan van Eyck Academie, Maastricht,  
22, 23 en 24 mei 2010. Over de contacten van 
Agora met de Belgische kunstenaars Yves De 
Smet en Filip Francis: Caroline Dumalin, 
Streven naar een sociologische kunst. Twee 
Belgische connecties (1972-1976) van 
kunstenaarsinitiatief  Agora, in De Witte Raaf  
nr. 149, januari-februari 2011, pp. 16-17.

 4  Het eerste gesprek werd gevoerd op 26 maart 
2010 samen met Koen Brams.

 5  Voor het aantal 78 baseer ik mij op de 
gedateerde ontvangstbewijzen in het ICC-
archief. Vermoedelijk waren er meer werken te 
zien. Wel arriveerde minstens een handvol 
werken te laat om in de eerste tentoonstelling 
te worden opgenomen. 

 6  Volgens Bex, op. cit. (noot 1), p. 219, liep de 
tentoonstelling in de Galerie Sans Nom van  
20 februari tot 16 maart 1979. In de 
standaardbrief  van 16 april 1980 met 
uitnodiging voor de vernietiging van de werken 
op 6 juni 1980, die zich in het ICC-archief  
bevindt, is echter sprake van september 1979. 

Deze tekst gaat terug op een lezing getiteld 
The operations of  Schède (1974-1980): 
anonymous, ambulatory and ephemeral 
gehouden op 24 mei 2010 in kader van het 
driedaagse discursieve programma Agora: 
The archive – exhibited in de Jan van Eyck 
Academie, Maastricht.

Alessandro

Mort, résurrection et retour parmi les hommes, 1974, 9-delige reeks, nrs. 1, 3, 7, 8

Alessandro

Copriarte, 1977, postkaart, archief  Agora, Maastricht

Alessandro

La morte addosso, 1973 (‘de dood op de rug’)
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paste ethiek’ met een baaierd aan beleids-
vraagstukken te gaan bezighouden.
 Het zou te simpel zijn om deze tendensen 
in kunst en wetenschap louter toe te schrij-
ven aan lafheid en/of  een neiging tot poli-
tiek conformisme; respectievelijk om te 
menen dat de vernieuwing of  herziening 
van enkele begrippen in het vocabulaire 
van kunst of  wetenschap deze tendens zou 
keren. Zulke herziening en vernieuwing is 
zeker belangrijk en noodzakelijk, maar er is 
meer aan de hand. Dat komt ook tot uit-
drukking in de titels van de twee boeken. 
Kunst en activisme staan in het teken van 
de ‘globalisering’, en het cultureel activisme 
speelt zich af  ‘na het einde van de geschie-
denis’. In Art and Activism wordt die globali-
sering overigens niet expliciet gethemati-
seerd; het concept wordt eerder gebruikt als 
los – en modieus – equivalent van thematie-
ken als onbeheersbaarheid, onoverzichte-
lijkheid en risicosamenleving. Daarnaast 
dient het goede oude kapitalisme als steen 
des aanstoots. Too Active to Act is ook in dit 
opzicht doelgerichter: BAVO becommenta-
rieert Francis Fukuyama’s stelling dat er 
met het ‘einde van de geschiedenis’ ook een 
einde is gekomen aan het maatschappelijk 
nut van de kunst (Too Active to Act, p. 8). 
Daarmee nemen Boie en Pauwels primair 
de zelfgenoegzaamheid van de hedendaagse 
liberale democratie op de korrel.
 Hoewel Art and Activism door de gekozen 
vorm veel weg heeft van een schot hagel, 
doet (hoofd)samensteller Lieven De Cauter 
in zijn inleiding, speels-pretentieus aange-
duid als ‘rebelse proloog’, een manmoedige 
poging om enkele leidende gedachten te for-
muleren. Het centrale thema daarbij is sub-
versiviteit, ook de noemer van een lopend 
onderzoeksproject aan de kunsthogeschool 
RITS in Brussel. Subversiviteit is eigenlijk 
het romantische neefje van de verlichte, 
democratische maatschappelijke orde. Het 
duidt op gezagsondermijning, maar niet in 
de revolutionaire zin van omverwerping. 
Eerder gaat het om een tijdelijke verstoring 
van de gevestigde orde, een soort ludieke 
guerrilla in de traditie van het situationis-
me, die ruimte opent voor ‘alteriteit, devian-
tie en drifting’ (Art and Activism, p. 9). 
 Moet de subversiviteit weer in ere worden 
hersteld? Maar hoe moet dat in een tijd 
waarin alle traditionele gezag allang onder-
mijnd is? Terecht ziet De Cauter er een 
gevaar in om bijvoorbeeld de speelsheid tot 
subversief  principe uit te roepen. Kunst en 
wetenschap moeten volgens hem zeker 
‘speelplaatsen’ blijven – en we moeten ze 
dus niet laten annexeren door het beleid – 
maar de ‘werkelijke actie’ daarbuiten moet 
juist geen speelse vorm hebben. De Cauter 
pleit voor affirmative action, ‘positieve actie’ 
dus, actievormen die zich niet ‘tegen’ ver-
klaren maar ‘vóór’. En die positieve opstel-
ling is in de huidige onzekere tijd vooral 
defensief. Met name moeten verdedigd wor-
den: solidariteit, de internationale rechts-
orde, constitutionele rechten, uitingsvrij-
heid, de democratie, de welvaartsstaat en 
het ecosysteem (Art and Activism, p. 16).
 De stellingname van BAVO is een stuk 
minder geëxalteerd en, wellicht spijtig te 
zeggen, ook een stuk minder positief. 
Pauwels en Boie richten hun pijlen eendui-
dig en ondubbelzinnig op de kunstenaars 
die zich voor het karretje van de liberale 
democratie laten spannen, door bijvoor-
beeld mee te werken aan allerlei projecten 
voor participatie, engagement en delibera-
tie. Daarin zijn zulke kunstenaars inder-
daad graag geziene gasten, van wie wordt 
verwacht dat zij net dat beetje extra bren-
gen, dat zij ‘het verschil maken’, dan wel de 
X-factor bijdragen. Zij zijn de smeerolie 
geworden die de machine van de liberale 
democratie letterlijk en figuurlijk aan de 
praat houdt. Zij vormen de schaamlap van 
de hedendaagse ‘postpolitieke’ conditie, of  
misschien beter de franje, die de aandacht 
moet afleiden van het feit dat er geen werke-
lijke keuzes meer gemaakt kunnen en 
mogen worden en geen werkelijk afwijken-
de opvattingen meer gehoord kunnen wor-
den. Wat we overhouden zijn ‘brave bur-
gers’ en brave kunstenaars, die komen 
opdagen omdat de deliberatie- en participa-
tiemachine daaraan behoefte heeft.2 Hun 
aanwezigheid heeft echter geen ander effect 
dan de legitimatie van het doordraaien van 
deze machine. 
 Deze diagnose kan ik op zichzelf  wel 
onderschrijven. Zij komt in grote lijnen 
overeen met wat ik zelf  ‘interactieve metaal-
moeheid’ noem, een bijna verslavende 

gewenning aan het oneindige circuit van 
consultatie en deliberatie, die ons thans 
frustreert en ‘moe’ maakt omdat er nauwe-
lijks nog iets is dat werkelijk en hoognodig 
heel anders moet worden geregeld of  inge-
richt dan nu het geval is. Ik noem dat ‘de 
tragedie van de geslaagde emancipatie’  
– een formulering die enerzijds het positieve 
aspect van de hedendaagse conditie tot uit-
drukking brengt, en anderzijds een proble-
matische kant daarvan benadrukt, name-
lijk de belasting die de geslaagde emancipatie 
ons oplegt om onophoudelijk geëmanci-
peerd te handelen en te leven.3 Op vergelijk-
bare wijze stelt BAVO dat we zo druk bezig 
zijn met participeren dat we geen tijd heb-
ben om te handelen, dat wil zeggen om enig 
werkelijk verschil te maken: too active to act.
 Jammer is echter dat de vijftien hoofd-
stukken in Too Active to Act, van zo’n tien 
pagina’s per stuk, eigenlijk alleen deze 
boodschap herhalen, en dan nog niet eens 
in verschillende toonaarden. Samen met de 
lelijke vette typografie maakt dit het lezen 
tot een neerdrukkende ervaring. Als ware 
hij een heipaal wordt de boodschap er bij de 
lezer hoofdstuk na hoofdstuk ingeramd. Dat 
geldt zelfs voor het ‘beeldessay’ van Hendrik 
Jan Grievink: ook dat draagt, in even vet 
zwart, dezelfde BAVO-boodschap uit. 
Geëngageerde kunstenaars zijn niet meer 
dan ‘culturele therapeuten’ (Too Active to 
Act, p. 55) die, zoals Christopher Lasch in de 
jaren 70 aan de therapeuten verweet, geen 
bevrijding creëren maar juist afhankelijk-
heid bestendigen en de bestaande orde legi-
timeren. Deze kunstenaars, of  het nu gaat 
om WIMBY!4, Sabrina Lindemanns OpTrek-
project in Transvaal5, of  het Dwaallicht-
project in het Rotterdamse Nieuw Crooswijk 
van Jeanne van Heeswijk6, zijn allen ‘radi-
cale pragmatici’ met een ‘inclusieve, inte-
grale aanpak waarin geen maatschappelij-
ke partij te fout is om te engageren’. In een 
sarcastische parodie op mei 1968 is volgens 
BAVO het motto van deze kunstenaars: 
‘Wees realistisch, doe het mogelijke.’7

 Daartegenover wil BAVO zelf  vasthouden 
aan de oorspronkelijke leuze: ‘Wees realis-
tisch, eis het onmogelijke!’8 De strategische 
vorm die het duo hierbij aanbeveelt, is die 
van de overidentificatie, ofwel de ‘burgerlij-
ke overgehoorzaamheid’: de logica van de 
heersende machten zo ver doorvoeren dat 
de absurditeit of  immoraliteit ervan voor 
zichzelf  gaat spreken. Voorbeelden daarvan 
zijn Laibach, dat in 1983 op televisie pleitte 
voor een nog sterker en socialistischer 
Joegoslavië; Christoph Schlingensiefs Bitte 
liebt Österreich! waarbij asielzoekers in een 
Big Brotherachtige setting elkaar moeten 
bekampen met een verblijfsvergunning als 
hoofdprijs voor de winnaar; en Martijn 
Engelbregts huis-aan-huis bezorgde formu-
lier waarop het zogenaamde Registratie 
Orgaan Nederland vraagt of  men illegalen 
kent en zo ja, of  men bereid is die aan te 
geven. 
 Ik vind dit ook hele geslaagde vormen van 
cultureel activisme, maar anders dan BAVO 
zou ik die niet willen verbinden aan een 
ludiek-militante strategie van het ‘provoce-
ren van de machthebbers’, of  het ‘advocaat 
van de duivel’ spelen. Zeker niet als daar 
geen duidelijk doel mee is gediend. Want 
wat nu het werkelijke verschil is dat 
gemaakt zou kunnen worden, blijft onbe-
sproken. Het blijft bij een extreem vaag 
geformuleerd ideaal als ‘het heft zelf  in han-
den nemen’ of  ‘de mogelijkheid van funda-
mentele verandering’.9

 Art and Activism gooit het in ieder geval 
qua presentatie over een hele andere boeg. 
Iedereen mag wat zeggen, en de atmosfeer is 
meer die van een festival dan van een semi-
nar. Mede daardoor zijn de bijdragen zeer 
uiteenlopend van strekking en kwaliteit. 
Opvallend is voorts dat de meeste bijdragen 
– anders dan bij BAVO, dat zich gelukkig 
concreet en duidelijk uitdrukt – wel weer 
huizenhoge theoretische pretenties uitstra-
len. In zekere zin past dit goed in de festival-
sfeer – druk wordt geflirt met alles wat cool, 
modieus of  avant-gardistisch is: Paolo 
Virno, Karlheinz Stockhausen, Antonio 
Gramsci, Nicolas Bourriaud, Steven Cohen, 
Christoph Schlingensief, Alain Badiou, 
Michael Hardt, Toni Negri, Gilles Deleuze, 
Jacques Rancière, and the list goes on. Net als 
bij een flirt duurt het zelden lang, dat wil 
zeggen langer dan een paar pagina’s. Er is 
zelfs de meta-flirt, in de persoon van Dieter 
Lesage, die zich (in een bijdrage die stamt uit 
2003) naar aanleiding van Documenta 11 
afvraagt of  de flirt niet de moderne vorm 

van engagement is geworden. Met andere 
woorden, Lesage flirt hier met het flirten.
 Maar als puntje bij paaltje komt, dat wil 
zeggen waar het gaat om het uitspreken van 
sympathieën of  het suggereren van thera-
pieën, is Art and Activism niet ver verwijderd 
van Too Active to Act. Hoewel we her en der 
wat primitieve politieke oprispingen vinden 
in de trant van ‘Against the perfection of  the 
State, let us offer our stupid romance’ of  ‘go 
screw some government tonight’ (de laatste 
zin van het boek!), bevelen de auteurs door-
gaans hetzelfde type cultureel activisme 
aan als BAVO (Art and Activism, pp. 106, 
320). Ook hier komen we de ‘overidentifica-
tie’ tegen van Schlingensief, in een overi-
gens fraaie bijdrage van Klaas Tindemans, 
of  bijvoorbeeld de Yes Men, hedendaagse 
party crashers die topmanagers en hoge 
bestuurders met hun eigen ongemakkelijke 
waarheden confronteren.
 Beide boeken thematiseren ons maat-
schappelijk onvermogen om te gaan met 
eigen en andermans onbehagen. Dat onbe-
hagen is het onbehagen van het radicaal 
pragmatisme, of  van wat ik – om het nog 
wat duidelijker uit te lichten – collaboratie 
noemde. Het is het onbehagen van het mee-
draaien in een systeem waarvan we niet 
houden, maar waarvoor we geen alterna-
tief  zien. Of  zoals Slavoj Žižek het ooit tref-
fend heeft verwoord: we kunnen ons tegen-
woordig eerder het einde van de wereld 
voorstellen dan het einde van het kapitalis-
me. Omdat we geen alternatief  zien, weten 
we moeilijk raad met ons onbehagen. Dan 
rijst ook de vraag: heeft de kunst hierin nog 
een of  andere meerwaarde, een eigen posi-
tie? Dat lijkt problematisch. Petran 
Kockelkoren poneerde in zijn oratie uit 
2003 al de stelling dat kunstenaars eigen-
lijk ‘incorporatieleraren van de massa’ zijn. 
‘Bij het zich eigen maken van […] nieuwe 
manieren van kijken, horen, ruiken, heb-
ben beeldend kunstenaars een vooraan-
staande rol gespeeld. Technieken die nieuwe 
ervaringswijzen ontsluiten worden han-
teerbaar gemaakt en gedomesticeerd door 
kunstenaars.’10 In vergelijkbare trant 
betoogt Pascal Gielen (overigens ook verte-
genwoordigd in Art and Activism) in zijn ora-
tie uit 2008 dat kunstpraktijken het post-
fordisme hebben voorbereid.11

 Tegenover de min of  meer geresigneerde 
toon van deze oraties proberen Art and 
Activism en Too Active to Act weer, getuige 
alleen al hun titels, een meer activistisch 
geluid te laten horen. Of  iets provocerender 
gezegd, ze gaan op zoek naar politieke rede-
nen die hun onbehagen over de rol die de 
geëngageerde kunst is gaan spelen, kracht 
kunnen bijzetten. Art and Activism zoekt 
daartoe in alle hoeken en gaten – terecht, 
want je weet immers maar nooit waar de 
politiek zich bevindt. Het heeft de romanti-
sche toon van verliefdheid en ontdekking, en 
de daarmee gepaard gaande luchtige en 
cavaliere stijl. Too Active to Act is daarentegen 
zwaar op de hand, en in dat opzicht is het 
vettige zwart van de typografie goed getrof-
fen. Probeert de kunstenaar iets eigens toe te 
voegen aan het proces van stedelijke her-
structurering, dan is hij een ‘incidentenma-
nager’. Wordt er, op de Westblaak in 
Rotterdam, speciaal voor skaters een parkje 
aangelegd, dan ziet BAVO daarin een ‘poli-

tiek van containment’, omdat hiermee het 
‘recht’ zou vervallen om nog elders in de stad 
te skaten (Too Active to Act, pp. 118, 131). 
 Dat laatste is een goed voorbeeld van hoe 
in feite beide werken nog blijven proberen 
hun onbehagen te verbinden aan vermeen-
de vormen van uitsluiting. Met andere woor-
den, aan een onvoltooid proces van emanci-
patie. Met hun eigen parkje worden de 
skaters toch juist niet voor vol aangezien, is 
dan de logica van de kritiek. Dat roept de 
vraag op wat dan wel werkelijke emancipa-
tie zou zijn, en wanneer we die bereikt heb-
ben. Op de achterflap van Too Active to Act 
wordt die vraag wel opgeworpen, maar in 
het boek wordt zij niet beantwoord, en 
eigenlijk niet eens aangesneden. Ook Art and 
Activism maakt ons in dit opzicht niet wijzer. 
Daartegenover zou ik zelf  zeggen dat we al 
meer dan genoeg geëmancipeerd zijn, of  in 
ieder geval al zozeer dat we het zelf  nauwe-
lijks meer aan kunnen. Mij zou het dus liever 
zijn als de kunst ons een middel tegen de 
emancipatiedrang zou kunnen leveren, bij-
voorbeeld met werken waarin overidentifi-
catie uitdrukking geeft aan ‘overemancipa-
tie’. Dat zou voor mij de ware actuele 
betekenis aangeven van de op zichzelf  tref-
fende karakterisering ‘too active to act’.

Noten

 1  Een aanklacht die is geformuleerd door de 
Rotterdamse socioloog Willem Schinkel, onder 
meer in zijn Denken in een tijd van sociale 
hypochondrie, Kampen, Klement, 2007.

 2  Over de brave burgers, zie Marcel Ham en 
Imrat Verhoeven (red.), Brave burgers gezocht: de 
grenzen van de activerende overheid, Amsterdam, 
Van Gennep, 2010.

 3  Zie Gijs van Oenen, Nu even niet. Hoe eman-
cipatie en democratie ons dwars gaan zitten, te 
verschijnen in het najaar 2011 bij  
Van Gennep, Amsterdam.

 4  Felix Rottenberg e.a. (red.), Wimby! Toekomst, 
verleden en heden van een New Town, Rotterdam, 
NAi, 2007.

 5  Sabrina Lindemann (red.), Stedelijke 
transformatie in de tussentijd. Hotel Transvaal als 
impuls voor de wijk, Amsterdam, SUN-Trancity, 
2010.

 6  Justus Uitermark, ‘Ik geef  beeld aan discussies’. 
Interview met Jeanne van Heeswijk, in: Tijdschrift 
voor sociale vraagstukken, jrg. 59, nr. 5, 2005, 
pp. 20-25.

 7  Ibid, pp. 24, 48.
 8  Ibid. p. 47 (echter fout weergegeven als ‘doe het 

onmogelijke’).
 9  Ibid. pp. 10, 156.
 10  Petran Kockelkoren, Techniek: kunst, kermis en 

theater, Rotterdam, NAi uitgevers, 2003, p. 19.
 11  Pascal Gielen, Het gemurmel van de artistieke 

menigte. Over kunst en post-fordisme, Tilburg, 
Fontys Hogescholen, 2008.

• Art and Activism in the Age of  
Globalization (red. Lieven De Cauter, 
Ruben De Roo en Karel Vanhaesebrouck) 
verscheen in 2011 als achtste deel in de 
serie ‘Reflect’ bij NAi Uitgevers, Mauritsweg 
23, 3012 JR Rotterdam (010/201.01.33; 
www.naipublishers.nl).
• Too Active to Act van BAVO (Gideon Boie 
en Matthias Pauwels) verscheen in 2010 
bij Valiz, Gebouw Het Sieraad, Studio K34-
K36, Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam 
(020/676.41.44; www.valiz.nl).

Nog nooit werd in Nederland zo veel expliciet 
sociaal geëngageerde kunst gemaakt als 
van daag. Niet eerder waren culturele actoren 
van allerlei slag zo actief betrokken bij de meest 
uiteenlopende maat schappelijke kwesties, 
van de her structurering van de probleem
wijken en de erosie van de publieke ruimte tot 
prostitutie, massa toerisme en gentri ficatie. 
Het gaat om een bont gezelschap van niet alleen 
kunstenaars, maar ook architecten, vormgevers, 
documentaire makers en culturele bemiddelaars. 

In Too Active To Act stelt BAVO de vraag naar dit 
cultureel activisme en het en gagement waarvan 
het getuigt. Hoe interveniëren de culturele acties 
in de bestaande processen waarin ze verandering 
willen bewerkstelligen? Hoe doeltreffend is deze 
kunstproductie? Heeft deze vorm van cultureel 
activisme een werkelijk emanciperend en veran
derend effect? Kunnen deze cultureel activisten 
vanuit hun ingebedde positie nog een waarachtige 
politieke en maatschappelijke invloed uitoefenen?  

Met beeldessay van HendrikJan Grievink.
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

De tentoonstelling die deze zomer aan het 
werk van Jeff  Wall wordt gewijd in Bozar, 
lokt de bezoeker subtiel maar vastberaden 
naar binnen. Vanuit de Hortahal is al van 
ver Morning Cleaning. Mies van der Rohe 
Foundation, Barcelona (1999) te zien. Dit 
beeld is een van de bekendste en meest typi-
sche ‘Walls’: bijna twee meter hoog en vier 
meter breed, een stralend diapositief  in hel-
dere kleuren op een lichtbak, met als onder-
werp een ‘poetsman’, bij zonsopgang hele-
maal alleen in de weer in het modernistische 
paviljoen. Het werk is zo opgehangen dat de 
kruisvormige kolom die Mies voor deze 
architectuur ontwierp, pal in het midden 
van de as van het Paleis voor Schone 
Kunsten hangt. De gefotografeerde kolom, 
helemaal op de voorgrond van de foto, 
neemt plaats tussen de echte pijlers van de 
Hortahal. De driedimensionale werkelijk-
heid wordt vervangen door de realiteit van 
het beeld.
 Het nogal opzichtige en in ieder geval wei-
nig gelaagde Morning Cleaning – enkele 
jaren geleden heeft Sven Lütticken het ‘sen-
timenteel’ en ‘geruststellend’ genoemd (De 
Witte Raaf nr. 107) – wordt aan de rechter-
kant van de entree gecombineerd met The 
Crooked Path (1991): in een verwaarloosd 
grasveld hebben voorbijgangers mettertijd 
een pad uitgetekend dat zonder zichtbare 
reden kronkelt. Aan de horizon, achter 
bomen, verlichtingspalen en elektriciteits-
masten, staat een groot magazijn – de naam 
Tom Yee Products Inc. is nog net leesbaar. 
Hier valt meteen, in contrast met Morning 
Cleaning, de ongrijpbaarheid van het beeld 
op, de onverklaarbaarheid van zowel het 
werk als het onderwerp. Waarom zou 
iemand dit lelijke paadje in de marge van de 
nevelstad fotograferen? En: waartoe zou dit 
hardnekkig gebruikte parcours dienen? Het 
verschil tussen de nadrukkelijkheid van 
Morning Cleaning en de geheimzinnigheid 
van The Crooked Path zal zich verderop nog 
geregeld manifesteren.

Historiografie en ervaring

De tentoonstelling in Bozar werd gemaakt 
door Joël Benzakin, in nauwe samenspraak 
met de kunstenaar. De titel The Crooked Path 
is overgenomen van de gelijknamige foto, 
en onthult de geschiedkundige ambitie van 
de curator – én van de kunstenaar. Deze 
expositie loopt als een kronkelend pad aan 
de ene kant langs het werk van Wall, en aan 
de andere kant langs de kunst die hem heeft 
beïnvloed of  die hem na aan het hart ligt. 
Tegelijkertijd wil The Crooked Path tonen hoe 
complex en eigenzinnig de evolutie van het 
werk van Wall is geweest.
 Het is geen geheim dat Wall op het vlak 
van de kunstgeschiedenis een van de meest 
erudiete hedendaagse kunstenaars is. 
Tegelijkertijd heeft hij, sinds hij als kunste-
naar eind jaren 70 zijn weg vond, de histo-
riografie en de theorie van zijn oeuvre steeds 
diepgaand beïnvloed via interviews, met 
collages van kunstwerken uit verschillende 
eeuwen in catalogi, en met vaak paradoxale 
uitspraken en intelligente toelichtingen – in 
het eerder vermelde essay van Lütticken 
wordt precies de evolutie van die ‘greep’ van 
Wall op het eigen werk geschetst. The 
Crooked Path is een nieuwe stap in de ont-
wikkeling van een kunstenaar wiens werk 
niet alleen voortdurend naar de geschiede-
nis verwijst, maar ook onafgebroken (door 
hemzelf) in de geschiedenis wordt inge-
schreven.
 Het is dan ook een cliché geworden om 
Wall als schatplichtig te beschouwen aan 
klassieke kunstenaars als Manet, 
Caravaggio, Courbet of  Velázquez. Het 
kunsthistorische gezelschap dat in Brussel 
aan het oeuvre van Wall wordt gekoppeld, is 
afkomstig uit de 20ste (of  21ste) eeuw, en 
levert stof  voor een andere geschiedenis. In 
de beste gevallen construeren de combina-
ties en accrochages niet alleen een mogelij-
ke kunstgeschiedenis, maar slaan ze die 
meteen ook weer aan scherven, zodat de 
rechtstreekse ervaring en de als het ware 
tijdloze betekenis van de foto’s van Wall 
tevoorschijn komt. Dat is het geval in de eer-

ste twee grote en ronduit grandioze zalen 
van de tentoonstelling.
 De eerste zaal heet ‘De jaren 1970’. Er 
hangen slechts twee werken van Wall: 
rechts vooraan The Destroyed Room uit 1978 
en rechts achteraan Picture for Women uit 
1979. Het handvol werken van andere kun-
stenaars dat hier bij elkaar is gebracht, legt 
een aantal kunsthistorische fundamenten 
bloot. Tussen de twee lichtbakken wordt Die 
bitteren Tränen der Petra von Kant getoond, 
een film van Fassbinder uit 1972; in een 
vitrine in het midden staat Reading Machine 
for Lenz van Rodney Graham (net als Wall 
uit Vancouver afkomstig) – hoewel het werk 
uit 1993 dateert; in een andere vitrine ligt 

een werkboek dat Duchamp in 1966 bij-
hield voor de assemblage van Etant donnés; 
tegen de muur hangen foto’s van Ian 
Wallace uit 1977 en wordt de video Walking 
in an Exaggerated Manner Around the 
Perimeter of  a Square van Bruce Nauman uit 
1967-68 geprojecteerd.
 Voor wie deze werken op het netvlies vast-
houdt, en dan naar de foto’s van Wall kijkt, 
gaat er een wereld open – los van de echte 
invloed of  historische verwantschap waar-
van sprake kan zijn. Er is in zekere zin geen 
enkele kennis nodig om van deze zaal en 
deze combinatie van kunstwerken te genie-
ten: het volstaat te kijken en te denken, en 
om de werking van het ene werk te confron-

teren met het effect van het andere. De 
geschiedenis bestaat niet meer – The 
Destroyed Room wordt bijna even nieuw, 
ongezien en uitdagend als in 1978. De foto 
toont het interieur van een nagenoeg volle-
dig vernietigde kamer – de slaapkamer van 
een vrouw, aan de door elkaar gegooide 
spullen te zien. Uit een wand en uit een 
matras puilt de vulling tevoorschijn; uit een 
kast zijn alle laden getrokken; schoenen lig-
gen eenzaam verspreid zonder dubbelgan-
ger. En dan blijkt, voor wie blijft kijken, dat 
het niet om een ‘echte’ kamer kan gaan: het 
is een decor, een stage set – door een deur-
opening links zijn houten steunberen zicht-
baar, en verderop een bakstenen muur. 
Deze kamer is nep, en toch zijn de verwoes-
tingen gewelddadig en echt.
 Als gasten op een verjaardagsfeestje spre-
ken de werken rondom over de goede eigen-
schappen van The Destroyed Room, die ze 
zelf  ook bezitten: de film van Fassbinder 
wijst op de zowel bittere als theatrale mid-
delen waarmee de burgerlijke vrouw zich 
moet opsieren; Etant donnés toont het sleu-
telgat waarmee de kunst de illusie levend 
houdt dat iets ongeziens toch wordt 
getoond; het werkboek van Duchamp illus-
treert de constructie die daaraan vooraf  is 
gegaan; het werk van Graham kadreert let-
terlijk de manier waarop er wordt gelezen 
en gemanipuleerd; en op de foto’s van Ian 
Wallace staat een groep mensen zo gepast 
en mooi samen dat het ongeloofwaardig 
wordt.
 In 1980, twee jaar na de vervaardiging 
van The Destroyed Room, schreef  Roland 
Barthes in La chambre claire dat fotografie 
altijd de uitroep uitlokt: ‘ça a été’. Dit is 
gebeurd, zo is het geweest, het kan niet 
anders want het is een foto. Samengevat is 
The Destroyed Room een aanval op precies dit 
‘ça a été’ van de fotografie en van de beel-
dende representatie – in zijn talloze facet-
ten, zoals de vrouwelijke schijn, de agressie 
van de (mannelijke) kijker, de registratie 
door de camera, de lust van de voyeur, de 
reductie van de werkelijkheid, en het al te 
menselijke verlangen naar geconstrueerde 
schoonheid in beelden, billboards en kunst.
 In de eerste zaal hangt ook nog Picture for 
Women uit 1979. Het is een foto die Wall 
maakte in een atelier, schijnbaar net op het 
moment dat hij een vrouw fotografeerde. De 
jonge Wall staat rechts in beeld, de camera 
in het midden; de vrouw staat aan de linker-
kant, op zoek naar een houding. Ze kijkt in 
de spiegel die wordt gefotografeerd. Wall 
drukt op een knopje aan een snoer dat aan 
de camera hangt, terwijl hij de vrouw 
bekijkt. De artistieke ontdubbeling – het 
werk bestaat uit een momentopname van 
het maken van werk – is een ernstigere (of  
minder wanhopige) variant op de video van 
Nauman, die ook in zijn atelier rondloopt, 
maar er niet aan lijkt te denken om een foto 
te maken – laat staan kunst. In beide geval-
len wordt het artistieke proces als maak-
werk ontmaskerd, zonder dat iets van de 
betovering verloren gaat. Nogmaals: we 
kunnen vermoeden dat Wall dit werk – en 
de andere werken in deze zaal – heeft ‘ver-
werkt’ in de jaren 70 en dat dit heeft bijge-
dragen tot zijn ontplooiing. Dat zal wel zo 
geweest zijn: ook deze moderne maar oude-
re vorm van het ‘ça a été’ – die van de 
geschiedschrijving – wordt dus overtuigend 
gesuggereerd. In de context van de tentoon-
stelling, en in de beleving van de toeschou-
wer, is het echter minstens even belangrijk 
dat de samengebrachte kunst iets zichtbaar 
maakt en de confrontatie ermee mogelijk 
maakt, iets dat niet meer met Wall te maken 
heeft, en dat als een geschenk mee naar 
huis kan worden genomen. Door het 
samenspel van de kunstwerken slaagt de 
tentoonstelling er dus in zowel historiogra-
fische suggesties te doen als de esthetische 
ervaring uit te diepen.
 De tweede zaal heet ‘Schaal en minima-
lisme’ en is minder genuanceerd of  zelfs 
brutaal. In deze langwerpige ruimte ligt 
rechts vooraan 4x25 Altstadt rectangle van 
Carl Andre, een meer dan 12 meter lang 
‘tapijt’ van stalen tegels. Vooraan links 
tegen de muur hangen Newstead Abbey en 
Six Mile Bottom van Frank Stella, grote, geo-
metrische, abstracte schilderijen uit 1960, 
als grondplannen van een vreemde, sym-
metrische kerk. In het midden van de zaal is 

Ça a été. Jeff  Wall in Bozar, Brussel

zaal 1, boven, aan de wand van links naar rechts: Ian Wallace, Jeff  Wall (Picture for Women, 1979), Rainer 
Werner Fassbinder (Die bitteren Tränen der Petra von Kant), Jeff  Wall (The Destroyed Room, 1978). 

zaal 1, onder, aan de wand van links naar rechts: Bruce Nauman (Walking in an Exaggerated Manner Around the 
Perimeter of  a Square, 1967-68), 2 foto’s van Ian Wallace; in de vitrines: werk van Rodney Graham. 

Foto’s: Philippe De Gobert

zaal 2, links: Six Mile Bottom (1960) en Newstead Abbey (1960) van Frank Stella; op de grond: Carl Andre (4x25 
Altstadt rectangle); achteraan werk van Lawrence Weiner, Dan Flavin, Jeff  Wall (The Storyteller, 1986).  

Foto: Philippe De Gobert



De Witte Raaf  – 152 / juli – augustus 2011 22

een vierkant uit de wand gesneden, en 
wordt de isolatie zichtbaar: het gaat om een 
oneindig herhaalbare ‘ingreep’ van 
Lawrence Weiner uit 1968, getiteld A 36” x 
36” Removal to the Lathing or Support Wall of  
Plaster or Wallboard From a Wall. Links ach-
teraan hangt The Diagonal of  May 25 van 
Dan Flavin, een schuin opgehangen tl-lamp 
uit 1967. Het gaat dus om een groep wer-
ken die niets uitbeelden, maar een vorme-
lijke aanwezigheid installeren, een minima-
le massa materiaal, indrukwekkend en 
grootschalig uitgespreid, als een idee dat 
samenvalt met de geometrische uitvoering.
 Rechts achteraan in de zaal hangt The 
Storyteller van Jeff  Wall uit 1986, misschien 
wel zijn beste werk, en zeker een van de 
grootste. Een zestal mensen zit verspreid 
onder en naast een betonnen brug, in het 
gras, op de stenen. Dikke zwarte kabels lopen 
van links naar rechts door het beeld. Ook 
hier is in de verte, boven de horizon, een 
flard van de rest van de wereld te zien. In de 
bezoekersgids van de tentoonstelling staan 
zes korte verhalen van prozaschrijvers, tel-
kens geïnspireerd door één werk van Wall. 
De tekst bij The Storyteller is van romancier 
Yves Petry. Zoals vaker in zijn werk spiegelt 
en vervormt Petry het vertelstandpunt: de 
ik-figuur uit dit verhaal speculeert over de 
personages op de foto. Wie van hen is de ver-
teller? Uiteindelijk blijkt de ik-verteller The 
Storyteller zelf  te zijn: het beeld spreekt, sug-
gereert, babbelt – en zo is het ook in deze 
zaal. Het is onmogelijk om er niet door aan-
getrokken te worden, door de dingen die het 
werk te vertellen heeft, over zichzelf, over de 
stad, over de mensen, over het leven. De 
andere werken in de zaal – van Andre, 
Weiner, Stella en Flavin – doen eigenlijk 
niets anders dan het ‘ça a été’ van The 
Storyteller tegenwerken. Ze wijzen op de 
materiële eigenschappen van het werk, op 
het feit dat dit ook een massa materiaal is, 
een metalen bak van meer dan twee op vier 
meter, bijna tien centimeter dik, en boven-
dien met een uniforme lichtbron; dat dit ook 
een concept is van een kunstenaar, een idee, 
een formalistisch ontwerp. Ze willen de ver-
haaltjes doen verstommen tot het niet meer 
belangrijk is wat er gebeurd zou kunnen 
zijn, tot de directe en zichtbare aanwezig-
heid van de kunstwerken zelf  primeert – en 
ze slagen daar niet in. We blijven in het beeld 
stappen en in het verhaal dat het toont – het 
is te groot, te aantrekkelijk, te verleidelijk.
 Achter een wand (eigenlijk in de derde 
zaal) worden fragmenten uit een tiental 
films geprojecteerd, onder meer van 
Bresson, Pasolini, Haneke en Malick. Het 

contrast wordt nog eens benadrukt: deze 
bewegende beelden ‘bestaan’ immers niet  
– ze hebben geen materie, ze zijn een dun 
vliesje dat op de muur wordt gehangen, een 
redelijk flauw en schemerig schijnsel boven-
dien. In onze ooghoek zien we nog The 
Storyteller, die lichtgevende massa die al het 
andere in de schaduw stelt. Meer nog dan in 
de eerste zaal worden de kunstwerken hier 
gebruikt om een paar suggesties te doen 
over het werk van Wall, en om er vervolgens 
door te worden weggeblazen.
 Daarna, hoewel er nog zeven zalen vol-
gen, stokt de tentoonstelling – of  transfor-
meert ze in iets helemaal anders, iets dat 
veel klassieker en voorzichtiger is, en niet 
meer op een even uitdagende manier bij-
draagt tot interpretatie. Er komen nog drie 
zalen met werk van Wall, en vier zalen met 
werk van anderen, gegroepeerd onder de 
noemers ‘Fotografie 1900-1965’, ‘Foto-
grafie, conceptualisme en postconceptua-
lisme’, ‘Tijdgenoten’ en ‘Tijdgenoten  
– video’. Het is teleurstellend om te zien hoe 
hier wordt teruggegrepen op academische 
categorieën, waarbij kunstwerken op een zo 
brede noemer worden gebracht dat de 
gerichte verwijzing en aanwijzing uit de 
eerste zalen erbij inschiet. Wie niet beter 
weet, krijgt het gevoel een collectiepresenta-
tie te bezoeken, die bijna toevallig gekruist 
wordt door een monografisch overzicht van 
de recente productie van Wall. In de vierde 
zaal hangen tientallen ‘registrerende’ foto’s, 
van Arbus bijvoorbeeld, maar ook van 
Atget, Evans en Frank. Het is een soort 
voorgeschiedenis van de (artistieke) foto-
grafie, toen een beeld nog ‘gewoon’ de waar-
heid toonde, en toen het ‘ça a été’ nog van-
zelfsprekend was. Dat is natuurlijk een 
interessante en cruciale bodem voor het 
werk van Wall, dat precies het verlies belicht 
van die vanzelfsprekendheid – een verlies 
dat paradoxaal genoeg met een steeds gro-
ter geweld van onze beeldcultuur gepaard is 
gegaan. Toch ontbreken hier de gerichte 
accrochages en combinaties, die hadden 
toegestaan om deze claims en evoluties niet 
alleen door het Oeuvre en de Geschiedenis 
te suggereren, maar ook door het singuliere 
werk tot een ervaring te maken. In de bezoe-
kersgids staat over de vijfde zaal (de eerste 
met enkel ‘Walls’) te lezen: ‘Wall meent dat 
de foto’s door hun realisme een nauwe 
maar ingewikkelde relatie onderhouden 
met de documentaire foto’s.’ Precies het 
‘ont-wikkelen’ van die relatie had in de ten-
toonstelling veel preciezer gekund.
 Hetzelfde geldt voor de zesde zaal – met 
onder meer vroeg werk van Dan Graham, 

Hans-Peter Feldmann, Thomas Ruff  en 
Jean-Marc Bustamante – en zeker voor de 
achtste zaal – met werk van onder anderen 
Roy Arden, David Claerbout, Martin Honert 
en Christopher Williams. Elk tentoongesteld 
werk valt wel op een of  andere manier te 
verbinden met de kunst van Wall, hoe ver-
gezocht de relatie ook is – maar de specifieke 
aandacht, associatie en kennisverwerving 
die met een tentoonstellingsbezoek gepaard 
gaat, vereist daadkrachtiger curatoriële 
strategieën. En als in de zevende zaal achter 
glas enkele boeken worden tentoongesteld 
waarop Wall zich voor een paar werken 
heeft gebaseerd – zoals het verhaal Die 
Sorgen des Hausvaters van Kafka, dat aan de 
oorsprong ligt van Odradek, Táboritská 8, 
Prague, 18 July 1994 uit 1994 – dan heeft 
dat vooral een bibliofiel of  bijna fetisjistisch 
karakter, aangezien het verhaal zelf  onver-
teld blijft.

Het boek

Gelukkig is er de – exclusief  Engelstalige – 
catalogus, tot stand gekomen onder redac-
tie van Hans De Wolf, die nauw aansluit bij 
de tentoonstelling en de opdeling in zalen 
volgt. In de inleiding From a Crooked Path 
Towards an Open End suggereert De Wolf  een 
nogal uitgebreide reeks modellen, die ver-
volgens nog eens in ‘lines of  understanding’ 
worden opgedeeld, om het werk van Wall en 
de tentoonstelling te ontsluiten zonder het 
definitief  te vergrendelen. Langs de ene 
kant wordt – vooral in de gesprekken tussen 
Wall en De Wolf  die elk hoofdstuk openen – 
een soms al te zuiver kunsthistorisch debat 
gevoerd over invloed en evolutie. Het valt 
echter op hoe Wall in de loop der jaren een 
unieke manier heeft gevonden om over zijn 
werk te spreken zonder de interpretatie te 
bepalen en zonder als een hermeneutische 
tiran over te komen: hij spreekt over de 
geschiedenis en de culturele context, en 
wijst zo op dingen die in de receptie van zijn 
werk van belang kunnen zijn. In de catalo-
gus worden ook sporen tot een beter begrip 
aangereikt door de talrijke korte teksten die 
elk hoofdstuk afsluiten, en die te lezen zijn 
als de uitwerking van een accrochage, die 
soms letterlijk in de tentoonstelling aanwe-
zig is, maar vaak ook niet. Michael R. Taylor 
wijst op de ‘blinde woede’ die Etant donnés 
van Duchamp met The Destroyed Room ver-
bindt; Raphaël Pirenne schrijft over de 
schaal van de foto’s; Fabien S. Gérard over 
‘Jeff  Wall and the Cinema’; Roy Arden over 
‘Wall and Wols’ (de Duitse schilder en foto-

graaf); Dieter Roelstraete over een paar 
recente foto’s – enzovoorts. Het is prachtige 
lectuur, die langs de ene kant het oeuvre 
van Wall probeert te vangen – voornamelijk 
door de kunsthistoricus in hem te laten 
spreken – maar langs de andere kant ook de 
afzonderlijke kunstwerken van Wall als 
unieke belevenissen weet te belichten. Het 
boek The Crooked Path kan op die manier 
gelezen worden als een experimentele en 
uitdagende versie van The Complete Jeff  
Wall, een vuistdik boek dat in 2009 bij 
Phaidon verscheen – het monumentaliseert 
het oeuvre niet, maar het toont hoe en 
waarom het uit singuliere kunstwerken 
bestaat. En in de context van de tentoonstel-
ling is het zeker zo dat de catalogus waar 
nodig te hulp schiet, en de soms te lichte 
curatoriële aanzetten verder uitwerkt.
 The Crooked Path eindigt met een zaal 
waarin werk van Wall uit het laatste decen-
nium wordt getoond. Wat meteen opvalt is 
de afwezigheid van lichtbakken – Wall 
maakt meer en meer gebruik van inkjet-
prints – en hier en daar ook de afwezigheid 
van kleur. De techniek mag dan veranderd 
zijn, de strategie blijft dezelfde, net als de 
gevoelsmatige uitersten waartussen het 
werk zich ophoudt. Dressing Poultry uit 
2007 is een opgewekte foto van mensen die 
in een schuur kippen pluimen en schoon-
maken, hoewel ook hier de vreemdheid om 
de hoek schuilt. Knife Throw uit 2008 toont 
twee jonge mannen die zich bekwamen in 
het gooien van messen, en flirt met de 
pathetiek die gepaard gaat met het tonen 
van een marginale en gevaarlijke minder-
heid. Boy Falls from Tree uit 2010 is, tot slot, 
een wereldprimeur voor deze tentoonstel-
ling: een jongeman valt uit een boom, in 
een achtertuin. De foto is gemaakt op het 
moment dat hij twee meter boven de grond 
hangt, en als een kat zijn ledematen in 
gereedheid brengt om de val te breken. Als 
een Icarus zonder vleugels hangt hij daar, 
op de rand van de volwassenheid. Over wat 
een timing zou Wall moeten beschikken als 
hij deze foto net op dit moment had willen 
maken – en wat een pijn zal de jongen een 
seconde daarna gevoeld hebben! Het is dui-
delijk: ça n’a pas été, dit is in scène gezet, of  
het is door een computer gemaakt. Maar 
waarom blijven we dan kijken? Waarom 
blijven we, oververzadigd en sceptisch tot op 
het bot, verslingerd aan beelden? Waarom 
blijven we erin geloven alsof  ons leven 
ervan afhangt? 

Jeff  Wall. The Crooked Path loopt tot 11 
september in Bozar, Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 
Brussel (02/502.87.00; www.bozar.be). Bij 
de tentoonstelling hoort een Engelstalige 
publicatie onder redactie van Hans De Wolf  
(Bozar Books/Ludion).

Jeff  Wall

Boy Falls from Tree, 2010. Courtesy of  the artist
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Eric Bracke – The case Ricardo Brey versus the S.M.A.K.

A number of  recent cases of  neglect in the conservation of  
art works in the Museum of  Contemporary Art of  the City 
of  Ghent (S.M.A.K.) indicate that this Museum is in a deep 
crisis. The article discusses one of  the last cases in this ongo-
ing saga, the mistreatment and damage of  works by Cuban 
artist Ricardo Brey. The author interviews the artist as well 
as S.M.A.K.-director Philippe Van Cauteren.

Ricardo Brey – conservation – restauration

Nathalie Zonnenberg – ‘I never considered concep
tual art as being dematerialized.’ Conversation with 
Ann Goldstein on the Temporary Stedelijk and the 
continued existence of  conceptual art.

This interview with Ann Goldstein, the new director of  the 
Stedelijk Museum Amsterdam, focusses on two topics: the 
heritage of  conceptual art, especially in the collection of  the 
Stedelijk Museum; and the procedures developed by con-
ceptual and postconceptual artists to guarantuee for their 
‘conceptual’ art works a continued existence.

Ann Goldstein – Stedelijk Museum Amsterdam – concep-
tual art

Bert De Munck – The MAS as a destination

This is a review of  the display of  the permanent collection 
in the MAS, the ‘Museum aan de Stroom’ [‘Museum at the 
River’] recently opened in Antwerp. The historical collec-
tion and presentation consists of  several collections drawn 
from various smaller museums. The author criticizes the 
presentation for its failure to engage the visitor and for its 
commodification of  culture, turning culture into a ‘destina-
tion’ for consumers and tourists. It also addresses the 
unbalanced representation of  the different cultural groups 
in Antwerp, which contradicts the MAS’ ambition to be a 
museum for (all) the people of  Antwerp.

Historical museums – MAS (Museum aan de Stroom, 
Antwerp)

Bart Verschaffel – Rome as a cityscape, and its inhab
itants. The function and meaning of  staffage in 
Giambattista Piranesi’s prints

Verschaffel’s essay discusses the way Giambattista Piranesi 
combines the conventional city view with the codes and 
conventions of  landscape. Unlike conventional city views 
Piranesi does not present ‘his’ city (i.e. Rome) as an acces-
sible scene, but bars the space in many different ways and 
invests it with the sense of  distance and infinitude typical of  
landscape. In this way Piranesi presents the city of  Rome as 
a kind of  ‘infinite inside’ from which there is no escape. 
Verschaffel shows how Piranesi stresses the uncanny 
aspects of  this place by his intriguing use of  a very peculiar 
sort of  staffage.

Giambattista Piranesi – 18 century art – Vedute – Rome

Dirk Pültau – Decline of  the artist, ressurection 
of  art? The anonymous, ephemeral and nomadic 
operations of  Schède (19741980) and the work of  
Alessandro 

This essay explores the work of  the Belgian artists’ initiative 
Schède and one of  its founders, Alessandro Filippini (often 
signing as Alessandro). The activity of  Schède consisted of  
two so-called ‘operations’, the first being a magazine con-
sisting of  anonymous contributions and the second a trav-

elling exhibition with around a hundred works that were 
burnt on the final day. In the same period Alessandro devel-
oped a unique oeuvre consisting  mainly of  photo montages 
that partly deal with the subjects addressed by Schède, like 
an anonymous production.

Alessandro Filippini – Schède – autorship – Belgian art of  
the seventies

Gijs van Oenen – Collaboration in the arts

This review discusses two recent books on the topic of  activ-
ism in the arts: Art and Activism in the Age of  Globalization, 
edited by Lieven de Cauter, Ruben de Roo and Karel 
Vanhaesebrouck, and Too Active to Act by BAVO (Matthias 
Pauwels & Gideon Boie). Van Oenen acknowledges the 
quality of  both books while at the same leveling criticism at 
both: the latter for its monotonous repetition of  the same 
(albeit valid) critical message; the former for its inconstancy 
and its flirtation with all kinds of  theoretical discourses.

Activism in the arts – commitment – participation

Christophe Van Gerrewey – Ça a été. Jeff  Wall in 
Bozar, Brussels

This text reviews a Jeff  Wall exhibition in Bozar, Brussels, 
and the book that accompanies it. It discusses the different 
– sometimes intriguing and provocative, sometimes prob-
lematic – ways in which Jeff  Wall’s work is interwoven in 
both the show and the book with the art historical context 
of  his time.

Jeff  Wall – art and photography – art since the sixties

Short author biographies may be found in ‘Ondertussen’on p. 23.

Medley

Bertrand Lavier

9 July – 27 August 2011

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8 Rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles — t. +32 (0)2 639 67 30 — f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com — Open Tuesday to Saturday, noon to 6 pm
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Nieuws
Besparingen hertekenen Nederlands cultureel land
schap. Op 10 juni maakte Staatssecretaris Halbe Zijlstra in 
een ‘notitie’ zijn besparingsplannen voor de culturele sector 
in Nederland bekend. Het culturele landschap, en in het bij-
zonder dat van de beeldende kunst, wordt zo drastisch her-
tekend dat een groot aantal instellingen, met belangrijke 
nationale en internationale uitstraling, bedreigd wordt. 
Van een dergelijke cultuurpolitieke ingreep vallen weinig 
historische precedenten op te sommen. De vraag stelt zich 
in welke mate de voorgenomen maatregelen steunen op 
rationele argumenten. Een greep uit de indrukwekkende 
lijst maatregelen die betrekking hebben op de beeldende 
kunst: het budget van het Mondriaanfonds wordt gehal-
veerd; het aantal presentatie-instellingen in de BIS 
(Landelijke Culturele Basisinfrastructuur) wordt geredu-
ceerd van 11 naar 6; kunsttijdschriften ontvangen geen 
subsidie meer; de overheidssteun voor functies die nu wor-
den ingevuld door biënnale Manifesta, SKOR | Stichting 
Kunst en Openbare Ruimte, het sectorinstituut Premsela, 
Virtueel Platform en het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst worden volledig stopgezet, evenals de financie-
ring van de postacademische kunstenaarsopleidingen de 
Ateliers, Rijksakademie van beeldende kunsten, Europees 
Keramisch Werkcentrum en Jan van Eyck Academie; de 
komende vier jaar wordt enkel de verdere ontwikkeling 
ondersteund van 50 beeldend kunstenaars die zich hebben 
bewezen als toptalent; de individuele basisstipendia en 
werkbeurzen aan kunstenaars worden gehalveerd; huidige 
subsidies met het karakter van een inkomstenvoorziening 
worden stopgezet. Dezelfde dag van het verschijnen van de 
‘notitie’, volgde een gezamenlijke reactie van instellingen, 
actiecomités en verzamelaars. Daarin wordt Staatssecretaris 
Zijlstra van resultaatbejag op korte termijn beticht, zonder 
veel besef  van historische verworvenheden en maatschap-
pelijke ontwikkelingen. De ondertekenaars wijzen onder 
meer op het belang van de (beeldende) kunst voor een zelf-
bewuste en kritische omgang met het in onze samenleving 
alomtegenwoordige beeld, maar tevens op de innovatieve 
kracht en de internationale uitstraling van het Nederlandse 
culturele veld, die met het voorgestelde beleid snel in het 
gedrang zullen komen. Het argument is heel eenvoudig: 

‘Het innovatieve gedeelte van het beeldendekunstenveld, 
dat tevens het internationale aanzien van creatief  
Nederland bepaalt, kan niet zonder een financiële injectie 
van staatswege bestaan.’ Naast de gezamenlijke reactie 
richtten ook tal van instellingen eigen petities in om te pro-
testeren tegen een dreigende sluiting. De voorstellen van 
Zijlstra werden op 27 juni in de Tweede Kamer besproken. 
De plannen kregen voldoende steun van regeringspartijen 
VVD en CDA en gedoogpartner PVV. VVD stelde tijdens het 
debat dat de geplande bezuinigingen de cultuur in 
Nederland niet kapotmaken.

Collectie Daled verhuist naar Verenigde Staten. Het 
Museum of  Modern Art (New York) heeft de collectie Daled 
verworven, een van de sleutelcollecties van Amerikaanse 
en Europese conceptuele kunst van de jaren 60 en 70. De 
collectie omvat 223 werken, verzameld tussen 1966 en 
1978 door de in Brussel gevestigde verzamelaars Herman J. 
Daled en Nicole Daled-Verstraeten. De collectie omvat naast 
een uniek ensemble van een 60-tal werken van Marcel 
Broodthaers onder meer ook werken van Vito Acconci, 
Daniel Buren, James Lee Byars, Dan Graham en Niele 
Toroni. Het museum verwerft bovendien het archief  van de 
verzamelaars, met foto’s, brieven, notities en aanvullend 
materiaal gerelateerd aan de werken. De verwerving bestaat 
uit een combinatie van aankopen door het museum en gif-
ten van de verzamelaars. Een selectie van meer dan veertig 
werken wordt momenteel getoond in de Alfred H. Barr, Jr. 
Painting and Sculpture Galleries in het MoMa. Vorig jaar 
werd de collectie Daled nog tentoongesteld in Haus der 
Kunst in München, onder het directeurschap van Chris 
Dercon.

Film van Robert Smithson is postuum gerealiseerd. 
Veertig jaar na de oplevering van het werk Broken Circle/
Spiral Hill (1971) in Emmen van de Amerikaanse land-art-
kunstenaar Robert Smithson is de bijhorende film gereali-
seerd. Als onderdeel van elk werk maakte Smithson steeds 
een film die de (ruimtelijke) context van het werk zichtbaar 
maakt. Luchtopnames in een symmetrisch patroon werden 
bijvoorbeeld gemonteerd met close-ups en documentaire 
beelden en geluiden uit de omgeving van het werk. Op deze 
manier maakte het galerie- en museumpubliek kennis met 
de werken die Smithson op haast onbereikbare, onherberg-

zame plekken realiseerde. Door een tragisch vliegtuigonge-
luk tijdens een verkenningsvlucht in 1973 kwam er een 
vroegtijdig einde aan het leven en werk van Smithson, 
waardoor hij de film Broken Circle/Spiral Hill nooit heeft 
kunnen voltooien. Smithson realiseerde in 1971 het land-
artproject Broken Circle/Spiral Hill in een zandgroeve in 
Emmen, in het kader van de tentoonstelling Sonsbeek buiten 
de perken. Veertig jaar na de voltooiing en een bewogen 
geschiedenis ligt het werk in Emmen er nu weer ongeschon-
den bij. Het is Smithsons enige nog bestaande earthwork 
buiten de Verenigde Staten. De film werd in opdracht van 
Stichting LACDA alsnog voltooid, waarvoor Smithsons 
weduwe (en kunstenaar) Nancy Holt en curator Theo 
Tegelaers van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte 
een nauwe samenwerking aangingen. Op 17 september 
gaat de film in première, tijdens de opening van een ten-
toonstellingsprogramma in het Centrum Beeldende Kunst 
Emmen, gevolgd door een eenmalige vertoning in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam.

Galerienieuws. De Gentse Galerie Tatjana Pieters verhuist 
in de zomer van de Burggravenlaan naar de Nieuwevaart. 
Sinds haar oprichting in oktober 2005 heeft de galerie een 
belangrijke plaats ingenomen in het lokale veld van de 
hedendaagse beeldende kunst. Vanuit dat lokale engage-
ment wil de galerie ook op een nationaal en internationaal 
niveau actief  zijn. Met deze verhuis kiest de galerie expliciet 
voor de ‘perifere’ context van Gent en voor een grote ruimte. 
De nieuwe locatie moet kunstenaars de mogelijkheid bieden 
‘om te experimenteren en hun oeuvre ten volle te tonen’. 
Met deze meer museale ruimte wil de galerie voor kunste-
naars als transit fungeren naar een institutioneel niveau. Op 
hetzelfde terrein aan de rand van de stad worden nog meer 
artistieke initiatieven ontwikkeld, zoals kunstenaarsateliers, 
architectenbureaus, repetitielokalen voor dans (Ballet C de 
la B) en muziek. Opening van de galerie is voorzien op za 17 
en zo 18 september. (www.tatjanapieters.com.)
 Begin mei ging in de gerestaureerde kosterswoning aan 
het Vincent van Goghplein te Zundert de Van GoghGalerie 
open. Deze galerie is een dependance van de Rucphense 
Galerie Dom’Arte. Het initiatief  voor deze galerie markeert 
een structurele samenwerking tussen Dom’Arte en het 
Vincent van GoghHuis. Gelijktijdig met de opening van de 
Van GoghGalerie startte in het nieuwe gastatelier dat naast 
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André Cadère / Alain Fleischer

 Too late, 
 too little, 
(and how) 
 to fail gracefully

tentoonstelling samengesteld door  
Bik Van der Pol en Special Forces
12 juni  - 25 september 2011
open: di - zo, 10.00 - 17.00 uur 
KunstFort Asperen, Langendijk 60, Acquoy 
www.kunstfortasperen.nl
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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
t/m 21 aug. 2011

Until it stops 
resembling itself 
Hans van 
Houwelingen
4 sep. t/m 20 
nov. 2011
Opening: zaterdag 3 september tijdens de Museumnacht  
Den Haag

Casco 
Office for Art, Design and Theory 
Nieuwekade 213–215
3511 RW Utrecht/NL, T/F +31 (0)30 2319995
www.cascoprojects.org

Call for 
students, artists, domestic 

workers, housewives  
and husbands, designers, 

cleaners, architects,  
au pairs, researchers, 
gardeners, theorists, 

pool-boys, historians, 
employers, interns,  

curators 
and handypeople...

www.werkermagazine.org
www.cascoprojects.org/gdr

The Grand Domestic  
Revolution

Coming soon!
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de kosterswoning is gebouwd het artist-in-residenceproject 
van het Vincent van GoghHuis. Dit atelier wordt beschik-
baar gesteld aan kunstenaars, uit binnen- en buitenland, 
die ‘in de voetsporen van Van Gogh’ treden en met deze 
inspiratie ter plekke werk maken. Ter afsluiting van iedere 
werkperiode houden de kunstenaars een openatelierweek-
end. (www.galeriedomarte.nl, www.vangoghhuis.com)

Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene 
Culturele Verdienste. ‘Jan Hoet is niet alleen een vrijmoe-
dig voorvechter van de kunsten. Hij is ook een curator die 
nationaal en internationaal zijn strepen heeft verdiend. Met 
een ongeziene passie en overtuiging die hem uniek maken in 
en voor Vlaanderen.’ Zo omschreef  Joke Schauvliege, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, op 30 mei de 
recentste laureaat voor de Prijs van de Vlaamse Gemeen-
schap voor Algemene Culturele Verdienste. De jury lauwerde 
Jan Hoet als ‘een onvermoeibare baanbreker met een legen-
darische bevlogenheid en werklust. Een begenadigde maker 
van tentoonstellingen, die met persoonlijke stokpaardjes veel 
volk aanspreekt. In eigen land, maar zeker ook in internatio-
nale context. Jan Hoet heeft Vlaanderen mee tot een sterke 
culturele regio gemaakt.’ (www.cultuurprijzen.be)

Cultuurprijs 2011 van de provincie Antwerpen. 
Adriaan Raemdonck, galeriehouder van De Zwarte Panter, 
ontving op 28 mei de Cultuurprijs 2011 van de provincie 
Antwerpen. Vorige laureaten waren: Jerry Aerts (2009), 
professor Ludo Simons (2007) en Eric Antonis (2005). De 
jury droeg Adriaan Raemdonck unaniem voor als laureaat 
en omschreef  zijn verdienste als volgt: ‘Zijn hoogst eigenzin-
nig engagement voor de hedendaagse kunst, gegroeid  met 
een internationale dimensie, maken hem tot een  stuwende 
kracht in het kunst- en cultuurleven in de  provincie 
Antwerpen en ver daarbuiten.’ Zijn kunstgalerie De Zwarte 
Panter  had geen louter commerciële functie, maar moest 
een trefpunt zijn van beeldende kunstenaars, muzikanten, 
schrijvers en kunstliefhebbers opdat er, zo luidt het, ‘onvoor-
ziene kruisbestuivingen konden ontspringen’. En verder: ‘Al 
meer dan 40 jaar onafgebroken gepassioneerde inzet 
maken deze man tot een levend cultuurmonument waar 
tenoren als Jan Cox, Wilfried Pas, Fred Bervoets, Hugo 
Claus, Herman De Coninck, Jan Decleir en te veel anderen 
om op te noemen de eeuwige getuigen van zullen zijn.’

Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 2011. De Prijs 
Jonge Belgische Schilderkunst – Crowet (25.000 €) werd 
door de jury unaniem toegekend aan Kelly Schacht. De jury 
prees haar ‘intense zoektocht naar de relatie tussen het 
kunstwerk, de ruimte en de toeschouwer en hoe deze relatie 
zichzelf  omvormt in een performatieve blik’. De Prijs Jonge 
Belgische Schilderkunst – ING (12.500 €) ging naar Freek 

Wambacq. De jury apprecieerde de manier waarop hij de 
schilderstraditie in vraag stelt met een installatie die 
geschiedenis, herinneringen, vertellingen en beeldproduc-
ties omvat. De Prijs Jonge Belgische Schilderkunst – Émile 
en Stéphy Langui ging naar Paul Hendrikse en David 
Catherall. De Prijs Jonge Belgische Schilderkunst – Paleis 
voor Schone Kunsten was voor Pieterjan Ginckels. De jury 
bestond uit: Henriette Bretton-Meyer (directrice van 
Overgaden, Institute of  Contemporary Art, Kopenhagen), 
Miguel von Hafe Pérez (directeur van het Centro Galego de 
Arte Contemporànea, Santiago de Compostela); Clément 
Minighetti (hoofdcurator van het MUDAM, Luxemburg), 
Thierry Raspail (directeur van het Musée d’art contempo-
rain, Lyon) en Hilde Teerlinck (directrice van de Frac Nord-
Pas de Calais). (www.jongebelgischeschilderkunst.be)

Wissels
Alan Quireyns wordt artistiek directeur AIR 
Antwerpen. AIR Antwerpen heeft Alan Quireyns (°1982, 
Gent) aangesteld als artistiek directeur. AIR Antwerpen 
vzw is een internationaal residentieproject voor kunste-
naars, gevestigd in de voormalige sasmeesterswoning op 
het Eilandje. Alan Quireyns studeerde kunstwetenschap-
pen aan de Universiteit Gent en de Freie Universität Berlin. 
Hij organiseerde projecten als Cité-Action, Assenede, 2006; 
Body Fluids, Conflict Room, Antwerpen, 2008; Strategies of  
Confidence, NICC, Antwerpen, 2009 en Platform 4, 
Designcenter de Winkelhaak, Antwerpen. In 2009 nam hij 
deel aan het Curatorial Program van de Appel in Amsterdam 
en organiseerde er de tentoonstelling I’m Not Here. An 
Exhibition Without Francis Alÿs. Het programma dat Alan 
Quireyns voor AIR Antwerpen zal organiseren vertrekt 
vanuit de onafhankelijke artistieke praktijk van kunste-
naars en hun noodzaak andere culturen te leren kennen, 
kennis en ervaring uit te wisselen en met nieuwe ideeën te 
experimenteren. AIR Antwerpen wil een plaats van reflec-
tie zijn, niet enkel over de artistieke praktijk, maar ook over 
de rol van de residentie in de socioculturele omgeving. 
(www.airantwerpen.be)

Lex ter Braak nieuwe directeur Jan van Eyck 
Academie. Sinds 1 juli is Lex ter Braak benoemd tot direc-
teur van de Jan van Eyck Academie, postacademisch insti-
tuut voor onderzoek en productie op de terreinen beeldende 
kunst, ontwerpen en theorie. Lex ter Braak zal zich de 
komende tijd richten op de positionering van de Jan van 
Eyck Academie als postacademisch instituut binnen de cul-
turele basisinfrastructuur en zal daarvoor het nieuwe beleid 
voor de Cultuurplanperiode 2013-2016 ontwikkelen. Ter 

Braak was sinds 2000 directeur van het Fonds voor beel-
dende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) 
in Amsterdam. In de periode van 1993 tot 2000 leidde hij 
de Vleeshal in Middelburg. Hij is tevens actief  als freelance 
criticus/schrijver op het gebied van literatuur en beeldende 
kunst voor Vrij Nederland en levert diverse bijdragen aan 
monografieën en kunsttijdschriften. (www.janvaneyck.nl)

Nanda van den Berg benoemd tot hoofdconservator 
Huis Marseille Museum voor Fotografie. Nanda van 
den Berg wordt vanaf  1 augustus benoemd tot hoofdcon-
servator van Huis Marseille. De hoofdconservator wordt 
naast de directeur Els Barents primair verantwoordelijk 
voor de museale programmering. Van den Berg is kunsthis-
toricus. Na eerder te hebben gewerkt in het Stedelijk 
Museum was zij enkele jaren fondsredacteur bij uitgeverij 
Meulenhoff. Sinds 2006 is zij verbonden aan het mode-
lectoraat en de Fashion Masters (onderzoek en onderwijs 
van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem), waar 
zij ook docent is. Daarnaast doceert zij aan het Amfi 
(Amsterdam Fashion Institute) in Amsterdam. Zij heeft 
veelvuldig geschreven over fotografie, onder andere in rela-
tie tot de schilderkunst en de mode. De nieuwe functie van 
hoofdconservator kadert in de voorgenomen uitbreiding 
van Huis Marseille, waarmee de collectie die de afgelopen 
jaren in relatieve stilte werd opgebouwd meer op de voor-
grond moet komen. In de nabije toekomst zullen zowel 
exposities als collectiepresentaties naast, en in relatie tot 
elkaar te zien zijn. (www.huismarseille.nl)

Alied Ottevanger nieuw Hoofd Mondriaanhuis. Op 1 
juli trad Dr. Alied Ottevanger (1955) in dienst als Hoofd 
Mondriaanhuis te Amersfoort. Alied Ottevanger was 20 
jaar werkzaam als conservator moderne kunst, eerst bij de 
Rijksdienst Beeldende Kunst (thans RCE) en vervolgens bij 
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in 
Den Haag. Daarnaast was zij als redacteur verbonden aan 
Metropolis M en Jong Holland. Sinds 2006 is zij zelfstandig 
kunsthistoricus en wisselt ze onderzoek – onder andere 
naar Theo van Doesburg en andere Stijlkunstenaars – af  
met lesgeven aan de Universiteit in Leiden en de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In 2007-
2008 organiseerde zij de tentoonstelling De Stijl in Museum 
De Pont in Tilburg. Van haar hand verscheen in 2008 een 
publicatie over de briefwisseling tussen Theo Van Doesburg 
en Antony Kok en momenteel onderzoekt ze de briefwisse-
ling tussen Van Doesburg en architect J.J.P. Oud. Ook bereidt 
zij een tentoonstelling voor over de Engelse kunstenaar 
Stanley Spencer (1891-1959), voor de Kunsthal in 
Rotterdam. Verder publiceert zij als kunstcriticus sinds 
2008 in De Witte Raaf. (www.mondriaanhuis.nl)

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN

hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling

ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition

kindly invite you to the exposition

CONFRONTATIE

CONFRONTATION

CONFRONTATION

BETWEEN

KITSCH and 18th century TRADITION

Marie-Claire GOUAT < > VIRGIN of Bruges

Vernissage: 02.07.11 van 16 tot 19 uur
Expo: van 02.07.11 tot 14.08.11

Ezelstraat 62, 8000 Brugge
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Lezingen
Lezingenreeks Met nieuwsgierige blik – over collectie-
vorming en aankoopbeleid. Kunsten en Erfgoed en de 
steunpunten BAM en FARO organiseren een lezingenreeks 
over collectievorming en aankoopbeleid. Onder het thema 
‘niet-Europese collecties’ komen op vr 26 augustus Guido 
Gryseels (KMMA), Jan De Maeyer (KADOC), Mireille 
Holsbeke (MAS) en Valérie Montens (KMKG) aan het woord. 
De lezingen gaan door van 14 tot 17u in het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika, Tervuren. Deelname gratis, 
inschrijven verplicht via inschrijvingen@bamart.be.

Freestate II: Public School & Pecha Kucha. In het 
parallelprogramma van de zomertentoonstelling Freestate 
II wordt een Public School georganiseerd, met volgende 
thema’s: op za 16 juli Art Scene/Art Market?; op za 20 
augustus Parallelle Economie; op za 3 september Performance 
Art Nu; za 10 september Pecha Kucha Kunst en Wetenschap; 
op zo 11 september, slotdebat Brussel als nieuw epicentrum. 
Meer info op www.free-state.be.

Prozaminiaturen bij Jeff  Wall. BOZAR en deBuren vroe-
gen zes auteurs (Jean Bofane, Bernhard Christiansen, 
Caroline Lamarche, David Nolens, Yves Petry en Chika 
Unigwe) bij zes foto’s van Jeff  Wall (naar aanleiding van de 
tentoonstelling in Bozar) een kortverhaal te schrijven. 
Tijdens een publieksmoment in september worden ze live 
voorgelezen. De verhalen zullen ook beschikbaar zijn in een 
gratis uitgave bij de tentoonstelling. Meer info www.deburen.
be en www.bozar.be.

Plastische kunsten
New Topographics. In 1975 organiseerde William 
Jenkins, curator in het George Eastman House in Rochester, 
een tentoonstelling onder de titel New Topographics: 
Photographs of  a Man-Altered Landscape. De expositie bracht 
werk samen van negen fotografen, de Amerikanen Robert 
Adams, John Schott, Joe Deal, Frank Gohlke, Lewis Baltz, 
Henry Wessel Jr., Nicholas Nixon en Stephen Shore, en het 
Europese fotografenechtpaar Bernd & Hilla Becher. Alle 
fotografen, met uitzondering van de Bechers, stonden aan 
het begin van hun fotografische carrière. Alleen voor John 
Schott betekende deze eerste expositie meteen ook het eind-
station van zijn loopbaan als fotograaf  – op het moment dat 
hij geselecteerd werd, maakte hij al de overstap naar de 
documentaire film.
 De tentoonstelling was geen laaiend succes: een gering 
aantal bezoekers en een lauwe kritische receptie (er ver-
scheen een drietal, meestal weinig lovende, besprekingen) 
zorgden ervoor dat ze haast geruisloos voorbijgleed. Toch 
zou ze vanaf  de late jaren 80 een bijna mythisch karakter 
krijgen. Steeds meer fotografen (zowel in Europa als in 
Amerika) die op dat moment toonaangevend werden, berie-
pen zich op de exposanten als voorlopers en inspiratiebron-
nen. Een historische reconstructie – samengesteld door 
Britt Salvesen en Alison Nordström – toont nu opnieuw 
ruim 100 beelden uit deze tentoonstelling. De meeste beel-
den zijn vintage prints en worden dus in hun oorspronkelijk 
formaat getoond (nooit groter dan 40 bij 50 centimeter). 
Enige uitzondering hierop zijn de kleurenbeelden van 
Stephen Shore. De kleuren van Shores oorspronkelijke beel-
den waren vervaagd waardoor een vervanging zich 
opdrong: Shore grijpt dit meteen aan om de beelden scher-
per te maken en ze op een groter formaat af  te drukken, en 
ze daarmee aan te passen aan zijn nieuwe inzichten. Meteen 
tilt hij de tentoonstelling uit zijn strikt historiserende aan-
pak en smokkelt hij een eigentijdse commentaar binnen.
 Net als de gereconstrueerde versie, legde de oorspronke-
lijke tentoonstelling ook een heel traject af. Alleen waren de 
aard en de allure van de instellingen waar de eerste ten-
toonstelling plaatsvond helemaal anders. De reconstructie 
staat in prestigieuze tentoonstellingsruimtes, terwijl de 
toenmalige expo plaatsvond in een paar kleinere, vaak aan 
universiteiten verbonden, galeries (wat wellicht haar 
beperkte publieksbereik verklaart). De toenmalige bezoeker 
van de tentoonstelling in die perifere kunstinstellingen 
moet soms wel vreemd hebben opgekeken. De op klein for-
maat gedrukte beelden, stug in het gelid naast elkaar, zon-
der enige commentaar gepresenteerd, pasten helemaal niet 
binnen de gangbare fotografische praktijken. Ze behoorden 
niet tot het dominante genre van de reportagefotografie 
(daarvoor ontbrak de menselijke invalshoek) en misten ook 
elke vorm van persoonlijke expressie (zoals gangbaar was in 
de toenmalige kunstfotografie). Het waren in het beste 
geval uiterst nauwgezette registraties, in het slechtste geval 
achteloos gemaakte snapshots, zo leek het wel. Onderwerpen 
waren goedkope motels, al dan niet vervallen industriële 
sites, suburbane rommeligheid enzovoort. Wat moest de 
kijker aan met zoveel banaliteit en nietszeggendheid?
 Met andere woorden: wat wilde de curator nu met deze 
tentoonstelling precies zichtbaar maken? Het is in elk geval 
duidelijk dat de expo geen exhaustief  overzicht beoogde van 
contemporaine posities binnen één genre (in casu: land-
schapsfotografie), daarvoor is het aantal geselecteerde foto-
grafen te beperkt. De tentoonstelling van 1975 kan wellicht 
nog het best gelezen worden als een prikkelend visueel 
essay, een poging om het publiek een eerste proeve van een 
zich ontwikkelende fotografische sensibiliteit te tonen. Een 
sensibiliteit die, zo wordt althans gesuggereerd door Jenkins 
in zijn (korte) tekst bij de catalogus van de oorspronkelijke 

expo, de fotografie uit een verlammende impasse zou kun-
nen helpen. De tekenen van een diepgaande crisis binnen 
de reportagefotografie begonnen zich op dat moment duide-
lijk te manifesteren (zie het faillissement van toonaange-
vende tijdschriften) terwijl de artistieke fotografie zich 
ondertussen had vastgereden in de formele spielerei van de 
zogenaamde ‘subjectieve fotografie’ (ver verwijderd van elk 
maatschappelijk belang). Deze fotografen leken een alter-
natief  aan te reiken met een fotografie die niet verstoken 
bleef  van enige artistieke ambitie, maar tegelijkertijd wei-
gerde haar rol als kritisch, informatief  medium te verloo-
chenen.
 Ze doen dat eerst en vooral door het ontwikkelen van een 
specifieke stijl: onthecht, neutraal, afstandelijk, descriptief. 
Het gevolgde model is dat van de documentaire stijl zoals 
die door Walker Evans in de jaren 30 werd geijkt, een naam 
die de hier getoonde fotografen voortdurend pleegden te 
vermelden als een van hun belangrijkste inspiratiebron-
nen. Verder onderscheiden ze zich door een studieuze aan-
pak, waarbij zowel de geschiedenis van hun eigen medium, 
de contemporaine ontwikkelingen op het gebied van de 
beeldende kunst (de mutatie van pop art naar conceptuele 
kunst als toonaangevend paradigma) als ruimere maat-
schappelijke besognes (sociaal-economisch, stedenbouw-
kundig, ecologisch…) mee in rekening werden gebracht. 
Het is dit samenspel van invloeden uit verschillende domei-
nen dat de door hen geproduceerde beelden uitermate 
gelaagd maakt: wat de fotografen door hun terughoudend-
heid verliezen aan persoonlijke expressie, winnen ze (blijk-
baar) aan artistieke en maatschappelijke relevantie.
 Ondanks de indruk van een grote gelijkvormigheid – een 
resultaat van het gehanteerde formaat en de strakke, gedis-
ciplineerde ophanging – laten de beelden op alle mogelijke 
niveaus een grote diversiteit zien. Thematisch bestrijken ze 
een uitgebreid scala van onderwerpen – infrastructuur bij 
Frank Gohlke, oude en nieuwe industriële sites bij de 
Bechers en Lewis Baltz, suburbanisatie bij Robert Adams en 
Joe Deal, de stedelijke densiteit bij Nicholas Nixon enzo-
voort. Ook technisch worden er heel uiteenlopende proce-
dés gevolgd: de grootformaatcamera wordt afgewisseld 
door een kleinbeeldcamera en zwart-wit door kleur. Niet 
alle fotografen staan daarenboven even koel tegenover de 
barre werkelijkheid die zich voor hun camera ontrolt: de 
warme fascinatie van Henry Wessel Jr. voor de architectu-
rale speelsheid van het Amerikaanse Westen bijvoorbeeld 
steekt schril af  tegen de spartaanse strengheid waarmee 
Lewis Baltz de nieuwe industriële sites registreert. Zelfs de 
gevolgde formele strategie verschilt danig van fotograaf  tot 
fotograaf: de toeschouwer wordt zowel geconfronteerd met 
de strenge, programmatorische en procedurele aanpak van 
de Bechers als de veel lossere en meer luchtige snapshot-
esthetica van John Schott. Het is wellicht precies dankzij dat 
samenspel van contrasten en nuances dat de tentoonstel-
ling zo’n belangrijk ijkpunt is geworden: eerder dan een 
vaste, rigide stijl op te leggen, opende ze een veld van moge-
lijkheden.
 Rest nog de vraag waarom deze reconstructie precies 
vandaag plaatsheeft en wat de eventuele relevantie ervan 
voor de huidige fotopraktijk zou kunnen zijn. Als antwoord 
op het eerste deel van de vraag verwijzen de samenstellers 
naar de huidige alomtegenwoordigheid van documentaire 
fotografie in museum en kunstgalerie. Vanuit die vaststel-
ling leek het hen wellicht zinvol om even terug te grijpen 
naar de pioniers van deze fotografische praktijk. De huidige 
reconstructie zou dan begrepen kunnen worden als een 
culminatiepunt van een reflexieve terugblik die vlak na de 
eeuwwisseling begon met een kritische herevaluatie van 
het oeuvre van Walker Evans in het Metropolitan Museum 

of  Art in New York en die nu een (voorlopig?) eindpunt kent 
met deze reconstructie van een ander belangrijk moment in 
de vestiging van de ‘documentaire traditie’. Ook de in 2003 
door Thomas Weski en Emma Dexter gecureerde tentoon-
stelling voor de Tate Modern (Cruel and Tender) past in dit 
rijtje van tentoonstellingsinitiatieven waarbij men poogt de 
hedendaagse documentaire praktijk van een (voor)geschie-
denis te voorzien.
 Het probleem met dit antwoord is dat het ook op een ande-
re manier geïnterpreteerd kan worden: vaak wordt er pas 
teruggegrepen naar de historische wortels van een praktijk 
wanneer deze zich in een diepe crisis bevindt (een laatste 
terugblik op wat ooit relevant was). Vanuit deze optiek zou 
het belang van deze reconstructie dan ook anders gedefini-
eerd kunnen worden: niet als een puur theoretische interes-
se voor het ontstaan van documentaire fotografie, maar als 
een terugkeer naar de bron in de hoop dat die een tanende 
praktijk opnieuw zou kunnen injecteren met de kritische 
energie die haar ooit zo vitaal (en noodzakelijk) maakte. Als 
dit inderdaad de (zij het enigszins verborgen) agenda zou zijn 
van deze herneming, dan spoort ze de hedendaagse docu-
mentaire fotografie vooral aan tot een zekere bescheiden-
heid, in formaat, maar ook in ambitie. Om de vergelijking 
met de huidige lichting documentaire fotografen te maken, 
volstaat het de werken te bekijken die de Nederlandse cura-
tor heeft toegevoegd aan de historische tentoonstelling: de 
beelden van Frank van der Salm, Theo Baart en Marie-José 
Jongerius, hoe boeiend en gelaagd ook, getuigen toch van 
een eerder sloganeske eenduidigheid, zeker in vergelijking 
met de gulheid van het oudere werk.  Steven Humblet

p New Topographics. Photographs of  a Man-Altered Landscape, 
nog tot 11 september in het Nederlands Fotomuseum, 
Wilhelminakade 332 (Gebouw Las Palmas), 3072 AP 
Rotterdam (010/203.04.05; www.nederlandsfotomuseum.nl).

Bernd & Hilla Becher

Harry E. Colliery Coal Breaker, 1974

Stephen Shore

Kalispell, Montana, 1974.  © 303 Gallery, New York
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Suchan Kinoshita. Het verkeerde moment op de juis
te plek. Een bezoek aan de tentoonstelling van Suchan 
Kinoshita (Tokio, 1960) in Museum De Paviljoens betekent 
onder meer een weerzien met haar spraakmakende werk 
Staubstelle uit 1996. Het is een gammele stellage van hou-
ten latjes en stroken glas, bijeengehouden met lijmklem-
men, die functioneert als een soort werkplaats annex 
opslagplaats voor allerhande vergeten of  veronachtzaamde 
zaken. De meest opvallende daarvan zijn de stofnesten, 
afkomstig uit stofzuigerzakken. Sommige van deze grijze 
pluizenbollen worden in zijn geheel getoond, andere zijn 
minutieus ontleed in talrijke haren, draden, snippers en 
schilfers, keurig gesorteerd op glazen platen, alsof  ze elk 
moment onder de microscoop kunnen worden geschoven 
voor wetenschappelijke analyse. Op een van de planken ligt 
het gesorteerde gruis op de notenbalken van een muziek-
schrift, als een partituur, een loflied op het nietige en het 
vergankelijke. Staubstelle is een beuysiaanse oefening in 
nederigheid en tegelijk een sympathiek verzet tegen de 
onomkeerbaarheid van het verval.
 In het verleden zijn de uitgestalde stofnesten wel eens ten 
prooi gevallen aan het arbeidsethos van schoonmaakdien-
sten. Maar vuil heeft één voordeel: het keert altijd terug. Zo 
ook in De Paviljoens. Daar is de stellage opgebouwd naast 
en over twee verwarmingsradiatoren, waarvan de 
beschermkappen zijn verwijderd. Zo worden nieuwe haar-
den van vervuiling aan het licht gebracht en in het kunst-
werk opgenomen. Dat is tekenend voor Kinoshita’s werk-
wijze. Na presentaties in Gent, Middelburg, Venetië, Londen 
en Graz heeft het stofstation wederom een nieuwe gestalte 
gekregen, ditmaal toegesneden op het door Robbrecht en 
Daem ontworpen tentoonstellingsgebouw in Almere, waar 
men in de zomer gewoontegetrouw de radiatoren uit de 
zonovergoten zalen pleegt te verwijderen. Kinoshita voegt 
zich subtiel naar dergelijke lokale omstandigheden. Sterker: 
transformatie hoort tot het wezen van haar werk. Elk 
kunstwerk van Suchan Kinoshita is definitief  voorlopig. 
Principieel onbestendig.
 Veranderlijkheid karakteriseert ook het grootste werk op 
deze expositie, Chinese Whispers (2007-2011). De installatie 
bestaat uit een corridor van een soort telefooncellen. In elk 
van de ruimtes hoor je via een luidsprekertje een persoon 
een zin uitspreken zoals die hem of  haar is ingefluisterd 
door de vorige spreker. Na een opeenvolging van verhaspe-
lingen en versprekingen is de originele tekst uiteindelijk niet 
meer te achterhalen en, net als in het gelijknamige kinder-
spelletje, opgelost in een zee van misverstanden.

Dertien merendeels grootschalige installaties uit de afgelo-
pen zeventien jaar zijn in deze mid-career-retrospectieve bij-
eengebracht. De titel Het verkeerde moment op de juiste plek 
wil niet suggereren dat de expositie te vroeg of  te laat komt. 
Eerder is het een hint naar de subjectieve beleving van het 
verstrijken van de tijd, die soms razendsnel, soms tergend 
traag lijkt te gaan. De congruentie van plaats en tijd, zo lijkt 
de kunstenaar te suggereren, is maar betrekkelijk. In de 
wereld van Kinoshita is het onderscheid tussen hier en 
daar, tussen toen en nu, tussen begin en einde, arbitrair. De 
mise-en-scène van de expositie onderstreept dat. Een deel 
van een wand is met deurpost en al uitgezaagd en enkele 
meters verderop geplaatst. In een andere muur is een rond 
gat gemaakt, dat van veraf  nauwelijks opvalt, maar van 
dichtbij een soort lens wordt die de belendende zaal tot 
onderwerp van beschouwing maakt.
 De verschuivingen in de ruimte hebben een pendant in de 
verplaatsingen in tijd, de flashbacks in de tentoonstelling. 
Isofollies (2007) is een goed voorbeeld. Het werk bestaat uit 
een vrijwel geheel geblindeerde, zwarte kamer, volgepakt 
met onregelmatige hompen die elk strak zijn omwikkeld met 
glanzend zwarte folie. De bezoekersgids vermeldt wat hier 
verpakt is: restmaterialen van de opbouw van de Sharjah 
Biënnale van 2007 in de Verenigde Arabische Emiraten. 
Deze duistere ruimte met amorfe blokken is dus te beschou-
wen als een geïmplodeerde kunsttentoonstelling, een residu 
van een expositie die vier jaar geleden, ergens aan de 
Perzische Golf, aan zijn einde is gekomen. Overtolligheden, 
gebundeld tot ballast. Iedere kunstenaar met gebrek aan 
opslagruimte – en dat is de meerderheid – kent maar al te 
goed het overschot van een ontmantelde tentoonstelling, dat 
geen toekomst heeft anders dan als een blok aan het been. 

Een expositie is als stof: je komt er nooit helemaal van af.
 Suchan Kinoshita’s poëtische reflectie op het zwervend 
bestaan van kunstwerken is tegelijk een ontdekkingsreis 
naar de origine van de kunst. Die ontstaansgrond lokali-
seert zij in een grijs en onbestemd niemandsland, de ruimte 
waar het één overgaat in het ander, de zone van de verta-
ling, de omzetting, waar van alles mis kan gaan en misver-
standen aanleiding zijn voor nieuwe betekenissen, nieuwe 
inzichten. Het is deze fundamentele instabiliteit die intrige-
rende installaties als Staubstelle en Isofollies kenmerkt.
 Soms is dat onbesliste karakter een zwakte. Neem depot 
des mots (2005-2011), een uitstalling van met schoolbord-
verf  behandelde planken en papieren waarop met wit krijt 
fragmentarische regieaanwijzingen staan genoteerd. Het 
geheel wordt afgeschermd met een net, gemaakt van PUR-
schuim, waarin citaten van Gertrude Stein zijn verwerkt. 
Het resultaat is een mengeling van pedagogie en mystifica-
tie die, in tegenstelling tot de andere werken op de tentoon-
stelling, een beetje gedateerd aandoet. Kunst uit de jaren 70 
komt hier voor de geest, maar net iets te nadrukkelijk. Hier 
wint schoolse interesse het van particuliere fascinatie.
 Het beste werk van de tentoonstelling is onzichtbaar en 
ontastbaar. Passerby (2009) vult de zalen van het museum vol-
komen onverwacht met het oorverdovende geraas van een 
binnenrijdende metrotrein. Een vertrouwd geluid op de ver-
keerde plaats. Het audiowerk is een even eenvoudige als effec-
tieve ontregeling van ons besef  van tijd en plaats. Op het goede 
moment, op de juiste plek. Dominic van den Boogerd

p Suchan Kinoshita. Het verkeerde moment op de juiste plek, tot 
18 september in Museum De Paviljoens, Odeonstraat 3, 
1325 AL Almere (036/545.04.00;www.depaviljoens.nl).

Suchan Kinoshita

Staubstelle, detail, 1996 
Foto: Jordi Huisman, courtesy Museum De Paviljoens
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Suchan Kinoshita

Chinese Whispers, detail, 2007-2011. Foto: Jordi Huisman, courtesy Museum De Paviljoens
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Jacques Doucet, le Cobra français. De naam Cobra staat 
voor een beweging die slechts kort bestond, van 1948 tot 
1951, en die werd gevormd door verschillende groepen 
experimentele kunstenaars uit Kopenhagen, Brussel en 
Amsterdam. Toch was er ook een Franse deelnemer: Jacques 
Doucet, in 1924 geboren in Boulogne sur Seine uit 
Bretoense ouders en in 1994 overleden in Parijs. Het Cobra 
Museum voor Moderne Kunst te Amstelveen biedt nu voor 
het eerst een overzichtsexpositie van zijn werk. De tentoon-
stelling laat zien dat Doucet een aparte bijdrage leverde aan 
Cobra. Hij was er reeds vanaf  1947 bij betrokken, in de aan-
loop tot de oprichting, ten tijde van de Experimentele Groep 
in Holland. Doucet nam daarna deel aan de belangrijke 
Cobra-tentoonstellingen. Zijn contacten en ervaringen 
gaven een belangrijke impuls aan zijn latere werk, dat een 
heel eigen karakter kreeg, los van Cobra. De huidige exposi-
tie toont die ontwikkeling prachtig aan: eerst is er een beslo-
ten zaal met figuratief  werk en dan opent zich de ruimte in 
het licht voor de grote abstracte doeken. Zijn schilderkunst 
blijkt uiteindelijk een heel andere kant te zijn opgegaan: 
niet weerspannig, zoals veel typische Cobrakunst, maar 
aards en landschappelijk; en niet ‘op zijn Frans’, esthetisch, 
maar impulsief  en ongeremd, vol referenties aan aardlagen 
en gesteenteformaties. Is de kunst van Doucet wel Cobra, 
vraag je je hier af?
 Doucet vond via Cobra internationale erkenning, maar 
zijn ontmoeting met de beweging was eerder toevallig. Op 
een dag in de lente van 1947 bracht hij een bezoek aan de 
bekende galerie Kahnweiler, een map tekeningen onder zijn 
arm. Zijn tekenwerk trok de aandacht van een Hongaarse 
verzamelaarster die hield van zigeunermuziek en nog 
geboeid was door de spontane kinderlijke tekeningen van 
Paul Klee die ze kort daarvoor op een expositie in Boedapest 
had gezien. Ze deed Doucet een verbazingwekkend voorstel 
om in Hongarije te exposeren in de Europai Iskola, een cen-

trum voor surrealisme. Ze kwam net uit Amsterdam waar 
ze Corneille precies hetzelfde voorstel had gedaan. Zo greep 
er in de Europai Iskola een ontmoeting plaats tussen 
Corneille en Doucet, die het begin vormde van Doucets 
betrokkenheid bij Cobra.
 Tot dan was Doucet zelf  nog niet voor honderd procent 
overtuigd van zijn picturale aspiraties. Hij schreef  veel 
gedichten en was in contact gekomen met de bijna 50 jaar 
oudere Bretonse dichter Max Jacob. Die stimuleerde hem 
om zich toe te leggen op zijn dubbeltalent, het dichten en 
het schilderen. In Boedapest voelde Doucet zich nog vooral 
aangetrokken tot de filosofie. Hij sloot vriendschap met de 
schrijver en filosoof  Imre Pan, een van de oprichters van de 
Europai Iskola. Corneille reageerde echter meteen enthou-
siast op Doucets kinderlijke figuraties met felle kleurvor-
men. Ze pasten in zijn opvattingen waarbij de kinderteke-
ning, het primitieve en figuratieve lijnenspel van centraal 
belang waren. ‘Hij tekende als een kind dat de hele wereld 
op de stoep zet, poppetjes zoals je in toiletten of  op de muren 
van grote steden ziet, met lijnen die de vrije loop hebben, 
geestdriftig, kleurrijk, onbeschaamd, zoals de alledaagse 
naakte werkelijkheid’, schreef  Corneille later. Hij introdu-
ceerde Doucet bij de Experimentele Groep, die in 1948 zou 
opgaan in Cobra, en vroeg hem een tekening te maken voor 
het omslag van het tweede nummer van Reflex. Daarmee 
opent nu de catalogus en de tentoonstelling in Amstelveen.
 Doucet tekende spontaan poppetjes op stukken beschre-
ven papier in een gemengde techniek van potlood en goua-
che en later ook op karton en met verf  op doek. Hij maakte 
ook keramische borden, waarop kinderspelen staan afge-
beeld, en schilderde figuratief  en in abstracte kleurvormen, 
eerst op papier, dan op doek.
 Vijf  jaar later, in 1953, wanneer Cobra al twee jaar was 
opgeheven, stapte Doucet af  van de figuratie. Hij raakte 
gefascineerd door elementaire groeikrachten. Zijn experi-

menten met verschillende technieken leidden zijn aandacht 
naar de materie. Le contact avec la matière est nécessaire à ma 
quête spirituelle et à son contact j’éprouve un réel plaisir sensuel 
staat op de muur boven zijn schilderijen geschreven. De verf  
is in lagen over elkaar geschilderd. De felle kleuren hebben 
plaatsgemaakt voor aardse en donkere tinten met zwarte 
randen, de vormen zijn vlak. De doeken worden groter, en 
zijn vaak beplakt met kartonnen of  papieren collages. In 
1963 komen daar merkwaardig vervormde ijzeren beelden 
bij, schilderstukken gedeeltelijk op metaal, wandtapijten en 
plakwerk op spaanplaat. De poëzie in vormen en kleuren 
van de vroege periode keert deels terug in zijn werk.
 De kunst van Doucet laat een opeenhoping zien van ver-
scheidene materialen, eerst spontaan en experimenteel, 
dan in een voortdurende symbiose van grillige steen- en 
aardvormen. Uiteindelijk keert hij terug tot zijn afkomst. Hij 
is gehecht aan Bretagne, op zoek naar oude steenmassa’s in 
een steeds veranderend licht. Erik Slagter

p Jacques Doucet, le Cobra français nog tot 18 september in het 
Cobra Museum voor Moderne Kunst, Sandbergplein 1, 1181 
ZX Amstelveen (020/547.50.50; www.cobra-museum.nl). 
De tentoonstelling is een samenwerking met LAAC, Lieu 
d’Art et Action Contemporaine van Duinkerken en het 
Musée des Beaux Arts te Quimper, waar de expositie te zien 
is van 14 oktober 2011 tot 9 januari 2012.

Van dada tot surrealisme: Joodse avantgardekunste
naars uit Roemenië. Nu veel avant-gardes langzaam 
maar zeker hun eeuwfeest kunnen vieren, maken de musea 
zich op voor een nieuwe blik op deze vaak overbekende 
materie. Het Amsterdamse Joods Historisch Museum richt 
zich op dada en surrealisme uit Roemenië, van bekende en 
minder bekende joodse kunstenaars. Deze kunst werd lange 
tijd als perifeer aan de avant-gardes van na 1918 
beschouwd. Zoals het museum benadrukt, zijn vanwege 
antisemitisme velen van de kunstenaars tot voor kort nau-
welijks bestudeerd. Het leeuwendeel van de tentoongestelde 
werken is, onder meer vanwege het IJzeren Gordijn, nog 
nooit buiten Roemenië te zien geweest. Maagdelijke grond 
wordt hier dus gebroken.
 Begrippen als ‘perifeer’ en ‘centraal’, en vooral de dyna-
mische spanningen tussen deze twee, zijn hier relevant. 

Jacques Doucet

L’Hiver hollandais, 1948, collectie Centre Pompidou, Parijs

Victor Brauner

Portret van André Breton, 1934. Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
© Pictoright Amsterdam 2011

Compelling Faces
3 fotoprojecten van Caroline Alida, Lieven Nollet en Yan Xinfa

Provinciale Prijs Vormgeving 2010
met werk van de laureaat Erik Sijmons en 

de genomineerden Leen Depooter en het duo Sofi e Lachaert en Luc d’Hanis

van 8 juli tot 11 september 2011
dagelijks van 10 tot 17 uur - gesloten op maandag - gratis toegang

Te zien in het Caermerklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) - 9000 Gent
tel. 09-269 29 10

caermersklooster@oost-vlaanderen.be - www.caermersklooster.be Erik Sijmons - Cosmolite - Samsonite
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Twee van de zeven besproken kunstenaars, Tristan Tzara 
(1895-1962) en Victor Brauner (1903-1966), zijn erg 
bekend. Beiden stonden in het centrum van avant-gardebe-
wegingen en zijn alom geprezen voor hun bijdragen aan die 
bewegingen: Tzara aan dada in Zürich en het surrealisme 
van de jaren 20 in Parijs, Brauner aan het Parijse surrea-
lisme vanaf  1934 tot ruim na de Tweede Wereldoorlog. 
Marcel Janco (1895-1984) stond eveneens aan de wieg van 
dada in Zürich, en verwierf  vooral bekendheid als moder-
nistisch architect in Boekarest. Ook Arthur Segal (1875-
1944) nam deel aan het dadaïstische Cabaret Voltaire in 
Zürich, alvorens naar Engeland te vertrekken. De drie kun-
stenaars die het zevental completeren, M.H. Maxy (1895-
1971), Paul Paun (1915-1994) en Jules Perahim (1914-
2008), zijn buiten Roemenië daarentegen weinig bekend. 
Zij hebben hun carrière grotendeels in Boekarest uitge-
bouwd. De eerste vier hebben evenwel vooral in het buiten-
land gewoond en hebben zelfs, in het geval van Tzara en 
Brauner, de Franse nationaliteit gekregen. De vraag rijst 
dan ook of  het zin heeft deze zeven kunstenaars binnen één 
tentoonstelling met elkaar te vergelijken.
 Allereerst zijn deze kunstenaars verbonden door hun 
Roemeense oorsprong, niet door het staatsburgerschap  
– als joden werd hen dat in eerste instantie ontzegd. Die 
joodse achtergrond is een volgende overeenkomst, al is dit 
niet van (iconografisch) belang geweest voor hun kunst: 
geen van allen heeft zijn werk van joodse thema’s of  onder-
werpen voorzien. Allen waren avant-gardist, en overstegen 
daarmee bewust nationalisme of  religie. Hierin schuilt 
waarschijnlijk ook de belangrijkste overeenkomst.
 De bezoeker krijgt in deze tentoonstelling als het ware een 
minicursus avant-garde voorgeschoteld, van 1910 tot 
1938. Het is opvallend hoe veelzijdig deze kunstenaars 
waren en hoeveel stijlen ze hebben uitgeprobeerd: neo-
impressionisme, kubisme, futurisme, neorealisme, expres-
sionisme, dada en surrealisme passeren de revue. Felle en 
matte kleuren, abstracte en figuratieve vormen; schilderij-

en, tekeningen of  zelfs maskers; alles hangt broederlijk 
naast elkaar. De diversiteit in medium, stijl, kleurgebruik én 
kwaliteit binnen deze, uiteindelijk toch vrij kleine, tentoon-
stelling is opzienbarend en fascinerend.
 Bijzonder is dat men van Brauner en Tzara, ondanks hun 
centrale rol in de Europese avant-garde, toch ‘perifere’ wer-
ken te zien krijgt: vroege stukken uit privéverzamelingen die 
decennialang in woonkamers van Boekarest hebben gehan-
gen. We zien een andere kant van Tzara, namelijk zijn beel-
dend kunstenaarschap; en ook van Brauner, namelijk zijn 
vroege, nog niet of  nauwelijks surrealistische werk. De wer-
ken van Janco, Maxy en Segal, en zeker van de navolgers 
Perahim en Paun, zullen sowieso voor de meesten nieuw 
zijn. Dat alleen al maakt ze interessant, hoewel de opvallen-
de kwaliteit en inventiviteit van het merendeel van de ten-
toongestelde werken ook meer dan voldoende reden is voor 
een bezoek. Als deze tentoonstelling één ding duidelijk 
maakt, is dat het inderdaad onterecht is dat deze vijf  kunste-
naars, en de ontwikkeling van de avant-garde in Roemenië 
alsook de rol daarin van deze zeven kunstenaars, zo lang 
onderbelicht is gebleven. De opstelling van de tentoonstel-
ling, met ruim zeventig kunstwerken, is helaas vrij krap. De 
tentoonstellingsruimte van het JHM is nou eenmaal niet erg 
groot. Misschien was het wat te ambitieus om het werk van 
zeven kunstenaars over een periode van 30 jaar te belichten. 
Het museum heeft gekozen voor een klassieke opstelling, ter-
wijl het spannende materiaal toch zou kunnen uitnodigen 
tot meer experiment – ook met de ruimte zelf.
 Dit zijn echter slechts details. Bovendien kent het feit dat 
men zich in één zaal beweegt ook een groot voordeel: men 
loopt er gemakkelijk via een eigen route en meermaals 
doorheen. Het JHM heeft dit in de hand gewerkt: de boeien-
de film waarmee de tentoonstelling opent en die de 
Roemeense avant-garde en de individuele kunstenaars 
introduceert, biedt, in combinatie met de aanwezige biogra-
fische informatie, voldoende aanknopingspunten voor een 
exploratie van de kunstwerken op eigen tempo en naar 

eigen smaak. Enigszins onderbelicht blijft de rol die het 
joods-zijn al dan niet gespeeld heeft bij de avant-gardisti-
sche overtuigingen van deze kunstenaars, maar in de (trou-
wens erg aardige) catalogus wordt daar ruimschoots aan-
dacht aan besteed. Al met al presenteert het Joods Historisch 
Museum een waardevolle alternatieve versie van de avant-
gardes. Tessel M. Bauduin

p Van dada tot surrealisme: Joodse avant-gardekunstenaars uit 
Roemenië, 1910-1938, tot 2 oktober in het Joods Historisch 
Museum Amsterdam, Nieuwe Amstelstraat 1,  1011 PL 
Amsterdam  (020/531.03.10; www.jhm.nl).

Paris – Delhi – Bombay… Als bij toeval lopen er in Lyon 
en in Parijs gelijktijdig twee tentoonstellingen met heden-
daagse Indische kunst. Nog tot 31 juli toont het Musée d’art 
moderne van Lyon Indian Highway IV. Deze rondreizende 
tentoonstelling is een productie van Hans-Ulrich Obrist en 
de Serpentine Gallery. Na Londen, Oslo en Herning is Lyon 
de vierde halte, vandaar het Romeinse cijfer IV. Nadien reist 
deze tentoonstelling, die voor elke etappe speciaal wordt 
aangepast, nog door naar Rome, Moskou, Singapore, Hong 
Kong, Sao Paulo en Delhi.
 In tegenstelling tot Indian Highway, die met een dertigtal 
kunstenaars een mooi overzicht geeft van de hedendaagse 
kunstscene in India, tracht Paris – Delhi – Bombay… zich in te 
schrijven in de reeks historische tentoonstellingen over de 
artistieke relaties tussen Parijs en andere metropolen als New 
York, Berlijn en Moskou, zoals deze in de beginjaren van het 
Centre Pompidou onder leiding van Pontus Hultén geconci-
pieerd werden. Alleen zijn de artistieke relaties tussen India 
en Frankrijk – met uitzondering van de in de jaren 50 door 
Corbusier gebouwde stad Chandigarh – ongeveer nihil.
 Maar wat niet geweest is, kan nog altijd komen. In janu-
ari 2008 bracht de Franse president Nicolas Sarkozy een 
officieel bezoek aan India. Hij was er de speciale gast op hun 
nationale feestdag, Republic Day. Het jaar daarop kwam de 
Indische eerste minister Manmohan Sing naar Parijs voor 
de viering van quatorze juillet. Sindsdien werden de vooral 
economische en strategische banden tussen beide landen 
stevig aangehaald. India koopt in Frankrijk vooral militair 
materiaal (gevechtsvliegtuigen en onderzeeërs), nucleaire 
brandstof  en kernreactoren.
 De Parijse tentoonstelling speelt zich duidelijk af  tegen een 
politiek-culturele achtergrond. De ambitie van Paris – Delhi 
– Bombay… is volgens de organisatoren niet alleen ‘het laten 
ontdekken van de Indische maatschappij en haar heden-
daagse kunstenaars, maar ook het aanmoedigen van een 
dialoog, het organiseren van uitwisselingen en het creëren 
van duurzame banden met deze grootste democratie ter 
wereld’. Naast werk van een dertigtal Indische kunstenaars, 
ongeveer dezelfde als in Lyon, werden vijftien Franse kunste-
naars naar India gestuurd om er hun indrukken op een 
artistieke manier te formuleren. Aan zowel de Franse als de 
Indische kunstenaars werd gevraagd om India te bekijken 
volgens het spectrum van politiek, urbanisme en milieu, 
godsdienst, huiselijkheid, identiteit en ambacht. De centrale 
ronde ruimte, waarin summiere informatie over de voorop-
gestelde thema’s verzameld werd, geeft toegang tot de ver-
schillende secties. Die ietwat artificiële opstelling beant-
woordt aan het antropologisch perspectief  van de cultural 
studies, maar zegt weinig over de artistieke ambities van de 
kunstenaars en de kwaliteiten van hun werk. Ze zegt wel 
veel over de westerse blik van de Franse kunstenaars en de 
curatoren, Sophie Duplaix van het Centre Pompidou en de 
hoofdredacteur van Beaux Arts Magazine Fabrice Bousteau, 
die met heel wat exotische clichés zijn naar huis gekomen.
 De tentoonstelling opent veelzeggend met de Draps-peaux 
hybridés van Orlan, waarbij de kleuren en de motieven van 
de Franse en de Indische vlag, in talrijke glitterplaatjes, met 
elkaar vermengd werden. Centraal in de tentoonstelling 
staat een traditioneel beeld van Tara, de godin van vrede en 
bescherming, en symbool van eeuwig licht en eeuwige lief-
de, die door Ravinder Reddy in een kitscherig kleedje van 
bladgoud werd gestoken, zoals dat door westerse toeristen 
op zoek naar exotische ervaringen ten zeerste geappreci-
eerd wordt. De gerecycleerde computeronderdelen van 

Tristan Tzara

Compositie, 1915, collectie Centre Pompidou, Parijs. Foto: RMN/Jean-Claude Planchet

Titel: Out of Storage (tentoonstelling)
 Provisoire & Définitif 
 (programma)

Collectie: FRAC Nord-Pas de Calais

Curator: Hilde Teerlinck / Guus Beumer
Adres: Timmerfabriek
 Boschstraat 7-9
 6211 AS Maastricht
 www.outofstorage.nl

Org.: Marres Projects

Datum: 26 6 t/m 18 12 2011 

Open: wo t/m zo 11.00 – 17.00
 do 11.00 – 21.00

Out of Storage is een tentoonstelling met 
honderden kunstwerken uit de collectie van 
FRAC Nord-Pas de Calais: Superflex, 
Taryn Simon, General Idea, Fabrice Hybert, 
Annette Kelm, Christian Boltanski naast 
Bruce Nauman, Atelier van Lieshout, 
Barbara Visser, Wolfgang Laib en Liam 
Gillick. Out of Storage geeft inzicht in het 
functioneren van een collectionerende 
kunstinstelling en maakt functies die door-
gaans onzichtbaar blijven zichtbaar. Er 
worden verschillende routes aangeboden die 
het mogelijk maken over de schouder van 
een expert mee te kijken. 
In Provisoire & Définitif wordt met educatieve 
projecten, onderzoek, workshops, debatten, 
lezingen en performances gereflecteerd op 
collectionerende instellingen.
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de Appel Jongensschool
Eerste Jacob van Campenstraat 59, Amsterdam

www.deappel.nl

1166  jjuullii  –– 22  ookkttoobbeerr  22001111
Opening vrijdag 15 juli, 18–21u.

GROEPSTENTOONSTELLING
““IIeeddeerreeeenn  kkaann  aalllleess!!??
GGeenniiee  zzoonnddeerr  TTaalleenntt””
Deelnemende kunstenaars, o.a.:
Karel Appel, Andrea Bo

v
zić & Julia Willms,

Constant Dullaart, Jakup Ferri, 
Robert Filliou, Beatrice Gibson, 
Laura Garbstiene, Ane Hjort Guttu, 
Annabel Howland, Alan Kane, 
Tomasz Kowalski, Suzy Lake, 
Pantelis Makkas, Ciprian Muresan, 
Sylvia Sleigh, John Smith,
Praneet Soi, Helene Sommer, 
Leon Spilliaert, Piotr Uklanski, 

Adriaan de Villiers, 
Nina Yuen.

A

Opening
20.08.2011–17.00 hrs

This exhibition is organized by BAK and part of the awarding 
of the first PhD in Fine Arts in the Netherlands,  realized 
through a collaboration between MaHKU, Utrecht Graduate 
School of Visual Art and Design, Utrecht and the Finnish 
Academy of Fine Arts, Helsinki

Expertmeeting
Discussion on Doctoral Fine Arts Research
03.09.2011, 14.00–16.00 hrs
Adres: Gebouw K&W, Mariaplaats 27, Utrecht
Information: info@mahkhu.nl
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Irene Kopelman
The Molyneux Problem
21.08.–25.09.2011
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Krishnaraj Chonat, die als een gordijn bij de ingang aan de 
muur hangen, evenals de winkel vol met keukengerei in 
roestvrij staal van Sbodh Gupta of  de miniatuursloppen-
wijk van Hema Upadhyay, tonen dan weer een andere reali-
teit, die evengoed het gevolg is van de in het Westen ruim 
verspreide gemeenplaatsen. Dit soort werk laat uitschijnen 
dat de tentoonstelling niet alleen de nadruk legt op de 
hedendaagse kunst in India, maar ook op diepgaande ver-
anderingen in een land dat in volle expansie is.
 Ook de modieuze genderinsteek bij Pushpamala N, die 
zichzelf  in de mythische Harcourtstudio’s in Parijs liet foto-
graferen als La liberté guidant le peuple, getuigt eerder van 
westerse obsessies dan van een werkelijke belangstelling 
voor een minder gekende cultuur en haar hedendaagse 
artistieke expressie. Eenzelfde benadering vindt men trou-
wens bij Sonia Khurana, die zowel Franse als Indische 
transseksuelen ondervraagt, of  in de stereotiepe chromo’s 
van Pierre et Gilles, die in de jaren 80 in de straten van Delhi 
Indische adolescenten portretteerden.
 De tentoonstelling is vrij oppervlakkig en – in het licht 
van de actuele politieke, economische en financiële context 
– opvallend onkritisch. Ze is ook een gemiste kans om het 
werk van deze kunstenaars beter te leren kennen. Eén werk 
per kunstenaar is veel te weinig om zich een idee te vormen. 
Het gebrek aan een historische achtergrond maakt het 
moeilijk om deze werken te situeren – dat de meeste kunste-
naars in het Westen gestudeerd hebben en sommigen reeds 
door de internationale kunsthandel werden gepromoot, 
verhelpt daar niets aan.
 Ook de meerwaarde van de confrontatie met de Franse 
kunstenaars is ver te zoeken. Hun gelegenheidspoëzie gaat 
niet verder dan een oppervlakkige verwondering, een anek-
dotisch uitgangspunt of  een pittoreske blik op een land, een 
cultuur of  een kunst die ze nauwelijks kennen. De proble-
matiek van de tentoonstelling wordt mooi samengevat door 
Stéphane Calais, die de uitnodiging om naar India te reizen 
demonstratief  naast zich heeft neergelegd, maar ons wel 
verrast met een reeks grote Chinese inkttekeningen met 
prachtige florale motieven.  Lieven Van Den Abeele

p Paris – Delhi – Bombay… tot 19 september in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 

Severini. Futuriste et néoclassique. Gino Severini is 
ongetwijfeld de meest Franse der Italiaanse futuristen. Zijn 
werk staat symbool voor de artistieke uitwisselingen tussen 
Frankrijk en Italië in de eerste helft van de 20ste eeuw – en 
niet alleen in de jaren van het futurisme van 1911 tot 
1915. Een mooie overzichtstentoonstelling in de Orangerie 
traceert ook en vooral zijn belangstelling voor het divisio-
nisme (1905-1910), het kubisme (1916-1919), de retour à 
la figure (1920-1943), het neofuturisme en de abstracte 
kunst (1948-1951).
 Severini werd in 1883 in Cortona (Toscane) geboren. Hij 
overleed in Parijs in 1966. Aan beide steden bleef  hij zijn 
ganse leven gehecht. ‘Je suis né physiquement dans la pre-
mière et intellectuellement autant que spirituellement dans 
la seconde.’ Samen met Boccioni volgde hij in het Romeinse 
atelier van de twaalf  jaar oudere Giacomo Balla, die net 
terug was van een verblijf  in Parijs, onderricht in de nieuwe 
Franse schilderkunst. In 1906 vertrok Severini zelf  naar de 
lichtstad, waar hij in de kring rond Braque en Picasso 
terechtkwam.
 De neo-impressionistische techniek van de optische 
kleurmenging stelde hem in staat om kleur op een meer 
abstracte manier te gaan gebruiken, zijn geschilderde objec-
ten uit elkaar te halen en hun vormen te definiëren in ter-
men van beweging en snelheid, voor hem de werkelijke 
karakteristieken van de moderne beschaving. Samen met 
Boccioni betrok hij Balla in zijn onderzoek en stelde hem 
voor aan Marinetti. Nadat hij in 1910 het futuristisch 
manifest van de schilderkunst mee had ondertekend, intro-
duceerde hij zijn futuristische vrienden uit Milaan in de 
Parijse kunstwereld. Dit resulteerde in 1912 in de fameuze 
tentoonstelling van de futuristen in de galerij van Bernheim 
Jeune, die door de Franse kubisten Gleizes en Metzinger ont-
vangen werd als passéiste.
 Uit deze tentoonstelling blijkt ook dat het revolutionaire 
karakter van het futurisme eerder betrekking had op het 
discours van Marinetti dan op de eigenlijke schilderijen van 
Severini en de andere zogenaamde futuristen, die enerzijds 
sterk beïnvloed zijn door het divisionisme en anderzijds 
door het kubisme. Uit de mengvorm van kubisme en futu-
risme ontstaat een hybride schilderkunst die uitmondt in 
het cubofuturisme. Deze nieuwe stijl stelde Severini in staat 

om de gefragmenteerde dynamiek van de massa, de stad en 
haar uitgaansleven in een eigen stijl te verbeelden. De bewe-
ging kreeg een levendige uitdrukking in een reeks dansende 
figuren. De oorlogstaferelen uit de periode 1914-1915 
kwamen er op vraag van Marinetti. Na de dood van Boccioni 
in 1916 – hij sneuvelde aan het Noord-Italiaanse front bij 
Verona – verliet Severini het futurisme en voegde zich bij de 
kubisten. Zijn in tegenstelling tot de andere kubisten kleur-

rijke schilderijen staan het dichtst bij het werk van zijn 
vriend Juan Gris.
 Zijn kubistische schilderijen bestaan uit dynamische 
composities van kaleidoscopische vlakken met meestal zil-
vergrijze kleurvibraties. Van Doesburg noemde Severini’s 
stijl ‘psychisch kubisme’, omdat hij meende dat het werk 
eerder voortkwam uit zijn geest dan uit de materie. 
Apollinaire rekende hem tot de cubistes instinctifs, terwijl 
Severini zijn werk eerder tot het cubisme scientifique rekende. 
Dit laatste is niet verwonderlijk aangezien Severini ook 
belangstelling had voor de wetenschappelijke kant van de 
schilderkunst. Hierover publiceerde hij onder andere in het 
tijdschrift van De Stijl.
 In 1921 verschijnt zijn Du Cubisme au Classicisme, waarin 
hij de relatie tussen kunst en wiskunde op een persoonlijke 
manier uiteenzet, via zijn theorieën over meetkunde, de gul-
den snede en de perfecte harmonie. Op dat moment schildert 
hij reeds portretten, harlekijns, stillevens en interieurs met 
een metafysisch karakter, in een zakelijke, objectieve, neoklas-
sieke stijl. Ze begeleiden zijn terugkeer naar de traditionele 
waarden van de schilderkunst, die volgens hem in de eerste 
plaats gebaseerd is op ‘constructie’. De jaren 20 worden 
gekenmerkt door een retour à la figure en een retour à l’ordre.
 Het belang van deze tentoonstelling is dat ze een ander 
zicht geeft op het futurisme en de veelzijdigheid van Severini. 
Het Parijse kunstmilieu was uiteraard zijn belangrijkste bio-
toop. Uit de tentoonstelling blijkt echter ook dat hij begon 
als kopiist van Botticelli en Fra Filippo Lippi, en dat hij altijd 
een Italiaanse schilder is gebleven. De metafysische sfeer en 
de droge, frescoachtige techniek geven een vreemde 
Italiaanse kwaliteit aan zijn virtuoze maniëristische stijl.
 Uit de tentoonstelling blijkt dat Severini veel meer was dan 
de futurist waar hij meestal voor doorgaat. Ze toont de grote 
diversiteit en de verschillende aspecten van dit minder geken-
de oeuvre, dat perfect aansluit bij de vaste collectie van de 
Orangerie, waar een van de mooiste verzamelingen moderne 
meesters is ondergebracht. Lieven Van Den Abeele

p Severini. Futuriste et néoclassique, tot 27 juli in het Musée 
de l’Orangerie,  Jardin des Tuileries,  75001 Parijs 
(01/44.77.80.07; www.musee-orangerie.fr).

Claude Cahun. Het werk van de Franse fotografe en 
schrijfster Claude Cahun is lang onbekend gebleven en 
werd tot voor kort enkel geapprecieerd door een handvol 
specialisten. Desondanks leverde ze een van de meest oor-
spronkelijke bijdragen tot de kunst van de eerste helft van 
de 20ste eeuw. Alhoewel ze contacten had met de surrealis-
ten, is haar intimistisch en hoogst autobiografische oeuvre 
moeilijk te plaatsen.
 Voor haar zelfportretten kruipt ze in de huid van zowel 
mannelijke als vrouwelijke personages. Haar lichaam 
ondergaat een metamorfose die zich voltrekt in de pose en 
de mise-en-scène, waarbij kostuums, decors en accessoires 
een belangrijke rol spelen, maar ook in het oneigenlijk 
gebruik van de fotografie via overdruk en fotomontage. 
Haar artistieke experimenten onderzoeken het soms moei-
lijk te maken onderscheid tussen object en subject. Zodra ze 
het beeld dat ze van zichzelf  heeft via foto’s en performances 
met anderen deelt, krijgt het een sociale functie. Met haar 
zoektocht naar haar dubbelzinnige identiteit en haar homo-
seksuele geaardheid, sluit ze aan bij de hedendaagse gen-
derproblematiek, zoals die door talrijke hedendaagse kun-
stenaars behandeld wordt.
 Claude Cahun werd in 1894 geboren in Nantes als Lucy 
Schwob. Wegens de mentale gezondheidsproblemen van 
haar moeder werd ze grootgebracht door haar grootmoe-
der, Mathilde Cahun, de zuster van de befaamde oriëntalist 
David Léon Cahun. Haar oom was de symbolistische schrij-
ver Marcel Schwob. Haar vader was directeur van de krant 
Le Phare de la Loire, waarin Lucy haar eerste teksten publi-
ceerde in de rubriek Chronique de la mode. In dezelfde periode 
werd ze verliefd op de twee jaar oudere illustratrice Suzanne 
Malherbe, die haar tekeningen signeerde met (Marcel) 
Moore. Toen Lucy’s vader na de scheiding met haar moeder 
in het huwelijk trad met de moeder van Suzanne, werden de 
twee geliefden stiefzusters. 
 Na de oorlog trokken ze samen naar Parijs waar Claude 
literatuur en filosofie studeerde. Ze frequenteerde er dada-
isten en surrealisten en ontmoette er onder anderen Gertrude 
Stein en Sylvia Beach. Haar vroegste teksten bestaan uit poë-
zie en proza, maar ook uit overpeinzingen over narcisme en 
de liefdes en vriendschappen onder homoseksuelen. Uit deze 
periode dateren ook haar eerste zelfportretten.
 Begin jaren 30 ontmoette ze André Breton. In 1936 ver-
gezelde ze hem naar Londen voor de International Surrealist 

Gino Severini

La danse de l’ours au Moulin Rouge, 1913
Paris, musée national d’Art moderne – Centre Georges Pompidou

© Collection Centre Pompidou, Dist. RMN / Droits réservés
© ADAGP, Paris 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grensloos Kunst Verkennen in het unieke Reestdal 
Kunstroute De Wijk – IJhorst  2011 

8 t/m 25 september, elke donderdag t/m zondag van 11 - 17 uur 
 

 De vierde editie van de kunstroute combineert schilderijen, beelden, fotografie en installaties van gevestigde en jonge  
 kunstenaars met werk van lokale en regionale schilders en beeldhouwers op meer dan twintig locaties.  
 In privé tuinen en woonhuizen is kunst te zien, maar in ook bijzondere ruimtes zoals de kerk in IJhorst, het noamdhuusie 
 naast  een woonboerderij. Bekende namen zijn o.a Wim Biewenga, met schilderijen en Olaf  Mooij met zijn autosculptuur  
‘keverei’. De jonge kunstenaressen van het Kasboekcollectief maken een nieuwe installatie bij de Reest en Janny Smit 

 maakt een kunstwerk van de molen in De Wijk.   Taalkunst en poëzie krijgen dit jaar ook een plek in de kunstroute. 
 
De fiets- wandelroute is ongeveer 8 km lang en biedt u de gelegenheid om een dag te genieten van gevarieerde kunst in het oorspronkelijke 
landschap van het Reestdal.                                www.grenslooskunstverkennen.nl 
 

Anjeliek Blaauw 2010 

Gino Severini

Maternité [Maternità], 1916
Cortone, Museo dell’Accademia Etrusca e della citta di Cortona

© Droits Réservés © ADAGP, Paris 2011
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Is the question
the answer?

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

PhDArts, internationaal promotie traject
in de beeldende kunst en vormgeving, 
is een samenwerking van de Academie
der Kunsten van de Universiteit Leiden
en de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK).
Na toelating kunnen beeldend kun -
stenaars en vormgevers deelnemen aan

een programma bestaande uit seminars,
presentaties en een collegium.De promo -
vendi worden begeleid door kunstenaars
en academisch georiënteerde tutoren.
Voor delen van het onderwijsprogramma
wordt samengewerkt met het Instituut
voor Onderzoek in de Kunsten (IvOK)
van de Katholieke Universiteit Leuven.

Deadlines voor aanmelding:
1 oktober 2011 en 1 april 2012

U vindt alle informatie op www.phdarts.eu

 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 uurIedere 1e zondag 
v/d maand gratis entree! Museum Het Domein is een culturele instelling van

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

Exhibition        Cinema        SPSound        Studios        LAB111

ARIE BIEMONDSTRAAT 105 - 113
NL - 1054 PD AMSTERDAM
PHONE +31 20 42 75951
WWW.SMARTPROJECTSPACE.NET
OPEN:  12.00 - 22.00

 : HYPERCOLON :
THE STATEMENT SERIES

Nathaniel Mellors & Chris Bloor
Opening Saturday 3 September 2011,19 hrs

Exhibition until 13 November 2011
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Exhibition in de New Burlington Galleries. Op de tentoon-
stelling hangt een foto van haar waarop Breton te zien is 
samen met de Engelse surrealisten Ronald Penrose, David 
Gascoyne en E.L.T. Mesens, die met Breton en Eluard voor 
deze tentoonstelling de selectie hadden gemaakt. Van haar 
hand is ook de beroemde foto van de happening The Phantom 
of  Sex Appeal, die Salvador Dalí bij deze gelegenheid organi-
seerde op Trafalgar Square. Op de foto zien we Sheila Legge 
in een lang wit zijden kleed en met lange zwarte hand-
schoen terwijl ze met uitgestrekte armen de duiven uit haar 
hand laat eten. Op haar hoofd draagt ze een masker van 
papieren rozen. De foto van deze happening is een van de 
meest iconische beelden van het surrealisme.
 In 1937 kocht Claude Cahun samen met Suzanne 
Malherbe een huis op het eiland Jersey, waar ze tot het eind 
van hun dagen zouden verblijven. Claude Cahun overleed 
er in 1954, Suzanne Malherbe in 1972.
 De tentoonstelling belicht ook de politieke dimensie van 
het koppel, niet alleen hun libertair individualisme, maar 
ook het verzet tegen elke vorm van onderdrukking, meer 
bepaald in hun strijd tegen de Duitse bezetter. Eind jaren 30 
werd Claude Cahun lid van de Fédération Internationale de 
l’Art Révolutionnaire Indépendant, waarvan het manifest in 
1938 in Mexico geschreven werd door André Breton en 
Leon Trotski. Wanneer de Duitsers in juli 1940 Jersey bezet-
ten, traden Claude en Suzanne toe tot het verzet. Met foto-
collages en teksten bedreven ze contrapropaganda, tot ze in 
1944 werden opgepakt en ter dood veroordeeld. Tijdens 
hun gevangenschap werd hun huis leeggehaald. Hierbij 
zijn veel van Cahuns foto’s en manuscripten verloren 
gegaan. Bij de bevrijding van Jersey in mei 1945 werden ze 
vrijgelaten.
 De tentoonstelling, die een 140 foto’s en talrijke andere 
documenten bevat, geeft een mooi overzicht van zowel 
leven en werk van deze merkwaardige kunstenaar. Haar 

oeuvre trad pas na haar dood in de openbaarheid en kwam 
slechts in de belangstelling in de jaren 90, dankzij het werk 
van onder anderen Cindy Sherman en Nan Goldin. De ten-
toonstelling werd opgebouwd rond een aantal belangrijke 
thema’s. Métamorphoses de l’identité et subversion des genres 
bevat haar belangrijkste en bekendste zelfportretten, waar-
in de seksuele ambiguïteit zowel gecultiveerd als onder-
vraagd wordt. In Poétique de l’objet krijgt het stilleven een 
nieuwe symbolische betekenis. Métaphores du désir toont 
het subtiele, maar verraderlijke spel van een gesluierde ero-
tiek. Entre nous evoceert de intieme relatie en de intense 
samenwerking tussen Cahun en Moore. Het is duidelijk dat 
haar werk zonder de medeplichtigheid van haar geliefde en 
levensgezellin onmogelijk gerealiseerd had kunnen wor-
den. Zo werkten ze intens samen aan de fotomontages voor 
Aveux non avenus (1930), haar meest gekende literaire werk. 
Rencontres électives legt dan weer de nadruk op vriendschap-
pelijke relaties met onder anderen Henri Michaux, Robert 
Desnos of  André Breton. Poésie et politique toont het politiek 
engagement van de surrealisten in de jaren 30 van de 
Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires en het 
daadwerkelijke verzet in de jaren 40. Au-delà du visible sug-
gereert een reflectie over het fundamenteel in vraag stellen 
van de realiteit en haar verschijning. De essentie van dit bij-
zondere oeuvre situeert zich inderdaad ergens op de intuï-
tieve grens tussen het zichtbare en het onzichtbare. Het 
evoceert een onbekende gevoelswereld die ons desondanks 
zeer nabij is. En dit alles toont Jeu de Paume in een intimis-
tische opstelling die de eigenheid van dit werk en de speci-
fieke context waarin het is tot stand gekomen alle eer aan-
doet. Lieven Van Den Abeele

p Claude Cahun, tot 25 september in het Jeu de Paume, 
Place de la Concorde 1, Parijs (01/47.03.12.50; www.
jeudepaume.org).

The Mexican Suitcase. Net zoals het een aantal jaren 
geleden deed voor de hedendaagse modefotografie, zet het 
New Yorkse International Center of  Photography (ICP) nu 
een norm voor de museale presentatie van historisch foto-
materiaal. De aanleiding van de tentoonstelling – die thans 
te zien is op de Rencontres Internationales de la Photo-
graphie in Arles – is de (her)ontdekking van lang verloren 
gewaand beeldmateriaal van drie pioniers van de moderne 
oorlogsfotografie: Robert Capa, Gerda Taro en David 
Seymour.
 In december 2007 arriveerden drie gedeukte kartonnen 
dozen in het ICP. Hun inhoud: 126 rollen filmnegatieven 
met als thema de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Men 
was reeds langer op de hoogte van het bestaan van deze 
negatieven – in 1979 nog riep Cornell Capa (broer van de 
overleden Robert Capa en zelf  geen onverdienstelijk repor-
tagefotograaf) eenieder die informatie had over deze foto-
grafische schatkamer op hem te contacteren – maar na 
decennialang vergeefs zoeken, werden de beelden als voor-
goed verloren beschouwd. Tot er in 2002, tijdens een ten-
toonstelling in Mexico over reportagefotografie in de jaren 
30 en 40, een man opdook die beweerde in het bezit te zijn 
van een paar dozen filmnegatieven over de Spaanse 
Burgeroorlog. De Amerikaanse curator Richard Whelan, 
die op dat moment een grote overzichtstentoonstelling over 
het werk van Robert Capa voorbereidde, zocht meteen con-
tact met de man in de hoop dat de Mexicaanse koffer (zoals 
de dozen ondertussen werden genoemd) de verloren nega-
tieven van een van de meest spraakmakende beelden uit de 
fotogeschiedenis (Robert Capa’s momentopname van een 
neergeschoten Republikeinse soldaat) zou bevatten. Ze 
moesten hem helpen eindelijk de controverse over dat beeld 
te beëindigen: was het nu een geënsceneerd beeld of  niet? 
Het onderzoek van de dozen maakte echter al vlug duidelijk 
dat de zo gezochte negatieven er niet in zaten. De afwezige 
negatieven noopten de onderzoekers om de onverwachte 
vondst vanuit een andere hoek te bekijken, als historisch 
materiaal dat op zichzelf  al een diepgaande studie verdien-
de. De huidige tentoonstelling en begeleidende publicatie is 
het resultaat van dit onderzoek dat in 2007 begon.
 In de geschiedenis van de reportagefotografie neemt de 
Spaanse Burgeroorlog een belangrijke plaats in: het was de 
eerste (internationale) oorlog die door de ondertussen vol-
wassen geworden geïllustreerde tijdschriften nauwgezet 
werd verslagen. Opmerkelijk in deze beginperiode was de 
vooringenomenheid van de fotograaf: hij was nooit zomaar 
een onpartijdige verslaggever, maar liet zijn politieke over-
tuiging doorschemeren in zijn beelden. Dat geldt zeker voor 
de drie hier getoonde fotografen: zowel David Seymour (die 
publiceerde onder het pseudoniem Chim) als Robert Capa 
en Gerda Taro waren de Republikeinse zaak genegen. De 
gekleurde blik van de oorlogsfotograaf  spoorde mooi met de 
politieke idealen van hun overwegend links georiënteerde 
broodheren, de uitgevers van de geïllustreerde tijdschriften 
waarin hun beelden verschenen. Samen hoopten ze het 
westerse leespubliek ervan te overtuigen dat inmenging 
van de buurstaten noodzakelijk was. Het is binnen deze 
politieke context dat de beelden gelezen moeten worden: in 
plaats van neutrale beschrijvingen zijn het dramatische 
foto’s die oproepen tot actie. 
 Op de muur hangen de contactafdrukken van de aange-
troffen negatieven (de bijhorende publicatie toont ze alle-
maal, de expo presenteert een selectie), nu en dan geflan-
keerd door een uitvergrote print. Daaronder staan 
vitrinekasten met verschillende contemporaine tijdschrif-
ten waarin de beelden gepubliceerd werden. Van sommige 
reportages toont men zelfs de varianten zoals die in ver-
schillende tijdschriften verschenen. Meteen wordt het voor 
het publiek mogelijk om de vertaalslag van fotografische 
opname naar gedrukt beeld te volgen: de wijze waarop de 
redactie beelden in een (narratieve) sequens plaatst, hoe ze 
(met soms drastische herkadrages) formeel ingrijpt in de 
beelden enzovoort. Hieruit blijkt nogmaals hoezeer reporta-
gefotografie een samenwerking is tussen fotograaf, beeld-
editor en vormgever; een driehoeksverhouding waarbij de 
bijdrage van de fotograaf  cruciaal (zonder hem geen beel-
den), maar ook uitermate beperkt is (hij levert alleen de 
beelden aan, over de selectie, de plaatsing, de kadrage beslis-
sen anderen). Het is in dit verband jammer te moeten vast-
stellen dat in de begeleidende publicatie nauwelijks dieper 
wordt ingegaan op de concrete productiewijze van een foto-
essay: aan de mythe van een autonoom opererende repor-
tagefotograaf  die de volle verantwoordelijkheid draagt voor 
de gereproduceerde beelden wil men blijkbaar niet tornen. 
Het is een (kleine) smet op een anders uitmuntende ten-
toonstelling en publicatie.
 Het werkelijke belang van de tentoonstelling moet dan 
ook elders gezocht worden, in de presentatie van de con-
tactafdrukken zelf. Door vergelijking van de contactafdruk-
ken verwerft de toeschouwer inzicht in de concrete werk-
wijze van de reportagefotografen: hoe verschillen in 
onderwerpskeuze, temperament en stijl elke fotograaf  tot 
een unieke stem maken. Een uniciteit die vaker wel dan niet 
uitgevlakt wordt in de publiek gemaakte versie: het is door 
de dwingende vorm van het foto-essay dat we de indruk 
krijgen dat reportagefotografie een weinig flexibele praktijk 
is, waarbinnen de hierboven vermelde divergenties ver-
waarloosbare nuances zijn. De contactafdrukken vertellen 
echter een ander verhaal: ze maken duidelijk dat dit genre 
wel degelijk fundamentele verschillen toelaat, die soms ver-
regaande consequenties hebben. Ze zijn niet louter te her-
leiden tot een verschil in benadering, temperament of  sen-
sibiliteit, maar verwijzen door naar radicaal divergerende 
opvattingen over de wijze waarop fotografie abstracte 
begrippen als ‘nieuws’ en ‘geschiedenis’ invult.

Claude Cahun

Autoportrait, ca.1929
Jersey Heritage Collection © Jersey Heritage
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Vooral de verschillen tussen David Seymour – de oudste en 
al meest geroutineerde fotograaf  – en Robert Capa, die op 
dat moment aan het begin van zijn carrière stond, zijn 
opmerkelijk (Gerda Taro neemt eerder een tussenpositie in). 
Waar Seymour vaak een beheerste afstandelijkheid in acht 
neemt en een uitgepuurde stijl hanteert, is Capa een foto-
graaf  die zich volop in het gewoel stort. De beelden van 
Seymour laten zich lezen als bedachtzame, bestudeerde uit-
spraken – hij plaatst zichzelf  letterlijk buiten de gebeurtenis 
om er beter over te kunnen oordelen. Hij opereert in de 
marge van het gebeuren, registreert de effecten ervan op de 
omstaanders en vertelt zo onrechtstreeks over wat dit oor-
logsgeweld teweegbrengt bij hen die het moeten verduren. 
Het resultaat zijn uiterst leesbare beelden die het conflict en 
de gevolgen ervan effectief  communiceren.
 Capa daarentegen werpt zich onbevangen in het gebeu-
ren, vervangt de aristocratische afstand door een ongemak-
kelijke nabijheid. Hij is geen buitenstaander, maar deelne-
mer, even nieuwsgierig en onwetend over de afloop van wat 
er gebeurt als zij die de gebeurtenis ondergaan. Capa staat 
nooit aan de zijlijn: wanneer hij een colonne vluchtelingen 
fotografeert dan doet hij dat steevast vanuit een positie van 
de vluchteling. Wat Capa zo wint aan fysieke intensiteit, 
verliest hij echter aan inzicht: Capa’s beelden blijven vaak 
onbestemd, in elk geval minder leesbaar dan die van 
Seymour (we weten niet goed wat we zien). Het is precies de 
onbestendigheid van het gebeuren waarin Capa opgaat die 
hem ertoe aanzet om steeds meer foto’s te nemen van een-
zelfde scène. Seymour zoekt naar het krachtige, sprekende 
beeld dat als een bouwsteen kan fungeren in het uiteinde-

lijke foto-essay, Capa daarentegen levert zich over aan wat 
zich aandient: bij Capa geen beslissend moment. De kracht 
en betekenis van de beelden worden bij Capa bepaald door 
zijn aanwezigheid (hij was erbij), bij Seymour door het pak-
kende verhaal dat hij uit de beelden laat opwellen (het lijden 
dat mensen elkaar kunnen aandoen). Terwijl Seymour zich 
in de traditie van de grafische representatie plaatst – van-
daar zijn aandacht voor compositie, voor leesbaarheid, voor 
symbolisch sterke beelden – beseft Capa dat fotografie een 
nieuw medium is dat aloude begrippen als ‘nieuws’ en 
‘geschiedenis’ radicaal herijkt. Zijn fotografische strategie is 
een poging om die historische breuk met een oud represen-
tatiesysteem te articuleren. Dat de tentoonstelling erin 
slaagt dit verschil zichtbaar te maken, is een waar huzaren-
stuk. Steven Humblet

p The Mexican Suitcase, tot 18 september in het kader van 
de Rencontres Internationales de la Photographie te Arles 
(informatie: 34 rue du docteur Fanton, 13200 Arles; 
04/9096.7606; www.rencontres-arles.com).

The Shape of  Things to Come: New Sculpture. De 
zomertentoonstelling in de Londense Saatchi Gallery claimt 
een nieuwe generatie sculpturen te hebben ontdekt en wil 
die nu als geheel aan de wereld tonen. De grote, museale 
ruimtes van de galerie zijn op drie verdiepingen ingevuld 
met het werk van twintig kunstenaars geboren tussen 1931 
en 1975, voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en 
West-Europa. Het grote verschil in leeftijd suggereert dat de 
zogenaamde ‘New Sculpture’ niet zozeer met een generatie 
van jonge kunstenaars samenhangt, maar eerder wijst op 
een gemeenschappelijke sculpturale benadering die bij ver-
schillende kunstenaars van meerdere generaties voorkomt.
 De Engelse pers besprak de huidige tentoonstelling uit-
voerig als een soort nieuw hoofdstuk na de ondertussen 
behoorlijk belegen generatie van Young British Artists. 
Deze groep kunstenaars werd twee decennia geleden door 
hetzelfde instituut aan de wereld voorgesteld, onder meer in 
de legendarische Sensations-tentoonstelling. Maar ondanks 
het schisma dat de pers oproept, is het opvallend dat nogal 
wat sculpturen in de huidige tentoonstelling puur formeel 
een aanzienlijk aantal kenmerken deelt met de generatie 
waarmee ze zogezegd komaf  wil maken: herkenbare, 
levensgrote objecten, menselijke figuren of  dieren, met een 
barokke en bij momenten destructieve uitstraling. Een goed 
voorbeeld, en niet toevallig een van de meest gepubliceerde 
beelden van de show, is een paar gecrashte Japanse auto’s 
die elk aan een recht opstaande kolom zweven, een werk 
van de Duitse kunstenaar Dirk Skreber.
 Toch is er op The Shape of  Things to Come ook werk dat 
andere en iets frissere paden opzoekt. Een aantal werken op 
de tentoonstelling verwijst naar een wijd gamma van tradi-
ties uit de beeldhouwkunst: van prehistorische fetisjdieren 
(de Boli van Joanna Malinowska) over archeologische mas-
kers (Matthew Monahan) tot modernistische iconen als 
Boccioni (in het werk van Rebecca Warren). Ook al zijn de 
sculpturale referenties erg uiteenlopend, de kunstenaars 
gaan er op eenzelfde manier mee om: ze gebruiken de refe-
rentie als een fysieke drager voor een hedendaagse bood-
schap, vaak met een politieke of  sociale inhoud. Voor de 
bezoeker van de Saatchi Gallery gaat die onderliggende 
boodschap echter zo goed als helemaal verloren, en blijven 
enkel de sculptuurhistorische referenties over. Als je deze 
groep werken als geheel bekijkt, lijkt het wel of  The Shape of  
Things to Come beter onder titel The Shape of  Things that Were 
geopend was.
 Een andere groep werken op de tentoonstelling slaagt er 
daarentegen beter in te tonen wat een hedendaagse sculp-

Gerda Taro

Valencia, 12 juni 1937. Begrafenis Generaal Pavol Lukács

David Seymour (Chim)

Madrid, oktober 1936. Palacia de Liria
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tuur kan betekenen. Opvallend genoeg zijn het werken die 
niet zozeer een bestaande vormelijke traditie, maar een 
meer abstract kunsthistorisch concept oproepen. David 
Thorpe bijvoorbeeld exploreert in zijn werk de rol en beteke-
nis van architecturale decoratie. Andere voorbeelden zijn 
de onmiskenbare verwijzing naar het 19de-eeuwse concept 
van de sublieme natuur in het werk van Kris Martin, en de 
modernistische fascinatie met de stad in David Batchelors 
lichtinstallatie. Hier wordt geen historische vorm uit de kast 
gehaald om een hedendaags thema in te verpakken, maar 
een herkenbare relatie tussen mensen en hun ruimtelijke 
omgeving opgeroepen of  geanalyseerd. Het gaat wellicht 
niet om nieuwe sculpturen in de zin van nieuwe vormen of  
gekke objecten, maar eerder om een generatie die ‘beeld-
houwkunst’ ervaart als een relationele discipline met een 
sterk architecturale ondertoon. De werken suggereren ook 
een gevoeligheid die mijlenver af  staat van de zelfingeno-
menheid, het cynisme en de shockdoctrine van de 
Sensations-generatie, maar die niettemin in meerdere wer-
ken makkelijk overslaat in anekdotiek: het werk van Martin 
bijvoorbeeld is een serie rotsblokken waarop bovenaan een 
piepklein kruisje is geplaatst, een evocatie van het feit dat 
een mens dit stuk ruwe natuur ooit getemd heeft. Maar 
door een hele zaal in de galerie te vullen met een tiental van 
dit soort rotsblok-plus-kruisje-sculpturen, legt de installatie 
eerder de nadruk op de herhaaldelijke en ietwat anekdoti-
sche ontdekking van de kruisjes in plaats van een analyse te 

zijn van haar eigen kunsthistorische referentie. Van deze 
drie kunstenaars die met hun werk een ruimtelijke relatie 
analyseren is het vooral Thorpe die deze kritiek kan overstij-
gen: zijn werken in de Saatchitentoonstelling maken onmis-
kenbaar deel uit van een jarenlang sculpturaal onderzoek 
naar een bepaald kunsthistorisch concept. Het is vreemd 
genoeg een kwaliteit die je maar bij een aantal andere kun-
stenaars op de tentoonstelling terugvindt.
 Na het doorlopen van de tentoonstelling, blijft de bezoe-
ker zitten met de vraag welke lading nu precies gedekt wordt 
door de vlag ‘new sculpture’, zeker gezien de zo ambitieuze 
titel. De overduidelijke gemeenschappelijke noemers van de 
Young British Artists (een land, een generatie, eenzelfde 
cynisme) heeft plaatsgemaakt voor een collectie waarin 
sommige kunstenaars enkel een zaal delen omdat er een 
aantal formele of  conceptuele gelijkenissen zijn tussen hun 
werk, bijvoorbeeld tussen de vervallen sculpturen van Peter 
Buggenhout en de chemisch aangetaste maquettes van 
Roger Hiorns. Bovendien is het bij een aantal kunstenaars 
niet duidelijk of  het voorgestelde werk gekozen werd omdat 
het de beste representatie is van de thema’s die hen bezig-
houden, dan wel omdat het een bepaalde objectwaarde 
heeft. Maar misschien is het probleem gewoon dat de titel 
van de tentoonstelling een ambitie uitspreekt die niet 
strookt met wat zij uiteindelijk omvat: een collectie sculptu-
rale objecten eerder dan een wervend discours van een 
nieuwe generatie. Dries Vande Velde

p The Shape of  Things to Come, nog tot 16 oktober in de 
Saatchi Gallery, Duke of  York’s HQ, King’s Road, Londen 
SW3 4SQ (www.saatchi-gallery.co.uk). 

Secret Universe. Horst Ademeit. Hamburger Bahnhof, 
het Berlijnse museum voor hedendaagse kunst, begon in 
mei met een tentoonstellingsserie over de einzelgänger in de 
kunstwereld. De komende tweeënhalf  jaar zijn zes uiteenlo-
pende oeuvres onder de titel Secret Universe in de oostvleu-
gel van het museum te bezichtigen. De kunstenaars die de 
revue zullen passeren, vallen buiten elke kunststroming. Ze 
volgen hun eigen particuliere esthetische regels.
 Deze door de About Change Stiftung geïnitieerde tentoon-
stellingsreeks volgt de trend waarin de verruiming van het 
kunstdiscours binnen instituten centraal wordt gesteld. 
Udo Kittelmann, de directeur van het museum, beweerde 
tijdens de persconferentie met valse bescheidenheid, dat het 
tonen van onbekende kunstenaars ‘keine Frage des Mutes 
ist, sondern Mut immer eine Voraussetzung einer 
Institution’ zou moeten zijn. In een kunstmuseum moeten 
vragen over kwaliteit en relevantie van kunst altijd opnieuw 
gesteld worden en daarmee is de weg voor deze buiten-
staanders geplaveid.
 Misschien moet deze reeks ook de aandacht wegleiden 
van de onduidelijkheden rond mecenas Friedrich Christian 
Flick wiens 1500 ‘conventionele’ kunstwerken (waaronder 
veel minimal art en videokunst) zouden worden terugtrok-
ken? Hierdoor lag Hamburger Bahnhof  namelijk al enige 
tijd onder vuur. De omvangrijke collectie was in 2004 voor 
een periode van zeven jaar in langdurig bruikleen gegeven 
en vult sedertdien de Rieckhallen van het museum. Pas 
afgelopen maand werd bekend dat het museum een aderla-
ting bespaard blijft en het contract van deze bruiklenen tot 
2021 is verlengd. De Flickcollectie zorgde van meet af  aan 
voor oproer. Niet alleen vonden kunstcritici dat een gere-
nommeerd staatsmuseum zich niet afhankelijk zou mogen 
verklaren van een privéverzameling – een scenario dat in 
België en Nederland door de huidige cultuurbezuinigingen 
natuurlijk allengs reëler wordt. Bijzonder gevoelig lag ook 
de directe link tussen de collectie en het vermogen van 
grootvader Friedrich Flick, die dankzij 60.000 dwangarbei-
ders zijn wapenfabriek tijdens het Derde Rijk kon runnen. 
Door deze familiegeschiedenis sneuvelde het plan van 
Friedrich Christian Flick om een eigen museum in 
Zwitserland op te richten. Stiftung Preußischer Kunstbesitz 
zag er echter geen graten in om de collectie voor Hamburger 

David Thorpe

I Am Golden, 2002; achteraan links: Private Lives, 2010; achteraan rechts: Endeavours, 2010 
© Saatchi Gallery
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Locus Agonistes – Practices and Logics 
of the Civic is a multidisciplinary 
event initiated by Meeting Points 6 
and The Young Arab Theatre Fund 
(Brussels). Locus Agonistes – Practices 
and Logics of the Civic is organized in 
coproduction with Argos Centre for 
Art and Media (Brussels), Beirut Art 
Center (Beirut), Haus der Kulturen 
der Welt (Berlin), Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg/ Royal Flemish 
Theatre (Brussels), La Société 
l’Art Rue (Tunis), Makan Art Space 
(Amman), Onassis Cultural Center 
(Athens), Opera House (Damascus) 
and The Townhouse Gallery (Cairo).

Dirk Skreber

Untitled (Crash 1) & Untitled (Crash 2), 2009
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Bahnhof  te aanvaarden, dat overigens al grotendeels op de 
privécollectie van Erich Marx leunde.
 De eerste einzelgänger in de nieuwe reeks van ‘afwijkende 
kunst’ is Horst Ademeit (1937-2010). Het is moeilijk om 
zijn paranoïde werk te duiden zonder daarbij zijn wat bij-
zondere biografie te laten spelen. Na verschillende studies 
en mislukte carrièrepogingen (ook in de kunstwereld), 
werkte Ademeit in het begin van de jaren 90 een visuele 
vertolking uit van zijn geloof  in warmte- en koudestralen, 
aardstralen en elektromagnetische velden. In zijn sociale 
huurwoning in Düsseldorf  beschermde hij zich al een paar 
jaar tegen deze ingebeelde stralen door middel van magne-
ten, kruiden, meetapparatuur en zelfgedraaide houten bol-
letjes die hij op zijn lichaam aanbracht. Hij was ervan over-
tuigd dat de stralen een slechte invloed op zijn gestel hadden, 
zijn elektronische apparaten om zeep hielpen en zijn brood 
deden verschimmelen. Om deze ‘Kältestrahlen’ te docu-
menteren arrangeerde Ademeit vanaf  1990 zijn meetap-
paratuur (waaronder thermometers, lichtmeters, vochtig-
heidsmeters, kompassen en metronomen) tot harmonieuze 
composities. Dagelijks stelde hij de apparatuur zorgvuldig 
anders samen en nam hiervan een polaroidfoto. Niet veel 
later voegde hij aan deze composities voedsel, bierflesjes en 
voorpagina’s van de populaire krant Bild toe, met schreeu-
wende koppen zoals ‘Schluckte Jan Ullrich Disco-Drogen’, 
‘Blutschlacht Bagdad’ of  ‘Miß Germany nackt, tot im 
Badezimmer’. De witte randen van de foto’s schreef  Ademeit 
vol met minuscule notities, waarvan de inhoud varieerde 
van weerberichten en voetbaluitslagen tot observaties uit 
zijn directe omgeving. Zo hield hij bijvoorbeeld de spin aan 
het plafond in de gaten die zich elke dag in zijn net ver-
plaatste. Tot 2004 – daarna fotografeerde hij enkel nog digi-
taal – ontstonden in totaal 6006 van dit soort genummerde 
beeldende dagrapportages voorzien van datum.
 Maar het bleef  niet bij onschuldige foto’s binnenshuis. 
Als een geheim agent legde Ademeit ook alles in de omge-
ving van zijn huis vast. Dit banale beeldmateriaal toont 
geparkeerde auto’s, oliesporen op het asfalt, gesloten rollui-
ken en achtergelaten winkelwagentjes in de straat. Soms 
zijn de foto’s voorzien van tijdsaanduidingen die vertellen 
wanneer deze zaken voor het eerst zijn gesignaleerd of  hoe-
lang ze er al schijnbaar toevallig staan. Ook de agenda’s 
documenteren Ademeits ontelbare onspectaculaire obser-
vaties. Het resultaat is een immense hoeveelheid alledaags 
beeldmateriaal en oneindig veel krabbels van een eenzame 
mens in de niet zo bruisende Düsseldorfse wijk Flingern, die 
zich de bestrijding van stralen tot hoofddoel stelde.
 Met een beetje verbeeldingskracht kunnen de door de 
curator Claudia Dichter geopperde associaties met de tijd- en 
cijferconcepten van On Kawara, Roman Opalka en Hanne 
Darboven of  met het werk Electrical Walks van Christina 
Kubisch worden beaamd. En ook kunnen parallellen met de 
banale esthetiek in de foto’s van Stephen Shore en William 
Eggleston worden onderschreven, ja zelfs is de voor de hand 
liggende analogie met Street Photography toepasbaar. Op 
deze manier wordt het oeuvre echter alsnog geplaatst in het 
gangbare discours waar natuurlijk weinig geheims aan is. 
Sprekender is naar mijn mening wat Ademeit, die zich tij-
dens het maakproces nooit als kunstenaar zag en wiens 
werk pas tegen het einde van zijn leven per toeval door een 
zuster werd ontdekt, zelf  over dit alles zegt: ‘20 Jahre habe 
ich Polaroid und digital / Fotos gemacht die Ränder vollge-
schrieben / mir dadurch Luft gemacht über den / gesamten 
Ärger den mir das Wohnen / und das Stadtviertel Flingern 
in / Düsseldorf  gebracht mit Strahlen-Kälte / Zerstörung 
Diebstahl Schmutz Abfällen / Räder Sperrmüll Baustellen 
Autos / Gerüsten Abrissen und Neubauten Auch […] im 
Seniorenheim wird mir klarer / dass ohne mein Ankämpfen 
gegen das / Gesamte Elend mit Fotos und / Schreiben usw. 
Tätigkeiten ich kaum / heil hätte überleben können mit / 
Dank an Herrgott Himmel und Erde.’ En daarmee blijven de 
foto’s het overgebleven documentatiemateriaal van een 
doorgedraaide zelftherapie dat met een goed oog voor com-
positie is gemaakt. Desalniettemin is het bijzonder verfris-
send deze zorgvuldige tijdsdocumenten eens in een kunst-
museum te zien en aan te grijpen om over het kunstdiscours 
te debatteren. Faby Bierhoff

p Secret Universe. Horst Ademeit, nog tot 25 september in 
Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50-51, 10557 Berlin 
(030/3978.3411; www.hamburgerbahnhof.de). 

Architectuur en Vormgeving
51N4E. Double or nothing. Het werk van 51N4E heeft 
altijd iets ouderwets gehad, ondanks de hedendaagse en effi-
ciënte manier waarop het onder de aandacht wordt 
gebracht. Het Brusselse bureau – de naam verwijst naar de 
coördinaten van de Belgische hoofdstad – werd eind 1998 
opgericht door Johan Anrys, Freek Persyn en Peter Swinnen. 
Al in 2001 organiseerden ze in Netwerk Aalst de tentoon-
stelling The First Two Years. In 2002 wonnen ze de architec-
tuurprijs van de Provincie Vlaams-Brabant, en in 2004 wer-
den ze bekroond met de Rotterdam Maaskant Prijs voor 
Jonge Architecten. In 2005 en 2008 wonnen ze twee grote 
architectuurwedstrijden in Tirana, de hoofdstad van 
Albanië. Eind vorig jaar werd Swinnen aangesteld tot 
Vlaams Bouwmeester. In diezelfde periode verscheen op 
Canvas een eerder generische documentaire over hun werk 
binnen de reeks Vormgevers. Deze zomer wordt in Bozar een 
overzichtstentoonstelling georganiseerd, die in oktober naar 
de Londense Architectural Association reist, terwijl even-
eens bij de AA School een monografie wordt uitgegeven.

De oneigentijdsheid van het bureau schuilt dus niet in 
gebrekkige marketing. Het ouderwetse ligt in de weigering 
duidelijk te zeggen wat architectuur is of  waar hun archi-
tectuur voor staat – en dat is uitzonderlijk voor architecten 
in het tijdperk van de zelfpromotie en de mediatisering. Het 
is niet verwonderlijk dat de tentoonstelling lange tijd werd 
aangekondigd onder de neutrale titel The First Decade. Ook 
de uiteindelijke titel Double or Nothing blijft vaag. Natuurlijk 
moet architectuur de kwaliteiten van een plek verdubbelen 
of  maximaliseren – maar is dat niet altijd zo? Hoewel van 
architecten – en lang niet van architecten alleen – duidelij-
ke statements, oneliners, waarheden en intenties worden 
verwacht, blijft 51N4E eerder vragen stellen dan antwoor-
den geven. Als het over architectuur gaat, zijn er volgens 
hen geen zekerheden. Elk project creëert eigen problemen, 
omstandigheden en strategieën, en die ontwerpkeuzes kun-
nen niet veralgemeend worden tot een theorie. In de catalo-
gus wordt het oeuvre evenmin, noch door de architecten 
zelf, noch door één overkoepelende tekst, op een gelijke noe-
mer gebracht. Het is zoals Diderot het in 1751 schreef  in 
Mes pensées bizarres sur le dessin: ‘Autre chose est une atti-
tude, autre chose une action. Toute attitude est fausse et 
petite; toute action est belle et vraie.’
 Een dergelijk vertrouwen in de singulariteit van elke 
opdracht, brengt gevaren met zich mee. De praktijk van 
51N4E is bijvoorbeeld ‘anekdotisch’ genoemd (door Dries 
Vande Velde in De Witte Raaf nr. 113), en hun keuze om geen 
definitieve keuzes te maken, kan verward worden met oppor-

51N4E

TID Tower, Tirana. Foto: Filip Dujardin

51N4E

TID Tower, Tirana

Horst Ademeit

‘5805’
Courtesy Galerie Susanne Zander, Köln

Horst Ademeit

o.T.
Courtesy Galerie Susanne Zander, Köln

Horst Ademeit

o.T.
Courtesy Galerie Susanne Zander, Köln

51N4E

C-Mine. Foto: Stijn Bollaert
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tunisme. Tegelijkertijd dreigt elk project, dat niet alleen zich-
zelf  maar ook de hele praktijk als een pars pro toto moet 
bewijzen, te bijzonder of  te opzichtig te worden. Als de 
geschiedenis noch de theorie aanzetten levert voor wat 
architectuur is of  zou kunnen zijn, blijft dan niet enkel de 
inspiratie van het moment over? De tentoonstelling in Bozar 
houdt dat relevante risico op een spannende manier levend.
 Samen met de Franse architectuurcriticus Dominique 
Boudet (ook bekend als bouwheer van de Villa dall’Ava van 
OMA/Rem Koolhaas), maakte 51N4E van deze tentoonstel-
ling een heus ontwerp. Ze namen geen genoegen met de 
ruimte die in Bozar gewoontegetrouw voor architectuur-
exposities wordt gereserveerd, rechts achteraan de 
Hortahal. Het is precies die Hortahal die ze tot het hart van 
de tentoonstelling maken, door twee extra belendende zalen 
in gebruik te nemen. In een eerste grote ruimte zijn vier 
films te zien. Op de muur worden beelden van een autorit 
door Tirana geprojecteerd, samen met een tekstfragment 
uit November van een hoofdstad van de Albanese schrijver 
Ismail Kadare. De reis eindigt op het Skandenbeg Square, 
een reusachtig plein dat door 51N4E wordt heraangelegd 
als een open publieke vlakte middenin de chaotische stad. 
Op twee televisieschermen worden stukken getoond uit de 
Canvasdocumentaire die hun ontwerp voor het plein en 
voor de vlakbij gelegen TID Tower belichten. Op een derde 
scherm speelt een film, gemaakt door de Albanese kunste-
naar Anri Sala, over het beleid van de burgemeester van 
Tirana, Edi Rama.
 De tweede extra zaal is aan de overkant rechtstreeks toe-
gankelijk vanuit de Hortahal. Deze kamer mag slechts met 
kousenvoeten worden betreden, omdat er een groot meubel 
staat – een landschap van textiel dat de architecten ont-
wierpen voor een woning in de rand rond Kortrijk. Liggend 
in of  zittend op dit merkwaardige daybed kan de toeschou-
wer filmfragmenten bekijken over de verbouwing van die 
woning, die van een klassieke fermette in een schatkamer 
vol domestieke avonturen is omgetoverd. Het wonen krijgt 
hier de ene uitdaging na de andere aangeboden, maar 
wordt als het ware in bedwang gehouden door één metalen 
wand rond het huis.
 In de Hortahal zelf  hangen twee fotomontages van Filip 
Dujardin. Het zijn twee geassembleerde zichten, genomen 
vanuit een fysiek gezien oninneembaar standpunt, op het 
ontwerp voor de TID Tower enerzijds, en op de reorganisatie 
van de voormalige mijnsite C-mine in Genk anderzijds. In 
de ruimte rechts achteraan de Hortahal is een meer klas-
sieke tentoonstelling ingericht onder de titel 27 Short 
Stories. Hier worden ontwerpen, ideeën en concepten 
getoond in een labyrint van tafels, door middel van schet-
sen, maquettes, films, plannen of  foto’s.
 Een bezoek aan deze tentoonstelling is een ervaring, niet 
alleen omwille van de architectuur die er wordt getoond, 
maar ook door de ruimtes die in het leven worden geroepen. 
Het gebruik van dit gedeelte van het Paleis voor Schone 
Kunsten wordt, hoe subtiel en kleinschalig ook, helemaal 
door elkaar gegooid. Er ontstaan zichtlijnen tussen de zalen 
onderling, en het parcours van de architectuurliefhebber 
kruist dat van de kunstliefhebber op weg naar The Crooked 
Path van Jeff  Wall. Wie de ontwerpen van 51N4E bestudeert, 
ontdekt dat het deze architecten daar altijd om te doen is: 
vastgeroeste patronen doorbreken, verborgen mogelijkheden 
tevoorschijn halen, verwachtingen tegenspreken door nieu-
we verlangens op te wekken. Er zijn geen taboes in het arse-
naal aan middelen waarmee ze op een bestaande toestand 
reageren – en hun architectuur is altijd in de eerste plaats 
reactie, om daarna zelf  het onderwerp van reactie, commen-
taar, kritiek en verwondering te worden. Als de praktijk van 
51N4E uit anekdotes en incidenten bestaat, dan gaat het om 
voorvallen en verhalen waar men in het beste geval lange tijd 
mee verder kan. Christophe Van Gerrewey

p 51N4E. Double or Nothing, tot 4 september in het Paleis 
voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
(02/507.82.00; www.bozar.be).

Architectuur als kunstobject. Cityscapes Gallery ver-
koopt kunst. Het werk is echter niet van kunstenaars, maar 
van architecten. Wat is het verschil tussen een kunstobject 
en een bijproduct van architectuur? En hoe bepaal je de prijs 
van objecten als de makers ervan hun carrière niet hebben 
uitgebouwd in een kunstcircuit? Dat zijn precies de vragen 
waarop galeriehouder en architect Bastiaan Gribling nog 
geen antwoord heeft. Met Cityscapes neemt hij het stokje 
over van Luce van Rooy, die tussen 1980 en 1991 een archi-
tectuurgalerie had in Amsterdam (waar een piepjonge Winy 
Maas de installaties van Libeskind in elkaar kwam zetten).
 ‘Ik beschouw architectuur als een kunstvorm, en dus zijn 
haar producten kunst. Architectuur als kunstvorm heeft 
een tijdje in het verdomhoekje gezeten, maar komt nu – nu 
de echte opdrachten opdrogen – weer in het blikveld. Toch is 
niet elke architect geschikt, en ook niet elk werk van een 
geschikte architect. De kunstzinnige prepositie van de 
architect is van doorslaggevend belang’, aldus Gribling.
 ’Geschikte’ architecten zijn bijvoorbeeld MVRDV en Anne 
Holtrop, maar ook lichtkunstenaar Giny Vos en fotograaf  
Bas Princen. Zoal te koop in de galerie: een digitale print 
van windmolens van NL Architects (3570 euro); zeefdruk-
ken van Rem Koolhaas (550 euro, oplage 200) of  Lebbeus 
Woods (350 euro, oplage 65) – deze komen uit de vermaar-
de galerie van Luce van Rooy; een krukje van SEARCH (500 
euro); een stoeltje van Rietveld (prijs op aanvraag); een 
Lotuslamp van Daan Roosegaarde (15.000 euro). Het 
duurste object dat Cityscapes in bezit heeft, is een maquette 
van MVRDV die van de hand gaat voor 36.000 euro.

Prachtige objecten die huiskamer of  directiekantoor kun-
nen sieren, maar of  de bijproducten van architectuur kunst 
zijn, is de vraag. De kunstwereld heeft zo zijn eigen wetten. 
Kunstenaars die architectonische beelden maken, zoals de 
fotograaf  Giacomo Costa of  schilders als Jan Ros en Hein 
Spellman, verkopen veel beter dan architecten die soortge-
lijke beelden maken. Gribling: ‘De reputatie van kunste-
naars is beter verankerd in een traditioneel systeem van 
waardebepaling door hun langzaam toenemende bekend-
heid in het kunstcircuit. Deze architecten verkopen van de 
ene op de andere dag ineens kunst; dat maakt het lastig vast 
te stellen wat het waard is.’ Tegelijkertijd vervagen de gren-
zen tussen de disciplines. Architectuurfotografie is een 
geaccepteerde kunstvorm, en ook in design worden steeds 
vaker unica geproduceerd. Van belang is, vindt Gribling, 
‘dat architectuur als kunstvorm zich loszingt van de werke-
lijkheid (de opdracht)’.
 In zijn galerie dus geen plaatjes van gebouwen, hooguit 
van niet gerealiseerde projecten. Dan is de afstand tussen 
ontwerp en realiteit immers groter, wat het beter mogelijk 
maakt de maquette als op zichzelf  staand object te bezien. 
Het cruciale verschil is dat alle bijproducten van het archi-
tectonische ontwerpproces voortkomen uit werk in 
opdracht. De maquette van MVRDV kaderde in de ontwerp-
prijsvraag voor het ministerie van LNV, de digitale print van 
NL Architects komt voort uit een studievraag die Dirk 
Sijmons als Rijksadviseur voor het landschap onder vier 
bureaus uitzette. Stellen deze producten iets aan de orde? Is 
er enige relevantie of  urgentie die uit het werk zelf  voort-
komt, of  door het werk ter discussie wordt gesteld? Of  zijn 
het gewoon mooie objecten? Digitale prints kunnen einde-
loos gereproduceerd worden. Bas Princen, de enige officieel 
erkende kunstenaar in de stal, wordt vertegenwoordigd door 
een andere galerie en mag alleen heel specifieke werken bij 
Gribling onderbrengen. Of  neem iemand als Ben van Berkel. 

Van hem is bekend dat hij schildert. Maakt dat hem geschikt 
voor de galerie? En maakt het dan uit of  hij geometrisch 
schildert of  – bij wijze van spreken – fruitschalen op doek 
zet? Gribling gaat dat de komende tijd allemaal onderzoeken. 
Zijn ‘vliegende galerie’ zal dit najaar op diverse locaties 
opduiken. De website geeft daarover actuele informatie. 
Mettertijd zullen veel van bovenstaande intrigerende vragen 
wellicht kunnen worden beantwoord, waarmee de aard van 
de relatie tussen kunst en architectuur in het galeriecircuit 
nader zou kunnen worden geduid. Indira van ’t Klooster

p  Verwacht: Urban Naturality, groepstentoonstelling op 
nader te bepalen locatie in september/oktober 2011; New 
Map of  the World, solotentoonstelling van Wiel Arets, decem-
ber 2011/januari 2012, Antwerpen, ter gelegenheid van 
het boek What a Wonderful World dat in de herfst van 2011 
verschijnt. Meer informatie: www.cityscapesgallery.nl

Publicaties
Donald Judd. De voorbije jaren kende de historiografie van 
de kunst van de jaren 60 en 70 een hoge vlucht. Met regel-
maat verschijnen er belangwekkende studies over de sleu-
telfiguren van de pop art, minimalistische, conceptuele en 
postminimalistische kunst. De aandacht die de respectieve-
lijke kunstenaars krijgen, durft soms verschillen. Terwijl er 
over sommige figuren – bijvoorbeeld Robert Rauschenberg, 
Andy Warhol, Dan Graham, Gerhard Richter, Eva Hesse, 
Richard Serra, Robert Smithson of  Gordon Matta-Clark – in 
het voorbije decennium talrijke catalogi, overzichtswerken 
en monografieën zijn verschenen, blijven anderen eerder 
onderbelicht. Daar zijn uiteenlopende redenen voor. 
Sommige kunstenaars, of  de personen die hun financiële 
belangen behartigen, sturen bij leven nu eenmaal graag 
zelf  de receptie van het oeuvre. Na het overlijden wordt de 
studie dan weer vaak belemmerd door ruziënde of  controle-
zieke erfgenamen. Of  tot slot hebben kunstenaars (nog) niet 
kunnen rekenen op de waardering van die critici en histo-
rici die er in de internationale canonisering toe doen.
 In het geval van de Amerikaanse kunstenaar Donald Judd 
spelen elk van de drie laatstgenoemde factoren een rol. Judd 
had een obsessieve aandacht voor de behandeling van zijn 
werk, zowel in tentoonstellingen als in publicaties. Hoe 
ouder en bekender de kunstenaar werd, hoe minder hij ver-
droeg dat anderen op hun manier met zijn werk omgingen. 
In het afgelegen Marfa, Texas, richtte hij met steun van de 
kapitaalkrachtige Dia Art Foundation de Chinati Foundation 
op. Zonder externe bemoeienis voorzag de kunstenaar zijn 
eigen werk, en dat van enkele bevriende kunstenaars, van 
een gepaste omkadering. Tentoonstellingen in galeries of  
musea, zo liet hij regelmatig optekenen, waren slechts een 
noodzakelijk kwaad: ze leverden de nodige fondsen voor zijn 
autocratische onderneming. Ook de kritische studie en 
receptie van zijn werk onderwierp hij aan streng toezicht. 
Toen Rudi Fuchs naar aanleiding van Judds tweede soloten-
toonstelling in het Van Abbemuseum in Eindhoven in 1979 
voorstelde om een vervolg te maken op de extensieve oeu-
vrecatalogus die Brydon Smith in 1975 had samengesteld 
voor de National Gallery of  Canada in Ottawa, liep hij een 
blauwtje op. Judd had niet genoeg vertrouwen in het weten-
schappelijke vermogen van het kleine museum in Eindhoven 
en wilde het zelf  doen. De oeuvrecatalogus is er echter tot 
op heden nog steeds niet.
 Dat uitblijven valt ook deels te wijten aan de twist die na 
de dood van Judd in 1994 ontstond tussen zijn kinderen 
enerzijds en Marianne Stockebrand, zijn laatste partner en 
directrice van de Chinati Foundation anderzijds. Het geschil 
liep zo hoog op dat er een tweede stichting, de Judd 

Anne Holtrop

A Tower, 2009
(in samenwerking met Bas Princen)

Donald Judd

Untitled (nr.1 van een reeks van 100 werken in aluminium), 1982-86. The Chinati Foundation/La Fundación Chinati, Marfa, TX
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Foundation, in het leven werd geroepen om de nalaten-
schap te beheren – met alle verwarring van dien. Bovendien 
steken de Chinati en Judd Foundation elkaar naar de kroon 
in de dwangmatige navolging van de ideeën en de wil van 
de overleden kunstenaar. Minstens even bepalend voor de 
relatieve schaarste aan gedegen kritische en historische 
studies is het gebrek aan consensus over het kunsthistori-
sche belang van het werk en de figuur van Judd. Hoewel 
Judd staat geboekstaafd als een van de invloedrijkste kun-
stenaars van de 2de helft van de 20ste eeuw – Mel Bochner 
schreef  ooit: ‘you either had to go over, under, around, or 
through him’ – blijven de opinies steevast verdeeld. Judd is 
voor velen ‘an artist you hate to love’.
 Binnen een kunsthistorisch en theoretisch vertoog dat, 
vooral in Angelsaksische kringen, op rechtlijnigheid en 
consequentie is gesteld, is het lastig om Judd te verdedigen. 
Terwijl zijn definitie van het specific object – een object dat 
noch schilderij noch sculptuur is – een regelrechte vloek 
betekende ten opzichte van het rigide modernistische dis-
cours over mediumspecificiteit, rekende de kunstenaar er 
nooit resoluut mee af. De wall progressions of  de stacks 
balanceren bewust op een ambigue wijze tussen het pictu-
rale en het sculpturale regime. Door het meticuleuze 
gebruik van aluminium, koper, hout of  plexiglas zijn de 
werken dan weer te lyrisch om aan te sluiten bij de radicale 
bevraging en de ontmanteling van het kunstobject in de 
jaren 60 en te zelfbesloten om te beantwoorden aan de 
vraag naar sociale en politieke betekenis in de jaren 70. Zijn 
individualistische houding en de aanschaf  van vastgoed in 
New York en later in Texas – Judd kreeg de bijnamen ‘Mr. 
Big of  SoHo’ en ‘The Man Who Bought Marfa’ – konden 
sinds de jaren 80 ook op de nodige kritiek rekenen. Judd 
presenteerde de Chinati Foundation als een nieuw model 
voor de presentatie van kunst, maar velen beschouwen het 
nog steeds als het product van zijn megalomanie, geprivile-
gieerde financiële positie en institutionele macht. Judd is 
met andere woorden een kunstenaar die nooit voor één gat 
te vangen viel en vaak erg tegenstrijdige uitspraken en han-
delingen stelde. Hoe ga je immers om met een kunstenaar 
die een van de grootste kunstinstallaties van de 20ste eeuw 
inrichtte en tegelijkertijd zonder blikken of  blozen stelde: 
‘small is beautiful’.
 David Raskin, auteur van de eerste monografie sinds Judds 
overlijden, neemt zijn hachelijke taak evenwel met verve op 
zich. Raskin baseert zijn betoog op een verklaring van Judd 
tijdens een gesprek met Lucy Lippard in 1968 waarom hij 
net dergelijk werk maakte: ‘Because I want to believe the 
damn thing. I mean you’re making it so that it will be credi-
ble for yourself. It has to suit me.’ Judd bestempelde zichzelf  
als een empiricus en scepticus en zocht de verantwoording 
voor het maken van zijn werk eerst en vooral bij zichzelf, in 
zijn eigen ervaringen. Dat betekent evenwel niet dat Judd 
hiermee zijn eigen smaak en oordeel tot norm verhief. Judd, 
zo stelt Raskin, was een anarchist die een artistieke vertaling 
zocht voor de principes van libertijnse vrijheid en individue-
le daadkracht. Hij had een hekel aan opgelegde autoriteit, 
formele hiërarchie en gevestigde waardesystemen, zowel op 
politiek, sociaal als artistiek vlak.
 Aan het begin van zijn essay Specific Objects uit 1965 stelt 
Judd dat een kunstwerk enkel ‘interessant’ moet zijn. Met 
dat criterium ter evaluatie van een kunstwerk wordt de 
kwaliteit ervan niet in de eerste plaats bepaald door zijn 
morfologie, maar door zijn geloofwaardigheid. En die 
geloofwaardigheid, zo stelt Raskin, is een zaak van scale. 
Raskin begrijpt scale niet zozeer als de maatverhouding of  
‘schaal’ die een object in de wereld bezit, maar als de waar-
deverhouding die het met de wereld aangaat. De betrekking 
van een kunstwerk tot de wereld is met andere woorden niet 
enkel een zaak van fysieke afmetingen, maar ook van ethi-
sche aard. Kunst moet geen sluitend antwoord bieden op 
vraagstukken die zich in de wereld aandienen, maar op een 
geloofwaardige manier vormgeven aan de contradicties of  
verschillen die eraan ten grondslag liggen. Die laatste zijn 
immers al te vaak het product van voorafbepaalde syste-
men en conventies. Een centraal begrip in de waardering 
van het werk en de figuur van Judd, zo betoogt Raskin, is 
polarization. Judd gebruikte de notie onder meer zelf  in zijn 
analyse van de schilderijen van Pollock, waarin hij een 
boeiende tegenstelling ontwaarde tussen het particuliere 
karakter van de verfspatten en de kracht van het globale 
beeld, wars van traditionele regels en conventies van com-
positie, hiërarchie en perspectief.
 Judds werk dringt volgens Raskin geen sluitende beteke-
nissen aan de wereld op, maar produceert ‘overgangen in de 
realiteit’. Aan de hand van een aandachtige lectuur en 
gerichte analyse van zowel Judds werken als geschriften 
probeert hij aan te tonen dat de vele tegenstrijdigheden in 
het werk en de figuur geen probleem maar juist een kwali-
teit vormen. Ze worden niet opgelost, maar tot een beteke-
nisvolle spanning gebracht. Een ervaring van de dubbele 
algoritmische opbouw en van de zinnelijke materialiteit van 
de wall progressions is onmiddellijk [immediate], maar steeds 
voorlopig [provisional]. De werken handhaven openheid en 
onbepaaldheid. Elke beschrijving van die ervaring is boven-
dien ontoereikend. De onverzoenlijkheid [disparity] in het 
werk van Judd is met andere woorden methodisch. Deze 
observatie laat Raskin vervolgens toe om enkele klassieke 
verwijten aan het adres van Judd te ontkrachten. De mega-
lomanie, het allusieve karakter van zijn werk, het manië-
risme, het materiaalfetisjisme, en zijn politieke ideëen vallen 
volgens Raskin niet zomaar af  te serveren. Ze worden in het 
werk zelf  uitgebalanceerd. Deze analyse is controversieel, 
maar ook verfrissend. Raskin schetst een beeld van de figuur 
en het werk van Judd dat veel complexer is dan de bestaan-
de visies. Hij vertrekt immers vanuit het werk zelf  en projec-

teert er geen externe set van criteria en begrippen op. Hij 
hanteert echter een vocabularium en toon die zeer dicht bij 
die van Judd zelf  aanleunen. Zijn ‘geloof ’ in Judd staat hem 
tegelijk ook in de weg, getuige de mantra’s waarmee hij sys-
tematisch elk hoofdstuk afsluit. Wouter Davidts

p David Raskin, Donald Judd, verscheen in 2010 bij Yale 
University Press, New Haven/London. Adres: 47 Bedford 
Square, London WC1B 3DP (020/7079.4900; http://yale-
press.yale.edu). ISBN 0780300162769. 

Martin Gayford. Man with a Blue Scarf  – On Sitting 
for a Portrait by Lucian Freud. Eind november 2003 
begon Lucian Freud aan het portret van de Britse kunstcriti-
cus Martin Gayford. Diens boek Man with a Blue Scarf is het 
verslag van de acht maanden durende ervaring van dit pro-
ces en een vrijwel even lange tijd in beslag nemende periode 
waarin Freud een ets van hem maakte. Het boek is ook een 
literair portret van een van de belangrijkste naoorlogse 
Europese schilders, een tegendraadse man, een dwarsligger 
en een kunstenaar die lange tijd als een buitenstaander gold, 
omdat hij naturalistisch schilderde in een tijd die voor 
abstracte en conceptuele kunstopvattingen had gekozen.
 Gayford baseert zijn tekst op het dagboek waarin hij zijn 
ervaringen als geportretteerde optekende en ordende. Hij 
vat het boek op als een meditatie over schilderen en geschil-
derd worden, over de specificiteit en de zin van het portret-
genre, maar hij schrijft ook uitvoerig over de schilder en de 
persoon van Lucian Freud. Freud komt uit het boek naar 
voren als een dwarsligger, maar ook als een durfal. Hij haat 
de renaissanceschilders Leonardo en Rafaël –‘Iemand zou 
er een boek over moeten schrijven wat een slechte schilder 
Leonardo is’ – en ergert zich aan het ophemelen van drugs 
– ‘I want to be absolutely in this world, all of  the time’. 
Picasso staat voor hem gelijk met vergif  en het werk van de 
prerafaëlitische schilder Dante Gabriël Rossetti is ongeveer 
het schilderkunstig equivalent van slechte adem. Tegelijk is 
hij een verwoed gokker en een liefhebber van Titiaan, Ingres 
en Matisse, en een enthousiast schilder van paarden en 
honden, net zo goed als van mensen.
 Ook de aandacht voor eten, kleding, literatuur en de 
levens van met Freud bevriende kunstenaars ontbreekt 
niet. Er is met name aandacht voor Francis Bacon, Freuds 
tijdgenoot en vriend, naast hem de grote Britse schilder van 
de 20ste eeuw, zoals Constable en Turner de grote Britse 
schilders van de 19de eeuw waren. In een levendig portret 
komt Bacon naar voor als iemand die in esthetisch opzicht 
met Freud verwant is, en op het menselijke vlak zijn joie de 
vivre deelt. Evenals Freud is Bacon iemand die grenzen 
opzoekt, maar in tegenstelling tot Freud is Bacon een bui-
tengewoon slordig man, een masochistische homoseksueel 
en, belangrijker nog, een schilder die bij voorkeur van foto’s 
van zijn onderwerpen werkt. 
 Deze belangrijke bijzaken dragen bij tot het leesplezier 
van Man with a Blue Scarf. Gayford, die eerder over 
Constable, Van Gogh en Gauguin schreef  en al jaren kunst 
bespreekt voor enkele Britse kranten en weekbladen, schrijft 
een lichtvoetig maar geladen proza in de beste Engelse tra-
ditie. Met zijn voorkeur voor het veelzeggende detail boven 
de ontwikkeling van concepten past het goed bij het aardse 
en materiële, maar daarom geenszins minder subtiele werk 
van Lucian Freud. Tegelijk is Man with a Blue Scarf een heel 
ernstig boek dat de beschrijving van het concrete schilder-
kunstige en psychologische detail paart aan filosofische 
overwegingen over de aard van het portret. Voor Gayford 
draait het portret om de relatie tussen de schilder en de 
geportretteerde. Een portret gaat over het model, komt in 
zekere zin van hem, maar het gaat ook over de schilder en 
het meest nog over dat wat er tussen schilder en geportret-
teerde gebeurt.
 Een portret is géén afbeelding, het is de geportretteerde. 
De verf  wordt vlees (‘flesh’, niet ‘meat’) en portretteert 
iemand zoals een acteur dat zou doen, schreef  Freud zelf  in 
1954. Deze esthetica gaat ook nu nog op voor de schilderij-
en van Freud. Zijn beelden richten zich op de unieke ken-
merken van de mensen of  dieren of  dingen die Freud por-
tretteert. Freud ziet al zijn schilderijen als portretten, waarin 
hij ‘grove materiële feiten’ – gewicht, textuur – tot leven 
brengt. Hij doet dit niet door ze te kopiëren (‘The artist who 
tries to serve nature is only an executive artist. And since 
the model he so faithfully copies is not going to be hung up 
next to the picture, since the picture is going to be there on 
its own, it is of  no interest whether it is an accurate copy of  
the model’, p. 48), maar door te selecteren en enkel wat 
belangrijk is te tonen. Wellicht lijkt dit niets anders dan de 
klassieke opvatting dat een kunstenaar de essentie van zijn 
onderwerp laat zien, maar deze opvatting wijkt daar in die 
zin van af  dat Freud glashelder zegt dat een kunstwerk een 
nieuw zijnde is, met een zelfstandig bestaan. Het schilderij is 
de geportretteerde, veeleer dan dat het hem afbeeldt.
 Met deze esthetica in het achterhoofd is het niet vreemd 
dat Gayford nu en dan verwijst naar Dorian Gray, het perso-
nage van Oscar Wilde waarvan een portret alle zonden 
overneemt en deze in lelijkheid omzet. Gayford is intens 
betrokken bij het ontstaan van zijn portret, dat dan ook een 
uiterst geconcentreerde man toont, die half  glimlachend, 
maar duidelijk door iets gepreoccupeerd vanonder zijn pro-
minente wenkbrauwen de wereld inkijkt. Freuds werkwijze 
bij het tot stand brengen van dit werk is tamelijk ongebrui-
kelijk (of, in de woorden van een collega: ‘completely crazy’). 
Na het maken van een vlugge houtskoolschets begint Freud 
met een klein stukje van het gezicht te schilderen: de wenk-
brauwen. In de loop van de maanden verschijnt, in delen, 
een gezicht. Freud beweert dat hij geen methode volgt en 

dat hij halverwege het schilderen een andere weg kan 
inslaan, of  zelfs met het schilderen kan ophouden omdat hij 
geen uitweg ziet.
 Toch gaat Freud ook planmatig te werk. Gayford beschrijft 
hoe Freud van meet af  aan wil dat hij z’n blauwe sjaal te 
allen tijde om heeft tijdens het ‘poseren’, omdat de kleur 
van de sjaal ook de kleur van zijn huid, haar, kleding en zelfs 
van de achtergrond mee bepaalt en beïnvloedt. Hoewel 
Freud niet echt overkomt als een tiran, staat hij op nauwge-
zetheid en punctualiteit. Door details van het poseren te 
beschrijven laat Gayford zien dat geportretteerd worden een 
intensief  proces en een veeleisende ervaring is. Het is ook 
een studie van het zelf  met zijn illusies en zijn eigenliefde, 
zijn gehechtheid aan bepaalde beelden van wat het is, zoals 
deze blijken uit de preferentie voor een houding van de kin 
en de positie van een haarlok – de details van een lichame-
lijk bestaan die laten zien wie iemand is. En dat is juist waar 
het bij een portret om gaat.  Sjoerd van Hoorn

p Martin Gayford, Man with a Blue Scarf  – On Sitting for a 
Portrait by Lucian Freud, verscheen in 2010 bij Thames & 
Hudson, 181A High Holborn, Londen WC1V 7QX  
(020/7845.5000; www.thamesandhudson.com). ISBN 
9780500238752. 

Clip Stamp Fold Tent Piramide. Onlangs verschenen 
twee publicaties over architectuurgeschiedenis en -kritiek 
rond de jaren 70. In het eerste beschrijft Beatriz Colomina 
(Professor Media en Moderniteit aan de Princeton University 
School of  Architecture) de wham!zoom!zing!rave–architec-
tuurbeschouwing van piepjonge, inmiddels wereldberoem-
de architecten uit de jaren 60 en 70. In het tweede vertelt 
Koos Bosma (hoogleraar Architectuurgeschiedenis aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam) de parabel van de tent en 
de piramide, de geschiedenis van de architectuurweten-
schap en -kritiek tussen 1970 en nu.
 Kort en bondig vertelt Bosma hoe de architectuurge-
schiedenis zich heeft ontwikkeld onder invloed van maat-
schappelijke en economische tendensen. Tot 1970 nauw 
verbonden aan de monumentenzorg en de wetenschappe-
lijke analyse van stijlperioden en bouwkundige elementen, 
zocht de architectuurwetenschap vanaf  1970 naar een 
betekenis in de actualiteit. Dat paste in het anti-elitaire, 
sociaal-maatschappelijke denkkader van ‘de kritiese jaren 
zeventig’. Het waren ook de jaren van stadsdoorbraken en 
metrorellen, de politieke lading van de ooit zo keurige 
bouwkunst groeide dus snel. Niet langer was de bouwkunst 
een op zichzelf  staand product van een geniale geest, maar 
veeleer een onderdeel van de maatschappij, medebepaald 
door zijn sociale gebruik en zijn omgeving – en daar diende 
het bouwwerk zich naar te gedragen. Architectuur weten-
schappers veranderden van kamergeleerden in mahonie-
houten vertrekken naar chroniqueurs van hun tijd, demon-
strerend in spijkerbroek. De intellectuele onafhankelijkheid 
verdween. Het gevolg was dat architectuurkritiek en weten-
schappelijke geschiedschrijving in elkaars verlengde kwa-
men te liggen. Die laatste is volgens Bosma nog altijd 
‘springlevend’, maar voor de niet-wetenschappelijke stief-
broer van de architectuurwetenschap – de architectuurkri-
tiek – is de situatie een stuk minder rooskleurig, aldus de 
hoogleraar Architectuurgeschiedenis. 
 Bosma: ‘Is de architectuurkritiek in het huidige commer-
ciële klimaat nog wel kansrijk en is de hedendaagse kritiek, 
als ze al bestaansrecht heeft, wel voldoende veerkrachtig?’ 
In de jaren 70 was kritiek nog spannend. De zoektocht naar 
alternatieve samenlevingsvormen en de inspraak van 
gebruikers leverden onvoorspelbare architectuur op en dito 
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beschouwingen. Architectuur leidde een tentachtig 
bestaan: kleinschalig, tijdelijk, demontabel, licht, pretentie-
loos, praktisch, zelden echt ontworpen, maar wel in staat 
zichzelf  steeds opnieuw uit te vinden en te vernieuwen. 
Daartegenover staat architectuur als piramide: formeel, 
tijdloos, permanent, iconisch, duur en zwaar.
 Onder invloed van economische ontwikkelingen zong de 
architectuurproductie zich los van haar constructieve en 
theoretische lading, en beperkte zij zich steeds vaker tot het 
produceren van beelden, renderings. De onkundige criticus 
nam de beelden voor lief, googelde er wat geschiedenis bij, en 
produceerde een verhaaltje voor zijn lezers. Vorm, mode, 
rages en vervlakking waren het gevolg. Architect noch criti-
cus liet zich leiden door engagement, duurzaamheid, ver-
nieuwend onderzoek of  door een positiebepaling ten opzich-
te van geschiedenis, politiek, kunst en maatschappij. En 
terwijl de architectuurproductie in de jaren 90 hoogtijdagen 
beleefde, ontbrak het aan fundamentele reflectie op de aard 
en de kwaliteit ervan. Architect noch beschouwer zagen 
deze wederzijdse uitholling van hun vak aankomen en nu 
staan beiden met lege handen. Aldus een sombere Bosma.
 Waar Bosma een tweedeling schetst tussen architectuur-
geschiedenis en architectuurkritiek, vertelt Colomina het 
verhaal van de architectuurkritiek die zelf  geschiedenis 
werd. Het vuistdikke Clip Stamp Fold biedt niet alleen een 
uitputtend inzicht in de wereld van de gruizige wegwerp-
blaadjes van piepjonge architecten die nu wereldberoemd 
zijn. Het toont vooral het eindeloze optimisme en zelfver-
trouwen van een tijdperk. Wie Bosma terneergeslagen ter-
zijde schuift, doet er goed aan deze geschiedenis van de 
‘radical little architecture magazines’ erbij te halen. Voor radi-
cale omwentelingen in de architectuur is niet veel meer 
nodig dan een doods architectuurklimaat, nieuwe architec-
tonische opgaven, een handvol idealisten, een aantal nieu-
we technieken en een brutale pen. Voorwaar! We kunnen 
aan de slag.
 De avonturen van Alessandro Mendini, Hans Hollein, 
Peter Cook, Peter Eisenman – en talloze andere geïnter-
viewde coryfeeën – lezen als een kruising tussen een jon-
gensboek en een driestuiverroman. Geen van hen leek zich 
destijds bewust te zijn van de historische portee van hun 
activiteiten. Ze wilden gewoon hun ideeën kwijt buiten de 
gestaalde kaders en rommelden maar wat aan – met kopi-
eerapparaten op school, met aardappelstempels en met 
vrouwen. Roddel, haat, achterklap en ruzie zijn nooit ver 
weg als Eisenman over Oppositions vertelt (met meegedrukt 
facsimile!). Peter Cook (Archigram) kan zich nog altijd ver-
bazen over foto’s van de redactie, waarop altijd wel iemand 
stond die hij niet kende – was het nou de stille briljante 
figuur die wel de ideeën, maar niet de grote mond had of  
toch gewoon degene die de thee rondbracht? Hollein die 
zijn, inmiddels prijsloze, edities van Bau aan de straatstenen 
niet kwijt kon, legt enigszins gedesillusioneerd uit dat de 
huidige generatie de cover van het nummer Alles ist 
Architektur met de beroemde Emmenthaler kaas helemaal 
verkeerd begrijpt. (‘Ze zien dat stuk kaas op de cover en den-
ken: ja, dat zou best een gebouw kunnen zijn, van Herzog & 
De Meuron bijvoorbeeld. Maar dat bedoelde ik helemaal 
niet. Het gaat om een manier van denken waarbij er geen 
vastomlijnde grenzen zijn tussen architectuur en de rest 
van de wereld.’) Of  er is Mendini, die min of  meer toevallig 
het gezapige Casabella omturnt tot een felbegeerd under-
groundblaadje.
 Dat Bosma de kracht van de door hem zelf  begeleide 
onderzoekprogramma’s binnen de hedendaagse architec-
tuurgeschiedenis succesvoller en zinniger acht dan de 

resultaten van de niet-wetenschappelijke architectuurcriti-
ci is, hoewel een beetje gemakzuchtig, begrijpelijk. Colomina 
toont aan dat de architectuurkritiek van de jaren 60 en 70 
in al zijn onwetenschappelijke subjectiviteit succesvol en 
zinnig was. Zo zinnig dat deze 40 jaar na dato een belang-
rijk onderzoeksthema voor architectuurhistorici is gewor-
den. En passant bieden de jaren 60 en 70 een uitweg voor 
de door Bosma geschetste impasse in de architectuurkritiek 
van nu. In een architectuurklimaat met nieuwe architecto-
nische opgaven in onzekere tijden zijn een handvol idealis-
ten, een aantal nieuwe technieken en een brutale pen 
genoeg om een omwenteling in de architectuurkritiek tot 
stand te brengen.  Indira van ’t Klooster

p Koos Bosma, Tent en Piramide Architectuurgeschiedenis en 
– kritiek na 1970, verscheen in 2011 bij Uitgeverij 010, 
Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09; 
www.010.nl). ISBN 978-90-6450-7670; Beatriz Colomina, 
Clip Stamp Fold: The Radical Architecture of  Little Magazines 
196x to 197x, verscheen in 2010 bij Actar, Roca i Batlle 2, 
08023 Barcelona (093/417.49.93; www.actar.es). ISBN 
978-84-96954-52-6.

De Stoel van Rietveld Boek + Film. Met De Stoel van 
Rietveld hebben Marijke Kuper (kunsthistoricus) en Lex 
Reitsma (grafisch ontwerper en filmmaker) een schitteren-
de culturele biografie van het bekendste meubelstuk van 
Rietveld afgeleverd. Kuper schreef  het boek en Reitsma 
maakte een film – boek en dvd vormen twee uitgaven in een 
omslag die elkaar uitstekend aanvullen.
 Kupers relaas begint bij de eerste versie van wat Rietvelds 
rood-blauwe leunstoel zou worden, een nog ongekleurde 
stoel die ze dateert in 1919. In de loop van de tijd werd van 
dit model een groot aantal uitvoeringen gemaakt die bijna 
allemaal van elkaar verschillen, in lichte mate weliswaar, 
maar met veel zin voor variatie. Kuper behandelt de veertig 
stukken die zij getraceerd heeft en die allemaal uit de jaren 
1919-1940 stammen. De eerste rood-blauwe versie dateert 
van de eerste helft van de jaren 20 – Kuper geeft als eind-
grens 1925 – en hoewel er ook witte (al in 1923) en anders-
kleurige leunstoelen gemaakt zijn, is de uitvoering in de 
primaire kleuren het icoon geworden van de beweging De 
Stijl. Deze stoel met zijn blauwe zitvlak en rode rugleuning, 
met zijn zwart geschilderde armleggers, poten en verbin-
dingslatten, die op de kopse kant geel gekleurd zijn, is sym-
bool geworden van de abstracte kunst van de Stijlkunste-
naars en daarmee van de belangrijkste Nederlandse 
bijdrage aan de moderne kunst.
 Kuper, die al een fiks aantal studies over Rietveld schreef  
en onder andere de oeuvrecatalogus van zijn werk samen-
stelde, begon aan haar onderzoek naar Rietvelds rood-blau-
we stoel nadat die in 2006 opgenomen werd in De Canon 
van Nederland, de lijst waarop 50 historische personen, cre-
aties en gebeurtenissen staan die iedere Nederlander moet 
kennen als hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis 
en cultuur. Rietvelds stoel is een van de drie kunstwerken op 
die lijst, naast Rembrandts Nachtwacht en Van Goghs 
Zonnebloemen. Zowel tijdens de aanloop naar de canon als 
nadien werd de stoel gepresenteerd als de uitkomst van een 
plotse ingeving die Rietveld trof  als ‘een bliksem uit de hel-
dere hemel’. Kuper wilde dit simplistische beeld corrigeren. 
Rietvelds eerste exemplaar was immers duidelijk in een tra-
ditie tot stand gekomen: in die van architect Piet 
Klaarhamer, Rietvelds leermeester. Tot de latere kleuren 
kwam Rietveld door het werk van Bart van der Leck. Verder 
weerspreken de verschillende versies van de stoel natuurlijk 
het idee dat er één vast type was. Kuper heeft die geschiede-
nis nu voor eens en altijd genuanceerd beschreven. De ont-
wikkeling van de stoel van het eerste tot het laatste voor de 
oorlog gemaakte exemplaar is nauwkeurig in beeld 
gebracht, alle stoelen zijn zo precies mogelijk gedateerd en 
de herkomstgeschiedenis is nauwkeurig en historisch ver-
antwoord beschreven.
 Het liefst was Kuper haar eigen Rietvelds Stoel Research 
Project gestart om alle versies van de stoel verspreid over de 
hele wereld persoonlijk te onderzoeken. Gelukkig heeft de 
onhaalbaarheid van die onderneming haar er niet van 
weerhouden om alle stoelen en Rietvelds omgang ermee zo 
gedetailleerd mogelijk te beschrijven.
 In haar boek gaat ze daarbij lastige kwesties zoals het 
bepalen van de authenticiteit van de stukken niet uit de 
weg. Dat begrip blijkt nogal onderhevig aan veranderingen 
en ook Rietveld zelf  was niet zo beginselvast. Kuper schept 
helderheid door te kiezen voor harde, verifieerbare her-
komstbewijzen. In haar ontstaansgeschiedenis en haar 
gedetailleerde overzicht van veertig stoelen laat zij het ove-
rigens niet na lacunes en onzekerheden te vermelden.
 Reitsma toont in zijn film – waar Kuper aan meewerkte – 
meer het verhaal van de stoel. Hoewel dezelfde vragen en 
dilemma’s aan de orde komen als in Kupers boek, worden ze 
hier in omgekeerde richting in beeld gebracht. In de film 
wordt niet gezocht naar de oorsprong, maar worden juist de 
reizen gevolgd die enkele stoelen tot op heden aflegden: de 
twee ongekleurde stoelen waarmee Rietvelds vriend, de 
architect Piet Elling, al in 1921 zijn woning inrichtte en de 
witte stoel of  Brugmanstoel, in 1923 gemaakt voor Til 
Brugman. Die stoelen zijn uiteindelijk allemaal in musea 
terechtgekomen: die van Elling in het Victoria and Albert 
Museum in Londen en in het Osaka City Museum of  Modern 
Art in Japan, en de Brugmanstoel sinds 2010 in het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Heel geestig is het om ook de 
geschiedenis van de teloorgang van enkele stoelen te vol-
gen, zoals die van Petrus Alma – de tijdelijk aan De Stijl ver-
wante schilder. Alma’s stoel werd door zijn zoon gesloopt 

om met het hout zijn jongensdroom te realiseren: het bou-
wen van een volière. Daarnaast spelen andere verhaallijnen 
door de film. Meubelrestaurator Jurjen Creman toont in 
diverse sessies hoe de Rietveldstoel gemaakt wordt. Hij laat 
een beuk tot planken verzagen, haalt die door zijn schuur-
machine, meet en zaagt de onderdelen en zet de stoel in 
elkaar. Ondertussen legt hij uit hoe Rietveld met deuvels 
(houten pinnen die in de gaten van twee latten worden 
gedreven) zijn cartesiaanse knoopverbinding tot stand 
bracht. Hierdoor kon Rietveld een veel vrijere ruimtelijke 
constructie realiseren – de belangrijkste eigenschap van de 
stoel. Historische fragmenten waarin Rietveld zelf  figureert 
zijn natuurlijk onvervangbaar. De scène waarin hij vlot een 
stoeltje schetst, uitknipt en tot een ruimtelijk modelletje 
vouwt, behoort tot de hoogtepunten van de film.
 Doordat de herkomst en receptie zowel in het boek als de 
film toch voornamelijk in het kader van de meubelkunst en 
het meubelgebruik zijn onderzocht, bleven andere invloe-
den enigszins buiten zicht gebleven. Opvallend is bijvoor-
beeld dat er geen aandacht is besteed aan de mogelijke door-
werking van het tijdschrift De Stijl op Rietveld, van de ideeën 
in dat blad. Men kan daarbij denken aan de trap en tegel-
vloer die Van Doesburg en Oud in 1917-18 hadden gereali-
seerd in Vakantiehuis De Vonk in Noordwijkerhout en aan 
het gebouw en de inrichting van hotel De Dubbele Sleutel in 
Woerden, uitgevoerd door Van Doesburg en Jan Wils. Die 
projecten waren alle twee in De Stijl behandeld en Rietveld 
kan natuurlijk ook via andere kanalen met die experimen-
ten bekend zijn geweest. Toen Rietveld in juli 1919 op uit-
nodiging van Van Doesburg zijn debuut in dat maandblad 
maakte – met drie foto’s van zijn kinderstoel plus korte toe-
lichting – was hij blij verrast de geestesverwantschap te 
ervaren met de idealen en de kunst die De Stijl voorstond. 
Zag hij het maandblad – dat toen halverwege haar tweede 
jaargang was en waarvan al 16 nummers waren versche-
nen – op dat moment echt voor het eerst? En heeft De Stijl en 
het werk van de Stijlkunstenaars in de late zomermaanden 
toen Rietveld aan zijn beroemde stoel werkte, geen impuls 
of  richting gegeven aan de idee of  de vorm ervan? Van 
Doesburg zag die overeenkomsten in ieder geval wel en 
beeldde de stoel zo snel mogelijk af, in het septembernum-
mer. Misschien had Kuper dergelijke verbanden zelf  nog 
willen onderzoeken. Zij sluit haar boek af  met de opmerking 
dat er ondanks de door haar bijeengebrachte feiten nog wel 
een en ander te ontdekken en te onderzoeken blijft. Daaraan 
zal Kuper door haar voortijdige dood in mei helaas zelf  niet 
meer kunnen bijdragen. Gelukkig heeft zij met Reitsma nog 
wel deze mooie culturele biografie kunnen afronden, een 
uitgave die hopelijk niet alleen tot verder onderzoek stimu-
leert, maar ook tot meer publicaties in deze buitengewoon 
plezierige complementaire vorm. Alied Ottevanger

p Marijke Kuper en Lex Reitsma, De Stoel van Rietveld. Boek 
+ Film (Nederlands/Engels), verscheen in 2011 bij NAi 
Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam 
(010/201.01.33; www.naipublishers.nl). ISBN 978-90-
5662-778-2.

Rechtzetting

In het interview met Jef  Cornelis over het livetelevisiepro-
gramma IJsbreker stond te lezen dat de ‘stem’ van IJsbreker, 
Pol Hoste, niet slaagde in de stemproef  die hij in het kader 
van zijn examen voor de toenmalige BRT moest afleggen. 
Dit klopt niet. Uit een door Hoste inmiddels toegestuurd 
document blijkt dat hij de stemproef  wel degelijk met succes 
heeft afgelegd. 
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Nieuwe publicaties

• Jean-François Lyotard. Writings on Contemporary Art 
and Artists. Leuven: Leuven University Press,  
2009-2011. 5 delen, geïllustreerd. 
Deze ambitieuze vijfdelige reeks, onder redactie van Herman 
Parret, verzamelt voor het eerst alle teksten die Jean-François 
Lyotard schreef  over kunst en kunstenaars van zijn tijd. 
Daarenboven zijn alle teksten zowel in het Frans als het Engels 
afgedrukt. Tot nu toe verschenen drie delen. Het eerste deel Karel 
Appel, un geste de couleur (2009) bevat een niet eerder uitgegeven 
tekst. Dit boek kreeg trouwens in 2010 de Plantin Moretus Prijs 
voor best verzorgde boek in de categorie tekstboeken en 
academische publicaties. Sam Francis, Leçon de Ténèbres …like the 
paintings of  a blind man… (2010) is de titel van het tweede deel, 
dat 43 teksten en poëtische bespiegelingen bevat over evenveel 
werken van de Californische schilder Sam Francis (1924-1998). 
Het derde deel Les Transformateurs Duchamp (2010) bevat een 
meer diverse verzameling essays. Later dit jaar verschijnt Textes 
dispersés sur l’art contemporain et les artistes. Dit vierde deel zal 48 
teksten bevatten, zowel over algemene esthetica als over 
individuele kunstenaars, onder wie Luciano Berio, Joseph Kosuth 
en Stig Brogger. In december 2011 ten slotte verschijnt Que 
peindre? Adami, Arakawa, Buren.

• Jonathan Monk. It’s a Newspaper for It’s a Circus. Paris: 
Galerie Yvon Lambert, 2011. 16 blz. circa 100 afb. 
ISBN 978-2-913893-42-9
Deze kunstenaarspublicatie, gedrukt op tabloidformaat, bevat 
een honderdtal zwart-witafbeeldingen van min of  meer 
beroemde kunstwerken uit de tweede helft van de vorige eeuw en 
dit zonder vermelding van de respectievelijke kunstenaars, titels 
en jaartallen. De beelden lijken op het eerste zicht lukraak 
gekozen. Ze vormen echter een samenhangend geheel doordat 
Jonathan Monk ze allemaal onder de noemer It’s a Circus! plaatst. 
En inderdaad, de blauw beschilderde naaktmodellen die Yves 
Klein in de jaren 50 afdrukte op canvas, zien er plots uit als 
circusacrobates. Enkele foto’s van Andy Warhol, in een 
gestreepte trui, doen denken aan Pipo de clown. En het iconische 
beeld van de 12 paarden die de arte-poverakunstenaar Jannis 
Kounellis installeerde in Galleria L’Attica (Rome, 1969), roept 
een rondje circusdressuur op. Is dit denigrerend? Is dit burleske 
humor of  postmoderne ironie? Hoe dan ook, de meeste 
connaisseurs zullen plezier beleven bij het bekijken van deze 
nieuwe contextualisering.

• Johan Pas. Multiple / Readings. 51 kunstenaarsboeken 
1959-2009. Gent: Mer / Brussel: ASA, 2011.  
2 x 112 blz. ISBN 978-9461170118
De kunsthistoricus Johan Pas selecteerde 51 kunstenaarsboeken 
uit zijn persoonlijke collectie en presenteerde die in de indrukwek-
kende Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience te Antwerpen (van 10 maart tot 24 april 2011). Als 
uitgangspunt voor deze tentoonstelling nam Johan Pas de periode 
1959 – 2009. Per jaar schoof  hij één favoriet boek naar voor. Dat 
resulteerde in een brede, heterogene selectie: van Yves Klein 
(1959) tot Vaast Colson & Dennis Tyfus (2009) en van Bruno 
Munari (1964) tot Johan Grimonprez (2000). De catalogus toont 
van alle boeken, in chronologische volgorde, een paginagrote 
afbeelding van de cover en van het binnenwerk. Door deze seriële 
behandeling (zoals in een catalogue raisonné) heeft de publicatie 
een encyclopedisch karakter. De tentoonstelling is nog te zien in de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek Harelbeke tot 27 augustus 2011. 

• Gerhard Richter. Eis. Köln: Verlag der Buchhandlung 
Walther König, 2011. 142 blz. 172 afb.  
ISBN 978-3-86560-924-3

Gerhard Richter heeft de laatste jaren een succesvolle modus 
operandi gevonden voor het samenstellen van kunstenaarsboe-
ken. Op de tafels van de internationale kunstboekhandels 
verschenen ondertussen War Cut (2004), Wald (2008), Obrist 
(2009) en Sindbad (2010). Telkens formaliseert hij teksten en 
foto’s zodanig dat de inhoud en het uitzicht ervan bijna abstract 
worden. Voor Eis ging Gerhard Richter aan de slag met een 
fotoreeks die hij meebracht van een reis naar Groenland in 1972. 
De foto’s tonen desolate sneeuwlandschappen en ijszeeën, 
sneeuwbergen en ijsschotsen. Een didactische tekst over 
Groenland plukte Richter uit een encyclopedie. De pagina’s van 
het boek zijn verdeeld in gelijke vakken van 8,5 x 13 cm. Binnen 
dit raster wisselen beelden en tekstfragmenten, maar ook witte 

vlakken, op een modulaire wijze af. Daarenboven is ongeveer de 
helft van het materiaal ondersteboven afgebeeld waardoor het 
boek ook in omgekeerde richting kan bekeken worden. Optisch 
levert dat soms rake effecten op.

• Susanne Strassmann. Art People or Employees. Marseille: 
Al Dante, 2011. 152 blz. ISBN 978-2-84761-857-0

De Franse kunstenares Susanne Strassmann bezocht de laatste 
twee decennia talrijke kunstbeurzen, musea en galeries 
gespecialiseerd in hedendaagse kunst. Basel, Venetië, Miami… 
dikwijls bracht ze foto’s mee van het publiek dat ze daar aantrof. 
De technische kwaliteit van de foto’s is meestal laag. Het zijn 
snapshots genomen in variabele, soms moeilijke lichtomstandig-
heden met een simpele camera of  misschien zelfs met het 
fototoestelletje in haar gsm. Hierdoor hebben de beelden een 
vluchtig karakter. Toch besloot Strassmann om de foto’s full page 
te publiceren zoals in een ‘echt’ fotoboek. De fotoreeks is door zijn 
focus op mensen, in een strikt omschreven milieu, bijna een 
antropologische studie. Susanne Strassmann vraagt zich af  wat 
het publiek van hedendaagse kunst bezielt. Ze stelt vast dat het 
publiek naar zichzelf  kijkt in plaats van naar de kunstwerken 
waartussen het voorzichtig manoeuvreert. Ze detecteert dress 
codes, verveling, gesofisticeerde attitudes en grappige situaties. 
Alle stadia tussen de arme, debuterende maar ambitieuze kunste-
naar / kunstenares en de zelfzekere, slome millionair(e) zijn te 
zien. De titel van het boek is een fragment uit een gesprek met 
Bart De Baere, directeur van het M HKA in Antwerpen. Toen 
Susanne Strassmann in 1996 samen met hem op zoek was naar 
een werk van Diane Thater op de tentoonstelling Skulptur Projekte 
Münster dook in de verte een groep mensen op waarbij Bart De 
Baere zich afvroeg: ‘Are these art people or employees?’.

Samenstelling: Marc Goethals

Art Basel 2005, receptie Kunstmuseum
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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
❑ ‘Nachtkoorts’ – Frank Theys [10/9 tot 
20/11] ❑ ‘L’inconnu’ – Nikolaas Demoen 
[10/9 tot 20/10] ❑ ‘SoundImageCulture. 
Poetics of Observation’ [10/9 tot 20/11]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Recent Works’ – Kathe Burkhart  
[3/9 tot 15/10] ❑ ‘Mental Colors’ –  
Paul Goede [3/9 tot 15/10]

Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘A Slowdown at the Museum’ – Nico 
Dockx, Simon Dybbroe Moller, Irwin… 
[2/9 tot 23/10]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Insight’ – Elke Andreas Boon, Jacques 
Sonck, Elinor Carucci, Alexandra Cool 
[tot 25/9]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03.237.11.27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ ‘Summer Show curated by Jan Hoet’ 
[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 
8/1/2012]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Collectie XXVII. Ten Oosten van 
4°24’. Jef Lambrecht nodigt 14 
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]  
❑ ‘Collectie XXVIII. If you shoot a bullet 
in a vacuum, will it keep travelling 
forever? (Emily Wardill)’ – Leo Copers, 
Lili Dujourie, Elly Strik, Didier 
Vermeiren, Bernard Frize… [tot 18/9]  
❑ ‘Graphology Chapter 3’ – Viking 
Eggeling, Pol Bury, Anna Barham,  
Wim Janssen, Esther Polak… [tot 14/8]

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

Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50 
Okt-Maart 10-17u / April 10-19u /  
Mei 10-20u / Juni-Juli 10-21u /  
Aug 10-20u / sept 10-19u
❑ ‘Wear me out’ – Erwin Wurm [tot 
25/9]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Rinus Van de Velde [8/9 tot 22/10]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.52 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Zilvertalenten 2011’ [tot 28/8]  
❑ ‘Zilvertriënnale’ [tot 28/8]

Asse

Van Stof tot Asse
Stationsstraat 55 – Galerij De Ziener 
02 452.77.86 
za-zo 14u30-18u30
❑ ‘Van Stof tot Asse. 8ste triënnale over 
actuele kunst/kunstroute in de gemeente 
Asse’ – Walter Swennen, Paul Gees, 
Werner Cuvelier, Philippe Vandenberg, 
Johan Gelper, Erik Nerinckx…  
[21/8 tot 18/9]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 /
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation between Kitsch and 
18th century Tradition’ – Marie-Claire 
Gouat/Virgin of Bruges [tot 14/8]

Brussel

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ ‘Family Plot’ – Benoit Platéus, Helmut 
Stallaerts, Freek Wambacq, Xavier 
Mary… [tot 16/7] ❑ ‘Aichen’ – Florian 
Maier [10/9 tot 29/10]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Coïncidences’ – Sarah Moon [tot 14/8]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Crooked Path’ – Jeff Wall [tot 11/9] 
❑ ‘Proza voor Jeff Wall. Literaire 
Audiogids’ [tot 11/9] 
❑ ‘Double or nothing’ – 51N4E [tot 4/9] 
❑ ‘Prijs van de Jonge Belgische 
Schilderkunst 2011’ – Freek Wambacq, 
David Catherall, Hou Chien Cheng, Paul 
Hendrikse, Kelly Schacht… [tot 11/9] 
❑ ‘The Power of Fantasy. Modern and 
Contemporary Art from Poland’ – 
Miroslaw Balka, Monika Sosnowska, 
Wilhem Sasnal, Olaf Brzeski… [tot 18/9] 
❑ ‘Beyond the Document. Hedendaagse 
Belgische fotografen’ – Jan Kempenaers, 
Arno Roncada, Vincen Beeckman, Karin 
Borghouts, Herman van den Boom…  
[tot 25/9]

Charlier Museum
Kunstlaan 16 – 02/220.26.90 
ma-do 12-17u vr 10-13u
❑ ‘Een hard bestaan’ [tot 30/9]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ ‘Apartment, wall’ – Kristien Daem [tot 
16/7]  
❑ ‘The book of lions’ – Jean-Philippe 
Convert [tot 16/7]

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

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘The Encounter (curated by Heidi 
Ballet)’ [6/8 tot 3/9]

Galerie Waldburger
Chaussée de Waterloo 4 
(0) 494 76 39 47 
wo-vr 14-19u za 12-17u
❑ ‘Roberta Breitmore, solo show with 
Lynn Hershman Leeson’ [10/9 tot 5/11]

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]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00 
di-vr 9u30-17u za-zo 10-17u
❑ ‘Het versierde lichaam. Sieraden uit 
niet-Europese culturen’ [tot 28/10]  
❑ ‘Europees weefsel’ [tot 14/8]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Kunst en financiën in Europa.18de 
eeuwse meesterwerken in een nieuw 
licht’ [tot 4/9]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Geesten’ – Sven Augustijnen [tot 
31/7] ❑ ‘Get Drunk’ – Charlotte Beaudry 
[tot 14/8] ❑ ‘Notes-Reflections on Indian 
Modernism’ – Nasreen Mohamedi 
(1937–1990) [tot 14/8] 
❑ Alina Szapocznikow (1926–1973) 
[10/9 tot 8/1/2012]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ ‘Medley’ – Bertrand Lavier [tot 27/8]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Meli, l’autre Royaume’ [tot 18/9] 
❑ ‘Nordic Water Tales’ – Susanna Majuri 
[tot 18/9] ❑ ‘Charleroi’ – Bernard Plossu 
[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
❑ Cyr Frimout [tot 25/9]

Deurle

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

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘De Collages’ – Paul Joostens [tot 31/7]

Elsene

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

Eupen

Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Believe it or not’ – Jean-Marie Biwer 
[tot 14/8] 
❑ ‘Border’ – Thomas Brenner [tot 14/8]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Compelling Faces. 3 fotoprojecten’ 
– Caroline Alida, Lieven Nollet, Yan 
Xinfa [tot 11/9] 
❑ ‘Provinciale Prijs Vormgeving 2010’ 
– Erik Sijmons, Leen Depooter, Sofie 
Lachaert & Luc d’Hanis [tot 11/9]

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] 
❑ ‘Esprit Porcelaine. Hedendaags 
kunstporselein’ [tot 16/10] 
❑ ‘Die Essenz der Dinge. Een 
tentoonstelling van Vitra Design Museum 
Weil am Rhein’ [tot 16/10] 
❑ ‘Juwelen’ – Johanna Dahm [tot 16/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘By invitation only’ [tot 31/7]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘In de Marge. Belgische documentaire 
fotografie’ – Marc Trivier, Carl De Keyzer, 
Tim Dirven, Dieter Telemans… [tot 4/9]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ Georges Rouault [tot 15/8] 
❑ ‘Dossiertentoonstelling’ – Geo 
Verbanck [tot 15/8]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het Broodthaerskabinet’ [tot 28/8] 
❑ ‘Agua Caliente/Hot Water’ – Carlos 
Rodríguez-Méndez [tot 11/9] 
❑ ‘Music Stands Still’ – Jorge Macchi 
[tot 18/9] 
❑ ‘Tomorrow Is The Question. Selectie 
uit de nieuwe aanwinsten vanaf 2005’ – 
Koen van den Broeck, Stefaan Dheedene, 
Joachim Koester, Lois Weinberger, 
Wilhelm Sasnal… [tot 31/12]

Hasselt

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 10-17u zo 14-17u
❑ ‘Exhibition I. Exote’ – Kris Verdonck 
[tot 21/8] 
❑ Numen / For Use – NET [tot 2/10]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ Pierre Charpin [tot 11/9] 
❑ ‘Objet préféré’ – Fabrica [tot 23/10]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Mais pourquoi?’ – Christophe 
Terlinden [tot 23/10] ❑ ‘Je suis seul, 
avec vous’ – Bruno Serralongue, Ann 
Veronica Janssens, Miroslav Tichy, Tobias 
Zielony… [tot 2/10]

Ieper

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

Jabbeke

Museum Constant Permeke
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88. 
di-zo 10-12u30 13u30-18u
❑ ‘Roger Raveel ontmoet Constant 
Permeke’ [tot 6/11]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ 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] 
❑ ‘Gingko Sempervirens’ – Christoph De 
Boeck, Adam Zaretsky, Anne Geene, 
herman de vries, Ingo Reize… [tot 30/10] 
❑ ‘MW Press: Publishing Art’ [tot 30/10] 
❑ ‘Retrospectieve tentoon stelling’ – E.L.T. 
Mesens [14/8 tot 16/10]

Kluisbergen-Kwaremont

Galerij Theaxus
Ommegangstraat 3 – 055 38 60 53 
za-ma 14-19u (en op afspraak)
❑ ‘Wandtapijten & textiele-kunst’ – 
Dorothea Van De Winkel [tot 29/8] 
❑ ‘Tuinmeubel-design’ – Bart Baccarne 
[tot 29/8] ❑ ‘Zeil-sculpturen’ – Amandus 
Vanquaille [tot 29/8]

Knokke – zoute

Stephane Simoens contemporary 
fine art
Golvenstraat 7 – 050.67 75 90 
❑ ‘Tumbled Topics’ – Berend Strik [5/8 
tot 12/9]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Chemin faisant… à travers les 
collections du musée’ [tot 18/9]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
di-zo 11-18u do 11-22u
❑ ‘In het spoor van Rubens’ – Pieter-
Jozef Verhagen (1728-1811) [tot 25/9] 
❑ Gert Robijns [tot 11/9] 
❑ ‘Een romantische kijk. De collectie Jef 
Rademakers’ [tot 4/9]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 
03 800 05 55 
di-zo 10-12u 13u-17u
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel, Jan 
Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke… [tot 29/2/2012]

Voorkamer
H. Geeststraat 7 – 0499.38.25.31 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘in- and outside – writing’ – Anne 
Daems, Christoph Fink, Thierry De 
Cordier, Guy Rombouts, Johan De 
Wilde… [tot 17/7]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Albisola’ – Roger Raveel, Lucio 
Fontana, Asger Jorn, Wifredo Lam, Eva 
Sørensen, Serge Vandercam [tot 30/10]

Mechelen

Contour – Biënnale voor Bewegend 
Beeld
www.contour2011.be – (0)15 33 08 01 
do-vr, zo 10-18u za 10-22u
❑ ‘Sound and Vision. Beyond Reason. 
Over de verbanden tussen beeld, muziek 
en sociale veranderingen’ – Cory 
Arcangel, Dan Graham, Rodney Graham, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Lee Ranaldo 
& Leah Singer… [27/8 tot 30/10]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100  
064.21.21.93 
april-sept di-zo 10-18u/okt-maart di-zo 
10-17u
❑ ‘Le Verre Art Déco et Moderniste. 
De Charles Catteau au Val-Saint-
Lambert’ [tot 4/9] ❑ ‘Atelier du Livre de 
Mariemont. 20 ans de création. 20 
facettes du livre’ [tot 2/10]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Un Autre Monde. J.J. Grandville & 
Co’ – Odilon Redon, Francisco de Goya, 
Marcel Broodthaers, On Kawara, Koen 
Theys, Angel Vergara… [tot 11/9]

Oostende

Freestate II
Hendrik Baelskaai, 12 – 0497 / 54 51 67 
wo-do-vr 14-18 za-zo 11-18u
❑ ‘Freestate II. Young Belgian Art. 
Splendid Isolation’ – Delphine 
Deguislage, Sarah & Charles, Freek 
Wambacq, Leon Vranken, Patrice 
Gaillard & Claude… [tot 11/9]

James Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 – 059 80 51 18 
wo-ma 10-12u 14-17u (di gesloten)
❑ ‘Henri Storck en het surrealisme’ 
[tot 7/11]

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

Strombeek-Bever

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

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika
Leuvensesteenweg 13 – 02/769.52.11 
di-vr 10-17u za-zo 10-18u
❑ ‘Fetish Modernity. Iedereen Modern’ 
[tot 4/9] 
❑ ‘Congo Far West. Artists in Residence’ 
– Sammy Baloji & Patrick Mudekereza 
[tot 4/9]

Watou

Kunstenfestival Watou 2011
Start: Douviehuis (Moenaardestraat) 
058/ 62 39 29 
wo-vr 14-19u/za-zo 11-19u
❑ ‘Tussen Taal & Beeld. Verzamelde 
verhalen III’ – Maria Roosen, Raymond 
Pettibon, Ann Veronica Janssens, Nedko 
Solakov, Dirk Braeckman… [tot 11/9]

Zwalm

Kunst&Zwalm
www.kunst-en-zwalm.be – 0498 500 701 
za-zo 13-19u
❑ ‘Kunst & Zwalm 2011’ – Fia Cielen, 
Patrick Van Caeckenbergh, Johan 
Creeten, Adriaan Verwée… [27/8 tot 
11/9]

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
❑ ‘Seven Tears’ – Susan Philipsz [tot 
25/9]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 49 (0) 72 21 / 3 
98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ Neo Rauch [tot 18/9]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 11-18u do 11-19u
❑ ‘Geschmack, der gute, der schlechte 
und der wirklich teure’ – Katharina 
Grosse, Josephine Meckseper, Anselm 
Reyle, Zhou Tiehai, John Bock [tot 9/10]

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 
Fotografie’ [tot 3/10] 
❑ ‘Schwerelos. Zeichen im Raum’ – 
Günther Zins [tot 6/11]

Berlin

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Käthe-Kollwitz-Preis 2011’ – Janet 
Cardiff & George Bures Miller [tot 14/8] 
❑ ‘Ausgewählt’ – Gina Burdass [tot 14/8] 
❑ ‘Vitrinenpräsentation’ – Lutz 
Dammbeck [1/8 tot 25/10]

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 8/1/2012]

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

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Berlin’ – Rainer Fetting [tot 12/9] 
❑ ‘Information, Manifesto, Rules and 
other leaks…’ – Angela Bulloch [tot 29/8] 
❑ ‘Based in Berlin: Phallusies (An 
Arabian Mystery, 2010)’ – Simon 
Fujiwara [tot 24/7] 
❑ ‘Ambassador of the Avant-Garde 1915-
1927’ – Lajos Kassák (1887-1967) [tot 
17/10]

Kunst&Zwalm
27.08 | 11.09.2011
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DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Abstract-Mad-Stir-Delirium-Copper-
Bottomed-Work-Stick-Shop’ – Ei 
Arakawa, Yuki Kimura und JXXXA 
HFBK HH [tot 6/8]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Once Upon a Time. Narrative in 
Contemporary Art’ – Francis Alÿs, Cao 
Fei, Pierre Huyghe, Aleksandra Mir, 
Mika Rottenberg, Janaina Tschäpe [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 8/1/2012] 
❑ ‘Land Art’ – Robert Smithson, Stanley 
Brouwn, Barry Flanagan, Michael Heizer, 
Walter De Maria, Dennis Oppenheim, … 
[tot 15/1/2012] ❑ ‘Berlin Circle’ – 
Richard Long [tot 31/7] 
❑ ‘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
❑ ‘Based in Berlin’ [tot 24/7] 
❑ ‘Breaking News. Fukushima and the 
consequences. Leiko Ikemura invites 
artists and architects’ – Rosemarie 
Trockel, Wim Wenders, Katharina Grosse, 
Boris Mikhailov, Daido Moriyama… [tot 
17/7] 
❑ ‘KW69 #6’ – Corinne Wasmuht [28/7 
tot 28/8]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-20u
❑ ‘Photographs’ – André Kertész 
(1894–1985) [tot 11/9] ❑ ‘Snow in 
Samarkand. Views of the Hinterland of 
War’ – Daniel Schwartz [tot 12/9] 
❑ ‘Retrospective’ – Hokusai (1760–
1849) [26/8 tot 24/10]

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’ [tot 24/7] 
❑ ‘Kunst und Philosophie’ – Thomas 
Hirschhorn, Bethan Huws, Kitty Kraus, 
Swantje Hielscher… [3/9 tot 30/10] 
❑ Manfred Pernice [6/9 tot 28/10]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 – 00 49 
521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u za 10-18u
❑ ‘The Unknown Collection: Classics 
from the Kunsthalle Bielefeld’ – Max 
Beckmann, Edvard Munch, Man Ray, 
Emil Nolde… [tot 4/9]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘Ernste Tiere’ – Petrit Halilaj, Judith 
Hopf, Bedwyr Williams [16/7 tot 4/9]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Echoraum 4: Vom Photo’ [tot 28/8] 
❑ ‘Pioneer of Modern Art’ – Max 
Liebermann (1847–1935) [tot 11/9] 
❑ ‘Anime! High Art – Pop Culture’ [29/7 
tot 8/1/2012]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Shadow Speaker’ – Stephan Huber 
[tot 31/12] ❑ ‘Inside – An exhibition for 
children and adolescents’ – Stefanie 
Gerhardt [tot 11/9] ❑ ‘Drawings, 
Collages and Book Drafts’ – Rosemarie 
Trockel [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… 
[tot 25/9]

Dortmund

Dortmunder U – Zentrum für Kunst 
und Kreativität
Leonie-Reygers-Terrasse 
(0)231.50-24723 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo 
11-18u
❑ ‘Gone to Croatan. Strategien des 
Verschwindens’ – Bas Jan Ader, Fischli & 
Weiss, Agnieszka Polska, Daniel 
Rumiancew, Julita Wójcik… [tot 14/8]

Museum Ostwall im Dortmunder U
Leonie-Reygers-Terrasse 
0231/502.32.47 
di,wo 10-18u do-vr 10-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Wertschätzung. Orte der Geschichte’ 
– Matthias Koch [tot 4/9]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do 11-18u za-zo 11/18u
❑ ‘Photographs 1980 until 2010’ – Hans-
Christian Schink [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] ❑ ‘Shifters’ – Erika Hock [tot 
31/7] ❑ ‘Old Masters: The Collections 
Houben & Welker’ [tot 21/8] ❑ ‘All the 
time we are’ – Fabrice Samyn [tot 21/8] 
❑ Carl Emanuel Wolff [tot 21/8]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Move: Art and Dance since the 1960s’ 
– Bruce Nauman, Trisha Brown, Lygia 
Clark, Robert Morris, William Forsythe, 
Mike Kelley, Franz West… [19/7 tot 
25/9]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Die Treppe, 2010’ – Monika 
Sosnowska [tot 15/4/2012] 
❑ ‘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 20/11]

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
❑ ‘Human Frames. Ten states of the soul. 
A hundred experimental films from 
Europe and Asia’ [tot 24/7]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo 11-18u
❑ Tom ma Abts [16/7 tot 9/10]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
❑ ‘Habitat. A Group Exhibit in six Parts’ 
[tot 9/10]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u
❑ ‘Art by all means. From Art Nouveau 
to Abstraction’ – Johan Thorn Prikker 
(1868-1932) [tot 7/8] 
❑ ‘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] 
❑ ‘Barbara Köhler. Museumsschreiberin 
im Museum Kunstpalast’ [tot 24/12] 
❑ ‘Metallarbeiten der 1920er bis 1950er 
Jahre. Die Sammlung Giorgio Silzer’ [tot 
16/10]

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]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Color Photographs since 1970’ – Joel 
Sternfeld [16/7 tot 23/10]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61 
do-vr 15-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Nocturne’ – Darren Almond [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
❑ ‘Förderpreis des BDA Hessen 2011’ 
[tot 14/8] ❑ ‘New Cities on three 
Continents’ – Ernst May (1886–1970) 
[28/7 tot 6/11] ❑ ‘The exception and the 
rule. On the 80th birthday of Wolfgang 
Pehnt’ [20/8 tot 25/9]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di,do,vr 11-19u wo 11-21u za-zo 10-19u
❑ ‘On the Metaphor of Growth’ – Peter 
Buggenhout, Mark Boulos, Mika 
Rottenberg, Gerda Steiner, Thomas 
Rentmeister… [tot 31/7]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di,do-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘MMK 1991-2011. 20 Years of the 
Contemporary’ [tot 9/10]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Flaca/Tom Humphreys [9/7 tot 11/9]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ Haris Epaminonda [tot 31/7] 
❑ Francesco Clemente [tot 4/9] 
❑ ‘Secret Societies’ – Raymond Pettibon, 
Cerith Wyn Evans, Joachim Koester, 
Markus Schinwald, Ulla von 
Brandenburg… [tot 25/9]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘A mindful mission’ – Udomsak 
Krisanamis [tot 31/7]

Hamburg

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

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u
❑ ‘Visual Leader 2011. The best of 
magazines and Internet’ [tot 14/8] 
❑ ‘Sammlung Falckenberg/Sammlung 
Olbricht’ – Richard Artschwager, Mike 
Kelley, Martin Kippenberger, Richard 
Prince, Gerhard Richter… [tot 21/8] 
❑ ‘Works 1969 − 2011 and the Yello 
Years’ – Dieter Meier [tot 11/9]

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] ❑ ‘The War’ – Otto Dix [tot 7/8] 
❑ ‘Photographic Works’ – Roni Horn [tot 
14/8] ❑ ‘Bruegel, Rembrandt & Co. 
Dutch Drawings 1450-1850’ [tot 11/9] 
❑ ‘Drawings’ – Marc Brandenburg [15/7 
tot 9/10]

Hannover

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

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

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
❑ ‘Stille Schätze. Mappenwerke von 
Matisse bis Twombly aus der Sammlung 
Marzona’ – Max Ernst, Wassily 
Kandinsky, Meret Oppenheim, Pablo 
Picasso, Jean Tinguely… [tot 21/8] 
❑ ‘Wir sind alle Astronauten. Universum 
Richard Buckminster Fuller im Spiegel 
zeitgenössischer Kunst’ – Olafur Eliasson, 
Michel François, Tomás Saraceno, Ai 
Weiwei, Lucas Lenglet… [tot 18/9] 
❑ ‘Bucky Fuller & Spaceship Earth’ 
– Buckminster Fuller (1895-1983) [tot 
18/9]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Kill the Workers!’ – Janice Kerbel [tot 
11/9] ❑ ‘Forms of Contemplation, Ideal 
Forms in Compositions’ – Ana Roldán [tot 
11/9]

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?’ – August Sander, Paul Klee, Henri 
Michaux, Harun Farocki, Hans-Peter 
Feldmann, Dennis Oppenheim, Matt 
Mullican, Gerhard Richter, Sigmar Polke 
… [tot 7/8] 
❑ ‘The Lack of the Other’ – Francesco Lo 
Savio & Tano Festa. [tot 7/8] 
❑ ‘The Retrospective’ – Bill Bollinger 
[tot 25/9] 
❑ ‘Insights’ – Lee Bontecou [tot 25/9]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ Carl Andre [tot 28/8] 
❑ ‘Rotes Quadrat und schwarze Rakete. 
Druckgraphik aus einer Privatsammlung’ 
[17/7 tot 16/10] 
❑ Jannis Kounellis [11/9 tot 29/1/2012]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-zo 13-19u
❑ ‘He was but a bad translation’ – 
Stephen Prina [tot 24/7] 
❑ Chto delat [27/8 tot 18/9]

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] ❑ ‘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]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Tänzer.Sein. Körperlichkeit im Tanz’ 
[tot 21/8] ❑ ‘Italien, 1952’ – Ruth 
Hallensleben (1898-1977) [tot 21/8] 
❑ ‘Historische Reisephotographie 
1850–1890’ – James und Domenico 
Anderson, Henri Béchard, Félix Bonfils, 
Eugenio Interguglielmi, Giorgio 
Somme… [tot 21/8] 
❑ ‘Sardinien 1927’ – August Sander [tot 
21/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Wie falsch kann echt sein? Carl 
Rottmanns Aquarell „Cefalú”’ [tot 7/8]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mies van der Rohe Stipend 2011’ – 
Latifa Echakhch [16/7 tot 25/9] 
❑ ‘The Heinz and Marianne Ebers 
Foundation. A collection with stature’ 
– Richard Artschwager, Anton Henning, 
Bethan Huws, Stephen Shore, Kiki 
Smith… [17/7 tot 25/9]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Das zeichnerische Werk’ – Gotthard 
Graubner [tot 6/11] ❑ ‘Schnitte im 
Raum. Skulpturale Collagen’ – Björn 
Braun, Thorsten Brinkmann, Tom Burr, 
Max Frisinger, Thomas Grünfeld, Rachel 
Harrison und Jessica Stockholder [tot 
21/8] ❑ ‘Frauenzimmer’ – Sara Barker, 
Karla Black, Carol Bove, Thea 
Djordjadze, Isa Genzken, Kitty Kraus, 
Tatiana Trouvé. [11/9 tot 13/11]

Lingen

Kunsthalle Lingen
Kaiserstraße 10a – 0591/5 99 95 
di-wo,vr 10-17u do 10-20u za-zo 11-17u
❑ Suse Weber [tot 18/9]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4 – 0621 293 6452 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Der wahre Künstler’ – Bruce Nauman 
[tot 21/8] ❑ ‘Entdeckt! Rebellische 
Künstlerinnen in der DDR’ [tot 9/10]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Kinetik’ – Heinz Mack [tot 25/9] 
❑ ‘Accélération’ – Evelyne Axell [tot 
3/10] 
❑ ‘Things to do in Mönchengladbach’ 
– Sarah van Sonsbeeck [tot 25/9]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘175 years of the Alte Pinakothek. 
Treasures from the depot’ [tot 
15/1/2012] 
❑ ‘Cranach in Bavaria’ [tot 17/7] 
❑ ‘Concealed/Revealed. Investigating 
Altdorfer, Cranach and Dürer’ [tot 18/9] 
❑ ‘The Alte Pinakothek in Historical 
Photographs’ [28/7 tot 18/9]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1  
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘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 
[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]

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
❑ ‘Escalier du chant’ – Olaf Nicolai [tot 
18/12] ❑ Dirk Bell [tot 18/9] 
❑ ‘Drawings, watercolours and 
photographs’ – Lyonel Feininger 
(1871-1956) [tot 17/7] 
❑ ‘Gral Glass. 1930-1981. An example of 
German Design’ [tot 18/9] 
❑ ‘Curvatureromance’ – John 
Chamberlain [tot 23/10] 
❑ ‘Wisdom Builds her House. The 
Architecture and History of Libraries’ 
[tot 16/10] 
❑ ‘A good chair is a good chair’ – Donald 
Judd [15/7 tot 9/10] 
❑ ‘Der Raum der Linie. Line and space. 
American drawings and sculpture since 
1960, from a private collection’ – Sol 
LeWitt, Richard Tuttle, Robert Mangold, 
Gordon Matta-Clark, Hanne Darboven, 
Gerhard Richter… [28/7 tot 25/9]

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… [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
❑ ‘The false-self system’ – Adrian 
Lohmüller [tot 28/8]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Among Heroes. Pre-Images in 
Contemporary Art’ – Mark Wallinger, 
Klaus Mosettig, Hanna Brandes, Carina 
Linge, Benjamin Moravec… [tot 24/7]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
❑ ‘Maß und Werk’ – Martin Wöhrl [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
❑ ‘Photographs, 1951-2011’ – 
Cy Twombly [17/7 tot 30/10]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u wo,vr: 10-21u
❑ ‘Ars Viva. Labor’ – Nina Canell, Klara 
Hobza, Markus Zimmermann, Andreas 
Zybach [tot 23/10] 
❑ ‘Kunst ist eine Wissenschaft. Hölzel, 
Baumeister und die Stuttgarter 
Akademie’ [tot 23/10] 
❑ Amie Siegel [tot 23/10] 
❑ Walter Stöhrer [23/7 tot 4/9]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Wartime’ – Kollwitz, Beckmann, Dix, 
Grosz. [tot 7/8] ❑ ‘The Academy in the 
Museum. Artists as Professors in 
Stuttgart 1761–1920’ [tot 21/8] 
❑ ‘The Empty Plan’ – Anja Kirschner und 
David Panos [tot 9/10]

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

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – 00 49 
7071/61.444 
di-zo 11-18u di 11-19u
❑ ‘Re Figured’ – Evan Penny [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] ❑ ‘The Geometry of the 
Moment. Landscapes’ – Henri 
Cartier-Bresson [3/9 tot 13/5/2012]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-16u zo 11-18u
❑ ‘Host City. Sechs Fußballteams – 
Sechs Künstlerinnen’ – Annika Ström, 
Ida Ekblad, Sam Taylor-Wood, Louise 
Lawler, Marcella Armas, Laura Lima [tot 
14/8]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14u30-19u
❑ ‘Pour une République des Rêves’ 
– David Tremlett, Hans Schabus, Jimmie 
Durham, Richard Long, Bernard Plossu… 
[tot 11/9]

Arles

Les Rencontres d’Arles : The 
International Photography Festival
www.rencontres-arles.com 
04 90 96 76 06 
❑ ‘Les Rencontres d’ Arles 2011’ [tot 
18/9]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Animaux/Animots’ – Peter Kogler, 
Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Erik 
Dietman, Aurélien Froment, Joyce 
Pensato, Xavier Veilhan… [tot 25/9]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ ‘Exposition d’ouverture’ – Isa Genzken, 
Bertrand Lavier, On Kawara, John 
Armleder, Jean-Luc Godard… [tot 
10/11] ❑ ‘Deep Comedy. Organisée par 
Dan Graham et le Consortium’ – Rodney 
Graham, Niele Toroni, Arman, Heimo 
Zobernig, Katharina Fritsch… [tot 
10/11]

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… [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
❑ ‘What Went Down’ – Thomas Houseago 
[tot 23/10]

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 12/9] 
❑ ‘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 [tot 
18/9]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
12-18u
❑ ‘Collectionneurs en situation’ – Krijn 
de Koning, Cédric Teisseire, Richard 
Woleck, Sandra Lorenzi… [tot 30/10]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 
04.92.07.73.80 
wo-ma 14-18u
❑ ‘Le Temps du Territoire. L’architecture 
contemporaine sur le Côte d’Azur’ [tot 
30/10] ❑ ‘Le Temps de l’action/Acte 1. 
Une recherche sur l’histoire de la 
performance sur la Côte d’ Azur de 1951 
à nos jours’ [tot 16/10]
❑ ‘Le Temps de l’écoute. Pratiques 
sonores et musicales sur la Côte d’Azur 
de 1950 à nos jours’ [tot 30/10]

Noisy-le-Sec

La Galerie – Centre d’Art 
Contemporain
1, Rue Jean-Jaures – 0033.149.42.67.17 
di-vr 14-18h / za 14-19h
❑ ‘Outre mesures et programmes radio’ 
– Tarek Atoui, Cevdet Erek, Mohssin 
Harraki, Maha Maamoun… [tot 23/7]

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 
[tot 17/7]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 
11-21u
❑ ‘Collections contemporaines (des 
années 1960 à nos jours)’ [tot 
13/2/2012] ❑ ‘Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 7/11] 
❑ ‘Nouvel accrochage de la collection 
permanente (de 1905 à 1960)’ [tot 
13/2/2012] 
❑ ‘Paris-Delhi-Bombay’ [tot 19/9] 
❑ ‘Images de l’Inde. Paris-Delhi-
Bombay’ [tot 5/9]

Château de Versailles
Château de Versailles – 01 40 26 77 94 
di-zo 9-18u30
❑ ‘Venet à Versailles’ – Bernar Venet 
[tot 1/11]

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] ❑ Lewis Hine [7/9 tot 23/12]

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 [tot 25/9] 
❑ ‘Santu Mofokeng, chasseur d’ombres. 
30 ans d’essais photographiques’ [tot 
25/9] 
❑ ‘France Fiction : Billes-Club 
Concordance Accident’ [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. Void if removed. 
(Érudition Concrète 4)’ – Bas Jan Ader, 
Marcel Duchamp, Man Ray, Chris 
Burden, Ann Veronica Janssens, Stephen 
Prina… [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
❑ ‘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
❑ ‘Beauté, morale et volupté dans 
l’Angleterre d’Oscar Wilde’ [13/9 tot 
15/1/2012]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘Futuriste et Néoclassique’ – Gino 
Severini (1883 – 1966) [tot 25/7]
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Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u
❑ ‘Rembrandt et la figure du Christ’ [tot 
18/7] ❑ Michal Rovner [tot 15/8] 
❑ ‘Les yeux du Louvre’ – Mimmo Jodice 
[tot 15/8] ❑ ‘Claude le Lorrain. Le 
dessinateur face à la nature’ [tot 18/7] 
❑ ‘Le papier à l’oeuvre’ – Botticelli, 
Degas, Robert Barry, Lavinia Fontana, 
Rubens, Braque, Picasso, Claude 
Viallat… [tot 5/9] 
❑ ‘Enluminures du Moyen Âge et de la 
Renaissance’ [tot 3/10] 
❑ ‘De Finiguerra à Botticelli. Les 
premiers ateliers italiens de la 
Renaissance’ [tot 3/10]

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
❑ ‘Ants’ – Robin Meier & Ali Momeni 
[tot 18/9] 
❑ ‘The Art Freaks’ – Olaf Breuning [tot 
18/9]

Pinacotèque de Paris
28, place de la Madeleine 
01 42 68 02 01 
ma-zo 10u30 à 19u30
❑ ‘Le Voyage imaginaire d’Hugo Pratt’ 
[tot 21/8]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zo 14-17u
❑ ‘Why stand when you can fall’ – 
Charlie Jeffery [tot 23/10] 
❑ ‘Project Room’ – Gustav Metzger [tot 
23/10]

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] 
❑ Sylvie Auvray [tot 14/8]

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
❑ Philippe Ramette [tot 2/10]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56 
wo-ma 14-19u
❑ ‘Alain Patrick’ – Armand Jalut [tot 
18/9]

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
❑ ‘Panorama 13. Le rendez-vous annuel 
de la création au Fresnoy’ [tot 24/7]

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

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] 
❑ ‘Savage Messiah’ – Henri Gaudier-
Brzeska [tot 31/7] ❑ ‘Early Work’ – 
Darrell Viner [28/7 tot 30/10] ❑ ‘What 
Is to Be Done?’ – Mario Merz [28/7 tot 
30/10]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u50
❑ ‘DLA Piper Series: This is Sculpture. 
Collection display’ [tot 1/4/2012] 
❑ ‘The Pleasure Principle’ – René 
Magritte [tot 16/10] ❑ ‘Smoke Signals’ 
– Robert Therrien [tot 16/10]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000 
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
❑ ‘Out of Australia; prints and drawings 
from Sidney Nolan to Rover Thomas’ [tot 
11/9] ❑ ‘Treasures of Heavensaints, 
relics and devotion in medieval Europe’ 
[tot 9/10]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Journeyings: Recent Works on Paper’ 
– Frank Bowling RA [tot 23/10] 
❑ ‘Summer Exhibition 2011’ – Per 
Kirkeby, Keith Tyson, Tacita Dean, Gary 
Hume, Cornelia Parker… [tot 15/8] 
❑ ‘From Holyrood to Stratford’ – Albert 
Irvin RA [tot 25/9] ❑ ‘Morphosis’ [tot 
18/9] ❑ ‘Eyewitness: Hungarian 
Photography in the 20th Century’ – 
Brassaï, Robert Capa, André Kertész, 
László Moholy-Nagy and Martin 
Munkácsi [tot 2/10]

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 
10-18u
❑ ‘The Shape of Things to Come: New 
Sculpture’ – John Baldessari, Sterling 
Ruby, Thomas Houseago, David Altmejd, 
Berlinde De Bruyckere, Peter 
Buggenhout… [tot 16/10]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 30/4/2012] ❑ ‘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… [tot 
4/9] ❑ Corin Sworn [tot 25/9] 
❑ ‘Art Now’ – Corin Sworn [tot 25/9] 
❑ ‘Has The Film Already Started?’ [tot 
26/2/2012]

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 31/3/2012] 
❑ ‘Photographs From The War In 
Afghanistan’ – Simon Norfolk & John 
Burke [tot 17/7] ❑ ‘Artist Rooms’ – 
Diane Arbus (1923–71) [tot 31/3/2012] 
❑ Taryn Simon [tot 6/11] 
❑ ‘Tate Movie Project Exhibition’ [tot 
31/8]

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] ❑ Fred Sandback [tot 14/8] 
❑ ‘Government Art Collection: At Work’ 
[tot 4/9/2012] 
❑ ‘Photographs 1978 – 2010’ – Thomas 
Struth [tot 16/9]

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’ [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
❑ ‘Collection Mudam. Walking 
Through…’ – Cy Twombly, Richard Long, 
Juan Usle, William Kentridge, Marijke 
Van Warmerdam, Gabriel Lester, Geert 
Goiris… [tot 6/11] 
❑ John Stezaker [tot 11/9] 
❑ ‘The inner self in outer space’ – Melvin 
Moti [tot 18/9] 
❑ Mac Adams [tot 11/9] 
❑ ‘Black Forest’ – Pascale Marthine 
Tayou [tot 11/9] 
❑ ‘Replay. Out of Storage III’ – Claude 
Closky, Jon Mikel Euba, Iain Forsyth and 
Jane Pollard, Marine Hugonnier, 
Jonathan Horowitz [tot 18/9]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘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… [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… [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 [tot 
28/8] ❑ ‘The Nameless’ – Hew Locke 
[tot 28/8] ❑ Ansel Krut [tot 28/8] 
❑ ‘Echo’ – Francis Upritchard [tot 28/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Kan met Uijen. Vroeg werk in 
bruikleen’ – Piet Mondriaan [tot 30/10] 
❑ ‘De Wand, De Ruimte.’ – Mark van 
Overeem, Jan van der Ploeg, Guido 
Nieuwendijk, Tonneke Sengers [tot 25/9]

Amstelveen

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

Amsterdam

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi. 
Met tekeningen van René Daniëls’ – 
Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi, 
René Daniëls [tot 31/7] 
❑ ‘Informality (Group exhibition)’ [14/8 
tot 2/10]

de Appel Boys’ school
Eerste Jacob van Campenstraat 59 
020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Genius without Talent’ – Karel Appel, 
Robert Filliou, Constant Dullaart, Leon 
Spillaert, Helene Sommer… [16/7 tot 
2/10]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Capricious presents: Continuity of 
Chaos’ – Aaron McElroy, Nicholas 
Gottlund, Sarah Palmer, Luke Gilford 
[tot 4/9] ❑ ‘Solstice’ – Misha de Ridder 
[tot 28/8] ❑ ‘Inwards and Onwards’ – 
Anton Corbijn [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]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ Adam Fuss [tot 4/9]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Van dada tot surrealisme. Joodse 
avant-garde kunstenaars uit Roemenië, 
1910-1938’ [tot 2/10]

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
❑ Rembrandt en Degas [tot 23/10] 
❑ ‘Het geheim van de lijn. 16de- en 
17de-eeuwse prenten en tekeningen’ [tot 
19/9] ❑ ‘Oog in Oog met de Gouden 
Eeuw’ [tot 19/9]

Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
Luchthaven Schiphol 
7 tot 20 u
❑ ‘Dutch Flowers’ [tot 5/9]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 
020.427.59.51 
ma-za 12-22u zo 14-22u
❑ ‘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 
2/10]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Van Gogh in Antwerpen en Parijs: 
Nieuwe inzichten’ [tot 18/9]

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 16/10]
❑ Heidi Sincuba [tot 21/8] 
❑ ‘Interlaced’ – Berni Searle [tot 16/10]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘Quietly my Broadcast’ – Ruth Legg 
[tot 9/8] ❑ ‘The Guest Room’ – Anna 
Franceschini [10/8 tot 20/9]

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]

Breda

Graphic Design Museum
Boschstraat 22 – 076 529 99 00 
di-zo 10-17u
❑ ‘Graphic Detour. Crossing Borders in 
European Design’ [tot 27/11] 
❑ ‘Omslag! 85 jaar VPRO Gids’ [tot 
28/8]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ Emiel van Moerkerken (1916-1995) 
[tot 4/9] 
❑ ‘The Photo Academy Award 2011’ 
[10/9 tot 9/10]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ Erwin Wurm [tot 18/9]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ 
[tot 10/3/2013] ❑ ‘Ik zoek niet, ik vind’ 
– Pablo Picasso [tot 4/9] 
❑ ‘Pronkzucht aan het hof. Keizerlijk 
porselein uit Shanghai’ [tot 23/10] 
❑ ‘The Quick and the Dead’ – Brian 
Clarke [tot 14/8] ❑ ‘Kracht van de 
eenvoud’ – Marthe Wéry [tot 2/10] 
❑ ‘In ‘t God’lijk Licht’ – Markus Lüpertz 
[tot 2/10]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Gibellina’ – Raphaël Zarka [tot 21/8] 
❑ Gosse de Kort [tot 14/8] 
❑ ‘Until it stops resembling itself’ – Hans 
van Houwelingen [4/9 tot 21/11]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 
ma-vr 10-18u zo 11-17u zo 13-17u
❑ ‘The Great Babylon Circus. The Lure 
of Architecture’ – Project Morrinho, 
Mounir Fatmi, Speedism, Tomorrow’s 
Thoughts Today [tot 2/10]

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 25/3/2012] 
❑ ‘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] 
❑ ‘Play Van Abbe. Deel 4. De Pelgrim, de 
Toerist, de Flaneur (en de Werker)’ – 
Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, 
James Lee Byars, Douglas Gordon, Jan 
Vercruysse, Deimantas Narkevicius… 
[tot 14/8] ❑ Bram Hermens [tot 31/12] 
❑ ‘For Eindhoven. The City as Muse’ [3/9 
tot 8/1/2012] ❑ ‘The Collectors Show’ 
[3/9 tot 8/1/2012] 
❑ ‘Vanuit Hier. Tentoonstellingsproject 
naar aanleiding van 75 jaar Van 
Abbemuseum’ [3/9 tot 8/1/2012] 
❑ Dick Verdult [3/9 tot 8/1/2012]

Enschede

21Rozendaal, ruimte voor Actuele 
Kunst
Het Rozendaal 21 – 053 430 09 99 
do-zo 11-17u
❑ ‘Celestial Dust. Multimedia 
Installaties’ – Yunchul Kim [tot 11/9]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Hoogtepunten uit de eigen collectie’ 
[tot 18/9] 
❑ ‘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’ [tot 6/11]

NP3
Hofstraat 21 – 050/313.82.60 
do-zo 14-18u
❑ ‘Bad luck Good luck’ – Bredewold & 
Kristensen [tot 14/8] 
❑ ‘After-Hour Shopping Mall. 
Satellietprogramma Noorderlicht’ – 
Nadine Stijns [8/9 tot 23/10]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Zó Hollands. Ons landschap in de 
kunst sinds 1850’ – Anton Mauve, Piet 
Mondriaan, Jan Dibbets, Edgar Fernhout, 
Ben Akkerman, Barbara Visser… [tot 
11/9]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Een 16de-eeuwse meesterschilder’ – 
Jan Nagel [tot 17/7]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘Collectiepresentatie’ [tot 15/9] 
❑ ‘Macht der begeerte’ – Aad de Haas 
[tot 2/10] ❑ ‘Een i treurend om een 
punt’ – René Daniels, Krijn de Koning, 
David Bade, Fransje Killaars, Jan van der 
Ploeg… [tot 14/8]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
maart-okt di-zo 11-17u 
nov-feb do-zo 11-17u
❑ ‘Silk cut’ – Rob Scholte [tot 4/9]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 058.255.55.01 
di-zo 11-17u
❑ ‘Windows. Vensters op de collectie 
moderne en hedendaagse kunst’ [tot 
31/12]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Augenspiel. Selectie topstukken uit de 
collectie’ [tot 31/12] 
❑ ‘De verzameling Van Herck. 
Terracotta’s uit de 17e & 18e eeuw’ [tot 
9/10]

De Timmerfabriek
Boschstraat 7-9 – www.outofstorage.nl 
wo, vr, za-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Out of Storage. Provisoire & Définitif. 
Artworks from the collection of FRAC 
Nord-Pas de Calais’ – Sol LeWitt, Vito 
Acconci, Bruce Nauman, Atelier van 
Lieshout, Barbara Visser, Liam Gillick… 
[tot 18/12]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘A Common Dialect’ – The Session, 
Guido Geelen, Marc Mulders, Heribert C. 
Ottersbach, Miriam Vlaming, Reinoud van 
Vught, Our Polite Society, Maarten 
Simons… [tot 14/8] 
❑ ‘de Avant-Garde: Specters of the 
Nineties.’ [10/9 tot 20/11]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘One voice makes two perspectives’ 
– Kelly Schacht [tot 4/9] 
❑ ‘On Time, In Place’ – Johan 
Nieuwenhuize en Esther Kokmeijer [tot 
4/9]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Botanical pleasure’ – Frank 
Bruggeman [tot 25/9]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-zo 10-17u
❑ ‘De verbeelding van het 
rivierenlandschap’ – Harrie Gerritz [tot 
7/8]
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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] 
❑ ‘Work on paper’ – Marion Verboom 
[tot 20/11] 
❑ ‘Requiem voor Vincent II’ – Ottmar 
Hörl [tot 25/9] 
❑ ‘Bullock’ – Ottmar Hörl [tot 24/7] 
❑ ‘Made in Oss’ [tot 20/11]

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
❑ Jeanne van Heeswijk [tot 11/9]

Gemaal op Zuid
Pretorialaan 141 – 010 2907605 
wo-za 11-17u
❑ ‘Far From Fong’ [tot 27/8]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Cave Painting: Spirit Level’ – Ben 
Merris [tot 21/8] 
❑ ‘Colours in My Hand’ – Ayako Rokkaku 
[tot 21/8] 
❑ ‘Pet’s Marktplaats. Buitengewone 
verzamelingen’ [tot 11/9] 
❑ ‘Het ding an sich’ – René Wirths [tot 
18/9] 
❑ ‘Crisis! voor de lens’ [tot 2/10]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Laat je haar neer’ – Pipilotti Rist [tot 
31/12/2012] 
❑ ‘Tijdelijke hereniging Van Gogh & 
Roulin’ [tot 4/9] 
❑ ‘De Collectie Verrijkt’ – Pieter Bruegel 
de Oude, Jheronimus Bosch, Titiaan, 
Vincent van Gogh, Magritte, Kandinsky… 
[tot 30/4/2013] 
❑ ‘Wenceslaus Hollar: prenten uit eigen 
bezit’ [tot 21/8] 
❑ ‘Une vipère, un vampire, une vitre’ – 
Marcel Broodthaers [tot 14/8] 
❑ ‘Han Nefkens. 10 jaar mecenas’ [tot 
2/10] ❑ ‘Mental States’ – George Condo 
[tot 25/9] ❑ ‘Kleine Werken’ – Helly 
Oestreicher [tot 25/9]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘New Topographics. Revolutie van de 
landschapsfotografie’ – Robert Adams, 
Lewis Baltz, Nicholas Nixon, Stephen 
Shore, Bernd en Hilla Becher… [tot 
11/9] ❑ ‘Dream City’ – Anoek Steketee 
& Eefje Blankevoort [tot 28/8] 
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 29/12/2013]

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

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 
010/433.20.22 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘Land Art For A New Generation’ – 
Aram Bartholl, Constant Dullaart, Teun 
Castelein, JODI… [tot 7/8]

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] ❑ ‘With One Eye on the Horizon’ 
[tot 21/8] ❑ ‘TENT Academy Awards’ 
[16/7 tot 21/8]

Wereldmuseum
Willemskade 25 – 010/270.71.72 
di-zo 10-20u
❑ ‘125 Meesterwerken’ [tot 6/11]

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… [tot 7/8]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Overzichtstentoonstelling’ – Sui 
Jianguo [tot 18/9] 
❑ ‘Denkeiland’ – Eveline van Duyl [tot 
18/9] 
❑ ‘Heads’ – Alfred Haberpointner [tot 
18/9] 
❑ ‘Den Haag onder de Hemel. 
Hedendaagse beeldhouwkunst uit China’ 
[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 [tot 2/10] 
❑ ‘Tuning’ – Kees Goudzwaard [tot 2/10] 
❑ ‘Collectiepresentatie. Kunst na 1945’ 
– Armando, Anne Wenzel… [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 [tot 18/9] 
❑ ‘Ongewerveld’ – Peter Buggenhout [tot 
18/9] ❑ ‘Brabant Nu 2011. Het Wild 
Gillende Schildersgilde and friends’ 
– Aaron van Erp, Wycher Noord, Frank 
Peeters, Stijn Peeters, Peggy Franck, 
Maartje Korstanje… [tot 18/9]

Lustwarande 2011
park De Oude Warande – 013 545 7573 
11-17u
❑ ‘4e editie, Lustwarande ‘11: Raw’ – 
Mark Manders, Tatjana Trouvé, Rupert 
Norfolk, Sandro Setola, Peter 
Buggenhout… [tot 25/9]

Utrecht

AAMU – Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
Oudegracht 176 – 030 238 01 00 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Be My Guest. 10 ontmoetingen met 
Aboriginal kunst’ [tot 8/1/2012]

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-17u/zo 13-17u
❑ ‘Call the Witness’ – Daniel Baker & 
Paul Ryan, Ferdinant Koci, Marika 
Schmiedt, Mona Vatamanu & Florin 
Tudor… [tot 24/7]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘In de Nicolaikerk: Beeldhouwkunst 
voor de Beeldenstorm’ [tot 1/1/2012] 
❑ ‘Een vergeten grootheid uit de Gouden 
Eeuw’ – Abraham Bloemaert 
(1566-1651) [tot 5/2/2012] 
❑ ‘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] ❑ ‘De energie van de kunstenaar. 
Hedendaagse beeldhouwkunst’ – Carel 
Visser, Ruud Kuijer, Jan van Munster, 
Piet Tuytel, Leo Vroegindeweij… [tot 
30/9] ❑ ‘Mensen en dieren in de Van 
Baarencollectie’ [tot 27/5/2012] 
❑ ‘De PUG-collectie. Archeologie op 
zolder’ [tot 2/10]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Uit de Verzameling: Nieuwe 
aanwinsten’ [tot 11/9] ❑ ‘Making up new 
realities’ [tot 11/9] ❑ ‘Wat eten we 
vandaag? Verleden, heden en toekomst 
van ons voedsel’ [tot 11/9]

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
nov-feb do-zo 11-17u
❑ Evert Thielen [tot 18/9]

P.art of your life
Baileystraat 11A – 0384607200 
do-za 13-17u
❑ ‘Situations. Groepstentoonstelling’ [tot 
17/7]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-18u
❑ ‘Measuring the World. Heterotopias 
and Knowledge Spaces in Art’ – Marcel 
Broodthaers, Hanne Darboven, Peter 
Kogler, Matt Mullican, Gabriel Orozco, 
Thomas Struth… [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… [tot 3/9]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Max Weiler (1910-2001) [tot 16/10] 
❑ ‘Die Explosion der Bilderwelt 1861. 
Die Photographische Gesellschaft in 
Wien 1861-1945’ [tot 2/10]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘A Realist turns 70’ – Wolfgang Herzig 
[tot 1/11] 
❑ ‘Focus: Abstraction. Works from the 
Essl Collection’ – [tot 12/2/2012] 
❑ ‘Young mothers and other delicate 
questions’ – Tobias Rehberger [tot 25/9]

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
❑ ‘Space. About a Dream. 45 artistic 
positions’ – Robert Rauschenberg, 
Thomas Ruff, William Kentridge, Orson 
Welles, Andrei Sokolov… [tot 15/8] 
❑ ‘Le Surréalisme, c’est moi! Hommage 
to Salvador Dalí’ – Salvador Dalí & 
Louise Bourgeois, Glenn Brown, Markus 
Schinwald, Francesco Vezzoli [tot 23/10] 
❑ ‘Beirut’ – Maher Abi-Samra, Mounira 
Al-Solh, Mona Hatoum, Najla Said, 
Rania Stephan… [tot 24/8]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘The Art Of The Green Path’ – 
Friedensreich Hundertwasser [tot 6/11]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
ma-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Museum of Desires. The MUMOK 
Collection’ [10/9 tot 29/1/2012]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-za 10-18u
❑ ‘As He Remembered It’ – Stephen 
Prina [tot 21/8] ❑ ‘A Shot in the Dark’ 
– Saskia Olde Wolbers [tot 21/8] 
❑ ‘Zeichnungen für ein kleines Zimmer’ 
– Wade Guyton [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
❑ ‘Henri Chopin and the OU Magazine’ 
[tot 18/9] 
❑ ‘Off the Wall’ – Vito Acconci, Jack 
Goldstein, Martha Rosler, Bruce Nauman, 
Dennis Oppenheim, Tony Oursler… [tot 
2/10]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 03.487.03.15 
di-zo 10-19u
❑ ‘Antoni Tàpies. The Collection’ [tot 
25/9] ❑ ‘Histories of archives’ – Pere 
Noguera [tot 25/9]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
❑ ‘You are not alone. Collaborative 
project with the ArtAids Foundation’ 
– Deimantas Narkevicius, Latifa 
Echakhck, Danh Vo, David Goldblatt… 
[tot 18/9]

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
❑ ‘MACBA Collection (XXIV). The 
Modern and the Present. Change of 
Century in the MACBA Collection’ [tot 
4/9] 
❑ ‘Museum of Parallel Narratives. In the 
framework of L’Internationale’ [tot 
2/10] 
❑ Natascha Sadr Haghighian [tot 12/12] 
❑ ‘In the labyrinth’ – Àngels Ribé 
(1969-84) [15/7 tot 23/10]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
zo-wo10-17u45 za 10-19u45
❑ ‘The Luminous Interval: 
The D.Daskalopoulos Collection’ – Robert 
Gober, Mike Kelley, Martin Kippenberger, 
Mona Hatoum, Thomas Hirschhorn… [tot 
11/9] 
❑ ‘Painterly Abstraction, 1949–1969: 
Selections from the Guggenheim 
Collections’ [tot 8/1/2012]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
di-zo 9-20u
❑ ‘Temporary display: Fortuny and the 
Splendour of Spanish Watercolours in the 
Prado’ [tot 4/9] 
❑ ‘The young Ribera’ [tot 28/8] 
❑ ‘Goya and More. Acquisitions for the 
Department of Prints and Drawings of 
the Museo del Prado, 1997-2010’ [tot 
28/8] 
❑ ‘Rome: Nature and the Ideal. 
Landscapes 1600-1650’ [tot 25/9]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
ma,wo-za 10-21u zo 10-14u30
❑ ‘A Hard, Merciless Light. The 
Worker-Photography Movement, 
1926-1939’ [tot 22/8] 
❑ Leon Golub [tot 12/9] 
❑ Yayoi Kusama [tot 12/9] 
❑ ‘Show and Store’ – James Castle [tot 
5/9] ❑ Lygia Pape [tot 3/10] 
❑ ‘Nature is wise’ – Lili Dujourie [tot 
25/9] ❑ Leonor Antunes [tot 5/9] 
❑ Elena Asins [tot 12/10]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u
❑ Antonio López [tot 25/9] 
❑ ‘Encounters. Religious Paintings from 
the 14th to the 18th Century at the 
Museo’ [2/8 tot 4/9]

Malaga

Centro de arte contemporáneo de 
Málaga
C/ Alemania s/n – 0952 12 00 55 
di-zo 10-14u 17-21u
❑ ‘Retratos y Vegetación’ – Luc Tuymans 
[tot 4/9]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n 
0981.57.79.26 
winter: 11-20u / zomer: di-zo 12-21u
❑ ‘Are you Ready for TV?’ – Jean-Luc 
Godard, Jef Cornellis, Guy Debord, Pier 
Paolo Pasolini, Chris Burden, David 
Lamelas, Dora García, Johan 
Grimonprez… [tot 18/9] 
❑ ‘Lessons of things’ – Antón Reixa [tot 
16/10]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘The Adding Machine’ – Mai-Thu 
Perret [tot 31/7] 
❑ ‘A Retrospective’ – Christian 
Rothacher [tot 31/7]
❑ ‘CARAVAN 1/2011’ – Augustin 
Rebetez [tot 31/7] 
❑ ‘Selves’ – Dieter Roth [19/8 tot 6/11] 
❑ ‘Manor Art Award 2011’ – Marianne 
Engel [19/8 tot 6/11]

Basel

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

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061/206.99.00 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘How to Work (More for) Less’ – 
Judith Hopf, Tania Pérez Córdova, 
Adriana Lara, Adrian Melis, Pratchaya 
Phinthong… [tot 21/8] 
❑ ‘Spine, Chapter 20’ – R.H. Quaytman 
[tot 28/8] 
❑ Yael Davids [11/9 tot 13/11]

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] 
❑ ‘Artists’ friendships. Karl Im Obersteg 
in conversation with Amiet, Chagall, 
Jawlensky…’ [6/8 tot 16/10] 
❑ ‘The Landscapes’ – Max Beckmann 
[4/9 tot 22/1/2012]

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
❑ Marianne Flotron [13/8 tot 25/9]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Hilarious’ – Paul Klee [tot 18/3/2012] 
❑ ‘Klee and Cobra. A children’s game’ 
[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… [tot 21/8]

Luzern

Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09 
wo-vr 14-19u za-zo 14-17u
❑ ‘Der Moderne Bund’ – Arp, Helbig, 
Lüthy, Gimmi, Huber, Klee [13/8 tot 
13/11]

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. Poetry without sound ? 
Landscape in Chinese Contemporary Art’ 
[tot 2/10] 
❑ ‘Hidden Signs’ – Charlotte Hug [13/8 
tot 6/11]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 september 2011. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 augustus 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 September 15th, 2011.
Please send your information before
August 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 [tot 21/8] 
❑ Louise Bourgeois [3/9 tot 8/1/2012]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Interlacing’ – Ai Weiwei [tot 21/8] 
❑ ‘Revolution der Fotografie’ – 
Alexander Rodtschenko [tot 14/8] 
❑ ‘Much like Zero’ – Shirana Shahbazi’ 
[3/9 tot 13/11]

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] 
❑ ‘Die ersten Jahre. Kunst der 
Nachkriegszeit’ [20/8 tot 20/11]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15 
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Town-Gown Conflict’ – Verena 
Dengler, Caitlin Keogh, Caroline Lerch, 
Lucy McKenzie, Elizabeth Radcliffe… 
[tot 14/8] 
❑ ‘Human Valley. The other side of 
contemporary history: Balzac Nouvelle 
Vague’ – Dominique Gonzalez-Foerster 
and Tristan Bera [tot 14/8]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘DogCatMouse at the Kunsthaus 
Zürich’ [tot 31/7] 
❑ ‘Difesa della Natura’ – Joseph Beuys 
[tot 14/8] 
❑ ‘Seasons Works 1983-2011’ – Franz 
Gertsch [tot 18/9] 
❑ Roman Ondák [tot 28/8]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ Alex Bag [tot 14/8]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ Henri Cartier-Bresson (1908–2004) 
[tot 24/7] 
❑ ‘Highrise. Idea and Reality’ [31/8 tot 
2/1/2012]

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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Colofon

Permanente partners

Inhoudsopgave

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)

nummer 151 mei – juni 2011

| Koen Brams & Dirk Pültau ‘Het beeld volgt de klank, 
niet andersom’. Interview met Jef  Cornelis over IJsbreker 
| Jeroen Laureyns Jef  Cornelis, Vlaanderen in vogelvlucht, 
BRT, 10 juli 1976 – Jef  Cornelis, Vlaanderen 77, BRT, 11 
juli 1977. Onderzoek in het BRT-archief  en het persoonlijk 
archief  van Jef  Cornelis in de Jan van Eyck Academie | 
Laura Hanssens Montevideo, Antwerpen, 1981-1985. 
Kroniek van een tentoonstellingsruimte | Bart Verschaffel 
Overzichten. De Keyser / Tuymans, Brussel, 2011 | Steven 
Humblet Thomas Struth. De overzichtstentoonstelling in 
K20, Düsseldorf | Wim Weymans Cultuurwetenschappen 
onder druk | Jan Blommaert Democratische verbeelding. 
Een themanummer van Open over populisme

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

Eric Bracke Schrijft als zelfstandig journalist over cultu-
rele en andere onderwerpen.

Bert De Munck Hoofddocent aan het Departement 
Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en coördinator 
van het daar gevestigde Centrum voor Stadsgeschiedenis. 
Hij doceert onder meer Theorie van de historische kennis en 
Erfgoed en Publieksgeschiedenis. Zijn onderzoek richt zich 
op de geschiedenis van het verenigingsleven en sociaal kap-
itaal, de circulatie van technische kennis, en materiële cul-
tuur. Verder is hij coördinator van het tijdschrift Stads-
geschiedenis.

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 de Jan van Eyck Academie, De 
Witte Raaf, Argos en Marcelum Boxtareos.

Christophe Van Gerrewey Verbonden aan de vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent, waar 
hij een proefschrift voorbereidt over naoorlogse architec-
tuurkritiek. Hij is coredacteur van de Verzamelde Opstellen 
van Geert Bekaert, en publiceert sinds 2000 over architec-
tuur, literatuur en kunst in tijdschriften en boeken. (chris 
tophe.vangerrewey@ugent.be)

Gijs van Oenen Politicoloog en rechtsfilosoof. Hij is als 
universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit der 
Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 
2004 verscheen van hem Ongeschikt recht. Anders denken 
over de rechtsstaat (Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 
2004). In het najaar 2011 verschijnt Interactieve metaal-
moeheid. De tragedie van de geslaagde emancipatie (Amsterdam, 
Van Gennep).

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

Nathalie Zonnenberg Kunsthistoricus en curator. Ze stu-
deerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, waar ze momenteel een proefschrift voorbereidt 
onder de titel Re-presenting Conceptual Art: Between 
Democratization and Commodification. Sinds 2009 is ze ‘senior 
editor’ van Manifesta Journal – journal of  contemporary cura-
torship (www.manifestajournal.org). Ze cureerde onder meer 
de tentoonstellingen REDONE. Conceptual Art from the 
Collection (Kröller-Müller Museum, Otterlo, 2008) en L’enfer 
c’est les autres (Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2007). 
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De tentoonstelling ‘George Condo: Mental States’, eerder te zien in 
het New Museum in New York, beleeft zijn Europese première in 
Museum Boijmans Van Beuningen. Het oeuvre van de schilder 
George Condo (1957) wordt geroemd om het fantasierijke en 
uitdagende karakter. Hij heeft grote invloed op de nieuwe 
generatie schilders. Deze tentoonstelling brengt meer dan 
zeventig schilderijen en sculpturen samen waarvan de 
surreële kwaliteit mooi aansluit op de museumcollectie.
‘George Condo: Mental States’ is georganiseerd in 
samenwerking met de Hayward Gallery in Londen.
 
Volg ons op Twitter en word fan op Facebook. 
Kijk op arttube.boijmans.nl voor de nieuwste video’s 
over kunst en design.

25.06 – 25.09.2011 
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