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Inleiding
Niets lijkt zo ver van elkaar af  te staan 
als christendom en kapitalisme. Het 
christendom stelt de onderlinge ver-
bondenheid van alle mensen centraal; 
het kapitalisme – zeker het heden-
daagse kapitalisme van neoliberale 
snit – heeft de ‘heidense’ logica van de 
‘survival of  the fittest’ als ordewoord. 
‘Liefde’, ‘generositeit’ en ‘gift’ zijn de 
kernwoorden van de christelijke filo-
sofie; wreedheid heerst daarentegen 
in het geglobaliseerde kapitalisme 
waarin iedereen elkaar van de markt 
tracht te spelen. Hoe komt het dan dat 
precies in het land waar het kapita-
lisme zijn meest excessieve vorm heeft 
gevonden – de Verenigde Staten – het 
christendom hoogtij viert en een 
fundamentalistische gedaante aan-
neemt? Die prangende vraag krijgt 
een gedurfd antwoord in de tekst van 
Marc De Kesel waarmee dit nummer 
opent. De Kesel deconstrueert de 
schijnbaar absolute tegenstelling tus-
sen het ‘goedgeefse’ christendom en 
de meedogenloos egoïstische logica 
van het kapitalisme, door de geloofs-
structuur achter beide ideologieën 
bloot te leggen. Juist in hun extremen 
raken ze elkaar: achter het radicale 
piëtisme van de late 17de eeuw of  van 
de fundamentalistische christenen in 
de Verenigde Staten, en het roekeloze 
casinokapitalisme van onze tijd, gaat 
eenzelfde geloof  schuil! De Kesels tekst 
is onontbeerlijke lectuur voor eenieder 
die meent deze fenomenen geïsoleerd 
te kunnen bekritiseren.
 In de tweede tekst van dit nummer 
snijdt Dirk Lauwaert een moeilijk en 
weinig besproken thema aan: mannen-
kledij. Een van Lauwaerts stellingen 
verklaart wellicht waarom de manne-
lijke garderobe zo veel minder over de 
tongen gaat dan de vrouwelijke: ‘Kledij 
is het zijn van mannen (niet het ver-
schijnen van vrouwen).’
 Verder handelen twee teksten in dit 
nummer over de mediatisering van 
het kunstwerk en het kunstenaar-
schap. Het laatste staat centraal in 
een essay van Elise Noyez waarin één 
serie kunstenaarsfoto’s onder de loep 
wordt genomen: de 31-delige reeks die 
de Duitse fotograaf  Manfred Leve in 
1968 maakte van de schilder Blinky 
Palermo, alias Peter Heisterkamp. 
De tweede bijdrage (samengesteld en 
ingeleid door Lisa Colpaert en Steven 
Jacobs) handelt over vrouwenportret-
ten die als rekwisieten zijn ingezet in 
films van de jaren 30 tot 50, behorend 
tot het genre van de film noir en het 
gothic melodrama.
 Het nummer besluit met bespre-
kingen van de tentoonstelling Martin 
Visser, verzamelaar, ontwerper, 
vrije geest (Bonnefantenmuseum, 
Maastricht) door Koen Brams & Dirk 
Pültau, en van het boek Niet de kers 
op de taart van Bart Caron door Rudi 
Laermans.
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Pur Amour
De logica van de gift en haar impasse

MARC DE KESEL

1. Reve / Fénelon

Niets te verwachten, niets te hopen
er rest mij niets dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn 

Bloed.

Aldus Gerard Reve in een gedicht uit 1968 
dat de titel Credo draagt.1 Een typisch revi-
aans vroom en religieus gedicht. Voor wie 
met het libertinisme van de auteur bekend is, 
lijkt die vroomheid overdreven en verraadt ze 
ironie en blasfemie. Maar op zich is het 
gedicht rigoureus vroom. Dat is het gedicht 
niet zozeer door wat het zegt, maar door wat 
het doet: het bidt, het richt zich devoot tot een 
goddelijk ‘Gij’. Alleen daardoor veronderstelt 
het al dat het leven op genade en gift terug-
gaat, dat ons hele wezen aan die genade is 
overgeleverd, dat ons bestaan en onze hoop 
in die gift besloten liggen.
 Maar wat schenkt die goddelijke Gever 
ons? Niets! Waarop laat Zijn genade ons 
hopen? ‘Niets te verwachten, niets te hopen’, 
antwoordt het gedicht. Ook na het leven 

‘rest mij niets dan duisternis en Dood’. Van 
bij de eerste regel is duidelijk dat de dichter 
van de God tot wie hij bidt volstrekt niets te 
verwachten, niets te hopen heeft. Maar 
daardoor affirmeert het gedicht juist ten 
volle dat het leven een gift, een genade Gods 
is. ‘Ik zie het’, zegt de dichter, ik weet dat ‘Gij’ 
als goddelijke Gever niets geeft, dat ‘Gij’ als 
enige bron van hoop geen hoop toelaat, 
‘maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt / U heb 
ik lief, met heel mijn hart, met al mijn bloed’.
 De rigoureuze vroomheid die we aan 
Reves gedicht toeschreven is typisch laat 
17de-eeuws. De tekst zou zo uit de geschrif-
ten van Madame Guyon of  van François 
Fénelon kunnen komen.2 Het gedicht 
brengt een ode aan de gave die het leven is, 
aan de generositeit waarin alles en iedereen 
baadt, en past daarmee naadloos in een 
mystieke cultuur die de traditie is ingegaan 
als pur amour. Net als Reve was deze leer van 
de pur amour controversieel. Hoewel zij een 
pleidooi voor extreme vroomheid inhield, 
werd de pur amour in 1699, op het hoogte-
punt van Fénelons schrijverschap, veroor-
deeld door het kerkelijk magisterium in 
Rome, en wel op grond van wat in deze doc-
trine over gift en tegengift, over genade en 
gebed werd beweerd. 

De belijders van deze leer – vrome edellie-
den uit de directe omgeving van Louis XIV 
als Madame Guyon en Fénelon – wisten 
zich gedragen door de oneindige liefde van 
God. ‘Oneindig’, omdat zij als mens beseften 
die liefde op geen enkele manier waard te 
zijn. Had God hen niet geschapen, het zou 
de schepping aan niets ontbroken hebben. 
Maar in zijn oneindig genadige liefde is God 
toch maar zo goed geweest om de nietigheid 
die zij zijn een bestaan te schenken. Van hun 
kant kan daar alleen een even zuivere liefde 
tegenover staan, een oneindig genereuze 
dankbaarheid voor een leven dat, om dezelf-
de reden, enkel een onophoudelijke ode aan 
Gods soevereine glorie kan zijn.
 Maar wat als God hen inderdaad als ‘niets’ 
geschapen heeft? Wat als de Onein dige niet 
van plan is hen ook een leven na hun sterfe-
lijk bestaan te gunnen en op te nemen in de 
luister van zijn eeuwigheid? Wat als God, 
reeds op het moment dat Hij hen schiep, 
hen tot het eeuwige duister heeft gepredesti-
neerd? Ook dan zijn zij Hem dankbaar. Want 
op die manier, zo menen zij, biedt Hij hen de 
kans om pas echt ‘mens’ te zijn: geen ‘ont-
aarde creatuur’, maar een beeld van God.3 
Als incarnatie van dat beeld is hun het 
hoogste gegund waartoe de mens in staat is: 
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liefde. ‘Liefde’, niet als amour propre, niet als 
valse want zelfzuchtige eigenliefde, maar als 
pur amour4: een ware, onbaatzuchtige lief-
de, zoals God die aan de dag legde toen Hij 
alles wat is uit niets schiep.
 Zelfs iemand die reeds van bij zijn geboor-
te voor eeuwig verdoemd is, heeft van God 
dus nog de kans gekregen om zichzelf  te 
eren voor wat hij is: een beeld van God, het 
product van een radicaal onzelfzuchtige 
liefde die zelf  tot een dergelijke liefde in staat 
is. Ook het besef  de eeuwige hel tegemoet te 
gaan, belet zo iemand niet om Gods lof  zin-
gen.5 Hij weet dat, zelfs al zou hij zonder 
zonden zijn, de pretentie om zonder zonde te 
zijn een hellestraf  zou rechtvaardigen. 
Maar hoe dan ook rest hem, als hij kiest 
voor de pur amour, het zuivere geluk te 
mogen inzien dat het leven een pure gift is – 
‘puur’ want op geen enkele manier te recu-
pereren, op geen enkele manier terug te 
brengen tot een zelfzuchtige winst. ‘Niets te 
verwachten, niets te hopen’, maar ‘wie Gij 
ook zijt / U heb ik lief, met heel mijn hart, 
met al mijn bloed.’
 God heeft de mens letterlijk alles geschon-
ken. De mens staat bij God dus oneindig in 
het krijt. Zijn antwoord op die overweldi-
gende gift kan er enkel in bestaan Hem niets 
te geven, of  exacter, zij kan enkel in de 
schuldige bekentenis bestaan dat hij Hem 
niets te geven heeft én in zijn dankbaarheid 
ook daarvoor. De ware penitentie waartoe de 
schuldige mens wordt geroepen, is een ware 
kwelling en tegelijk zijn ware geluk:

Geen penitentie is harder dan die toestand van 
louter geloof  zonder tastbare [sensible] grond. 
Waaruit ik besluit dat dit de meest effectieve 
penitentie is, die het meest kruisigend is en het 
meest ontdaan van alle illusie. Vreemde verzoe-
king! Men zoekt ongeduldig tastbare [sensible] 
troost uit vrees niet schuldbewust genoeg te 
zijn. Ach, dat men bij wijze van penitentie ver-
zaakt aan elke troost die men geneigd is te zoe-
ken. […] Men moet zich des te meer op God ver-
laten naarmate Hij ons heeft verlaten.6

Het spiritueel advies van Fénelon is nuchter 
beschouwd onmenselijk. Een langer citaat 
uit de 159ste Lettre spirituelle volstaat om 
een idee te geven van de ultieme consequen-
ties waartoe zijn vrome ‘geestelijke maxi-
mes’ leiden: 

Wees echt een niets in alles en overal; maar voeg 
niets toe aan dit pure niets. Op het niets heb je 
geen enkele greep. Het heeft niets te verliezen. 
Het ware niets biedt nergens weerstand tegen, 
en er is geen Ik waar het zich om bekommert. 
Wees dus niets, en niet iets méér; en je zult alles 
zijn zonder te denken dat je dat bent. Lijd vredig, 
geef  je over; ga, zoals Abraham, zonder te weten 
waarheen. Ontvang uit de handen van mensen 
de troost die God je via hen zal geven. Niet van 
hen, maar van hem via hen, moet je die ontvan-
gen. Vermeng je overgave met niets, en vermeng 
ook dat niets niet. Zo een wijn moet zuiver wor-
den gedronken, onvermengd; een druppel water 
helpt zijn deugdelijkheid al om zeep. Men ver-
liest oneindig door ook maar het minste van 
zichzelf  te willen bewaren. Geen enkele terug-
houdendheid, ik zweer het je.
[…]
Houd van de hand Gods die ons slaat en ons ver-
nietigt. De schepping is enkel gemaakt om te wor-
den vernietigd naar goeddunken [au bon plaisir] 
van hem die haar enkel voor zichzelf  heeft 
gemaakt. Wat een voorspoedig gebruik van onze 
substantie! Ons niets verheerlijkt het eeuwige 
Wezen en de gehele God. Moge verloren gaan wat 
de eigenliefde zo graag zou behouden. Laten we 
het alles verbrandende offer [l’holocauste] zijn 
dat door het vuur van de liefde tot as wordt gere-
duceerd.
[…] 
Er valt enkel te lijden, te verzaken, te verliezen; 
behoud niets, houd nooit, op geen enkel 
moment, de hand tegen die jou kruisigt. De 
natuur verafschuwt die niet-weerstand; maar 
God schenkt die; de welbeminde verzacht die, hij 
neemt de maat op van elke verleiding.7 

In alle eenvoud drukt een minder bekende 
coryfee van de pur amour, Alexandre Piny, 
het als volgt uit: ‘Ons zien lijden maakt God 
gelukkig.’8

Histoire d’O

Ik ben gedoemd te leven in een universum 
waar ik ben overgeleverd aan een godheid 
die mij helemaal in zijn macht heeft, wiens 
liefdesgebod mij onophoudelijk kwetst en 

vernedert, en waartegen ik volstrekt niets 
kan beginnen. Ik kan die almacht slechts 
als een gift van pure goedheid in ontvangst 
nemen, ook al word ik erdoor gefolterd en 
verpletterd. En de enige tegengift die mij 
gegund wordt, bestaat erin te erkennen dat 
ik niets te geven heb dan liefde – een liefde 
waar ik geen enkele ‘return’ van mag ver-
wachten, een liefde waarmee ik mijn God 
bejegen, ook al gedraagt hij zich tegenover 
mij als een meedogenloze tiran.
 Tot dit wrede universum ben ik veroor-
deeld. Dat het geleid wordt door een gena-
dige god wiens hoogste naam ‘liefde’ is en 
dat het beheerst wordt door een logica van 
gift en genade, maakt het alleen nog wreder. 
Het is precies die logica die op perfide wijze 
een genadeloosheid genereert die mij rond-
uit verplettert, al was het maar omdat ze me 
verplicht die verplettering bewust te nege-
ren en letterlijk met de mantel der ‘liefde’ 
toe te dekken. 
 Onder die mantel van liefde en religieuze 
vroomheid (in dit geval van de jansenistisch 
geïnspireerde religieuze cultuur in het 
Frankrijk van de late 17de eeuw) schuilt 
een universum waar sadistische en maso-
chistische perversies de toon zetten. Lees 
het hoogtepunt uit de erotische literatuur 
van de 20ste eeuw, Histoire d’O van Pauline 
Réage, en je herkent moeiteloos de struc-
tuur waaraan de pur amour beantwoordt.9 
De volgelingen van Fénelon en het hoofd-
personage van deze roman stellen de liefde 
op dezelfde manier centraal in hun leven. 
Hun positie is enkel begrijpbaar als we de 
logica van de gift onderkennen waarmee zij 
zich een plaats geven in hun universum.
 O leeft van en voor de liefde. Zij houdt van 
René, haar liefste, maar ze weet dat liefde 
niet nemen, maar geven is. Zij stelt zich 
bewust niet op als het subject van haar liefde 
voor René, maar als het object van zijn liefde. 
Ze streeft naar een van elk eigenbelang ont-
dane, zuivere liefde. Haar genot is dat René 
van haar geniet. Natuurlijk geniet zij ook, 
en zij weet dat René in haar een ambulante 
brok genot ziet en dat hij jaloers is op dat 
genot. Maar zij houdt van haar jaloerse 
‘god’ en wil dat hij haar genot volledig voor 

zichzelf  opeist. Zij wil dat niet zij, maar hij de 
enige is die recht heeft op dat genot, en het is 
haar genot hem dit te kunnen schenken. 
Vandaar dat zij alles accepteert wat René 
van haar vraagt, hoe pervers het ook is. Ze 
stemt in om zich uit liefde voor hem aan 
anderen te geven, om zich te laten nemen, te 
laten consumeren in een wereld herleid tot 
een bordeel. Ze eist niet alleen geen return, 
maar accepteert ook elke negatieve return, 
doordat ze bijvoorbeeld gegeseld wordt, 
doordat ze letterlijk gebrandmerkt wordt 
met een teken dat haar tot ruilwaar in een 
erotisch handelsuniversum degradeert. 
 Tegelijk dwingt René haar nergens toe. 
Hoe autoritair zijn toon ook is, bij elke per-
versiteit die hij voor haar bedenkt, vraagt 
hij uitdrukkelijk om haar toestemming, en 
telkens geeft zij die. Zij wordt genomen, in 
alle variaties die een perverse erotische 
roman eigen zijn, maar nooit zonder zich 
met volle instemming te geven. 
 Ook die bewuste instemming – die wil om 
zich te geven – vinden we terug bij Fénelon. 
De pur amour mag doorgaans wel tot het 
quiëtisme worden gerekend, waar de 
nadruk ligt op de passieve ontvankelijkheid 
voor Gods genade, wie Fénelon erop naleest 
merkt weinig van die passiviteit. ‘Le pur 
amour n’est que dans la seule volonté’, heet 
het in de passage die ik eerder citeerde.10 Er 
is bij Fénelon – en in Histoire d’O – geen 
sprake van een louter lijdzaam lijden, een 
aangedaan zijn door iets wat we niet willen 
en waartegen we ons niet kunnen weren. 
Uiteraard kunnen we ons niet weren tegen 
Gods predestinatie, tegen het verdict dat 
bepaalt dat wij eeuwig van hem verstoken 
zijn. Uiteraard lijden we daaronder, maar 
tegelijk lijden we niet onder dat lijden. We 
willen het immers. En we willen het omdat 
we God liefhebben. Op dezelfde manier lijdt 
O wanneer ze wordt misbruikt en gefolterd, 
maar lijdt ze tegelijk niet onder dat lijden, 
omdat ze namelijk van René houdt, omdat 
ze hem liefheeft met een van elke zelfzucht 
ontdane, pure liefde. Zij houdt van René 
zoals Fénelon houdt van God.
 Tegelijk zit er ook iets listigs in die onvoor-
waardelijke liefde. Het is immers duidelijk 

dat Fénelon precies door zijn liefde een 
‘propreté’ verwerft, een eigenheid die hem 
tegelijk onafhankelijk maakt, ook en vooral 
van de God van wie hij radicaal afhankelijk 
beweert te zijn. Want wat God ook doet, en 
zelfs als Hij hem al van bij zijn geboorte 
heeft afgewezen en voorbestemd voor het 
eeuwige tandengeknars der hellevuren, het 
is Fénelons eigen beslissing om van God te 
houden. Daarin, in die wil tot liefde, komt 
niemand tussen, ook God niet. Door die wil 
is hij in zijn sterfelijke nietigheid ongenaak-
baar vrij.
 Op dat vlak is de religiositeit van Fénelon 
door en door modern. Zijn religiositeit is 
meer bepaald cartesiaans, omdat zij uitgaat 
van een in zichzelf  gegrond subject, in dit 
geval een subject met een wil. Net als het 
cartesiaanse subject heeft het féneloniaanse 
subject zichzelf  ontdekt in de twijfel – de 
twijfel of  God wel is wie Hij is, of  Hij de heils-
belofte die de traditie hem toedicht wel 
nakomt. Fénelons twijfel vindt zijn oplos-
sing niet in God. De mogelijkheid blijft 
bestaan dat God een malin génie is dat ons 
tot slachtoffers heeft gemaakt van een mis-
leidend en sadistisch universum. Maar juist 
in die mogelijkheid vindt Fénelon zichzelf  
als een Ik, als een cogito of  exacter als een 
volo amare Deum. De mogelijkheid dat ik niet 
door Gods liefde gedragen ben, brengt me 
tot het inzicht dat de idee van een liefheb-
bende God enkel een grond heeft in mijzelf  
en juist daarom is het aan mij om die idee 
gestand te doen. 
 Om dezelfde reden is ook O’s slaafse ero-
tiek modern. O gaat consequent uit van een 
gelijkaardig volo, een bewuste wil. Niet toe-
vallig heeft de uitgever, Jean Paulhan, 
Réages roman ingeleid met een reflectie 
over vrijwillige slavernij, getiteld Du bonheur 
dans l’esclavage, ‘Over het geluk der slaver-
nij’.11 Paulhan haalt een gruwelverhaal 
aan dat zich in Haïti afspeelt in de jaren der-
tig van de 19de eeuw, vlak na de afschaffing 
van de slavernij. Onwennig en bang voor de 
vrijheid, keert een groep slaven terug naar 
hun vroegere ‘eigenaar’ met de vraag om 
hen terug te nemen als slaven. Als de man 
weigert (de slavernij is immers bij wet afge-
schaft) slaan bij de slaven de stoppen door. 
Ze vermoorden hem op gruwelijke wijze, 
hakken zijn lichaam in stukken en gaan ten 
einde raad terug in hun oude slavenhokken 
zitten, gelaten wachtend op het politioneel 
ingrijpen van de overheid. 
 Van dit eigenaardige gedrag, deze bizarre 
uiting van het vrije verlangen om slaaf  te 
zijn, ontwikkelt Histoire d’O de erotische 
variant. De roman toont zo hoe diep dit ver-
langen in de mens – ook de moderne mens 
– geworteld is. Van iemand houden kan uit-
monden in een vrijwillige overgave en ver-
lies aan de geliefde, een verlies dat radicaal 
is omdat het niet door de geliefde aangeno-
men en in een positieve tegengift gekeerd 
wordt. In de roman bewijst O haar liefde 
voor René enkel nog door zich aan anderen 
te geven. Precies haar prostitutie bewijst dat 
haar liefde van elke eigenliefde ontdaan is. 
Slechts de vernederingen die ze zich uit vrije 
wil op de hals haalt, slechts de moreel laak-
bare vunzigheden waarmee ze zichzelf  
besmet, garanderen haar dat alle amour 
propre uit haar verdreven is en dat ze alleen 
nog rust op de vleugels van de pur amour.
 Van zijn kant kan, in O’s ogen, René haar 
liefde slechts als zuiver waarnemen in de 
mate waarin hij haar vernedert of  door 
anderen laat misbruiken. Alleen als onge-
naakbare en meedogenloze soeverein kan 
hij haar liefde erkennen als wat ze voor hem 
is. Reden waarom O de wreedheden die hij 
haar aandoet bewust en uit volkomen vrije 
wil aanvaardt en goedkeurt. Hij is haar God, 
zo wil zij het, en uitgerekend zijn sadisme 
gunt haar de mogelijkheid haar liefde voor 
hem te bewijzen. Wat Madame Guyon zich 
in een brief  aan Fénelon laat ontvallen, kon 
evengoed uit de mond van O zijn opgete-
kend: 

Essentieel aan de glorie van God is enkel deze 
glorie zelf  en zijn eigen welbehagen dat hij in 
onze vernietiging weet te vinden.12 

Vanuit de kant van Madame Guyon of  van 
O betekent zo’n houding regelrechte zelf-
haat. Gewilde zelfhaat: hoe meer ik vernie-
tigd word, hoe meer ik geholpen word in de 
strijd tegen wat ik het meeste haat: mijn 
liefde voor mezelf. Maar precies om dit te 
bereiken moet ik ook mijn zuivere liefde 
haten. Houden van mijn pur amour impli-
ceert onvermijdelijk dat ik die liefde omkeer 

Jean Bellegambe

Het mystieke bad der zielen in het bloed van Christus, 1526
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in amour propre. In diezelfde corresponden-
tie met Fénelon staan dan ook zinnen te 
lezen als: ‘De zuivere liefde haat zichzelf, 
daarom vindt ze plezier in haar lijden.’ Pas 
dan wordt de ziel wat ze is: ‘Niets voor God, 
niets voor de schepselen, niets voor zich-
zelf.’13

Gever

In naam van de liefde zichzelf  – en zelfs zijn 
eigen liefde – haten. Uit dankbaarheid om te 
mogen bestaan zichzelf  tot een abject ‘niets’ 
verklaren en genot vinden in een lijden dat 
dit ‘niets’ hoe langer hoe meer letterlijk 
dreigt te maken.
 Hoe is het zover kunnen komen? Hoe kan 
een religie, voor wie God liefde is, bij dat 
macabere punt uitkomen? En hoe valt dit 
met de logica van de gift te rijmen? Die staat 
toch voor generositeit, gulheid, ongedwon-
genheid, mededogen, vrijheid? Dit is in elk 
geval wat het christendom – samen met zo 
vele andere religies – verkondigt. Het chris-
tendom pleit voor een logica waarin men-
sen niet berekenend, maar gul en genereus 
met elkaar omgaan, een logica van vrijheid 
en liefde – eleutheria en agapè, in het Grieks 
van Paulus. ‘Kijk naar de vogels van de 
hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oog-
sten niet, de hemelse Vader voedt ze’, luidt 
het elders in het Nieuwe Testament.14 Alles 
is gegeven, het bestaan is bevrijdend gra-
tuit: dit is wat de christelijke boodschap vol-
gens haar vaandeldragers ‘blij’ maakt. In 
die logica van genade en gift ligt alle redding 
en heil. Waarom dwingt die logica ons dan 
juist in een impasse? Waarom ontaardt zij 
in wreedheid?
 Om dit te begrijpen loont het de moeite 
om het ontstaan en de ontwikkeling van 
deze ‘giftlogica’ van naderbij te bekijken, te 
beginnen bij de antieke godenwereld. De 
giftlogica die daar heerst verschilt grondig 
van die van het monotheïstische christen-
dom. Dat komt om te beginnen doordat de 
antieke goden niet soeverein zijn zoals de 
monotheïstische god dat is. De antieke 
goden mogen dan wel onsterfelijk heten, als 
goden bestaan zij slechts in de mate dat de 
mensen hen in die hoedanigheid bejegenen 
en vereren. Zonder de gebeden, processies 
en offers aan hun adres staan ze nergens. 
Denk aan het bekende verhaal dat 
Aristophanes opdist in Plato’s Symposium. 
Aanvankelijk, zo lezen we daar, hadden de 
goden de mens gecreëerd als een volmaakt 
wezen, dit wil zeggen als een sfairos: een bol, 
met vier benen, vier armen en twee geslach-
ten. Tot die machtige schepselen ‘een aan-
slag beraamden op de goden’.15 

Zeus en de andere goden vroegen zich dan ook af  
wat ze met hen [de mensen] moesten aanvan-
gen, maar ze zagen geen uitkomst. Inderdaad, 
hen doden ging niet, evenmin als hen neerblik-
semen, zoals men met de Reuzen had gedaan, en 
aldus hun geslacht uitroeien: dat zou immers 
gelijkstaan met het uitroeien van de eerbewijzen 
en offers die hun vanwege de mensen toekwa-
men.16

Als er geen mensen zijn, zijn er geen goden: 
zo redeneren Zeus en de zijnen. En ze straf-
fen hun volmaakte (want) bolvormige vier-
voeter door hem in tweeën te hakken, zijn 
geslacht naar de binnenkant te verplaatsen 
en het hoofd honderdtachtig graden te 
draaien, zodat hij de mens wordt die wij 
kennen.
 De goden zijn bij machte de mensen het 
leven te ontnemen omdat zij het hun ook 
geven. Maar zij leven ook zelf  van die gift, en 
wel omdat ze niet zonder de tegengiften 
kunnen die met hun gift gepaard gaan. Gift 
en tegengift, ziehier de logica waar de niet-
monotheïstische religieuze cultuur aan 
gehoorzaamt.
 Of  exacter: gift, ontvangst en tegengift. Dit 
is de klassieke structuur die de handel en 
wandel van antieke, premoderne of  archaï-
sche culturen bepaalt.17 Mensen leven van 
een onderlinge interactie waarbij ze elkaar 
giften schenken, die giften aanvaarden, en 
ten slotte giften terugschenken. Drie duide-
lijk onderscheiden procedés met elk hun 
eigen protocol. Die gifttrafiek is levensnood-
zakelijk, zo leert de antropologie van archa-
ische samenlevingen, maar dat neemt niet 
weg dat de drieledige procedure van de ‘gift-
economie’ tegelijk de menselijke vrijheid 
mogelijk maakt. Want ik hoef  niet te geven, 
en als ik dat doe, doe ik dat omdat ik dit wil 
en aan wie ik dit wil. Net zoals ik niet moet 

ontvangen wat mij wordt aangeboden en 
dus vrij ben te bepalen van wie ik iets wil 
krijgen. En tot slot ben ik evenmin verplicht 
om een aangenomen gift te beantwoorden 
met een tegengift; ook dat doe ik slechts 
omdat ik het wil.
 Cruciaal in dit proces is – meer nog dan 
mijn eigen instemming – de factor tijd. 
Tussen de drie momenten van het giftproce-
dé verloopt tijd en die verleent gever en ont-
vanger pas de ruimte om zelf  te bepalen of  
zij in de transactie meestappen, en hoe ze 
tegenover de gifttrafiek staan waarvan ze 
leven. De in de giftprocedure ingebouwde, 
maar nooit strikt vastgelegde tijd geeft de 
participanten de kans om, hoewel ze van 
elkaar afhankelijk zijn, toch ook enigszins 
zelf te bepalen hoe ze tegenover elkaar staan.
 In elke gifttrafiek is die ‘vrijheid’ meegege-
ven. Impliciet is de mens zich ervan bewust 
dat hij afhankelijk is van zijn medemens, dat 
hij slechts kan zijn wie hij is dankzij het feit 
dat alle mensen elkaar onderling ‘het leven’ 
geven. Door die onderlinge ‘gegevenheid’ te 
‘verdingelijken’ in een onderlinge ruil van 
giften én door die gifttrafiek sterk te coderen 
en te ritualiseren (onder meer via het inbou-
wen van een bewaakt tijdsinterval), verovert 
de mens zich echter een vrijheid. 
 De giftverhouding vertolkt een funda-
menteel antropologische structuur: de 
mens leeft niet van zichzelf, hij leeft van wat 
hij met anderen deelt. En die structuur ver-
tolkt tevens de fundamentele conditie van 
zijn vrijheid. De mens is niet vrij in de carte-
siaanse zin dat hij in eerste instantie los 
staat van de wereld en pas in tweede instan-
tie een relatie met de wereld aangaat. Hij 
leeft altijd al midden in die wereld, hij leeft 
van die wereld, een wereld vol mensen van 
wie hij krijgt en aan wie hij geeft. Enkel bin-
nen die onderlinge relatie van ‘geven en 
krijgen’ is hij tot vrijheid in staat. Dit is wat 
we horen als religieuze en andere verhalen 
het over genade en gift hebben – of  het nu 
de Bijbel, de Mahabaratha of  het Azteekse 
epos betreft – en dat maakt die verhalen 
zelfs voor velen die zich niet tot enige religie 
bekennen vaak sympathiek en betekenisvol.
 In de loop van de geschiedenis ondergaat 
die antieke giftlogica echter een grondige 
verschuiving. De eerste aanzet wordt gege-
ven in de filosofie van Plato, meer bepaald in 
diens idee van het Goede. In de lijn van 
Parmenides definieert Plato het zijn als dat-
gene wat is, en dus niet niet is. En toch zijn 
daar ‘de schaduwen’, om in de termen van 
de allegorie van de grot te spreken. Die scha-
duwen zijn niet zomaar bedrieglijk. Ook al 
houden wij grotbewoners de schaduwen 
abusievelijk voor de realiteit, toch geven zij 
ons tegelijk te denken en maken zij het kri-
tisch vermogen in ons wakker, zodat we er 
op de duur in slagen om in die schaduwen 
datgene te zien waarvan zij een schaduw 
zijn: het reële zijn. Dat we dit kunnen, heb-
ben we te danken aan een goedheid en een 

gulheid – een gift – die aan de bron van het 
zijn ligt en zo excessief  goed is dat zij ook het 
niet-zijn, de schaduwen, een bepaalde vorm 
van ‘zijn’ heeft geschonken. Zonder die gift 
had er voor ons nooit van zoiets als ‘denken’ 
sprake kunnen zijn.18

 Zo geeft Plato de gift, die de concrete cul-
tuur waarin hij leefde nog volop bepaalde, 
een plaats binnen zijn filosofie. Hij doet dit 
echter door die gift te ‘kapitaliseren’. Het 
hele universum is doortrokken van ‘gift’, 
dat is ook voor Plato duidelijk, maar bij hem 
gaat die universele gift uit van een instantie 
die zelf  door niets of  niemand is gegeven, 
maar enkel en alleen geeft. De gift die het 
universum regeert (en die in de concrete 
omgang in het Athene van de 4de eeuw 
voor onze tijdrekening nog sterk luistert 
naar het procedé van gift/ontvangst/tegen-
gift), wordt bij hem geconcentreerd in een 
enkele gevende instantie die alleen nog als 
een exces kan worden gedacht, als een door 
geen enkele tegengift te ‘counteren’, nooit 
ophoudende, onuitputtelijk schenkende 
gift. Een nooit uitdrogende bron, een nooit 
opbrandende, eeuwig licht gevende zon.
 In de daaropvolgende eeuwen wordt deze 
platoonse idee gaandeweg in een monothe-
istische zin geïnterpreteerd. Dit gebeurt om 
te beginnen bij Philo van Alexandrië, en 
zelfs in de Griekse vertaling van de joodse 
Bijbel, de zogenaamde Septuagint (3de-2de 
eeuw voor onze tijdrekening), die onmis-
kenbaar beïnvloed is door de Griekse – en 
onder meer platoonse – filosofie. De mono-
theïstische God voorziet de excessieve gron-
deloosheid van het platoonse idee van het 
Goede van een grond en, belangrijker, van 
een persoonlijk aanspreekpunt. De gulheid 
waaruit het zijn stroomt, wordt nu toege-
schreven aan een persoonlijke, scheppende 
God. En, anders dan bij de filosofische idee 
van het Goede, laat die God toe dat men zich 
tegenover Hem religieus gaat verhouden.
 Het is die God die de wreedaardige ‘filoso-
fie van de gift’ van Fénelon en de roman 
Histoire d’O verklaart. Dat de giftconditie 
hier in wreedheid omslaat en in extremis tot 
zelfvernedering en autodestructie leidt, 
komt dus omdat men in het stramien van de 
giftlogica een Gever heeft ingeschoven: een 
instantie die het bij geven houdt en voor wie 
ontvangen van weinig of  geen waarde is. Die 
Gever is God. Zeker in zijn monotheïstische 
versie staat Hij weliswaar voor genade en 
gave, voor een radicale gulle gift, maar tege-
lijk onttrekt hij zich al even radicaal aan die 
giftstructuur. Hij geeft, maar Hij leeft niet 
van het geven, dit wil zeggen van de tegen-
gift die normaliter op een gift volgt.
 De monotheïstische God is louter en 
alleen nog unilaterale gift: pur don, pur 
amour. Net als Plato’s idee van het Goede, 
‘kapitaliseert’ de monotheïstische God de 
gifttrafiek. Hij trekt die helemaal naar zich 
toe en installeert zichzelf  als grote opslag-
plaats – als kapitaalhouder – van alles wat 

aan giftpotentieel aanwezig is. En Hij doet 
dat om dit ‘kapitaal’ vervolgens, in een 
exclusief  eenrichtingsverkeer, aan mens, 
wereld en universum terug te schenken. 
Alleen is ‘terugschenken’ niet het woord dat 
de monotheïstische openbaringsgod in de 
mond wordt gelegd. Van deze God wordt 
enkel gezegd dat hij schenkt. Dit schenken 
dateert van vóór de oorsprong van alles wat 
is en gaat door tot na de vernietiging van 
alles wat is – want ook het Eschaton en de 
Apocalyps zijn een schenking van Hem, een 
ultieme gift waarmee Hij nogmaals duide-
lijk maakt hoe inderdaad alles wat bestaat 
zijn gift en genade is. 

Kapitaal

Wanneer die God met de moderniteit sterft 
– dit wil zeggen: wanneer Hij ophoudt het 
paradigma te zijn van waaruit de mens zich 
in de wereld oriënteert – blijft die giftver-
houding onverminderd in gekapitaliseerde 
vorm voortbestaan, en wel in het econo-
misch kapitaal. Het kapitaal wordt nu het 
opgeslagen giftpotentieel. En met een geloof  
dat formeel weinig verschilt van dat van de 
teloorgegane religie, wordt verondersteld 
dat die kapitalistische economie ons voor-
spoed en heil zal brengen.
 Daar komt het idee van een zelfreguleren-
de markt op neer: de markt regelt niet alleen 
zichzelf, maar wordt ook geacht ‘het goede’ 
te regelen waar we allen beter van worden. 
De kapitalistische markteconomie wordt 
gepromoot vanuit de idee dat het kapitaal 
de gewonnen rijkdom vanzelf, weliswaar 
niet helemaal gelijk, maar toch in een rede-
lijke verhouding over alle mensen zal verde-
len. Ook al verplicht die economie ons om 
elkaar te beconcurreren (en dus te pogen 
elkaar armer te maken), toch geloven wij 
spontaan dat dit systeem de meest stabiele 
manier is om mensen sociaal bijeen te hou-
den en aan allen datgene te schenken waar-
aan eenieder afzonderlijk behoefte heeft.
 We leven van elkaar, we leven van wat we 
met elkaar uitwisselen: het kapitalisme is 
zich daar terdege van bewust en herkent 
daarin zonder meer de grond van zijn dyna-
miek. Maar in het spoor van het monothe-
isme heeft het de gift die daaraan ten grond-
slag ligt (dit wil zeggen het gesegmenteerde 
‘ritueel’ van gift-ontvangst-tegengift) ver-
drongen, want opgeslagen in een vermeen-
de, louter gevende instantie. Dat het leven 
een geschenk is, dat ik leef  van dat geschenk 
door zelf  geschenken te kunnen geven, en 
dat pas die dialectiek tussen vrije gift, vrije 
ontvangst en vrije tegengift, aan de mens de 
vrijheid geeft die de moderniteit tot uit-
gangspunt van haar zelfverstaan heeft 
gemaakt: dit alles wordt in het kapitalisme 
en haar ideologie van de vrije markt mis-
kend. In een kapitalistisch regime leef  ik 
niet van wat ik krijg, maar van wat ik ver-
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dien, en iets verdienen doe ik niet door iets 
aan mijn medemens te schenken, maar 
door de concurrentie met hem aan te gaan 
en hem zo mogelijk van de markt te spelen 
– een markt nota bene waar hij, net zo goed 
als ik, van leeft. In principe gaat mijn ver-
dienste slechts ten koste van wat voor een 
ander een verlies betekent.
 Ook de kapitalistische logica draagt een 
inherente wreedheid in zich. Daarom werkt 
die logica enkel als zij wordt ondersteund 
door een ‘geloof ’ dat, net als bij Plato en bij 
het monotheïsme, het basale antropologi-
sche fundament van de gift toch op de een 
of  andere manier een plaats geeft. Dit geloof  
betreft het ‘gevende’ karakter van het kapi-
talisme als geheel. Alles bij elkaar genomen 
en ondanks de hebzucht waarop het hele 
systeem drijft, zal het ons allen datgene 
geven wat ons ten goede komt. Inderdaad, 
het systeem zal ons dit geven, zo geloven we 
spontaan, ook al wijst de manier waarop 
het functioneert op het tegendeel. Zonder 
het te beseffen bekennen we ons tot die ‘gift’ 
en zijn ‘Gever’.
 Het kapitalisme en zijn thans dominante 
neoliberale ideologie, gelooft dat datgene 
waartoe de ‘economie’ dient – van de wereld 
een ‘huis en thuis’ voor de mens te maken 
(zoals de Griekse betekenis van dit woord 
aangeeft) – ook realiseerbaar is. Zij streeft er 
evenwel niet naar dit op het terrein waar te 
maken; nee, zij koestert en propageert enkel 
het geloof hierin. Het is dus niet verwonder-
lijk dat de neoliberale ideologie, die de laat-
ste decennia de wereld heeft veroverd en die, 
ondanks de financiële crisissen die ze heeft 
veroorzaakt, haar totale hegemonie tot op 
heden behoudt, zich spontaan kon liëren 
aan de meest conservatieve religieuze senti-
menten.
 De fundamentalistische christenen van 
het Amerikaanse binnenland, voor wie het 
leven pure genade en gift is en die zich daar-
om keren tegen de ijdele zelfingenomenheid 
van alles wat naar moderniteit ruikt, laten 
hun keuze in het stemhokje gaan naar 
harde, moderne kapitalisten voor wie het 
leven pure ‘verdienste’ is. Aan de ene kant 
zijn er dus de mensen die niet de verdienste, 
maar de genade als basis van het leven 
erkennen en daarom heel hecht met elkaar 
samenleven – lees: het leven leven als iets 
dat je aan elkaar geeft. Aan de andere kant 
zijn er degenen die het kapitalisme omhel-
zen, omdat mensen hun leven daar verdie-
nen, ook al gaat dit ten koste van het samen-
leven met diegenen waarvan zij juist leven.
 Dat George W. Bush in 2000 nipt de ver-
kiezingen won was, zo bleek, te danken aan 
de steun van mensen die traditioneel nooit 
aan enige stembusgang deelnamen: de fun-
damentalistische christenen voor wie stem-
men al te modern en al te werelds is, en al te 
zeer een ontkenning van de genade Gods. 
Het ideologische genie van Bush jr. was dat 
hij erin slaagde die genadefanatici voor de 
kar van de verdienstefanatici te spannen. 
De kapitalist Bush slaagde hierin omdat hij 
bij zijn fundamentalistische kiezers wist te 
appelleren aan de verdrongen idee van de 
gift – meer bepaald van de gekapitaliseerde 
gift. Weg met de inmenging van de staat in 
ons leven, schreeuwde de propaganda-
machine van Bush, weg met het idee dat 
onze samenleving door stervelingen moet 
worden geregeld om haar sociaal en mens-
lievend te maken. Dergelijke regelneverij is 
slechts mensenwerk, amour propre, en dus 
een ontkenning van Gods genade van de pur 
amour. Alleen van God hangt de menselijk-
heid van de samenleving af. Daarom stem-
men wij voor die kandidaat die weigert om 
God als garant voor het sociale samenleven 
te vervangen. Wij stemmen voor een kapi-
talisme dat het sociale aspect overlaat aan 
de genade, aan de gift, aan liefdadig privé-
initiatief  (charity). En dat die gift niet met-
een realiteit is, wakkert ons geloof  in de 
Gever alleen maar aan. Dat het kapitalisme 
ons niet de ziekteverzekering geeft die ons 
gezond houdt, dat het kapitalisme de graai-
cultuur in het duivelse Wallstreet bevordert, 
en dus armoede en ongelijkheid genereert: 
dat alles staat ons pas toe om echt in de 
Gever te geloven, en dus ons fundamentalis-
me te behouden en te versterken.
 Ook al is de cultuur van de pur amour in 
onze kapitalistische tijden helemaal ver-
dwenen, de wrede logica die we in Fénelon 
en Histoire d’O ontwaren is voor velen nog 
steeds het onmiskenbare fundament van 
het denken over een goede samenleving. 
Men promoot de cultuur van het harde 
eigenbelang, de amour propre, om een ande-

re amour pur te behouden, een amour die 
zich bekent tot de unilaterale gift van de 
genade. Net als O omhelst de conservatieve 
kapitalist de wereld als een oord waar het 
meest perverse eigenbelang zich botviert, 
maar beleeft hij dit ‘bordeel’ als de plaats 
waar hem alles als pure genade overkomt. 
De typisch moderne vrijheid wordt hier 
aangewend om zich vrij over te leveren aan 
een blinde wetmatigheid, en de negatieve 
gevolgen worden prompt omgeduid tot het 
waarmerk voor een positieve erkenning van 
de gift waarvan men leeft. En dit precies 
doordat men de gift negeert, want opsluit – 
kapitaliseert – in een van elke gift losge-
maakte Gever. 

Coda

Niets te verwachten, niets te hopen
er rest mij niets dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn 

Bloed.

In Reves gedicht enkel ironie lezen is toch 
iets te kort door de bocht. Meer dan hem wel-
licht zelf  lief  is, vertolkt de dichter hier iets 
van de actuele conditie van onze late moder-
niteit. Zijn vier schamele verzen zeggen zelfs 
iets over de manier waarop wij met zijn allen 
in de neoliberale ideologie van ons tijdsge-
wricht staan. Ze verwoorden op hun manier 
het geloof  dat het laatkapitalisme begeleidt 
en mede overeind houdt. De gift die daar hei-
melijk wordt gehuldigd, is zonder ‘hoop’, en 
belooft ‘niets dan duisternis en Dood’, maar 

precies daarom hebben wij het kapitalisme 
lief, met heel ons hart, met al ons Bloed. 
Door in het gedicht louter een parodie op 
oude stoffige vroomheid te zien, lezen we 
wat er staat ‘van ons af ’. Wij lezen het alsof  
het niet met ons te maken heeft, alsof  het 
ons vertelt over lang vervlogen tijden.
 Maar daarvoor is het gedicht – zelfs zijn 
inhoud – te modern, dit wil zeggen: te realis-
tisch.19 Deze regels noemen op hun manier 
‘helder wat donker opkomt’, zoals ooit 
Lucebert, dat ander monument van de 
Nederlandse literatuur, de taak van de 
moderne poëzie omschreef.20 Ze vertolken 
de oude mythe die, net als vroeger, nog 
steeds haar draden om ons heen weeft. Dat 
die regels de vrome toon van weleer aan-
slaan, doet ze gedateerd lijken. Maar tegelijk 
spreekt de dichter dit tegen, en zet hij de 
actualiteit van zijn gedicht kracht bij door 
het als zijn credo te bestempelen. Het gedicht 
is vooral ook ons credo. Wij geloven in de 
tragische conditie die ons overlevert aan 
een blinde God die alleen maar ‘geeft’. Dit 
geloof  is zo ingeburgerd dat het zich niet 
eens meer als religie moet profileren.
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p. 177.

 9  Pauline Réage, Histoire d’O, avec une préface de 
Jean Paulhan, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1954.

 10  Fénelon (1983), op. cit. (noot 2), p. 610.
 11  Réage, op. cit. (noot 9), pp. i-xx. 
 12  Madame Guyon & François Fénelon, 

Correspondance secrète entre Fénelon et madame 
Guyon, Paris, Devry, 1982, pp. 50-51. Geciteerd 
in Terestchenko, op. cit. (noot 4), p. 129.

 13  ‘Le pur amour se hait soi-même, c’est pourquoi 
il fait son plaisir de sa douleur. […] C’est alors 
qu’elle [l’âme] n’est rien ni devant Dieu, ni 
devant les créatures, ni devant soi-même.’ 
Terestchenko, ibid., p. 219.

 14  Mattheus 6, 25.
 15  Plato, Symposium 190b.
 16  Plato, Symposium 190c.
 17  De literatuur over dit procedé is op zijn zachtst 

gezegd overvloedig, maar gaat steevast terug 
op het beroemde Essai sur le don van Marcel 
Mauss (1923-1924), zie: Marcel Mauss, 
Sociologie et anthropologie, Paris, Quadrige/
Presses universitaires de France, 1950, pp. 
143-279. Zie ook: Jacques T. Godbout, Ce qui 
circule entre nous. Donner, recevoir, rendre, Paris, 
Seuil, 2007; Alain Caillé, Anthropologie du don. 
Le tiers paradigme, Paris, Desclée de Brouwer, 
2000. Voor een algemene filosofische analyse 
van de gift, die aansluit bij de sociologische 
analyse, zie: Marcel Hénaff, Le prix de la vérité: 
le don, l’argent, la philosophie, Paris, Seuil, 2000.

 18  Voor Plato’s idee van het Goede, zie De staat VI, 
508 – VII, 521.

 19  Zie Marc De Kesel, Art is Outside – 11 stellingen 
in acht te nemen alvorens je over outsiderkunst uit 
te laten, in: Splijtstof  jrg. 38 (2009), nr. 2,  
pp. 65-70.

 20  Zie het tweede deel uit het tweeledige gedicht 
gewonde aarde, water & lucht, in: Lucebert, 
Verzamelde gedichten, Amsterdam, De Bezige Bij, 
2004, p. 240: 
en spreekt niet zo de ziener:  
[…] 
ja omdat ik leeg ben en gewassen en denk 
als een mes aan kruiden of  druiventros 
worden mijn ogen aandachtig een mond 
die helder noemt wat donker opkomt

Deze tekst is een (verkorte) voorpublicatie 
van hoofdstuk 1 van het boek Niets dan lief-
de. Het vileine wonder van de gift, dat bin
nenkort verschijnt bij Uitgeverij Sjibbolet, 
Stadionweg 1321, 1077 SW Amsterdam 
(020/679.50.32; www.uitgeverijsjibbolet.nl).

Gaspar De Crayer

Visioen van Lutgard van Tongeren, ca. 1653
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De Man, het Leven, het Kostuum
DIRK LAUWAERT

Door mijn garderobe

 1: Een honingbruine blouson, daim, 
middel en mouwen stretch.

 2: Een driedelig pak, gebroken lentegroe-
ne stof. Pied de poule (Butch, Brussel).

 3:  Een zwartfluwelen vest, zware ribbels, 
binnen met rood satijn gevoerd, geen 
kraag (Leuven).

 4:  Een blouson van dunne katoen, met 
donkerblauwe stretch aan mouwen en 
middel, de stof  gebroken wit met 
groene, rode en blauwe elkaar 
kruisende streepjes (Leuven, Berchem).

 5:  Een molgrijze fluwelen pofbroek tot 
aan de kuiten, onderaan aansluitend 
met rekkers (Kasterlee).

 6:  Een paarse poncho, met felgele 
gestileerde Paisley-motieven (Isle of  
Whight-festival, 1970). Een trotse 
vilthoed met brede rand, mauve (Biba, 
Londen). 

 7:  Een zwarte onderbroek, té zeer op 
maat, sexy, lastig, opwindend (Calvin 
Klein, New York).

 8:  Een pofbroekje uit stof  van witrode 
vierkantjes (Brabants bont; Vichy), aan 
de billen met elastiek aangesloten 
(Oostduinkerke).

 9:  Een donkerblauw huwelijkspak, de 
meest vloeiende bijna-rok die mij ooit 
langs de kuiten streek (Parijs, Armani).

 10:  Jeans, jeans, jeans (Oostende, Leuven, 
Brussel enz.). Liefst de klassieke Levi’s.  
Een hemd, flanellen stof, heftig rode 
schotse ruit (Abercrombie, ruig) (Rock 
Hudson; Zoersel, Leuven).

 11:  Een blouson in donkerbruin fluweel, 
honingwarm, Verdinaso, tijdloos. Twee 
borstzakjes, het middel gecentreerd 
(van grootvader, mijn klassieker) 
(Oostduinkerke).

 12:  Een wit hemd met zilverkleurige 
manchetknopen. Pijn aan de pols. 
Lastig.

 13:  Stropdassen, eerder smal, kleurig, van 
satijn (Gent).

 14:  Een lichte regenjas, een beetje A-stijl 
(Parijs, Brugge, Brussel).

 15:  Een donkerbeige regenjas met gesp; 
trenchcoat (Zoersel, Leuven).

 16:  Een zeer lange sjerp in vele kleuren 
(vijftien jaar vóór Paul Smith) 
(Antwerpen, Brussel).

 17:  Een cardigan, warmbruin, gebreid, 
afgezet met donkergrijze boord 
(Leuven, Berchem).

 18:  Een groen operatiekleed met blote 
kont.

 19:  Een slecht gemaakte djellaba (Brussel).
 20:  Een korte tennisbroek, verblindend 

wit, katoen (Oostduinkerke). 
 21:  Een debardeur, ruitmotief.
 22:  Een tenniswitte cardigan, afgezet met 

groene boord langs de hele stof  en een 
dun streepje rood erlangs 
(Oostduinkerke). Cerruti? Cacharel? 
Cacharel! Sarah Moon!

 23:  Vlastouw als gordel (Leuven).
 24:  Een goudkleurige dasspeld.
 25:  Een grijze pull met rolkraag (Beerse).
 26:  De korte mouw. 
 27:  Een trenchcoat met brede, rechthoe-

kige, hoornkleurige gesp. Het stevig 
toetrekken van de gordel. 

Commentaar

Het vocabularium van de kledij. Het zijn er 
twee: dat van de technische couture en dat 
van de retoriek der promotie. Het eerste is er 
een van termen, het tweede bestaat uit zin-
nen. Het eerste ondersteunt het handwerk; 
het tweede het verlangen. Het eerste is het 
patroonboek, het naaiatelier; het tweede 
toont zich in de vitrine, op de catwalk, in het 
modetijdschrift, op modefoto. Het eerste is 
handwerk, métier, snit en naad; het tweede 
is poëzie, stijlfiguur (Le système de la mode, 
Barthes).

1: Stretch in pols en middel (blouson, rol-
kraag, cardigan). Naoorlogs? Ontkenning 
van de manchet. Informeel, warm, makkelijk.
2: Brits, frivool én deftig. Terughoudend, 
klasse. Butch, Arenbergstraat, Brussel.

3: Mijn Nerval-fase (Leuven).
4: Wat hield ik ervan! Nauwe stretch aan 
pols en middel, kleine maat, wat poffende 
blouson. Die combinaties!
5: Trots gemaakt door moeder. Maar het 
geruis deed de hele studiezaal omkijken. 
Schaamte!
6: Om de tien jaar een hoed gekocht. In de 
winkel: goed. Buiten op de stoep: dit maak ik 
niet waar. Ik heb een groter ‘ego’ nodig dan 
mij ter beschikking staat. Biba! Ah, Biba. 
Neo-Art Nouveau. Het kunstboek van 
Vockaert. 
7: Bloomingdale, gelijkvloers. Een giganti-
sche affiche op Times Square. Onthaarde 
torso, geolied, het geslacht zo juist gelegd dat 
er precies een styliste aan te pas was geko-
men. Mannen zijn nog mooier dan vrouwen. 
8: Die rood-witte vierkantjes! Tafel, keuken-
raam, bedwelmende kleedjes, wijde rok, 
boezem onderstreept. Het ideale huis, de 
ideale vrouw. Alles levendig, lief, lente, prille 
zon. Ooit een raamprostituee in zo’n kleedje 
gezien. Binnengaan en me in haar moeder-
lijkheid verbergen? 
9: Armani en stoffen! Hoe snijd je stof  die 
uit je handen glijdt? Is dit gedrapeerde sou-
plesse? Een zachte niet-man. ‘Eleganza non 
significa essere notati, ma essere ricordati.’
10: Er hoort een riem bij met een brede gesp. 
Er hoort een hemd bij. Flanel, zacht, papa-
verrood. Houthakker. Een programma voor 
de echte viriliteit. Marlboro. Stevige schoe-
nen voor een stoere woudtocht. Niet de 
beschouwelijke Holzwege van Heidegger.
11: Zeker dertig jaar oud. In de grote kleer-
kast van de kille gasten- en kinderkamer 
aan zee. Als grootvader het aan had, wisten 
we dat het goed was. 
13: Grootmoeder zocht ze met de grootste 
zorg uit, zelfs toen ik al volwassen was. Toch 
verkoos ik de open kraag. Een scène: 
Berlusconi komt ijdel als een fazant een rode 
paleistrap af. Links en rechts collega’s. 
Durven ze hem de politieke hand drukken? 
Maakt hem niets uit. Hij pakt de stropdas 
vast, tussen duim en vingers, steekt hem 
onder de gesp. Ondertussen naar beneden 
stappen als de ultieme ijdelheid. Mascolinità. 
En dan schudt hij de schouders, alles valt 
juist, de blazer kan dicht – koninklijk dicht? 
Grand théâtre, Italiaanse muziek. 
14: Later in de Bon Marché (Parijs) gekocht, 
na heel veel aarzelen. Een pronkstuk.
15: De oudste dochter legde er beslag op; die 
kinderen toch!
18: Strikjes op de rug. Is het praktischer 
voor de operatie? Grapjes als de hoofdver-
pleegster die vernederende korte rok weg-
trekt. Zoals een laken van een tafel. Wat kan 
ze dat goed. Heeft ze het geoefend? Grapjes. 
Zou ze mijn piemel mooi hebben gevonden 
of  alleen hinderlijk bloot? De piemel is zo 
bloot! (Voor alle mannen?)
19: Het ziet er praktisch uit. En exotisch en 
solidair met die andere cultuur. Maar wan-
neer moest je hem dragen? Op straat, in bed 
als pyjama, informeel in huis bij het koken? 
20: Iedere sport heeft zijn uitrusting. 
Onlangs Jean-Michel Saive in het heel korte, 
kont-aansluitend zwart broekje. Bloot, niet 
viriel, tafeltennis.
21: Draad van katoen, breiwerk. Wat een 
mooi zicht. Springerig en toch sjiek. Ben ik 
bij de bourgeoisie met paard en hockey? 
23: Het onlesbaar verlangen er heel sjofel 
uit te zien. Sjofel als protest, als provocatie. 
Waartegen? Verdwijnen. Hij is bang voor 
dat verlangen. 
24: Met een dasspeld heeft de verkoper altijd 
succes. Dat doet het ‘m bij arts, apotheek, 
parfumerie (P.H.). 
25: De naoorlogse rolkraag: Saint-Germain. 
Informeel, warm, zelfstandig, aaibaar. Dé 
naoorlogse bijdrage tot de kledij (Funny 
Face). Strijd tussen oprechte, eerlijke 
Amerikaanse klasse en pretentieuze, valse 
style. Juliette Gréco. 
26: Je voorarm en elleboog zo akelig naakt.
27: Een trenchcoat met stoere gesp, prach-
tige kraag. Hoe kon zijn oma dat ooit voor 
hem kopen! Ze had toch nooit Humphrey 
Bogart gezien!

Ik herinner me (Entre deux femmes)

Een bezoek ‘au coin de rue’, Veldstraat, 
Gent (een oerscène, zo blijkt). Twee vrou-
wen, de moeder en haar moeder (zijn oma, 

die de aankoop betaalde), willen ‘hun’ jon-
gen een eerstecommuniekniebroek aanpas-
sen, en enkele jaren later een pak voor zijn 
plechtige communie. Een oudere winkelbe-
diende die zijn klanten zo doorziet, gewa-
pend met speldenkussen en opgerolde meter 
in geel plastic, adviseert. Eén jongetje, twee 
vrouwen, een kleermaker. ‘Hun jongen’. 
Boven zijn hoofd speelt liefde en concurren-
tie. Moet hij kiezen? Dan toch maar de 
grootmoeder, de sterke. En de geliefde moe-
der dan? Hij hoopt dat het snel gedaan is; 
dat sleuren, het optrekken van de taille, de 
té smalle heupen, het omlaag trekken van 
de broekspijpen. Als ze buitenkomen in de 
Veldstraat is niemand tevreden. Het kopen 
is geen opluchting geworden. Zijn moeder 
naast hem was niet uit de verf  gekomen. 
Zijn oma, des te meer. Wat een verdriet, bij 
de moeder. Wat een verscheurdheid bij hem!  

Vrouwenvreugde

De cultuur is somber geworden. Het feest is 
verdwenen uit onze verhalen. Afgevoerd. 
Geen moment meer van gelukkige uitbun-
digheid. Integendeel. De nacht, het cynis-
me, de rancune, het verraad zijn de moto-
ren van onze verbeelding. In romans, 
schilderkunst, films. Reflectie is de basisre-
gel, nooit meer het directe. Ze is kritisch, 
wantrouwend, ontluisterend. Het manische 
niet-geloven. De historie van het niet meer 
geloven. De films, het denken zijn zo smal 
geworden. Geen omhelzing van de wereld. 
Vreugde is geen deugd meer. 
 Tenzij: in de winkelstraat van onze ste-
den, waar de vreugde in de kledij hardnek-
kig, obsessief  geobjectiveerd wordt. Kledij is 
de grote vreugde dáár in de vitrines, door-
heen de steeds open deuren van de winkels, 
de zoemende verwarming en de onver-
draaglijk blèrende muziek. Geen grenzen 
tussen entree en straat. Weet je nog, de deur 
met het belletje? (Les parapluies de Cherbourg) 
 De uitnodiging is anoniem. De bedoelin-
gen erachter zijn onzuiver. De strategie is 
obsceen. De houding waarmee de uitnodi-
ging verstuurd wordt, is een formule, een 
leeg cliché. In de winkel gaan vrouwen uit de 
kleren, letterlijk, imaginair. Wat is het 
lichaam hier (nog)?  
 De vreugde daarentegen is absoluut. De 
blos van de opwinding zo mooi. De bewe-
ging een roes. Ik neem deel aan de wereld, ik 
ben deel van de wereld, alles ontvangt mij, 
ik ontvang het bestaan, ik aanvaard mijn 
verlangen. Ik kan alles, de wereld laat me 
alles toe. Vreugde. Wat is er fascinerender? 
Wat is er mooier? De vrouw, haar lichaam is 
zoveel (haar roze geslacht en de blos, het 
kippenvel en de druk op haar borsten). Hoe 
draag ik het straks: voor mijzelf, voor alle 
mannen? Zij draait en draait en draait. Au 
Bonheur des Femmes. Bonheur, wat een 
programma!

Ieder duet van Astaire eindigt in een coda 
waarin én de choreografie én de betekenis 
ervan overgave zijn; een gebaar, een hou-
ding die niet vertelt, maar pure vorm is. Niet 
zozeer passie, lust, geluk of  seks, maar 
vreugde. Een ‘ja’, niet beperkt tot het bed, 
maar klinkend, parelend, bruisend in onze 
wereld, in ons leven. 
 Het bal. Het keizerlijke van Romy 
Schneider. De man, de spil die haar de unie-
ke, zeldzame kans tot absolute vreugde 
geeft. Het optillen. Het zoemen van de tol, de 
wind in de hoepelrok. 
 Of  de vrije dans, niet in een keizerlijk 
kader: Bardot, de tangoles (Sally Potter), 
Audrey Hepburn (Love in the Afternoon, in de 
armen van Gary Cooper), de opwaaiende 
plissé van Monroe.
 Maar het allermooiste: Julie Andrews als 
Maria in The Sound of  Music. Alpen, hoogte, 
de jurk die tolt, de armen wijd uit elkaar, de 
wereld vastgrijpend, ontvangend. Joie! 
Vreugde zonder grenzen. Een montgolfière 
die de lucht in stijgt, zweeft, omhoog trekt 
én duwt; acrobatie. Het Heilige bestaat niet 
zonder vreugde.
 Of  het ten hemel oprijzen van Maria (een 
Rubens in de Koninklijke Musea in Brussel). 
Het Mariablauw dat ons meezuigt in een 
gigantische opstijgende wolk. Ik vertrek, zegt 
ze, maar ik ben hier voor altijd. Op de aarde, 
in de lucht. Vreugde. Ja, zo moet het zijn!

Modeshow, catwalk, fashion photography. 
Vandaag is het er niet meer, het gereserveer-
de en tegelijk warme ontvangen door Lisa 
Fonssagrives van de hommages van Irving 
Penn, haar man. Zie je Kate Moss dat doen? 
Mode heeft niets meer met vreugde te 
maken (Helmut Newton, Guy Bourdin). 
Ontkenning is essentieel. Geen charme, 
geen betovering meer. Panisch verweer. On 
ne s’amuse pas ici! 
 Hoe zou je niet naar de vrouw kijken? Zij 
die het geluk, ons geluk in handen heeft. Zij 
die ons begeestert, die onze begeestering 
draagt. Zo moet het toch! De vrouwen die 
hun moeders gelukkig hebben gezien, de 
mannen die hun moeders adoreerden. Het 
is er, het kan niet anders. Zonder dat is de 
wereld ijs.
 Vandaag zien we dat hij ijs is. De negatieve 
utopie.

De magnifieke man

Ik herinner me mijn grootvader en zijn 
kleermaker. In de slaapkamer vond het pas-
sen, het opmeten plaats. Ik werd er maar 
zuinig bij toegelaten. De stof  was vooraf  
met een zeer kritisch oog in de winkel geko-
zen (dat uitrollen! dat ‘boem-boem’ van het 
rechte rollen!). Met drie vingers (geen twee) 
werd de kwaliteit van de stof  onderzocht. 
Was het silhouet al bepaald? 
 In het atelier werden de stukken met spel-
den op kalkpapier vastgezet. Dan de grote 
stofschaar met het specifieke tenorgeluid 
van het forse, maar vooral fatale knippen. 
Geen aarzeling in de vingers. Dan een eerste 
keer passen en een tweede keer passen. Was 
er nog een derde keer? Ik hoop het. Wat zag 
die norse en melancholische opa er trots uit! 
Zo kon hij de wereld aan. Een voorbeeld.
 De kleermaker zette kraag, schouders, 
polsen, enkels, gulp (nog met knoopjes) in 
elkaar. Strategisch, laborieus, arbeidsinten-
sief. Zoals in ieder handmatig beroep schui-
ven kunde, intelligentie en smaak in elkaar. 
De kleermaker was een tovenaar. De groot-
vader laaide. 

Woorden

 Deftig

Om te beginnen moet ik er deftig uitzien. 
Deftig, wat een semantische kluis van bete-
kenissen, angsten, afgelijnde regels! Een 
burgerlijke verordening. Wat een labyrint 
doorheen het systeem van klassen en waar-
den! Bij ons: zeker niet bescheiden, maar 
ook niet pretentieus. Terughoudend, zonder 
chichi. Niets is uitbundig. Niets springt uit de 
band. Niets trekt de aandacht. ‘Deftig’, dat is 
het sociaal passende. Dat is aangepast, 
gepast. Conform aan de evidentie – meer 
nog dan aan verwachtingen. Het deftige is 
bij uitstek wat niet in vraag kan worden 
gesteld. Het vanzelfsprekende. Dat is niet 
alleen een sociale, maar vooral ook een 
morele regel. Deftig is niet meteen chique. 
Sociale onzekerheid vertroebelt alles. 
Koorddansen. De jongen leert het. 
 Met enige nieuwsgierigheid merkt hij het 
verschil met de zus. Zij moet vooral mooi en 
schattig zijn. Hij wordt opzijgeschoven, dan 
komt de zus. Kiezen voor haar is avontuur-
lijk, feestelijk. Zij prikkelt de verbeelding; zij 
beweegt. Voor hem één vaste plaats, één 
punt. Voor haar een veroveren van ruimte. 
Letterlijk: een ruimte innemen; figuurlijk: 
de verbeelding bezetten. 

 Degelijk

Deftig is de ‘idee’ van een pak; degelijk is het 
object zelf. Eerst de stof: ze plooien, tegen 
elkaar wrijven, samendrukken. Om het 
materiaal te beoordelen. Dan de naad: hoe 
is het gesneden, in elkaar gezet? 
 Degelijk heeft met prijs en koop te maken. 
De stof  moet tegen de sleet kunnen, duur-
zaam zijn, makkelijk te wassen en te strij-
ken, bestand tegen vlekken. De stof  moet 
ook zwaar zijn; een blijver. Want hoe lichter 
het gewicht, hoe frivoler de drager. Leg een 
pak van 1958 vijf  decennia later naast een 
pak van Armani! 
 Kunnen meegaan in het silhouettenbeeld. 
De tijd voor mannen is traag. Hoeveel kos-



De Witte Raaf  – 157 / mei – juni 2012 8

tuums kan je in een mensenleven laten 
maken? De tijd voor vrouwen daarentegen 
is kort, zeer kort geworden. Hij moet in zijn 
kostuum ‘zijn’. Zij moet in haar jurk ‘ver-
schijnen’. 
 In degelijkheid zit duidelijkheid. De twee 
vrouwen wilden bij hun jongen geen ondui-
delijkheid. Aan klasse, smaak (maar ik denk 
ook aan seksualiteit) mocht niemand kun-
nen twijfelen. Een jongen moet echt een 
jongen zijn. (‘Echt’ is cruciaal voor man-
nen; vrouwen zijn nooit echt echt. Hoe saai 
zouden ze zijn. Hij is saai, zegt de kostuum-
historica hem.)

 Gekleed 

Iedereen begrijpt het deftige en het degelij-
ke. Het ‘gekleed zijn’ is subtieler. Het is noch 
de conventie van het deftige, noch de inves-
tering in het degelijke, maar een esthetisch 
ideaal. Het is een waarde die men niet 
zomaar kan verifiëren. De geklede man 
erkennen vergt gevoel. Wie gekleed is, over-
stijgt het deftige en het degelijke. Ze volstaan 
niet. Er is meer. 
 Gekleed zijn brengt een eigen lichtheid 
met zich mee. Het is fragiel, heeft een par-
fum van het modieuze. Het zet zich rond je 
lijf, geeft een trilling aan oksel en schouder 
omdat ze zo goed zitten. Gekleed ben je toch 
in de eerste plaats voor jezelf. Gekleed zijn 
heeft met comfort te maken, van het pak en 
de stof, maar ook van de appreciatie door 
jezelf  en pas later in de blik van anderen. 
Pas daarna in de blik van je meisje. 
 Gekleed is men voor een ‘gelegenheid’. 
Wanneer men niet alleen deftig moet zijn, 
maar ook opgekleed. Gekleed zijn veronder-
stelt dat men er – nu zelf  – aandacht aan 
heeft geschonken. Gekleed zijn is niet alleen 
meer de regel van de moeder, maar is nu de 
zelf  uitgemaakte regel van de geklede jon-
gen. Hoe zij zich ook verzetten, het is de jon-
geman die zich met vallen en opstaan een 
eigen vestimentaire stem verovert (het late 
muiten van de stem der kledij). Zij willen fier 
op hem zijn, maar dat is in het al te beschei-

den, strakke conformisme voor hem niet 
meer mogelijk. Het passende is nu niet meer 
het beantwoorden aan een sociale regel, 
maar vooral aan een eigen individuele regel. 
Hoe zet ik me uiteen met de sociale regel? 
Hoe past mij die?
 Zo (en niet anders) kan hij zelf  op eigen 
risico onder de anderen verschijnen.

Details

De schouders. De kern van ieder mannen-
pak. Van daaruit valt de stof, maar die val 
moet ook tegengehouden worden. Die twee 
bewegingen van vallen en opvangen, 
gebeuren in het gewricht van ieder kos-
tuum. Daar zit het soevereine. 

Zonder stropdas geen kostuum. Een kleine 
esthetische toets. Hij werd voorzichtig uit 
het plastiek zakje gehaald, rond de wijsvin-
ger gedraaid, wat opgebold, op afstand 
gehouden. Zo’n keuring. Niet zonder reden. 
Ik, zegt de stropdas, ik ben hier! Het verdwij-
nen van de stropdas, is dat het verloederen 
van de viriliteit? (Een man zonder stropdas? 
Onmogelijk!) 

Het hemd, nooit donker a.u.b. De snit van 
de kraag is haast altijd schabouwelijk. 

Die belachelijke BHL! Je ziet wat er gebeurt 
als je het hemd niet vastknoopt met een das. 
Hij doet niet één, niet twee (het maximum) 
maar drie en vier en onlangs – de kolonel 
van Libië – zelfs vijf  knoopjes open. Het 
torso uitpuilend en obsceen. Een pooier.

De hoed: drie kleine handelingen om hem 
goed op het hoofd te zetten. Tussen twee 
vingers wordt de boord aangeraakt, gezet, 
gestreeld (Alain Delon, Le Samourai). Niet 
eens een spiegel. De hoed is pompeus, dema-
gogisch, dwingend. Een klasseteken. ‘Klak’ 
versus ‘Hoed’. De hoed maakt het cruciale 
verschil tussen hen en wij.

De handschoen: vijf  vingers graven zich als 
slanke vosjes naar binnen. Kneukels die 
bijna dansend hun plaats moeten vinden. 
Rechttrekken, induwen, als een vinger-kor-
set. De pols omkeren, het meest weke deel 
tussen hand en arm. Daar nog even trek-
ken, op een drukknopje klikken. Bij de 
vrouw alsof  ze haar gleufje streelt.

Optrekken bij mannen. Opduwen bij vrou-
wen. Bij hem: gesp, lid, kousen, schouder 
van hemd en jas. Omhoogtrekken (bretel-
len). Bij haar het opduwen van beide bor-
sten. Het moet allemaal naar boven opge-
schud worden. Die gebaren! (Bij de mannen 
het opschudden van lul en kloten.) 

De schoen. Essentieel. De echo van de hand-
schoen. De rue du Temple van Daguerre. 
Een schoenpoetser met een bankje, een 
klant zet zijn schoen op de schuine kant 
ervan. Wat een taak- en machtsverdeling! 
De ene staat rechtop, de andere bedient hem 
(fellatio).

Het manchet en de twee manchetknoopjes. 
Ze horen bij de das. De manchetknoop en de 
dasspeld zijn de juwelen, de versieringen 
van het kostuum. Pols en hals: scharnieren 
van het lichaam. De knoop van de das, de 
omslag van de manchet. (Le Pli, Deleuze). 

De loge

Hij leidt kort zijn urenlange projectienacht 
in. Dat doet hij in kostuum, voor de luister 
van het moment.
 Naast hem in de loge, zijn vriend. Ze kle-
den zich om. Hij van het formele kostuum 
naar het informele, zijn vriend van de prak-
tische reiskledij naar het kostuum. Hij stapt 
in jeans, zijn vriend glijdt in het chique kos-
tuum. Twee polen, in een omgekeerde rich-
ting doorlopen. ‘Dat is het verschil tussen 
ons’, zegt zijn vriend. 

Mijn liefde voor jeans duurt nu al een halve 
eeuw. Trouw. Het doet wat het moet doen – 
het weigert de formaliteit, met als prijs het 
informele dat mij eigenlijk (ideologisch) 
ergert. Hoe maak je een grens met anderen 
als je een jeans draagt? Ongedifferentieerd; 
zelfs vrouwen dragen ze. Ze moeten heel 
masculien zijn om dat waar te maken. Een 
jeans ‘pour femmes’? Onmogelijk.
 Vooruit dan maar: jeans zijn een filosofie 
van de mannelijkheid. Ja, het democrati-
sche ‘wij’ maakt daar deel van uit. Jeans 
beloven een snelle, stevige stap in de wereld. 
De aarde is nabij. Men houdt van haar. Geen 
sociale klim (het kostuum), maar een hori-
zontaal ‘vooruit’. Illusies. Genereuze illu-
sies. 
 De kledij van de twintigste-eeuwse sans-
culottes. Een politiek statement. De interna-
tionale van een kordaat-snelle viriliteit, van 
jeugdig non-conformisme (mijn jeans, ter-
wijl ik toch naar mijn achtste decennium 
ga!). De jeans is een basso continuo voor een 
mannelijk lichaam dat juist niet wil verlei-
den. (Maar hoe zou dat kunnen?)
 Dat denimblauw! Soms donker, maar ver-
schuivend naar een lichter blauw. De stof  is 
eerst wat kreukelig als papier, maar als het 
is ingelopen, glijdt het langs je benen en zet 
het zich aan je kont. De bewegingen van je 
benen worden feilloos zichtbaar. 
 Warhol, wat zou The Factory zijn zonder 
jeans? Die van Joe Dallesandro, de passieve, 
slapende Adonis, de door Warhol/Zeus 
geroofde Ganymedes van de underground. 
Of  Pasolini, steeds in jeans – als een reto-
risch harnas. Deze uitrusting is meedogen-
loos, fanatiek, hijgend. Pasolini als seksuele 
condottiero, als held van het subproletari-
aat. Zijn harnas verblindt, zijn bikkelharde 
schoonheid slaat je neer. In zijn jeans zijn 
alle mannen ‘jongens’. En fier, en trots, en 
zelfzeker. De begeerte draait rond hen als 
een stofwolk in Utah. 

Levensprojecten

 De kunstenaar

De kunstenaar werkt met plaaster, steen, 
verf; een bouwvakker, daklegger, tuinman. 
De stof  pakt de spatten. Hoe meer, hoe over-
tuigender het plastische ‘werk’. Men vertelt 
me dat de ene chirurg het zonder bloed kan 
doen, maar dat anderen de rode spatten en 
vegen nodig hebben. Dat is pas werken: met 
bloed! Retoriek van het materiaal, van de 

arbeid met het materiaal. Hetzelfde bij de 
slager en de bakker – met meel. Zoals de 
stofjas voor het krijt van de meester (Bacon, 
Beuys).

 De bohemien

In het berookte café, de nonchalante kledij. 
Het deftige wordt er misprezen, het kos-
tuum wordt weggehoond. Bokkigheid – van 
zangers, schrijvers, kunstenaars. Mensen 
van het nachtleven. Mensen van het dron-
ken gevecht. Zelfs een jeans past hen niet. 
Voorspelbaar, té gemakkelijk. Voor hen eer-
der ribfluweel.
 De bohemien verraadt het pak. Dat ver-
raad is zijn levensambitie (Courbet versus 
Manet). 
 Geen vrouw die hem zegt wat te dragen. 
De coulante jeans zit niet in zijn garderobe. 
Jeans is te makkelijk. Alles zit in de vest van 
de bohemien. 

 De excentrieke 
 
Geen bohemien, integendeel. Hij steunt op 
de burgerlijke kledij, maar overdrijft ze. Die 
continuïteit brengt in de war. Wat hij mij 
communiceert, is niet te vertalen. Hij is 
geaffecteerd, verbergt daar iets achter, of  
juist niets. Heel zijn intelligentie is in textiel 
geconcentreerd. Dat ergert. Hij staat niet in 
de wereld, hij ontluistert de wereld als con-
ventie. De bohemien is zelfverbanning, de 
excentrieke daarentegen is provocatie. 
Dicht bij de dandy, maar toch verschillend. 
 Ik bedenk: als de excentrieke ooit op de 
dansvloer zou staan, wat zouden zijn bewe-
gingen kunnen zijn? Modern Dance? 
 Popzangers spelen het excentrieke. Het is 
deel van het optreden. Maar er zit een geur-
tje aan. Excentriek zijn op een scène? Dat 
mist toch de eerste vereiste, namelijk alleen 
te willen zijn. Echt tégen iets. Het kostuum 
van de popzanger dient een samenzijn te 
ondersteunen. (En Bowie? En de trilby van 
Cohen?) 

 De legionair

Het uniform is ijdel, retorisch, verleidelijk. 
Het is onverbiddelijk en dus onverbiddelijk 
schoon. (Gaan onverbiddelijkheid en 
schoonheid samen?) De esthetische onder-
werping aan die terreur (Lawrence of  
Arabia). Schoonheid van de passiviteit. 
 Tot het uniform behoort de knoop. De 
priester draagt een rok met achtendertig 
knopen! Als dit geen ijdelheid in de hand 
werkt! De matrozen in Potemkin, wat een 
knopen! De rits is een revolutie. Stel je een 
priester voor die met één welluidende 
‘routschhhhh’ van de rits de achtendertig 
knopen voorbij schiet!

 Het plunje

De proleet draagt een plunje; knecht, haven-
arbeider, scharenslijper, ijzerman, kolen-
man, tuinman. Geen broek die het stof  weg-
houdt (krijt, plaaster, verf), ze houdt het 
integendeel diep vast. Aarde, roet maken 
hemd en broek zwaar. Klopt hij erop dan is 
de hele gang vuil. (In Germinal bevuilen de 
mijnwerkers het directeurssalon en het 
aller ergste is dat ze dat beschaamd ook 
weten.) De klassenstrijd in naad en stof. 

 De bedelaar

Alle vorigen hebben een plaats. De bedelaar 
behoeft geen plaats. Hij zit op de stoep (in 
centrum Brussel). Stank uit zijn niet te har-
den vettige kledij. Een bedelaar in jeans? 
Eerder de afgedragen kostuumvest. Hij blijft 
in dialoog met de middenklasse. Sarcastische 
recyclage. 
 Nee, ze zijn geen bohemien, ze zijn geen 
proleet, ze zijn niet excentriek. Hun kledij 
onderaan de wereld torst als een Atlas alle 
posities daarboven. Hun niet-plaats is een 
raadsel, een gids ook in het aberrante, een 
vloek die alles over het leven zegt. 

 De elegante

Hij is noch in uniform (hij is niet onverbid-
delijk), noch thuis (hij is niet informeel). Hij 
leeft alleen maar in een beschermende 
openbare ruimte: theater, restaurant, auto, 
hotel. 
 Hij is elegant voor de anderen. Door de 
anderen. Elegantie creëer je zelf, maar ze 
wordt je door anderen gegeven (Maurice 
Chevalier in Gigi). Elegant is noch de afwij-
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zende excentrieke, noch de misprijzende 
dandy. De elegante is mooi als geschenk aan 
de wereld. Hij maakt van de wereld een 
mooiere plek. Hij is gewoon genereus. Hij 
strooit zijn schoonheid uit, als gekleurde 
bloembladeren (de overvloed bij Alma-
Tadema). Die overvloed is geen kitsch, maar 
weelde. ‘Zie hoe ik gekleed ben, maar ik 
strooi het uit. Ik word bekeken, maar wil jul-
lie niets afnemen. Ik ben hier niet om oorlog 
te voeren, maar om schoonheid in het soci-
ale te brengen.’ 
 Elegantie is muziek. Geen brutale con-
trasten, maar melodie. Elegantie is een oefe-
ning van korte duur. Daarna valt ze onher-
roepelijk uit elkaar. De duur van een avond, 
de duur van een shot in een film, de duur 
om een modefoto perfect te krijgen. 

 The real man

De real man heeft een stevig lichaam dat 
hem aan de aarde bindt, niet aan de ande-
ren. Hij is volop present, laat zich niet door 
emoties overweldigen. Hij is een carnassier. 
Hij geeft geen specifieke vestimentaire sig-
nalen, differentieert zich niet, want hij is 
soeverein. Hij is correct én krachtig. Hij cre-
eert, maar eist niets voor zichzelf. Hij is 
nooit genereus. Steeds misprijzend. Zijn 
stilte is verschrikkelijk, duister (Wilfried 
Martens bij Bart Meuleman). Een gesloten 
elegantie (Vanfleteren fotografeerde er 
enkelen). Zijn strak silhouet is zonder ver-
rassingen, meteen leesbaar, neerbuigend 
als een Jupiter. Kortom hij heeft macht – en 
die is altijd absoluut. Hij is eeuwig. Men ziet 
zijn macht niet, ze bepaalt des te meer.

 The beast

Niet de echte man, maar de dodelijke man, 
de jager, de angel. Houdt hij van vrouwen? 
Nee, want hij gunt ze geen plaats, geen 
autonomie. Hij is zo gejaagd dat hij ze geen 
‘jij’ kan geven. Rodolphe (Madame Bovary), 
Clark Gable, Frank Sinatra, Casanova, Don 
Giovanni, Franz Mahler (Senso). Meedogen-
loze ruimte, woorden, snelheid. Zijn pak is 
sportief  (hij moet op de jacht en op de vlucht 
voorbereid zijn). Het is zijn uniform. Hij 
heeft een signaal (een hoekje in het borst-
zakje, een sjaal, een bloem), dat tegelijk nar-
cistisch raffinement, hommage aan de 
vrouw en eerste zet in de belegering is. Niet 
het bekomen van een tijdelijk bestand, van 
een tijdelijke vrede en harmonie, maar de 
aanslag op die wrede wil van de vrouw om 
misleid te worden.
 De kinderen van ’68 produceerden ze aan 
de lopende band. De vrouwen gaven zich uit 
principe aan het bovarysme over. Vandaar 
mijn plicht tot poncho. Kledij wordt doek 
zonder naad. De naad is het ultiem burger-
lijke. Een lap stof  om de verantwoordelijk-
heid (de naad) af  te schuiven. 

 Ontspannen

Een feestmaaltijd (vrienden, familie). 
Opkleden, plaatsen zoeken, observeren, 
gesprek aanknopen, blikken, wie zit aan het 
hoofd van de tafel? Allemaal fases van een 
‘conquête de la paix’. Het installeren van de 
voorwaarden voor de harmonie van een 
gelukkig samenzijn én samenblijven. De 
regels zijn Frans. Ze zijn die van het ancien 
régime, de burgerij neemt ze over, past ze 
aan. Het ritueel van een hofhouding wordt 
thuis een reeks aangepaste regels. Geen 
keurslijf, maar een zoeken naar ‘de regels 
van de gastvrijheid’. 
 De mogelijkheid om de vest uit te doen, de 
gesp los te maken, de benen te strekken, de 
arm op de stoel ernaast te leggen en zich 
even te isoleren. De gastvrijheid in Renoir. 
Alles stroomt in elkaar over: mensen, 
gesprekken, kledij, ruimte, omhoogklim-
mende geluiden, roes, muziek. Hoe zou je 
dat in één shot, in één beeld kunnen samen-
vatten? Hoe ziet een gebaar van deze kwets-
bare, nu even alles veroverende harmonie 
eruit? Wat is het kostuum van ‘le relâche-
ment’? 

 De shopper (de twijfel)

Koopt de man zijn kledij alleen of  vergezeld 
van zijn vrouw, vriendin? Dat zijn de twee 
types shopper: degene die zichzelf  beoor-
deelt in de spiegel, en degene die zich laat 
bekijken. Ikzelf  zou het na veel aarzeling 
toch liefst alleen doen. Maar zij wil er abso-
luut bij zijn. Dat stoort en is behulpzaam, 
soms. Het stoort omdat de vrouw uiteinde-

lijk voor hetzelfde zorgt als de verkoper: 
praatjes. Niemand weet wat mijn kostuum 
zou kunnen zijn. Alleen datgene wat ikzelf  
kies. Dat mijn symboliek incarneert. Maar 
wie kent zichzelf, permanent, iedere dag? 
Wie weet wat hij wil zijn (toch de belang-
rijkste vraag van al)? Eigenlijk weten we het 
niet. 

 De schaamte

De slechte koop. De spiegel die de fout, de 
miskoop, de vergissing aan de oppervlakte 
brengt. Nee, ik ben niet de schoonste! Heb ik 
me zo vergist? Hoe heb ik me zo enorm kun-
nen vergissen? (Zoals die mauve hoed, die 
mauve poncho. Ik ken mezelf  dus toch niet? 
Neemt mijn vrouw mijn zelfkennis van me 
over? Maar dat is haar idee van wat ik ben, 
nooit het mijne.)

Extreem

 Wit

De zonnige Gary Cooper, de Hyperion van 
de film. Sereen stralend in verblindend licht. 
Hij verschijnt in dat wit. Betreedt noncha-
lant, vol gratie het golfveld. Hij is onder ons 
neergedaald uit een godenwereld. Tegelijk 
onbeweeglijk en vol energie. Zo dragen 
enkele mannen in de jaren dertig de witte 
broek, vest en pull. Alles met een trage en 
toch geen dwingende rust. In het wit lijkt 
het lichaam altijd ergens tegenaan te leu-
nen: een balustrade, een golfstick, een ten-
nisracket. Niet om steun te zoeken, maar 
om steun te geven. De wereld draait rond 
hem. Spreekt Hyperion, of  is hij de Absolute? 
 Het wit is aseksueel. Geen verscheurd-
heid, geen negativiteit, geen boosheid, ver-
ontwaardiging noch verlangen. Soevereini-
teit (het woord keert terug in deze tekst. Het 
is een mannenwoord). De verliefdheid zit 
om hem heen (niet de zwarte bitterheid van 
de dandy). Geen misprijzen, geen bitterheid 
(dat is zo afhankelijk, zo weinig soeverein). 
Hij heeft de generositeit van het elegante. 
Hij domineert zonder dat op te eisen. Hij zit 
niet in de verscheurdheid van het verlan-
gen. Hij wordt niet verliefd, hij buigt zich ten 
hoogste elegant over de verliefde.
 Het witte pak is continuïteit; het is helemaal 
wit (zoals de bruidsjurk). Het niet-witte pak is 
een reeks articulaties, overgangen, polaritei-

ten; het witte pak neutraliseert dat allemaal. 
Een waterval van melk (melk en honig!), van 
‘oprispelende’ parels (Imitation of  Life). 

 Zwart

Het zwart. De verantwoordelijkheid. Het 
ingehouden fluisteren van de negativiteit. 
Onder de buishoed: het zuinige commentaar, 
het kwaadspreken van de rancune, de triomf  
van de relativerende, gelijkmakende dood. 
 Manet schildert de begrafenis van 
Baudelaire. Hij heeft het zwart geleerd bij de 
Spaanse school. Het asfaltzwart kleeft pas-
teus aan verfborstels, schilderspalet, doek, 
geschilderde mantels. Het zwart van de 
pupil. Wit en zwart maken de blik in het 
doek zichtbaar. Het wit is monotoon, steriel; 
het is het zwart dat de dialectiek op gang 
trekt. Door het zwart ontstaat bewustzijn.

Lucien de Rubinpré. Zijn rondgang in de 
opera. Hij kijkt niet om zich heen, zoekt 
geen herkenning, maar paradeert. Nee, dat 
is het niet. Hij snijdt in het sociale vlees. 
Rondom gefluister, geroddel, sarcasme, fas-
cinatie. Hoe loopt hij daarin, daarlangs? Ik 
kan het me perfect voorstellen, maar hoe 
zou ik het aan een acteur duidelijk moeten 
maken? Het zwart geeft te denken, is den-
kend, herkauwend, knarsetandend. Alain 
Cuny zou het kunnen (maar geen enkele 
Amerikaanse acteur), Michel Bouquet zou 
het begrijpen, Pierre Clementi is het, 
Luchini beheerst het. Alleen de Franse cul-
tuur kan dit. Is zij het Japan van Europa – de 
absolute cultuur?  
 De beweging van Lucien hangt aan kaak 
en jukbeenderen. Daar zit de opgestapelde 
energie die de zwarte beweging aanstuurt. 
Lucien schrijdt niet (hij is sneller), hij stapt 
niet (hij is trager, aandachtiger). Hij is hoe-
kig want hij heeft een doel; te hoekig want 
hij heeft er eigenlijk geen. In zijn parade de 
wil om te verschijnen én de ontkenning van 
dat verschijnen. Hij laat zich zien, met de 
nuance dat hij dat niet wil laten zien. Dit 
zwart is een slag in het gelaat, een provoca-
tie. Onmetelijke boosheid (eerder nog dan 
machtswellust). Julien Sorel zal nooit een 
Hyperion zijn. Die laat een zefier rondom 
zich toe. Wind, verfrissend. De zwart gekle-
de Sorel en Lucien zijn als Hephaistos. De 
zwarte smid. 

Snelheid

Kledij is het zijn van mannen (niet het ver-
schijnen van vrouwen). Zo ben ik. Er staat 
veel, zoveel, te veel op het spel. De schoon-
heid van het zijn. Of  de schaamte ervan. De 
schaamblos op het zijn. ‘La honte de l’être’. 
 Kledij moet ‘uitgevoerd’ worden. Dat 
vraagt oefenen, tijd, concentratie. Het is vol 
gevaar, schaamte, mislukking. Gehaast kan 
men niets, traagheid is alles. De wereld moet 
maar wachten. Vandaag wacht de wereld 
niet meer. Zouden wij trouwens aan de 
wereld nog iets kunnen toevoegen? Wij zijn 
zelf  de eersten om dat te ontkennen, in die 
vernielende snelheid.
 Snelheid is geen morele kwaliteit, maar 
een zwakheid. De snelheid als paniek, ver-
nietigingswoede (-lust), een razernij die 
nooit kan worden gestild. ‘On n’aime pas.’ 
Snelheid is de veeg op het schoolbord, het 
uitvlakken van alle verschillen, ook die tus-
sen mannelijk en vrouwelijk. Waarom, 
vrouw van nu, die nutteloze jacht? Waarom 
die snelle couture, waarom niet de trage 
naad? Het wachten van Penelope aan haar 
weefgetouw. Wat een schoonheid! Wat een 
trots! Een, dé ware koningin. Hoe lachwek-
kend verliest Odysseus zijn tijd!
 De vestimentaire kunst is het vertrekpunt 
van levenskunst. Alles wat zich haast, 
maakt deze kunst onmogelijk. 

Geluid

Wie heel goed luistert, hoort het schuiven 
van ribfluweel. De hoogtonige ruis van 
satijn, de zucht van katoen. 
 ’s Ochtends bij het aankleden: de pyjama 
uittrekken, het onderhemd over het torso 
trekken, de armen in de hemdsmouwen 
schuiven, de riem aansnoeren. Gaan zitten. 
Dan het ademen als men zich vooroverbuigt 
op de bedrand. Wat een ruisende waterval! 
De schoenen aandoen, de veters (de klank 
ervan) door de gaatjes in het leder aange-
trokken. De snok van de knoop. Kort en hef-
tig. En ’s avonds alles weer in omgekeerde 
richting; de veters als kleine sissende slan-
getjes, de riem als een zweep, het omhoog-
trekken van het onderhemd. Iedere materie 
heeft zijn aparte klank. (Sta stil en luister. 
De materie zingt.) 
 De instrumenten zijn schaarser gewor-
den, de stoffen uniformer en synthetisch, 
hun klank is als een verontrustend gesuis. 
Vliegt de nylonkous over de huid? Hoe klonk 
mijn Armani alweer? Moderne synthetische 
muziek. Maar ze blijft fascinerend. 
 Maar hoe rijker want verschillend de stof-
fen, hoe breder het orkest; hoe zwaarder de 
stoffen, hoe meer de kledij resoneert. Hoe 
rijker de klank, hoe meer zelfvertrouwen 
voor de drager. 
 Als ze laat thuiskomt, of  ik noodgedwon-
gen rust, luister ik ook naar wat ze uitdoet 
en aantrekt. Een lieve muziek van haar kle-
ren. Ik hoef  haar niet te zien om alles te 
zien, in het donker, onder de douche van 
haar klaterende muziek. 

Wat ik ooit had willen dragen:

Een witte lange broek, met een pull breed 
over de schouders gedrapeerd.
Een donkere, reeds gedragen lederen vliege-
niersvest (Buck Dany, Angels Have Wings, 
One Of  Our Aircraft Is Missing).
Een zware, lange, donkerbruine, lederen en 
gehavende mantel als een kazuifel (Eastwood).
Een zeemans-marcel met blauwe-witte 
streepjes (Une partie de campagne, Renoir). 
Bretellen. De intellectueel met bretellen? De 
wat corpulente proleet-intellectueel.

Cary Grant verkleed als Noël Coward
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ELISE NOYEZ

17 februari 1977. Peter Heisterkamp 
overlijdt op 33-jarige leeftijd op het eiland 
Kurumba in de Malediven. Heisterkamp 
werkt op dat moment 13 jaar onder het 
pseudoniem Blinky Palermo. Halfweg de 
jaren 60 komt hij onder de aandacht als 
student van Joseph Beuys – hij wordt in 
1966 tot diens Meisterschüler of  meest belo-
vende laatstejaarsstudent benoemd – maar 
kiest in de daaropvolgende jaren een totaal 
andere weg. Van het rituele en performatie-
ve aura van Beuys’ werk is bij Palermo geen 
sprake; in plaats daarvan stelt hij de vraag 
naar de mogelijkheden van de abstracte 
schilderkunst centraal. De kunstenaar laat 
een relatief  uitgebreid oeuvre na van schet-
sen, objecten, doeken, muurschilderingen 
en picturale metaalwerken, waarin die 
vraag op zeer uiteenlopende manieren 
gesteld en beantwoord wordt.1

 De vroege dood van Palermo geeft aanlei-
ding tot de publicatie van een groot aantal 
foto’s, die het beeld van de kunstenaar en 
zijn werk mee bepalen. Zo presenteert de 
catalogus van de tentoonstelling die Heiner 
Friedrich en Franz Dahlem, Palermo’s voor-
malige galeristen, in 1980 ter nagedachte-
nis van de kunstenaar organiseren een 
gevarieerde greep uit Palermo’s fotoar-
chief.2 Vakantiefoto’s van de jonge Peter en 
zijn familie verschijnen er zij aan zij met 
foto’s uit zijn studententijd, snapshots van 
avondjes uit en enkele persfoto’s. Het gros 
van de foto’s is genomen door vrienden en 
familie, en stelt zijn persoonlijkheid cen-
traal. Door de foto’s uit hun private context 
te halen en ze in een publieke, kunsthistori-
sche context – de catalogus – te plaatsen, 
suggereren Friedrich en Dahlem echter dat 
die persoonlijke getuigenissen niet alleen 
cruciaal zijn om Heisterkamp, de persoon, te 
leren kennen, maar evenzeer om iets over 
Palermo, de kunstenaar, te leren. De ten-
toonstellingscatalogus projecteert zo een 
tragisch-nostalgisch beeld van de veel-te-
vroeg-gestorven-kunstenaar en schrijft mee 
aan de romantisering van Palermo’s kun-
stenaarschap; een romantisch imago dat – 
zo stelt recent onderzoek – weinig te maken 
heeft met Palermo’s effectieve kunstenaars-
praktijk. ‘The cultic aura of  this first catalo-
gue encapsulates the reception of  Palermo’s 
life and works in the years immediately fol-
lowing his death’, aldus Christine Mehring, 
en ‘[t]he simplistic Palermo myth has, with 
a few exceptions, prevented a critical exami-
nation of  his art, or has tainted approaches 
to it, offering existentialist, Romantic, or spi-
ritual claims unsupported by visual or 
material evidence.’3 

Januari 1968. Fotograaf  Manfred Leve 
brengt een bezoek aan Palermo’s atelier in 
de Sternstraße te Düsseldorf. Leve maakt 
begin jaren 60 vooral furore als documen-
talist van de fluxushappenings in Duitsland, 
maar richt zich vanaf  het midden van de 
jaren 60 uitsluitend op het portretteren van 
kunstenaars in hun atelier. Zijn oeuvre con-
centreert zich in grote mate rond de 
Düsseldorfse kunstscene en omvat foto’s 
van Joseph Beuys, Gerhard Richter en 
Sigmar Polke. Leve zet steeds in op kunste-
naars en hun werk, en legt zich dan ook toe 
op de representatie van de kunstenaar als 
kunstenaar. Bovendien hecht de fotograaf  
veel belang aan de reciprociteit van het por-
tretteren. Meermaals benadrukt hij dat hij 
enkel kunstenaars fotografeert die hij ‘inte-
ressant’ vindt en dat zijn foto’s steeds in dia-
loog met de kunstenaar ontstaan.4 ‘Ohne 
Zweifel’, vat Hans-Joachim Verspohl Leves 
project samen, ‘wirken die Photographien 
im unmittelbaren Austausch von 
Photograph und Photographiertem als 
Vehikel der wechselseitigen Reflexion.’5

 Het bezoek aan Palermo’s atelier was een 
paar dagen voordien op café belegd en 
kadert binnen Leves project van kunste-
naarsportretten. Tijdens het bezoek neemt 
de fotograaf  31 zwart-witfoto’s die hij later 
als een bijna filmische reeks presenteert.6 In 
tegenstelling tot de beelden die in Blinky 
Palermo, 1964-1976 gepubliceerd worden, 

en waarin de kunstenaar vooral als een vrij-
gevochten James Dean in T-shirt en jeans 
verschijnt, draagt de kunstenaar hier een 
pak, een kraaknet wit hemd en een zwarte 
das. Palermo poseert niet, maar vervolgt 
schijnbaar ongestoord zijn bezigheden. 
Terwijl hij door het atelier laveert, volgt de 
camera hem op de voet.

1 juli 1950. De basis wordt gelegd voor wat 
een van de meest invloedrijke fotoreeksen 
van een kunstenaar-aan-het-werk zal blij-
ken. In het Guild Hall Museum in East 
Hampton ontmoet Hans Namuth Jackson 
Pollock en maakt hij met de kunstenaar een 
afspraak om hem tijdens zijn werk te foto-
graferen. In de daaropvolgende maanden 
brengt Namuth verschillende bezoeken aan 
Pollocks atelier. Hij neemt talloze foto’s en 
maakt uiteindelijk ook twee films over de 
kunstenaar. Wanneer Namuth zijn foto’s in 
oktober 1950 aan Edward Steichen laat 
zien, is die niet bijster enthousiast. ‘Weet u, 
Namuth’, zou hij gezegd hebben, ‘dat is niet 
de manier waarop je een kunstenaar foto-
grafeert.’7 Voor Steichen moest een kunste-
naar in een waardige pose verschijnen; 
Namuths foto’s doen iets helemaal anders.
 In een grote schuur hangen de muren vol 
enorme, bespatte doeken. Een stuk canvas 
ligt plat op de grond. Het is nog niet opge-
spannen, hangt zelfs nog vast aan de rol. 
Rond dat doek beweegt zich de kunstenaar. 
Met zijn benen gespreid leunt hij over het 
doek en laat de verf  naar beneden ‘drup-
pen’. Enkele vervaagde vormen in de foto’s 
getuigen van de bewegingen die zijn hand 
daarbij maakt. Ver verwijderd van de statige 
en elegante poses van klassieke kunste-
naarsportretten, focussen Namuths foto’s 
vooral op het gebeuren. Wanneer een selec-
tie van de foto’s in 1951 in het meinummer 
van Artnews verschijnt, ter illustratie van 
Robert Goodnoughs artikel Pollock Paints a 
Picture, is het dan ook de actie die alle aan-
dacht opeist. Het bijna sjamanistische en 
performatieve karakter van Pollocks werk-
wijze krijgt meteen een centrale plaats in de 
receptie van zijn werk en Harold Rosenberg 
komt met de populaire term action painting 
op de proppen. Ook in het bredere artistieke 
veld ontketenen de foto’s een wervelwind. 
Op basis van deze beelden interpreteert 
Allan Kaprow het werk van Pollock als een 
destructie van de schilderkunst en de voor-
bode van een veranderend kunstbegrip 
waarin kunst en leven onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.8 Wat later verwer-
ven noties als process art en body art een 
plaats in het discours, en daarbij worden 
opnieuw Namuths foto’s als ‘bewijsmateri-
aal’ ingezet. De schilderijen van Pollock zelf  
worden amper aangehaald.
 De foto’s van Hans Namuth bepalen ech-
ter niet alleen het denken over omwentelin-
gen in de naoorlogse Amerikaanse kunst; ze 
staan ook symbool voor een veranderende 
opvatting over de fotografische representa-
tie van kunstenaars, waarbij niet alleen de 
actie centraal komt te staan, maar ook de 
creatieve inbreng van de fotograaf  gevalori-
seerd wordt. Volgens Jean Clay en Rosalind 
Krauss – in twee essays uit de jaren 70 9 – 
nodigt de reeks ons uit om naast de rol van 
Pollock als acteur ook die van Namuth als 
auteur te erkennen. Beide auteurs pleiten 
ervoor om alle visuele informatie van de 
foto’s te verdisconteren. Ze betrekken 
typisch fotografische aspecten zoals compo-
sitie, kadrering en toonwaarde in hun inter-
pretatie, met een meer ‘complete’ lezing tot 
resultaat. Zo wordt een relatie gelegd tussen 
de pertinente lage hoek waaronder de foto’s 
genomen zijn en de positie die Pollock tij-
dens het werken ten opzichte van het doek 
inneemt. Als dusdanig biedt Namuth de kij-
ker een blik op het werk die normaal enkel 
voor de kunstenaar is weggelegd en die bin-
nen een museale context onmogelijk wordt. 
Meer dan als een documentatie van Pollocks 
werkwijze, verschijnen de foto’s van 
Namuth hier als een analogon van zijn 
artistieke praktijk. Aangezien dit analogon 
‘door het uitbuiten van specifiek fotografi-
sche kwaliteiten’10 tot stand komt, moet het 
op rekening van de fotograaf  worden 
geschreven. 

Krauss en Clay rekenen af  met een populai-
re visie op de relatie tussen kunstenaar en 
fotograaf, waarbij deze laatste als een 
indringer wordt beschouwd – een beeld dat 
bijvoorbeeld bij Brancusi leefde en dat ook 
nog in de biopic Pollock (2000) terug te vin-
den is. Vanaf  de jaren 60 wordt de fotograaf  
steeds vaker gezien als iemand die inzichten 
in het werk van de kunstenaar levert. ‘He 
understood everything at once’, schrijft 
Alan R. Solomon in 1967 over Ugo Mulas, 
‘the intention of  the artist, the meaning of  
the work, the mind and temperament of  the 
artist.’11 Volgens Sidney Janis slaagt een 
goede fotograaf  erin de kern van een oeuvre 
te weerspiegelen.12 En Manfred Leves foto’s, 
zo suggereert Hans-Joachim Verspohl, vat-
ten de kunsttheoretische opvattingen van 
de kunstenaar in een notendop.13 De foto-
graaf  is niet langer een indringer; hij is een 
medeplichtige met kunstkritische inzichten.
 Ook kunstenaars staan steeds vaker posi-
tief  tegenover de fotografische representatie 
van het kunstenaarschap. Door de uitge-
breide discursivering van Namuths foto’s 
worden zij zich bewust van de kracht die in 
dergelijke foto’s en media schuilgaat. Daar 
komt bij dat steeds meer kunstenaars 
belang hechten aan de conceptuele basis 
van hun werk en deze steeds vaker explicite-
ren. De fotografische representatie van de 
artistieke praktijk betekent voor hen geen 
gevaar; integendeel, ze kan deze ambitie 
ondersteunen. Sommige kunstenaars 

maken die fotografische representatie zelfs 
tot het belangrijkste onderwerp van hun 
praktijk. De combinatie van al deze factoren 
– het groeiend besef  van de invloed van 
media, de aandacht voor conceptuele reflec-
tie in de kunstproductie en de erkenning 
van de kritische bijdrage van de fotograaf  – 
leidt tot een situatie waarin foto’s van kun-
stenaars als een plaats van negotiatie of  een 
product van coauteurschap kunnen wor-
den beschouwd. Rosalind Krauss schrijft 
dan ook in haar artikel over Namuth dat de 
fotografische representatie van kunste-
naars expliciet de rol van de kunstkritiek 
vervult, die de taak heeft ons op bepaalde 
cruciale aspecten van het werk te wijzen.

De foto’s die Manfred Leve in 1968 van 
Blinky Palermo maakt, hebben een uitge-
sproken formeel karakter. Zo is er in bijna 
elk beeld sprake van sterke contrasten tus-
sen zwart en wit. Die toonwaarden zetten 
op hun beurt een contrast tussen horizon-
tale en verticale accenten aan. Palermo’s 
dunne zwarte das tekent zich scherp af  
tegen zijn witte hemd en de hoofdzakelijk 
witte ateliermuren, en vormt een constant 
verticaal aandachtspunt. Sporadisch ver-
schijnt ook een donker, horizontaal accent. 
Deze focus op horizontale en verticale ele-
menten kan gelezen worden als een verwij-
zing naar een reeks vroege objecten van de 
kunstenaar: dunne verticale staven en 
T-vormen die aan de witte muur van de 

Het kunstenaarsportret als kunstkritiek?
Fotografische lessen over Blinky Palermo
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tentoonstellingsruimte werden opgehan-
gen.
 De vlakke, ‘schilderkunstige’ indruk die 
de foto’s maken is ook het gevolg van het 
‘scenario’ dat aan de basis ligt van de reeks. 
Terwijl de kunstenaar zich tijdens de foto-
shoot van de ene kant van het atelier naar 
de andere verplaatst, zich bukt, zich 
omdraait, et cetera, blijft de fotograaf  in het 
midden van het atelier staan en lijkt hij 
geen millimeter van zijn plaats te wijken. 
Alleen zijn camera volgt de bewegingen van 
Palermo. Door het gebruik van een vast 
objectief  met een beperkte brandpuntaf-
stand, krijgt de perspectivische ruimte van 
het atelier geen kans om het kader binnen 
te dringen. Het resultaat is dat de reeks stel-
selmatig delen en hoeken van de ruimte 
vrijgeeft, maar nooit een overzicht biedt op 
de volledige ruimte. We krijgen zelden meer 
te zien dan een klein fragment van de muur. 
Enkele foto’s waarop de kunstenaar gehurkt 
neerzit tonen wel de vloer én de muur, maar 
de overgang tussen beide blijft steevast ach-
ter doeken en objecten verborgen. In andere 
foto’s treedt een groot maar schijnbaar 
onbewerkt doek op de voorgrond. Het palmt 
meermaals ruim de helft van het beeldvlak 
in en onttrekt zo een deel van de achterlig-
gende ruimte aan het zicht. De laatste foto’s 
in de reeks, waarin Palermo zich ver genoeg 
van de achterliggende muur bevindt om 
toch enige diepte toe te laten, zijn dan weer 
zo donker dat de ruimtelijkheid alsnog 
tenietgedaan wordt. Het beeld van het ate-
lier blijft daardoor vlak en fragmentarisch.
 Ook deze ‘picturale’ vervlakking van de 
ruimte en de spanning die daardoor ont-
staat, resoneren met het werk van Palermo. 
In een schets uit 1965, Raumecke II, creëert 
Palermo met amper drie lijnen een span-
ning tussen het picturale vlak en de perspec-
tivische ruimte. Vanuit perspectivisch oog-
punt tekenen de lijnen samen een hoek uit; 
vanuit picturaal oogpunt zijn het simpelweg 
drie lijnen die het blad in drie vlakken onder-
verdelen. ‘This work’, schrijft Susanne 
Küper, ‘leads the human eye precisely to the 
point where it begins to vacillate between 
the perception of  spatial depth and an 
abstract subdivision of  the picture plane.’14 
Palermo drijft deze spanning verder op in 
een werk uit 1971, dat tegelijk sculpturaal 
en fotografisch aandoet. Voor zijn derde ten-
toonstelling in het Kabinett für Aktuelle 
Kunst te Bremerhaven – een ‘witte doos’ 
bestaande uit drie muren en een beglaasde 
voorzijde – schildert Palermo het gedeelte 
van de muren onder de 1,9 meter volledig 
grijs; alles erboven blijft wit. De grijze band 
die daardoor ontstaat wordt enkel onderbro-
ken door het gevelbrede raam aan de voor-
zijde. Van buitenaf  verschijnt de tentoon-
stellingsruimte daardoor in grote mate als 
‘beeld’. De perspectivische vervorming van 

de lijn tussen wit en grijs is – afhankelijk van 
onze lengte en de afstand tot het raam – 
beperkt. Het werk bespeelt onze visuele per-
ceptie en ervaring van vlak en ruimte en 
laat de grens tussen beide oscilleren.15

 Als je de foto’s van Leve afzonderlijk 
bekijkt, vallen de picturale vervlakking en 
de spanning tussen twee- en driedimensio-
naliteit niet zo op; ze worden pas dominant 
als je de volledige reeks onder ogen krijgt. De 
impact van deze foto’s is dan ook in grote 
mate te danken aan de seriële opzet van de 
reeks. Met maar liefst 31 foto’s is Manfred 
Leves fotoreeks van Blinky Palermo een van 
de langste, zo niet de langste reeks in de 
geschiedenis van het fotografisch kunste-
naarsportret.

Juni 1939. Henri Matisse verzoekt Brassaï 
om foto’s te maken van de kunstenaar en 
zijn model. De fotograaf  stemt toe en trekt 
reeds de volgende dag naar de Villa d’Alésia, 
waar de Fransman een atelier betrekt. Later, 
in The Artists of  my Life, worden zeven foto’s 
gepubliceerd die Brassaïs bezoek aan de 
kunstenaar documenteren: van zijn aan-
komst aan de deur van het atelier, waar de 
kunstenaar in gedachten verzonken zit, tot 
de verschillende scènes waarin Matisse zijn 
model schetst. Matisse zit steeds op min of  
meer dezelfde plek, maar de fotograaf  stelt 
zich iedere keer elders op. Hij cirkelt rond de 
kunstenaar en laat zo steeds een ander deel 
van het atelier zien – in tegenstelling tot 
Leves reeks wordt de atelierruimte hier wel 
fotografisch opengeplooid. Ook de scènes 
verschillen van foto tot foto. In de ene foto 
zit het model op een kruk, in een andere 
staat ze recht, in nog een andere ligt ze in de 
zetel. Geen enkele houding van het model 
wordt twee keer getoond en de verhouding 
tot de kunstenaar is telkens anders. Het is 
aannemelijk dat Brassaï tijdens zijn bezoek 
veel meer foto’s nam – misschien drukte hij 
zelfs onophoudelijk op de sluiterknop – 
maar voor de publicatie selecteert hij zeven 
exemplarische beelden. Daardoor ontstaat 
een relatief  grote tijdsafstand tussen de 
foto’s en wordt de narratieve of  causale 
samenhang vertroebeld. Hoewel ze alle-
maal tijdens eenzelfde bezoek genomen 
worden, staat elke foto evenzeer op zich.
 Het is een principe dat aan de basis ligt 
van veel fotoboeken en fotografische essays: 
een bezoek wordt uitvoerig gedocumenteerd 
en uit dat fotografische archief  worden de 
beste en meest sprekende beelden gelicht. 
Maar naast een gangbare fotografische 
praktijk is het ook een manier om zowel de 
kunst als de fotograaf  te mythologiseren. 
Enerzijds gaat de fotograaf  ervan uit dat zich 
in het creatieproces ‘cruciale momenten’ 
aandienen – of  hij stimuleert toch minstens 
dat geloof  – anderzijds suggereert hij dat hij 
het talent bezit om die momenten te herken-

nen. Enkel een goed fotograaf  weet dat ene 
moment vast te leggen waarop het schilderij 
of  het ding ‘kunst’ wordt – de laatste pen-
seelstreek of  het moment van inspiratie… 
Heel zijn fotografische project is erop gericht 
dat creatieve moment te vangen of  toch 
minstens te suggereren. 

1964. ‘Until that moment I had only photo-
graphed him, now finally I wanted to under-
stand what he was doing.’16 Het verlangen 
om het werk van de kunstenaar te begrijpen 
leidt Ugo Mulas in 1964 tot het maken van 
een korte maar spannende fotoreeks over 
Lucio Fontana. De serie telt slechts zes 
foto’s, maar geeft via de afwisseling van 
close-ups en full length-shots, en van ver-
schillende perspectieven, een hitchcocki-
aanse voorstelling van een van Fontana’s 
beroemde cuts.17 De beelden tonen drie spe-
cifieke en opeenvolgende momenten: 
Fontana’s overschouwen van het maagde-
lijke doek; het plaatsen van het mes tegen 
het canvas; en het moment waarop het mes 
onderaan de snede stopt. In werkelijkheid 
volgen die momenten elkaar in een fractie 
van een seconde op; door ze in aparte foto’s 
op te splitsen, verkrijgt Mulas een slow moti-
on-effect. Het werkproces wordt ontleed, 
maar tegelijk wordt de spanning opgedre-
ven. Zo zijn er twee foto’s die vanuit ver-
schillende perspectieven het plaatsen van 
het mes tegen het doek tonen. Daardoor 
wordt de handeling visueel extra verlengd, 
wat de suspens van dat specifieke moment 
ten top drijft. De korte onderbreking van de 
actie bij het eerste contact tussen mes en 
doek, laadt net dat moment op met span-
ning en betekenis – ‘it was right in that 
moment that I understood how the prepa-
ratory moment, the one before the cut, was 
the most important, the decisive one’. De 
laatste foto’s tonen een volbrachte snede – 
het mes komt onderaan tot rust. Hier is de 
‘moord’ al gebeurd; het werk is al voorbij en 
wat resteert is een snee in een canvas. De 
spanning wordt doorbroken en daarmee 
ook het creatieve ideaal. In deze serie toont 
Mulas niet alleen het ‘decisive moment’, of  
een constellatie van verschillende ‘decisive 
moments’, maar het volledige werkproces – 
inclusief  de desillusie dat het maken van 
een kunstwerk ook altijd iets ‘praktisch’ is 
en in het geval van Fontana ‘gewoon’ op 
snijden neerkomt.
 In een andere beeldreeks van Ugo Mulas, 
eveneens uit 1964, wordt de demythologi-
sering van het maken uitdrukkelijk gethe-
matiseerd. Zes foto’s tonen een frontaal 
zicht op een witte muur in Frank Stella’s 
atelier.18 Tegen de muur, op twee omgekeer-
de emmers, staat het werk Quathlamba, een 
van Stella’s zwart gestreepte doeken, 
bestaande uit drie aangrenzende V-vormen. 
Centraal in beeld staat een kleine trapladder 

met een pot verf. De driehoekige ruimte 
onder de ladder verdubbelt de holte van de 
achterliggende, omgekeerde V. De twee bui-
tenste V-vormen zijn al volledig met zwarte 
strepen bedekt; Stella schildert aan de mid-
delste. In de hele reeks blijft Stella naar zijn 
doek gekeerd. De kijker krijgt enkel zijn rug 
en achterste te zien. De zes foto’s ontleden 
op systematische wijze het wordingsproces 
van Stella’s werk – hoe hij met stabiele hand 
een van zijn typische zwarte strepen toe-
voegt. Het werk dat Stella uitvoert is niet 
spannend of  mysterieus. Het is uitermate 
transparant en kan zonder problemen geëx-
trapoleerd worden. Elke lijn volgt een 
patroon dat bepaald wordt door de vorm 
van het canvas. Hier is geen sprake van een 
‘decisive moment’, enkel van een systema-
tisch en pragmatisch productieproces. Dit 
wordt weerspiegeld in de gelijkwaardigheid 
van Mulas’ zes foto’s. Geen enkele foto is 
hier te veel of  te weinig – uit elke foto kan 
het werk(proces) worden afgelezen en geen 
enkele bijkomende foto zou de reeks door-
breken. Zowel de transparantie van de schil-
derijen als de professionele, deadpan manier 
van werken zijn cruciale aspecten van 
Stella’s oeuvre in de jaren 60. Door Mulas’ 
instrumentalisering van de seriële modus 
worden ze hier nog onderstreept.

Manfred Leves foto’s van Blinky Palermo 
vertonen eenzelfde onderlinge continuïteit 
als de beeldsequenties van Ugo Mulas. Ook 
hier wordt het ene moment na het andere 
getoond en lijken de beelden gelijkwaardig. 
Uit Leves fotoreeks kan echter maar weinig 
worden opgemaakt over het werk van 
Palermo. De impliciete belofte van de fotose-
quentie om het wordingsproces van een 
werk te tonen, wordt niet nagekomen. Meer 
nog, bijna elke referentie aan het werkpro-
ces ontbreekt. In tegenstelling tot Mulas’ 
foto’s van Stella en Fontana bieden de foto’s 
nooit een overzicht van het werk of  werk-
proces. Ze tonen zelden meer dan Palermo’s 
bovenlichaam. Wanneer het doek waarmee 
hij in de weer is in beeld verschijnt, is het 
altijd maar voor een deel. Wat Palermo met 
het doek doet, valt nooit helemaal te achter-
halen. Door de beperkte brandpuntafstand 
is niet enkel de perspectivische diepte geëli-
mineerd; er kan zich nog amper iets binnen 
het kader afspelen. Als er al sprake is van 
een handeling, dan wordt die door de com-
primering van de ruimte onleesbaar 
gemaakt. Het werk – de artistieke arbeid – 
speelt zich grotendeels buiten beeld af. De 
filmische opeenvolging van 31 foto’s com-
penseert deze verregaande fragmentatie 
niet. De som van de delen toont enkel dat 
Palermo zich met een doek rond de foto-
graaf  beweegt. Dat het doek geïdentificeerd 
kan worden als een van Palermo’s Stoffbilder, 
in plaats van een onbewerkt doek, helpt ons 
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evenmin verder. De Stoffbilder zijn vierkante 
werken van doorgaans twee bij twee meter, 
bestaande uit twee of  drie gekleurde stroken 
commerciële stof  die Palermo aan elkaar liet 
stikken en over een frame spande. Het aan-
houdende verplaatsen van het doek in het 
atelier lijkt in het licht van dit werkproces 
alvast weinig relevant.
 Het ontbreken van elke referentie aan 
Palermo’s praktijk in deze serie lijkt para-
doxaal genoeg echter wél met ander werk 
van de kunstenaar te resoneren, meer 
bepaald met zijn seriële metaalwerken en 
met het omvangrijke To the People of  New 
York City uit 1976. In deze werken gaat 
Palermo een relatie aan met wat Mel 
Bochner in 1967 de ‘serial attitude’ heeft 
genoemd.19 Verschillende, voornamelijk 
Amerikaanse kunstenaars vinden in de 
jaren 60 en 70 hun heil in de serie. De seri-
ele modus is voor hen, met Bochner en Sol 
LeWitt op kop, een manier om artistieke 
beslissingen uit te schakelen en de discre-
pantie tussen structurele vanzelfsprekend-
heid en visuele complexiteit bloot te leggen. 
To the People of  New York City, een ambitieus 
werk bestaande uit 15 delen en een totaal 
van 39 panelen, is het culminatiepunt van 
een reeks vroegere en meer bescheiden 
metaalwerken die met de premissen van de 
‘serial attitude’ aan de haal gaan. Deze 
bestaan uit telkens vier metalen panelen 
van gelijke grootte, elk beschilderd met drie 
horizontale banden in verschillende kleu-
ren acrylverf, en suggereren telkens een 
coherent onderliggend systeem. ‘We are 
invited to look for some kind of  rationale’, 
schrijft Christine Mehring, en wel door ‘the 
strict seriality of  their evenly sized, evenly 
spaced, and evenly divided panels combined 
with their repetitions of  and shifts in color.’ 
Die suggestie is echter bedrieglijk. Er valt 
geen onderliggende logica te bespeuren – 
‘[t]hat effort remains essentially unsucces-
sful.’20 Er is wel een serie, maar er is geen 
systeem. Door een fotosequentie op te voe-
ren waarin de belofte om het werkproces af  
te beelden op een bijna treiterende manier 
wordt afgehouden, weerspiegelt Leves foto-
reeks deze balanceeract tussen de suggestie 
en de ondermijning van een systeem. Zo 
lijkt de fotoreeks alsnog aansluiting te vin-
den bij Palermo’s artistieke praktijk; men 
zou zelfs geneigd zijn om ze – in de lijn van 
Clay en Krauss – als een fotografisch analo-
gon van die praktijk te omschrijven… ware 
het niet dat deze lectuur een ongerijmdheid 
bevat: hoewel Palermo’s Stoffbilder en objec-
ten in de jaren 60 wel al eens in reeksen 
werden tentoongesteld, moet zijn engage-
ment met de seriële modus en de bevraging 
van haar structurele logica in de metaal-
werken gesitueerd worden in de jaren 70. 
De voorgestelde relatie tussen Leves foto’s 
en pakweg To the People of  New York City – 

een werk dat overigens pas na Palermo’s 
dood werd gevonden – berust met andere 
woorden op een anachronisme, gevoed 
door ons verlangen om in de fotografische 
representatie een echo van Palermo’s prak-
tijk te ontdekken. Of  kan men de foto’s als 
een aanwijzing zien dat Palermo zich al in 
1968 met serialiteit bezighield, ook al 
kwam het dan nog niet in zijn werk tot 
uiting? In dat geval zou men de fotograaf  
(en/of  de kunstenaar) tot visionair bestem-
pelen en dus opnieuw mythologiseren…

Toch betekent dit niet dat de serialiteit van 
Leves foto’s betekenisloos en vrijblijvend is. 
Een fotoreeks telt niet ‘zomaar’ 31 foto’s. De 
serialiteit van Leves project zegt echter min-
der over de artistieke praktijk van Palermo 
dan over het kunstenaarschap in het alge-
meen en de representatie ervan. Terwijl de 
artistieke arbeid onleesbaar blijft, maken de 
foto’s wel plaats voor alledaagse, min of  
meer in zichzelf  besloten handelingen. De 
serie houdt niet op wanneer het werk 
ophoudt, maar strekt zich uit over het ‘niet-
werken’ – ‘in die Bilder ist nicht weniger ein-
gegangen als die Kontinuität und die Zäsuren 
von Werkverläufen.’21 In een vijftal foto’s 
doet Palermo helemaal niets. Hij verschijnt 
centraal in beeld, maar heeft niets om han-
den. Een aantal andere foto’s toont hoe hij 
een sigaret opsteekt of  zijn hemd weer in 
zijn broek stopt. De laatste tien foto’s tonen 
de kunstenaar simpelweg aan de koffietafel. 
Hij schenkt koffie in, nipt aan zijn kop en 
rookt. Van artistieke arbeid is hier geen 
sprake meer. In de serialiteit van de reeks 
worden al deze beelden, en dus ook de han-
delingen, gelijkwaardig en wordt een ‘pene-
trerende’ blik ons in grote mate ontzegd. 
Geen enkele foto pretendeert de kern van 
Palermo’s kunstenaarschap of  zelfs maar 
van zijn persoonlijkheid te presenteren. We 
worden niet uitgenodigd om in een close-up 
van zijn gezicht op zoek te gaan naar de 
‘echte’ Palermo, maar enkel om naar de vol-
gende foto te gaan. Leves fotoreeks verlegt 
de nadruk van het werkproces naar de 
banale momenten tussendoor en benadrukt 
dat het wel degelijk om banale, en niet om 
stiekem significante momenten gaat.
 De termen die Leves fotoreeks uitzet, zijn 
vergelijkbaar met het project dat Bruce 
Nauman in zijn videowerken van 1967 en 
1968 ontwikkelt. Zowel in de foto’s als in 
Naumans video’s verschuift de aandacht 
van het artistieke product naar de alledaag-
se activiteiten van de kunstenaar in het ate-
lier. Het kunstenaarschap wordt uitgebreid 
met die momenten waarop de kunstenaar 
niet bezig is met werk te produceren. Ook 
wanneer de kunstenaar gewoon in zijn ate-
lier is, impliceert Naumans project, vervult 
hij de rol van kunstenaar. Alles wat hij op 
dat moment doet, hoe banaal ook, kan bij-

gevolg als ‘kunst’ beschouwd worden. Door 
zijn alledaagse handelingen te filmen en te 
benoemen, plaatst Nauman het ‘rondhan-
gen’ in de studio expliciet in het regime van 
de kunst. Zijn video’s reflecteren op de rol 
van de kunstenaar – die nu niet langer 
‘schepper’, maar vooral ‘acteur’ en ‘benoe-
mer’ is – en de status van het kunstwerk.
 Wat Nauman binnen de kunst doet, doet 
de reeks van Leve en Palermo binnen het 
regime van de representatie. De foto’s geven 
de alledaagse handelingen van de kunste-
naar een plaats binnen de fotografische 
representatie van het kunstenaarschap – 
een representatie die traditioneel rond reve-
latie en ‘decisive moments’ draait. Ook hier 
wordt op het kunstenaarschap gereflec-
teerd: door de meest onbeduidende momen-
ten in en buiten het werkproces in beeld te 
brengen, wordt de focus op het idiosyncrati-
sche van de traditionele kunstenaars-
portretten op de korrel genomen en wordt 
getoond dat kunstenaars ook ‘gewone’ 
mensen zijn. Net als zovele anderen roken 
ze, drinken ze koffie, en doen ze soms hele-
maal niets. Leve gebruikt de serie om het 
alledaagse te benadrukken en zo een plaats 
te geven in het beeld van de kunstenaar. Hij 
zet serialiteit in om een visie van het kunste-
naarschap naar voor te schuiven waarin 
noties van het uitzonderlijke en het idiosyn-
cratische niet langer de plak zwaaien.
 Sinds de operationalisering van Hans 
Namuths foto’s in de receptie van Pollocks 
werk, wordt van de foto – document van 
een praktijk enerzijds en negotiatie tussen 
kunstenaar en fotograaf  anderzijds – ver-
wacht dat hij ons het werk van de kunste-
naar beter doet begrijpen. De fotoreeks van 
Manfred Leve en Blinky Palermo lost derge-
lijke verwachtingen niet in. Door de moge-
lijkheid om iets over de kunstenaar en zijn 
werk te leren zo nadrukkelijk af  te houden, 
legt de reeks het verlangen echter wel bloot 
en presenteert het een zelfreflexieve bevra-
ging van de strategieën die de fotografische 
representatie van kunstenaars zoal han-
teert. De foto’s mogen over Blinky Palermo 
dan wel vaag blijven; met betrekking tot het 
begrip ‘kunstenaarschap’ komen ze wel 
scherp en kritisch uit de hoek.

Noten

 1  Voor een uitgebreide bespreking van het werk 
van Blinky Palermo en de invloed van Joseph 
Beuys verwijs ik graag naar de recente 
literatuur over Palermo, en in het bijzonder 
naar het boek van Christine Mehring, Blinky 
Palermo. Abstraction of  an Era, New Haven/
London, Yale University Press, 2008. 

 2  Blinky Palermo, 1964-1976, München, 
Galerie-Verein, 1980.

 3  Mehring, op. cit. (noot 1), p. 4.

 4  In het boek Aktionen – Vernissagen – Personen. 
Die Rheinische Kunstszene der 50er und 60er 
Jahre. Eine Fotodokumentation von Manfred Leve 
(Köln, Rheinland-Verlag, 1982) geeft Leve een 
beknopte uiteenzetting over zijn fotoproject. In 
een e-mail aan de auteur (4 maart 2012) 
verwijst Leve echter vooral naar het boek I 
Don’t Make Photographs, I Take Photographs. 
Photographien 1957-2003 von Manfred Leve 
(Köln, Verlag der Buchhandlung Walther 
König, 2004) en het daarin opgenomen essay 
van Hans-Joachim Verspohl, Manfred Leve 
Photograph (pp. 256-264), als een accurate 
bespreking van zijn ‘filosofie’.

 5  Verspohl, ibid., p. 260.
 6  De volledige reeks is gepubliceerd in I Don’t 

Make Photographs, I Take Photographs…, op. cit. 
(noot 4). 

 7  Hans Namuth, L’atelier de Jackson Pollock, Paris, 
Macula, 1978 (geen paginering).

 8  Allan Kaprow, The Legacy of  Jackson Pollock 
(1958), in: idem, Essays on the Blurring of  Art 
and Life, Berkeley, University of  California 
Press, 1993, pp. 1-9; voor een meer uitgebreide 
bespreking van de invloed van Namuths foto’s 
op de kunstwereld van de jaren 60 en 70, zie 
Barbara Rose, Le mythe Pollock porté par la 
photographie, in Namuth, ibid. 

 9  Jean Clay, Hans Namuth: Critique d’Art, in 
Macula, nr. 2, 1977; Rosalind Krauss, Emblèmes 
ou lexies: le texte photographique, in Namuth, ibid.

 10  Krauss, in Namuth, ibid.
 11  Ugo Mulas, New York: The New Art Scene, New 

York, Holt, Rinehart & Winston, 1967, p. 74.
 12  Sidney Janis, The Photographer & The Artist, 

New York, Sidney Janis Gallery, 1976.
 13  Verspohl, op. cit. (noot 4), p. 261.
 14  Susanne Küper, About Space and Time: Blinky 

Palermo’s Wall Drawings and Paintings, in: Lynne 
Cooke, Karen Kelly & Barbara Schröder (red.), 
Blinky Palermo: Retrospective 1964-1977, New 
York/New Haven, Dia Art Foundation/Yale 
University Press, 2010, pp. 61-79 (p. 72).

 15  Zie bijvoorbeeld ook Wouter Davidts, From 
Painting to Sculpture and Back Again (And Again, 
and Again): On Imi Knoebel’s Raum 19, in 
Afterall, herfst/winter 2008, pp. 122-129. 
Davidts bespreekt eenzelfde aspect van 
ruimtelijke ‘verwarring’ in Imi Knoebels Raum 
19. Knoebel was een goede vriend van 
Palermo, en een studiegenoot aan de 
Kunstakademie Düsseldorf. De titel van 
Knoebels werk, Raum 19, verwijst naar een 
atelier dat Knoebel en Palermo in de academie 
deelden met Imi Giese en Jörg Immendorff. In 
zijn essay betrekt Davidts Raum 19 onder 
andere op Henri Matisses L’Atelier Rouge uit 
1911, waarin de grens tussen vloer en muur, 
net als in Leves fotoreeks, meermaals achter 
doeken en objecten verborgen blijft.

 16  Voor Mulas’ volledige getuigenis, zie www.
ugomulas.org.

 17  De fotoreeks werd gepubliceerd in Ugo Mulas, 
Lucio Fontana, Milano, Mauri, 1968. Een 
selectie van vier foto’s is online te raadplegen 
via www.ugomulas.org.

 18  De foto’s zijn gepubliceerd in Mulas, op. cit. 
(noot 11).

 19  Mel Bochner, The Serial Attitude, in Artforum, 
vol. 6, nr. 4 (december 1967), pp. 28-33.

 20  Mehring, op. cit. (noot 1), p. 156.
 21  Verspohl, op. cit. (noot 4), p. 261. Mijn nadruk.
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LISA COLPAERT & STEVEN JACOBS

Introductie

In veel Hollywoodfilms uit de jaren 40 en 
vroege jaren 50 spelen geschilderde portret-
ten een belangrijke rol in de plot of  kapen ze 
veel aandacht weg in de mise-en-scène. 
Vooral in noir thrillers en gothic melodramas 
wordt aan portretten een mysterieuze en 
bedreigende geladenheid toegedicht. Het 
gaat overwegend om vrouwenportretten, 
die grofweg in twee groepen kunnen worden 
ingedeeld. De ene groep omvat matriarchale 
figuren en voorouders die als identificatie-
model fungeren voor de vrouwelijke hoofd-
personages. De andere groep bestaat uit 
geschilderde portretten van het vrouwelijke 
hoofdpersonage zelf, die het verlangen aan-
wakkeren van de mannelijke protagonist.
 Tot welk genre het ook behoort, een vrou-
wenportret houdt de personages doorgaans 
in zijn greep en bezit een betoverende wer-
king die vaak fataal is. Opvallend genoeg 
geldt dit niet voor de mannenportretten. Zij 
representeren in de Hollywoodfilms van de 
jaren 40 bijna uitsluitend overleden echtge-
noten of  patriarchen, die bovendien vaak 
worden geridiculiseerd. In films als I Married 
a Witch, Scarlet Street en Strangers on a Train 
wordt een patriarchale voorouderfiguur of  
een al dan niet overleden echtgenoot via zijn 
beeltenis bespot. In Sullivan’s Travels wordt 
de norse blik op het portret van de gestorven 
echtgenoot al naargelang de actie karikatu-
raal gewijzigd. Niet toevallig vond Preston 
Sturges, de regisseur van deze film, het auto-
ritaire (mannen)portret een bijzonder 
geschikt attribuut voor de Hollywood-
komedie.
 Opvallend is dat de magische eigenschap-
pen van de vrouwenportretten in deze films 
niet zozeer op picturale eigenschappen, 
maar vooral op cinematografische kwalitei-
ten berusten. Met filmische middelen wordt 
de maximale impact van de schilderkunst op 
de personages geïllustreerd. Zo suggereren 
voorwaartse tracking shots, ondersteund 
door dramatische muziek, een intiem con-
tact tussen beschouwer en portret. Specifieke 
shotcomposities presenteren het portret als 
een personage onder de andere. De ene keer 
worden diverse personages rond het portret 
gegroepeerd, de andere keer kijkt de gepor-
tretteerde als een bewaarengel of  kwelduivel 
over de schouder van een personage heen. 
Geregeld wordt met behulp van een conven-
tionele shot/reverse shot-logica de illusie 
gewekt dat de geportretteerde terugkijkt. De 
blikrichting van de figuur op het schilderij 
wordt in een systeem van eyeline matches 
geïntegreerd. Ook atmosferische effecten 
worden ingezet om het portret tot leven te 
wekken. In de film noir en het gothic melo-
drama wordt het portret door een meester-
lijk licht- en schaduwspel geanimeerd. Door 
bepaalde delen van het geschilderde opper-
vlak uit te lichten, lijkt de geportretteerde 
van de achtergrond los te komen. In som-
mige scènes wordt het portret verlevendigd 
door de reflectie van bliksemflitsen of  regen 
die op de ruiten valt. Geluid – aanzwellende 
muziek of  de stem van de overledene – doen 
de rest. Al deze cinematografische elemen-
ten – mise-en-scène, specifieke narratieve 
situaties, acteursregie, shot-compositie, 
camerawerk, montage, belichting, geluids-
effecten – onderstrepen dat de illusionisti-
sche werking van het schilderij voor de per-
sonages krachtig en vaak fataal is.
 Tegelijk is ook het ‘realisme’ van de por-
tretten van groot belang. Het realisme geeft 
het portret een illusionistische werking, en 
sticht verwarring tussen beeld en origineel. 
Zoals in de beroemde kunstenaarsanekdo-
tes uit de klassieke oudheid, waarin wordt 
verhaald over meesterwerken die mensen 
en dieren konden misleiden, verwekken de 
portretten twijfel over de grens tussen 
geportretteerde en het portret, tussen leven 
en dood. Deze spanning vertaalt zich in een 
strijd op leven en dood of  resulteert in 
waanzin.

Al de vrouwenportretten in deze films staan 
in het teken van de verbondenheid met de 
dood – een gegeven dat teruggrijpt op 
beroemde literaire precedenten als The Oval 
Portrait (1842) van Edgar Alan Poe of  The 
Picture of  Dorian Gray (1890) van Oscar 
Wilde. Om te beginnen worden ze in veel 
gevallen geassocieerd met een gestorvene. 
Deze portretten maken niet alleen de identi-
ficatie van een levend personage met de 
overledene mogelijk, maar lijken de dode 
ook tot leven te brengen. De portretten die 
levende vrouwen afbeelden – de vrouwelijke 
hoofdpersonages in de films – zijn verbon-
den met de dood doordat ze de ‘gevaarlijke’ 
vrouw (vanuit het perspectief  van de man-
nelijke tegenspeler) letterlijk vastzetten in 
een statische voorstelling, en aldus onscha-
delijk maken. Enkel in de gecontroleerde, 
machteloze vorm van het geschilderde por-
tret vormt de vrouwelijke seksualiteit niet 
langer een bedreiging voor het mannelijke 
personage. Tot slot kondigt het portret vaak 
ook letterlijk de dood van de geportretteerde 
vrouw aan, of  gaat het gepaard met de dood 
van het mannelijke personage. In dat laat-
ste geval hebben we niet alleen te maken 
met femmes fatales, maar ook met fatale por-
tretten. 

I. VROUWELIJKE GEESTEN

In de romantische ghost stories beel-
den de portretten ronddolende gees-
ten af. Daarbij wordt het portret inge-
zet als een bovennatuurlijk medium 
om de communicatie tussen levende 
en gestorvene mogelijk te maken. 

[I.1] Portret van Jennie Appleton 
(Eben Adams, 1934)
Eben Adams (Joseph Cotton) was tijdens de 
Grote Depressie werkzaam in New York. 
Zijn oeuvre omvat stadsgezichten, land-
schappen (van onder andere Cape Cod), 
bloemstukken en wandschilderingen met 
taferelen uit de Ierse onafhankelijkheids-
strijd. Zijn meesterwerk is echter het portret 
van Jennie Appleton (Jennifer Jones), een 
meisje dat hij in Central Park ontmoette, 
maar dat bijna ogenblikkelijk als een schim 
in het niets oploste. Na pogingen om haar 
uit het geheugen te tekenen, dook ze 

opnieuw op en stond ze model in zijn atelier. 
Telkens opnieuw verdween ze echter op 
mysterieuze wijze. Achteraf  bleek dat 
Jennie uit de dood was teruggekeerd om 
haar uitverkoren geliefde op te zoeken. 
Matthew (Cecil Kellaway), eigenaar van een 
kunstgalerie die Adams ondersteunde, 
merkte de tijdloze dimensie van het portret 
op: ‘It reminds me of  something long ago 
and there ought to be something timeless 
about a woman, something eternal. You 
can see it in all the great portraits of  the 
past. They make you feel you could meet 
these women anywhere and be inspired by 
them.’ 
Portrait of  Jennie (William Dieterle, 1949, 
geschilderd door Robert Brackman) 

[I.2] Portret van Pandora Reynolds 
(Hendrik van der Zee, ca. 1930)
Hendrik van der Zee (James Mason) schil-
derde het portret van Pandora Reynolds 
(Ava Gardner) – een beroemde zangeres en 
een lokale schone in het Spaanse vissers-
dorp Esperanza, waar vooral Britten woon-
den – op zijn boot. De mythologische refe-
renties en de combinatie van het antieke en 
het moderne herinneren aan zowel Giorgio 
de Chirico als Paul Delvaux. Eigenlijk wilde 
Van der Zee de Pandorafiguur uit de Griekse 
mythe afbeelden, maar net toen hij het por-
tret voltooide, werd zijn schip beklommen 
door de hem onbekende Pandora Reynolds 
die – ogenschijnlijk onberoerd door haar 
unheimliche gelijkenis met het portret – 
prompt het gelaat uitwiste. Geenszins van 
zijn stuk gebracht vormde Van der Zee het 
hoofd – in de traditie van De Chirico’s meta-
fysische portretten – om tot een ovaal mas-
ker, en drukte hij zijn tevredenheid uit over 
haar iconoclastische daad: ‘I was wrong to 
portray her as a particular woman – no 
matter how beautiful. Pandora should 
appear as Woman in the abstract: bride and 
mother, the original and generic egghead, 
from which we can imagine the whole 
human race to have been hatched. By sheer 
chance, you have contributed the unexpec-
ted element which my painting needed.’
 Later vernam Pandora dat Van der Zee de 
legendarische Vliegende Hollander was en 
zijzelf  diens wedergeboren vrouw, die hij 
eeuwen geleden in een vlaag van jaloezie 
had gedood. Van der Zee, gedoemd om eeu-
wig in eenzaamheid en verdriet te leven, 
kon enkel gered worden door de opoffering 
van een vrouw die uit liefde voor hem wilde 
sterven. De kunstenaar en zijn muze stier-
ven samen op zee na een schipbreuk aan de 
Costa Brava op 2 september 1930. Het doek 
werd samen met hun levenloze lichamen 
teruggevonden.
Pandora and the Flying Dutchman (Albert 
Lewin, 1951, geschilderd door Ferdie 
Bellan) 

[I.3] Miniatuurportret van een jonge 
vrouw (Anonieme meester, zestiende 
eeuw)
Dit renaissance-miniatuurportret, dat aan 
de natuurgetrouwheid van de portretten 
van Hans Holbein herinnert, toont de jonge 
bruid van zeevaarder Hendrik Van der Zee 
(James Mason) (zie I.2).
Pandora and the Flying Dutchman (Albert 
Lewin, 1951, foto van Man Ray)

[I.4] Portret van Carlotta Valdes 
(kunstenaar onbekend, ca. 1854)
Het portret van Carlotta Valdes (1831-
1857) – een ex-danseres uit San Francisco 
die zelfmoord pleegde – speelde een sleutel-
rol in een moordzaak waarbij Gavin Elster 
(Tom Helmore) met de hulp van zijn minna-
res Judy (Kim Novak) zijn vrouw vermoord-
de. Judy deed zich daarbij voor als Gavins 
neurotische vrouw Madeleine. In de ban 
van de geest van Carlotta, die haar betover-
grootmoeder zou zijn geweest, bezocht 
Madeleine regelmatig Carlotta’s graf  en 
haar portret in het museum. Ze werd daarbij 
nauwkeurig in de gaten gehouden door oud-
politie-inspecteur Scottie Ferguson (James 
Stewart). Meerdere keren trof  Ferguson 
Madeleine aan terwijl ze betoverd het schil-
derij aanschouwde. Uiteindelijk ensceneer-
de Elster de dood van zijn échte vrouw op 
zo’n manier dat Ferguson dacht getuige te 
zijn van de zelfmoord van Madeleine. 
 Het portret toont Carlotta op de portiek 
van een koloniaal huis, met een doorkijk op 
een landschap met spectaculaire wolkenhe-
mel. De lavendelkleurige wolken, die zo 
typisch zijn voor de Bay Area, leggen een 
gloed over haar gewaad en over een zuil van 
de portiek. Het schilderij past in de traditie 
van het Engelse aristocratische portret, die 
teruggaat tot Gainsborough, die op zijn 
beurt teruggreep op Antoon Van Dycks por-
tretten van de Genuese adel. 
Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958, geschil-
derd door John Ferren)

Dood en vrouwenportretten in noir thrillers en  
gothic melodramas

Kleine museumgids voor een Noir Portrait Gallery
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II. MATRIARCHEN

Heel wat portretten beelden – letterlijk 
of figuurlijk – matriarchale figuren af 
die na hun dood via hun geschilderde 
portret het leven van anderen bepalen. 
Vaak krijgen deze portretten een pro-
minente plaats toegewezen in de 
woning waarin een groot deel van de 
film zich afspeelt. Zo lijken ze bijvoor-
beeld aan de wand boven de haard 
een rituele plek te markeren waarrond 
de familieleden zich verzamelen.

[II.1] Portret van Mevrouw Lagana 
(kunstenaar onbekend, ca. 1945)
Het portret van Mevrouw Lagana sierde na 
haar dood de werkkamer in het riante huis 
van haar zoon, maffiabaas Mike Lagana 
(Alexander Scourby). De geportretteerde 
had haar laatste jaren in deze woonst door-
gebracht en was er ook gestorven. De loca-
tie van het portret verraadde niet alleen 
Lagana’s bewondering voor zijn moeder – 
‘They broke the mould when they made 
her’ – maar bracht ook op een pijnlijke 
manier in herinnering hoezeer zij ontgoo-
cheld in hem was. Toen politie-inspecteur 
Dave Bannion (Glenn Ford) de woning bin-
nenviel, kon hij alleen maar misprijzen voor 
Lagana en het portret uiten: ‘Nice kids, 
party, picture of  Mama up there on the wall. 
No, it’s no place for a stinking cop!’
The Big Heat (Fritz Lang, 1953) 

[II.2] Portret van Sophie Albertson 
(kunstenaar onbekend, ca. 1940)
Dit portret van Sophie Albertson hing in 
haar riante Victoriaanse huis op Telegraph 
Hill in San Francisco. Albertson werd ver-
moord door haar neef  Alan Spender 
(Richard Basehart) om haar erfenis te kun-
nen opstrijken. Het portret maakte een 
diepe indruk op zijn echtgenote Karin 
(Valentina Cortesa), een wanhopige overle-
vende van de kampen die zich had uitgege-
ven als Sophies nichtje uit Polen. Karin 
voelde zich bedreigd door het realistische 
portret: ‘The fear I had in Belsen came back 
to me. Whether it was my own conscience 
or something in the house itself, I couldn’t 
tell.’ Zo stelde Karin dat ze het vreemde 
gevoel had dat het portret haar doorzag. 
The House on Telegraph Hill (Robert Wise, 1951)

[II.3] Portret van Alice Alquist als 
Keizerin Theodora (kunstenaar 
onbekend, ca. 1860)

Dit neoclassicistische portret van de 
beroemde actrice en zangeres Alice Alquist 
in haar rol van Keizerin Theodora herinnert 
duidelijk aan andere voorstellingen van de 
Byzantijnse heerseres, zoals de bekende 
mozaïek in de Basilica San Vitale in Ravenna 
of  de voorstelling van Theodora in het 
Colosseum door Benjamin Constant. 
Theodora wordt ten voeten uit afgebeeld, 
draagt een scepter en een met parels bezette 
kroon, en opent haar armen naar het 
publiek. Het portret hing boven de haard in 
het riante huis van Alquist in Londen, waar 
ze op 14 oktober 1874 vermoord werd aan-
getroffen door haar nicht Paula Alquist 
(Ingrid Bergman). Toen Paula met haar 
echtgenoot Gregory Anton (Charles Boyer) 
het huis aan Thornton Square betrok, werd 
het portret opgeborgen in een afgesloten 
zolderkamer. Daar ontdekte Anton de vier 
edelstenen die Alice ooit van de Tsaar had 
gekregen; zij zaten verwerkt in het 
Theodora kostuum waarmee Alice op het 
schilderij staat afgebeeld. Gregory Anton 
bleek in werkelijkheid Sergis Bauer te zijn, 
de vroegere pianobegeleider, minnaar en 
moordenaar van Alice.
Gaslight (George Cukor, 1944)

[II.4] Portret van Marie Meredith  
(Mr. Meredith, ca. 1930)
Dit geïdealiseerde portret van Marie 
Meredith werd geschilderd door haar echt-
genoot. Zowel de wolkenpartij op de achter-
grond als de pose, de stijl en het kleurenpa-
let roepen de romantische pastelportretten 
van Thomas Lawrence op. Het portret sier-
de de slaapkamer van hun dochter Stella 
Meredith (Gail Russell), die na de dood van 
haar ouders opgroeide bij haar grootvader. 
Een kopie ervan hing in het kantoor van 
Maries beste vriendin Miss Holloway 
(Cornelia Otis Skinner), die directeur was 
van een instelling voor zwakzinnigen en die 
Marie had beloofd voor Stella te zorgen. 
Stella bleek echter niet de dochter van Marie 
maar van Carmella te zijn, een Spaanse 
zigeunerin die het model en de minnares 
van de kunstenaar was. Tegen Carmella’s 
zin adopteerde Marie het kindje. Beide vrou-
wen kwamen kort na het incident om het 
leven en bleven in het verlaten huis van de 
Merediths, dat aan de kust van Cornwall 
was gelegen, rondspoken. 
The Uninvited (Lewis Allen, 1944, geschil-
derd door Richard Kitchin)

III. VROUWELIJKE VOOROUDERS

De voorouderportretten maken meest-
al deel uit van overdadig gestoffeerde 
interieurs in voorouderlijke huizen en 
verwijzen naar een familiegeschiede-
nis getekend door ziekte, pijn of bloed-
vergieten. Vaak belichamen ze atavis-
tische of spiritistische krachten, en 
lijken ze de geest of de ziel van de 
geportretteerde te bevatten. Niet zel-
den vervullen ze een belangrijke rol in 
de speurtocht die de heldin onder-
neemt om de mysteries van de familie-
geschiedenis te doorgronden. In de 
feministische filmtheorie (Laura 
Mulvey, Mary Ann Doane) worden deze 
portretten vaak geïnterpreteerd als 
instrumenten in een psychologisch 
proces waarbij het vrouwelijk hoofd-
personage zich identificeert met een 
denkbeeldige moederfiguur. Terwijl de 
meeste noir-portretten zijn geschil-
derd in een burgerlijk-realistische stijl, 
beantwoorden de portretten van verre 
voorouders logischerwijs het vaakst 
aan de stilistische conventies van de 
17de- of 18de-eeuwse Angelsaksische 
portretschilderkunst.

[III.1] Portret van Azeald Van Ryn 
(kunstenaar onbekend, ca. 1743)
Het portret van Azeald Van Ryn, geschil-
derd in de stijl van de Engelse portretschil-
derkunst uit de 17de en 18de eeuw, sierde 
de wand boven de klavecimbel in de Rode 
Kamer van het slot van Dragonwyck, gele-
gen in de Catskill Mountains, waar de 
geportretteerde ooit zelfmoord pleegde. Na 
haar dood spookte haar geest door 
Dragonwyck. Op de klavecimbel klonk 
muziek die enkel door leden van het geslacht 
Van Ryn kon worden gehoord. Het portret 
vertoonde een sprekende gelijkenis met 
Katherine (Connie Marshall), die werd ver-
giftigd door haar echtgenoot Nicholas Van 
Ryn (Vincent Price), Azealds achterklein-
zoon. Het portret maakte ook een grote 
indruk op Miranda (Gene Tierney), 
Nicholas’ tweede vrouw. Voor haar vormde 
het portret niet alleen een memento mori 
van een moord uit een ver verleden, maar 
ook een aankondiging van naderend onheil.
Dragonwyck (Joseph M. Mankiewicz, 1946)

[III.2] Portret van Lady Caroline  
De Winter (kunstenaar onbekend,  
late 18de eeuw)
Dit portret toont Lady Caroline De Winter 
(1760-1808) ten voeten uit. Het met zorg 
weergegeven gewaad, het architecturale 
element van de zuil en de doorkijk op het 
landschap herinneren aan de portretten 
van Gainsborough. Het landschap is moge-
lijk Manderley, het landgoed van de familie 
De Winter aan de kust van Cornwall. Meer 
dan een anderhalve eeuw bevond het schil-
derij zich in een lange gang in de oostvleu-
gel van Manderley, die met meerdere voor-
ouderportretten was gedecoreerd. In de 
jaren 1930 speelde het portret een belang-
rijke rol in het leven van Maxim De Winter 
(Laurence Olivier), een nazaat van Lady 
Caroline. Zijn eerste vrouw Rebecca, die in 
mysterieuze omstandigheden om het leven 
kwam, liet ooit een kopij van het gewaad 
maken voor een verkleedpartij op 
Manderley. Jaren later volgde de tweede Mrs 
De Winter (Joan Fontaine) de sinistere sug-
gestie van gouvernante Mrs Danvers (Judith 
Anderson) om haar kostuum eveneens te 
baseren op het portret. Zonder het te besef-
fen kleedde de tweede Mrs De Winter zich 
dus exact als de dode Rebecca, die Manderley 
zo in de greep bleef  houden. Wellicht ging 
het portret verloren in de grote brand die 
Manderley kort daarna volledig in de as 
legde.
Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940)

IV. FATALE PORTRETTEN: DODE 
VROUWEN

Het zwaartepunt van het noir-museum 
ligt ongetwijfeld bij de portretten van 
fatale vrouwen – vrouwen die een 
quasi ‘dodelijk’ erotisch verlangen 
opwekken bij mannelijke protagonis-
ten. Deze portretten vormen een 
memento mori – zoals bij de voorou-
derportretten – ofwel een voorbode 
van de dood van de geportretteerde 
vrouw. Niet zelden worden het lijk en 
het portret van de gestorvene nadruk-
kelijk samen in beeld gebracht of 
wordt in de dialoog vermeld dat het 
levenloze lichaam van de vrouw onder 
haar portret werd gevonden.

[IV.1] Portret van Marcella Henderson 
(kunstenaar onbekend, ca. 1940)

Dit geïdealiseerde portret, waarvan pose, 
stijl en kleurenpalet Whistlers portretten-
reeks van Lady Meux oproepen, stelt de 
onhebbelijke femme fatale Marcella 
Henderson voor. Het sierde haar eigen 
appartement in New York waar haar dode 
lichaam werd teruggevonden. Aanvankelijk 
werd haar echtgenoot verdacht, maar uit-
eindelijk bleek ze vermoord te zijn door haar 
minnaar, Jack Marlowe (Franchot Tone), 
een emotioneel getroebleerde, modernisti-
sche beeldhouwer. 
Phantom Lady (Robert Siodmak, 1944)

[IV.2] Portret van Sugar Torch 
(Christine Downs, 1952) 
Het portret toont de vermoorde nachtclub-
danseres Sugar Torch (Glorie Pall) in een 
karmozijnrode kimono, ontworpen voor 
haar geisha-act. Anders dan in de pin-ups 
en posters die haar representeren, is ze hier 
niet naakt te zien – ‘Not an inch of  flesh 
exposed, only her face’. Het portret werd 
geschilderd door Christine Downs (Victoria 
Shaw) en door haar befaamde collega 
McAllister (Anna Lee) omschreven als ‘a 
work filled with total youthful vibration. 
Countless little strokes of  pure crimson, 
rather than mixing colors on the palette’. 
Downs maakte het schilderij in opdracht 
van Hansel (Neyle Morrow), een bibliothe-
caris die Sugar Torch had geholpen bij de 
samenstelling van haar geisha-act en die 
haar ook de kimono, obi en pruik had 
geschonken. Het portret hing in Sugars 
kleedkamer waar ze met de dood werd 
bedreigd vooraleer ze op straat werd ver-
moord. Een detective vond een kogelschot in 
Sugars portret en constateerde droog: 
‘Someone put a bullet through her pain-
ting, and another one trough her neck.’ De 
dader bleek de geliefde van Hansel te zijn.
The Crimson Kimono (Samuel Fuller, 1953)
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[IV.3] Portret van Theresa Randolph 
(kunstenaar onbekend, ca. 1940)
Het levenloze lichaam van Theresa 
Randolph (Barbara O’Neil) werd terugge-
vonden onder dit majestueuze portret in 
haar villa in Palm Springs. Ze werd ver-
moord door haar psychotische ex-minnaar 
David Korvo (José Ferrer), die haar chan-
teerde nadat ze hem had afgewezen. 
Typerend is het contrast tussen de bijna 
fotografische weergave van het gelaat en de 
hevige, circulaire penseelstreken op het 
lichaam en de achtergrond. 
Whirlpool (Otto Preminger, 1949)

V. FATALE PORTRETTEN: 
SCHIJNDODE VROUWEN

In sommige films met fatale portretten 
wordt twijfel gezaaid over de dood van 
de geportretteerde femme fatale. De 
geportretteerde blijkt uiteindelijk niet 
dood te zijn (Laura, The Unsuspected), 
de gedaante van een dode tweeling-
zus te hebben aangenomen (A Stolen 
Life), een mysterieuze gelijkenis te 
hebben met een andere vrouw (The 
Dark Corner) of gewoonweg niet te 
bestaan (Strangers in the Night). De 
vermeende dode lijkt uiteindelijk weer 
tot leven te komen, wat beklemtoond 
wordt door de levende vrouw en haar 
statische portret nadrukkelijk samen 
in beeld te brengen. In The Woman in 
the Window duidt de juxtapositie van 
geportretteerde en portret op het feit 
dat de vrouw een schim of droomver-
schijning is.

[V.1] Portret van Laura Hunt (Jacoby, 
ca. 1940)
Het burgerlijk-realistische portret van 
Laura Hunt (Gene Tierney), dat de wand 
boven de haard sierde in haar elegante flat 
in New York, werd geschilderd door Jacoby 
(John Dexter, uncredited) toen hij een kort-
stondige liefdesrelatie met haar had. Hun 
verhouding werd gedwarsboomd door 
kunstcriticus Waldo Lydecker (Clifton 
Webb), die Jacoby’s werk in een van zijn sar-
donische columns afdeed als ‘camouflaged 
imitations of  better painters’. Hierna kon 
ook Laura hem niet meer ernstig nemen. 
Volgens Lydecker, die een vaderlijke affectie 
voelde voor Laura, miste dit portret de 
karakteristieke levendigheid en warmte van 
het model. Desalniettemin maakte het een 
sterke indruk op detective Mark McPherson 
(Dana Andrews), die de moord op Laura 

onderzocht. McPherson werd zelfs verliefd 
op Laura door louter naar haar portret te 
kijken. Tijdens zijn onderzoek spendeerde 
de detective uren in de nabijheid van het 
portret en gedroeg hij zich meermaals als – 
in de woorden van Lydecker – ‘a patient 
who fell in love with a corpse’. Toen 
McPherson op een gegeven moment in de 
flat van de overledene wakker werd, stond 
deze laatste tot zijn grote verbazing in leven-
de lijve naast haar portret. Uiteindelijk bleek 
het verminkte lijk in Laura’s flat van iemand 
anders te zijn.
Laura (Otto Preminger, 1944, foto bewerkt 
door Frank Polony)

[V.2] Portret van Matilda Frazier 
(Oliver Keane, ca. 1940)
Oliver Keane (Hurd Hatfield) was een veel-
belovend kunstenaar die de verwachtingen 
echter nooit wist in te lossen. Het portret 
toont zijn geliefde Matilda Frazier (Joan 
Caulfield), de beschermelinge van Victor 
Grandison (Claude Rains), een schrijver en 
kunstverzamelaar die vooral bekendheid 
verwierf  met zijn hoorspelen op de radio. 
Het herinnert vaag aan zowel Gainsborough 
als Renoir, en was prominent aanwezig in 
het statige landhuis van Grandison waar 
het de wand boven de haard sierde. 
Gedurende een bepaalde periode werd het 
zelfs als een memento mori aanbeden omdat 
Matilda na een schipbreuk dood gewaand 
werd. Toen de kunstenaar haar in levende 
lijve terugzag naast haar portret, stelde hij 
dat ‘Matilda hasn’t changed. But the pain-
ting has. It just died’. Later werd Keane door 
de jaloerse Grandison vermoord. 
The Unsuspected (Michael Curtiz, 1947)

[V.3] Portret van Katherine Bosworth 
(Karnock, ca. 1945)
Het portret van Katherine Bosworth (Bette 
Davis) werd geschilderd door Karnock 
(Dane Clark), een arme, sociaal geëngageer-
de kunstenaar die voornamelijk sociaal-
realistische portretten en taferelen in houts-
kool maakte. Hij ontmoette Kate, die zelf  
kunstenaar was, op haar eerste vernissage 
in de Gruen Gallery. Karnock keurde Kates 
impressionistische landschappen en realis-
tische portretten af  en vond zowel de schil-
deres als haar werk ‘stiff, thin grown, 
afraid’. Niettemin mocht hij Kates atelier 
gebruiken en gaf  hij haar schilderlessen. 
Het realistische portret van Kate is een uit-
zondering in het oeuvre van Karnock, die 
immers een hekel had aan klassieke portret-
schilderkunst – ‘Who fools around with 
models anyway? We should have gone out 
in the streets. We should have painted what 

we saw!’ Het werd geschilderd na haar ver-
meende dood: Kate werd immers verkeerde-
lijk aangezien voor haar identieke tweeling-
zus Patricia, die bij een zeilongeluk om het 
leven kwam. Zelf  werd de kunstenaar dan 
ook verrast door de sprekende gelijkenis van 
dit uit het geheugen geschilderde portret: ‘I 
hit the eyes perfect. I thought yours were 
different. They’re not. Not a bit.’ 
A Stolen Life (Curtis Bernhardt, 1946, 
geschilderd door Martin Kosleck)

[V.4] Portret van Rosemary Blake  
(Paul Arnheim, ca. 1940)
Dit portret ontsproot uit de fantasie van 
Hilda Blake (Helen Thimig), een oude, een-
zame, kreupele en mentaal gestoorde 
vrouw, die een fictieve dochter verzon en 
kunstenaar Paul Arnheim uit San Francisco 
de opdracht gaf  een ‘portret’ van haar 
dochter te maken. Hilda Blake liet de ‘doch-
ter’ ook corresponderen met Sergeant John 
Meadows (William Terry), die zijn penvrien-
din trachtte op te zoeken toen hij terugkeer-
de van het front in de Stille Zuidzee. Toen 
Ivy Miller (Edith Barrett), een vriendin van 
Hilda Blake, aan John Meadows de ware 
toedracht trachtte te vertellen, werd zij ver-
moord. Vervolgens werd ook Meadows met 
de dood bedreigd. Hilda Blake werd uitein-
delijk door het schilderij verpletterd toen 
het op een miraculeuze wijze van de wand 
viel.
Strangers in the Night (Anthony Mann, 1944)

[V.5] Portret van een onbekende 
vrouw (toegeschreven aan Rafael, 
begin 16de eeuw)
Hoewel dit portret door sommigen aan 
Rafael werd toegeschreven, wijken de 
krachtige penseelstreken en de dramatische 
effecten van het wapperende haar en de 
wolkenhemel sterk af  van de soberheid van 
de renaissanceschilderkunst. Het schilderij 
behoorde tot de uitgebreide kunstcollectie 
van Hardy Cathcart (Clifton Webb), een 
excentrieke verzamelaar uit New York die 
het in de kluis van zijn riante kunstgalerie 
bewaarde. Cathcart merkte het schilderij op 
in een Italiaanse privécollectie en stelde 
alles in het werk om het te verwerven. Nadat 
dit hem gelukt was, huwde hij een jonge 
vrouw (Cathy Downs) die een sprekende 
gelijkenis vertoonde met de geportretteerde. 
Net zoals de dame op het eeuwenoude por-
tret, wilde Cathcart zijn echtgenote eeuwig 
jong houden: ‘I never want you to grow up. 
You should remain ageless, like a Madonna, 
who lives and breathes and smiles, and 
belongs to me.’ 
The Dark Corner (Henry Hathaway, 1946)

[V.6] Portret van Alice Reed (Clemens, 
ca. 1940)
Het portret van Alice Reed (Joan Bennet) 
prijkte in de etalage van een kunstgalerie in 
Manhattan toen het werd opgemerkt door 
Richard Wanley (Edward G. Robinson), een 
psychologiedocent aan Gotham College. 
Alice Reed, die in de buurt woonde en gere-
geld ging kijken hoe passanten haar portret 
adoreerden, omschreef  Wanleys reactie als 
‘a long, low, solemn whistle’. Algauw raak-
te Wanley in de ban van het portret – zo 
droomde hij dat hij het model in de reflectie 
van het uitstalraam opmerkte. Wat later 
maakte Wanley kennis met de geportret-
teerde, die hem meenam naar haar apparte-
ment om meer werk van de kunstenaar te 
bekijken. Daar raakte Wanley betrokken in 
een fatale vechtpartij met Frank Howard 
(Arthur Loft), de gewelddadige vriend van 
Alice.
The Woman in the Window (Fritz Lang, 1944)

VI. FATALE PORTRETTEN: 
SYMBOLISCHE DODEN

Het portret van de femme fatale mar-
keert niet altijd haar letterlijke, maar 
vaak slechts een symbolische dood. 
Het zet de vrouw vast in een beeld en 
kondigt zo vaak een toestand aan van 
machteloosheid en immobiliteit, door-
dat de protagoniste levensgevaarlijk 
gewond raakt of gevangen gezet wordt. 
Anderzijds heeft het portret vaak ook 
een immobiliserende of fatale werking 
op de mannelijke protagonist, die er als 
een Pygmalion aan verslingerd geraakt 
(Paradine Case, Shock proof), waanzin-
nig wordt (Experiment Perilous) of 
vermoord wordt (Dear Murderer).

[VI.1] Portret van Francesca 
Cunningham (Maxwell Leyden,  
ca. 1945)
Dit portret van de befaamde pianiste 
Francesca Cunningham (Ann Todd) werd 
geschilderd door Maxwell Leyden (Albert 
Lieven) in opdracht van haar autoritaire 
voogd Nicholas Cunningham (James 
Mason). De realistisch-impressionistische 
stijl contrasteert ietwat met Francesca’s 
gewrongen pose. Tijdens de werkzaamhe-
den aan het portret verklaarde de kunste-
naar zijn liefde aan Francesca: ‘You’re the 
most beautiful woman I’ve ever painted. 
Not because you are beautiful but because 
I’m hopelessly in love with you.’ Het portret 
riep bij Francesca gemengde gevoelens op. 
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Enerzijds was ze er blij mee, anderzijds hui-
verde ze bij de gedachte dat het aan Nicholas 
zou toebehoren, ‘because it [het portret] 
looks right through me and I hate to think 
of  Nicholas being able to do that’. Uit vrees 
dat Nicholas hun relatie zou afkeuren, nam 
het koppel de vlucht. Daarbij raakte 
Francesca echter levensgevaarlijk gewond. 
Nadien verzeilde ze van de ene mentale 
inzinking in de andere en probeerde ze zich 
meermaals van het leven te beroven. Tijdens 
haar afwezigheid werd haar portret boven 
het haardvuur in Nicholas’ woonst opge-
hangen, waar het de plaats innam van het 
portret van Nicholas’ moeder.
The Seventh Veil (Compton Bennett, 1945, 
geschilderd door Frank O. Salisbury)

[VI.2] Portret van Alida Bederaux 
(John Maitland, ca. 1903)
Het portret van Alida Bederaux (Hedy 
Lamarr), dat werd geschilderd door John 
Maitland (Carl Esmond) in opdracht van 
haar echtgenoot Nick Bederaux (Paul 
Lucas), toont de geportretteerde zittend ter-
wijl ze thee schenkt. Nick ontwierp de jurk 
en bepaalde de strakke pose van de gepor-
tretteerde – zelf  had de kunstenaar Alida 
liever geschilderd zoals hij haar het liefste 
zag: al dansend op haar feestje. Het portret 
werd tentoongesteld in de Bederauxvleugel 
van een museum in New York en stond 
bekend om zijn sprekende en verontrusten-
de gelijkenis met de geportretteerde. 
Overigens bootste de vrouw eerder haar 
portret na dan omgekeerd: nadat Maitland 
het schilderij had voltooid, danste Alida niet 
langer op feestjes, maar zat zij in dezelfde 
stoel, in dezelfde pose en in dezelfde jurk als 
op het portret. 
Experiment Perilous (Jacques Tourneur, 
1944)

[VI.3] Portret van Olivia Harwood 
(Mark Bellis, ca. 1890)
Kunstenaar en boef  Mark Bellis (Ray 
Milland) werd ooit beschreven als ‘a fasci-
nating character […] He seems to have com-
mitted every crime in the calendar: forgery, 
larceny, murder, burglary, theft. We’ll exclu-
de painting, though I gather this is outrage-
ous enough to be considered a crime by the 
critics’. Als gevolg van zijn penibele financi-
ele situatie huurde hij een kamer bij Olivia 
Harwood (Ann Todd), een brave missiona-
risweduwe die hij op de boot uit Jamaica 
had ontmoet. Hoewel Bellis zichzelf  als visi-
onair kunstenaar beschouwde, schilderde 
hij het portret van Olivia Harwood in een 
burgerlijke-realistische stijl. De geportret-
teerde draagt een bruidsjurk, die ze in 
Jamaica had gekregen van een meisje die 
hoopte dat het kledingstuk haar gelukkig en 
vrolijk zou maken. Het was de eerste keer 
dat ze de jurk droeg. Olivia voelde zich 
gekwetst door het portret omdat het haar 
herinnerde aan het meisje dat ze ooit hoop-
te te worden: ‘You wouldn’t know me when 
I was at school. I was the leader of  every-
thing. I danced the best; I even looked the 
best. Why did you have to bring it all back to 
me? Everything that I wanted to be. 
Everything. Time lost.’
So Evil, My Love (Lewis Allen, 1947)

[VI.4] Portret van Mrs Paradine 
(kunstenaar onbekend, ca. 1940)
Ovaalvormig portret van Mrs Paradine 
(Alida Valli) dat het barokke hoofdeinde 
sierde van het ledikant van de geportret-
teerde. Het protserige bed was opgesteld in 
de rijk gestoffeerde slaapkamer van het 
riante landhuis van de Paradines dat zich in 
het Lake District bevond. Mrs Paradine werd 
verdacht van de moord op haar echtgenoot 
en haar portret oefende op haar advocaat 
Anthony Keane (Gregory Peck) een betove-
rende werking uit. Gekoppeld aan de intimi-
teit van het bed, belichaamde het portret 
voor Keane het onverzadigde verlangen 
naar een vrouw, die hij enkel kon ontmoe-
ten binnen de steriele omgeving van de 
gevangenis.
The Paradine Case (Alfred Hitchcock, 1947, 
geschilderd door Aubodon Tyler)

[VI.5] Portret van Jenny Marsh  
(kunstenaar onbekend, ca. 1945)
Jenny Marsh (Patricia Knight) zat ooit een 
gevangenisstraf  uit voor een moord die ze 
naar verluidt had gepleegd voor haar min-
naar Harry Wesson (John Baragrey), een 
gesofisticeerde en gladde gokker die op de 
rand van de criminaliteit leefde. Haar por-
tret sierde Wessons luxueuze flat in Los 
Angeles waar het werd ontdekt door Griff  
Marat (Cornel Wilde), Jenny’s reclasse-
ringsambtenaar. Marat trof  er ook de dode-
lijk gewonde Wesson aan, die door Jenny 
was neergeschoten. Toen Marat het portret 
zag, realiseerde hij zich dat Wesson mis-
schien ook wel echt van Jenny hield en hij 
haar niet alleen maar gebruikte voor zijn 
misdadige plannen.
Shockproof (Douglas Sirk, 1949)

[VI.6] Portret of  Vivien Warren 
(kunstenaar onbekend, ca. 1945)
Het portret van Vivien Warren (Greta Gynt) 
hing boven het haardvuur in haar woonst 
in Londen, waar ze haar echtgenoot koel-
bloedig vergiftigde nadat hij een van haar 
minnaars had vermoord en ervoor had 
gezorgd dat een andere minnaar zou wor-
den terechtgesteld voor zijn misdaad. 
Viviens losse, blonde haren op het portret 
stemmen geenszins overeen met de strakke, 
donkere haartooi die deze femme fatale 
werkelijk had. Uiteindelijk werd Vivien ver-
oordeeld voor de moord op haar echtge-
noot.
Dear Murderer (Arthur Crabtree, 1947)

VII. HET MODERNISTISCHE 
PORTRET

De meeste noir-portretten zijn uitge-
voerd in een burgerlijk-realistische 
stijl en in meerdere gevallen gaat het 
duidelijk om een bijgewerkte foto. Een 
belangrijke subgroep bestaat evenwel 
uit portretten vervaardigd in een 
moderne stijl. Opmerkelijk is dat pre-
cies in deze films de kunstenaar een 
belangrijk personage is. Niet toevallig 
ook is hij thans degene die door de 
geportretteerde vrouw betoverd 
wordt, terwijl de conventionele por-
tretten meestal andere personages in 
hun greep houden. De niet-naturalisti-
sche stijl van deze kunstwerken kan 
dan ook gezien worden als een artis-
tieke vertolking van de toestand van 
de maker. Het raadselachtige karakter 
van de portretten wordt niet alleen 
beklemtoond door hun non-illusionis-
me, maar ook door hun antidynami-
sche (en dus onfilmische) vormentaal, 
die vooral aan het symbolisme, surre-
alisme en magisch realisme refereert. 
De vrouwelijke figuren worden gepre-
senteerd als versteende figuren of 
verstarde iconen. Met hun levenloos-
heid doorbreken deze portretten de 
narratieve en optische dynamiek van 
de film. 

[VII.1] Portret van Nancy Blair, 
bijgenaamd Cassandra (Norman 
Clyde, ca. 1940)
Norman Clyde (Robert Mitchum) was een 
arme, onsuccesvolle, neurotische en eigen-
wijze kunstenaar werkzaam in New York. 
Het model van dit portret, Nancy Blair 
(Laraine Day), volgde tekenles bij hem en 
was zijn minnares. Het schilderij toont 
Nancy in een avondjurk die herinnert aan 
een antieke peplum. Ook de Griekse tempels 
op de achtergrond evoceren het antieke 
thema. Pose, decor en picturale stijl doen 
denken aan symbolistische voorgangers 
alsook surrealistische tijdgenoten. Op aan-
raden van de geportretteerde werd het werk 
beoordeeld door Andrew Bonner (Ricardo 
Cortez), een rijke kunstverzamelaar en 
maecenas. Die had kritiek op het feit dat 
Clyde de ogen zonder irissen had geschil-
derd en aldus Cassandra’s ‘profetische, 
wonderlijke ogen’ had vergeten, die hij ook 
bij Nancy herkende. Clyde repliceerde dat 
hij schilderijen maakte en geen anatomi-
sche afbeeldingen. Bonner bood tevergeefs 
5000 dollar voor het werk. Jaren later 
schonk de kunstenaar het aan Dr. Harry S. 

Blair (Brian Aherne), een psychoanalyticus 
die op dat moment gehuwd was met Nancy. 
Onmiddellijk daarna pleegde Clyde zelf-
moord door uit Dr. Blairs raam te springen.
The Locket (John Brahm, 1946)

[VII.2] Portret van Christabel Caine 
Carey (Gabriel Broome, ca. 1950)
Gabriel ‘Gobby’ Broome (Mel Ferrer) was in 
het midden van de 20ste eeuw werkzaam in 
San Francisco. Zijn oeuvre staat onder 
invloed van het surrealisme en omvat onder 
meer stadsgezichten, mysterieuze stillevens 
met gedrapeerde voorwerpen en diverse 
portretten. Zijn bekendste werk is het por-
tret van Christabel Caine (Joan Fontaine), 
de nicht van een rijke uitgever. Als een vol-
bloed intrigante huwde zij de miljonair 
Curtis Carey (Zachary Scott) terwijl ze tege-
lijk een amoureuze relatie had met roman-
schrijver Nick Bradley (Robert Ryan). 
Broome kon alleen maar laconiek reageren 
op de intriges en escapades van zijn model. 
‘I’ll paint anyone with a rich uncle’, stelde 
hij en portretteerde de vrouw als een heilige 
met een sluier. Nick Bradley omschreef  het 
portret als een kruising tussen ‘Lucrecia 
Borgia and a Peg o’ My Heart’. Het schilderij 
werd aangekocht door Curtis en sierde na 
hun huwelijk de wand boven de haard in 
hun riante woning. Nadat Curtis evenwel 
de ware aard van zijn echtgenote had ont-
dekt en haar uit het huis had gezet, gaf  hij 
het portret terug aan de kunstenaar, die 
met plezier vaststelde dat de marktwaarde 
van het schilderij recht evenredig toenam 
met de scandaleuze reputatie van de gepor-
tretteerde.
Born to Be Bad (Nicholas Ray, 1950, geschil-
derd door Ernst van Leyden) 

[VII.3] Portret van Linda Hamilton 
(John Hamilton, ca. 1950)
Linda Hamilton (Carolyn Jones) was een 
jonge mythomane die verscheidene zenuw-
inzinkingen te verwerken kreeg. Haar portret 
werd geschilderd door haar echtgenoot John 
Hamilton (Alan Ladd), die zijn job als succes-
vol art director bij een bedrijf  in New York had 
opgegeven om naar het landelijke Stoneville 
in Connecticut te verhuizen en zich aan zijn 
kunst en zijn labiele echtgenote te wijden. 
Hoewel Hamilton vaak impressionistisch 
werkte, vertonen zijn portretten vooral over-
eenkomsten met Picasso of  Matisse. De por-
tretten van Linda schilderde hij daarentegen 
in een stijl die aan het Duits expressionisme 
herinnert. Dit portret werd net als vele ande-
re door Linda vernietigd tijdens een van haar 
gewelddadige inzinkingen. 
The Man in the Net (Michael Curtiz, 1959)
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[VII.4] Portret van Evelyn Heath als 
Sint Cecilia (Douglas Proctor,  
ca. 1940)
Douglas Proctor (Ralph Bellamy), die met 
zijn gezin aan de Amerikaanse Oostkust 
leefde, was vooral actief  als illustrator, maar 
maakte ook een ‘Kunst-met-grote-K-
periode’ door. Terloops schilderde hij ook 
portretten, zoals dit van Evelyn Heath 
(Anne Baxter), die hij als Sint Cecilia 
afbeeldde op een muurschildering gemaakt 
in opdracht van een kerk. Eerder had hij ook 
een tekening van Evelyn op een lampenkap 
gemaakt. Ofschoon de kunstenaar zich 
onmiskenbaar aangetrokken voelde tot zijn 
model, kwam het tot een breuk tussen bei-
den. Evelyn was een psychiatrische patiënte 
en de verloofde van Dr. Dan Proctor, de 
broer van Douglas, en zij had als volbloed 
intrigante de leden van het gezin van de 
kunstenaar tegen elkaar opgezet.
Guest in the House (John Brahm, 1944)

[VII.5] Zelfportret van Peggy Born  
(ca. 1945)
Dit portret, dat aan de stijl van de Blooms-
bury Group herinnert, behoort tot een reeks 
zelfportretten van kunstenares, model en 
modeontwerpster Peggy Born (Lilli Palmer). 
Tijdens haar huwelijk met bokser Charlie 
Davis (John Garfield) kreeg het portret een 
centrale plaats in hun flat – al hing het aan 
een verschuifbare wand waarachter een 
riante drankkast verscholen zat. Al gauw 
verhuisde Peggy’s portret naar de achterzij-
de. Na haar scheiding van Charlie werd 
Peggy een succesvolle modeontwerpster en 
kreeg ze een hekel aan het schilderij: 
‘Doesn’t look like me. Bad technique.’
Body and Soul (Robert Rossen, 1947)

VIII. DE MODERNE PYGMALION

Het bezit van een portret is voor het 
mannelijke personage vaak een mid-
del om verlangens te kanaliseren. 
Voor de kunstenaar kan het beoefenen 
van een moderne stijl eenzelfde func-
tie hebben: het maakt de ‘gevaarlijke’ 
vrouw onschadelijk en vat haar in een 
sensueel, maar niettemin passief 
beeld. De kunstenaar treedt hier op als 
een gefrustreerde Pygmalionfiguur, 
die zijn geliefde tracht te kneden naar 
zijn ideaalbeeld. Soms verliest hij het 
onderscheid tussen origineel en 
afbeelding uit het oog, wat kan uit-
monden in waanzin of moord. Ener-
zijds sluit dit aan bij een eeuwenoude 
traditie van kunstenaarslegendes, die 
het artistieke creatieproces met waan-
zin en misdaad associëren, anderzijds 
past het ook in een bekend discours 
dat in Hollywoodfilms van de jaren 40 
erg populair was en waarin niet-natu-
ralistische kunst voorgesteld wordt 
als het werk van gekken.

[VIII.1] Portret van Katherine March 
(Christopher Cross, ca. 1940)
Christopher Cross (Edward G. Robinson) was 
een bankbediende en amateurschilder uit 
New York die zich specialiseerde in bloem-
stukken, stadsgezichten en vrouwenportret-
ten. Een primitivistische stijl die herinnerde 
aan Paul Gauguin, Frida Kahlo en le Douanier 
Rousseau, verbond hij met de thematiek van 
de melancholie en de vervreemding van het 
leven in de grootstad. Cross’ werk werd zonder 
zijn medeweten door de kunstwereld ontdekt 
toen het tentoongesteld werd in de prestigieu-
ze Dellarowe Gallery, zij het onder de naam 
van zijn minnares, muze en model Katherine 
‘Kitty’ March (Joan Bennett). Daardoor raakte 
haar portret als een ‘zelfportret’ bekend. Het 
schilderij, dat de plechtstatigheid van renais-
sanceportretten evoceert, werd door critici 
omschreven als een raadselachtige ‘Mona 
Lisa without the smile’. Veel later, nadat Cross 
waanzinnig was geworden en Katherine had 
vermoord, zag hij het portret in het uitstal-
raam van de Dellarowe Gallery waar het voor 
tienduizend dollar werd verkocht.
Scarlet Street (Fritz Lang, 1945, geschilderd 
door John Decker)

[VIII.2] Portret van de eerste Mrs 
Carroll, bijgenaamd The Angel of  
Death (Geoffrey Carroll, ca. 1940)
Dit portret is het meesterwerk van Geoffrey 
Car roll  (Humphrey Bogar t),  een 
Amerikaanse schilder die leefde en werkte 
in Engeland. Carrolls eerste vrouw poseerde 
voor dit portret kort voor haar dood. Hun 
dochter Beatrice omschreef  het schilderij 
als ‘representational’, maar stelde ook dat 
‘het niet exact is als moeder omdat het geen 
portret is. Maar toch lijkt het ook op haar’. 
Naar verluidt veroorzaakte het schilderij 
veel ophef  en markeerde het de doorbraak 
van de kunstenaar. Carroll heeft het werk 
echter nooit verkocht. Het sierde een wand 
van zijn woonkamer in zijn riante huis in 
Ashton, waar het als een memento mori van 
zijn eerste vrouw fungeerde, maar tevens de 
dood van zijn tweede vrouw leek aan te kon-
digen. Het schilderij toont immers de eerste 
Mrs Carroll in een verscheurde zwarte jurk, 

omringd door beelden van dood en verval, 
zoals een schedel, een brandende stad met 
ruïnes en een drakenkop. Geschilderd in een 
stijl die aan Gauguin en Munch herinnert, 
verwijst The Angel of  Death ook naar de tra-
ditie van de zwarte romantiek.
The Two Mrs Carrolls (Peter Godfrey, 1947)

[VIII.3] Eerste portret van Sally 
Morton (Geoffrey Carroll, ca. 1945)
Geoffrey Carroll (Humphrey Bogart) werd pas 
na de dood van zijn eerste vrouw beroemd. Hij 
huwde met Sally Morton (Barbara Stanwyck) 
en het koppel vestigde zich in Ashton waar 
Sally een landhuis had geërfd. Het portret, dat 
Sally in profiel laat zien, sierde er een zijwand 
van de woonkamer. Omdat Carrolls meester-
werken steevast zijn vrouwen voorstelden, 
vroeg een gaste ooit of  Carroll ‘altijd de vrou-
wen huwde die hij schilderde’. Carroll 
omschreef  het portret als ‘a little more on the 
cheerful side’. In tegenstelling tot veel andere 
werken van Carroll, lijkt dit portret niet de 
dood van het model aan te kondigen. 
Ofschoon het portret wordt gepresenteerd in 
een rechthoekige lijst, vertoont het een ovale 
vorm als gevolg van een gouden aura rond 
het hoofd van de geportretteerde.
The Two Mrs Carrolls (Peter Godfrey, 1947)

[VIII.4] Tweede portret van Sally 
Morton (Geoffrey Carroll, ca. 1947)
De psychotische kunstenaar Geoffrey Carroll 
(Humphrey Bogart) specialiseerde zich in por-
tretten van zijn echtgenotes. Telkens wanneer 
hij een portret had voltooid, voelde hij de 
drang om zijn model te vermoorden. Dit was 
zeker het geval bij dit portret van zijn tweede 
vrouw Sally Morton (Barbara Stanwyck), van 
wie hij eerder ook een ‘cheerful’ portret had 
vervaardigd. Het tweede portret maakte hij 
evenwel in het geheim en hield hij verborgen 
in zijn afgesloten atelier. Het is geschilderd in 
een expressionistische stijl die aan Kokoschka 
herinnert en toont een uitgemergelde Sally 
met rimpels, wonden en verscheurde kledij. 
Carroll zette expressieve vervormingen in om 
de sterfelijkheid en de lichamelijke aftakeling 
van het model te evoceren. Toen Sally dit 
macabere portret ontdekte, viel ze flauw. 
Later gaf  Carroll expliciet toe dat zijn vrouw 
voor hem niet langer in leefde hoefde te blij-
ven nadat het portret was voltooid.
The Two Mrs Carrolls (Peter Godfrey, 1947, 
geschilderd door John Decker)

[VIII.5] Portret van een onbekende 
vrouw (Gaston Morrell, alias Albert 
Garron, eind 19de eeuw)

Gaston Morrell (John Carradine) was een 
moordzuchtige schilder en poppenmaker 
uit Parijs, die onder het pseudoniem Albert 
Garron werkte. Dit portret is geschilderd in 
een krachtig geborstelde, realistische stijl, 
maar de achtergrond van in elkaar ver-
vlochten naaktfiguren herinnert eerder aan 
de zwarte romantiek of  het symbolisme van 
Gustave Moreau of  Franz Stuck. Het model 
werd enkele dagen na de voltooiing van het 
schilderij vermoord teruggevonden. Het 
enige bewijsstuk in het moordonderzoek 
was dit portret, dat Morrell anoniem op de 
markt had gebracht via de dubieuze kunst-
handelaar Lamarte (Ludwig Stössel). Ook 
tijdens het moordonderzoek bleef  Morrell 
anoniem portretten schilderen, aangemoe-
digd door de kritiek die zijn werken prees om 
hun ‘superbe vleestinten’. 
Bluebeard (Edgar G. Ulmer, 1944)

[VIII.6] Portret van Jeannette Le Beau, 
bijgenaamd The Maid of  Orléans 
(Gaston Morrell, alias Albert Garron, 
eind 19de eeuw)
Ofschoon The Maid of  Orléans Jeanette Le 
Beau op levendige wijze portretteert, maak-
te Morrell dit werk op een moment dat zij 
dodelijk ziek was. ‘There was something in 
her fever-tormented eyes that was almost 
spiritual’, verklaarde de kunstenaar. 
‘Something that reminded of  someone I’d 
seen. Then it came to me: the Maid of  
Orleans. I’d seen the tomb of  the Maid of  
Orleans and it inspired me.’ Het werk bete-
kende Morrells doorbraak: het werd met 
ettelijke prijzen bekroond en tentoongesteld 
in het Louvre. Morrells geluk was echter 
van korte duur. Toen Jeannette gezond 
werd, bleek zij niet langer de zachte vrouw 
die hij wekenlang had verzorgd. Ze bespotte 
hem en uiteindelijk wurgde hij haar. Nadien 
kon Morrell nog moeilijk schilderen: bij elke 
poging leek het alsof  hij Jeannette portret-
teerde en bijgevolg voelde hij zich telkens 
genoodzaakt om zijn model te wurgen. 
Nadat hij een poging had ondernomen om 
als poppenmaker te werken, hervatte hij het 
schilderen en het moorden. 
Bluebeard (Edgar G. Ulmer, 1944)
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

The Collection Visser: de geschiedenis

Zoon, broer, echtgenoot, vader, verzame-
laar, mecenas, meubelontwerper, museum-
conservator, redacteur, collega, vriend, ken-
nis: Martin Visser is het allemaal geweest. 
Geboren in Papendrecht in 1922 krijgt 
Martin de liefde voor kunst en cultuur met 
de spreekwoordelijke paplepel ingegeven. 
De voorliefde van vader Arie Visser voor 
architectuur – hij vereert Hendrik Petrus 
Berlage – en het feit dat hij zich na de 
Tweede Wereldoorlog aan het schilderen en 
tekenen zet, zal niet zonder invloed geweest 
zijn. Van de zeven kinderen van Arie Visser 
en Ottolina Dicke wordt een zoon beeldend 
kunstenaar, Carel Visser. Drie andere kinde-
ren, broer Geertjan, zuster Adri en Martin 
groeien uit tot verzamelaars van heden-
daagse kunst. Over de rol van zijn vader zegt 
Martin later, in een interview met Jan Paul 
Bresser: ‘Mijn vader was aannemer. Hij ver-
zamelde ook kunst. […] Mijn vader is voor 
Geertjan, voor Carel (de beeldhouwer) en 
voor mij een enorme invloedrijke figuur 
geweest’ (Eindhovens dagblad, 5 april 1968).
 De drie ‘kunstzinnige’ broers, Martin 
(°1922), Carel (°1928) en Geertjan (°1931) 
kiezen elk voor een opleiding in de lijn van 
hun vader, een burgerlijk ingenieur die lei-
ding gaf  aan het familiebedrijf, de aanne-
merij Visser en Smit. Carel vat studies 
bouwkunde aan, maar trekt algauw naar 
de Koninklijke Academie in Den Haag. 
Martin studeert af  als bouwkundig teke-
naar, werkt enige tijd bij Rijkswaterstaat in 
Middelburg, maar verlegt zijn interesse al 
snel naar het ontwerpen van meubels. 
Geertjan is de enige die helemaal in de voet-
sporen van zijn vader treedt. Opgeleid als 
burgerlijk ingenieur is hij werkzaam in het 
familiebedrijf.
 Over de eerste kunstaankopen van zuster 
Adri en broer Geertjan is niets bekend, over 
deze van Martin Visser komen we in het 
reeds geciteerde interview met Jan Paul 
Bresser het volgende te weten: ‘Ik kan me 
niet meer goed herinneren wat ik kocht. Ik 
geloof  werkjes van Jean Paul Vroom. […] 
Later ging ik er meer mee scharrelen. Kopen 
en verkopen om weer nieuwe dingen aan te 
schaffen. Zo heb ik eens vijf  heel mooie 
tekeningen van Coba Ritsema gekocht’ 
(Eindhovens dagblad, 5 april 1968). 
‘Scharrelen met kunst’ zou Martin zijn hele 
leven blijven doen: kunst kopen, ruilen, en 
verkopen om opnieuw te kunnen kopen.
 Wanneer Martin Visser in 1945 huwt 
met Mia van der Hoek, wordt het verzame-
len een zaak van hen beiden. Het echtpaar 
koopt vooral Cobra – onder meer werk van 
Karel Appel, Constant en Wolvekamp. In 
zijn vrije tijd is Martin actief  als meubelont-
werper. In 1947 slaagt hij erin om enkele 
meubels aan De Bijenkorf  te slijten. Het 
Amsterdamse warenhuis engageert hem 
bovendien om verkoper te worden op de 
meubelafdeling. Enige tijd later krijgt hij de 
leiding over de afdeling. Hij organiseert er 
interieurtentoonstellingen onder de wel-
sprekende titel Ons Huis Ons Thuis en schrikt 
er niet voor terug om boven en naast de 
meubels (van onder meer Aldo van Eyck, 
Hein Stolle, Gerrit Rietveld en Benno 
Premsela) werken van Cobra-kunstenaars 
te accrocheren.
 In 1954 verlaat Visser De Bijenkorf. Het 
gezin – Mia, Martin, zoon Martijn en doch-
ter Marja – ruilt Amsterdam in voor 
Bergeijk, waar Martin in dienst treedt bij ’t 
Spectrum, de meubelafdeling van De Ploeg, 
een in 1923 opgerichte, socialistisch geïn-
spireerde coöperatie die werkt ‘ten dienste 
van het individu en van het algemeen wel-
zijn’. Visser ontwerpt zelf  talloze meubels 
voor de collectie en introduceert collega’s 
als Friso Kramer, Hein Stolle, Constant 
Nieuwenhuijs en Kho Liang Ie. Zowel voor 
De Ploeg als voor het gezin Visser ontwerpt 
Gerrit Rietveld de behuizing. De gezinswo-
ning waarin de Vissers in 1955 in een bos in 
Bergeijk intrekken, blijkt niet alleen krap, ze 
is ook ongeschikt voor de Cobra-collectie. 
Aldo van Eyck, die in 1968 een aanbouw bij 
de Rietveldwoning van de Vissers realiseert, 
stelt hierover: ‘[…] in Bergeijk heeft tenslotte 
de puurheidsdrang het van de puurheid 

gewonnen. Geen schilderij kan of  mag er 
hangen. De bewoners moeten het hebben 
van de beeldende betekenis van de wanden 
(deze zijn hier grotendeels wél gekleurd!) 
terwijl de schilderijen moesten worden 
opgeborgen. Hier matigt zich de architec-
tuur iets aan wat buiten haar vermogen 
ligt, of  ontkent het bestaan ervan: de bete-
kenis van de picturale beelding’ (Forum, nr. 
3, 1958). Zelf  zegt Martin Visser desge-
vraagd: ‘Al die Cobra vonden we er niet in 
passen, dat haveloze armoedige Cobra. […] 
We hebben toen alles in het Van Abbe-
museum opgeslagen en er zonder een schil-
derij aan de muur zo’n jaar of  vier geleefd’ 
(De Telegraaf, 1 juni 1968).
 Niemand minder dan Piero Manzoni doet 
de vonk van het verzamelen opnieuw over-
slaan. Nadat de Vissers in 1958 werk van 
hem zagen in Galerie Delta in Rotterdam, 
besluiten ze in 1959 voor het eerst weer 
kunst aan te schaffen, een schilderij – gips op 
linnen. De Cobra-collectie wordt van de 
hand gedaan en werken van Lucio Fontana, 
Yves Klein, Arman, Martial Raysse en 
Christo komen in handen van het echtpaar 
Visser. Aan laatstgenoemde kunstenaar 
geven de Vissers in 1963 de opdracht om een 
project te realiseren in hun tuin in Bergeijk.
 Reeds in 1966 kopen de Vissers – Martin 
& Mia Visser en broer Geertjan die via het 
echtpaar geïnformeerd wordt – werk van 
Dan Flavin. Het blijft niet bij dit ene ‘mini-
mal’ werk. Naar aanleiding van Carl 
Andre’s eerste solotentoonstelling in de 
galerie van Konrad Fischer in Düsseldorf, 
vragen Mia en Martin de Amerikaanse kun-
stenaar een werk te realiseren in Bergeijk: 
Square Piece (for Mia and Martin Visser), een 
vloerwerk bestaande uit honderd metalen 
platen van telkens 20 x 20 cm. Belangrijk 
detail: het werk – het eerste dat Andre ver-
koopt in Europa! – wordt gerealiseerd door 
de firma Nebato waarmee Martin reeds 
geruime tijd samenwerkt voor de productie 
van meubels van ’t Spectrum. Teruggekeerd 
in Amerika zal Carl Andre zijn collega’s Sol 
LeWitt en Robert Morris naar Bergeijk ver-
wijzen om er hun werken voor de Europese 
markt te laten vervaardigen. Overigens 
gebeurt dat onder begeleiding en supervisie 
van Mia Visser, die bovendien in 1968 
samen met Wies Smals en Ritsaert ten Cate 
in Amsterdam Galerie Seriaal opricht, een 
uitgever/verkoper van edities en multipels.
 Als Jean Leering, directeur van het Van 
Abbemuseum, in 1968 de tentoonstelling 
Three Blind Mice organiseert, gewijd aan de 
collecties van de Vissers en de echtparen 
Peeters en Becht, blijkt de collectie Visser 
(Geertjan, Martin & Mia) niet minder dan 
10 Christo’s, 3 Flavins, 3 Fontana’s, 4 
LeWitts en 7 Manzoni’s (naast tal van ande-
re werken) te omvatten. In de gelijknamige 
film die Jef  Cornelis naar aanleiding van de 
expo voor de Belgische openbare omroep 
maakt, komen Mia en Martin Visser uitge-
breid aan het woord. Het gesprek handelt 
onder andere over hun nauwe band met 
Jean Leering: ‘Hij heeft op [sic] ons heel veel 
dingen op het spoor gezet, Jean, Jean 
Leering, heel veel dingen, heel veel invloed 
ook op ons…’ Verder komt ook hun – door 
financiële beperkingen ingegeven – verza-
melmethode uitgebreid aan bod. Mia: ‘Dat 
verkopen dat heeft altijd een functie, om iets 
anders…’; Martin: ‘terug te kopen…’; Mia: 
‘terug te kunnen kopen…’ […] ‘het is nu niet 
altijd met evenveel plezier…’; Martin: ‘dat 
verkopen… nee…’. En over broer Geertjan: 
‘Toen vertelde ik dat verhaal [over de kunst 
van Dan Flavin] aan mijn broer en die is zo, 
die oriënteert zich nooit, die jongere broer, 
die ook mee verzamelt, die luistert dan en 
die zegt ‘doe ik mee’ en toen kwam Flavin.’
 Een jaar nadat de Vissers deze uitspraken 
laten optekenen, lopen ze documentairema-
ker Jef  Cornelis opnieuw tegen het lijf  op 
een tuinfeest ten huize van de Belgische ver-
zamelaars Hubert en Marie-Thérèse 
Peeters, alwaar een alternatief  centrum 
voor beeldende kunst wordt geformeerd: de 
Antwerpse ruimte A 379089, gecoördi-
neerd door Kasper König en gefinancierd 
door enkele verzamelaars (naast het echt-
paar Visser en Peeters ook Nicole & Herman 
Daled en Isi Fiszman), alsmede door Anny 
De Decker/Bernd Lohaus, Jef  Cornelis, 
Geert Bekaert en enkele anderen. A 379089 
loopt reeds in 1970 letterlijk en figuurlijk 

schipbreuk. Isi Fiszman, die het hoogste 
bedrag in A had geïnvesteerd, vindt het wel-
letjes en overhandigt de sleutels van het 
pand van A 379089 aan Panamarenko, die 
er zijn atelier – de Antwerpse Luchtschip-
bouw – vestigt.
 Tot het begin van de jaren 70 blijven de 
Vissers intens bezig met het verzamelen van 
wat bekendstaat als minimal en concept 
art. Ze realiseren een tweede verbouwing 
van hun woning, opnieuw naar een ont-
werp van Aldo van Eyck, en laten een loods 
bouwen op een industrieterrein in Bergeijk. 
De loods doet eerst dienst als depot voor de 
kunstcollectie; later werkt Panamarenko er 
om zijn ‘tuigen’ te maken. In 1975 stelt 
Panamarenko zijn werken ook tentoon in 
de loods. Het project is het resultaat van een 
merkwaardig triumviraat: de Vissers heb-
ben de productieruimte geleverd; het 
Zeeuws Museum, geleid door Piet van 
Daalen, intieme vriend van de Vissers, 
treedt op als ‘organisator’ (terwijl in het 
Zeeuws Museum slechts een video van/over 
Panamarenko te zien is); en dit alles gebeurt 
met medewerking van Anny De Decker, 
Panamarenko’s galerist. Van Panamarenko 
komen tal van werken in de collectie Visser 
terecht.
 Eind 1972, begin 1973 polst Rudi 
Oxenaar, directeur van het Kröller-Müller, 
voor het eerst naar de interesse van het 
echtpaar om hun collectie een museale 
bestemming te geven. De Vissers mogen dan 
over een depotruimte beschikken, ze reage-
ren niet afwijzend. Reeds in 1973 brengen 
de Vissers werken in lange bruikleen onder 
in het museum in Otterlo. De onderhande-
lingen over de verwerving van delen van de 
collectie – Geertjan sluit zich bij Mia en 
Martin aan – zullen decennia aanslepen.
 In 1975 koopt Martin Visser – Mia zou 
niet op de hoogte zijn geweest – een eerste 
werk van Anselm Kiefer: Ludwig II von 
Bayern (waterverf  en gouache op papier). 
De verzamelactiviteit valt vervolgens zo 
goed als stil. Mia Visser wordt ernstig ziek en 
overlijdt in april 1977. Als Carl Andre in 
1978 een retrospectieve heeft in het Van 
Abbemuseum in Eindhoven, draagt hij de 
bijhorende catalogus op aan Mia. Evert van 
Straaten, opvolger van Rudi Oxenaar als 
directeur van het Kröller-Müller, omschrijft 
de rol van Mia als volgt: ‘Maar het was voor-
al Mia […] die een belangrijke rol speelde, 
enerzijds door haar talent om de sociale 
contacten op gang te brengen, anderzijds 
door haar bewuste keuzen, die aange-
scherpt werden door haar partnerschap in 
galerie Seriaal (met Wies Smals) en door 
haar bemoeienis om werken van haar kun-
stenaars in Bergeijk uitgevoerd te krijgen. 
Martin heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat zijn vrouw erg belangrijk is 
geweest voor de verzameling.’
 In het najaar van 1977 kopen Geertjan 
en Martin Visser niet minder dan 7 Kiefers 
(6 werken op papier en een schilderij). Op 
vraag van Wim Beeren, directeur van het 
Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam, neemt Martin in 1978 de func-
tie van conservator op. Een privéverzame-
laar wordt verantwoordelijk voor de aanko-
pen hedendaagse kunst van een openbare 
instelling! In de Haagse Post zegt Visser hier-
over: ‘Aan Beeren heb ik een uitstekende 
gesprekspartner. Hij doet nu wat mijn 
vrouw [Mia] vroeger deed: hij remt mij af, 
torpedeert soms mijn plannen volledig, en 
daar houd ik van. Ik doe één stap terug en 
dan weer twee vooruit’ (Haagse Post, 19 
april 1980). Visser blijft tot 1983 in 
Boijmans aan de slag. Mede onder zijn 
impuls verwerft het museum in die periode 
werken van Kiefer, Polke, Dahn, Dokoupil, 
Chia, Clemente, Basquiat, Borofsky, Salle en 
Schnabel. Ook in zijn privéleven verandert 
een en ander. In 1980 maakt hij kennis met 
ontwerper Joke van der Heijden, die voor de 
rest van zijn leven zijn partner zal blijven en 
met wie ook de meubelproductie een nieu-
we impuls krijgt. Ook op het vlak van zijn 
eigen verzameling bewandelt Visser nieuwe 
wegen, zonder echter de oude liefdes af  te 
zweren. In 1981 bijvoorbeeld koopt hij 
zowel een schilderij van Anselm Kiefer (Dein 
aschenes Haar Sülamith) als een sculptuur 
van Carl Andre (Philemon). Terwijl Rudi 
Oxenaar verwoede pogingen doet om vooral 
de minimal en concept art van de Vissers te 

verwerven, heeft Martin zijn hart verpand 
aan onder anderen Georg Baselitz, Walter 
Dahn en Jiri Georg Dokoupil. Evert van 
Straaten schrijft hierover: ‘Tot in de jaren 
tachtig is hij [Rudi Oxenaar] bezig geweest 
het bij zijn verzamelactiviteiten passende 
deel van de verzameling Visser voor het 
Kröller-Müller te verwerven. De Vissers gin-
gen echter door en kwamen al in de loop 
van de jaren zeventig in heel ander artistiek 
vaarwater terecht, terwijl Oxenaar bezig 
was hun ‘oude’ deel van de verzameling te 
verwerven’.
 Rudi Oxenaar wordt opgevolgd door de 
auteur van het zonet gegeven citaat, Evert 
van Straaten. Over zijn contacten met de 
Vissers schrijft Van Straaten het volgende: 
‘Met de Vissers heb ik het contact voortge-
zet en ik meen te mogen concluderen dat de 
aard en de intensiteit ervan niet veel ver-
schilden met hoe Oxenaar en de Vissers met 
elkaar omgingen.’ Het is geen onschuldige 
constatering als we weten dat hij de relatie 
Oxenaar/Visser had getypeerd als een ‘crea-
tieve spanning’ en een citaat van Martin 
Visser had bijgevoegd waarin deze het had 
over ‘het overleg […] of  moet ik zeggen 
geruzie’. Het overleg (of  geruzie) is evenwel 
nooit uitgedraaid op een finale kortsluiting. 
Daarvan zijn het magistrale boek The 
Collection Visser at the Kröller-Müller Museum 
(2000) en het Supplement bij deze collectie-
catalogus van nauwelijks een jaar later het 
beste bewijs. The Collection Visser omvat 
inleidende teksten van Paula van den 
Bosch, Evert van Straaten, Anny De Decker 
en Carel Blotkamp. Daarnaast worden alle 
door het museum verworven werken uit de 
verzamelingen van Mia, Martin en Geertjan 
Visser opgesomd. The Collection Visser is een 
diepgaande exploratie van de aparte denk- 
en beeldwereld van de Vissers. Paula van 
den Bosch voerde vele gesprekken met 
Martin en Joke Visser en deed uitgebreid 
onderzoek in de archieven van de Vissers 
die eveneens aan het Kröller-Müller werden 
overgedragen. Het is niet alleen een prach-
tig, maar ook een bijzonder geestig boek. 
Van den Bosch heeft haar inzichten op een 
even adequate als gevatte manier op papier 
gezet. Het boek getuigt evenzeer van de pas-
sie van de verzamelaars als van diegenen 
die hiermee nadien als curator, commenta-
tor of  kunstcriticus aan de slag gingen.

Martin Visser, verzamelaar, ontwerper, 
vrije geest: de tentoonstelling en de 
catalogus

a.

Drie jaar na de dood van Martin Visser, 
twaalf  jaar na de uitgave van The Collection 
Visser en meer dan veertig jaar na Three Blind 
Mice presenteert het Bonnefanten museum, 
in samenwerking met het Kröller-Müller, 
‘een ‘monografische’ tentoonstelling, gewijd 
aan Martin Visser als verzame laar, ontwer-
per en opdrachtgever’ (aldus Evert van 
Straaten, directeur van het Kröller-Müller 
Museum, en Jan Mans, voorzitter van de 
raad van bestuur van het Bonnefanten-
museum, in het voorwoord van de catalo-
gus). In alle communicatie over de tentoon-
stelling wordt het monografische perspectief  
beklemtoond. De affiche en de cover van de 
tentoonstellingsbrochure worden volledig 
gevuld met de figuur van Martin Visser, die 
een deel van een sculptuur van Sol LeWitt 
in de hand houdt voor een achtergrond van 
gestapelde olietonnen, een sculptuur van 
Christo. Enkel links beneden, net niet hele-
maal buiten beeld, is nog de rechterwang 
met bakkebaarden van een tweede persoon 
te zien, die ingewijden als Wim Beeren zul-
len herkennen.
 Dat de keuze voor een monografisch per-
spectief  allerminst evident is, mag blijken 
uit de publicaties die voordien over de col-
lectie Visser zijn verschenen. In Three Blind 
Mice wordt de collectie van de Vissers als 
een project van drie personen gepresen-
teerd: ‘Collectie Martin, Mia en Geertjan 
Visser’ staat op het titelblad van de aan de 
Vissers gewijde catalogussectie te lezen. De 
eerste foto die door het transparante titel-
blad schemert, toont vijf  personen rond de 
tafel ten huize van Mia en Martin Visser: 
Wim Beeren, Jean Leering, Martin, Mia en 
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Liesbeth Crommelin (conservator toegepas-
te kunst in het Stedelijk Museum, 
Amsterdam). In de reeds genoemde collec-
tiecatalogus uit 2000 wordt de nadruk 
gelegd op het familiale karakter van het ver-
zamelproject van de Vissers: dat blijkt niet 
alleen uit de titel van de publicatie, waarin 
enkel de familienaam vermeld wordt, maar 
ook uit de eerste illustratie in het boek: een 
foto waarop Mia, Martin én Geertjan kijken 
naar een – zo mogen we aannemen – kunst-
werk dat zich buiten het kader bevindt. 
Terwijl we hebben kunnen lezen dat de rol 
van Mia in de totstandkoming van de col-
lectie belangrijk was en terwijl Martin 
Visser zelf  het belang van de contacten met 
Jean Leering en Wim Beeren heeft onder-
streept, zijn we in het Bonnefanten getuige 
van het wegknippen van deze cruciale per-
sonen in het verhaal over de collectie Visser. 
Hetzelfde lot valt Geertjan Visser ten deel, 
die bij de samenstelling van zijn collectie 
weliswaar op de informatie van Martin en 
Mia Visser voer, maar niettemin steeds zelf  
de beslissing nam om werken te verwerven. 
Sommige van die werken – zoals de mees-
terlijke Series of  Five Paintings (1966) van 
Ellsworth Kelly – zijn bovendien ook te zien 
in het Bonnefanten, namelijk in een zaal 
buiten het circuit van de tentoonstelling. De 
legitimatie voor de verdwijntruc lezen we 
(onder andere) in de tentoonstellingsbro-
chure waarin Martin de drijvende kracht 
achter de collectie Visser genoemd wordt. 
Hoewel deze typering op zich terecht kan 
zijn, vormt zij niet het juiste argument om 
de verzameling Visser vanuit een monogra-
fische – volledig op Martin Visser toegespits-
te – invalshoek te benaderen. Het is niet 
alleen geen correcte voorstelling van zaken, 
maar – vanuit kunsthistorisch perspectief  
bekeken – ook een armoedige. Het wonder-
lijke verhaal van de verzameling waaraan 
zowel Mia en Martin als Geertjan aparte 
hoofdstukken bijdroegen, wordt herleid tot 
een op één persoon toegesneden hagiogra-
fie. Deze beslissing kan niet anders dan bizar 
worden genoemd, vooral omdat ze geno-
men is door Paula van den Bosch, die de 
geschiedenis van de collectie Visser niet 
alleen van begin tot einde kent, maar er 
bovendien een zeer inspirerend boek over 
heeft gemaakt.
 Ontgoochelend is ook dat de tentoonstel-
lingscatalogus amper nieuwe inzichten 
biedt. In dit boek zijn slechts drie nieuwe 
teksten opgenomen waarvan er twee over 
de collectievorming handelen: Martin en 
Mia Visser: Made in Bergeijk van Paula 
Feldman Sankoff  over de periode 1965-
1975 en een kort gesprek van Kris Dittel 
met Vissers tweede vrouw, Joke van der 
Heijden; de andere bijdrage is een korte 
tekst van Guus Vreeburg over de slaapbank 

voor Carel Blotkamp uit 1992. Alle andere 
teksten – een bijdrage van Guus Vreeburg 
over de meubelontwerpen van Martin 
Visser, en teksten van Marijke Kuper en 
Francis Strauven over respectievelijk het 
huis van Gerrit Rietveld en de aanbouw van 
Aldo van Eyck – zijn herdrukken. Tot slot 
werd van Blotkamps mooie essay Martin 
Visser: een portret in ansichtkaarten een her-
ziene versie gepubliceerd. Zijn er elf  jaar na 
de publicatie van het laatste boekwerk – het 
supplement van The Collection Visser – dan 
geen nieuwe inzichten gerezen? Moest deze 
tentoonstelling net niet de aanleiding zijn 
om nieuw onderzoek te entameren? In tal 
van archieven liggen immers nog verbor-
gen schatten te wachten op ontsluiting. Het 
is een gemiste kans dat dit niet gebeurd is en 
de conclusie moet dan ook zijn dat het defi-
nitieve – of  een meer voldragen – verhaal 
over de collectie Visser nog moet worden 
geschreven.

b.

Hoe wordt de collectie van Geertjan Visser, 
Martin Visser, Mia van der Hoek (en Joke 
van der Heijden?) gepresenteerd? In de eer-
ste ruimte worden meubels van de ontwer-
per Martin Visser getoond, van de moder-
nistische, elegante slaapbank van het einde 
van de jaren 50 tot de meer ‘maniëristische’ 
en – zo men wil – ‘postmoderne’ ontwerpen 
uit de jaren 80 en 90. Door slechts acht ont-
werpen te selecteren over een periode van 
meer dan dertig jaar – het recentste is de 
slaapbank voor Carel Blotkamp uit 1992 – 
worden de sprongen in Vissers ontwerpcar-
rière benadrukt. Omdat het monografische 
perspectief  in deze ruimte wél terecht kan 
worden genoemd – hoewel de rol van 
Vissers tweede vrouw, Joke van der Heijden, 
zou moeten worden uitgeklaard – is het in 
zekere zin jammer dat niet dieper op het 
ontwerpen en het ontwerpproces wordt 
ingegaan. In de titel van de expositie staat 
immers de omschrijving ‘ontwerper’ op 
gelijke voet met ‘verzamelaar’ en ‘vrije 
geest’.
 De eerste zaal met werken uit de collectie 
Visser plaatst ons meteen voor een verras-
sing: in plaats van de beginjaren van de col-
lectie te belichten, zijn hier werken te zien 
die tijdens pakweg de laatste dertig jaar van 
het leven van Martin Visser werden aange-
kocht. We stappen de geschiedenis van de 
collectie achterstevoren binnen! Merk-
waardig is de noemer waaronder de schilde-
rijen en sculpturale objecten van Anselm 
Kiefer, Eugène Leroy, A.R. Penck, Sigmar 
Polke en Daan van Golden schuilgaan: ‘Het 
postmoderne tijdperk’. Het predicaat ‘post-
modern’ wordt voornamelijk gebruikt voor 

kunstenaars van de jaren 80 die hun eerste 
werken tijdens de tweede helft van de jaren 
70 maakten. De kunstenaars in deze zaal 
behoren echter allemaal tot een oudere 
generatie: Kiefer, Penck en Polke zijn gene-
ratiegenoten van de ‘conceptuele’ kunste-
naars die Mia en Martin Visser tijdens de 
tweede helft van de jaren 60 en de eerste 
helft van de jaren 70 verzamelden, en kre-
gen hooguit in een latere fase van hun car-
rière (tijdens de jaren 80) het etiket ‘post-
modern’ opgekleefd. Het werk van Daan 
van Golden wortelt in de ‘preconceptuele’ 
jaren 60 van (onder meer) de pop art en 
Eugène Leroy is zelfs een van de oudste kun-
stenaars die in de collectie Visser vertegen-
woordigd is – ouder nog dan de Cobra-
kunstenaars van wie de Vissers vanaf  het 
einde van de jaren 50 alle werk van de hand 
deden. ‘Post modern’ kan deze zaal dus 
bezwaarlijk genoemd worden. Wel kan het 
eclectische karakter van dit ensemble wor-
den vastgesteld.
 Naast (en volgend op) de zaal over het 
‘postmoderne tijdperk’ is een kleine ruimte 
ingericht onder de titel De eerste… en de laat-
ste aankopen. De presentatie geeft de grote 
spanwijdte van de collectie Visser aan, 
gaande van een schilderij van de Britse 
geestesverwant van Cobra, Stephen Gilbert, 
en een beeldje van Karel Appel (dat ooit tot 
de collectie Visser behoorde) over Piero 
Manzoni – het begin van de ‘nieuwe’ collec-
tie op het einde van de jaren 50 – tot werken 
van Jenny Holzer, Keith Haring, Jean-
Michel Basquiat en George Condo: kunst 
van de generatie ‘postmodernen’. De wer-
ken uit de eerste twee fasen (respectievelijk 
Cobra en Manzoni & co) en de laatste fase 
(de generatie van de jaren 80) worden op de 
lange wanden in deze langwerpige ruimte 
tegenover elkaar gezet. Aan de korte kant 
van de zaal waar de tentoonstelling ver-
volgt, wordt werk van Christo en Dan Flavin 
getoond. Vooral de presentatie van Dan 
Flavin is onverwacht. De werken van Flavin 
zijn immers tussen 1965 en 1975 in de col-
lectie beland toen Mia en Martin Visser zich 
op de zogenaamde minimal art en concep-
tuele kunst toelegden. Door de statische 
oppositie tussen ‘begin’ en ‘einde’ te door-
kruisen met een werk van Flavin, wordt het 
belang onderstreept van ‘wat komen gaat’. 
De compacte zaal krijgt daardoor het karak-
ter van een bescheiden kanttekening in de 
vorm van een proloog en een epiloog. 
 De vierde en vijfde zaal zijn inderdaad 
gewijd aan minimal en conceptual art (en 
generatiegenoten): in zaal 4 is werk te zien 
van Konrad Lueg, Lawrence Weiner, Joseph 
Beuys, Panamarenko en Daniel Buren; zaal 
5 vervolgt met Jan Dibbets, Richard Long, 
Marcel Broodthaers, Bernd Lohaus, en 
opnieuw Buren. De resterende zalen zijn 

gewijd aan wisselende thema’s: Leven met 
kunst – leven in kunst, over de relatie van de 
verzamelde kunst met het door Gerrit 
Rietveld en Aldo van Eyck gebouwde huis 
van de Vissers (zaal 6); Perspectieven op teke-
nen/Kunstenaarsbrieven en ansichtkaarten 
(zaal 7-10), en Amerikaanse minimal art 
made in Bergeijk (over de kunstenaars die via 
bemiddeling van de Vissers bij Nebato te 
Bergeijk werken lieten produceren). Daarbij 
getuigen de tekeningen en ontwerpen (die 
vaak samenhangen met de in Nebato gerea-
liseerde sculpturen) alsook de postkaarten 
en brieven in de zalen 7 tot 10 van het 
nauwe contact en de intense samenwerking 
tussen Mia en Martin Visser enerzijds en 
kunstenaars als Carl Andre, Daniel Buren, 
Walter de Maria, Dan Flavin, Sol LeWitt, 
Robert Morris en Panamarenko anderzijds. 
De brieven, postkaarten en ontwerpteke-
ningen bieden evenveel kijk- als leesplezier. 
Dat in sommige vitrines ook de correspon-
dentie tussen de curator en de kunstenaars 
van site specific-kunst te lezen is, geeft blijk 
van zeer veel openheid.
 De opstelling van de werken in deze ten-
toonstelling is zonder meer voortreffelijk te 
noemen. De presentatie is prettig, aantrek-
kelijk en intelligent – een voorbeeld is de 
retorische pointe van het werk van Flavin in 
zaal 3. Zaal 11, de spiegel van de zaal met de 
werken van Kelly in de andere vleugel, 
vormt de erezaal van de tentoonstelling. Het 
hoeft geen verbazing te wekken dat in deze 
zaal sommige van de topstukken van de 
minimal art (en generatiegenoten) worden 
getoond: werken van Lawrence Weiner, 
Dan Flavin, Carl Andre, Sol LeWitt, Walter 
De Maria, Donald Judd en Bruce Nauman.
 Terugkijkend op het afgelegde traject 
komen we tot de vaststelling dat álle zalen 
van 4 tot 11 (met uitzondering van zaal 6) 
gewijd zijn aan de protagonisten van de 
minimal art, de conceptuele kunst en hun 
generatiegenoten. Terwijl de verzamelacti-
viteit van de Vissers in totaal zo’n 60 jaar 
bestrijkt, worden 7 van de 11 zalen uitge-
trokken voor de kunst die werd verzameld in 
een tijdspanne van amper tien jaar, van 
1965 tot 1975. Daarmee schuift curator 
Paula van den Bosch een duidelijke stelling 
over het belang van de collectie naar voor: 
het engagement van de Vissers met de mini-
mal art, de conceptuele kunst en aanver-
wanten is veruit de belangrijkste bijdrage 
van de collectie aan de Nederlandse naoor-
logse kunstgeschiedenis. Het is een gewaag-
de propositie, maar er valt zeker iets voor te 
zeggen. Mia en Martin Visser beslisten 
immers niet alleen op een bijzonder vroeg 
moment werken van deze kunstenaars aan 
te schaffen, ze stonden ook met de meeste 
van hen in nauw contact. Van sommige van 
deze kunstenaars begeleidden ze de produc-
tie van werken bij Nebato in Bergeijk. De 
minimal en concept art van de Vissers 
vormde ook de aanleiding voor het Kröller-
Müller om met de Vissers in dialoog te tre-
den met het oog op de bruikleen en aan-
schaf  van deze werken. Door zoveel zalen 
voor minimal en concept in te ruimen, 
maakt Paula van den Bosch een moedig en 
gedurfd statement, dat ze bovendien ook in 
de catalogus expliciteert: ‘De collectie site-
specific werken, met de reeks bij Nebato in 
Bergeijk gefabriceerde sculpturen en de 
samenhangende verzameling (werk)teke-
ningen uit de periode 1965-1975 vormen 
de kern van de collectie Visser.’ Als deze uit-
spraak klopt, dan is het des te merkwaardi-
ger dat voor de tentoonstelling van deze 
werken een monografische titel werd geko-
zen. Bij de verwerving van deze werken kan 
immers de rol van Mia van der Hoek, maar 
ook deze van Geertjan Visser, nauwelijks 
worden overschat.

Martin Visser, verzamelaar, ontwerper, 
vrije geest loopt tot 17 juni in het Bonne
fanten museum, Avenue Ceramique 250, 
6221 KX Maastricht (043/329.01.90; 
www.bonnefanten.nl).

‘Martin Visser, verzamelaar, ontwerper, vrije geest’: 
zicht op zaal 11 met werk van Carl Andre, Walter De Maria, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt (niet op de foto), Bruce Nauman en Lawrence Weiner
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RUDI LAERMANS

Tien jaar lang, van 1999 tot 2009, bedien-
de Bert Anciaux de knoppen van het 
Vlaamse cultuurbeleid – het tweejarige 
interimbewind van de aimabele Paul Van 
Grembergen (die overigens haast het volle-
dige kabinet Anciaux overnam) niet te na 
gesproken. Anciaux zorgde ervoor dat er 
veel meer geld naar cultuur ging, voorzag 
het volledige officiële cultuurlandschap van 
nieuwe decreten, en breidde het tevens 
gevoelig uit, onder meer richting erfgoed en 
cultuurparticipatie. Dat laatste thema 
gebruikte hij ook voortdurend om zijn beleid 
te legitimeren of  ‘de sector’ op te jutten. Het 
was een wonderlijke tijd. Vooral tijdens de 
eerste Anciaux-jaren volstond hetzelfde 
woord, cultuurparticipatie, om zowel meer 
geld voor de beeldende kunsten als de ver-
dere ontzuiling van het sociaal-cultureel 
werk te bepleiten. Anciaux had zeer goed 
begrepen dat het dominant maken van een 
politiek-ideologisch discours altijd ook een 
kwestie is van focus en, vooral, herhaling: 
steeds weer op dezelfde nagel kloppen, 
dezelfde uitdrukking steeds weer opnieuw 
inzetten als een politieke passe-partout. Een 
notie die in heel uiteenlopende betekenissen 
wordt gebruikt, raakt echter al snel uitge-
hold. De uitdrukking ‘cultuurparticipatie’ 
veranderde dan ook in geen tijd in een lege 
betekenaar. Hetzelfde geldt voor het begelei-
dende wachtwoord ‘culturele competentie’ 
(die moest omhoog). Aan het einde van het 
Anciaux-bewind wist nauwelijks iemand 
een definitie van deze termen te geven zon-
der die van minstens drie kanttekeningen of  
zes voetnoten te voorzien. 

De afwezige beleidsmaker

Anciaux bedacht de krachtlijnen voor het 
nieuwe cultuurbeleid uiteraard niet op z’n 
eentje. De opvallende Sturm und Drang tij-
dens de eerste drie jaren werd stevig gevoed 
door de kabinetsleden Bart De Baere (beel-
dende kunsten) en Ann Olaerts (podium-
kunsten), evenals door de latere kabinets-
chef  Bart Caron. Toen Caron in 1999 tot het 
kabinet van Anciaux toetrad, had hij er al 
een lange loopbaan opzitten in het sociaal-
cultureel werk en de Vlaamse Vereniging 
voor Steden en Gemeenten. In 2004 keerde 
hij niet terug naar het kabinet Anciaux II: 
Caron werd Vlaams parlementslid voor 
Groen, en tevens de cultuurspecialist van 
die partij. Sommige initiatieven van 
Anciaux I, zoals het decreet op het lokaal 
cultuurbeleid, droegen onmiskenbaar 
Carons stempel (ze spoorden immers sterk 
met diens vroegere teksten). Welke rol hij op 
andere domeinen speelde, is veel minder 
geweten. Het boek Niet de kers op de taart. 
Waarom kunst- en cultuurbeleid geen luxe is, 
geeft daar evenmin uitsluitsel over. Enkele 
uitzonderingen daargelaten zwijgt Caron 
over zijn directe betrokkenheid bij de toch 
wel ingrijpende vertimmering van het 
Vlaamse cultureel regiem tussen 1999 en 
2004. Hij wikt en weegt dat bestel vanuit 
het nu, zonder zijn persoonlijke rol te the-
matiseren bij de totstandkoming van het 
overkoepelende kunstendecreet, het nieuwe 
erfgoedbeleid, of  de herordening van het 
sociaal-cultureel werk. Dat wringt nogal 
eens omdat Caron regelmatig op minpun-
ten in de huidige regelgeving wijst. Je ver-
wacht dan dat hij als mede-inspirator zou 
terugkoppelen naar de oorspronkelijke 
plannen of  intenties. Op die manier zou 
immers duidelijk worden of  de gesignaleer-
de tekortkomingen samenhangen met ver-
keerde inschattingen die destijds zijn 
gemaakt, een gebrekkige vertaling van nog 
altijd verdedigbare doelstellingen, de strate-
gische reacties van ‘het veld’ op de nieuwe 
beleidsvoering, of  onvoorziene sociaal-cul-
turele ontwikkelingen. Caron kijkt echter 
haast nooit in de achteruitkijkspiegel en cij-
fert zijn kabinetsverleden goeddeels weg – 
het is alsof  iemand een huis keurt dat hij 
zelf  mee gebouwd heeft, maar doet alsof  hij 
de architecten noch hun ontwerpen kent. 
De voormalige beleidsmaker is zelfs in die 

mate afwezig dat ook Anciaux in zijn 
nawoord terecht verzucht dat hij ‘vanuit de 
grote bestuurlijke ervaring’ van Caron ‘een 
meer radicale dissectie van het bestaande 
instrumentarium’ had verhoopt. Een en 
ander wordt evenmin gecompenseerd door 
een uitgewerkte cultuurpolitieke visie van 
ecologische signatuur. Zo roept Caron pas 
in het besluitende Envoi de notie van duur-
zaamheid in als mogelijk richtsnoer voor 
een toekomstig cultuurbeleid. In een plei-
dooi van een groen politicus voor de intrin-
sieke waarde van het kunst- en cultuurbe-
leid is dat rijkelijk laat. 

De mantra’s van het cultuurbeleid

Titel en ondertitel van dit boek suggereren 
het al: Caron heeft in de eerste plaats een 
persoonlijke geloofsbelijdenis ten faveure 
van het cultuurbeleid van Vlaamse snit 
geschreven. De verschillende ingrediënten 
daarvan worden uitgebreid voor het voet-
licht gebracht. Het Vlaams cultureel regiem 
combineerde van oudsher kunstenbeleid 
met sociaal-cultureel beleid (in brede zin, 
dus incluis bijvoorbeeld bibliotheekbeleid). 
Onder Anciaux werd het eerste spoor aan-
gevuld met erfgoed, het tweede consequen-
ter ontzuild en deels herijkt door het sterker 
in de lokale context te verankeren. Caron 
bespreekt de oude en nieuwe bouwstenen, 
kaart tussendoor ook heel andere thema’s 
aan (zoals het auteursrecht, een federale 
materie), en geeft zijn gedachten de vrije 
loop in korte interludia over Verdun en het 
herinneren van de Eerste Wereldoorlog, het 
plezier van het musiceren (Caron is behalve 
politicus tevens contrabassist), of  het nogal 
exclusieve jargon in de beeldende kunsten 
(dit blad mag zich geviseerd voelen, ook al 
wordt het nergens bij naam genoemd). 
Vooral in die tussenstukjes is een eerder tra-
ditioneel ingestelde humanistische kunst-
liefhebber aan het woord. Cultuur is 
Bildung, leren openstaan voor complexiteit 
en authenticiteit: daar komt Carons per-
soonlijk credo, impliciet getoonzet door de 
sociaal-cultureel agoog die hij ooit was, 
toch grotendeels op neer. In de meer sub-
stantiële hoofdstukken gaat dit cultuurge-
loof  een verbond aan met een nimmer 
betwijfeld geloof  in politieke maakbaarheid 
(dat typeert trouwens wel vaker de ecologi-
sche linkerzijde). Daarbij reikt Caron niet 
meteen nieuwe doelstellingen of  legitima-
ties voor de beleidsmatige ondersteuning 
van culturele praktijken aan. Dat verwon-
dert enigszins, want in Vlaanderen – en 
elders nog meer – vormt het cultuurbeleid 
toch de kop van jut in de bredere kritiek op 
de erfenis van de verzorgingsstaat.
 Het naoorlogse discours over cultuurbe-
leid bulkt van de clichés of, vriendelijker 
gesteld, stoelt op een handvol onbevraagde 
wachtwoorden, genre ‘democratisering’ 
(‘spreiding’, ‘participatie’…), ‘kwaliteit’ of  
‘marktcomplementariteit’. Hun betekenis 
geldt als présupposé connu, zodat op argu-
mentatie  kan worden bespaard. 
Beleidsmakers en -documenten veronder-
stellen tevens het bestaan van een brede 
consensus over deze legitimaties. Dat doen 
ze tot op de dag van vandaag, alsof  het 
populistisch onweer niet allang is losgebro-
ken. Ook in Niet de kers op de taart is een 
beleidsbetrokken cultuurminnaar aan het 
woord die consequent probeert koers te 
varen op de ingesleten wachtwoorden van 
het officiële cultuurdiscours. Zo iemand 
maakt zich sterk voor een krachtig en eigen-
machtig kunst- en cultuurbeleid, omdat hij 
zich persoonlijk aangesproken voelt door 
schoonheid, traditie en de mogelijkheid 
van, ouderwets gesproken, volksverheffing. 
Hij citeert nooit Jacques Rancière of  een 
andere trendy kunstfilosoof, maar beleids-
gerichte publicaties en, in tweede orde, 
columns en andere mediaberichten. En hij 
vindt het eerder vanzelfsprekend dat ‘het 
cultuurbeleid zich alleen moet bezighouden 
met wat kwaliteitsvol of  maatschappelijk 
zinvol is. Daarbinnen draagt datgene wat 
niet-zelfbedruipend is de prioritaire aan-
dacht weg en legt de overheid een accent op 
hedendaagse uitingen of  praktijken.’

Met deze duidelijke stellingname spoort een 
hiërarchie: ‘kwaliteit’ en/of  ‘maatschappe-
lijke zinvolheid’ richten het gewenste cul-
tuurbeleid. Terwijl met het laatste criterium 
alvast politiek nog enigszins valt te werken, 
ligt dat voor het kwaliteitsbegrip bijzonder 
moeilijk. Caron kent natuurlijk de proble-
men, vooral bij het beoordelen van actuele 
kunstuitingen, maar komt er niet uit. Hij 
‘meent dat de tijd een objectiverende wer-
king heeft’, wat uiteraard slechts een halve 
waarheid is: ook iedere canon blijft selectief  
mensenwerk en dus principieel betwistbaar. 
Als je er zoals Caron, deels geïnspireerd door 
Pierre Bourdieu, ook nog van uitgaat dat de 
dominante smaak die van de dominante 
klasse is en dat beoordelingscommissies 
hem veelal onderschrijven, kom je helemaal 
vast te zitten. Terecht ziet Caron geen alter-
natief  voor expertcommissies bij het beoor-
delen van artistieke kwaliteit – maar in feite 
roept hij (zoals vele anderen) quasiritueel 
een criterium in waarvan hij vervolgens 
enkel het problematisch karakter kan vast-
stellen. Daarom klinkt ook zijn roep om 
meer geld te geven aan minder organisaties, 
kwestie van de versnippering binnen het 
Vlaamse cultuurlandschap tegen te gaan, 
erg ongeloofwaardig. Zo’n drastische herij-
king vereist een hecht doortimmerde glo-
bale diagnose die bijvoorbeeld concreet uit-
gewerkte kwaliteitsstandaarden met een 
raster van functies als creatie, spreiding en 
participatie combineert. Niet alleen geeft 
Caron daar geen aanzet toe, hij negeert ook 
– zoals Anciaux in zijn nawoord terecht 
benadrukt – dat de sterkte van het geregu-
leerde cultuurveld precies ligt in het samen-
gaan van enkele grote, relatief  veel middel-
grote en heel veel kleine spelers. Snijd hard 
in die laatste om de middenschil te verster-
ken, en je haalt geheid de dynamiek uit het 
Vlaams cultuurbestel weg.

Slecht (lokaal) bestuur

Caron is een uitgesproken tegenstander van 
het Nederlandse fondsenmodel, zo bleek 
recent nog uit zijn publieke reactie op de 
suggestie van huidig cultuurminister Joke 
Schauvliege om in de toekomst de subsidie-
beslissingen volledig aan deskundigen uit te 
besteden. Voor de microsubsidiëring (pro-
jecten, individuele werkbeurzen…) vormt 
dat volgens Caron geen probleem, maar bij 
de twee- of  vierjarige structurele subsidies 
moet ‘de politiek’ het laatste woord hebben. 
Dat zogenaamde primaat van de politiek 
laat de cultuurminister en zijn collega’s toe 
om aan het einde van een subsidieronde 
corrigerend op te treden, en negatieve 
adviezen te negeren of  instellingen meer 
geld dan het aanbevolen bedrag toe te 
schuiven. De verdenking van politiek dienst-
betoon ligt dan nooit veraf  en is, zo leert het 
verleden, in vele gevallen tevens terecht. 
Ook Niet de kers op de taart laat het eigenlijke 
punt onaangeroerd. Thans geldt het ‘pri-
maat van de politiek’ aan het einde van de 
rit, terwijl het juist bij de start van een sub-
sidieronde zou moeten spelen. Zoals in 
Nederland gebeurt bij de betoelaging van de 
zogenaamde culturele basisinfrastructuur, 
zou de minister, liefst na sectoraal overleg, 
voorafgaand aan iedere structurele ronde 
de algemene krijtlijnen voor de advisering 
moeten vastleggen. Politieke desiderata als 
territoriale spreiding of  extra injecties in 
achtergestelde disciplines kunnen zo een 
heldere vertaling krijgen. Het aldus afgeba-
kende kader is bindend voor zowel de beoor-
delingscommissies als voor de minister zelf. 
Die kan immers niet meer naar eigen goed-
dunken beginnen rommelen met individu-
ele adviezen, in naam van politieke criteria 
die hij nooit heeft geëxpliciteerd. Kortom, 
het ook door Caron hogelijk gewaardeerde 
‘primaat van de politiek’ is geen vrijbrief  
voor politisering, maar vraagt om een poli-
tiek verantwoordelijk handelen vanuit een 
correct samenspel met de adviserende 
expertcommissies.
 Caron is op zijn best wanneer hij nieuwe 
ontwikkelingen signaleert die een bijstu-
ring van het vigerende beleidskader verei-
sen. Hoogst pertinent is bijvoorbeeld zijn 

observatie dat grote en kleine steden hoe 
langer hoe meer een voorwaardenschep-
pende aanpak voor een directe regisseursrol 
verruilen. Stadsfestivals, zomerhappenings 
en andere zelf  opgezette evenementen vre-
ten het lokale cultuurbudget op. Daarnaast 
worden bijvoorbeeld de sociaal-culturele 
verenigingen mee ingeschakeld in gemeen-
telijk aangestuurde erfgoed- of  welzijnspro-
jecten. Caron contesteert deze lokale instru-
mentalisering vanuit externe doelstellingen. 
Niet zelden geven electorale overwegingen 
immers de doorslag in – bijvoorbeeld – het 
streven naar ‘een gezellige stad’. ‘Het leidt 
tot middelmatigheid, of  liever ‘gemiddeld-
heid’’, zo besluit hij. Desondanks pleit Caron 
er enkele keren voor – de idee wordt niet 
echt uitgewerkt – om de grote steden 
inspraakrecht te geven bij de toekenning 
van structurele subsidies in het kader van 
het kunstendecreet. Ze hebben immers een 
direct belang bij de aanwezigheid van de 
betoelaagde kunsthuizen, festivals of  thea-
tergezelschappen die zich op hun grondge-
bied bevinden. Met permissie, maar dit 
voorstel komt neer op het officialiseren van 
een flink deel van de impliciete politisering 
die thans de eindbeslissingen bij een struc-
turele subsidieronde kleurt. Indien een ste-
delijke cultuurschepen een cultuuractor 
belangrijk vindt, maakt hij daar toch 
gewoonweg zélf  geld voor vrij? Hem ook tot 
een onderhandse medebeslisser bij de verde-
ling van Vlaams cultuurgeld promoveren, is 
– vooruit dan maar – een aanzet tot slecht 
bestuur. Samen met het ballonnetje om 
serieus te snoeien in het aantal culturele 
spelers, is dit gelukkig het enige meer con-
crete voorstel in Niet de kers maar de taart 
waarmee de auteur de plank volledig mis-
slaat. Het boek laat, zoals gezegd, de lezer 
vooral op zijn honger door de afwezigheid 
van een coherente cultuurpolitieke visie. 
Het siert Bart Caron dat hij in het Vlaams 
Parlement regelmatig een lans breekt voor 
de intrinsieke waarde van kunst en cultuur. 
Maar het ware nog beter indien hij en zijn 
partij dat engagement politiek sterker wisten 
te articuleren, voorbij de ingesleten wacht-
woorden en vanuit een optiek die verder 
reikt dan het bestaande geheel aan culture-
le regelingen en beleidsdomeinen.

Niet de kers op de taart. Waarom kunst- en 
cultuurbeleid geen luxe is van Bart Caron 
verscheen in 2011 bij Uitgeverij Pelckmans, 
Brasschaatsteenweg 308, 2920 Kalmthout 
(03/660.27.00; www.pelckmans.be).

Cultuurliefde maakt nog geen cultuurpolitiek
Over Bart Carons Niet de kers op de taart
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Marc De Kesel – Pur Amour. The Logic of  the Gift and 
its Deadlock

Marc De Kesel’s essay starts from a poem by the Dutch writer Gerard 
Reve to analyse the relation between contemporary capitalism and 
‘Pur amour’, the concept of  pure and unquestioning love to God as 
described by such 17th-century authors as François Fénelon (1651-
1715). His analysis demonstrates that the logic of  contemporary capi-
talism can be described as a shifted version of  the logic of  the concept 
of  pure love to God, and establishes an unexpected corelation between 
fundamentalist Christianity (in the United States) and a conservative 
(right wing) ‘belief ’ in the ultimate goodness of  capitalism.

Gift – monotheism – capitalism

Dirk Lauwaert – Men, life, costume

In this text Lauwaert starts with his own wardrobe to analyse the 
semantics of  men’s clothing, using his own experiences and observa-
tions of  the real world, and referring to film. He explores different cat-
egories that are commonly used to describe men’s clothing (‘distin-
guished’, ‘fashionable’, ‘formal dress’…) and analyses clothing as an 
expression of  differing male ‘roles’, ‘types’ and/or ‘life projects’: the 
artist, le bohémien, the beast, the shopper… Another important theme 
in this essay is the semantics of  the extremes of  ‘black’ and ‘white’ in 
clothing. A thread running through the text is the different way that 
clothing functions for men than for women.

Clothing – men’s clothing – Film

Elise Noyez – The artist’s portrait as art criticism? 
Photographic lessons concerning Blinky Palermo

This essay focuses on one particular photographic series from 1968 by 
the German photographer Manfred Leve picturing Blinky Palermo ‘at 
work’ in his studio. Noyez relates the series to such historical and semi-
nal series like the Matisse project by Brassaï (from 1939), Hans Namuth 
(1950) on Jackson Pollock, and two series from 1964 by Ugo Mulas, on 
Lucio Fontana and Frank Stella respectively. She concludes that Leve’s 
series criticizes, through its sheer seriality, mythological representa-
tions of  the artist and that in doing so he proposes a more common-
place image of  artistic practice.

Blinky Palermo – Manfred Leve – artist’s portraits – 
photography

Lisa Colpaert & Steven Jacobs – Death and women’s 
portraits in noir thrillers and gothic melodramas. A 
small museum guide for a Noir Portrait Gallery

This contribution consists of  two parts: a general introduction to the 
function of  (painted) woman portraits in film noir and gothic melo-
drama from the 1930s to the 1950s; and a catalogue or ‘museum 
guide’ divided into eight chapters (according to types of  portrait, psy-
chological function within the plot, etc.) in which 36 paintings are 
described and assessed. 

Film Noir – gothic melodrama – Hollywood film – 
representation of  the artist 

Koen Brams & Dirk Pültau – The Collection Visser

This review discusses the exhibition Martin Visser, collector, designer 
and free spirit, which takes place in the Bonnefantenmuseum, 
Maastricht (13 March – 17 Juin 2012). The authors criticize the show 
for its lack of  context and its reduction of  the Visser collection to a sole 
member of  the family, namely Martin Visser. Brams and Pültau appre-
ciate the way the exhibition advances a vigorous thesis on the impor-
tance of  the collection: The show stresses that the collection’s main 
contribution to art history lies with the collector’s engagement in neo-
avantgarde practices from the second half  of  the 1960s and the first 
half  of  the 1970s. 

Martin Visser (1922-2009) – The Collection Visser – 
Bonnefantenmuseum, Maastricht – Private art collectors 
– Conceptual art – Minimal Art

Rudi Laermans – Love for culture is not enough for 
cultural politics. On Bart Caron’s Niet de kers op de 
taart (‘Not the cherry on the pie’)

Rudi Laermans reviews a recently published book by Bart Caron. 
Caron was the principal private secretary of  the Flemish minister of  
culture Bert Anciaux from 1999 to 2004. In 2004 he joined the ecolo-
gist party (‘Groen’) to become its prime expert in cultural matters. 
Laermans criticizes the author for his lack of  reflection on his own part 
in cultural politics since 1999, for his rather thoughtless use of  a 
humanistic framework and clichéd views on cultural policy, for his 
defective underpinning of  the ‘primacy of  policy’ in cultural policy, as 
well as for some of  his specific proposals, concerning, for instance, the 
relation between regional (Flemish) and municipal powers of  decision. 

Cultural politics – Bart Caron

Short author biographies may be found in ‘Ondertussen’on p. 19.

Jacob Kassay    
12 May – 14 June 2012

Lesley Vance    
21 June – 21 July 2012

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
Steve McQueen’s Blues before Sunrise in het Vondel-
park te Amsterdam. ‘I have the blues before sunrise / 
Tears standing in my eyes. I have the blues before sunrise / 
Tears standing in my eyes.’ De rauwe stem van Scrapper 
Blackwall, begeleid door een oude gitaar, weerklinkt in mijn 
hoofd terwijl ik door een blauw verlicht Vondelpark loop. 
Het ritme van zijn woorden lijkt te versmelten met de 
kadans van mijn stappen en de regendruppels die om me 
heen op de grond uiteenspatten. De regenplassen weerspie-
gelen het mysterieuze, blauwe licht dat door de straatlan-
taarns wordt verspreid: in lange, smalle banen doorbreken 
de lichtbundels het schemerdonker. Het ijle geluid van 
enkele vogels lijkt van een andere wereld te komen, net als 
de rode en gele lichtjes die sporadisch mijn weg kruisen – 
een onderdeel van de fietsen die schijnbaar onbemand door 
het donker zweven. Al deze lichten en geluiden lijken samen 
een nachtelijke, muzikale improvisatie te vormen: een noc-
turne die het park bezielt. Het is alsof  ik me in het binnenste 
van een organisme bevind, waarvan het kloppende hart de 
baslijn vormt van een lyrische hymne aan de nacht.
 Blues before Sunrise was een lichtinstallatie van de Britse 
kunstenaar en filmmaker Steve McQueen (1969), die in 
maart in het Vondelpark was te zien. Voor het felle witte 
licht, dat normaal door meer dan 275 lantaarns in het 
Vondelpark verspreid wordt, stelde McQueen een donker-
blauw schijnsel in de plaats – net voldoende om het park 
minimaal te verlichten. Het park – gedurende de dag een 
functionele ruimte waar mensen zich kunnen ontspannen 
– werd op die wijze tijdens de nacht getransformeerd in een 
bijna disfunctionele, stedelijke lacune. De normale functie 
ervan werd tijdelijk opgeschort om plaats te maken voor een 
beleving die verder ging dan het doelmatige en het dagelijkse 
oversteeg. ‘It was about the nighttime, the nocturnal aspect 
of  the park. In the daytime people live […] but in the night it 
has a different sort of  situation’, zegt McQueen. ‘It’s another 
way of  looking at it. It’s a double take at the environment 
with which people are in all sorts familiar with.’
 Inderdaad leek het park gedurende de nacht te zijn 
getransformeerd in een fictionele wereld – een toneel (moge-
lijk van een oude film noir) waar het nachtelijke leven van 

Amsterdam zich als op een filmset afspeelde. Eenieder die het 
park betrad voelde zich tot stilte gemaand. In andere opzich-
ten was er van een aanpassing echter geen sprake: zoals 
altijd bleef  het park, ook met zijn nieuwe voorkomen, de 
snelste weg tussen West en Oud-Zuid, en voor velen de favo-
riete route naar huis aan het einde van een lange werkdag. 
Aldus zorgde Steve McQueen met zijn ingreep voor een 
vreemde ambivalentie. Aan de ene kant werd het functio-
nele aspect van het park deels opgeheven door het gedempte 
licht (dat velen overigens deed denken aan de blauwe lam-
pen die soms worden opgehangen ter preventie van drugs-
gebruik). Aan de andere kant leek de functionaliteit ervan 
juist benadrukt, doordat men zich bewust werd van het park 
op zich. Blues before Sunrise maakte op die wijze de strijdig-
heid tussen deze twee sferen zichtbaar: de ‘disfunctionele’ 
kunst en de functionele openbare ruimte werden in een spe-
cifieke spanning tot elkaar gezet, waarbij onduidelijk bleef  
of  beide elkaar versterkten dan wel onverzoenbaar tegen-
over elkaar bleven staan. Eenzelfde thema lag overigens ook 
ten grondslag aan McQueens werk Giardini (‘de enige tuin 
op de gehele wereld waarin politiek en kunst samenkomen’), 
dat hij in 2009 op de Biënnale van Venetië presenteerde.
 Helaas besloot de gemeente Amsterdam om de span-
ningsvolle ambivalentie van Blues before Sunrise enkele 
dagen voor het geplande einde (19 maart i.p.v. 25 maart 
jongstleden) op te heffen: na een ongelukje tussen een paar 
fietsers werd de installatie plots te gevaarlijk bevonden en 
gezien als een bedreiging voor de veiligheid van de bezoe-
kers van het park. In een tijd waarin het beroemde gezegde 
van Lenin hoogtij viert – ‘vertrouwen is goed, controle 
beter’ – moest het mysterieuze blauwe licht van Blues before 
Sunrise al snel weer plaatsmaken voor het heldere licht van 
de alles controlerende rede. Het maakte eens te meer duide-
lijk dat kunst en publieke ruimte nog altijd op gespannen 
voet met elkaar staan.
 De angst voor de poëtische ambivalentie van Blues before 
Sunrise kan wellicht als een logische consequentie worden 
gezien van datgene wat Steve McQueen als de ziel van het 
kunstwerk beschouwt: ‘It’s about the everyday. It is about 
the extraordinary within the ordinary.’ Angst is het logische 
gevolg van de samentrekking van het vreemde en het ver-
trouwde – het ‘unheimliche’ is al vaak het onderwerp van de 
kunst geweest. Gedurende Blues before Sunrise is dit vreem-

de-vertrouwde – een van oorsprong romantische gedachte 
(denk aan de beroemde uitspraak van Novalis) – echter let-
terlijk in een ander licht komen te staan. Want hoewel Blues 
before Sunrise wel degelijk als een hymne aan de nacht kan 
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Schematic drawing made by Alexandre Kojève 
depicting his travels through the Netherlands 
in 1946. Courtesy Bibliothèque nationale de 
France. © Nina Kousnetzoff.

After History:
Alexandre Kojève 
as a Photographer
20.05.–15.07.2012
Opening:
19.05.2012, 17.00 hrs

Lecture by Boris Groys:
25.05.2012, 16.00 hrs 

After History: Alexandre Kojève
as a Photographer, curated by 
Boris Groys, is a research exhibition 
in the framework of the project 
FORMER WEST.

For more information please 
visit www.bak-utrecht.nl and 
www.formerwest.org
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Steve McQueen

Blues before Sunrise. foto: Ernst van Deursen
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opening exhibition

KRISTOF DE CLERCQ GALLERY

“(It) Works on Paper”

Agnes Maes

Peter Morrens

Thomas Müller

Ronald Noorman

Jürgen Partenheimer

Roger Raveel

Luise Unger

Robin Vermeersch

19/05 - 16/09/2012

Opening reception

Saturday 19/05/2012   15.00 - 18.00

Kristof De Clercq Gallery 

Tichelrei 82, 9000 Ghent

T: +32 474 57 12 91

www.kristofdeclercq.com

info@kristofdeclercq.com 

Fri - Sun 15.00 - 18.00 & appointments

Closed between 13/07 and 13/08

Ghent
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worden gezien, is het zeker geen romantische. McQueens 
hymne wordt immers gezongen door een rauwe stem – een 
stem die niets van doen heeft met een (snel weer vergeten) 
‘happy ending’. We kunnen het dan ook alleen maar eens 
zijn met McQueen wanneer hij zegt: ‘The soul of  this piece 
comes from the Blues. It haunts like no other music can.’ Nu 
het Vondelpark weer elke avond wordt verlicht door een fan-
tasieloos, wit licht, lijkt dit meer waar dan ooit: de herinne-
ring aan Blues before Sunrise zal velen nog lang blijven ach-
tervolgen op hun dagelijkse route door het hun nu weer (te?) 
vertrouwde park. Sajda van der Leeuw

Art Cologne Preis 2012 voor galerie Wide White Space. 
Anny De Decker ontving op 19 april in het stadhuis van 
Keulen de Art Cologne Preis voor haar baanbrekende werk 
als galeriste. De Belgische kunsthistorica en curator trouw-
de in 1966 met de Duitse beeldhouwer en tekenaar Bernd 
Lohaus. In datzelfde jaar startten ze samen de spraakma-
kende Antwerpse galerie Wide White Space, die in 1976 
haar deuren sloot. De galerie wordt nog steeds geroemd om 
de kwaliteit van de exposities. Er was in de loop van de jaren 
werk te zien van onder anderen Carl Andre, George Baselitz, 
Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Christo, 
Bruce Nauman en Lawrence Weiner. Het is de eerste keer 
dat de Art Cologne Preis wordt toegekend aan een galerie 
die niet meer bestaat. Op Art Cologne 2012 was een her-
denkingstentoonstelling ingericht over de Wide White 
Space. (www.artcologne.de)

Hoet Bekaert Gallery houdt ermee op. Hoet Bekaert 
Gallery, de galerie van Jan Hoet Junior en zijn partner 
Delphine Bekaert in Gent, houdt er na negen jaar mee op. 
Galeriehouder Hoet vindt dat de hedendaagse kunst te veel 
om geld draait en te veel een kwestie van netwerken gewor-
den is. Kris Martin, de kunstenaar waarmee de galerie in 
2003 opende, zorgde ook voor de laatste tentoonstelling. 
Hoet en Bekaert blijven in de toekomst met hedendaagse 
kunst bezig, maar zullen enkel nog aan tijdelijke projecten 
werken. In mei 2011 beëindigde Stella Lohaus haar activi-
teiten als galeriste in Antwerpen met de gelijkaardige 
opmerking dat de klemtoon in de werking van de galerie 
steeds meer op communicatie en netwerking komt te lig-
gen, waardoor de aandacht voor tentoonstellingen en het 
oeuvre van de kunstenaars verzwakt. (www.iets.be)

Google Art in Nederland en België. In Nederland stellen 
zes musea een gedeelte van de collectie online beschikbaar 
via het Google Art Project: Museum Boijmans Van 
Beuningen, Van Gogh Museum, het Rijksmuseum, het 
Koninklijk Paleis Amsterdam, het Kröller-Müller Museum 
en het Gemeentemuseum Den Haag. Het gaat om in totaal 
461 kunstwerken. In België hebben enkel de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten hoogwaardige digitale repro-
ducties toegankelijk gemaakt voor het project. Hier betreft 
het welgeteld 10 kunstwerken. Deze toevoegingen aan 
Google Art passen in een tweede fase van het project die 
erop gericht is het aantal deelnemende musea uit te brei-
den. Google Art Project werd in februari 2011 gelanceerd 
met de mogelijkheid tot een virtueel bezoek aan zeventien 
grote internationale musea, waaronder het Museum of  
Modern Art (NY), het Metropolitan Museum of  Art (NY), 
de National Gallery (Londen), het Reina Sofia museum 
(Madrid) en het Hermitage museum (Sint-Petersburg). 
(www.googleartproject.com)

Wiener Aktionismus. Günter Brus, Hermann Nitsch, 
Otto Muehl, Rudolf  Schwarzkogler. In het kader van de 
tentoonstelling Wiener Aktionismus organiseert LLS 387 op 
za 16 juni om 16u een filmnamiddag. Op het programma 

staan Inferno (1983) en Back to Fucking Cambridge (1987). 
Terese Schulmeister, die deze twee prenten regisseerde, 
zorgt voor de inleiding en het nagesprek. (http://users.tele 
net.be/lls387)

Mondriaan Fonds stimuleert gebruik van Time/
Bank. Het onlineplatform Time/Bank kan kunstenaars en 
instellingen, naast de toegekende subsidie, extra mogelijk-
heden bieden om bijzondere projecten te realiseren, dixit 
Mondriaan Fonds. Via Time/Bank kunnen diensten worden 
uitgewisseld door middel van Hour Notes (ontworpen door 
de Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner). Met de 
Hour Notes kan een kunstenaar of  instelling zelf  een dienst 
kopen in een Time/Store, of  bij een instelling die de Hour 
Notes accepteert. Time/Bank is een initiatief  van de kunste-
naars Anton Vidokle en Julieta Aranda en werd door 
Stroom Den Haag in Nederland geïntroduceerd. (www. 
e-flux.com/timebank)

Nieuwe beeldentuin Kasteel het Nijenhuis is 
geopend. Op 28 maart ging rond Kasteel het Nijenhuis de 
vernieuwde beeldentuin open. Door een betere beveiliging 
kunnen de beelden uit de collectie van Dirk Hannema 
(1896-1984), de stichter van Museum de Fundatie, weer 
buiten staan. Hieraan zijn bovendien 40 nieuwe werken 
toegevoegd, een bruikleen van Museum Beelden aan Zee. 
Deze beelden komen uit de collectie van Theo en Lida 
Scholten. De samensmelting van de privécollecties Scholten 
en Hannema moet een gevarieerd inzicht geven in de ont-
wikkeling van de moderne beeldhouwkunst. De beelden-
tuin bestaat nu in totaal uit meer dan 75 beelden op een 
oppervlakte van 4,5 hectare. Naast de vaste presentaties in 
en rond het kasteel zullen er ook tijdelijke tentoonstellingen 
te zien zijn. (www.museumdefundatie.nl)

Rudi Fuchs ontvangt eerste ere-lectoraat Avans 
Hogeschool. Op 1 oktober wordt kunsthistoricus Rudi 
Fuchs als eerste ere-lector aan de Avans Hogeschool geïn-
stalleerd. Fuchs was directeur van het Van Abbemuseum en 
later van het Stedelijk Museum. Hij stelde in 1982 de 
Documenta 7 samen. Daarna was hij ook actief  als artistiek 
directeur van het Museo d’Arte Contemporanea in Turijn. 
Voor Avans Hogeschool zal Fuchs colleges verzorgen over 
kunstgeschiedenis, het kijken naar kunst en het ambacht 
van de kunstenaar. (www.avans200.nl)

Catherine de Zegher ontvangt prijs in VS. Op 2 april 
reikte de US-afdeling van de International Association of  
Art Critics (AICA-US) de jaarlijkse prijzen voor de beste ten-
toonstellingen uit. Kunstenaars, curatoren, musea, galeries 
en andere culturele instellingen worden met deze prijzen 
bekroond voor de uitmuntendheid van een tentoonstel-
lingsconcept. In de categorie ‘Best thematic museum show 
in New York’ ging de prijs naar de tentoonstelling On Line: 
Drawing Through the Twentieth Century in het MoMA (21 
november – 7 februari 2011). De tentoonstelling was gecu-
reerd door Connie Butler en de Belgische curator Catherine 
de Zegher. 

Museum dr. Guislain bekroond met Prijs De Maak-
bare Mens 2012. Patrick Allegaert en Annemie Cailliau, 
bezielers van het Museum dr. Guislain, ontvingen op 22 
april de eerste Prijs De Maakbare Mens. Deze prijs zal twee-
jaarlijks worden uitgereikt aan iemand die op een originele 
manier bijdraagt tot een beter begrip van medische en bio-
technologische ontwikkelingen, en de ethische vragen 
daarbij. De jury loofde unaniem de verdienste van het 
museum om de geestesziekenzorg en de psychiatrie uit de 
marginaliteit te halen. Het museum biedt bezoekers de kans 

om kennis te maken niet enkel met de bewogen geschiede-
nis van de psychiatrie, maar ook met uiteenlopende thema’s 
die de geestelijke gezondheid en de maakbaarheid van de 
mens betreffen. Bij de tentoonstellingen van Patrick 
Allegaert en Annemie Cailliau komt bijvoorbeeld de vraag 
aan bod waar de grens tussen schoonheid en exces ligt. 
(www.demaakbaremens.org en www.museumdrguislain.be)

Boijmans ontvangt waardevolle particuliere schen-
king. Hans Sonnenberg, oprichter en eigenaar van de 
Rotterdamse galerie Delta en fervent kunstverzamelaar, 
heeft vijftien kunstwerken uit zijn privéverzameling 
geschonken aan Museum Boijmans Van Beuningen. De 
schenking bestaat uit enkele Cobra-werken, popart van 
Britse en Amerikaanse kunstenaars, werken van Arman, 
twee werken van Manzoni en twee schilderijen van Basquiat. 
Hans Sonnenberg stelt dat de schenking goed aansluit bij de 
collectie van het museum en dat de kunstwerken op deze 
manier bij elkaar blijven. Het museum stelt dat door een 
terugtredende overheid particuliere ondersteuning in de 
toekomst onontbeerlijk blijft. Enkel met die steun kan het 
museum op een hoog niveau blijven verzamelen, exposeren 
en bijdragen aan de culturele educatie. (www.boijmans.nl)

Petitie voor 6% BTW op kunst. De Nederlandse BTW op 
kunst is van 6% via 19% naar 21% verhoogd. Het 
Actiecomité Schuilen in het Rijks vindt dat naast de groot-
schalige bezuinigingen vanaf  2013 te veel van het goede. De 
verkoop van kunst zou sinds de BTW-verhoging drastisch 
omlaag gegaan zijn. Het comité vraagt dat het BTW-tarief  
wordt teruggedraaid naar 6%, zoals dat voor de podiumkun-
sten werd gedaan. Ter ondersteuning is het Actiecomité een 
petitie gestart. Zie www.schuileninhetrijks.nl.

Wissels
Birgit Donker eerste directeur Mondriaan Fonds. Per 
1 juli wordt Birgit Donker directeur van het nieuwe 
Mondriaan Fonds, het landelijk stimuleringsfonds voor beel-
dende kunst en cultureel erfgoed dat ontstond uit de fusie 
van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. Birgit 
Donker (1965) is momenteel kunstverslaggever bij NRC 
Handelsblad. Van 2006 tot 2010 leidde ze deze krant als 
hoofdredacteur. Donker studeerde Nieuwe en Theoretische 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, journalis-
tiek aan de École Superieure de Journalisme te Parijs en 
volgde de postdoctorale studie ‘Analyse du monde actuel’, 
eveneens te Parijs. De fusie van het Fonds BKVB en de 
Mondriaan Stichting biedt volgens Donker de mogelijkheid 
‘om een meer samenhangend beleid te voeren ten aanzien 
van de creatie van nieuw werk door kunstenaars en de pre-
sentatie ervan door instellingen.’ (www.mondriaanfonds.nl) 

VOBK stelt nieuwe coördinator aan. Felix De Clerck 
wordt de nieuwe coördinator van VOBK (Verenigde 
Organisaties Beeldkunst). Hij volgt Fran Devos op, die vijf  
jaar aan het roer stond. (www.vobk.be)

Lezingen
KASKlezingen. Deze serie KASKlezingen loopt in samen-
werking met TRACK. Op do 17 mei is er om 20u30 in 
KASKcinema (Godshuizenlaan 4, Gent) de vertoning van 
een filmisch verslag van een interview met Yona Friedmann. 
Op di 22 mei om 20u is er een gesprek met boekdesigner en 
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uitgever Roger Willems in het Anatomisch Auditorium op 
de Bijlokecampus, Louis Pasteurlaan 2, Gent. (www.kask.
be en www.track.be). Toegang gratis.

Kunstenaarsgesprek KCG. Hans den Hartog Jager 
spreekt op do 24 mei met Maria Roosen, op do 21 juni met 
Generaal pardon, telkens om 20u in Paraplufabriek, Van 
Oldenbarneveltstraat 63a, Nijmegen. Entree € 5. Meer info 
www.kcg.nl.

HCAK Revisited. Het eerste kunstenaarsinitiatief  in Den 
Haag, het Haags Centrum voor Actuele Kunst (1978-
1996), is onderwerp van het onderzoeks- en tentoonstel-
lingsproject HCAK Revisited dat loopt in de maanden mei en 
juni. Binnen dit kader zijn een debat en twee lezingen gepro-
grammeerd. Op do 24 mei om 20u gaat onder de titel 
Praktisch idealisme socioloog Gabriël van den Brink in 
gesprek met literatuurwetenschapper en activist Ernst van 
den Hemel. Danielle van Zuijlen modereert. Op do 31 mei 
zijn om 20u volgende artist talks gepland: Locus Amoenus, 
over de ideale plaats door Krien Clevis, en Paraiso Ocupado, 
campagne voor het realiseren van een vergeten utopie door 
Osterholt/Uitentuis. NEST, De Constant Rebecqueplein 20b, 
Den Haag (algemene site www.hcak.nu, reservatie voor 
debat en lezingen via www.nestruimte.nl).

Boris Groys over Alexandre Kojève. Op vr 25 mei om 
16u licht Boris Groys de door hem gecureerde tentoonstel-
ling After History: Alexandre Kojève as a Photographer toe. 
Meer info www.bak-utrecht.nl en www.formerwest.org.

Rondetafel D/A/C project. Op vr 25 mei om 19u presen-
teert de SBKM in De kabinetten van De Vleeshal de tweede 
ronde van D/A/C: Producers vs. Artists. Zeeuwse onderne-
mers en kunstenaars discussiëren samen over hoe zij elkaar 
van dienst kunnen zijn. De discussie vindt plaats in De 
Kabinetten van de Vleeshal, Zusterstraat 7, Middelburg 
(www.vleeshal.nl).

Kunst op zondag. Meesterarchitect H.P. Berlage. Op zo 
27 mei om 14u spreekt kunsthistoricus Benno Hillebrand 
over ‘het laatste meesterwerk van Berlage’, zoals het 
gebouw van het Gemeentemuseum ook wel wordt genoemd. 
Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, Den Haag (www.
gemeentemuseum.nl). Entree € 5.

‘Exclusieve preview Middelheim met Artist Talks’. In 
samenwerking met <H>Art-magazine organiseert het 
Middelheimmuseum op vr 25 mei ‘exclusief  voor het pro-
fessionele kunstveld een reeks artist talks en een gelegen-
heid om van nabij kennis te maken met de deelnemende 

kunstenaars en hun nieuwe werk’. Sprekers zijn onder 
meer Philippe Van Snick, Roman Signer, Thomas Schütte 
en Paul Robbrecht. Meer info www.middelheimmuseum.be

Architectuurlezing Bozar. Op do 31 mei om 20u houdt 
architectuurhistorica Beatriz Colomina een lezing ter gele-
genheid van de opening van het tweede internationaal 
EAHN-congres (European Architectural History Network). 
Paleis voor Schone Kunsten / Studio, Brussel (www.bozar.
be). Entree € 8.

Facing Forward – Art & Theory from a Future 
Perspective. Op do 31 mei wordt de reeks afgesloten met 
het thema Future’s Futur. De avond begint om 20u en vindt 
plaats in de Oude Lutherse Kerk, Spui 411 (hoek Spui), 
Amsterdam. Toegang € 10. Meer info www.facingforward.nl.

De Pont. De Meesters (Henk Visch) en Art Update. In 
samenwerking met Kunstpodium T organiseert De Pont tij-
dens het Leerling/Meester-project vier bijeenkomsten. Op 
do 7 juni om 14u zijn Henk Visch (Meester 2012) en Mike 
van der Stel (Leerling 2011) te gast. Op zo 24 juni houdt Ko 
van Dun een laatste lezing in de reeks Art Update. De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg (www.depont.nl). Toegang gra-
tis voor museumbezoekers.

Masterclass keramiek. Hitte door Anne Marie 
Laureys. Op do 7 juni om 20u spreekt Anne Marie Laureys 
over haar parcours in keramiek. Karel Hemmerechtszaal, 
Cultuurcentrum Strombeek, Gemeenteplein, Strombeek-
Bever (www.ccstrombeek.be en www.annemarielaureys.
com). Entree € 5.

Debat en lezing SMAHK. Op zo 10 juni vindt in SMAHK 
een discussie over actuele kunst in Noord-Nederland plaats. 
Op zo 24 juni, de Dag van de Architectuur, is er een lezing 
door Eric Vreedenburgh en een presentatie over binnen-
stadsvisies. SMAHK, Venestraat 88, Asse (www.smahk.nl).

Meet the artists. Symposium on landscape photo-
graphy. Op do 14 juni om 14u vindt in Bozar een sympo-
sium over landschapsfotografie plaats. Het eerste gesprek 
gaat over de wijze waarop kunstenaars een landschap foto-
graferen. Deelnemende kunstenaars zijn Massimo Vitali, 
Pedro Cabrita Reis, Céline Clanet en Vesselina Nikolaeva. 
Het gesprek wordt gemodereerd door Liz Wells (prof. 
Photographic Culture University of  Plymouth). Het tweede 
gesprek, met Mishka Henner (kunstenaar) & Joachim 
Schmid (curator From Here On), gaat over de digitalisering 
van het landschap. Rein Deslé (curator & editor FoMu 
Antwerpen) modereert. Een derde conversatie onder de titel 

Foliage wordt gevoerd door Denis Gielen (curator MAC’s 
Grand Hornu) en Philippe Durand (kunstenaar). Paleis 
voor Schone Kunsten / Zaal M, Brussel (www.bozar.be).

Lezingen Stroom Den Haag. In de reeks The Knight’s 
Move spreekt de Portugese kunstenares Ângela Ferreira op 
do 21 juni om 20u in Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den 
Haag (www.stroom.nl) . Inkom € 5.

Beeldende kunst
Rosemarie Trockel. Flagrant Delight. Rosemarie Trockel 
behoort tot de belangrijkste Europese kunstenaars van haar 
generatie. Alhoewel ze een imposante internationale carrière 
kan voorleggen en regelmatig over haar werk wordt gepubli-
ceerd, was haar werk in België nog maar amper te zien. Alleen 
al daarom is deze presentatie in Wiels, bijna twintig jaar na 
haar eerste en enige Belgische solotentoonstelling – haar 
Hühnerstall (1993) of  kippenhok in de tuin van Xavier Hufkens 
kende weinig of  geen respons – een belangrijk evenement.
 Rosemarie Trockel (Schwerte, 1952) debuteerde begin 
jaren 80 na haar studie aan de Keulse Fachhochschule, die 
ze combineerde met studies antropologie, sociologie, theo-
logie en wiskunde. Ze was graag bioloog geworden en 
behandelt in haar werk geregeld antropologische en weten-
schappelijke onderwerpen. In 1985 kende ze een doorbraak 
met haar Strickbilder of  gebreide schilderijen. Reflecties over 
schilderkunst en het unieke karakter van het kunstwerk 
verbindt ze in deze werken met vraagstellingen over gender, 
identiteit, maatschappelijke stereotypen en de problemati-
sche positie van de kunst in de consumptiemaatschappij. 
Doordat Trockel deze onderwerpen vanuit een vrouwelijk 
perspectief  benadert – wat in de jaren 80 minder courant 
was dan vandaag – werd haar werk algauw als een feminis-
tisch statement geïnterpreteerd. Daarbij werd te makkelijk 
voorbijgegaan aan andere aspecten – zoals het poëtische en 
ironische karakter – van haar werk. De eerste verdienste 
van deze tentoonstelling is dan ook dat ze ons niet de kun-
stenaar toont zoals we die menen te kennen, maar de com-
plexiteit van het oeuvre aan bod laat komen. 
 Flagrant Delight wordt voorgesteld als een vervolg op Die 
Verflüssigung der Mutter (de vloeibaarheid van de moeder), 
Kunsthalle Zürich (2010) en Post-Menopause, Museum 
Ludwig Keulen (2006). De titel slaat zowel op ‘het sensuele 
als het indringend-onbehaaglijke karakter van haar werk’. 
Het centrale deel van de tentoonstelling wordt gevormd 
door een reeks collages die in de laatste tien jaar ontstaan 
zijn. Hierdoor toont Rosemarie Trockel haar schatplichtig-
heid aan het dadaïsme en het surrealisme, een aspect dat in 
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Finissage: 24.06.12 van 16u tot 19u

Expo: van 05.05.12 tot 24.06.12

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

+ 32 498 75 43 37
+ 32 50 70 53 38
info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag en zondag
telkens van 15u tot 18u
of op afspraak
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haar werk altijd onderbelicht gebleven is, maar hier in 
Brussel een bijzondere betekenis krijgt. Via eigen foto’s, 
tekeningen of  beelden uit haar video’s verwijst ze in de col-
lages naar haar eigen werk. Ze thematiseert echter niet 
enkel haar eigen artistieke praktijk, maar besteedt ook aan-
dacht aan het kijken, dat gesymboliseerd wordt door het 
veelvuldig gebruik van ogen, vensters, luiken en gordijnen. 
Daarbij vertegenwoordigt de blik van de kunstenaar niet 
het traditionele mannelijke standpunt, maar gaat het dui-
delijk om een vrouwelijke blik.
 Opvallend boeiend en leerrijk is de wand met de ontwer-
pen voor boekomslagen van onuitgegeven publicaties. Deze 
tekeningen en collages vormen een soort encyclopedie van 
haar thema’s en haar vocabularium: verwijzingen naar de 

kunstwereld, afbeeldingen van dieren en haar fascinatie 
voor Brigitte Bardot en Bertolt Brecht, die ook in verschil-
lende video’s naar voor komt. Verder zijn er ‘informele’ 
ceramische sculpturen, objecten en assemblages, en uiter-
aard een reeks wolschilderijen en andere gebreide objecten. 
Met opzet werd er niet gekozen voor haar meest emblemati-
sche werken uit deze periode – de gebreide hakenkruisen, de 
Playboy Bunnies of  de truien met het Woolmark-logo dat 
perfect past op de borsten van het model – omdat ze op deze 
werken niet wil worden vastgepind. 
 Eerder dan een chronologisch overzicht – de kunstenaar 
hecht meer belang aan tegenspraak dan aan samenhang en 
is meer geïnteresseerd in de (veelzijdige) dynamiek van haar 
werk dan in (lineaire) evolutie – bezorgt de tentoonstelling 

een beeld van de diversiteit en de complexiteit van dit zowel 
ruime als compacte oeuvre. Men kan betreuren dat er geen 
enkele van haar video’s te zien is – ze vormen een oeuvre op 
zich en verdienen een eigen overzicht – maar het is ook 
dankzij die moedige keuzes dat Flagrant Delight een tentoon-
stelling met veel licht is geworden. Daardoor komt niet 
alleen de boodschap goed tot zijn recht, maar ongewild ook 
de plastische kwaliteit van het werk, die soms te veel in de 
schaduw staat van het kunsthistorische, het maatschappe-
lijke en het conceptuele. Lieven Van Den Abeele

p Rosemarie Trockel. Flagrant Delight tot 27 mei in WIELS, 
Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.50; www.
wiels.org).

Santu Mofokeng
Chasing Shadows

Podwórka 
Sharon Lockhart

www.extracity.org

Thirty Years of Photographic Essays|Curator: Corinne Diserens
4 mei – 29 juli 2012 

Extra City Kunsthal 
Antwerpen

samen met deBuren

Parallel aan de tentoonstelling

EXT_SAN_AD_witteraaf_print_N1.indd   1 17.04.12   12:35

Rosemarie Trockel

Vacances religieuses, 2008. © VG Bild-Kunst, Bonn 2012 resp. SABAM Brussels 2012. Courtesy Sprüth Magers Berlin London. 
foto: Photostudio Schaub (Bernhard Schaub, Ralf  Höffner)

Rosemarie Trockel

The courage of  Mother Ruth, 2006. © VG Bild-Kunst, Bonn 2012 resp. SABAM 
Brussels 2012. Courtesy Sprüth Magers Berlin London.  
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Videokunst in het  
Vlaams Parlement.

Sven Augustijnen, Michaël Borremans,  
Wim Catrysse, David Claerbout,  
Anouk De Clercq, Johan Grimonprez,  
Hans Op de Beeck, Nicolas Provost,  
Bart Stolle, Dennis Tyfus, Sarah Vanagt,  
Katleen Vermeir & Ronny Heiremans  
en een selectie uit de collectie van Argos

De Loketten  
van het 
Vlaams Parlement, 
Brussel

21.03 —
11.07.2012

Curator: Hans Martens 
Een productie van Contour Mechelen i.s.m. Argos

www.contourmechelen.be

Michel Auder in Etablissement d’en face projects. Het 
Brusselse collectief  Etablissement d’en face blikt terug op de 
veertigjarige carrière van Michel Auder. Deze Franse video-
kunstenaar verwierf  een cultstatus door de rauwe docu-
mentatie van zijn veelbewogen privé- en sociaal leven in 
downtown New York vanaf  de late jaren 60. Aanvankelijk 
was hij in het politiek geladen Parijs actief  als modefoto-
graaf  en filmmaker bij de Zanzibar-groep en onderging hij 
de invloed van de Nouvelle Vage-cineasten. Door een onbe-
zonnen huwelijk met Factory-girl Viva Superstar kwam hij 
terecht in de directe invloedssfeer van Andy Warhol. Zijn 
kennismaking met Warhols non-narratieve, doelbewust 
vervelende films en de Sony Portapak, de eerste makkelijk 
draagbare videocamera die op de markt verkrijgbaar was, 
betekende het begin van een bijna compulsieve drang om 
de wereld zoals hij die beleefde in al zijn onmiddellijkheid te 
registreren. In Etablissement komen deze vroegere en lan-
gere producties vooral in het avondprogramma aan bod 
(elke woensdag- en donderdagavond), al kunnen bezoekers 
overdag ook gebruikmaken van een video-on-demand-optie. 
Getoond worden onder meer Keeping Busy (1969, 67'), 
Cleopatra (1970, 154') en Chelsea Girls With Andy Warhol 
(1971-1976, 88'), waarin Viva telkens als leading lady figu-
reert, maar ook portretten van Cindy Sherman (mevrouw 
Auder in de jaren 80 en 90, die er verbazend genoeg een 
hekel aan had om zelf  gefilmd te worden), seksgoeroe en 
performancekunstenares Annie Sprinkle en schilderes en 
hartsvriendin Alice Neel. Waar Warhol zoveel mogelijk de 
esthetiek van de machine adopteerde, onderscheidt Auder 
zich in zijn vroege werk door zijn emotionele betrokkenheid. 
Hij leunt daarin eerder aan bij de autobiografisch-poëtische 
video’s van Jonas Mekas, die overigens een vurige verdedi-
ger was van Auders werk. Auder ziet zijn onderwerpen 
graag en tracht ze op de huid te zitten, weliswaar steeds met 
een camera ertussen. 
 In de tentoonstelling in Etablissement wordt vooral het 
latere, relatief  onbekende werk belicht. Een bijzondere ont-
dekking zijn de twee langere, onconventionele reisverslagen 
uit de jaren 90 die worden getoond in de kelder. In Voyage to 
the Center of  the Phone Lines (1993, 55') heeft Auder zich 
teruggetrokken in een strandhuis, alleen (op ontwennings-
kuur, zo luidt het publieke geheim), met niets anders te fil-
men dan zijn uitzicht op zee. Gedurende een uur kabbelen 
de golven, waaien de bomen en gaat de zon onverstoorbaar 
onder op een ‘soundtrack’ van heimelijk afgetapte, vertrou-
welijke telefoongesprekken; van zeemzoeterige onderonsjes 
tussen moeder en kind tot gênante break-up calls en ideolo-
gisch geladen discussies. Minder ontroerend, maar visueel 
des te indringender is zijn Roman Variations (1991, 50'), 
waarin de Eeuwige Stad gelezen wordt zowel via haar ver-
maarde ruïnes als aan de hand van de triviale bezigheden 
van haar nietsvermoedende bewoners, die Auder gadeslaat 
vanuit zijn hotelkamer. Daarnaast richt hij zijn flagrant 
erotiserende blik afwisselend op de genitaliën van mytholo-
gische standbeelden in de stad en de naaktmodellen op tele-
visie, en confronteert hij expliciete voorstellingen van 
geweld in barokke schilderijen met bloederige nieuwsbeel-
den van lokale schietpartijen.
 In de eigenlijke tentoonstellingsruimte op het gelijkvloers 
is een selectie te zien van Auders kortere video’s, vooral van 
de laatste twee decennia. De ruimte is daartoe omgebouwd 
tot een comfortabel cinemazaaltje, inclusief  tapijt; zo wordt 
gemikt op een kijkervaring die de intimiteit en het voyeuris-
me van Auders videowerk benadert. Dat de recensent neig-
de in te dommelen tijdens het bekijken van de tentoonstel-
ling was voor een keer geen kwalijk neveneffect. Het recente 
Narcolepsy (2010, 22') richt zich precies op het opwekken 
van een dergelijke roes. Het terugkerende openingsbeeld 
van een rechtop zittende, duttende vrouw vermengt zich 

Michel Auder

Cleopatra film strip, 1970
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met close-ups en omgevingsgeluiden van schilderachtige 
berglandschappen, knetterende haardvlammen, roodge-
lakte teennagels, zwemmende torso’s, lopende kranen, witte 
konijnen en de wolf  die hen vangt. Oorspronkelijk bedoeld 
als een installatie met vijf  monitoren, volgen de verschil-
lende delen elkaar nu op in één visuele sequentie. Net als de 
slapende vrouw wordt het publiek uitgenodigd om een pas-
sief  standpunt in te nemen en zich te laten meevoeren door 
de sfeervolle en sensuele beelden die Auder uit de losse pols 
schoot met een simpele digitale camera, onderwaterappara-
tuur en gsm. Hoe uiteenlopend hun oorspronkelijke context 
ook moge zijn, telkens laat Auder het ene vluchtige beeld 
doorschemeren achter het andere. Samengenomen sugge-
reren ze een stream of  unconsciousness die alle contrasten 
wegvaagt: de wildheid van de natuur zit evengoed in ons 
hoofd; ook in onze dromen is zelden een verhaallijn aanwe-
zig, de associaties monteren we zelf  achteraf. 
 Voor de found footage-fragmenten die vooral de bouwste-
nen van zijn latere videomontages vormen, putte Auder 
veelvuldig uit zijn eigen omvangrijke archief. Daaruit is bij-
voorbeeld een kleinood als Talking Head (1981, uitgebracht 
in 2009, 3') te zien, een kort filmfragment in zwart-wit dat 
Auder recent opviste, maar verder gelukkig ongemoeid liet. 
Een jong meisje (vermoedelijk zijn dochter) praat volledig in 
zichzelf  gekeerd over een iets dat niets was, dat maar niet 
terugkwam en door iedereen gemist werd. Dat ding was een 
persoon, meer komen we niet te weten. Zonder onderbre-
king vervolgt ze haar monotone en melancholieke verhaal, 
onbekommerd door plot, einde, of  moraal.
 Enigszins uit de toon vallen de fotowerken en de objecten 
die in de vitrineruimte aan de straatkant staan opgesteld. 
Het eerste wat we aantreffen is een enigmatische composi-
tie van gipsen handen vastgebonden met koorden boven 
een gouden fles en een watermeloen. Het werk blijkt in 
strikte zin niet van de hand van Auder te zijn, maar van het 
Noorse kunstenaarscollectief  D.O.R. (Deadly Orgone 
Radiation). Het trio, bestaande uit Sverre Gullesen, Steinar 
Haga Kristensen en Kristian Ø. Dahl, vestigde zich in 2011 
in Brussel en opende er de Gallery D.O.R. Ter gelegenheid 
van de inaugurale tentoonstelling vroegen de Noren aan 
Auder om hen instructies te geven voor de uitvoering van 
een kunstwerk. Het resultaat omvatte naast de sculptuur 
ook drie stills uit Auders vroege video’s – waaronder een 
expliciete slaapkamerscène met Viva – die werden ingeka-
derd, scheef  gehangen en ongeregeld beschreven met onder 
meer de slagzin ‘Situation as Object’. Hoewel deze werken 
handig de link leggen met de gelijklopende tentoonstelling 
die Auder cureerde in Gallery D.O.R., vormen ze wel een erg 
misleidende introductie. Niet in het minst omdat Auder 
zichzelf  altijd als een Einzelgänger heeft beschouwd: 
‘Niemand heeft me ooit gevraagd om werk te maken. 99% 
ervan komt voort uit obsessie.’ Caroline Dumalin

p Michel Auder, tot 26 mei in Etablissement d’en face projects, 
Antoine Dansaertstraat 161, 1000 Brussel (02/219.44.51; 
www.etablissementdenfaceprojects.org).
p Halo Africa (curator Michel Auder), met werk van Sam 
Anderson,  Gunhild Dahlberg,  Michael Stickrod  en Rona 
Yeffman/Tanja Schlander, tot 27 mei in Gallery D.O.R., 
Merodestraat 11, 1160 Brussel (www.d-o-r.org).

Debussy: La Musique et les arts. De vraag hoe de ver-
schillende kunsten zich tot elkaar verhouden heeft in de 
twee voorgaande eeuwen veel stof  doen opwaaien. Aan de 
ene kant was er de opvatting waarbinnen de specialisatie 
van de verschillende kunsten werd bepleit, een standpunt 
dat uitmondde in het modernistische begrip ‘mediumspeci-
ficiteit’; aan de andere kant stond de theorie van het ver-

mengen van de kunsten in één overkoepelende kunstvorm, 
te weten het Gesamtkunstwerk. In het kielzog van Richard 
Wagners imposante oeuvre stond dit vraagstuk in 19de-
eeuwse kunstkringen overal op de agenda. Een zichzelf  res-
pecterende componist kon zich eenvoudigweg niet onttrek-
ken aan de door Wagner opgeworpen problematiek van de 
opera als totale kunstvorm.
 Zo ook Claude Debussy niet, die niet alleen de vernieu-
wing van het genre opera doorzette (in Pelléas et Mélisande), 
maar bovendien een bij uitstek ‘beeldend’ componist was. 
Debussy benaderde de muziek in visuele termen, en wilde – 
haast als een schilder – landschappen in klank oproepen. 
De titels van de pianostukken uit de series Estampes, Images 
en Préludes beschrijven deze ‘sonore tableaus’: Jardins sous 
la pluie, Poissons d’or, Feuilles mortes, Des pas sur la neige, 
Feux d’artifice… Bovendien werden veel van zijn pianower-
ken opgedragen aan bevriende kunstenaars als de schilder 
Jacques-Emile Blanche of  de beeldhouwer Alexandre 
Charpentier. Opvallend is daarbij dat Debussy nooit een 
werk opdroeg aan Camille Claudel, met wie hij bevriend 
was en van wie de sculptuur La Valse altijd dicht bij de werk-
tafel stond. Want tot slot was Debussy een gepassioneerd 
verzamelaar van bibelots en kunstvoorwerpen, eigentijdse 
kunst en Japanse prenten. Zijn verzamelwoede was zo groot, 
dat hij niet schroomde objecten los te bedelen bij vrienden 
en leerlingen. Voor een beter begrip van de muziek van 
Debussy is een reconstructie van het esthetische universum 
van de componist dus zeer relevant.

Bij het samenstellen van deze tentoonstelling is gekozen 
voor een vrije en veelzijdige interpretatie van de rol van 
beeldende kunst in leven en werk van Debussy. De opzet is 
om de correspondenties tussen Debussy’s muziek en de – 
symbolistische – kunst van zijn tijd te demonstreren. De 
tentoonstelling roept daartoe enerzijds een beeld op van de 
artistieke cirkel rondom de componist en legt anderzijds 
meer of  minder concrete verbanden tussen Debussy’s oeu-
vre en contemporaine kunstwerken. Hierbinnen vallen 
decor- en kostuumschetsen voor opera’s en balletten, of  
illustraties bij bladmuziek, maar ook voorwerpen en pren-
ten uit Debussy’s collectie, en kunstwerken die hem moge-
lijk inspireerden.
 Om enige orde aan te brengen is de tentoonstelling min of  
meer chronologisch opgezet – wat bijkomend een aardig 
beeld oplevert van de ontwikkelingen in de beeldende kunst 
tijdens Debussy’s leven (1862-1918). Omdat Debussy aan 
het begin van zijn leven niet de middelen bezat om op grote 
schaal kunst te verzamelen, wordt er allereerst aandacht 
besteed aan eigentijdse werken in de collecties van bevriend 
componist Ernest Chausson, schilder Henry Lerolle en 
staatsman Arthur Fontaine: werken die Debussy intiem 
heeft gekend. Deze verzamelingen bevatten bij elkaar een 
twintigtal werken van Degas – hier is een kleiner aantal te 
zien – en verder schilderijen van bijvoorbeeld Renoir, 
Carrière en Puvis de Chavannes.
 De verzameling van Debussy zelf  kwam pas werkelijk op 
gang in de jaren 1890 en bestond, geheel volgens de toen 

Homer Winslow (18361910)

Nuit d’été, 1890, Paris, musée d’Orsay. © RMN (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

S.M.A.K.©

www.track.be

a contemporary city conversation

GENT 12.05.2012 - 16.09.2012

12. TRACK is a contemporary exhibition with 41 international artists that leaves 

   permanent traces in the intimate, private and the public spheres.  
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Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa

Architectuurpodium Assen - Cercle Meudon

www.smahk.nl
Venestraat 88, 9402 GP Assen NL

Postbus 184, 9400 AD Assen NL

+31(0)592 315316  info@smahk.nl

3 t/m 23 juni 2012 - NoordNetNu
Presentatievoorstel van 3 kunstwerken, representatief voor Noord Nederland, gekozen door

Fabian Westphal, galerie with tsjalling en Han Steenbruggen van Museum Belvedère. Op

zondagmiddag 10 juni een discussie over actuele kunst in Noord-Nederland.

15 juni 2012 - Salongedachte en 88 andere mogelijkheden
Van 16 - 18 uur een bijeenkomst met kunstenaars, muziek en publiek. Deze  aflevering met

Roy Greve, beeldhouwer en portrettist, en Ryan Horstman, vormgever en ontwerper.

24 juni 2012 - Dag van de Architectuur
Op de Dag van de Architectuur organiseert Architectuurpodium Assen CM een programma

rond het thema Architectuur en Voedsel. Daarnaast een lezing door Eric Vreedenburgh en

een presentatie over binnenstadsvisies.

SMAHK

heersende mode van het japonisme, vooral uit Japanse 
prenten en oosterse decoratieve voorwerpen, aangevuld 
met art-nouveaumeubels en vazen. Hier te zien zijn objec-
ten die Debussy bezat of  kende, en objecten die passen bij 
zijn smaak. Foto’s van Debussy’s werkkamer, maar vooral 
de getoonde voorwerpen, geven bij elkaar een goede indruk 
van de visuele omgeving waarin Debussy zijn werken com-
poneerde. In de tentoonstelling is slechts op één plek een 
‘luisterzuil’ te vinden, maar ook vanuit de herinnering lij-
ken de vloeiende arabesken van Debussy’s muziek moeite-
loos aan te sluiten bij deze gestileerde en decoratieve wereld 
van japonisme en art nouveau.
 Een aparte sectie is gewijd aan de cantate met pianobege-
leiding La Demoiselle élue, die Debussy aan het eind van de 
jaren 1880 presenteerde. De tekst was een vertaling van 
Dante Gabriel Rossetti’s gedicht The Blessed Damozel. De 
preraphaëlieten waren in Frankrijk in een beperkte kring 
van symbolisten geliefd, maar Debussy had hun beeldend 
werk ook leren kennen tijdens lange verblijven in Rome in 
de jaren 1880. Naast het werk van een aantal preraphaëlie-
ten vinden we in deze zaal werk van Maurice Denis, die de 
illustraties bij de bladmuziek leverde, en vervolgens voor 
andere werken inspiratie uit deze samenwerking putte.
 Halverwege de tentoonstelling wordt de ‘cirkel’ rond 
Debussy ineens breder getrokken. Er zijn schilderijen te zien 
die niet in een direct verband staan tot de componist, maar 
wel in zijn tijd en omgeving passen. Er is werk van bijvoor-
beeld Redon opgenomen, een bewonderaar van Debussy, of  
van Edouard Vuillard, wiens composities hier als ‘muzikaal’ 
worden beschreven. Dan volgt nog een zaal met portretten 
van door Debussy bewonderde componisten en dichters, 
gebeeldhouwd of  geschilderd door enkele van zijn favoriete 
beeldend kunstenaars: Wagner door Renoir, Mallarmé door 
Manet, Verlaine door Carrière. Daaraan is het portret van 
Debussy zelf  toegevoegd, van de hand van Henry de Groux.
 Ook de schandaalvoorstelling l’Après-midi d’un Faune bij 
de Ballets Russes in 1912 ontbreekt niet, en getoond wordt 
zowaar de originele partituur waarin Nijinski zijn choreo-
grafie optekende. Saillant detail is dat Debussy zijn leven 
lang verzweeg dat Nijinski’s choreografie hem zeer had ont-
zet. De hoekige bewegingen van de choreografie gingen vol-
gens de componist volledig in tegen de vloeiende arabesken 
van de muziek.
 De tentoonstelling besluit met een behoorlijke hoeveelheid 
geschilderde landschappen, die eventueel als inspiratie kon-
den dienen, of  die volgens de tentoonstellingsmakers in rela-
tie staan tot Debussy’s benadering van het ‘schilderen’ van 

landschappen in zijn muziek. De aanwezigheid van een zee-
gezicht van Turner en een sneeuwlandschap van de Noorse 
schilder Fritz Thaulow is ‘feitelijk juist’, want Debussy was 
een bewonderaar van beide kunstenaars. Speculatiever is 
het verband met de andere schilderijen, voornamelijk van 
tijdgenoten. De nadruk wordt hier sterk gelegd op zeegezich-
ten, natuurlijk in verband met Debussy’s interesse in de zee, 
en vooral met zijn symfonische schetsen La Mer. Interessant 
is daarbij de ondervertegenwoordiging van het impressio-
nisme. Hoewel Debussy’s muziek vaak is geassocieerd met 
het impressionisme, verzette de componist zich tegen dit epi-
theton. Als componist van het innerlijk leven, van het mys-
terie, het oneindige en het onzegbare, wordt Debussy in deze 
tentoonstelling terecht ‘teruggeplaatst’ in het symbolistisch 
milieu van Mallarmé, Verlaine, Redon, Gauguin en de Nabis. 
Want het wezenlijke kenmerk van de muziek, aldus Debussy, 
is dat zij meer magie en mysterie kan bevatten dan elke 
andere kunstvorm.  Merel van Tilburg

p  Debussy, la musique et les arts tot 11 juni in Musée de 
l’orangerie, Jardin des Tuileries, 75001 Paris (01/44.77.80.07; 
www.musee-orangerie.fr). 

Matisse. Paires et séries. Het hernemen, herhalen en 
variëren van steeds dezelfde thema’s was voor Matisse een 
manier om de schilderkunst te onderzoeken. Hierbij had hij 
vooral aandacht voor de problemen van vorm en voorstel-
ling, en de relatie tussen kleur en tekening, oppervlak en 
volume, interieur en exterieur. Deze experimenten gebeur-
den dikwijls in reeksen of  per paar.
 In het Centre Pompidou is te zien hoe Matisse van het ene 
werk naar het andere de compositie, het kader, de tekening, 
de verftoets of  de kleur verandert. Uit deze methodische 
werkwijze blijkt ook dat hij in staat was zijn pogingen en 
vorderingen in vraag te stellen. Daarbij zien we de kunste-
naar soms ook twijfelen. En omdat hernemen heruitvinden 
is, loopt de variatie, de variante, de suite, de sequentie of  de 
herhaling van steeds dezelfde thema’s en motieven als een 
rode draad door zijn oeuvre. Op deze manier geeft Paires et 
séries ook een mooi chronologisch overzicht dat een halve 
eeuw overspant, van de pointillistische werken uit het begin 
van de 20ste eeuw tot de papiers découpés uit de jaren 50.
 De tentoonstelling verplicht ons om aandachtig te kijken, 
zonder belerend of  vooringenomen te zijn. Aan het begin 
hangen twee identieke composities, de ene uit Baltimore, de 
andere uit Saint-Louis, allebei uit 1899. Het gaat om een stil-
leven met een koffiekop, een waterkan, een schaal met zes 
vruchten en drie sinaasappelen, die op dezelfde manier op de 
tafel werden uitgestald. Het motief  is nog schatplichtig aan 
Cézanne, maar de verschillen in de schildertrant en het totaal 

uiteenlopende coloriet wijzen op een jonge kunstenaar die 
experimenteert en nog op zoek is naar een eigen stijl.
 Het eclectisme blijft niettemin een constante in zijn werk-
wijze. Getuige hiervan de reeks zichten die hij maakte van-
uit het venster van zijn atelier op de quai Saint-Michel met 
uitzicht op de Seine en de Notre Dame, die zodanig verschil-
len in stijl dat men moeilijk kan geloven dat ze van dezelfde 
hand zijn. Was dit het gevolg van twijfel, het bespelen van 
een divers publiek of  een poging om zijn repertoire uit te 
breiden? Via thema’s als de dans en het atelier, het naakt en 
het portret, herneemt hij zijn onderwerpen vanuit verschil-
lende gezichtspunten of  zoemt hij in op specifieke details, 
zoals een bokaal met goudvissen.
 Centraal in de tentoonstelling hangen de twee schilderij-
en die hij in 1945 in Parijs tentoonstelde in de Galerie 
Maeght, La Blouse roumaine en Le Rêve. Net als op de oor-
spronkelijke tentoonstelling worden deze werken begeleid 
door een reeks foto’s waarop de verschillende etappes van 
hun ontstaan te zien zijn. Uit de genese van deze werken 
blijkt dat de artistieke arbeid bestaat uit het oplossen van 
een reeks problemen en vraagstukken in verband met lijn, 
kleur en volume. De probleemgerichte aanpak kenmerkt 
zowel zijn schilderijen, tekeningen en gravures als zijn 
beeldhouwwerk.
 Op het einde van zijn leven zat Matisse in een rolstoel en 
kon hij niet meer rechtopstaand schilderen. Hij ontwikkelde 
zijn composities met verknipt gekleurd papier, de papiers 
découpés. Het eenvoudig verleggen en verschuiven van de 
stukken papier, alvorens ze op de drager te fixeren, liet hem 
toe om zijn compositorische experimenten te continueren. 
De tentoonstelling eindigt met de bekende reeks van de 
blauwe naakten, waarvan de verschillende fragmenten in 
steeds wisselende configuraties geschikt zijn.
 Matisse. Paires et séries is niet de zoveelste Matisse-
tentoonstelling, maar het resultaat van een indringend 
onderzoek dat ons in staat stelt zijn manier van werken 
beter te begrijpen. Ze werpt een licht op het belang van 
Matisse, die nog steeds ten onrechte beschouwd wordt als 
een ‘decoratieve’ schilder, voor de ontwikkeling van de 
moderne kunst. Met ‘slechts’ zestig schilderijen is het geen 
megatentoonstelling geworden, maar dankzij een uitste-
kende keuze van pertinente werken uit de meest diverse ver-
zamelingen, levert ze een inkijk in het atelier van de kunste-
naar. Lieven Van Den Abeele

p Matisse. Paires et séries tot 18 juni in het Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr). 

Pacific Standard Time, Art in Los Angeles 1950-
1980. In het afgelopen najaar opende op ruim zestig plek-
ken simultaan de tentoonstellingsmarathon Pacific Standard 
Time, die de naoorlogse kunst in Los Angeles onder de loep 
nam. Tot april van dit jaar programmeerden verschillende 
instituten en galerieën in Zuid-Californië activiteiten in het 
kader van dit onderzoeksproject. De ambitieuze studie 
begon ongeveer tien jaar geleden uit vrees dat de naoorlog-
se Californische kunstgeschiedenis in de vergetelheid zou 
raken. Belangrijke kunstenaars waren niet meer in leven en 
niemand zorgde voor hun nalatenschap. Decennialang was 
de aandacht gevestigd op New York als het kunstmekka van 
de Verenigde Staten. Artistiek was deze stad al sinds de 
18de eeuw erg gericht op Europa en er deden zich vergelijk-
bare ontwikkelingen voor. Het kunstzinnige erfgoed van de 
West Coast, waar de ontwikkeling pas vanaf  de jaren 40 op 
gang kwam, werd er gedurig door overschaduwd.
 De J. Paul Getty Trust initieerde het onderzoeksproject en 
besloot een aantal instituten in Californië in het onderzoek 
naar de kunstgeschiedenis van de stad financieel te onder-
steunen. Zelf  richtte het Getty Research Institute zich vanaf  
dat moment in toenemende mate op de acquisitie van 
archieven van kunstenaars, kunstcritici en galeristen uit 
deze periode. Bovendien ontwikkelde het een oral history-
programma waarbij getuigen werden geïnterviewd.
 De tentoonstelling Pacific Standard Time, Art in Los Angeles 
1950-1980 in de Martin Gropius Bau in Berlijn is een kleine 
versie van de exposities Crosscurrents in L.A. – Painting and 
Sculpture, 1950-1970 en Greetings from L.A. – Artists and 
Publics, 1950-1980, die beide van 1 oktober 2011 tot 5 
februari 2012 in het Getty Center te zien waren. Het is niet 
toevallig dat Berlijn, zusterstad van Los Angeles, het enige 
buitenlandse podium voor de tentoonstelling biedt. Enerzijds 
is er het feit dat de directeur van het Getty onderzoeksinsti-
tuut, Thomas Gaehtgens, een Duitser is, maar anderzijds, en 
ongetwijfeld belangrijker, kent de culturele uitwisseling met 
de stad Los Angeles reeds een lange geschiedenis.

‘Arkel’, presse-papiers van Claude Debussy in de vorm van een pad, 19de 
eeuw. Musée de la musique © Musée d’Orsay, dist RMN / Patrice Schmidt

Henri Matisse

La Blouse roumaine, 1939-1940
collectie Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Parijs
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Los Angeles een 
belangrijk toevluchtsoord voor Duitse kunstenaars en 
schrijvers. De stad stond bekend als ‘Weimar am Pazifik’. 
Duitse emigranten namen hun kunstverzamelingen dik-
wijls mee en lieten deze na hun dood aan verschillende 
kunstinstituten in de stad na. Het meest tot de verbeelding 
sprekende symbool voor dit epicentrum van Duitse 
Exilliteratuur is Lion Feuchtwangers residentie Villa 
Aurora, hooggelegen in de Pacific Palisades met uitzicht op 
de Grote Oceaan. Het wordt nog altijd gebruikt voor kunste-
naarsuitwisselingen met Duitsland.
 Een andere overeenkomst met Berlijn is de aantrekkings-
kracht van Los Angeles op hedendaagse kunstenaars. 
Daarin speelt uiteraard een economische factor. Net als 
Berlijn biedt Los Angeles immers betaalbare huisvesting. De 
hedendaagse kunstmarkt en -productie in de Verenigde 
Staten (met weinig verzamelaars en veel kunstenaars) is 
onder meer daarom in deze stad geconcentreerd.
 De openingsruimte van de tentoonstelling in Berlijn 
speelt in op de stereotiepe voorstelling van de zonovergoten 

stad. De hedonistische banaliteit van de filmindustrie, auto-
cultuur en villa’s met zwembaden passeert hier de revue. De 
zeventig minuten durende film Southern California (1979) 
van Louis Hock, die hij zelf  ‘triptych cinemural’ noemde, 
roept het SoCal-levensgevoel op in een driedelige filmprojec-
tie. De ruim acht meter lange leporello Every building on the 
Sunset Strip (1966) van Ed Ruscha geeft de beschouwer 
twee aanzichten van deze anderhalve mijl lange trekpleis-
ter. Aan de wanden van deze zaal hangen Dennis Hoppers 
foto’s van grootheden uit de jaren 60: Jane Fonda, Tina & 
Ike Turner en de band Buffalo Springfield.
 De bezoeker heeft vervolgens de mogelijkheid om te conti-
nueren met Greetings from L.A. – Artists and Publics, 1950-
1980, dat archiefstukken uit het Getty Research Institute 
presenteert. Hier worden affiches en pamfletten ter gelegen-
heid van kunstactiviteiten, protestacties en politieke mani-
festaties getoond, zoals een foto van Charles Brittin van de 
six-story-tall Peace Tower (1966). Dit bouwwerk verrees op 
een prominente plek op de Sunset Boulevard en wordt tot 
het eerste kunstenaarsprotest tegen de Vietnamoorlog in de 

Verenigde Staten gerekend. Als afsluiting staat de architec-
tuurontwikkeling in de stad door de lens van de architec-
tuurfotograaf  Julius Schulman centraal. Zijn iconische 
foto’s van Case Study Houses en andere woonhuizen met 
perfect getrimde gazons reflecteren de American Dream 
van de jaren 50. De space age-gebouwen zoals Chemosphere 
en de Theme Building zijn voorbeelden van de googie archi-
tectuur in de jaren 60 en de Watts Towers van bizarre zijpa-
den die zijn bewandeld.
 Het andere hoofdstuk van de tentoonstelling – 
Crosscurrents in L.A. – Painting and Sculpture, 1950-1970 – 
toont werk van bekende protagonisten als John Baldessari, 
John Bell en Edward Kienholz. Er zijn ook de bekende beel-
den van een tankstation, van een zwembad en van de oce-
aan, geschilderd door respectievelijk Ed Ruscha, David 
Hockney en John Altoon. Toch wil de tentoonstelling hier 
de nadruk leggen op werk van minder bekende kunste-
naars. In een volgende zaal gaat de hardedge-schilderkunst 
van Karl Benjamin, Helen Lundeberg en John McLaughlin 
hand in hand met ceramiekbeelden van John Mason. Om de 
verbinding met de Duitse hoofdstad te duiden is een afzon-
derlijke ‘Berlin Raum’ ingericht. Hier schittert het overwel-
digende werk Berlin Red dat Sam Francis voor de grote hal 
van de pas geopende Neue Nationalgalerie in 1969 ver-
vaardigde. Het wordt omringd door negentien assemblages 
met Volksempfänger (1975-1977) van Edward Kienholz, die 
hij tijdens zijn verblijf  in West-Berlijn maakte en die de 
geschiedenis van Hitlers propaganda aan het licht brengen.
 De objecten van ruim vijftig kunstenaars roepen de vraag 
op of  er zoiets als een West-Coaststijl bestaat. In de minima-
listische beeldhouwwerken die door de gehele tentoonstel-
ling zijn verspreid, valt de voorliefde voor gladde, transpa-
rante materialen op. Robert Graham gaat in zijn 
kubusvormige, plexiglazen minimalistische architectuur-
modellen met wassen menselijke figuren uit de late jaren 60 
op zoek naar de mogelijkheden van plastic en de nieuwste 
technologieën voor de beeldende kunst, net als Frederick 
Eversleys in zijn gekleurde plastic ring (1970), Larry Bell in 
zijn vacuümkubus (1969), Peter Alexander in zijn Cloud 
Box (1966), Craig Kauffmann in zijn Loop (1969) en 
DeWain Valentine in zijn Red Concave Circle (1970).
 Van andere kunstwerken lijkt de esthetiek eerder geënt op 
de levenskwaliteit van de Golden State: het licht, het land-
schap en de oceaan zijn immers telkens terugkerende ele-
menten. Het tijdens de persconferentie aangekondigde 
‘leven in het licht’ bleek dan ook geen loze belofte: in de 
diversiteit van de werken is de culturele rijkdom van de stad 
gereflecteerd, die veelzijdiger is dan de gangbare clichés 
doen vermoeden. Faby Bierhoff

p Pacific Standard Time, Art in Los Angeles 1950-1980, nog 
tot 10 juni in de Martin Gropius Bau, Niederkirchnerstraße 
7, 10963 Berlijn (030/30.25.48.60; www.berlinerfestspiele.
de). Zie ook de educatieve website www.getty.edu/pacific-
standardtime.

Julius Shulman

Case Study House #22, 1960, Getty Research Institute, Los Angeles. © J. Paul Getty Trust

locatie:KANALENEILAND
Auriollaan 98 | 3527 EX Utrecht

21st CENTURY 
ILL-DIGITAL TOYS 
Friso Wiersum

In a series of ill-digital pre-

sentations with and without toys 

Wiersum will touch on subjects 

as hipsterism and the making of 

new towns, historical forces and 

reframing the present, strolling 

as metaphor, photography and 

imagery. Films, pictures, ve-

getables, sounds and even minor 

storytelling will be part of the 

program. 

22.06.2012
Auriollaan 98

20:00
21st CENTURY ILL-DIGITAL TOYS 

CLOSE OFF EVENT + Screening + 

Dinner

Before the official kick-start of 

the Weekend of Architecture on 

the 23rd, Expodium takes off on 

the 22nd with the screening of 

“Detroit, wild city” by Florent 

Tillon and dinner from home grown 

greens and vegetables.

04-27.05.2012
FOTODOK:TRANSITIONS
opening: 03.05.2012 @ CBKU

17:30 
Expodium participates in the 

FOTODOK exhibition TRANSITIONS, 

with work by NIGHTWALKERS KANA-

LENEILAND and residency artist 

Anna Okrasko .

In TRANSITIONS photographers 

from the Netherlands and United 

States explore urban areas in 

(forced) transition.

CLEARLY NOT ALL ABOUT 
DETROIT pt.III
(artist publication)
Desinged by Megan O’Connell &

Friso Wiersum

Orders at info@expodium.nl

Website  

www.expodium.nl

Telephone

+31(0)30 261 97 96

E-mail

info@expodium.nl

David Hockney

A Bigger Splash, 1967
Tate Gallery, Londen



De Witte Raaf  – 157 / mei – juni 2012 Ondertussen 10

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

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

JEF GEyS IAN WALLACE
Tropismes 

21.04 – 21.07

22.05,19:30, Artist talk Ian Wallace and book presentation + official presentation stamp ‘Floristan’ designed by Jef Geys for bpost.

 nog tot 17 juni 2012

op 22, 23 en 24 juni 2012: 11.11.11.-boekenverkoop

dagelijks van 10 tot 17 uur - gesloten op maandag - gratis toegankelijk

Te zien in het Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) - 9000 Gent - tel. 09-269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be - www.caermersklooster.beFilip Berte - Nicolae Ceaucescu/Bucharest/1989

TENTOONSTELLING

Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2011
Filip Berte/Eutopia 
Manor Grunewald
Sarah Westphal

Beeldende kunst – terugblik
Aglaia Konrad & Willem Oorebeek in Brussel. Het 
kunstenaarskoppel Aglaia Konrad en Willem Oorebeek 
woont en werkt dan wel in Brussel, het blijft vrij uitzonder-
lijk dat ze er ook exposeren – laat staan dat ze dat samen 
doen. Dit voorjaar liepen opeens twee tentoonstellingen 
van hen in de hoofdstad. Monolith/Life is de herneming van 
een tentoonstellingsproject in de Villa Romana in Firenze, 
dat voor de gelegenheid werd opgesteld in de Sint-Lukas-
galerie. Het betreft hun eerste gezamenlijke expositie. 
Daarnaast exposeert Oorebeek met Les SECRETS de la 
MEMOIRE ook nog solo op een nieuwe tentoonstellings-
plek: A.VE.NU.DE.JET.TE/Institut de Carton.
 Het ‘Institut de Carton’ is gehuisvest in de burgerwoning 
van kunstenaars Henri Jacobs en Marij Elias langs de 
Avenue de Jette in Brussel. Het eigenzinnige initiatief  wil 
vooral plaats bieden aan kleinere tentoonstellingen, en 
enkele special events, zoals gespreksmomenten met de 
betrokken kunstenaars. Ook wordt achteraf  een 
D.O.S.S.I.E.R uitgegeven in zeer beperkte oplage, telkens 
voorzien van een klein origineel kunstwerk dat verband 
houdt met de tentoonstelling. Bezoeken kan enkel op een 
beperkt aantal publieksmomenten of  op afspraak. Deze 
drempel werd bewust ingebouwd. Les SECRETS de la 
MEMOIRE is na Paul van der Eerden in het najaar 2011 de 
tweede tentoonstelling. In het najaar 2012 is de groepsma-
nifestatie LOCUS SOLUS DOMESTICUS gepland.
 In Les SECRETS de la MEMOIRE toont Oorebeek zijn zoge-
naamde black-outs: lithografieën die ontstaan door bestaand 
drukwerk, veelal reclame of  covers van populaire magazi-
nes, met zwarte inkt te overdrukken. Dat resulteert in mono-
chrome Malevich-achtige vlakken, waarin de oorspronkelij-
ke beelden op enigmatische wijze doorschemeren, 
afhankelijk van de lichtweerkaatsing, dekkingsgraad en 
onderliggende kleuren. Oorebeek opteerde voor de gelegen-
heid voor een ietwat binaire opstelling van zijn werk. In de 
traphal van het herenhuis hing hij een reeks van 124 black-
outs van Paris-Matchaffiches binnen een accuraat uitgete-
kend raster. In een kamer op de eerste verdieping heeft hij vijf  
kleinere werken losjes verspreid opgehangen. Die aanpak is 
typerend voor Oorebeek. Enerzijds neemt hij volgens een 
strak regime steeds dezelfde beelden onder handen. 
Anderzijds gunt hij zichzelf  de vrijheid om heel intuïtief  beel-
den te selecteren die hij interessant vindt om te bewerken. 
 Wie de traphal van het herenhuis betreedt, wordt uitgeno-
digd om achter het hermetische zwart van de affiches de 
boodschappen van de eens zo grootsprakerige slagzinnen te 
ontcijferen, of  de silhouetten van – al dan niet vergeten – 
beroemdheden te herkennen. De strakke grid, die op alle 

wanden van de hal werd uitgezet, is gebaseerd op de maten 
van een Paris-Matchaffiche met stroken van 7,5 cm tussen-
ruimte; een knipoog naar de maatvoering van Daniel Buren, 
maar misschien ook een herinnering aan het stippenraster 
dat Oorebeek aanbracht op de gevel van het woongebouw 
Hoop, Liefde en Fortuin van architect Rudy Uytenhaak.
 In de kamer op de eerste verdieping wordt de thematiek 
aangescherpt, vooral in het werk waarnaar de tentoonstel-
ling genoemd is. Het bestaat uit vier identieke black-outs 
van een tot vierkant versneden cover van een ander 

Franstalig blad: Le Vif. ‘Comment elle fonctionne/Comment 
l’entretenir et l’améliorer/tout au long de la vie//Les Secrets de 
la Mémoire//Cette semaine chez votre librairie.’ De wervende 
tekst van de cover is door het eenvoudige procedé van de 
black-out getransformeerd tot een enigmatische overpein-
zing, die de routineuze machinaties van de nieuwscarrou-
sel in vraag stelt. De wekelijkse ‘nieuws’-aankondiging doet 
het nieuws van de week voordien meteen vergeten en 
maakt dat het alweer out is. Niettegenstaande hun destruc-
tieve inslag, ‘redden’ de ‘verduisteringen’ volgens Oorebeek 

Willem Oorebeek

tentoonstelling ‘Les SECRETS de la MEMOIRE’, A.VE.NU.DE.JET.TE/Institut de Carton, Jette
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de beelden van dit vernietigende proces. De black-outs 
bevriezen deze cyclus van de actualiteitswaarde; de vele 
zaken die inmiddels in de vergetelheid zijn geraakt krijgen 
een waardig dodenmasker.
 Ondanks de vormelijke en thematische verscheidenheid, 
zoekt ook het tentoonstellingsproject Monolith/Life van 
Aglaia Konrad & Willem Oorebeek het juiste perspectief  om 
uit de voortdurende drukte van onze leefwereld stille vormen 
van verweesde schoonheid los te weken. In de beglaasde 
betonnen zaal van de Sint-Lukasgalerie worden plekken 
afgebakend aan de hand van doeken en kleine stalen stellin-
gen – een scenografie van de hand van architect Kris Kimpe. 
Op de doeken worden vier filmprojecten van Konrad gepro-
jecteerd. Het betreft minutieuze observaties van vier monoli-
thische ‘sculpturen’. Drie daarvan zijn architecturale bouw-
werken in beton. Sculpture House (2007) documenteert een 
woning van architect J. Gillet et al in Angleur, Concrete 
Samples I (2009) belicht de Dreifaltigkeitskirche van beeld-
houwer Fritz Wotruba in Wenen en in Concrete Samples II 
(2009) wordt het Blockhaus, ook wel L’église Sainte-
Bernadette du Banlay, in het Franse Nevers van Claude Perret 
en Paul Virilio in beeld gebracht. Het vierde werk dat getoond 
wordt is de 16mm-film Carrara (2010), een project over de 
bewuste steengroeve waarover de fotografe onlangs ook een 
boek publiceerde (zie het vorige nummer).
 De films brengen de sculpturale volumes zo in beeld dat de 
toeschouwer gedwongen wordt tot een aandachtige en 
nabije observatie. De wereld rondom is tot stilstand gebracht. 
Er klinkt geen geluid. Er is niemand aanwezig. Konrads beel-
den laveren traag rond en door de volumes, als handen die op 
de tast de huid en de plooien van een lichaam ontdekken. 
Soms houden ze halt om de complexiteit van de structuren in 
wisselende composities vast te leggen. Details als de tactiliteit 
van het beton, dat hier en daar met mos is begroeid, de reflec-
tie van bomen in het glas, de nerven in het marmer, of  de 
spleten waar het licht niet bij kan, geven de monolieten een 
bijna intieme aanblik. Het introverte karakter van de films 
wordt bovendien gecompleteerd door de scenografie, waarbij 
doeken de visuele ruis van de straatzijde wegfilteren.
 Een ander deel van de tentoonstellingszaal wordt ingeno-
men door een wirwar van stoelen en enkele kleine televisie-
schermen op een sokkel die de film Angertal (2011) tonen, 
een gezamenlijk project van Konrad en Oorebeek. Het is de 
enige plek waar de beglazing aan de straatkant niet door 
doeken wordt afgeschermd en de drukte van de 
Paleizenstraat kan binnendringen. De observaties van een 
mierenhoop gebeuren met dezelfde dwingende blik als die 
van de monolithische sculpturen in de films van Konrad. De 
inertie en de rust van de beelden van de mierenhoop in de 
bergvallei verdwijnen zodra de camera de krioelende mie-
ren van dichtbij in beeld brengt, maar de intimiteit en inten-

se concentratie blijven onveranderd. De mierenhoop, de 
steengroeve van Carrara, de toren van Babel: het zijn drie 
‘artefacten’ waar de ongenaakbare en inerte massiviteit 
van een monoliet met de onophoudelijke bedrijvigheid van 
de bewoonde wereld samenvallen. Een digitale print van de 
toren van Babel – een leidmotief  in het oeuvre van Oorebeek 
– is verdoken opgehangen in een van de doorgangen achter 
de vaste wanden in de zaal.
 De consistentie van de kleine tentoonstelling wordt ach-
ter de tweede vaste wand van de galerie in extremis nog 
onderuitgehaald. Willen de prints met levensgrote indivi-
duen uit het werk Vertical Club (1994) van Oorebeek ons 
herinneren aan onze eigen maat – die nergens in de films 
aan die van de monolieten wordt gemeten? Of  aan het feit 
dat elke vorm van leven en activiteit bij het individu begint? 
Oorebeek slaagt er in alle geval in om aan de beredeneerde 
opbouw van Monolith/Life dezelfde intuïtieve twist toe te 
voegen die ook aan Les SECRETS de la MEMOIRE een zekere 
opake diepte verleent. Birgit Cleppe

p Les SECRETS de la MEMOIRE van Willem Oorebeek, tot 
20 mei in a.ve.nu.de.jette/institut de carton, Jetselaan 41, 
1081 Koekelberg (Brussel). Open 12 mei (14-18u), voorts 
enkel op afspraak (0485/565.238). Zie ook http://avenu 
dejette.blogspot.com.
p Monolith/Life van Aglaia Konrad & Willem Oorebeek liep 
tot 21 april in de Sint-Lukasgalerie, Paleizenstraat 70, 
1030 Brussel.

Publicaties
Alison & Peter Smithson: A Critical Anthology. 
Terugblikken op de 20ste eeuw blijft ongetwijfeld nog lang 
een intellectuele bezigheid van betekenis. Het is niet onbe-
langrijk om daarvoor naar geschikte of  nieuwe methodes te 
zoeken. Bij de Spaanse uitgeverij Ediciones Poligrafa ver-
scheen begin dit jaar een ‘kritische anthologie’ over het 
werk van het Britse duo Alison & Peter Smithson, actief  als 
architecten en schrijvers van de jaren 50 tot aan de eeuw-
wisseling. Een ‘kritische anthologie’: het concept klinkt 
vanzelfsprekend. Toch bestaan er opvallend weinig van dit 
soort boeken, waarin teksten worden verzameld van ver-
schillende auteurs over één architect (of  kunstenaar), 
geschreven over een periode van vijftig jaar. De oudste tekst 
in deze door Max Risselada samengestelde bloemlezing is 
een recensie uit 1954 door Philip Johnson van het debuut 
van de Smithsons; de recentste teksten zijn speciaal voor dit 
boek geschreven, zoals de bijdrage van een voormalige 
medewerker over de tekenmethode op het bureau. Het lijkt 

een prachtig idee voor een boek – de teksten centraal stel-
len, niet naar eenduidigheid streven, en ‘gewoon’ nagaan 
wat er gedurende opeenvolgende decennia is geschreven 
over één afgerond oeuvre. Niet alleen het werk wordt zo 
langs verschillende kanten belicht, geïntroduceerd en 
bekritiseerd – ook komt automatisch de manier naar voor 
waarop, in de opeenvolgende fasen van de ideeëngeschiede-
nis, over architectuur is geschreven en nagedacht.
 Het boek over de Smithsons toont dat het echter niet zo 
eenvoudig is. Om te beginnen komt de lectuur moeilijk op 
gang. Het voorwoord van Simon Smithson (zoon van het 
architectenkoppel) is anekdotisch en hoogstens sympa-
thiek. De inleiding van redacteur Risselada is een lang en te 
gedetailleerd historisch overzicht van het oeuvre, waarin de 
Smithsons voortdurend en uitvoerig worden geciteerd. Een 
leeswijzer wordt er niet aangereikt, en men kan zich zelfs 
afvragen of  het boek wel kan worden ingeleid. Risselada 
heeft immers 27 teksten zonder enige opdeling of  groepe-
ring achter elkaar gezet – niet-alfabetisch, niet-chronolo-

het woord als
wapen voor
de dichter die
getuige is van
zijn tijd

ontdek de
gedichttekeningen
van lucebert
deze zomer in het
cobra museum
voor moderne kunst
www.cobra-museum.nl
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gisch en niet-thematisch. Wat evenmin helpt is dat de ope-
ningstekst van Christine Boyer – Why Do Architects Write? 
The Case of  Team 10 and Alison & Peter Smithson – een 
ondeugdelijk doolhof  is van citaten, invalshoeken, bewerin-
gen en meer dan 100 voetnoten, met als eerder contradicto-
rische laatste zin: ‘We await a new movement to propose 
with conviction new ideas and concepts to keep alive the 
language of  Modern Architecture.’
 Daarna gaat het gelukkig beter, en blijkt er toch een 
impliciete structuur in de selectie te zitten. Teksten verbin-
den zich door middel van een aantal individuele werken, 
thema’s of  citaten, wat natuurlijk onvermijdelijk tot herha-
lingen leidt. De al eerder vermelde tekst van Johnson is een 
duidelijke recensie (uit de Architectural Review) van de 
school in Hunstanton, en is bovendien in facsimile weerge-
geven, dus met de originele illustraties. De tekst van 
Christoph Grafe die daarop volgt verscheen oorspronkelijk 
in OASE in 1999, en bespreekt (onder meer) dezelfde school 
vanuit de notie van het alledaagse. De daaropvolgende tekst 
van Reyner Banham uit 1955 is minder theoretisch en kan 
in de verschillende betekenissen van het woord historisch 
worden genoemd: in de jaren 50 zou Banham zich immers 
opwerpen als de historicus van het ‘New Brutalism’ – een 
beweging waarin ook de Smithsons, al snel tegen hun zin, 
werden ingelijfd. Dit trio van teksten haakt dus goed op 
elkaar in: de onmiddellijke receptie wordt vergeleken met de 
allereerste historiografie, en met een meer theoretische, 
laattwintigste-eeuwse terugblik. Toch moet deze vorm van 
leesplezier bevochten worden op de overdaad aan teksten, 
methodes en onderwerpen. Naarmate het boek vordert, 
neemt die chaos nog toe, wanneer er ook voorwoorden tot 
eerdere publicaties opgenomen zijn, zoals een tekst uit 
1978 van Cees Boekraad uit wonen-TA/BK (overigens een 
betere introductie op het oeuvre dan de tekst van Risselada).

De teksten die slechts één werk behandelen blijven in de con-
text van deze bloemlezing uiteindelijk het best overeind. Een 
heel korte tekst van architect Enric Miralles bespreekt de 
Trundling Turk, een zetel die de Smithsons in 1954 ontwier-
pen. In een tekst uit Casabella van 2004 wordt het Hexenhaus 
besproken, een merkwaardig, bijna sprookjesachtig huis 
waar de Smithsons tijdens de jaren 80 en 90 aan werkten, 
en dat eerder onbekend is gebleven. Een gelijkaardige tekst 
uit L’architecture d’aujourd’hui gaat over het Chair Museum, 
een van de laatste ontwerpen, pas afgewerkt na de dood van 
Peter Smithson. Louisa Hutton wijst – eerder vriendelijk – op 
‘the building’s less-than-perfect performance as a museum 
in the classical sense’, simpelweg omdat de architectuur 
voortdurend de aandacht op zichzelf  vestigt. Dat onheil rie-
pen de Smithons – en hun generatiegenoten – wel vaker over 
hun ontwerpen af: de weigering om louter functionele archi-
tectuur te maken, en de overtuiging dat een architect de 
bewoner of  gebruiker altijd zoveel mogelijk betekenis en 
bewoonbaarheid moet aanreiken, heeft hun werk, zeker op 
het eind, vaak opdringerig of  onbegrijpelijk gemaakt. De 
goede intenties stonden veel in de weg; alles werd ‘these – 
maar zonder resultaat’, zoals Tafuri en Dal Co het in 
Architettura Contemporanea schreven. Die kant van hun oeu-
vre – die nog meer tot uiting komt in hun soms wel erg 
didactische teksten – wordt in deze bloemlezing slechts spo-
radisch onderstreept, bijvoorbeeld in een tekst van collega-
architect Peter Eisenman uit 1973.
 Deze ‘kritische anthologie’ laat zich kortom niet bepaald 
kenmerken door een kritische houding tegenover het oeuvre 
en de reden daarvoor ligt natuurlijk voor de hand. Al van in 
het begin van hun carrière waren de Smithsons – zoals waar-
schijnlijk elke belangrijke cultuurproducent – omgeven 
door een fanclub. (Dat netwerk wordt overigens beschreven 
in de tekst van Beatriz Colomina.) Ook Risselada maakt 

daar deel van uit, samen met vele leden van zijn onder-
zoeksgroep aan de TUDelft. Het is uiteraard onvermijdelijk 
dat iemand die zich decennialang in een oeuvre verdiept, en 
een autoriteit wordt op dat vlak, ook zonder meer van dat 
oeuvre houdt. Desondanks blijft de vraag of  een ‘kritische 
anthologie’ niet precies de gelegenheid biedt om voor even 
uit die kring te treden, door ook koele minnaars van het 
oeuvre om een nieuwe bijdrage te vragen – of  door ook ori-
ginele besprekingen op te nemen van afwijkende stemmen, 
uit Amerika bijvoorbeeld, zoals die van Vincent Scully over 
het Londense Economist Building uit 1964, of  die van 
Denise Scott Brown uit 1968. Door een dergelijke keuze had 
het boek zeker een breder venster op de moderne architec-
tuurcultuur geboden. Nog wenselijker en vooral fundamen-
teler is dat een bloemlezing geen stapeling is van teksten, 
maar een beargumenteerde en vooral leesbare keuze. 
Christophe Van Gerrewey

p Alison & Peter Smithson: A Critical Anthology (red. Max 
Risselada) verscheen in 2012 bij Ediciones Poligrafa, 
Balmes 54 entlo 2ª, 08007 Barcelona (093/396.88.46; 
www.edicionespoligrafa.com). ISBN 978-84-343-1254-8.

Rechtzetting

In het vorige nummer publiceerden we op pagina 2 een foto 
met als onderschrift: Benno Premsela en Riekje Swart bij 
het afscheid van Wim Beeren, 1993. Daarbij vergaten we te 
vermelden dat het copyright van de foto toebehoort aan 
Martijn van Nieuwenhuyzen, Amsterdam.

Vernissage | June 13, 2012 | By invitation only
Art Basel Conversations | June 14 to 17, 2012 | 10am to 11am
Catalog order | Tel. +49 711 44 05 204, Fax +49 711 44 05 220, www.hatjecantz.de

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

The International Art Show – Die Internationale Kunstmesse
Art 43 Basel, MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd., CH-4005 Basel
Fax +41 58 206 26 86, info@artbasel.com, www.artbasel.com

  ab
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Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

Nieuwe publicaties

• Jérôme Saint-Loubert Bié. Books on Books. Parijs: 
Christophe Daviet-Thery, 2011. 260 blz. geïll.  
ISBN 978-2-9539347-0-0
De Parijse galeriehouder Christophe Daviet-Thery, de grafisch 
ontwerper Jérôme Saint-Loubert Bié en de verzamelaar 
Christophe Schifferli selecteerden in maart 2011 twaalf  
kunstenaarsboeken die als onderwerp een of  meer andere boeken 
hebben. De bekendste waren Burning Small Fires (Bruce Nauman, 
1968), American English (Richard Prince, 2003) en The Happy 
Ending of  Franz Kafka’s America, Tisch Nr. 3 (Martin Kippenberger, 
1993). Tegelijkertijd nodigden ze Jonathan Monk en Yann 
Sérandour uit om een gesprek te voeren over de twaalf  kunste-
naarsboeken. Beide kunstenaars laten zich openlijk inspireren 
door de conceptuele kunst van de jaren 60 en 70. Boven de 
gesprekstafel monteerde Jérôme Saint-Loubert Bié een fototoestel 
waarmee hij de handen van de kunstenaars fotografeerde terwijl 
ze de boeken bekeken. Deze publicatie omvat zowel de zwart-
witfoto’s als het gesprek, dat veel smalltalk bevat. Zo komen we 
onder andere te weten dat het boekje Burning Small Fires thans 
tot 5.000 € kan kosten bij de antiquaren, maar ook dat Jonathan 
Monk dertig exemplaren bezit van Ed Ruscha’s fotoroman 
Crackers uit 1969.

• Alastair Brotchie. Alfred Jarry. A Pataphysical Life. 
Cambridge: MIT Press, 2011. 424 blz. 156 afb.  
ISBN 978-0-262-01619-3
De vroeg gestorven Franse schrijver Alfred Jarry (1873-1907) 
was bij zijn dood vooral berucht voor zijn onconventionele 
levenswandel. Pas veel later is hij bekend geworden als de auteur 
van het avant-gardistische theaterstuk Ubu Roi (1896), dat nu 
nog steeds opgevoerd wordt. In deze nieuwe biografie (de vorige 
verscheen 25 jaar geleden) wil de auteur aantonen dat de bizarre 
levensstijl van Alfred Jarry onlosmakelijk verbonden is met de 
kwaliteit van zijn literaire werk. Zowel Picasso, Duchamp als de 
surrealisten zijn beïnvloed door Alfred Jarry, maar ook Antonin 
Artaud, Italo Calvino, Eugène Ionesco, Stéphane Mallarmé, 
Georges Perec, Raymond Queneau en vele anderen.

• Theo Cowley. Compo de Rheto. Maastricht: Jan Van Eyck 
Academie, 2011. 220 blz. geïll.  
ISBN 978-90-72076-44-1
In de vroege 17de eeuw verscheen het boekje Compositions de 
rhétorique van Don Arlequin. Don Arlequin is het pseudoniem 
van Tristano Martinelli, de acteur die voor het eerst de rol van 

Harlekijn uit de commedia dell’arte speelde. In het boekje stelt 
Don Arlequin zichzelf  voor als ‘…schildknaap, schrijver van 
komedies voor de stad Novalensis, verbeteraar van het standaard 
Frans & Latijn, uitvoerder van komedies, politieagent van de 
leeghoofdige heren van Parijs & belangrijkste vijand van de 
creatieve lakeien…’. Hiermee is de toon gezet van deze publicatie, 
die naast een korte inleidende tekst drie hoofdstukken bevat met 
telkens een geïllustreerde titelpagina. Eigenaardig is dat de eerste 
twee hoofdstukken uit louter blanco pagina’s bestaan, terwijl het 
derde gestoffeerd is met verschillende illustraties, een sonnet en 
nog meer blanco pagina’s. Met de titel van het boek in het 
achterhoofd is het verleidelijk om al die blanco pagina’s een 
betekenis toe te kennen. Of  kan de lezer zelf  zijn gedachten op 
deze lege bladzijden kwijt? De Britse kunstenaar Theo Cowley 
(°1976) vond in deze enigmatische bundel alvast genoeg stof  om 
ermee aan de slag te gaan. In zijn publicatie, met de afgeslankte 
titel Compo de Rheto, onderzoekt hij het boek van Don Arlequin 
door het tegelijk te imiteren en te deconstrueren. Vooreerst 
verdeelt hij het boek in vier hoofdstukken waarin hij telkens één 
onderdeel aanpakt: de titelpagina, de teksten, de illustraties en de 
blanco pagina’s. In het eerste hoofdstuk fragmenteert hij de tekst 
van de titelpagina, voegt vertalingen toe en legt de structuur van 
de lay-out bloot. Een gelijkaardige operatie past hij toe op de 
overige teksten in het tweede hoofdstuk. In het derde hoofdstuk 
komen de illustraties aan bod, die hij versnippert en verspreidt 
over verschillende pagina’s. Ten slotte verzamelt hij alle blanco 
pagina’s in het vierde hoofdstuk, dat hij deels ook gebruikt om 
een spel te spelen met de structuur van de bladspiegel. Theo 
Cowley kleedt het oude boek helemaal uit en voorziet het van 
nieuwe vormvarianten en betekenissen. Op het eerste zicht is 
deze publicatie erg cryptisch, maar voor alerte lezers valt er veel 
plezier aan te beleven. Voortdurend ontdekt men intrigerende 
details, zowel typografisch als op het gebied van de vormgeving. 
Ondertussen kan men het originele boek van Don Arlequin 
doorbladeren op www.patrimoine.edilivre.com. Voor deze 
productie werkte Theo Cowley nauw samen met de Zwitserse 
vormgeefster Salome Schmuki.

• Benoit Platéus. Parties de voyant. [Gent]: MER. Paper 
Kunsthalle, 2012. 100 blz. 67 afb.  
ISBN 978-9490693374
Met deze publicatie presenteert de Belgische kunstenaar Benoit 
Platéus een overzicht van zijn oeuvre uit de periode 1997-2011. 
Platéus’ werk bestaat vooral uit kleurenfoto’s en inkjet prints, 
maar ook uit sculpturen (gegoten in urethaan) en geraffineerde 
manipulaties van strippagina’s. Het eerste deel van het boek 
bevat naast afbeeldingen een cryptische tekst van de kunstenaar. 
Volgens het colofon gaat het om een vrije interpretatie van John 
Bergers bekende tekst Ways of  Seeing uit 1972. Het tweede deel, 
onder de titel Album, bevat uitsluitend reproducties. De vorm-
geving van het boek werd verzorgd door Benoit Platéus zelf.

• [Ricoh Book]. Gent: APE / Waregem: Be-Part, 2012. 
Ca. 322 blz. 100 genummerde exemplaren.
In 1968 nodigde de New Yorkse galerist Seth Siegelaub zeven 
kunstenaars uit om met behulp van een Xerox-kopieermachine 
een werk te creëren. Ze kregen de beschikking over 25 recto’s. 
Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth,  
Sol LeWitt, Robert Morris en Lawrence Weiner maakten elk een 
minimalistische of  conceptuele bijdrage. De bundeling van de 
zeven werken verscheen in een oplage van 1000 exemplaren. 
Omdat het kopiëren van een dergelijke oplage in 1968 erg duur 
was, besloot Seth Siegelaub de gekopieerde werken in offset te 

reproduceren. Hij noemde de publicatie een tentoonstelling in 
boekvorm. Het boek, dat sindsdien bekend staat als het Xerox 
Book, heeft de laatste decennia een cultstatus verworven en is 
herhaaldelijk gebruikt als inspiratiebron door andere kunste-
naars. Maar ook een bootleg verraste enkele jaren geleden de 
boekenverzamelaars. Momenteel loopt in Be-Part te Waregem 
een tentoonstelling onder de titel Bookshowbookshop (nog tot 10 
juni 2012, samenstelling Johan Pas & Vaast Colson). De 
presentatie toont een wel erg hybride selectie van Belgische 
kunstenaarsboeken van Jef  Verheyen (1960) tot heden. Het 
begrip kunstenaarsboek wordt zeer breed geïnterpreteerd. Bij de 
tentoonstelling verscheen een catalogus in de vorm van een 
poster, maar ook een ‘anthologie’ die een ‘hommage’ wil zijn aan 
het Xerox Book. De 7 deelnemende kunstenaars komen allemaal 
uit het Antwerpse: Gerard Herman, Pol Matthé, Peter Morrens, 
Sophie Nys, Ria Pacquée, Guy Rombouts en Reinaart Vanhoe. De 
anthologie is gedrukt op een Ricoh-kopieermachine. De cover en 
de titelpagina zijn rechtstreeks afgeleid van het Xerox Book. Voor 
de rest toont deze anthologie nogal wat verschillen met het 
gebruikte voorbeeld. Het Xerox Book is formeel strikt gedefinieerd 
en artistiek opvallend coherent. Het Ricoh Book is veel losser en 
diverser. In het Ricoh Book zijn de pagina’s recto verso gekopieerd 
en dus niet in offset gedrukt. Vier van de zeven kunstenaars 
kopieerden in kleur. Sommige kunstenaars gebruikten 50 
pagina’s, anderen deden het met 25. Guy Rombouts, die een 
interessante zwart-witvariant toont van zijn Azart-alfabet (zie 
www.azart.be), had 52 pagina’s nodig. De nieuwe technologische 
mogelijkheden, de vrijere aanpak en de artistieke diversiteit 
maken dit boek levendiger dan het Xerox Book. Zo selecteerde 
Sophie Nys 50 stills uit de animatieserie The Simpsons waarin 
Bart Simpson als strafwerk een schoolbord volschrijft met het zin-
netje ‘I will not xerox my butt’ om vervolgens de school te 
verlaten met een sierlijke sprong op zijn skateboard. Onder de 
titel De ochtendsigaret toont Gerard Herman een sequens van een 
tekening van een gedeprimeerd smoelwerk op een decoratieve 
fotocollage van bloederig vlees. Na het roken van een sigaret 
klaart het ‘depri’ gezicht op, om daarna opnieuw te versomberen. 
Een tweede sigaret volgt. 

• Leen Voet. Felix. Gent: Grafische Cel / Brussel: Grotto, 
2012. 776 blz. 774 afb. ISBN 978-94-9147-700-3 
De kunstschilder Felix De Boeck (1897-1995) behoorde tot de 
eerste lichting modernisten in België, samen met onder anderen 
Victor Servranckx en Georges Vantongerloo. Later evolueerde hij 
naar een semifiguratieve, mystieke kunst. De Brusselse kunstena-
res Leen Voet (°1971) benaderde het oeuvre van Felix De Boeck 
op een bizarre, maar niet oninteressante wijze. Met potlood 
maakte ze 774 tekeningen naar evenveel werken uit het oeuvre 
van Felix De Boeck. Alle bladen hebben hetzelfde DIN A4 
formaat. Zodoende krijgt de kijker een overzicht van het oeuvre 
van deze modernist, gezien door het oog van Leen Voet. In deze 
vuistdikke publicatie, eveneens op DIN A4, zijn alle tekeningen 
gelijkwaardig gepresenteerd, wat de serialiteit van het project 
versterkt. 

Samenstelling: Marc Goethals
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op 
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-zo 14-18u
❑ ‘LandscapesCitiesPeople’ – Luca Frei, 
Virginie Bailly, Katinka Bock, Sarah & 
Charles, Kurt Ryslavy, Roel Jacobs… [9/6 
tot 26/8]

Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 – 053 73 23 45 
ma-vr 10-12u – 13-17u/za-zo 14-18u
❑ ‘Rebellen van Boon’ – Louis Paul Boon 
(1912-1979) [tot 23/9]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘What is the use of being a boy if you are 
going to grow up to be a man, curated by 
Alexander Mayhew’ – Martijn Hendriks, 
Gert Jan Kocken, Joseph Montgomery, 
Abigail Reynolds [26/5 tot 7/7]

Artists space LOCUS SOLUS
Pourbusstraat 14 – 0610128996 
vr-za 14-18u
❑ ‘The present is the result of the past X’ 
– Carel Blotkamp en Monique Toebosch 
[tot 26/5]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘Stitch in Time’ – El Anatsui [tot 30/6]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Objecten & Territoria’ – Andrea Branzi 
[tot 26/5] ❑ ‘Radical Architecture. Italië 
1965-1980’ [tot 26/5] ❑ ‘Jonge makers 
denkers dromers. Architectuur in Vlaanderen’ 
– Doorzoninterieurarchitecten [tot 10/6]

Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Chasing Shadows. Thirty Years of 
Photographic Essays’ – Santu Mofokeng 
[tot 29/7] ❑ ‘Podwórka’ – Sharon 
Lockhart [tot 29/7]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Vrielynck Collectie 2: The Infernal 
Dream of Mutt and Jeff. An Installation’ 
– Zoë Beloff [tot 3/6] ❑ ‘Imaging 
History’ – Shimon Attie, Sally Mann, 
Bart Michiels, Simon Norfolk, Taryn 
Simon, Bruno Vandermeulen, Danny Veys 
[tot 3/6] ❑ ‘Jonge Belgische Fotografie’ 
– Sarah Carlier/Lara Mennes [tot 3/6]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Kunst uit Nederland’ 
– George Hendrik Breitner, Vincent Van 
Gogh, Carel Willink, Pyke Koch, 
Lucebert, Karel Appel… [tot 19/8]

Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22 – 03/222.93.20 
di-zo 10-17u
❑ ‘Villa Isengrimus. Louis Paul Boon’ 
[tot 4/11]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-za 14-18u
❑ ‘Wiener Aktionismus’ – Günter Brus, 
Hermann Nitsch, Otto Muehl, Rudolf 
Schwarzkogler [tot 30/6]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Too Far, Too Close’ – Chantal Akerman 
[tot 10/6] ❑ ‘Een kwestie van leven en 
dood en zingen’ – Jimmie Durham [24/5 
tot 18/11] ❑ ‘Nieuwe Kunst in Antwerpen 
1958-1962 # 3: totaal nieuwe media 
scheppen’ – Pol Bury, Jean Tinguely, 
Günther Uecker, Paul Van Hoeydonck, 
Yves Klein… + Bart Stolle [24/5 tot 2/9]

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]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
Mei: 10-20u Juni-juli 10-21u
❑ Thomas Schütte [26/5 tot 16/9]

Monty
Montignystraat 3 – 03/238.91.81 
17/5: 18u – 18,21,24-26/5: 19u
❑ ‘From here to Infinity’ – Lee Ranaldo 
[17/5 tot 26/5]

NK Gallery
Museumstraat 35 
wo-za 12-18u
❑ ‘New Academy, St-Petersburg’ – Olga 
Tobreluts/Oleg Maslov [tot 23/6]

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Handschoenmarkt – 03/231.30.33 
ma-vr 10-17u za 10-15u 18-21u zo 13-16u
❑ ‘Reünie, van Quinten Metsijs tot Peter 
Paul Rubens. Meesterwerken uit het 
Koninklijk Museum terug in de 
Kathedraal’ [tot 31/12/2017]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel 3’ – Cristian Bors & Marius 
Ritiu [tot 16/9]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Aaron van Erp [tot 30/6]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.52 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Wim Ibensprijs 2012’ [24/6 tot 
24/10] ❑ ‘Patro(o)n’ [24/6 tot 24/10]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘Een Groep’ [15/5 tot 24/6]

Brugge

De Bond (Cultuurcentrum Brugge)
Buiten de Smedevest 1 – 050 44 30 40 
13-18u
❑ ‘F.E.A.K.: Between Memory and 
Representation’ – Katleen Vermeir, 
Ronny Heiremans, Els Vanden Meersch, 
Pieter Geenen, Jasper Rigole, Wesley 
Meuris, Daniël Dewaele… [tot 27/5]  
❑ ‘Will we ever be able to mark enough?’ 
– Shilpa Gupta [3/6 tot 15/7]

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 
0498 75 43 37 / 050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation between Sculpture 
Painting & Tradition Art’ – Jan 
Cuelenaere/Floris Jespers [tot 24/6]

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
za 28/1, 11/2, 24/3, 21/4, 12/5: 14-18u 
of op afspraak
❑ ‘Les Secrets de la Mémoire’ – Willem 
Oorebeek [tot 20/5]

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ Thomas Kiesewetter [tot 25/5]  
❑ ‘White Out’ – Aaron Curry [1/6 tot 22/7]

Argos centrum voor audiovisuele kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Twisted Realism’ – Maria Iorio & 
Raphaël Cuomo [tot 1/7] ❑ ‘Plot Point 
Trilogy’ – Nicolas Provost [tot 1/7]  
❑ ‘Documenta 4-6. Art, media and the 
antinomies of mega-art events’ [tot 1/7]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02.735.52.12 
ma-vr 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Futures’ – Domenico Bianchi,  
Edward Kienholz, Hermann Nitch, 
Robert Rauschenberg… [tot 29/6]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ ‘Chaises musicales croisées, musique à 
l’envers en remake’ – Jacques Lizène 
[tot 20/6]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ Dan Rees [tot 19/5] ❑ Eric Poitevin 
[25/5 tot 14/7]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘Paradise Now. Uitdrukkingen van 
verzet, politieke reflecties en artistieke 
manifesten’ – Sven ‘t Jolle, John Bock, 
Rabih Mroué, Rirkrit Tiravanija, Sam 
Durant… [tot 25/5]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Derrière le rideau. L’Esthétique 
Photomaton’ – André Breton, 
Jacques-Henri Lartigue, Andy Warhol, 
Cindy Sherman, Arnulf Rainer… [14/6 
tot 19/8]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Image/Construction. 3 Cities’ – bureau 
Baukunst – Adrien Verschuere [tot 31/5] 
❑ ‘Per Kirkeby and the Forbidden 
Paintings of Kurt Schwitters’ – Per 
Kirkeby [tot 20/5] ❑ ‘Brussel 2040. Drie 
visies voor een metropool in een 
scenografie van Lhoas & Lhoas 
architectes ism Codefrisko’ – 51N4E, 
l’AUC, Bureau Bas Smets, Studio 012 
Bernardo Secchi Paola Viganò, KCAP 
Architects&Planners… [tot 20/5]  
❑ ‘Canvascollectie’ [tot 10/6]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘100 ans d’urbanisme à Bruxelles, 
1910–2010’ [tot 17/5] ❑ ‘Kamers met 
uitzicht. De toekomst van de grote 
woonensembles’ [8/6 tot 14/10]  
❑ ‘elii. Paysage in Progress. JF·Kit 
House Domestic fitness. Tone up your 
body up and down!!’ [8/6 tot 23/9]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Paysages du mental. Mindscapes’ 
– Man Ray, Els Opsomer, Dirk 
Braeckman, David Lynch, Bill Viola, 
Louis Darget, Albert Von Schrenck-
Notzing… [6/6 tot 26/8]

De Loketten. Vlaams Parlement
IJzerenkruisstraat 99 – 02 552 11 11 
ma-za 10-17u
❑ ‘Contour On Tour: Videokunst in het 
Vlaams Parlement’ – Michaël 
Borremans, Wim Catrysse, Nicolas 
Provost, Sarah Vanagt, Johan 
Grimonprez… [tot 11/7]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ Michel Auder [tot 26/5]  
❑ Guillaume Bijl [1/6 tot 14/7]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
❑ ‘Tropismes’ – Ian Wallace [tot 16/6]  
❑ Jef Geys [tot 16/6]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ Ian Wilson [tot 26/5]  
❑ Pierre Bismuth [2/6 tot 14/7]

Gallery D.O.R.
Merodestraat 11 
za-zo 12-16u
❑ ‘Halo Africa, an exhibition curated by 
Michel Auder’ [tot 26/5]

Hectoliter
Rue Philippe de Champagne 5 b3 
do-za 14-19u zo 14-18u
❑ ‘Nous voulons plus de r bot.’ – 
Guillaume Van Vyve [tot 27/5]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Katrin Kamrau & Benjamin Verhoeven 
[2/6 tot 14/7]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Nature 2’ – Nicolas Milhé [tot 26/5] 
❑ ‘Year 2012’ [tot 16/6]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Jordaens en de Antieken’ [tot 
27/1/2013] ❑ ‘Stanley Kubrick 
Photographer’ [tot 1/7] ❑ ‘De keuze van 
de conservatoren 3. Collectie moderne 
en hedendaagse kunst’ [tot 2/9]  
❑ ‘KOME – Kunstwerken op meerdere 
exemplaren’ – Jef Geys [tot 8/7]  
❑ ‘Kunst en financiën in Europa. 19de 
eeuwse meesterwerken in een nieuw 
licht’ [tot 2/9]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Particles’ – Lieven De Boeck, Fabrice 
Samyn, Björn Dahlem, Ignasi Aballí, Kris 
Martin… [tot 26/5] ❑ ‘Sad Eis’ – Sarah 
Ortmeyer [8/6 tot 14/7]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘De Belle Époque van Chéret. Van 
affiche tot decor’ – Jules Chéret 
(1836–1932) [tot 20/5] ❑ ‘laureaat 
ART’CONTEST 2011’ – Pieter Geenen 
[tot 20/5] ❑ ‘POP-UP, artistieke banden’ 
– Benoît Platéus, Edith Dekindt, Xavier 
Mary, Jan Van Imschoot, Jean-Luc 
Moerman, Walter Swennen… [21/6 tot 
9/9] ❑ Alfred Courtens (1889-1967) 
[21/6 tot 9/9]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
1ste za/maand 14-17u
❑ ‘Sympathy for the Devil’ – James Lee 
Byars, Wim Delvoye, Bruce Nauman, 
Jenny Holzer, Barbara Kruger… [tot 
30/11/2013] ❑ ‘The Feast of Trimalchio 
(2009)’ – AES+F [tot 30/11]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Flagrant Delight’ – Rosemarie Trockel 
[tot 27/5] ❑ ‘Joy in People’ – Jeremy 
Deller [1/6 tot 19/8] ❑ ‘Un-Scene II’ 
– Olivier Foulon, Michael Van den Abeele, 
Peter Wächtler, Sophie Nys, Abel Auer… 
[23/6 tot 26/8]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ Jacob Kassay [tot 14/6]  
❑ Lesley Vance [21/6 tot 21/7]

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 – 02 347 78 95 
do-vr 14-18u za 11-18u (en na afspraak)
❑ ‘Tekeningen en gravuren’ – Gaston 
Bertrand [tot 28/5]

Charleroi

Asphalte #0: Biennale d’art urbain
Centre-ville de Charleroi – 071 27 29 71 
❑ ‘Inside Out/Smile !’ [26/5 tot 12/8]

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Swap’ – Gianni Motti [tot 27/5]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’ordre des choses. Photographies 
1958-1988’ – Georges Vercheval [tot 
20/5] ❑ ‘Bureaucratics’ – Jan Banning 
[tot 20/5] ❑ ‘Cette montagne c’est moi’ 
– Witho Worms [tot 20/5] ❑ ‘Cuba – un 
siècle de photographie’ [26/5 tot 16/9]  
❑ ‘Romanza’ – Jean-François Spricigo 
[26/5 tot 16/9] ❑ ‘Les Heures Claires. 
Jeux de plage à la Côte belge entre 1890 
et 1960’ [26/5 tot 16/9]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ ‘King’s Crown – C.C.P.’ – Koen 
Vanmechelen [tot 19/8]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ Rebecca Warren [tot 17/6] ❑ Jerry 

Galle [tot 17/6] ❑ Chloe Piene [tot 17/6] 
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst: De mens 
in beeld’ – Constant Permeke, Frits Van 
den Berghe, Neo Rauch, Elisabeth Peyton, 
Francis Alys, Florin Mitroi… [1/7 tot 30/9] 
❑ ‘Efemeer. Fietsroute tussen het museum 
Dhondt-Dhaenens en het Raveelmuseum’ 
– Honoré d’O , Leo Copers, Aernoudt 
Jacobs , Jacques Charlier, Emilio Lopez 
Menchero… [1/7 tot 7/10]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Grenoble 1927: een panorama van de 
Belgische kunst’ [tot 27/5] ❑ ‘Het oeuvre 
van Felix De Boeck in tekeningen’ [10/6 
tot 14/10]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Der unbewachte Augenblick… die 
kontollierte Unkontrolliertheit beim 
Zeichnen’ – Roger Raveel, Luc Tuymans, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Kris Fierens, 
Philippe Vandenberg, Katleen Vermeir, 
Ronny Delrue [tot 27/5] ❑ ‘Etirements 
matriciels et fébrilités érotiques’ – 
Maurice Frydman [tot 27/5]

Genk

MANIFESTA 9
Koolmijn van Waterschei-Genk/André 
Dumontlaan – 089 710 440 
di-zo 10-19u vr 10-22u
❑ ‘The Deep of the Modern. 35 
international contemporary artists. 
Works of art from the 19th and 20th 
Centuries’ [2/6 tot 30/9]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Provinciale Prijs Beeldende Kunst 
2011’ – Filip Berte, Sarah Westphal, 
Manor Grunewald [tot 17/6]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 – 0479 453779 
do-zo 14-18u
❑ Marc De Clercq, Max Pinckers & 
Quinten De Bruyn, Tiane Doan na 
Champassak, Peter Van Hecke, TVF art 
doc cinema [tot 10/6]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘De collectie Alonso. Van art nouveau 
tot Studio Glass Movement’ [tot 31/12] 
❑ ‘Eeuwige lente’ – Barbara Nanning 
[tot 3/6] ❑ ‘Design Works?’ – Dirk Wynants 
[tot 3/6] ❑ ‘De Best Vorm gegeven Boeken 
2012’ [4/5 tot 10/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Mon village au bout du monde’ – 
Christophe Malfliet [tot 10/6]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Anneke Eussen/Derek Sullivan/John 
Wallbank [tot 20/5] ❑ ‘Group show 
curated by Rivet’ [1/7 tot 31/8]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘In Search of the Picturesque’ – Jan 
Kempenaers [tot 10/6] ❑ ‘Void’ – 
Karsten Födinger [tot 10/6]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ ‘(It) Works on Paper’ – Peter Morrens, 
Ronald Noorman, Robin Vermeersch, 
Agnes Maes, Jürgen Partenheimer… 
[19/5 tot 16/9]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Gevaarlijk jong. Kind in gevaar, kind 
als gevaar’ [tot 20/5] ❑ ‘In de marge. 
Belgische documentaire fotografie’ [2/6 
tot 4/9]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Pionier van de Engelse prerafaëlieten’ 
– Ford Madox Brown (1821-1893) [tot 3/6]

Orpheus Instituut
Korte Meer 12 – 0476 351 826 
ma-do 9-13u 14-18u vr 9-13u
❑ ‘Atlas der Bewegingen: beweging #97: 
de Palestinawandelingen, 2009 – 2011. 
Een chronografische historiserende 
meditatie’ – Christoph Fink [tot 30/6]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le Décor et son Double’ – Daniel 
Buren [tot 4/11] ❑ ‘Schaak Show’ – 
Sarah Ortmeyer [tot 3/6]  
❑ ‘All in Order, with Exceptions’ – Nedko 
Solakov [tot 3/6] ❑ ‘Chambres d’Amis/
Collectiepresentatie’ [tot 4/11]  
❑ ‘TRACK’ [tot 16/9]  
❑ Vincent Geyskens [23/6 tot 2/9]  
❑ ‘Interval’ – Stijn Ank [23/6 tot 19/8]

TRACK
www.track.be – 09 240 76 01 
binnenlocaties: 12-18u
❑ ‘Track/Stadstentoonstelling’ – Mircea 
Cantor, Tadashi Kawamata, Leo Copers, 
Peter Fischli & David Weiss, Michaël 
Borremans, Erik van Lieshout, Tobias 
Putrih… [tot 16/9]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.22 99 31 
di-vr 10-17u za-zo 13-13u
❑ ‘SuperBodies – 3de triënnale voor 
beeldende kunst, mode & design’ [tot 
27/5] ❑ ‘Private/public life’ – Dolores 
Bouckaert [tot 24/6]

Inter Art Center vzw
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ ‘Schilderijen , aquarellen, tekeningen’ 
– Jan Vanriet [tot 3/6]

Superbodies – Triennale Hasselt
Modemuseum Hasselt/CIAP/Het 
Stadsmuseum/Z33/cc Hasselt 
www.superbodies.be
❑ ‘3e Triennale voor beeldende kunst, 
mode en design’ [tot 27/5]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Mind the System, Find the Gap’ 
– Agency, Anne Holtrop, Yto Barrada, 
Atelier Van Lieshout, Benjamin Verdonck, 
Pilvi Takala… [2/6 tot 30/9] Herentals

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘La naissance d’une icône du design’ 
– Maarten Van Severen (1956-2005) 
[tot 17/6] ❑ ‘Migrants flamands en 
Wallonie’ [tot 27/5] ❑ ‘L’Usage des 
jours’ – Guillaume Bardet [tot 16/9]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le grand Atelier. Traité de l’admirable 
diversité de la vie et du monde à l’usage 
des enfants’ – August Sander, Jean 
Fautrier, Dennis Oppenheim, Denicolai & 
Provoost, Rombouts & Droste, René 
Magritte… [tot 3/6] ❑ ‘Le Miroir et les 
chemins’ – Peter Downsbrough – 
Jacqueline Mesmaker – Philippe Durand 
[8/7 tot 14/10]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Dear Verbeke Foundation…,’ – 
Christoph De Boeck, Jef Faes, Egied 
Simons, Cécile Colle/Ralf Nuhn… [tot 
20/5] ❑ ‘Dé-coll/age: the Art of Wolf 
Vostell. Ism het Consorcio Museo Vostell 
Malpartida’ – Wolf Vostell [tot 29/7]  
❑ ‘Twelve Thousand Three Hundred 
Forty-Five. Groepstentoonstelling’ [3/6 tot 
4/11]  
❑ Francesco Fransera [3/6 tot 29/9]

Kortrijk

Benedengalerie
Hazelaarstraat 7 – 056 23 98 55 
vr-zo 14-17u
❑ Thomas Huyghe [tot 28/5]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘Van voor Teniers tot na Ensor. 
Collectie Noordbrabants Museum te gast’ 
[tot 26/8] ❑ ‘Objets Reposés’ – Ines 
Lechleitner [7/6 tot 9/11]  
❑ ‘Colors’ – Sol LeWitt [21/6 tot 14/10]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo,do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ Aïm Deüelle Lüski, Ariella Azoulay, 
Eitan Efrat & Sirah Foighel Brutmann 
[tot 3/6]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 – 04.223.19.60 
ma-za 13-18u
❑ ‘Regards Sans limites / Blicke Ohne 
Grenzen. Photographie en Grande 
Région transfrontalière’ – Patrick 
Galbats, François Goffin, Chantal Vey, 
Henrike Kreck [tot 16/6]

Openairs
Historisch centrum 
❑ ‘Inflatable sculptures in the historical 
centre. Liège Summer 2012’ – Peter 
Kogler, Claude Lévêque, Johan Muyle, 
ORLAN, Frédéric Platéus… [tot 30/9]

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 31/12/2017]

Voorkamer
Heilige Geeststraat 7 – 0499 38 25 31 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘CINEMA!’ – Peter Miller, Wim T. 
Schippers, Constant Dullaart, collective_
fact, Laetitia Molenaar, Alex 
Mackenzie… [tot 8/7]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Abstract? De natuur van het schilderij’ 
– Karel Dierickx, Eugène Leroy, Roger 
Raveel, Pierre Tal Coat, Bram van Velde, 
Maurice Wyckaert [tot 17/6]  
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst: De 
mens in beeld’ – Constant Permeke, Frits 
Van den Berghe, Neo Rauch, Elisabeth 
Peyton, Francis Alys, Florin Mitroi… 
[1/7 tot 30/9] ❑ ‘Efemeer. Fietsroute 
tussen het museum Dhondt-Dhaenens en 
het Raveelmuseum’ – Lukas 
Vandenabeele , Stief Desmet , Ben 
Kockelkoren , Samira El Khadraoui , 
Lawrence Weiner… [1/7 tot 7/10]

Mechelen

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
5/5 – 3/6: vr-zo 14-18u (of na afspraak)/ 
4/6 – 2/7: enkel na afspraak
❑ ‘Two Stories’ – Stijn Van Dorpe [tot 
2/7]

Mons

Les Anciens Abattoirs de Mons
Place de la Grande Pêcherie 
065.56.20.34 
di-zo 12-18u
❑ ‘Là où je suis, le présent 
éternellement’ – Jean-Pierre Scouflaire 
[tot 24/6]

Oostende

Beaufort/Triënnale voor Hedendaagse 
Kunst
kustgemeenten – (0)59 56 45 89 
www.beaufort04.be
❑ ‘Beaufort04’ [tot 30/9]

Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 – 059 80 51 18 
wo-ma 10-12u 14-17u (di gesloten)
❑ ‘Insel verlag : de drukkunst tijdens het 
leven van Ensor’ [tot 30/9]

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Meesteres van de horizont’ – Anne-
Mie Van Kerckhoven [tot 27/5] 
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – James Ensor, 
Léon Spilliaert, Georges Vantongerloo, 
Raoul De Keyser, Walter Swennen, Lili 
Dujourie… [tot 18/2/2013] ❑ ‘Te Kust 
en te Keur’ – Lucile Desamory, Caitlin 
Keogh, Beca Lipscombe, Lucy McKenzie, 
pelican avenue [tot 30/9] ❑ ‘Passie #1. 
Een hartstochtelijke ontmoeting tussen 
de collecties van Mu.ZEE en Collectie 
Belfius Bank’ – Fernand Khnopff, George 
Minne, Félicien Rops, Jan Vercruysse, 
Lili Dujourie, Thierry De Cordier… [tot 
9/9] ❑ ‘Objekte als Freunde’ – Jos De 
Gruyter & Harald Thys [7/7 tot 7/10]

Ruimte Loeckx
Romestraat 3 – 0473 470 461 
vrijdagapéro 18-22u za-zo 13-18u
❑ ‘Hôtel du Grand Miroir. Een selectie 
uit een privéverzameling hedendaagse 
kunst’ – Richard Artschwager, Christoph 
Schlingensief, Mike Kelley, Christoph 
Fink, Bruce Nauman… [18/5 tot 1/7]

Hôtel du Grand Miroir*
18 mei – 1 juli 2012

Een selectie uit een privéverzameling 
hedendaagse kunst

telefoon: 0473/470.467 | e-mail: hoteldugrandmiroir@gmail.com
website: http://hoteldugrandmiroir.hostzi.com

org. Y / V – Romestraat 3
ruimte Loeckx, Oostende (naast Mu.ZEE)

Vrijdagapéro: 18.00 – 22.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen:
13.00 – 18.00 uur | ook op afspraak

* M. Broodthaers,  Comédie, 1974. Met o.a. Artschwager, Baldessari, 
Beuys, Bourgeois, Gordon, Kelley, Op de Beeck, Schlingensief, Wall.
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Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
di-zo 11-18u
❑ ‘De hele zee vloeit naar de stad’ – 
Roland Denaeyer en Colette Van 
Poelvoorde [tot 3/6] ❑ ‘Emile Verhaeren 
en Le Caillou-qui-bique’ [26/6 tot 11/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ Loïc Le Groumellec [tot 27/5]  
❑ ‘Oroonoko’ – Tamara Van San & Rein 
Dufait [3/6 tot 29/7]

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika
Leuvensesteenweg 13 – 02/769.52.11 
di-vr 10-17u za-zo 10-18u
❑ ‘Uncensored. Kleurrijke verhalen 
achter de schermen’ [tot 8/7]

Turnhout

Tweespoor
www.warande.be/activiteit/tweespoor 
014 41 94 94 
❑ ‘Tweespoor kunstparcours’ – Philip 
Aguirre y Otegui, Marc Schepers, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Laura Wilson, 
Lara Dhondt, Luk Van Soom… [tot 20/5]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘BookshowBookshop: Belgische 
kunstenaarsboeken van Jef Verheyen tot 
vandaag’ [tot 10/6]

Wetteren

voormalige kousenfabriek Cordonnier
Schoolstraat – 09.366.00.54 
vr 18-21u za-zo 14-18u
❑ ‘Aangeraakt/Touché’ – Leo Copers, 
Honoré d’O, Frans Gentils, Frans 
Depoorter, Caroline Vander Straeten, 
Johan Tahon… [tot 20/5]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 
0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Lufonauten. Eine Ausstellung für 
Kinder’ [tot 21/4/2013]  
❑ ‘Terrains d’une Collection: From New 
York to Beijing’ [tot 21/4/2013]  
❑ ‘Kunstpreis Aachen 2012’ – Phyllida 
Barlow [tot 26/8]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ William N. Copley (1919-1996) [tot 
10/6] ❑ ‘Léger-Laurens. Tête-à-tête’ – 
Fernand Léger (1881-1955) – Henri 
Laurens (1885-1954) [23/6 tot 4/11]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Eine Romantische Ausstellung’ – Jan 
de Cock [tot 24/6]  
❑ Wangechi Mutu [13/7 tot 30/9]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Erster Wechsel der 
Sammlungspräsentation’ [tot 30/9]  
❑ ‘Ashes and Gold. A World´s Journey’ 
– Joseph Beuys, Felix Gonzales-Torres, 
Yves Klein, Gerhard Richter, Gordon 
Matta-Clark… [tot 19/8]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-20u
❑ ‘John Cage und… Bildender 
Künstler–Einflüsse, Anregungen’ – 
Richard Buckminster Fuller, Marcel 
Duchamp, Robert Rauschenberg, Nam 
June Paik, Mark Tobey… [tot 17/6]  
❑ ‘Vibrant City. Interaktive audiovisuelle 
Installation’ – Marco Momi und Florian 
Rüger [tot 20/5] ❑ ‘Aufbruch. Malerei und 
realer Raum’ – Lucio Fontana, Sam 
Francis, Ellsworth Kelly, François Morellet, 
Gerwald Rockenschaub… [tot 1/7]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Junge Akademie 2012’ – John 
Gerrards, Steven Baelen, Clara Montoya, 
Katja Pfeiffer, Jan Wawrzyniak [tot 
28/5] ❑ ‘Filminstallation 7’ – Joanna 
Rajkowska [tot 1/7] ❑ ‘Vom Tänzer zum 
Choreographen zum Tänzer’ – Gerhard 
Bohner (1936–1992) [tot 12/8]  
❑ ‘Choreographie der Massen Im Sport. 
Im Stadion. Im Rausch’ [6/6 tot 12/8]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Chairs without Legs. The International 
Design Museum Munich as Guest in the 
Bauhaus Archive’ [tot 10/6]  
❑ ‘Textile Designer 1920-1933’ – Benita 
Koch-Otte [20/6 tot 27/8] 

Berlin Biënnale
Auguststrasse 69 – 030/284.450.44 
12-20u
❑ ‘Forget Fear. 7th Berlin Biennale for 
Contemporary Art. Kurator: Artur 
Żmijewski’ – Paweł Althamer, Renzo 
Martens, Yael Bartana, Jón Gnarr, der 
Künstlergruppe Voina, Olafur Eliasson, 
Joanna Mytkowska, Dorota Sajewska… 
[tot 1/7]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Time is out of joint. Photography 
1966–2011’ – Boris Mikhailov [tot 28/5] 
❑ ‘From the Collection. Streets and 
Faces 1918–1933’ [tot 28/5] 
❑ ‘Vattenfall Contemporary 2012’ – 
Michael Sailstorfer [tot 8/10] 
❑ ‘Manifesto Collage’ – Ceal Floyer, 
Ellen Gallagher, Thomas Hirschhorn, 
Tobias Rehberger, Martha Rosler [23/5 
tot 17/9] ❑ ‘The way it is. An Aesthetics 
of Resistance’ – Alfredo Jaar [15/6 tot 
17/9]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘New Waves’ – Jennifer Bornstein [tot 
26/5]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Do not walk outside this area’ – 
Roman Ondák [tot 18/6]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51  
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za 11-20u zo 11-18u
❑ ‘Architektonika 2’ – Peter Fischli / 
David Weiss, Thomas Schütte, Dan 
Graham, Gordon Matta-Clark, Absalon… 
[tot 13/1/2013] ❑ ‘Die Toten’ – Hans-
Peter Feldmann [tot 27/1/2013]  
❑ ‘Cy Twombly & The School of 
Fontainebleau’ [tot 7/10] ❑ ‘Five Minutes 
of Pure Sculpture’ – Anthony McCall [tot 
12/8] ❑ ‘White Field’ – Qiu Shihua [tot 
5/8] ❑ ‘Secret Universe III’ – Morton 
Bartlett (1909-1992) [tot 23/9]

Kupferstichkabinett
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 42 42 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘On the Edge of Reason. Cycles of 
Works on Paper in the Age of the 
Enlightenment’ – Giovanni Battista 
Tiepolo, Jean-Honoré Fragonard, 
Giovanni Battista Piranesi, Francisco 
José de Goya y Lucientes… [tot 29/7]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘7th Berlin Biennale for Contemporary 
Art’ [tot 1/7]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7  
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Pacific Standard Time. Art in Los 
Angeles 1950–1980’ – John Baldessari, 
David Hockney, Edward Kienholz, Ed 
Ruscha, Helen Lundeberg, Karl 
Benjamin, Ken Price… [tot 10/6]  
❑ ‘ARTandPRESS’ – Andy Warhol, 
Robert Rauschenberg, Sigmar Polke, 
Gerhard Richter, Olaf Metzel, Annette 
Messager, Rirkrit Tiravanija… [tot 24/6] 
❑ ‘Building the Revolution: Soviet Art 
and Architecture 1915–1935. With 
photographs by Richard Pare’ [tot 9/7]  
❑ Diane Arbus (1923–1971) [22/6 tot 
23/9]

Museen Dahlem
Lansstraße 8 – 030 – 266 42 42 42 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Native American Modernism. Art from 
North America’ [tot 28/10]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
di,wo,vr 10-18u za-zo 11-18u do 10-22u
❑ ‘Divided Heaven. 1945-1968. The 
Collection’ [tot 31/3/2013]  
❑ ‘Prints’ – Alberto Giacometti [tot 17/6]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘The Future Archive’ – Olafur Eliasson, 
György Kepes, Marvin Minsky, Otto 
Piene, Nishan Bichajian, Markus 
Weisbeck… [3/6 tot 29/7]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘Futurospektive Architektur’ – Sou 
Fujimoto [3/6 tot 2/9]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Alexandra Bircken [tot 25/11]  
❑ ‘Nach Bonn – Eine Montage’ – Lars 
Brandt, Alexander Braun, Jakob Kolding, 
Goshka Macuga, Timo Seber… [5/6 tot 
12/8]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Ménage à trois. Warhol, Basquiat, 
Clemente’ – Andy Warhol, Jean-Michel 
Basquiat & Francesco Clemente [tot 20/5] 
❑ ‘Sechs minus. Echoraum’ [tot 20/5] 
❑ ‘Romy Schneider’ [tot 24/6]  
❑ ‘Am Anfang. Works from the Grothe 
Collection’ – Anselm Kiefer [20/6 tot 
16/9]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Kunstpreis Start 2011’ – Max 
Frisinger [tot 1/7] ❑ Albert Oehlen [tot 
3/6] ❑ ‘Clam Tree, wooden bird and 
big-eyed fish. Max Ernst for children and 
adolescents’ [tot 26/8] ❑ Lewis Baltz 
[tot 2/9] ❑ ‘Heart of Glass. Paintings and 
Drawings 1967-2012’ – David Reed 
[28/6 tot 7/10]

Dresden

Leonhardi-Museum Dresden
Grundstraße 26 – 03 51 2 68 35 13 
di-vr 14-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Geschrieben in Nachtmeer’ – 
Carlfriedrich Claus (1930–1998) [tot 
3/6]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Painter – Scientist – Sculptor – Poet’ 
– Per Kirkeby [tot 28/5] ❑ ‘Drawings, 
Gouaches, Books’ – Joseph Beuys – 
Anselm Kiefer [29/6 tot 30/9]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u do 12-22u zo 11-18u
❑ ‘Mandi’ – Kris Martin [tot 17/6] 
❑ ‘Non-content’ – Martina Klein [tot 20/5] 
❑ ‘The Structural Canvas Paintants’ – 
Fabián Marcaccio [tot 19/8] 
❑ Martina Klein [tot 20/5] 
❑ ‘In Process’ – Paul Thek [tot 29/7]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘The Window in Art since Matisse and 
Duchamp’ – Josef Albers, René Magritte, 
Ellsworth Kelly, Günther Förg, Isa 
Genzken, Sabine Hornig… [tot 12/8]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Within Reach of Hand or Eye’ – 
Roman Ondák [tot 28/5] ❑ ‘Big Picture 
III (Szenen/Figuren)’ – Vito Acconci, 
Hanne Darboven, Tony Oursler, Keren 
Cytter, Jason Rhoades… [tot 27/1/2013] 
❑ ‘Wattwanderung’ – Thomas Schütte 
[16/6 tot 9/9]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Hidden Stories’ – Armin Boehm, Olaf 
Breuning, Nigel Cooke, Mike Kelley [tot 14/7]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Bilder gegen die Dunkelheit. 
Videokunst aus dem Archiv des imai’ 
– Klaus vom Bruch, Dara Birnbaum, Jan 
Verbeek, Freya Hattenberger, Chris 
Newman… [tot 24/6]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Böse Zungen’ – Carol Rama [tot 24/6] 
❑ ‘Springtime’ – Pe ter Land [tot 20/5] 
❑ Yüksel Ars lan [tot 24/6] 
❑ ‘Danse Macabre’ – Dado [tot 24/6]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Recycling-Design in Finland’ [tot 26/8] 
❑ ‘El Greco and Modernism’ – El Greco, 
Oskar Kokoschka, Max Oppenheimer, Max 
Beckmann, Ludwig Meidner… [tot 12/8] 
❑ ‘Aus Passion. Zeitgenössische Kunst aus 
der Sammlung Hanck’ [19/5 tot 12/8] 
❑ ‘Mystically Nordic. Finland and the 
Modernist Spirit’ – Akseli Gallen-Kallela 
(1865-1931) [2/6 tot 9/9]

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Wojciech Bakowski – Piotr Bosacki 
[tot 6/6]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Evening of Time. Señores Naturales 
Yanomami’ – Lothar Baumgarten [tot 
27/5] ❑ ‘Unsere Zeit hat ein neues 
Formgefühl. Fotografie, Grafik und 
Plakat der Zwanziger Jahre’ [tot 5/8]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u / 
Bahnwärterhaus: di-vr 15-20u za-zo 
11-18u
❑ ‘Short Circuit’ – Melanie Smith [tot 
24/6] ❑ ‘Saatgut – Emblements – Gran’ – 
Max Santo [20/5 tot 10/6] ❑ ‘Saatgut 
– Emblements – Gran’ – Ines Wuttke [17/6 
tot 8/7] ❑ Tobias Putrih [8/7 tot 2/9]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Making History/RAY 
Fotografieprojekte Frankfurt Frankfurt 
Rhein/Main’ – Viktoria Binschtok, 
Thomas Demand, David LaChapelle, 
Omer Fast, Alfredo Jaar, Barbara 
Klemm… [tot 8/7]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Making History/RAY 
Fotografieprojekte Frankfurt Frankfurt 
Rhein/Main’ – Viktoria Binschtok, 
Thomas Demand, David LaChapelle, 
Omer Fast, Alfredo Jaar, Barbara 
Klemm… [tot 8/7] ❑ ‘Fotografie Total. 
Works from the MMK Collection’ [1/6 
tot 23/1/2013]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘The modern eye’ – Edvard Munch [tot 
28/5] ❑ ‘Mental states’ – George Condo 
[tot 28/5] ❑ ‘Framework’ – Bettina 
Pousttchi [tot 17/6] ❑ ‘Kunste zur Text’ 
– Michael Riedel [15/6 tot 9/9] 
❑ Jeff Koons [20/6 tot 23/9]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘New York Photography 1890-1950. 
From Stieglitz to Man Ray’ [17/5 tot 
2/9]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Places, strange and quiet’ – Wim 
Wenders [tot 19/8] ❑ ‘Gute Aussichten 
2011-2012. Junge deutsche Fotografie’ 
– Sebastian Lang, Christian Karl 
Gerhartsreiter, Johannes Post, Luise 
Schröder, Miriam Schwedt, Julia Unkel, 
Franziska Zacharias [tot 3/6] ❑ Antony 
Gormley [tot 9/9] ❑ ‘The European 
Photo Exhibition Award 1’ [tot 3/6] 
❑ ‘European Photo Exhibition Award’ 
[tot 5/6] ❑ ‘VisualLeader. The best of 
magazines and Internet’ [21/6 tot 12/8]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Collection presentation: minimal and 
beyond’ [tot 24/6] ❑ ‘The Early 
Lithographs’ – Paul Wunderlich [tot 1/7] 
❑ ‘Passage dangereux’ – Louise 
Bourgeois [tot 17/6] ❑ ‘Ornithopoetry. 
Birds are the landscape’s memory’ – 
Georg Jappe [tot 8/7] ❑ ‘Lost Places. 
Sites of Photography’ – Tobias Zielony, 
Andreas Gursky, Gregor Schneider, Jörn 
Vanhöfen, Sabine Hornig, Jeff Wall… 
[8/6 tot 23/9] ❑ ‘Alice in the Wonderland 
of Art’ – Sir John Everett Millais, Max 
Ernst, Sir Peter Blake, Stephan Huber, 
Anna Gaskel… [22/6 tot 30/9]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ Gert & Uwe Tobias [tot 18/11] 
❑ ‘Alexandra Bircken’ – Alexandra 
Bircken [tot 2/9] 
❑ Florian Baudrexel [23/6 tot 2/9]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Made in Germany 2. International Art 
in Germany’ – Klara Lidén, Alexandra 
Bircken, Jorinde Voigt, Saâdane Afif, 
Omer Fast, Kitty Kraus, Simon 
Fujiwara… [17/5 tot 19/8]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘The Thirty-Two Inch Ruler/Map of 
Babylon’ – John Gossage [tot 17/6] 
❑ ‘Lorbeeren und Erdbeeren. Das 
grafische Spätwerk 1949–1976’ – Max 
Ernst [tot 10/6] ❑ ‘Made in Germany 2. 
International Art in Germany’ – Klara 
Lidén, Alexandra Bircken, Jorinde Voigt, 
Saâdane Afif, Omer Fast, Kitty Kraus, 
Simon Fujiwara… [17/5 tot 19/8] 
❑ ‘Zeichnungen’ – Michael Morgner 
[20/6 tot 30/9]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Photographs 1969–2009’ – Roger 
Ballen [tot 17/6] ❑ ‘Atelier + Kitchen = 
Laboratories of the Senses’ – August 
Sander, Rodney Graham, Giorgio 
Morandi, Rosemarie Trockel, Bruce 
Nauman, Chantal Akerman… [tot 16/9] 
❑ ‘Giom the Millipede’ – Guillaume 
Bruère [30/6 tot 26/8]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Music Without Masters’ – Ruth Ewan 
[tot 17/6] ❑ ‘Do You Want Me To Draw 
You A Diagram?’ – Kaucyila Brooke [tot 
17/6]

Städtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstrasse 27 – 0721/133.44.01 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Zeitgegenstände. Wolfgang Rihm’ – 
Markus Lüpertz, Georg Baselitz, Per 
Kirkeby, Jonathan Meese, Rosalie 
Bühnen bil der… [tot 10/6]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘The Hirsch–Index. The Art of Quotation’ 
– Andy Warhol, Imi Knoebel, Hans-Peter 
Feldmann, Michel Majerus, Allan McCollum, 
Christopher Williams… [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Climate Walk. An audio-visual interactive 
installation on the topic of Climate–Culture–
Change’ [tot 9/12] ❑ ‘The State of Image. 
Media Pioneers’ – Zbigniew Rybczynski 
(*1949) and Gábor Bódy (1946-1985) [tot 
19/8] ❑ ‘Sound Art. Sound as a Medium of 
Art. the 20th century & contemporary 
practices’ [tot 6/1/2013] ❑ ‘The name is 
Burroughs. Expanded Media’ – William S. 
Burroughs (1914-1997) [tot 12/8] 
❑ ‘Works 1969–2011 and the YELLO Years’ 
– Dieter Meier [tot 19/8] ❑ ‘Sensor. Time 
for Young Approaches 04’ – Asta Gröting 
[23/5 tot 15/7] ❑ ‘Space Through Action’ – 
Franz Erhard Walther [26/5 tot 9/9] 
❑ Ivan Faktor/Jozef Robakowski/Bernhard 
Sandfort [16/6 tot 9/9]

Kassel

dOCUMENTA (13)
d13.documenta.de – 0561 70 72 70 
❑ ‘Documenta 13’ – Salvador Dalí, 
Pierre Huyghe, Jimmie Durham, William 
Kentridge, Mariana Castillo Deball, 
Natascha Sadr Haghighian… [9/6 tot 16/9]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ Raimund Girke [tot 20/5] 
❑ ‘Salon der Künstler: Aufruf zur 
Bewerbung’ [3/6 tot 8/7]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 – 0221.21.70.21 
di-vr 13-19u za-zo 11-18u
❑ ‘A wavy line is drawn across the 
middle of the original plans’ – Chantal 
Akerman, Ruth Buchanan, Sara Deraedt, 
Benjamin Hirte, Wally Salner, Heimo 
Zobernig… [tot 10/6] ❑ Bernd Krauß 
[30/6 tot 9/9]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60 
di-zo 11-17u 1ste do/maand 11-22u
❑ ‘Architekturteilchen. Modulares Bauen 
im digitalen Zeitalter’ [tot 19/8]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘In Memory of Irene Ludwig’ – 
Candida Höfer, Fernand Léger, Lyonel 
Feininger, Roy Lichtenstein, Jackson 
Pollock… [tot 24/6] ❑ Ferdinand Kriwet 
[tot 8/7] ❑ ‘Wolfgang Hahn Prize 
Cologne 2012’ – Henrik Olesen [tot 
29/7] ❑ ‘Space, Body, Language’ – 
Yvonne Rainer [tot 29/7] ❑ ‘One wish 
remains unfulfilled. Kasper König takes 
stock’ [3/6 tot 4/11]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Tanzmuseum des Deutschen 
Tanzarchivs Köln: Im Angesicht der 
Moderne. Die Magie des Tanzes 
1900–1932’ [tot 12/8] ❑ ‘Wegweiser 
zum Glück. Bilder einer Straße, 
1979-1981’ – Wilhelm Schürmann [tot 
12/8] ❑ ‘Medebach, 2009–2011’ – Petra 
Wittmar [tot 12/8] ❑ ‘Blick in die 
Sammlung: New Arrivals’ – August 
Sander (1876–1964) [tot 12/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Antiquity Unchained. Aby Warburg 
and the birth of the ‘pathos formula’’ [tot 
28/5] ❑ ‘Artists of the Line. Hendrick 
Goltzius and the graphic arts’ – Hendrick 
Goltzius, Jacob van Ruisdael, Jan Gillisz. 
van Vliet, Rembrandt… [tot 10/6]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Some USA Stories’ – Fabian 
Marcaccio [tot 19/8] ❑ ‘Home Grown’ 
– Martin Schwenk [tot 19/8]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Maison de Plaisance’ – Rosemarie 
Trockel/Paloma Varga Weisz [17/6 tot 30/9]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4 – 0621 293 6452 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Augapfelmassage’ – Pipilotti Rist [tot 
24/6] ❑ ‘Augapfelmassage’ – Pipilotti 
Rist [tot 24/6]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Desire desiese devise. Zeichnungen 
1986-2012’ – Monica Bonvicini [tot 
20/5] ❑ ‘Chapter 24’ – R.H. Quaytman 
[3/6 tot 4/11]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ Thomas Ruff [tot 20/5] ❑ ‘Resonance 
and Silence. Goetz Collection at Haus der 
Kunst’ – Christian Marclay, Christoph 
Brech, Wolfgang Tillmans, Rodney 
Graham, Francis Alÿs, Hans Op de Beeck, 
David Claerbout… [tot 9/9] ❑ ‘Works 
from the Goetz Collection’ – Janet Cardiff 
& Georges Bures Miller [tot 18/7] ❑ 
‘Histories in Conflict: Haus der Kunst and 
the Ideological Uses of Art, 1937-1955’ 
[10/6 tot 13/1/2013] ❑ ‘Image Counter 
Image’ – Harun Farocki, Omer Fast, 
Hans-Peter Feldmann, Alfredo Jaar, John 
Smith… [10/6 tot 16/9]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Königsplatz – 089.233.320.02 
di-zo 10-18u
❑ ‘Marcel Duchamp in Munich 1912’ [tot 
15/7]

Kunstraum München
Holzstraße 10, Rgb. – 089/54.37.99.00 
wo-vr 15-19u za-zo 12-19u
❑ ‘Schwarz-Weiß-Symmetrie’ – Jirka 
Pfahl [tot 27/5]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Multiple Choice’ – Georg Herold [tot 
2/9]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Elástico. Video installation’ – Jan 
Linnartz&Max Mayer [tot 1/10] ❑ John 
Pawson [tot 20/5] ❑ ‘In the space of the 
Beholder. Contemporary Sculpture’ – 
Steven Claydon, Mark Manders, Henrik 
Olesen, Heimo Zobernig… [tot 30/9] 
❑ ‘True Stories. American photography 
from the Sammlung Moderne Kunst’ 
– Robert Adams, Lee Friedlander, Garry 
Winogrand, William Eggleston, Stephen 
Shore, Zoe Leonard… [tot 30/9] 
❑ ‘Jewelry’ – Robert Smit [tot 1/6] 
❑ ‘Women’ – Pablo Picasso, Max 
Beckmann, Willem de Kooning [tot 15/7] 
❑ ‘M for Myth…’ [tot 6/1/2013] ❑ ‘Grab 
a Seat’ [tot 3/6] ❑ ‘Elementary Painting’ 
– Jerry Zeniuk [16/5 tot 20/5/2013] 
❑ ‘The draughtsman’ – Karl Arnold 
(1883-1953) [7/6 tot 2/9] 
❑ ‘L’ Architecture engagée. Manifestos 
for changing the society’ [14/6 tot 2/9] 
❑ ‘Le poème de l’angle droit’ – Le 
Corbusier [21/6 tot 2/9] 
❑ ‘Marcel Duchamp: Le mystère de 
Munich’ – Rudolf Herz [22/6 tot 30/9]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-18u za 11-16u
❑ Paweł Althamer [29/5 tot 6/10] 
❑ Ulrike Ottinger [29/5 tot 6/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60  
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ Mark Morrisroe (1959–1989) [tot 
28/5] ❑ ‘Architekt Werkschau 
1986–2012’ – Terunobu Fujimoris [21/6 
tot 16/9] ❑ ‘Liquid Black’ – Andrei 
Molodkin [21/6 tot 16/9]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ Robert Burda [tot 10/6] 
❑ ‘Alles bleibt Anders. An Art Project in 
the Psychiatry’ [tot 28/5] 
❑ ‘Jeden Tag eine Linie. Art Brut und 
Zeichnung’ [3/6 tot 26/8]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 (Alte Weberei)  
05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ ‘Familienalbum. Eine internationale 
Gruppenausstellung’ – Katharina Bosse, 
Olivier Hölzl, Joanna Schulte, Alec Soth, 
Brigitte Stenzel… [tot 27/5] 
❑ ‘Psycho-Family’ – Jana Müller/Regine 
Müller-Waldeck [23/6 tot 5/8]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘30 Künstler/30 Räume’ – John Bock, 
Ulla von Brandenburg, Rosemarie 
Trockel, Jeppe Hein, Tobias Rehberger… 
[tot 17/6]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘30 Künstler / 30 Räume’ – John Bock, 
Jeppe Hein, Rosemarie Trockel, Ulla von 
Brandenburg… [tot 17/6] ❑ ‘Falsche 
Propheten. Skulpturen und Druckgrafik 
1962–68’ – Jan Koblasa [tot 29/7] 
❑ ‘Hexagonal Water Pavilion’ – Jeppe 
Hein [16/5 tot 28/10]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘The Invention of Landscape’ – Robert 
Smithson [tot 28/5] ❑ ‘12th Rubens 
Prize’ – Bridget Riley [1/7 tot 21/10]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 – (0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u wo,vr: 10-21u
❑ ‘180°: The Collection in the Cube’ 
– Oskar Kokoschka, Otto Dix, Willi 
Baumeister, Dieter Roth, Mariella 
Mosler… [tot 14/10] ❑ ‘Tracing the 
Grid. The Grid in Art after 1945’ – 
Sigmar Polke, François Morellet, Jürgen 
Klauke, Heimo Zobernig, Hanne 
Darboven, Tim Stapel, Michiel Ceulers… 
[tot 7/10] ❑ ‘Rudolf and Bertha Frank 
Collection’ [16/6 tot 7/10] 
❑ Georg Winter [7/7 tot 7/10]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Later Paintings’ – Turner/Monet/
Twombly [tot 28/5] ❑ ‘Augsburg Book of 
Nobles. Heraldic Splendour and Figural 
Art’ [tot 24/6] ❑ ‘To the Museum of 
Modern Dreams. Vermächtnis Günther 
und Renate Hauff/Konrad Kohlhammer-
Stiftung’ [23/6 tot 30/9]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Oh, My Complex. On Unease at 
Beholding the City’ – Klaus Staeck, 
Michael Vahrenwald, Yvonne P. Doderer/
Ute Meta Bauer, Kirill Golovchenko, 
Matthias Zielfeld… [17/5 tot 29/7]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – (0)70 71 96 91 0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Beuys, Warhol, Polke & Co. 40. Jahre 
Kunsthalle Tübingen’ [tot 10/6]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u do 10-20u zo 11-18u
❑ ‘Wie weit weg ist ganz verschwunden? 
Fotografien’ – Peter Granser, Johannes 
Twielemeier, René Zieger [tot 24/6] 
❑ Karin Székessy [tot 24/6]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u di 11-20u
❑ ‘Kunstmuseum Wolfsburg Collection. A 
Selection of Works from Carl Andre to 
Sergej Jensen’ [tot 15/7] 
❑ ‘Ornament. Perspectives on 
Modernism. Ornamental Prints from 
Dürer to Piranesi’ [2/6 tot 6/1/2013]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u
❑ ‘Arti. Der Kunstpreis für Wolfsburger 
Künstler’ [17/5 tot 12/8]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202/563-6571 
di-zo 11-18u
❑ Cornelius Völker [tot 27/5] 
❑ Christian Hellmich [24/6 tot 7/10]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Der Sturm. Zentrum der Avantgarde’ 
[tot 10/6] ❑ Karl Röhrig [tot 17/6]
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Frankrijk
Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
rue Ferrère 7 – 05 56 00 81 50 
di-zo 11-18u wo 11-20
❑ ‘De choses et d’autres. L’art 
conceptuel de l’an 1000 à nos jours. 10 
interventions’ [tot 31/5] ❑ ‘L’œuvre et 
ses archives’ – Mario Merz, Daniel 
Buren, Claude Rutault [tot 9/12] 
❑ ‘44°50’54N/0°34’19W’ [tot 30/6] 
❑ ‘Façade’ – Michel Nguie [tot 27/5] 
❑ Michel Majerus [31/5 tot 23/9]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Paramor’ – Jean-Luc Verna, Angela 
Bulloch, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Monica Bonvicini… [1/6 tot 14/10]

Clermont-Ferrand

Frac Auvergne
6, rue du Terrail 
ma-za 14-18u zo 15-17u
❑ ‘Man Waking From Dream’ – David 
Lynch [tot 20/5]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ ‘Le monde comme volonté et comme 
papier peint’ – John Armleder, Rosemarie 
Trockel, Christopher Williams, Francis 
Picabia, Constant, Willem De Rooij, 
Peter Fishli & David Weiss… [tot 2/9] 
❑ Roe Ethridge [tot 2/9] 
❑ Valérie Snobeck [tot 2/9]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ Isabelle Cornaro [3/6 tot 2/9]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du 
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
di-zo 11-13u 14-18u
❑ ‘Il vaut mieux éviter tout contact avec 
les formes de vie extra-terrestres’ – 
Shimabuku [tot 24/6]

Marne-la-Vallée

la Ferme du Buisson/Centre d’art 
contemporain
Allée de la Ferme Noisiel 
01 64 62 77 77 
wo,za-zo 14-19u30
❑ ‘Plus de croissance. Un Capitalisme 
idéal…’ – Mark Boulos, Gustav Metzger, 
Simon Starling, Superflex, Lois 
Weinberger… [tot 22/7]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-vr 11-18u za 10-20u zo 10-18u
❑ ‘Écho d’échos : Vues plongeantes, 
Travail in situ’ – Daniel Buren [tot 
31/1/2013] ❑ Ronan & Erwan 
Bouroullec [tot 30/7] 
❑ ‘Dessins muraux de 1968 à 2007’ – 
Sol LeWitt [tot 29/7/2013] 
❑ ‘1917. La création artistique en temps 
de guerre/Présentation du rideau de 
scène du ballet « Parade » de Picasso’ 
[26/5 tot 24/9]

Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 
03.87.74.20.02 
di-vr 14-19u za-zo 11-19u
❑ Doug Wheeler [24/5 tot 11/11]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 
04.92.07.73.73 
wo-ma 14-18u
❑ ‘L’Institut des archives sauvages’ – 
Patrick Van Caeckenbergh, Matt 
Mullican, Christoph Fink, Franz Erhard 
Walther, Mike Kelley, Tatjana Trouvé… 
[tot 28/5]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01 42 71 95 70 
di-vr 10-18u za-zo 13-19u
❑ ‘Météorologies mentales: livres et 
oeuvres de la collection Andreas Züst’ – 
Sigmar Polke, Louise Bourgeois, William 
N. Copley, Martin Kippenberger & Albert 
Oehlen… [tot 15/7] ❑ ‘Oeuvres de la 
collection Andreas Züst’ – David Weiss 
[tot 10/6]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/7] ❑ ‘Planète Manga’ 
[tot 16/5] ❑ ‘Matisse, Paires et séries’ 
[tot 18/6] ❑ Art Spiegelman [tot 21/5] 
❑ Anri Sala [tot 6/8] ❑ ‘Multiversités 
créatives’ [tot 6/8]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Histoires de voir: Show and Tell’ [15/5 
tot 21/10]

Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00 
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 wo 
13-20u30
❑ Yutaka Takanashi [tot 29/7]

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ Liu Wei [tot 16/5] 
❑ ‘A Living Man Declared Dead and 
Other Chapters I-XVIII’ – Taryn Simon 
[25/5 tot 28/7] ❑ ‘A Living Man 
Declared Dead and Other Chapters’ – 
Taryn Simon [25/5 tot 28/7]

Amsterdam

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Sadik Kwaish Alfraji [tot 3/6]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ Quinsy Gario – Bart Groenendaal – 
Stefan Ruitenbeek [tot 3/6]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59 
dagelijks 13-18u
❑ ‘Intentional Stance’ – Fritz Bornstück, 
Saskia Noor van Imhoff, Fiona Mackay, 
Laurens Stok… [23/5 tot 3/6]

EYE
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-17u
❑ ‘Found Footage: Cinema Exposed’ – 
Bruce Conner, Joachim Koester, Wolf 
Vostell, Harun Farocki, Deimantas 
Narkevicius, Douglas Gordon… [tot 3/6] 
❑ Stanley Kubrick [21/6 tot 9/9]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Let’s Sit Down Before We Go’ – 
Bertien van Manen [tot 24/6] ❑ ‘The 
New York Times Magazine Photographs’ 
[tot 30/5] ❑ ‘Uncovered Expo: Wall of 
Fame’ [tot 15/7] ❑ ‘Ama’ – Nina Poppe 
[tot 17/6] ❑ ‘Paparazzi Extrordinaire!’ 
– Ron Galella [8/6 tot 22/8]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 B – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘The Ocean Academy of Arts’ – Ola 
Vasiljeva [tot 16/5] ❑ ‘To make a text it 
takes a thought and more than one word’ 
[19/5 tot 23/6]

Gerrit Rietveld Academie – Bibliotheek
Frederik Roeskestraat 96 – (0)20 5711691 
ma–za: 12-17u
❑ ‘Another Exhibition: artist’s books by 
Hans-Peter Feldmann’ [tot 2/6]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Rubens, Van Dyck & Jordaens. Vlaamse 
schilders uit de Hermitage’ [tot 15/6] ❑ 
‘Jonge Vlaamse Meesters in de Hermitage 
Amsterdam’ – Fia Cielen, Marie Cloquet, 
Renato Nicolodi, Manor Grunewald, Nick 
Ervinck… [tot 15/6] ❑ ‘Impressionisme: 
sensatie & inspiratie. Favorieten uit de 
Hermitage’ [16/6 tot 13/1/2013]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Second Nature’ – Guy Tillim [tot 3/6] 
❑ ‘Een wereld aan herinneringen’ – 
Chino Otsuka [9/6 tot 9/9]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Schilderspaar uit de Nederlandse 
avant-garde’ – Else Berg en Mommie 
Schwarz [tot 24/6]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-18u
❑ ‘Closer. The Dennis Cooper Papers’ – 
Dennis Cooper/Archive of the George 
Miles Cycle (1989 – 2000), Vincent 
Fecteau, Falke Pisano, Trisha Donnelly 
[tot 23/6]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400 
ma-zo 10-17u
❑ ‘Bruikleen: Oude Man met baard’ – 
Rembrandt [tot 1/7] ❑ ‘Ontdekkingen. 
Verborgen verflagen worden zichtbaar’ 
[tot 1/7] ❑ ‘Rembrandts portret van 
Eleazar Swalmius’ [1/6 tot 31/12/2015]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b – 020 3318311 
do-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Dirty by Nature’ – André van de 
Wijdeven/Paul van der Eerden. [tot 1/6]

NIMK – Nederlands Instituut voor 
Mediakunst
Keizersgracht 264 – 020 6237101 
di-vr 11-17u za-zo 13-17u
❑ ‘The Source. Over de wisselwerking 
tussen buitenaards licht, atmosfeer en 
biosfeer’ [tot 24/6]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Steven Aalders [tot 16/6]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 – 020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ ‘School’ – Smadar Dreyfus [tot 14/7]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Van Goghs atelierpraktijk: hergebruik 
van doeken’ [tot 23/9] ❑ ‘Schoonheid in 
veelvoud. Hoogtepunten uit de 
prentencollectie van het Van Gogh 
Museum’ [tot 23/9] ❑ ‘Dreams of nature. 
Symbolisme van Van Gogh tot Kandinsky’ 
[tot 17/6]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Ruimte voor realiteit’ – Charley 
Toorop, Pyke Koch, Edgar Fernhout, 
Reinier Lucassen, Ad Gerritsen, Marlene 
Dumas… [tot 1/11/2013] ❑ Shilpa 
Gupta [tot 20/5] ❑ ‘Tegenpolen. 
Voorwaarts! Figuratieve kunst en 
socialistisch realisme uit Polen 
1945-1955/We want to be modern. Pools 
design 1955-1968’ [27/5 tot 2/9]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘NoordNetNu. Pre-presentatie van 3 
kunstwerken, representatief voor Noord 
Nederland’ [3/6 tot 23/6]

Italië
Firenze

Centro di Cultura Contemporanea 
Strozzina
piazza Strozzi – 055 2645155 
di-zo 10–20u / do 18–23u (gratis)
❑ ‘American Dreamers. Reality and 
Imagination in Contemporary American 
art’ – Adam Cvijanovic, Thomas Doyle, 
Nick Cave, Mandy Greer, Patrick 
Jacobs… [tot 15/7]

Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi – 055 2776461/06 
9-20u do 9-23u
❑ ‘Americans in Florence. Sargent and 
the American Impressionists’ [tot 15/7] 
❑ ‘Aerial Boundaries’ – Loris Cecchini 
[tot 1/7]

Roma

MAXXI
via Guido Reni, 4 A – 06 3225178 
di-wo,vr-za 11-19u do,za 11-22u
❑ ‘Re-Cycle. Strategies for Architecture, 
City and Planet’ [tot 20/5] 
❑ ‘A proposito di Marisa Merz’ – Marisa 
Merz, Rosa Barba, Luisa Lambri, Paola 
Pivi, Rosemarie Trockel, Kara Walker… 
[tot 6/1/2013] ❑ ‘Premio Italia Arte 
Contemporanea 2012’ – Giorgio 
Andreotta Calò, Patrizio Massimo, 
Adrian Paci, Luca Trevisani [tot 17/6] 
❑ ‘Peripheral Stages’ – Mohamed 
Bourouissa – Tobias Zielony [tot 10/6] 
❑ ‘Plegaria Muda’ – Doris Salcedo [tot 
24/6] ❑ ‘Elementi di città’ – Giovanni 
Michelacci [tot 20/5] ❑ ‘Towards 
Tomorrow’ – Kaarina Kaikkonen [tot 
15/7] ❑ ‘To Face’ – Paola De Pietri 
[17/5 tot 30/9]

Torino

Studio MG2
Via Palmieri 32 
❑ ‘Mag is in. Independent and 
auto-produced magazines i.h.k.v. The 
livable/sustainable cities’ [2/6 tot 23/6]

Venezia

François Pinault Foundation – Punta 
della Dogana
Dorsoduro – 041 27 19 039 
wo-ma 10-19u
❑ ‘In Praise of Doubt’ – Marcel 
Broodthaers, Roni Horn, Elaine 
Sturtevant, Bruce Nauman, Edward 
Kienholz… [tot 31/12]

François Pinault Foundation – Palazzo 
Grassi
Campo San Samuele – 041 27 19 039 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Madame Fisscher’ – Urs Fischer [tot 
15/7]

Palazzo Bembo
Riva del Carbon 4785 – 0349 088 9763 
ma-zo 10-18u
❑ Tugarinoff – Sandjiev – Kalinin [29/6 
tot 30/7]

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
❑ ‘R-05.Q-IP.0001’ – Wesley Meuris [tot 
2/9]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ Sarah Sze [tot 16/9] ❑ Fabrica [tot 
10/6] ❑ ‘Les Détours de l’abstraction’ – 
Claire Barclay, Günther Förg, Harald 
Klingelhöller, Miguel Angelo Rocha, 
Blinky Palermo… [tot 4/11] ❑ ‘Waiting 
for the revolution’ – Sanja Ivekovic [2/6 
tot 16/9] ❑ ‘The sky is glowing with the 
setting sun…’ – Emily Bates [2/6 tot 
23/9] ❑ ‘1975’ – Filipa César [2/6 tot 
23/9] ❑ ‘How to be alone when you live 
with somebody’ – Simon Evans [2/6 tot 
23/9] ❑ ‘Vehicles’ – Steven C. Harvey 
[2/6 tot 23/9]

Nederland
Almelo

Het Torentje
Egbert Gorterstraat – 0546.53.11.12 
ma-zo 24u op 24u
❑ ‘Looking for a certain ratio’ – Conny 
Kuilboer [tot 3/6]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Tower with Nine Flags’ – Iris Frerichs 
[tot 1/9/2013] ❑ ‘Who More Sci-Fi Than 
Us, hedendaagse kunst uit de Cariben’ 
[26/5 tot 26/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Evolutie’ – Paul Drissen, Gijs Frieling, 
Menso Groeneveld, Gerben Koldijk [tot 
10/6] ❑ ‘Wei Sloot Koe. Vroege 
stijlexperimenten van Mondriaan’ [tot 
17/6] ❑ ‘Rins & Does bij Mondriaan’ 
– Evert en Thijs Rinsema/Theo van 
Doesburg/Piet Mondriaan [24/6 tot 
30/9]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Open de kooien van de kunst. 
Gedicht-tekeningen’ – Lucebert 
(1924-1994) [tot 9/9] 
❑ ‘Cobra – andere tijden’ [tot 9/9]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ Helmut Newton [tot 17/6] ❑ ‘Monumenta 
2012’ – Daniel Buren [tot 21/6]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘Form@ts/ Cycle Side Effects. 
Exposition en ligne sur Internet’ [tot 
18/9] ❑ ‘Eva Besnyö, 1910-2003 : 
l’image sensible’ – Eva Besnyö 
(1910-2003) [22/5 tot 23/9] 
❑ ‘Uraniborg’ – Laurent Grasso [22/5 tot 
23/9] ❑ ‘Vu de la porte du fond’ – Rosa 
Barba [22/5 tot 23/9]

La Maison Rouge – Fondation Antoine 
de Galbert
Boulevard de la Bastille 10 – 0892 684 694 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Neon. Who’s afraid of red, yellow and 
blue?’ – François Morellet, Bruce 
Nauman, Mario Merz, Jason Rhoades, 
Sylvie Fleury… [tot 20/5]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Le Mont Fuji n’existe pas’ [7/6 tot 29/7]

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
❑ ‘Présentation du legs Isabella 
Pakszwer-de Chirico. 61 oeuvres’ – 
Giorgio de Chirico (1888-1978) [tot 
31/7] ❑ ‘Témoin hybride’ – Eko Nugroho 
[tot 10/6] ❑ ‘Resisting the present. 
Mexico 2000-2012’ – Iñaki Bonillas, 
Mariana Castillo Deball, Arturo 
Hernandez Alcazar, Bayrol Jimenez, 
Jorge Mendez Blake… [tot 8/7] ❑ ‘Dans 
la couleur de Garache’ – Claude Garache 
[tot 24/6] ❑ Christopher Wool [tot 19/8] 
❑ ‘From the Underground to Genesis’ 
– Robert Crumb [tot 19/8]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Degas et le nu’ – Edgar Degas 
(1834-1917) [tot 1/7] ❑ ‘Misia, reine de 
Paris’ – Bonnard, Vuillard, Vallotton, 
Toulouse-Lautrec, Renoir… [12/6 tot 9/9]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘Debussy, la musique et les arts’ [tot 11/6]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo, vr 9-21u30
❑ ‘Un oeil sur l’histoire. Dessins de Paul 
Delaroche’ [tot 21/5] ❑ ‘Art contemporain: 
Livre/Louvre’ – Jean-Philippe Toussaint 
[tot 11/6] ❑ ‘Arles, le Rhône pour 
mémoire. 20 ans de fouilles subaquatiques’ 
[tot 25/6] ❑ ‘La Sainte Anne, l’ultime 
chef-d’œuvre de Léonard de Vinci’ [tot 
25/6] ❑ ‘Les Belles Heures du duc de 
Berry’ [tot 25/6] ❑ ‘Art contemporain au 
Louvre’ – Wim Delvoye [31/5 tot 17/9] 
❑ ‘Dessins et travaux sur papier’ – Gerhard 
Richter [7/6 tot 17/9] ❑ ‘Par les ruelles et 
par les grèves’ – Eugène Isabey 
(1803-1886) [5/7 tot 17/9]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
di-zo 10-17u45
❑ ‘Rodin, Flesh and Marble’ [8/6 tot 
3/3/2013]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Interventions dans le bâtiment’ – 
Christian Marclay, Jean-Michel Alberola, 
Ulla von Brandenburg, Peter 
Buggenhout, Laurent Derobert, Vincent 
Ganivet, Maria Loboda, Julien Salaud 
[tot 20/4/2013] ❑ ‘Modules’ – Zdenek 
Kosek, Cécile Beau, Sarah Fauguet & 
David Cousinard, Benoît Pype, Maxime 
Rossi [tot 4/6] ❑ ‘La triennale Intense 
Proximité’ – Walker Evans, Helen Levitt, 
Haim Steinbach, Alfredo Jaar, Peter 
Friedl, Jochen Lempert, Lili Reynaud-
Dewar, Haroon Mirza… [tot 26/8]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-12u/13-18u zo 14-18u
❑ ‘Armer les toboggans’ – Robert Breer, 
Camila Oliveira Fairclough, Pierre Labat 
[tot 10/6]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ Sterling Ruby [25/5 tot 26/8]

Saint-Priest-en-Jarez

Musée d’art moderne de Saint-Etienne 
Métropole
Rue Fernand Léger – 04 77 79 52 52 
wo-ma10-18u
❑ ‘Les années de l’Heure Bleue. Dessins 
et sculptures 1977-1992’ – Jan Fabre 
[tot 28/5]

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
❑ ‘Swing’nd roll & bubbles, dialogue’ 
– Morgane Tschiember – Sylvie Fanchon 
[tot 28/5] ❑ ‘Project room : Albert & 
Verzone’ [tot 28/5] ❑ ‘Monographie. 
Pièces à Conviction’ – Michel François 
[29/6 tot 30/9]

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Iannis Xenakis, dessinateur: à l’aube 
de l’œuvre’ – Iannis Xenakis 
(1922-2001) [tot 11/6] ❑ ‘Estampes, 
sculptures’ – Markus Raetz [tot 11/6] 
❑ ‘Dessins’ – Eugène Leroy [12/6 tot 
17/9] ❑ ‘Collections permanent/
provisoire’ [12/6 tot 17/9]

Groot-Brittannië
Bristol

Arnolfini
16 Narrow Quay – (0)117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑’ The Library of Independent Exchange’ 
– Onomatopee, Gagarin, Chanting Down 
Babylon, Hot Gun… [tot 30/5] 
❑ ‘Superpower: Africa in Science Fiction’ 
– Omer Fast Pawel Althamer, João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva Kiluanji Kia 
Hend, Neïl Beloufa… [tot 1/7]

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-17u20
❑ Alex Katz [19/5 tot 23/9] 

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-20u
❑ ‘Bad Copies’ – Phyllida Barlow [tot 
17/6] ❑ ‘Government’ – Michael Dean 
[tot 17/6] ❑ ‘Composition (1974)’ – 
Vlassis Caniaris [30/5 tot 2/9]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ Charline von Heyl [tot 27/5] 
❑ Martin Creed [tot 27/7] ❑ Turner/
Monet/Twombly [22/6 tot 28/10]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Waste Not’ – Song Dong [tot 12/6] 
❑ ‘Bauhaus: Art as Life’ [tot 12/8]

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000 
10-17u30 vr 10-20u30
❑ ‘Picasso Prints. The Vollard Suite’ – 
Pablo Picasso [tot 2/9] ❑ ‘Modern 
Chinese ink paintings’ [tot 2/9] 
❑ ‘The Horse. From Arabia to Royal 
Ascot’ [24/5 tot 30/9]

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-vr 10-18u/za 10-17u
❑ Jamie Shovlin [tot 26/5] 
❑ ‘The Observer’ – Jia Aili, Jitish Kallat, 
Susanne Kuhn, Justin Mortimer, Patricia 
Piccinini, Uwe Wittwer [tot 7/7] 
❑ Nancy Holt [8/6 tot 25/8]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Architect of the Imagination’ – 
Nicholas Hawksmoor (1662–1736) [tot 
17/6] ❑ ‘LithORRgraphy: Chris Orr RA 
and the Art of Chemical Printing’ – Chris 
Orr RA [tot 20/5] ❑ ‘Society Observed’ 
– Johan Zoffany RA [tot 10/6] 
❑ ‘Selina Chenevière Award Winner, 
2011’ – Sara Knowland [tot 20/6]

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 
10-18u
❑ ‘Out of Focus: Photography’ – David 
Noonan, Mitch Epstein, John Stezaker, 
Sohei Nishino, Matthew Day Jackson… 
[tot 22/7]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Romantics’ – Henry Fuseli, JMW 
Turner, John Constable, Samuel Palmer, 
William Blake [tot 3/6] ❑ ‘Migrations’ 
– Angelica Kauffmann, Jacob Epstein, 
John Singer Sargent, Black Audio Film 
Collective… [tot 12/8] ❑ ‘Picasso and 
Modern British Art’ – Picasso, Ben 
Nicholson, Henry Moore, Francis Bacon, 
David Hockney… [tot 15/7] ❑ ‘Tate 
Britain Commission 2012: The Robinson 
Institute’ – Patrick Keiller [tot 14/10]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ Yayoi Kusama [tot 5/6] ❑ Alighiero 
Boetti [tot 27/5] ❑ Damien Hirst [tot 
9/9] ❑ ‘The Modern Eye’ – Edvard 
Munch [28/6 tot 14/10]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Mondrian/Nicholson. In Parallel’ [tot 
20/5] ❑ ‘Mantegna to Matisse: Master 
drawings from the Courtauld Gallery’ 
[14/6 tot 9/9] ❑ ‘Mantegna to Matisse: 
Master Drawings from The Courtauld 
Gallery’ [14/6 tot 9/9]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘On Eagle’s Wings: British adventure 
comics, 1950-1969’ [tot 27/5] ❑ ‘Island 
Stories: British photography from 1945 
to the present’ [tot 19/9] ❑ 
‘Transformation and Revelation: Gormley 
to Gaga. UK design for performance 
2007–2011’ [tot 30/9/2013] ❑ ‘British 
Design 1948–2012: Innovation in the 
Modern Age’ [tot 12/8] ❑ ‘Hanging Out. 
Youth Culture Then and Now’ [tot 4/9] 
❑ ‘King’s Cross: Regenerating a London 
Landmark’ [19/5 tot 21/10] 
❑ Heatherwick Studio [31/5 tot 30/9] 
❑ ‘So Peculiarly English: topographical 
watercolours’ [7/6 tot 31/3/2013]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘The Bloomberg Commission: The Past 
Was A Mirage I Had Left Far Behind’ 
– Josiah McElheny [tot 20/7] ❑ ‘The 
Story of the Government Art Collection’ 
[tot 2/9] ❑ ‘Government Art Collection: 
Selected by Downing Street Staff’ [tot 
10/6] ❑ ‘Writers in Residence’ [tot 10/6] 
❑ Gillian Wearing [tot 17/6] ❑ ‘The 
London Open’ [4/7 tot 14/9] BREDA | Kloosterlaan 138 | +31 (0)765141928 | ANTWERPEN | Provinciestraat 287 | +32 (0)3 2388166
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Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘Sketch of the landscape’ – Ruth 
Verraes [tot 19/6]

Breda

Lokaal 01 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28 
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ ‘Contemporary Incidental 
Accumulation of Particles’ – Esther de 
Graaf, Jasmijn Krol, Tijl Orlando Frijns, 
Valérie de Ghellinck, Ada Van 
Hoorebeke, Roger Kelly, Nathalie 
Guilmot, Yves Coussement… [tot 15/6]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
do-za 13-17u
❑ ‘HCAK Revisited. In eigen beheer’ – 
Clara Pallí Monguilod, Floris 
Kruidenberg, Johan Gustavsson, Nico 
Feragnoli [tot 2/6]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘This Must Be The Place: Selected 
Works 2002-2011’ – Pieter Hugo [tot 
20/5] ❑ ‘Anticorps’ – Antoine d’Agata 
[26/5 tot 2/9]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ Robert Zandvliet [19/5 tot 9/9]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070.363 89 68 
di-vr 12-17u za-zo 13-17u
❑ ‘HCAK Revisited. Eén Schilderij van 
Vittorio Roerade’ [tot 3/6] ❑ ‘Futures. 
Zintuiglijke onthouding < of > sensitieve 
synchroniciteit’ [tot 17/6]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ [tot 
10/3/2013] ❑ ‘Mondriaan en de Stijl’ [tot 
1/1/2014] ❑ ‘De grote ontdekking’ – 
Alexander Calder [tot 28/5] ❑ ‘Depot VBVR. 
De Collectie Art & Project’ [tot 20/5] ❑ 
‘Gewoon schilderen’ – Jörg Immendorff, Neo 
Rauch, Daniel Richter, Michael Raedecker, 
Tjebbe Beekman… [tot 17/6] ❑ ‘Staging 
Silence’ – Hans Op de Beeck [tot 17/6] ❑ 
‘Ontdek het moderne’ [tot 1/1/2014] ❑ 
‘Meesters uit het Mauritshuis. Zes eeuwen 
kunst onder een dak’ [tot 30/6]

Heden
Denneweg 14a – 070.346.53.37 
wo-za 12-17u, eerste zo/maand 12-17u
❑ ‘HCAK Revisited: Pas de Deux’ – 
Thomas Raat/Marius Lut [tot 9/6]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘HCAK Revisited: The Ideal Place’ – 
Alicia Framis, Krien Clevis, Thomas van 
Linge, Osterholt / Uitentuis [tot 17/6]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Return (werktitel) – Stroom Invest 
subsidie’ – Sarah Carlier, Lyndsey 
Housden, Lilian Kreutzberger, Daan 
Brinkmann… [1/6 tot 9/9]

TAG
Stille Veerkade 19 
do-zo 12-17u
❑ ‘Sunset’ – Zilvinas Landzbergas [tot 10/6]

Eindhoven

Onomatopee
Bleekstraat 23 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Who told you so?! #1: Waarheid vs. 
Overheid’ – Aleksandra Domanovic, 
Monika Löve, Foundland, Group R.E.P. 
Lieven De Boeck, Mauro Vallejo, Slavs 
and Tatars [tot 27/5] ❑ ‘Who told you 
so?! #2: Waarheid vs. Organisatie’ – Paul 
Segers, Jacqueline Schoemakers, Job 
Janssen, Arka Akzamija, Elena Bajo en 
Parfyme [9/6 tot 15/7]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u do 11-21u
❑ ‘Lissitzky+ Deel 1: Overwinning op de 
zon’ [tot 20/5] ❑ ‘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 4/11] ❑ 
‘Hollands Kabinet’ – Sara van der Heide 
[tot 1/7] ❑ ‘Videowerken 1970-1977’ – 
John Baldessari [tot 7/10] ❑ ‘…and 
Europe will be stunned’ – Yael Bartana 
[tot 26/8] ❑ ‘The Innocent Eye’ – Roland 
Schimmel [tot 30/9] ❑ ‘Bibliotheek-
tentoonstelling’ – Carl Andre [tot 31/7] ❑ 
‘Een tentoonstelling is ook altijd een deel 
van een groter geheel’ – Rene Daniëls [tot 
23/9] ❑ ‘De jaren twintig, de collectie in 
context’ [9/6 tot 11/11]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ Charles Atlas [tot 3/6] ❑ ‘La vache qui 
rit’ – Hamid el Kanbouhi [tot 3/6] 
❑ ‘Recente Aanwinsten’ – Pablo 
Pijnappel, Maaike Schoorel, Pilvi Takala, 
Hans Scholten, Guido Geelen, Ritsue 
Mishima [tot 3/6] ❑ ‘Naar zee. De zee in 
de Nederlandse kunst sinds 1850’ – 
Hendrik Mesdag, Jozef en Isaac Israëls, 
Charley Toorop, Edgar Fernhout, Gert Jan 
Kocken, Jan Dibbets… [15/6 tot 2/9]

Heerlen

Collectors House
Raadhuisplein 20 – 045 5711525 
do-zo 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Cer Variabil. Werken uit de Mircea 
Pinte Collection (Roemenië). In dialoog 
met de collectie G+W (Nederland)’ 
– Mircea Cantor, Joëlle Tuerlinckx, Job 
Koelewijn, Adrian Ghenie, Marina 
Abramovic, Louis de Cordier… [tot 24/6]

Heeswijk-Dinther

Stichting dertien hectare
Meerstraat 22 – 06 53 54 76 75 
do-zo 13-18u
❑ ‘Agricola Novus’ – Atelier Van Lieshout 
[tot 17/6]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.39 
di-zo 11-17u
❑ ‘Schenking Groeneveld’ [tot 20/5] 
❑ ‘Collectie Hart Nibbrig’ [tot 28/5] 
❑ ‘Schilders aan Zee. Van Mondriaan tot 
Munch’ [tot 28/5] ❑ ‘Zeezucht: op zoek 
naar een niet bestaand woord’ – Paul 
Kramer [tot 28/5] ❑ ‘Jan des Bouvrie. 
Art & Design’ [10/6 tot 26/8]

Leiden

Lakenhal
Grote Markt – 014/28.50.50 
di-vr 14-17u za-zo 14-18u
❑ ‘De vroege Stijl’ [tot 13/1/2013]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Schoonheid van Stilte. Japanse 
prenten’ – Tsukioka Kogyo (1869-1927) 
[tot 20/5] ❑ ‘Martin Visser, verzamelaar, 
ontwerper, vrije geest’ [tot 9/9] ❑ ‘Different 
Impressions, Changing Traditions. Een keuze 
uit de collectie van de Centrale Bank van de 
Republiek Turkije’ [tot 26/8]

De Timmerfabriek
Boschstraat 7-9 
wo-zo11-17u
❑ ‘Couleur Radicaal. In het spoor van de 
Heerlense avant-garde’ – Lucebert, Bram 
van Velde, Ger Lataster, Lei Molin, Pieter 
Defesche, Marlene Dumas, Luc Tuymans, 
Marc Mulders… [27/5 tot 12/8]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘de Verzamelaar: Lost for Faith/
Retained for Beauty’ – Marc Mulders 
[tot 20/5]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zoo, or the letter Z, just after 
Zionism’ [tot 20/5]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Landscape on the Move’ – H.H. Lim, 
John Körmeling, Donata Pizzi, Gert Robijns 
[tot 24/6] ❑ ‘The Body in Crisis’ – Falke 
Pisano [tot 20/5] ❑ ‘L’isola’ – Rossella 
Biscotti [25/5 tot 8/7] ❑ ‘De Kunst van 
Kiezen. De gemeentelijke kunstcollectie 
door publiek gekozen’ [1/7 tot 14/10]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Verzameld Werk (Section 
Folklorique). Een onderzoek naar Musée 
d’Art Moderne, Département des Aigles, 
Section Folklorique/Cabinet de Curiosités 
(1970) van Marcel Broodthaers’ – James 
Beckett, Mariana Castillo Deball, Frank 
Koolen [tot 24/6] ❑ ‘Vlas’ – Christien 
Meindertsma [tot 23/9]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
31/12/2013] ❑ ‘Goed getroffen. 
Meesterwerken van de Haagse School’ 
[tot 28/5] ❑ ‘Unfolded’ – Maurice 
Scheltens en Liesbeth Abbenes [tot 26/8] 
❑ ‘Bling Bling’ – Maartje Folkeringa 
[10/6 tot 21/10]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Verlangen naar volmaaktheid. 21 jaar 
verzamelen door het Kröller-Müller 
Museum’ [tot 28/10]

Roosendaal

Museum Tongerlohuys
Molenstraat 2 – 0165-536916 
di-zo 14-17u
❑ ‘EU – 27 countries, 27 artists’ – 
Thierry De Cordier, Tina Gillen, Franz 
West, Anne-Marie Schneider, Ádám 
Kokesch, Aaron van Erp… [tot 17/6]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Necessarily True’ – Robert Nicol, 
Andrew Gilbert, Ben Cottrell, Derk Thijs, 
Marie Aly, Paula Mueller [18/5 tot 8/7]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Prints’ – Chuck Close [tot 20/5] 
❑ ‘Closer to You’ – Jasper Krabbé [tot 
20/5] ❑ ‘Buiten beeld’ – Jan Beutener 
[tot 3/6] ❑ ‘Hollandse Meesters in de 21e 
eeuw. Gefilmde portretten van beeldend 
kunstenaars in hun atelier’ [18/5 tot 
31/12] ❑ ‘My Secret Garden’ – Arne 
Quinze [24/5 tot 2/9] ❑ ‘Kunstcollectie 
Hogeschool Rotterdam’ [30/5 tot 14/10] 
❑ ‘Pionier van de straatfotografie’ – 
George Hendrik Breitner [9/6 tot 16/9]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Collectie Verrijkt’ – Pieter Bruegel 
de Oude, Jheronimus Bosch, Titiaan, 
Vincent van Gogh, Magritte, Kandinsky… 
[tot 30/4/2013] ❑ ‘Meneer Delta, 
galeriehouder en verzamelaar’ – 
Constant, Piero Manzoni, Jean-Michel 
Basquiat, Daan van Golden, Karel 

Appel… [tot 20/5] ❑ ‘Verwante 
verzamelingen. Prenten en tekeningen 
uit het bezit van Jan en Wietse van den 
Noort’ [tot 20/5] ❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff 
Koons [tot 28/2/2015] ❑ ‘Digitising 
Contemporary Art’ [tot 9/9] ❑ ‘Children’ 
– Jeff Wall [tot 1/1/2013] ❑ ‘Tekeningen 
verzameld door Leo van Oosterom’ – Co 
Westerik [tot 3/6] ❑ ‘Istanbul Modern’ 
– Inci Eviner, Sarkis, Hale Tenger, 
Nezaket Ekici, Nil Yalter… [tot 10/6] 
❑ ‘Het oude Rome herleeft’ – Maarten 
van Heemskerck (1498-1574) [tot 3/6] 
❑ ‘Minimal Myth’ – Carl Andre, Mel 
Bochner, Jan Schoonhoven, Ad Dekkers, 
François Morellet, Monika Sosnowska, 
Peter Struycken, Oscar Tuazon… [2/6 tot 
16/9] ❑ ‘Leven voor affiches’ – Gielijn 
Escher [2/6 tot 9/9] ❑ ‘De collectie. 
Duitse kunst van Kiefer tot Henning’ 
[23/6 tot 30/9]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Schatkamer. Hoogtepunten uit de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis’ 
[tot 10/9/2016] ❑ ‘Smart Cities – 
Parallel Cases 2’ [tot 12/8] ❑ ‘IABR 
2012: Making City – Internationale 
Architectuur Biënnale’ [tot 12/8]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 31/12/2016] ❑ ‘Feest van het 
fotoboek. Het Nederlandse fotoboek sinds 
1945’ [tot 20/5] ❑ ‘Poppy. In het spoor 
van de Afghaanse heroïne’ – Antoinette 
de Jong & Robert Knoth [tot 10/6]  
❑ ‘Before color’ – William Eggleston 
[16/6 tot 26/8]

Onderzeebootloods
Heijplaatstraat 23 – 010.441.94.00 
di-zo 12-20u
❑ ‘Ballads’ – Sarkis [2/6 tot 30/9]

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘Ladekastproject – tekeningenkabinet’ 
– Merel van Engelen, Titia Ex, Olaf 
Mooij, Kees Visser, Gilbert van Drunen/
Peter Fengler, Jeroen Bosch, Niels Post, 
Joost Benthem [tot 10/6] ❑ ‘Hecomi 
Study # 22, Melkkoppad. Sculpturen en 
blinddrukken’ – Ken’ichiro Taniguchi [tot 
10/6] ❑ ‘Installatie [“arranged and (dis)
placed in Galerie Phoebus”]’ – Jeroen 
Bosch [tot 10/6]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 
010/433.20.22 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘Highbrow, Lowbrow, Nobrow – 
Mousse!’ – Admir Jahic, East Eric, Isaac 
Cordal, Mark Jenkins, Nomad, Stefan 
Gross, Tobias Allanson, Zoe Strauss [tot 
23/6]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Secret Gardens’ – Olphaert den Otter, 
Marleen van Wijngaarden, Wim van 
Egmond, Edward Clydesdale Thomson… 
[tot 10/6]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Humans’ – Alexandre Singh [tot 
28/10] ❑ ‘Prompts & Triggers Act I: Line 
No. 2 (Holy Bible), (2012)’ – Meriç 
Algün Ringborg [tot 17/6]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Van kubisme tot barok. De collectie van 
The Israel Museum, Jerusalem’ – Jacques 
Lipchitz (1891-1973) [tot 3/6] ❑ ‘The 
Spider’s Strategy’ – Ruthi Helbitz Cohen 
[tot 3/6] ❑ ‘Mijn werk is mijn biografie’ 
– Maja van Hall [tot 3/6] ❑ ‘The Rainbow 
Nation. Hedendaagse beeldhouwkunst uit 
Zuid-Afrika’ [8/6 tot 30/9]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Collectiepresentatie. Kunst na 1945’ – 
Constant, Lucebert, Gert Jan Kocken, 
Armando, Anne Wenzel… [tot 8/7] ❑ ‘De 
Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2012’ 
– Charlotte Dumas, David Jablonowski, Tala 
Madani, Rory Pilgrim, Sarah van Sonsbeeck 
[tot 17/6] ❑ ‘Unisono 25: Preludes’ – Aukje 
Koks [tot 2/9] ❑ ‘Timeport’ – Frank van der 
Salm [tot 2/9] ❑ ‘The lost Bishop’ – Rinus 
van de Velde [tot 2/9]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘De kick van de klik. 80 jaar fotokring 
Geleen’ [tot 10/6] ❑ Hans Lemmen en 
José Bedia [tot 26/8]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do/maand 11-20u (niet 
in juli-aug)
❑ Ai Weiwei [tot 24/6] ❑ ‘Diver’s Eye’ 
– René Korten [30/6 tot 2/9] ❑ Philippe 
Vandenberg & Berlinde De Bruyckere 
[30/6 tot 28/10]

Project Space Tilburg
Stationsstraat 38-40 – 06 122 65 152 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Comrades of Time’ – Josh Smith, Rachel 
Koolen, Gedi Sibony, Thomas I’Anson, Bas 
van den Hurk. Klara Liden, Koen Delaere, 
Amanda Ross-Ho [tot 24/6]

Utrecht

AAMU – Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
Oudegracht 176 – 030 238 01 00 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u

❑ ‘Heart and Soul. The Laverty 
Collection, Sydney’ – Sally Gabori, Daniel 
Walbidi, Rammey Ramsey, Naata 
Nungurrayi, Ginger Riley [tot 10/6]

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-17u/zo 13-17u
❑ ‘After History: Alexandre Kojève as a 
Photographer’ [20/5 tot 15/7]

CBK Utrecht
Plompetorengracht 4 – 030 230 79 10 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Fotodok – Transitions’ – Jacqueline 
Hassink, Dan Varenka, Anna Okrasko, Tom 
Janssen, Gregory Halpern… [tot 27/5]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Utrechters dromen van Rome. 
Italiaanse invloeden op de Utrechtse Oude 
Meesters’ [tot 9/9] ❑ ‘Archeologen aan 
het werk. De collectie van het Provinciaal 
Utrechts Genootschap’ [tot 31/12] 
❑ ‘Network with Velazquez, Van Gogh, 
Mondrian, Breughel and Emperor Zhu 
Gaozhi’ – JCJ van der Heyden [tot 3/6] 
❑ ‘God Save the Queen. Kunst, kraak, 
punk: 1977-1984’ – Rob Scholte, Georg 
Dokoupil, René Daniëls, Keith Haring, 
Jean-Michel Basquiat… [tot 10/6] 
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie. Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 
19/5/2013] ❑ ‘Architectuur van Rietveld. 
Ontwerp en uitvoering’ [tot 19/5/2013]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Uit de Verzameling. Japonica’ [tot 
19/8] ❑ ‘Lost in Flowers’ – Arjan van 
Arendonk, Ellen Jess, Hildegard 
Monssen, Margriet Smulders [tot 19/8] 
❑ Margriet Smulders [tot 7/10] 
❑ ‘Korakuen Garden’ – Yukio Namba [tot 
19/8]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Luid Land. Klank van het Landschap’ 
– Mark Bain, Jacco Olivier, Sarah van 
Sonsbeeck en Julia Willms, i.s.m. Robert 
Pravda en Andrea Božic [tot 7/7]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
woe-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Henriette & Richard Roland Holst. 
Het boek van de Buissche Heide’ [tot 
3/3/2013]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-17u
❑ Simon Starling & Superflex [tot 31/5] 
❑ Liu Xiaodong [6/6 tot 2/9] 
❑ ‘media.art.collection. Perspectives of a 
collection’ [16/6 tot 28/4/2013]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – (0)316-740084 
di-za 10-13u wo-vr 15-18u
❑ Nicole Six and Paul Petritsch [tot 9/6]

Neue Galerie Graz
Joanneumsviertel, access Kalchberggasse 
699/1780-9500 
di-zo 10-17u
❑ ‘Modernism: Suicide of Art? 
Reflections of the Collection of the Neue 
Galerie Graz’ [tot 2/9]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘The Drawings’ – Gustav Klimt [tot 
10/6] ❑ ‘Albertina Contemporary. From 
Gerhard Richter to Maria Lassnig’ [26/5 
tot 19/8] ❑ ‘The Werner Collection. 
Kirchner-Heckel-Nolde’ [1/6 tot 26/8] 
❑ ‘Colour photography since 1970’ – Joel 
Sternfeld [27/6 tot 30/9]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ ‘My Private Passion. The Hubert 
Looser Collection’ – Willem de Kooning, 
John Chamberlain, Cy Twombly, David 
Smith, Agnes Martin… [tot 15/7]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Anselm Kiefer [tot 29/5] ❑ ‘Works 
from the Essl Collection’ – Anselm Kiefer 
[tot 29/5] ❑ ‘Silence. A venue for tranquil 
encounters with art’ [tot 20/5] ❑ Franz 
Zadrazil [30/5 tot 28/10] ❑ Cecily Brown 
[20/6 tot 7/10] ❑ ‘The Collection’ – 
Brandl, Francis, Lassnig, Meese, Mikl, 
Morris, Nitsch, Rainer [20/6 tot 2/9]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘The Frame and Beyond’ – Morgan 
Fisher [tot 29/7]

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1 – 1-52189-0 
dagelijks 10-19u do 10-21u
❑ Urs Fischer [tot 28/5] ❑ ‘The Circus 
as a Parallel Universe’ – Federico Fellini, 
Roni Horn, Bruce Nauman, Ugo 
Rondinone, Erwin Wurm… [tot 2/9] 
❑ ‘Lighting out for the Territories’ [tot 
25/6] ❑ ‘Cut-ups, Cut-ins, Cut-outs. The 
Art of William S. Burroughs’ [15/6 tot 
21/10] ❑ Lucy Skaer [3/7 tot 26/8]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 – 01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Head 2 Head. Politics and the public 
image. From Lenin to Guevara, from 
Schwarzenegger to Tymoshenko’ [tot 
3/6] ❑ ‘Photographs from 1949 to 2001’ 
– Elliott Erwitt [14/6 tot 30/9]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
ma 14-19u di-zo 10-19u do 10-21u
❑ ‘The 60s’ – Claes Oldenburg [tot 28/5] 
❑ ‘Reflecting Fashion. Art and fashion 
since modernism’ [15/6 tot 23/9]  
❑ ‘Henkel Art.Award. 2011’ – David 
Ter-Oganyan [15/6 tot 2/9]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-zo 10-18u
❑ ‘Öffentliche Verkehrsmittel’ – Stephan 
Dillemuth [tot 17/6] ❑ ‘Not Moscow Not 
Mecca’ – Slavs and Tatars [tot 17/6]  
❑ ‘Diese Sonne strahlt immer’ – David 
Claerbout [tot 17/6] ❑ ‘Gruppen-
ausstellung. Kuratiert von Catherine 
David’ [29/6 tot 2/9]

Portugal
Lisboa

Culturgest
Rua Arco do Cego, Piso 1 – 21 790 51 55 
ma-vr 11-19u za-zo 14-20u
❑ ‘Objects as friends’ – Jos de Gruyter en 
Harald Thys [tot 19/6]

Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-vr 10-17u za-zo 10-19u
❑ ‘Walls to the people’ – João Paulo 
Feliciano [tot 3/6] ❑ ‘Locus Solus. 
Impressions of Raymond Roussel’ – 
Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Francis 
Picabia, Allen Ruppersberg, Rodney 
Graham… [tot 1/7] ❑ Artur Barrio [tot 
1/7] ❑ ‘To whom who keeps a record’ 
– Mathieu Kleyebe Abonnenc [tot 8/7] 
❑ Ricardo Valentim [tot 8/7]

Spanje
Barcelona

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 – 03.487.03.15 
di-zo 10-19u
❑ ‘The Collection, # 3’ – Antoni Tàpies 
[tot 10/6] ❑ ‘Antoni Tàpies. Head arms 
legs body’ [22/6 tot 4/11]

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 zo 10-14u30
❑ ‘From the oblique gaze to visual 
narration’ – Joaquim Gomis [tot 3/6] 
❑ ‘She escaped naked. A project about 
the truth (Caracas)’ – Mireia Sallarès 
[tot 8/7]

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 93 481 33 66 
ma,wo,do,vr 11-19u30 za 10-20u zo 
10-15u
❑ ‘Between the Frames: The Forum, 
1983-1993’ – Muntadas [tot 3/6] 
❑ ‘Barcelona International Centre of 
Photography (1978-1983)’ [tot 26/8] 
❑ ‘The Military Series’ – Aleksandr 
Sokurov [tot 20/5] ❑ Rita McBride 
[19/5 tot 24/9] ❑ ‘Office Baroque’ – 
Gordon Matta-Clark [6/6 tot 28/10] 
❑ ‘Eivissa 1971: The Council of Societies 
of Industrial Design (ICSID) congress’ 
[21/6 tot 28/2/2013]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
zo-wo10-17u45 za 10-19u45
❑ ‘Selections from the Guggenheim 
Bilbao Collection II’ [tot 28/10] 
❑ ‘The Inverted Mirror. Art from the 
collections of la Caixa Foundation and 
MACBA’ [tot 2/9]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
ma-za 10-20u zo 10-19u
❑ ‘The miniatures collection of Museo 
del Prado’ [tot 30/9] ❑ ‘New Temporary 
Presentation: Sacred Stories in the 
Museo del Prado’ [tot 27/1/2013] 
❑ ‘Late Raphael’ [12/6 tot 16/9] 
❑ ‘Murillo and Justino de Neve’ [26/6 tot 
30/9] ❑ ‘The Mystic Lamb’ – Eduardo 
Arroyo [4/7 tot 30/9]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
ma,wo-za 10-21u zo 10-14u30
❑ ‘Castles in the air’ – Hans Haacke [tot 
23/7] ❑ ‘Personal universe’ – Mateo 
Maté [tot 27/6] ❑ James Coleman [tot 
27/8] ❑ Nacho Criado [tot 1/10] 
❑ ‘A Cosmos’ – Rosemarie Trockel [23/5 
tot 24/9] ❑ ‘Habla’ – Sharon Hayes 
[30/5 tot 24/9]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u za 10-23u
❑ ‘The Path of poetry. Russia/France/
United States, 1909-1947’ – Marc 
Chagall [tot 20/5] ❑ ‘Into India. South 
Asian Paintings from the San Diego 
Museum of Art’ [tot 20/5] ❑ Edward 
Hopper [12/6 tot 16/9]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n 
0981.57.79.26 
di-zo 11-20u
❑ ‘De La Generosidad. Helga de Alvear 
Foundation Collection’ – Ad Reinhardt, 
Robert Motherwell, Joseph Kosuth, Ed 
Ruscha, Gordon Matta-Clark, Paul 
Graham… [tot 17/6] ❑ ‘Gravity & Grace 
Ep.I’ – Manuel Eirís, Carla Filipe, 
Marlena Kudlicka, Paloma Polo, Diego 
Santomé [tot 1/7] ❑ ‘La bandera en la 
cima’ – Rafel G. Bianchi [tot 24/6]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Every Day of the Weak’ – Kris Martin [tot 
12/8] ❑ ‘Caravan 2/2012’ – Niklaus Wenger 
[tot 12/8] ❑ ‘Light Sensitive. Photo Art from 
the Collection’ [tot 12/8] ❑ ‘Caravan 2/2012’ 
– Niklaus Wenger [tot 12/8]

Basel

Art Basel
Messeplatz, Halls 1 and 2 of Messe 
Basel – 0041 58 200 20 20 
11-19u
❑ ‘Art 43 Basel’ [14/6 tot 17/6]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061/206.99.00 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘Slow Time and the Present’ – Craigie 
Horsfield [10/6 tot 26/8] 
❑ Paul Sietsema [24/6 tot 26/8]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘In Between. Drawings and Objects’ 
– Róza El-Hassan [tot 20/5] ❑ ‘Between 
Bohemia and Bourgeoisie. The Early 
Years’ – Pierre-Auguste Renoir 
(1841-1919) [tot 12/8] ❑ ‘Panoramen. 
Measured Worlds’ [2/6 tot 7/10]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ Hilary Lloyd [tot 16/9]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘BernErmEtica’ – Luigi Ontani [tot 
27/5] ❑ ‘Miss Austen Enjoys Photography’ 
– Josephine Pryde [9/6 tot 12/8]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Grey Wolf. Retrospective’ – Sean Scully 
[tot 24/6] ❑ ‘Die Grenzen überfliegen. 
Hermann Hesse the Painter’ – Hermann 
Hesse (1877–1962) [tot 12/8]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31 
359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Schenkung Archiv Bürgi’ [tot 20/5] 
❑ ‘Uncanny. Witches, phantoms and demons 
in Paul Klee’ [tot 20/5] ❑ ‘L’europe des 
esprits. The magic of the intangible from the 
Romantic to the Modern’ [tot 15/7]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Talk to the sky ’cause the ground ain’t 
listening’ – Katerina Šedá [tot 17/6] ❑ ‘The 
Studio. Places of Production’ – Balthasar 
Burkhard/Markus Raetz, Jeff Wall, Michael 
Beutler, Rémy Markowitsch… [tot 29/7] 
❑ ‘WHUYTUYP’ – Raymond Pettibon [tot 
22/7]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Jeff Koons [tot 2/9] ❑ Philippe 
Parreno [10/6 tot 30/9]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘On Horizons. Set 8 from the 
Collection of the Fotomuseum 
Winterthur’ [tot 20/5] ❑ Diane Arbus 
(1923–1971) [tot 28/5] ❑ ‘Status. 24 
Contemporary Documents’ [9/6 tot 26/8] 
❑ Rosângela Rennó [9/6 tot 19/8]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Neue Malerei aus der Sammlung I’ 
– Helmut Dorner, Pia Fries, Britta 
Huttenlocher [tot 19/8] ❑ Richard 
Hamilton [tot 28/5] ❑ Verena 
Loewensberg (1912 –1986) [tot 5/8]

Zürich

Kunsthalle Zürich/Museum Bärengasse
Bärengasse 20–22 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ Frances Stark [tot 17/6] ❑ ‘Olivier 
Mosset ++ «Leaving the Museum»’ – 
Olivier Mosset [tot 17/6] ❑ ‘Human Valley. 
The other side of contemporary history. 
Midsummer: Back to Nature’ – Elise 
Storsveen & Eline Mugaas [tot 17/6]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Posada to Alÿs. Mexican art from 
1900 to the present’ [tot 20/5] ❑ 
Aristide Maillol [tot 16/12] ❑ ‘Precursor 
of Romanticism’ – Adrian Zingg (1734 
– 1816) [15/5 tot 12/8] ❑ ‘Riotous 
Baroque. From Cattelan to Zurbaran. 
Manifestations of Precarious Vitality’ – 
Pieter Aertsen, Valentin de Boulogne, 
Jacob Jordaens, Nathalie Djurberg, 
Maurizio Cattelan, Oscar Tuazon… [1/6 
tot 2/9] ❑ ‘Time as perspective’ – Rosa 
Barba [6/6 tot 9/9]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2012. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 2012 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on July 15th, 2012.
Please send your information before
June 15th, 2012 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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nummer 153 september – oktober 2011

| Friedrich Kittler Alan Turing. Computers als intelligence 
service | Gijs van Oenen De cybernetica als mythe en als 
Verlichting. Een beschouwing over de documentaire All 
Watched Over by Machines of  Loving Grace | Dirk Van Hulle
Digitaal kladwerk | Daniël Robberechts Dagboek 1986-
1987 | Koen Brams & Dirk Pültau Interviews met Jef  
Cornelis en Pol Hoste over IJsbreker 20: Computerkunst | 
Guido Goossens De computer als instrument. Interview 
met Suchan Kinoshita | Erwin Jans De i-pad van Kaspar. 
Gesprek met regisseur Guy Cassiers en video-ontwerper 
Arjen Klerkx | Pieter T’Jonck Flitsende gedachten, noest 
werkende computers. Gesprek met Stéphane Beel over de 
architect en de computer | Koen Brams & Dirk Pültau Kunst 
en archief. Gesprek met Joëlle Tuerlinckx

nummer 154 november – december 2011

| Dirk van Weelden Waar komt mijn transdigitale schrijf-
machine vandaan? | Koen Brams Gorchrog ruim mbof. 
Daniël Robberechts & ‘gestoorde’ teksten & de machine | 
Koen Brams & Dirk Pültau ‘Ik geloof  niet dat de computer 
kunst kan maken’. Interview met Luc Steels over de 
computer en de kunsten, en over IJsbreker 20: Computerkunst 
(1984) | Caroline Dumalin Zelfportret met computer. 
Gesprek met Frank Theys over zijn relatie met de computer 
| Pol Hoste De logica van het schrijfgereedschap | Merijn 
Rengers De botte bijl. Over de onverwachte effecten van de 
bezuinigingen op de culturele sector

nummer 155 januari – februari 2012

| De aankomst, de verwerking en het afscheid van het post-
modernisme in Vlaanderen. Paneldiscussie met Ortwin de 
Graef, Johan Thielemans, Frank Vande Veire en Bart 
Verschaffel. Gemodereerd door Koen Brams & Dirk Pültau | 
Eddy Bettens William Gaddis, The Recognitions | Sven Vitse
Ihab Hassan | Klaas Tindemans De afgewezen erfenis van 
Bertolt Brecht. Of: postmodern theater in Vlaanderen, een 
vergissing | Christophe Van Gerrewey De architecturale 
verbeelding tussen 1975 en 1980 | Christophe Van 
Gerrewey Een in de sterren geschreven plan. Gesprek met 
Geert Bekaert over het postmodernisme in de architectuur | 
De aankomst, de verwerking en het afscheid van het post-
modernisme in Nederland. Paneldiscussie met Jeroen 
Boomgaard, Ger Groot, Arjen Mulder en Frank Reijnders. 
Gemodereerd door Koen Brams & Dirk Pültau | Herman 
Parret Lyotards postmodernisme / Lyotard in Nederland en 
Vlaanderen | Gijs van Oenen Habermas en het postmoder-
nisme | Ed Taverne Hoe meer kopieën in omloop zijn, hoe 
groter het verlangen naar het origineel. Frans Haks als prakti-
serend kunsthistoricus | Rogier Schumacher ‘Als je het 
expliciet maakt, dan is de waarde weg’. Gesprek met Paul 
Groot over het postmodernistische discours in Museum-
journaal | Stefaan Vervoort Glenn Adamson & Jane Pavitt 
(red.), Postmodernism: Style and Subversion, 1970-1990. 
Over het boek bij de post modernismetentoonstelling in het 
Victoria & Albert Museum | Paul De Vylder De waanzin 
komt van de goden. Een genealogie van het posthistorische 
kunstwerk

nummer 156 maart – april 2012

| Jan van Adrichem | Riekje Swart (1923-2008): van pre-
postmoderne kunst naar postmoderne kunst | Dirk Pültau 
Mülheimer Freiheit en Jiri Georg Dokoupil in België en 
Nederland | Koen Brams & Dirk Pültau Het Onding Kunst. 
Interview met Marc Schepers | Faby Bierhoff Het Onding 
Kunst in Galerie Stalker te Breda | Caroline Dumalin Spelen 
met de brokstukken. De receptie van het postmodernisme in 
Metropolis M (1979-1989) | Dominic van den Boogerd 
Dozen die huizen zijn. Een terugblik op de gezamenlijke 
inzending van Nederland en België op de Biënnale van 
Venetië in 1993 | Lieven Van Den Abeele Hellenistisch 
modernisme. Een terugblik op de gezamenlijke inzending 
van Nederland en België op de Biënnale van Venetië in 
1993 | Steven ten Thije ‘I do not believe there is any such 
thing as Modern Art.’ Rudi Fuchs en de theorie als begin-
punt | Hans M. De Wolf Lied von der Erde. Over het moder-
ne zelfvertrouwen van Jan Hoet

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

Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstel-
ler van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandes-
tine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/ 
De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).

Lisa Colpaert Studeerde mode aan KASK Gent en filmstu-
dies aan de Universiteit Antwerpen. Zij ontwerpt onder 
haar eigen naam en is als researcher verbonden aan de 
School of  Arts (Hogeschool Gent) waar zij meewerkt aan 
een onderzoeksproject over de representatie van kunstwer-
ken in film.

Marc De Kesel Studeerde filosofie en theologie, en publi-
ceert in het veld van cultuurfilosofie, religietheorie en 
Shoahreceptie. In het najaar verschijnen van hem Auschwitz 
mon amour: over Shoah, fictie en liefde (Amsterdam, Boom) en 
Žižek (een inleidend boekje over de Sloveense filosoof, 
Amsterdam, Boom). Deze zomer verschijnt bij Uitgeverij 
Sjibbolet (Amsterdam) de bundel Niets dan liefde: Het vileine 
wonder van de gift.

Steven Jacobs Kunsthistoricus en auteur van onder meer 
The Wrong House: The Architecture of  Alfred Hitchcock 
(Rotterdam, 010 Publishers, 2007) en Framing Pictures: 
Film and the Visual Arts (Edinburgh University Press, 2011). 
Hij is als docent verbonden aan de Vakgroep Kunst weten-
schappen van de Universiteit Gent.

Rudi Laermans Gewoon hoogleraar sociale theorie aan de 
Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Eind 
2012 verschijnt bij Valiz (Amsterdam) zijn boek Moving 
Together: Making and Theorizing Contemporary Dance.

Dirk Lauwaert Publicist. Van hem verscheen in 1996 de 
essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat 
(Yves Gevaert, uitgever). Recenter verschenen de bundels 
Dromen van een expeditie. Geschriften over film 1971-2001 
(Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2006), Lichtpapier: teksten 
over fotografie (Antwerpen, Fotomuseum, 2007) en Onrust 
(Aalst, het balanseer, 2011).

Elise Noyez Verbonden aan de Vrije Universiteit, 
Amsterdam, waar zij een proefschrift voorbereidt over de 
fotografische representatie van kunstenaars in relatie tot 
het verschuivende kunstbegrip van de tweede helft van de 
20ste eeuw. Haar onderzoek kadert in het NWO-programma 
Promoties in de Geesteswetenschappen.

Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties (samen met Koen 
Brams): The clandestine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van 
Eyck Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 
2009); Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, 
DuMont, 2011).
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10.01.2012
Opening nieuwe auditorium

25.01.2012
Oprichting Hubert van Eyck Academie

29.03.2012
Feestelijke opening Labs, met presentaties

 Charles Nypels Lab – Printing & Publishing
 Drukwerkplaats met risografie, zeefdruk en boekdruk

 Werner Mantz Lab – Time-Based Art 
 Fotografie, audio en video

 Heimo Lab – Construction 
 Hout-, meta al- en kunststofbewerking

 Pierre Kemp Lab – Library Art Books
 Grootste kunstbibliotheek van de Euregio

 Presentatie beleidsplan
 Geproduceerd door het Charles Nypels Lab

 Presentatie Maria Barnas – Braakman en ik
 Eerste essay uit de Van Eyck Spiegelreeks

27.04.2012
Opening tentoonstelling Keep the Ghosts Away

25 – 28.05.2012
KunstTour Maastricht

09.06.2012
Opening tentoonstelling De erfenis van de vos – Manifesta 9

01.07.2012
Verschijning eerste Van Eyck Quarterly 

07.2012
Opening Van Eyck café/restaurant

10.2012
Selectie 25 deelnemers nieuwe Jan van Eyck

12.2012
Inrichting nieuwe Van Eyck appartementen

Tijdens het werken aan de toekomst gaan de werkzaamheden uit het heden  
gewoon door, zie www.janvaneyck.nl en lees de Van Eyck Quarterly

Jan van Eyck Academie 
Maastricht

nog 7 maanden werken aan de toekomst












Open 23.05 – 03.06
Daily 1- 6pm
www.de-ateliers.nl

De Ateliers
Stadhouderskade  86
Amsterdam

De Ateliers
Opening 22.05, 5 –7pm

Curated by  
Bojan Šarčević

INTENTIONAL STANCE

 ERIC BELL & KRISTOFFER FRICK 
FRITZ BORNSTÜCK

MITCHEL BREED
SASKIA NOOR VAN IMHOFF

FRANÇOIS LANCIEN GUILBERTEAU
FIONA MACKAY

EMMA VAN DER PUT
LAURENS STOK

AMANDA WASIELEWSKI

+ A SNEAK PREVIEW OF THE 2013 EXHIBITION

Bonnefantenmuseum
Maastricht

Martin Visser
verzamelaar, ontwerper, vrije geest
13.03.–09.09.2012

©
 Van A

bbem
useum

, Eindhoven / P
hoto: C

laude M
agelhaes, B

russel, B
elgië

www.bonnefanten.nl

Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard
 t +31 46 4513460 www.hetdomein.nl  
Open: di-z0 11-17 uur  Museum Het Domein 
is een culturele instelling van

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

Hans Lemmen 
& José Bedia
06.05.12 t/m 26.08.12
In Intro in situ zal tijdens de Kunst Tour Maastricht 2012 van 25 t/m 28 mei, werk 
van Hans Lemmen uit de collectie van Museum Het Domein getoond worden.

Hans Lemmen, zonder titel, 162 x 122 cm, 2011 José Bedia, Malos pensamientos, 1989–2011


