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Sociaal-artistieke projecten associeer 
je vooral met de jaren 90. Dat was het 
decennium waarin kunstenaars plots 
de straat op trokken om ‘relationele’ 
praktijken te ontwikkelen, in het sociale 
weefsel te interveniëren of  maatschappe-
lijke verhoudingen als materiaal te ge-
bruiken. In de openingsbijdrage van dit 
nummer, een gesprek van Koen Brams & 
Dirk Pültau met Marc Schepers, wordt 
die chronologie bijgesteld. Het gesprek 
behandelt – naast Schepers’ radicaal 
linkse engagement in de jaren 70 – twee 
sociaal-artistieke projecten die plaats-
vonden in Antwerpen in 1979 en 1980. 
Niet alleen dat vroege tijdstip verrast, 
ook de namen van de initiatiefnemers 
zijn onverwacht: naast Schepers en zijn 
toenmalige partner Leen Derks ligt ook 
Luc Tuymans aan de basis van Morguen, 
een tentoonstelling van foto’s uit fa-
miliealbums van de bewoners van de 
Bleekhofbuurt, samen met foto’s die door 
de initiatiefnemers zelf  waren gemaakt. 
Dit eerste project, en ook het tweede over 
carnaval in het Sint-Andries-kwartier, 
eveneens in Antwerpen, paren een antro-
pologische interesse in de beeldproduc-
ten van ‘gewone mensen’ met een kriti-
sche houding ten aanzien van de ‘beeld-
industrie’: aspecten die later zowel in het 
werk van Schepers als dat van Tuymans 
zullen terugkeren.
 Het nummer omvat verder drie in-
terviews (eveneens gevoerd door Koen 
Brams & Dirk Pültau) over minder al-
ternatieve aspecten van de kunst vanaf  
het einde van de jaren 70 tot het einde 
van de jaren 80. Telkens staat een retro-
spectieve tentoonstelling van de kunst 
van die periode centraal: Kavalierstart 
1978-1982. Aufbruch in die Kunst der 
80er (Museum Morsbroich, Leverkusen, 
2008), een tentoonstelling die werd 
samengesteld door Stefanie Kreuzer; 
Auswertung der Flugdaten – Kunst der 
80er. Eine Düsseldorfer Perspektive 
(K21, Düsseldorf, 2010-2011), een expo 
waarvoor Julian Heynen en Valeria 
Liebermann tekenden; en ten slotte 
Weitersehen ➝ 1980 ➝ 1990  
(Haus Lange/Haus Esters, Krefeld, 
1990), een zeer vroege terugblik op de 
jaren 80 die door Julian Heynen alleen 
gecureerd werd.
 Daarnaast wordt in het nummer 
aandacht besteed aan drie kunstevents 
die deze zomer doorgaan onder de vlag 
‘Visual Arts Flanders 2012’. Christophe 
Van Gerrewey bespreekt Manifesta 9 
in Genk. Maarten Liefooghe en Stefaan 
Vervoort dragen een tekst bij over het 
heropende Middelheim Museum en 
het nieuwe paviljoen ‘Het Huis’ van 
Robbrecht & Daem, met de door Paul 
Robbrecht verzorgde openingsten-
toonstelling van Thomas Schütte. Dirk 
Pültau recenseert TRACK, de stads-
tentoonstelling van het S.M.A.K. Tot 
slot bevat dit nummer essays van Bart 
Verschaffel over Dirk Braeckman, en van 
Jeroen Peeters over de kunstgeschriften 
van Jean-François Lyotard.
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Actuele volkskunst
Interview met Marc Schepers

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Alle Macht Aan De Arbeiders

Koen Brams/Dirk Pültau: Wanneer kreeg jij 
belangstelling voor beeldende kunst? 
Marc Schepers: Ik was al in een heel vroeg 
stadium bezig met kunst en cultuur. Ik heb 
trouwens ook altijd heel veel interesse 
gehad voor geschiedenis. Als lid van 
Amada, de huidige PvdA, was ik in 1973 
betrokken bij de cel Kunst en Revolutie, die 
een maoïstische visie op kunst en cultuur 
voorstond.
K.B./D.P.: Hoe was je bij Amada betrokken 
geraakt?
M.S.: Ik voelde me reeds op zeer jonge leef-
tijd aangetrokken door radicaal-links. Ik 
rebelleerde tegen de Staat. 
K.B./D.P.: Waarom? Hoe kwam je daartoe?
M.S.: Om op die vraag te antwoorden moet ik 
in mijn familiegeschiedenis duiken. Ik ben de 
zoon van een beroepsmilitair. Tot mijn zeven-
de heb ik in Antwerpen gewoond, tot mijn 
achtste in Brussel en tot mijn tiende in Tienen. 
Daarna werd mijn vader ingelijfd bij de BSD, 
de Belgische Strijdkrachten in Duitsland. Tot 
mijn twaalfde verbleef  ik in Werl, tot mijn 
zeventiende in Soest. Telkens wanneer mijn 
vader een andere standplaats kreeg toegewe-
zen, verhuisde het gezin mee: van de ene 
legerbasis naar de andere. In Vlaanderen leef-
den we nog in steden, in Duitsland in volledig 
van de buitenwereld afgezonderde stadjes.

K.B./D.P.: Het leger, dat was de Staat?
M.S.: Precies. Naarmate ik opgroeide, zette 
ik me er steeds meer tegen af. Ik heb de 
Koude Oorlog van zeer dichtbij meege-
maakt. Voortdurend kregen we te horen dat 
aan de andere kant van het IJzeren Gordijn 
niets minder dan het kwaad huisde. Als ik 
om me heen keek en al die uniformen zag – 
tot in onze eigen woonkamer toe – dan 
moest ik wel tot de conclusie komen dat het 
in het zogenaamd vrije Westen ook niet 
bepaald fijn was. Het enige pluspunt was 
het onderwijs: dat werd verstrekt door 
hooggekwalificeerde leraren, die niet zelden 
een dokterstitel op zak hadden die ze op kos-
ten van het leger hadden behaald. Op mijn 
zeventiende ben ik teruggekeerd naar het 
Beloofde Land, België. Maar ik kwam al 
vlug tot het besef  dat het hier ook niet je dat 
was. Toen heb ik tegen mijn ouders gezegd 
dat ik mijn leven in eigen handen wilde 
nemen. Ik trok eropuit, reisde onder andere 
naar Amsterdam, werd een hippie.
K.B./D.P.: Wie heeft je bij Amada binnenge-
loodst?
M.S.: Als je ter (extreem-)linkerzijde actief  
wilde worden, dan had je de keuze tussen de 
Kommunistische Partij van België (KPB), de 
trotskisten van de Revolutionaire Arbeiders-
liga (RAL) en de maoïsten van Alle Macht 
Aan De Arbeiders (Amada). Omstreeks 1972 
volgde ik mijn toenmalige schoonbroer 
Georges Timmerman richting Amada.
K.B./D.P.: Hoe kwam jij in die dagen aan de kost?
M.S.: Ik had mijn humanioradiploma niet 

gehaald, was het merendeel van de tijd 
werkloos en kluste hier en daar bij, tot ik 
ging werken op de scheepswerf  van Cockerill 
Yards in Hoboken.
K.B./D.P.: Had het feit dat je op de werf  van 
Cockerill Yards ging werken te maken met je 
radicaal-linkse engagement?
M.S.: Dat was inderdaad de richtlijn van 
Amada. In 1973 heb ik de grote dokstaking 
in de Antwerpse haven meegemaakt. Wij 
gingen ‘s morgens om 5 uur de pamfletjes 
uitdelen die we gedurende de nacht geschre-
ven en gestencild hadden. Door de acties 
van Amada stonden de vakbonden op 
scherp: de délégués werden kritischer, de 
stakingsleiders militanter.
K.B./D.P.: Hoelang heb je bij Cockerill Yards 
gewerkt?
M.S.: Negen maanden. Ik ben ontslagen na 
de staking. Ik was tijdens de staking al een 
paar maanden in ziekteverlof, enerzijds 
omdat ik bedankte voor de smerige klussen 
die ik steeds toegeschoven kreeg, anderzijds 
omdat ik me tijdens dat ziekteverlof  inzette 
voor de dokwerkers. Zij zochten immers 
naar solidariteit, vooral bij de scheepsher-
stellers, maar ook bij de scheepsbouwers.
K.B./D.P.: Op welke manier zette je kunst en 
cultuur op de agenda van Amada?
M.S.: Onder het waakzame oog van Ludo 
Martens, Amada’s grote roerganger, wer-
den er discussies georganiseerd met onder 
anderen Marc Jambers, Willem Degreef, 
Mick Matthys en mijzelf, over de plaats van 
kunst en cultuur binnen de radicaal-linkse 
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beweging. Martens liet toe dat wij daarover 
van gedachten wisselden, maar hij was 
toch argwanend. Amada had geen visie op 
cultuur. Alles werd in puur economische en 
politieke termen vertaald. Maoïsten hebben 
immers geen vrije tijd! 
K.B./D.P.: Waarom was Martens achterdochtig?
M.S.: Op cultureel vlak was er nog een 
andere groep actief: het Cultureel Front dat 
– net als de RAL – trotskistisch geïnspireerd 
was en vooral met podiumkunsten bezig 
was. De Internationaal Nieuwe Scène, Het 
Trojaanse Paard en MEN waren allemaal 
actief  in het Cultureel Front.
K.B./D.P.: Hoe verhield jij je ten opzichte van 
het Cultureel Front?
M.S.: Ik was lid van Amada, maar ik zag ook 
de verdiensten van het Cultureel Front. Dat 
was op zich al een veel te genuanceerd stand-
punt. De radicaal-linksen spraken niet met 
elkaar. Doen ze dat nu wel? De angst voor 
scheuringen beheerste alles. Voortdurend 
werd op een weegschaaltje afgewogen of  je 
niet van de partijlijn afweek. Het probleem 
was dat vooral de personen met enigszins dis-
sidente ideeën het interessantst waren.
K.B./D.P.: Leidden de gesprekken in de schoot 
van Amada ergens toe?
M.S.: Jazeker, wij richtten een tijdschrift op, 
Kunst en Revolutie getiteld, waarvan we wel-
geteld één nummer uitbrachten.
K.B./D.P.: Wat omvatte dat nummer?
M.S.: We publiceerden commentaar op het 
manifest van Mao over de rol van de kunste-
naar in de maatschappij – de Toespraken over 
Literatuur en Kunst – en een interview met 
Marc Jambers, die zelf  kunstenaar was. 
Verder brachten we een polemische uiteen-
zetting rond een artikel over Strijdkultuur 
van Marianne Van Kerkhoven, gepubliceerd 
in het tijdschrift van het ‘Cultureel Front’, en 
een agitproptekst van ‘proton’, een links agi-
tatie- en propagandacollectief. Het nummer 
omvatte ook teksten over de arbeiderscor-
respondentenbeweging – arbeiders die over 
de situatie in de fabrieken berichtten. Amada 
nam dat zeer ernstig en ze publiceerden die 
verslagen ook in hun krant – dat doen ze 
trouwens nog steeds. Over het literaire 
gehalte van die teksten maalde men niet. 

Het waren onversneden verslagen van het 
stakingsfront of  de ondernemingsraad. Dat 
bestond ook in Duitsland, waar men het 
Prolet Kultur of  kortweg Prol Kult noemde. Ik 
herinner me dat dit artikel ook de aanleiding 
was om over sociaal geëngageerde literatuur 
in Vlaanderen te debatteren. Waren Lode 
Zielens en Stijn Streuvels revolutionairen? 
Hadden zij de proletarische cultuur in België 
vastgelegd? Dat waren de vragen die ons 
bezighielden. Maar die benadering werd niet 
geapprecieerd door de partij. Streuvels, was 
dat immers geen oerconservatieve katho-
liek? Alles bij Amada draaide om partijpoli-
tiek. Dat is iets heel anders dan maatschap-
pelijke betrokkenheid waarnaar mijn 
belangstelling uitging.
K.B./D.P.: Waarover handelde het interview 
met Marc Jambers?
M.S.: We ondervroegen hem over zijn enga-
gement. Marc had aan de academie gestu-
deerd en wilde als kunstenaar aan het werk 
gaan in de fabriek. Zijn vader werkte via de 
Shop, het aanwervingslokaal voor de 
scheepsherstellers. Net zoals de dokwer-
kerskaart kon je ook de arbeidskaart van de 
Shop erven van je vader, als die een ‘vaste’ 
scheepshersteller was.
K.B./D.P.: Wat voor soort kunst maakte hij?
M.S.: Hij maakte sociaal-realistische beel-
den. Hij realiseerde ook een aantal lino’s 
geïnspireerd op Frans Masereel.
K.B./D.P.: Hoe stond jij tegenover die visie op 
kunst?
M.S.: Op dat moment heb ik die vraag zeker 
niet zo scherp gesteld. Ik was op zoek naar 
een beeldtaal die uitdrukking gaf  aan dat-
gene waarvoor ik me inzette als militant. 
K.B./D.P.: Was het sociaal realisme op dat 
moment voor jou dan een valabele uitdruk-
kingsvorm?
M.S.: Ja, zeker als propaganda in het kader 
van de arbeidersstrijd. Maar met de implica-
ties van het sociaal realisme als stijl hielden 
we ons niet direct bezig. Op het specifieke 
vlak van de iconografie waren de verschil-
len tussen Amada, de RAL en de KPB trou-
wens miniem.
K.B./D.P.: Wat was jouw favoriete kunst op dat 
moment.

M.S.: Wat kende ik? Ik las Bertolt Brecht, 
Erich Kästner, Kurt Tucholsky en had waar-
dering voor het plastische werk van John 
Heartfield. Ik was vooral georiënteerd op 
wat er in Duitsland gemaakt was – logisch 
omdat ik daar mijn adolescentie had door-
gemaakt.
K.B./D.P.: Hoe werd het eerste nummer van 
het tijdschrift gefinancierd?
M.S.: Door de partij. Het was een eenvoudi-
ge, met nietjes vastgemaakte stenciluitgave. 
K.B./D.P.: Hoe heb je afscheid genomen van 
Amada?
M.S.: Afscheid genomen? Ze hebben mij 
buitengegooid!
K.B./D.P.: Waarom?
M.S.: Ze lieten mij weten dat ik niet meer 
welkom was omdat er een Boeddhabeeld in 
mijn woonkamer stond. Dat was voor de 
Amadezen een brug te ver. Het was een 
teken van kleinburgerlijkheid.
K.B./D.P.: Was Ludo Martens persoonlijk ver-
antwoordelijk voor die beslissing?
M.S.: Neen, het was een beslissing van het 
centraal comité. Amada was op een bijzon-
der strakke wijze gestructureerd. Naast een 
centraal comité was er ook een dagelijks 
bestuur. In Amada werd voortdurend 
gesproken over het mobiliseren van de 
arbeiders. Ik was voorbestemd om arbeider 
te worden omdat ik geen diploma had, maar 
ik werd als ‘revisionist’ bestempeld en kon 
mijn biezen pakken. Die breuken gingen 
altijd gepaard met ellenlange epistels over 
de partijlijn, het ‘revisionisme’ en de cultu-
rele revolutie.
K.B./D.P.: Hoelang ben je bij Amada actief  
geweest?
M.S.: Nauwelijks een jaar, meen ik.

2. Van Cockerill naar het Sterckshof

K.B./D.P.: Wat heb je gedaan nadat zowel Amada 
als Cockerill je de deur hadden gewezen?
M.S.: Op dat moment was ik al enige tijd 
bibliotheekwetenschappen aan het studeren.
K.B./D.P.: Je werkte dus bij Cockerill Yards en 
studeerde tegelijkertijd?
M.S.: Ja, ook dat zal wel een reden zijn 

geweest voor de directie om mij te ontslaan. 
Ik heb daarna een hele poos gestempeld, 
totdat ik in 1976 de kans kreeg om als 
tewerkgestelde werkloze aan de slag te gaan 
in de bibliotheek van de Afdeling Foto en 
Film van het Sterckshof  in Deurne – de 
voorloper van het huidige FotoMuseum. 
Het was bijzonder inspirerend om op die 
plek te werken. Ik kwam er in contact met 
Jacques Sonck, een uitstekende fotograaf, 
die heel zijn leven voor de provincie 
Antwerpen heeft gewerkt. Vaak was hij ‘s 
middags in de donkere kamer van alles aan 
het uitproberen. Ik zat op de eerste rij om te 
kijken wat hij aan het uitspoken was.
K.B./D.P.: Waaruit bestonden jouw werkzaam-
heden?
M.S.: In de kelder van het Sterckshof  zat een 
grote partij boeken in dozen. Die boeken, 
eertijds geschonken door Gevaert, moesten 
allemaal naar boven gebracht, uitgepakt en 
beschreven worden. Ik was de eerste die ze 
voor het eerst opnieuw ter hand nam. 
Omdat omstreeks die tijd beslist werd dat de 
Afdeling Foto en Film zou uitgroeien tot een 
heus museum voor fotografie, werd op tal 
van fototijdschriften een abonnement geno-
men. Een openbaring was zonder meer 
Volksfoto – Zeitung für Fotografie van Andreas 
Seltzer en Dieter Hacker, tevens de drijvende 
krachten achter de 7. Produzentengalerie 
in Berlijn. Er werden ook gericht catalogi 
aangeschaft. Als bibliotheekmedewerker 
kreeg ik dus zicht op de meest actuele ont-
wikkelingen in fotografieland. Jammer 
genoeg heb ik die job slechts drie jaar kun-
nen doen.
K.B./D.P.: Om welke reden?
M.S.: De bestendige deputatie van de 
Provincie Antwerpen volgde de interne 
keuken van het Sterckshof  op de voet. 
Anders gezegd: het museum was diepgaand 
gepolitiseerd. Toen ik omstreeks die tijd 
scheidde, volstond dat voor een aantal 
katholieke gedeputeerden om mij geen con-
tract voor onbepaalde duur aan te bieden. 
Er brak opnieuw een periode van werkloos-
heid aan, gevolgd door allerlei tijdelijke con-
tracten van het type BTK [Bijzonder Tijdelijk 
Kader] bij de administratie van huisvesting.

cover ‘Morguen. Tijdschrift voor levende volkskunst’, uitgave naar aanleiding van het project ‘Morguen’ in de 
Bleekhofbuurt te Antwerpen, 1979

arrangement van foto’s getoond naar aanleiding van het project ‘Morguen’ in de Bleekhofbuurt te Antwerpen, 
1979 (tevens afgedrukt in: ‘Morguen. Tijdschrift voor levende volkskunst’, Antwerpen, 1979)
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K.B./D.P.: Je bleef  desondanks de ontwikkelin-
gen op het vlak van de fotografie volgen?
M.S.: Jazeker. Ik had op dat moment vooral 
belangstelling voor conceptuele fotografie. 
‘Wat is een foto?’, dat was de vraag die ik me 
voortdurend stelde. Ik was op de hoogte van 
de activiteiten van Floris Neusüss, een expe-
rimenteel fotograaf, die in 1972 in Kassel 
het Fotoforum had opgericht. Ik had ook al 
kennisgenomen van Un Art Moyen, Essais 
sur les usages sociaux de la photographie van 
Pierre Bourdieu en co. Uiteraard volgde ik 
ook Volksfoto, dat voornamelijk gewijd was 
aan amateurfotografie. Zo werd een andere 
belangrijke fascinatie van mij gevoed: het 
alledaagse. Omstreeks die tijd maakte ik 
kennis met Luc Tuymans. Ik vond in hem 
een gelijkgezinde.
K.B./D.P.: Hoe had je hem leren kennen?
M.S.: Op de trein naar Londen. Hij was op 
zoek naar een vervolgopleiding, want hij 
had net zijn studies aan Sint-Lukas Brussel 
afgerond. Ik reisde naar Londen om ten-
toonstellingen te bezoeken.
K.B./D.P.: Zijn jullie in Londen samen opge-
trokken?
M.S.: Neen, maar het toeval wilde dat we op 
de terugreis naar België opnieuw op dezelfde 
trein zaten. Al pratende werd duidelijk dat we 
tal van gemeenschappelijke interesses had-
den. Toen we onze adressen uitwisselden, 
bleek bovendien dat hij in de Lange Van 
Ruusbroecstraat woonde, op een steenworp 
van mijn woning in de Van der Meyden straat.
K.B./D.P.: Wat bond jullie?
M.S.: We discussieerden over antropologie; 
we hadden beiden interesse voor het zoge-
naamd ‘gewone’ of  ‘triviale’. In Lucs schil-
derijen is dat ook een belangrijk thema 
geweest, alledaagse voorwerpen en situa-
ties. We lazen beide Hermann Broch. Ernst 
Bloch heb ik aangeraden aan Luc, die mij op 
zijn beurt Elias Canetti’s Massa en macht 
aanbevool. Het werk van Christopher 
Caudwell bestudeerden we ook. Caudwell 
heeft in de jaren 30 een marxistische litera-
tuurtheorie ontwikkeld. Hij is vervolgens in 
de Spaanse Burgeroorlog aan de kant van 
de communisten gaan vechten, en gesneu-
veld. Caudwell wijdde zich trouwens ook 
aan antropologie. Ik toonde Volksfoto aan 
Luc. We waren het er roerend over eens dat 
we die richting moesten inslaan.

3. Morguen

K.B./D.P.: Jij en Luc hebben in 1979 een pro-
ject opgezet over de Bleekhofbuurt. Morguen is 
de titel van het project en er is ook een publicatie 
bij verschenen, Tijdschrift voor levende volks-
kunst. Wat was het statuut van jullie samen-
werking? Hadden jullie een vzw opgericht?
M.S.: Nee, het was een feitelijke vereniging, 
zonder statuten en zonder formele struc-
tuur. We hadden een projectgroep gefor-
meerd die, naast Luc en mij, bestond uit 
mijn broer Frank, mijn toenmalige partner 
Leen Derks, Jacques Sonck en Bob Van 
Ruyssevelt, die aan de dokken werkte en 
met Luc bevriend was. We deelden allen 
dezelfde passie: de fascinatie voor het gewo-
ne leven in een straat, een wijk, een stad.
K.B./D.P.: Kan je toelichting geven bij de naam, 
Morguen?
M.S.: In Morguen zit het woord ‘morgue’, de 
ruimte waarin lijken worden tentoonge-
steld om te worden geïdentificeerd. Luc en ik 
hadden veel affiniteit met het werk van 
Edgar Allan Poe. Detectives trokken ons 
sterk aan: aandacht hebben voor details. 
We deelden ook de overtuiging dat je slechts 
kan tentoonstellen wat reeds ‘dood’ of  ‘ver-
leden’ is. Georges Bataille heeft daar mooie 
teksten over geschreven. Door de ‘n’ achter 
‘morgue’ te zetten, gaven we de naam ech-
ter ook een prospectieve dimensie: ‘mor-
guen’ klinkt immers hetzelfde als ‘morgen’.
K.B./D.P.: Het project betreft jullie eigen buurt, 

de straten rond de Bleekhofstraat. Waarom was 
dat het uitgangspunt? 
M.S.: We vonden het belangrijk dat we eerst 
op een andere, veel bewustere en scherpere 
manier naar onze eigen dagdagelijkse 
omgeving zouden kijken. Wat gebeurt er 
eigenlijk voor je eigen deur? We – Leen, Luc 
en ik – maakten heel veel wandelingen in 
Antwerpen, zowel overdag als ‘s avonds. Ik 
maakte ook foto’s tijdens die tochten. In die 
periode volgde ik trouwens een cursus foto-
grafie in de avondschool.
K.B./D.P.: De buurt betekent iets. Ze staat voor 
een vorm van samenhorigheid – dat is de impli-
ciete boodschap van het project.
M.S.: Dat klopt, en die samenhorigheid heb 
ik in de loop der decennia zien veranderen. 
Vroeger kende je de mensen in je buurt, men 
zat buiten op straat en je kwam al vlug tot 
een praatje. Of  je liep het buurthuis binnen 
om een koffie te drinken en spontaan raakte 
je in gesprek met een of  meerdere van je 
buurtgenoten. Het was niet artificieel. Nu 
wordt die samenhorigheid ‘georganiseerd’ 
en ‘gereguleerd’, vroeger was ze er gewoon.
K.B./D.P.: Uit de fragmentaire chronologie over 
het project die is opgenomen in Morguen, 
Tijdschrift voor levende volkskunst, blijkt 
dat jullie het buurthuis Den Bleek bij het project 
hebben betrokken: ‘2 mensen, onder wie Marc 
Schepers uit de Van der Meydenstraat, komen 
een voorstel doen om tegen eind september een 
fototentoonstelling te maken over onze buurt, 
die dan op een zaterdag ergens buiten in een 
straat getoond zou worden. […] De volgende 
vergadering beslissen we; Marc komt dan 
opnieuw, maar dan met een paar voorbeeldjes 
van hoe hij het ziet.’ Jullie moesten hen blijk-
baar zien te overtuigen.
M.S.: Dat is ook gelukt. In Ed De Meyer, een 
ongelofelijk gedreven buurtwerker die de 
spil vormde van het buurthuis Den Bleek, 
vonden wij een uiterst gemotiveerd 
gesprekspartner. Hij wist aan budgetten te 
raken, sprong daar redelijk autonoom mee 
om en kon op die manier een eigen visie op 
samenlevingsopbouw ontwikkelen. Ed 
heeft ons geholpen waar hij kon.
K.B./D.P.: In Morguen is ook het pamflet 
gepubliceerd waarmee jullie de buurtbewoners 
benaderden. Jullie verzoeken de bewoners van de 

straten rond de Bleekhofstraat om inzage in 
hun fotoalbums.
M.S.: Dat klopt. We vroegen of  we hun 
familiealbums mochten inkijken en of  we 
daaruit een selectie mochten maken. Elf  
families hebben hun medewerking verleend 
aan het project. Zelf  namen we ook foto’s 
van typische situaties in de buurt.
K.B./D.P.: Wie selecteerde de beelden?
M.S.: Luc en ik. Leen was evenwel steeds in 
de buurt en gaf  commentaar als ze dat 
nodig vond.
K.B./D.P.: Waar waren jullie naar op zoek? 
Welke beelden konden op jullie belangstelling 
rekenen?
M.S.: We hanteerden meerdere criteria, 
zowel inhoudelijke als vormelijke. We kozen 
bijvoorbeeld een foto van een Nederlandse 
vrouw van Surinaamse afkomst die op een 
gegeven moment Suriname was ontvlucht. 
Daarna was ze gehuwd. Zij en haar man 
waren beiden zeer overtuigde protestanten. 
Ze gingen van deur tot deur om hun geloof  
te verkondigen. In haar album zat een foto 
waarop ze samen een man poseerde, wel-
licht haar vorig lief  uit Suriname. Die foto 
moesten we hebben. Het was een beeld uit 
het verleden. Dat trok ons enorm aan.
K.B./D.P.: Uit je verhaal kan worden opge-
maakt dat jullie ook omstandig met die vrouw 
hebben gesproken.
M.S.: Wij hebben inderdaad uitvoerig met 
de eigenaren van de albums gepraat.
K.B./D.P.: Wat interesseerde jullie vormelijk?
M.S.: We kozen bijvoorbeeld drie bijna iden-
tieke foto’s van drie personen die op de 
Keyserlei lopen, vader, moeder en kind. 
Interessant was dat drie haast identieke 
foto’s in één album waren beland. Tussen de 
foto’s hadden de drie personen enkel een 
stap gezet. Waarom koos de samensteller 
van het album niet één beeld? Waarom 
drie? Dat soort vragen stelden wij ons.
K.B./D.P.: Jullie hadden dus ook belangstelling 
voor de keuzes van de samenstellers van de foto-
albums, in de blik op hun beelden of  op de beel-
den waarin zij figureren?
M.S.: Ja. Hoe brengt iemand zichzelf  in 
beeld? Of  hoe laat iemand zich in beeld 
brengen en welke beelden verkiest hij of  zij 
vervolgens om in een album te kleven? Welk 

beeld brengt iemand in zijn biografie onder? 
In de beelden van het trio op de Keyserlei 
was voor ons ook het spel van licht en scha-
duw van belang. Het zijn haast filmische 
beelden. Zeer indrukwekkend. Een ander 
voorbeeld is een foto van een meisje met een 
grote witte strik. Ik weet haast zeker dat Luc 
dat beeld heeft gekozen: het flitslicht is op de 
strik gevallen, het gezicht is haast versluierd 
door de schaduw. De strik lijkt het eigenlijke 
onderwerp van het beeld, meer dan het 
gezicht van het meisje. In de invloed van het 
gebrek aan technische controle op de aard 
van de beelden waren wij ook zeer geïnte-
resseerd.
K.B./D.P.: Stelden jullie ook foto’s uit jullie 
eigen albums tentoon?
M.S.: Jazeker, dat leek ons essentieel. 
Iedereen gelijk voor de wet.
K.B./D.P.: Jullie hebben ook zelf  foto’s geno-
men.
M.S.: Luc niet. Alleen Jacques Sonck en ik 
hebben in de buurt foto’s genomen. Soncks 
beelden staan nog steeds als een huis, de mijne 
niet. Ik kan niet meer achter die foto’s staan.
K.B./D.P.: Wat was de functie van de foto’s die 
jullie maakten?
M.S.: De albums bevatten uitsluitend beel-
den van het verleden. Wij wilden er beelden 
van het heden aan toevoegen. Onze foto’s 
toonden de sociale samenhang anno 1979. 
We werkten zeer gericht. Ik droeg er zorg 
voor dat een aantal welbepaalde personen 
zeker werden geportretteerd. Ik fotografeer-
de bijvoorbeeld een oude vrouw die als cais-
sière werkzaam was geweest in Ciné Metro. 
Ze bleek een relatie te hebben gehad met de 
grote baas van Metro-Goldwyn-Mayer. Hij 
had haar gevraagd om met hem mee te 
gaan naar Los Angeles. Ze had er nog altijd 
spijt van dat ze dat niet had gedaan. Een 
andere foto betrof  een man die uit liefdes-
verdriet voor Lily aan anorexia leed.
K.B./D.P.: Dat is allicht het hardste beeld dat je 
gemaakt hebt…
M.S.: Dat zou best kunnen.
K.B./D.P.: Jouw foto’s leunen vaak aan bij de 
poëtica van Jacques Sonck.
M.S.: Dat kan ik niet ontkennen, maar de 
enscenering is steeds in overleg met de 
geportretteerden tot stand gekomen. 
Iemand volledig aansturen, iemand een 
pose opleggen, dat kan ik niet. Dat is meteen 
een van de redenen waarom ik nadien voor-
al met bestaande beelden ben gaan werken.
K.B./D.P.: Welke beelden droeg Jacques Sonck bij?
M.S.: Hij maakte een aantal foto’s in de 
buurtschool. Zijn werkwijze was indruk-
wekkend. Hij kon iemand die hem volstrekt 
vreemd was op straat aanspreken, er een 
korte babbel mee doen en dan beginnen te 
fotograferen.
K.B./D.P.: Sonck is een professioneel fotograaf. 
Is het niet merkwaardig om zijn beelden te com-
bineren met die van amateurfotografen?
M.S.: Hij is inderdaad een professional, daar 
kan geen misverstand over bestaan, maar ik 
zie Jacques wel als een bijzonder sociaal 
bewogen fotograaf. Wij waren zeer geboeid 
door zijn engagement, dat we ook terugvon-
den in het werk van August Sander, Diane 
Arbus en de fotografen van de Farm Security 
Administration Photography Program in de 
Verenigde Staten – Walker Evans, Dorothea 
Lange, Ben Shahn…
K.B./D.P.: Hoe exposeerden jullie de foto’s – 
zowel de gevonden als de door jullie gemaakte 
beelden?
M.S.: Per album – of  per familie zo je wil – 
maakten we een selectie die we op een kar-
tonnen vel kleefden. We maakten met de 
foto’s heuse composities. De foto’s die we zelf  
hadden gemaakt, brachten we op een apart 
vel samen. Alle kartonnen vellen stelden we 
gedurende één dag – op 15 oktober 1979 – 
tentoon in een tent in de Marinus straat, een 
zijstraat van de Bleekhofstraat. In datzelfde 
jaar, op 1 december 1979 om precies te zijn, 
hebben we de tentoonstelling nog eens opge-
zet, in buurthuis Den Bleek zelf.
K.B./D.P.: De buurtbewoners konden zelf  geen 
foto’s voorstellen?
M.S.: Ze konden op 15 oktober 1979 met 
eigen materiaal naar de tent komen. 
Sommigen hebben dat ook gedaan. Voor de 
twee manifestaties hebben we haast geen 
publiciteit gemaakt – ook al drong Ed De 
Meyer daar wel op aan. We vonden dat niet 
gepast. We wilden de intimiteit van de deel-
nemers niet te grabbel gooien. Toen de ten-
toonstelling in Den Bleek plaatsvond, kwam 
een journalist van De Morgen eropaf, maar 
we hebben hem wandelen gestuurd. Voor 
ons was Morguen een project over, met, in – 
maar vooral – vóór onze buurt.

foto getoond op de tentoonstelling aan de  
Sint-Andriesplaats, Antwerpen, 1980

affiche fototentoonstelling aan de Sint-Andriesplaats, Antwerpen, 1980
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K.B./D.P.: Uit de tekst in het tijdschrift blijkt 
inderdaad dat het niet enkel de bedoeling was 
om ‘het leven van de mensen vroeger en nu [te] 
laten zien’, maar ook om ‘de mensen in contact 
[te] brengen met mekaar’.
M.S.: Ja, het was wellicht het eerste sociaal-
artistieke project in België! Op sociaal vlak 
was het een geslaagde manifestatie; de 
buurtbewoners waren enthousiast. Ik her-
inner me dat we op het einde van de dag met 
heel wat buurtbewoners in de tent zaten om 
met elkaar van gedachten te wisselen. 
K.B./D.P.: Publiceerden jullie Morguen, 
Tijdschrift voor levende volkskunst op de dag 
van de tentoonstelling in de Marinusstraat?
M.S.: Neen, en ook niet ten tijde van de 
tweede tentoonstelling in het buurthuis. 
Het tijdschrift is nadien tot stand gekomen.
K.B./D.P.: Was het een uitgave in eigen beheer?
M.S.: Ja, we hebben Morguen bij een drukker 
in de buurt laten drukken. Luc heeft het 
grotendeels betaald. Dat was Luc ten voeten 
uit: hij liet het geld rollen, ook al was hij 
toen niet vermogend.
K.B./D.P.: En de distributie?
M.S.: Daarvoor deden we een beroep op 
EPO. Een commercieel succes is het helaas 
niet geworden.
K.B./D.P.: Het tijdschrift omvat zeer veel tekst, 
maar er worden geen auteurs vermeld.
M.S.: Luc en ik hebben de teksten geschre-
ven; Leen leverde commentaar. We baseer-
den ons deels op Volksfoto. Ik excuseer me 
wel voor de ontelbare taalfouten.
K.B./D.P.: In Morguen is ook een brief  opge-
nomen van Dieter Hacker van Volksfoto. 
Daaruit blijkt dat jullie hem benaderd hadden 
met een – wellicht – vage vraag, want hij ver-
zoekt om opheldering: ‘Wir können uns aber 
nur schwer eine Vorstellung davon machen, 
was Sie planen.’
M.S.: Volksfoto was voor ons een zeer 
belangrijke inspiratiebron. We hebben 
Hacker en Seltzer om die reden aangeschre-
ven, maar we wisten inderdaad niet goed 
welke vorm een eventuele samenwerking 
kon aannemen.
K.B./D.P.: Hebben jullie nadien nog met Hacker 
en Seltzer gecorrespondeerd?
M.S.: Niet onmiddellijk, maar een aantal jaren 
later hebben we opnieuw contact opgenomen.
K.B./D.P.: In Morguen wordt ook gesteld dat 
jullie een bijeenkomst met de buurtbewoners in 
Den Bleek hebben georganiseerd: ‘Tijdens deze 
bijeenkomst kunnen reacties, indrukken en 
eventuele ideeën uitgewisseld worden. Ook zijn 
hier een aantal bandrecorders opgesteld om 
iedereen de kans te bieden zijn commentaar en 
reactie of  een eventueel verhaal van hun levens-
loop te schetsen. Zo kunnen diegenen bij gebrek 
aan foto’s of  om andere redenen nog steeds hun 
levensbeelden weergeven.’ En verder: ‘Een over-
zicht van de voornaamste stukken van de band-
opnames zullen dan later gepubliceerd worden 
in een uitgave van de groep Morguen.’ In het 
tijdschrift zijn evenwel geen transcripties van 
bandopnames terug te vinden. Waarom niet?
M.S.: De buurtbewoners wilden er allicht 
niet aan meewerken. Zo’n project staat of  
valt met de deelname van de buurtbewo-
ners. Werken in een sociale context is niet 
altijd makkelijk.
K.B./D.P.: Het valt op dat jullie, zeker in het 
eerste deel, enorm hameren op de authenticiteit 
van de volkskunst. Uit het betoog blijkt dat jul-
lie in die authenticiteit geloven.
M.S.: Ja, zonder meer… Maar wat is dat, de 
authenticiteit van de volkskunst? Ik ben 

nog altijd met die vraag bezig. Maar het 
klopt dat we in verband met die authentici-
teit eerder positief  bevooroordeeld waren. 
Amateurfotografie was een mogelijkheid 
om het daarover te hebben.
K.B./D.P.: Wat beschouwden jullie dan als 
authentieke volkskunst? Is het voldoende dat de 
productie in handen is van een amateur opdat ze 
als authentiek kan worden gewaarmerkt?
M.S.: Op die vraag ben ik geneigd bevesti-
gend te antwoorden. Ik zou wat dat betreft 
willen verwijzen naar een werk van Jürgen 
Olbricht. Onmiddellijk na de val van de 
communistische regimes op het einde van 
de jaren 80 vond hij op een vuilnisbelt in 
Tsjechië stapels zelfgemaakte en geborduur-
de pennenzakjes. Ze waren door de mensen 
thuis gemaakt en versierd. Toen de industri-
eel geproduceerde pennenzakjes hun intre-
de deden, werden de zelfgemaakte exempla-
ren weggegooid. Volkskunst, daarvan kan 
je zeggen dat het de dingen zijn die je zelf  
maakt, die je niet aanschaft.
K.B./D.P.: De productie van pennenzakjes tij-
dens de Koude Oorlog zou door niets bemiddeld 
zijn? Dat zou Marx niet hebben geloofd! Moet je 
niet gewoon stellen dat authenticiteit niet 
bestaat?
M.S.: Nee. Het beste voorbeeld van volks-
kunst is Schanulleke in Suske en Wiske: een 
zelfgemaakt poppetje. Het Mickey Mouse 
museum van Claes Oldenburg is een ander 
voorbeeld. Het is een schitterende verzame-
ling volkskunst.
K.B./D.P.: Waaruit blijkt de authenticiteit van 
de foto’s in Morguen?
M.S.: Het quasi natuurlijk in beeld komen. 
Een voorbeeld is de foto van enkele jongens 
die aan het spelen zijn op straat. Of  de foto 
van een man die dronken is.
K.B./D.P.: Zou je dat niet eerder als een verlies 
van controle moeten typeren?
M.S.: Het is misschien een verlies van controle, 
ja. Maar het levert wel een bijzonder beeld op.
K.B./D.P.: Je geeft nu een aantal voorbeelden 
van – volgens jou – authentieke volkskunst, 
maar die positieve benadering is ver te zoeken in 
Morguen zelf. In de teksten wordt voortdurend 
gewezen op datgene wat die authenticiteit cor-
rumpeert. De authenticiteit blijkt voortdurend 
in gevaar. Als Kodak bijvoorbeeld een technisch 
geperfectioneerde camera op de markt brengt, 
dan tast die de authenticiteit aan, stellen jullie.
M.S.: Het technisch sturen van de naïeve 
blik of  van het directe contact zagen wij 
inderdaad als een bedreiging, dat klopt.
K.B./D.P.: Voortdurend wordt het onderwerp 
in negatieve termen aan de orde gesteld. Jullie 
munten zelfs de term ‘in-artificieel’, een mooi 
linguïstisch bewijs van de in negatieve termen 
gevoerde discussie over authenticiteit.
M.S.: Wij formuleerden onze gedachten ook 
op positieve wijze. We deden bijvoorbeeld 
een beroep op Ernst Bloch, die stelde dat een 
idee – een betrachting of  een utopie – haar 
eigen weg zoekt en aanwezig is in hetgeen 
gemaakt wordt.
K.B./D.P.: Je hebt het over zijn boek Das 
Prinzip Hoffnung?
M.S.: Ja. We lazen ook Hermann Broch, die 
in zijn esthetische geschriften aandacht had 
gevraagd voor kleine aspecten zoals ritmes, 
die eigen zijn aan een bepaald moment en 
aan een bepaalde plaats. Broch was ook 
interessant voor ons omdat hij heeft 
gepoogd te formuleren wat kitsch is.
K.B./D.P.: Als we na de teksten de beelden in 
Morguen bekijken, dan valt ons vooreerst op 

dat geen enkele foto geïdentificeerd wordt: 
Jacques Sonck en jij worden niet als auteurs ver-
meld, en bij de foto’s uit de albums wordt de 
herkomst niet aangegeven. Morguen omvat 
zowel afbeeldingen van de kartonnen vellen als 
individuele foto’s die op de vellen waren aange-
bracht. Waarom hebben jullie voor deze benade-
ring gekozen?
M.S.: Wij gingen ervan uit dat die foto’s zo 
rijk en betekenisvol waren dat iedereen 
ermee aan de slag kon gaan. Als je aandach-
tig kijkt, dan zie je dat de ene foto dezelfde 
mensen portretteert als de foto ernaast, dat 
de geportretteerden ouder zijn op de ene dan 
op de andere, en dat de geportretteerden 
anders poseren voor mijn camera dan voor 
die van een familielid. We vonden het niet 
nodig om dat allemaal uit te leggen.
K.B./D.P.: Door geen enkele bron te vermelden, 
lijkt het dat jullie een vorm van anonieme beeld-
productie voorstaan.
M.S.: We wilden dat het publiek een beroep 
zou doen op de eigen verbeelding. Het ging 
voor ons ook niet alleen maar om de indivi-
duen, maar om de buurt waarvan al die 
individuen deel uitmaakten.
K.B./D.P.: De weigering om bronnen en auteurs 
te vermelden, maakt het geheel wel bijzonder 
hermetisch. Dat jullie bijvoorbeeld in inhoude-
lijke en vormelijke onderwerpen geïnteresseerd 
waren, is nauwelijks afleesbaar. Het is jammer 
dat jullie niet meer uitdrukking hebben gegeven 
aan wat jullie fascineerde in de beelden.
M.S.: Dat zal ik niet tegenspreken. We 
waren jong en onervaren.
K.B./D.P.: Beschouwden jullie Morguen als 
een kunstproject?
M.S.: Neen, integendeel. We zetten ons in het 
tijdschrift precies af  tegen de kunstwereld.
K.B./D.P.: Maar waarom gebruikten jullie dan 
de term ‘volkskunst’ in de ondertitel van 
Morguen? ‘Volkskunst’ of  low art roept onwil-
leurig het tegengestelde op: high art.
M.S.: Die verwijzing naar ‘kunst’ is inder-
daad problematisch. Ik zou dat nu niet meer 
doen. Het ging ons immers om de creativi-
teit die je bij wijze van spreken onder je neus 
– bij je buur of  op de straat – kan aantreffen.
K.B./D.P.: Dat laatste wordt inderdaad gesug-
gereerd door te spreken over ‘actuele’ volks-
kunst. Het 19de-eeuwse paternalistische idee 
van volkskunst heeft altijd te maken met groot-
moeders tijd – met de tijd die al lang voorbij is…
M.S.: …en met de agrarische samenleving.
K.B./D.P.: Die positie van superioriteit klagen 
jullie in zekere zin aan door te spreken over 
‘actuele’ volkskunst. Maar het zou een sterker 
statement zijn geweest als jullie de toevoeging 
‘kunst’ hadden laten vallen.
M.S.: Volksfoto, de titel van het tijdschrift 
van Hacker en Seltzer, zou honderd procent 
juist zijn geweest. Dat we voor ‘kunst’ en 
niet voor ‘fotografie’ kozen, had misschien 
te maken met het feit dat Luc al aan het 
schilderen was. Hij was met kunst bezig, ik 
met fotografie.

4. Carnaval in Sint-Andries

K.B./D.P.: Op een van de laatste pagina’s van 
Morguen worden de volgende themata aange-
kondigd: ‘bewust geënsceneerde foto’s, docu-
mentatie rond het thema: vermomming (clow-
neske toestanden, travesties, verkleedpartijen, 
eigenaardigheden, opgezette en bedachte gebeur-
tenissen)’. Dat tweede onderwerp, het carnaval, 
hebben jullie ook daadwerkelijk aangepakt.
M.S.: Ja, dat onderwerp hebben we een half  
jaar later aangesneden in de wijk Sint-
Andries in Antwerpen. Een vermomming 
impliceert dat de betrokken persoon nage-
dacht heeft over de manier waarop hij zich 
aan zijn omgeving zal presenteren. Dat inte-
resseerde ons. 
K.B./D.P.: Hoe zou je die fascinatie karakterise-
ren?
M.S.: Als we samen aan tafel zaten – Leen, 
Luc en ik – dan stak het thema van het car-
naval in het algemeen, het masker in het 
bijzonder, steeds de kop op. De band tussen 
het masker en primitieve culturen was 
daarbij van belang. Omwille van onze inte-
resse in antropologie lag dat voor de hand. 
We zagen ook een relatie met het oeuvre 
van James Ensor en het Théâtre de la Cruauté 
van Antonin Artaud. De uitbarsting, de 
transgressie, hoe iemand zich te buiten 
gaat, dat vonden we boeiend.
K.B./D.P.: Hebben jullie het project op identieke 
wijze aangepakt als in de buurt rond de 
Bleekhof straat?
M.S.: Niet helemaal, want er was van bij de 
start een groot verschil: we werkten niet in 
onze eigen buurt! We hadden wel al vaak 

gewandeld in het Sint-Andrieskwartier en 
hadden een prachtig café ontdekt in de 
Franckenstraat, een café dat vooral gefre-
quenteerd werd door dokwerkers. Het hele 
lokaal hing vol met zwart-witfoto’s van 
alleen maar mannen die zich verkleed had-
den voor carnaval. Het was een fascineren-
de collage. In samenwerking met het buurt-
comité hebben we toen een tentoonstelling 
met foto’s van carnavalsvierders gemaakt 
in een gebouw aan de Sint-Andriesplaats. 
We mochten de foto’s gebruiken die in het 
café hingen en we vroegen een aantal 
buurtbewoners om foto’s van de carnavals-
stoet te maken – zowel zwart-wit- als kleu-
renfoto’s. Zelf  heb ik ook foto’s van carna-
valsvierders gemaakt. Ter voorbereiding 
deden we ook interviews met buurtbewo-
ners.
K.B./D.P.: Je eigen foto’s zien er totaal anders 
uit dan de beelden die je maakte in je eigen 
buurt. Het zijn eerder snapshots, ze zien er 
bewust clumsy uit, terwijl je in je eigen buurt 
de bewoners statisch fotografeerde.
M.S.: Je loopt mee in een stoet: het spreekt 
vanzelf  dat dat andere beelden oplevert. Ik 
was op dat moment ook meer bezig met 
street photography. Ik trok er vaak op uit – bij-
voorbeeld in de Nieuwstraat in Brussel – en 
fotografeerde alles en iedereen rondom me 
zonder op te veel technische details te let-
ten. Er zaten bijgevolg veel mislukte beelden 
tussen, maar soms ook zeer bijzondere, 
dynamische beelden.
K.B./D.P.: Plakten jullie de beelden opnieuw op 
kartonnen vellen toen jullie de foto’s tentoon-
stelden aan de Sint-Andriesplaats?
M.S.: Ja. Luc, Leen en ik maakten de selectie 
en verzorgden de presentatie. Per vel toon-
den we de foto’s van een specifieke fotograaf. 
Ook mijn beelden hingen op een vel.
K.B./D.P.: Ging de tentoonstelling door in het 
buurthuis van Sint-Andries?
M.S.: Neen, de expo, die ook slechts een dag 
duurde, ging door in een pand dat – na 
bemiddeling door het buurtcomité – ter 
beschikking was gesteld door een buurtbe-
woner. We lieten een grote affiche drukken 
om de tentoonstelling aan te kondigen. Op 
de affiche plaatsten we een foto die we in het 
dokwerkerscafé hadden gevonden. 
K.B./D.P.: Kwam er ook een tweede nummer 
van Morguen uit?
M.S.: Neen, jammer genoeg beschikten we 
niet over genoeg middelen om een volwaar-
dig nummer van Morguen uit te brengen. In 
de plaats van een tweede nummer stelden 
we een map samen met kopies van foto’s – 
het was slechts een beperkte selectie uit het 
ruime aanbod dat we in de tentoonstelling 
presenteerden. Teksten omvatte de map 
niet.
K.B./D.P.: Wat hebben jullie na de manifestatie 
in Sint-Andries ondernomen?
M.S.: Ik begon na te denken over een eigen 
kunstpraktijk. Met Luc hadden we toen 
even geen contact meer.
K.B./D.P.: Waarom niet?
M.S.: Omdat wij op tijd en stond ook ruzie 
maakten. Luc en ik deelden ooit een atelier 
in de Van der Meydenstraat nr. 44, vlakbij 
het huis waar Leen en ik woonden, in de 
Van der Meydenstraat nr. 10. We zagen en 
spraken elkaar elke dag. We zaten op elkaars 
lip. Op een gegeven moment hadden we 
woorden en Leen zette een werk dat Luc ons 
had gegeven – het portret van zijn oom – in 
de gang, met als impliciete boodschap: 
‘Neem het maar terug mee’.
K.B./D.P.: Wat is er met het schilderij gebeurd?
M.S.: Luc heeft het terug mee naar huis 
genomen. Van dat werk is inmiddels een 
postzegel gemaakt. Het is dus een grap die 
pas nu zijn volle betekenis heeft gekregen. 
Na een lullige ruzie om een kleinigheid, zijn 
we een werk van Tuymans kwijtgespeeld! 

wordt vervolgd

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Koen Brams

Naar aanleiding van zijn dertigjarig bestaan 
organiseerde Ruimte Morguen van 11 mei 
tot 23 juni de tentoonstelling 01.06.1982 
over de beginjaren (1982-1985) van de 
Ruimte. Van 6 september tot 20 oktober 
loopt het tweede luik van de jubileummani-
festatie, een tentoonstelling van Andreas 
Seltzer. Ruimte Morguen is gevestigd aan de 
Waalsekaai 21-22 te 2000 Antwerpen 
(03/248.08.45). 

Luc Tuymans en Leen Derks



De Witte Raaf  – 158 / juli – augustus 2012 5

Jos de Gruyter & Harald Thys 

7.07 – 7.10.2012

Mu.ZEE, Romestraat 11, B-8400 Oostende
www.muzee.be



De Witte Raaf  – 158 / juli – augustus 2012 6

MIND-
SCAPES

Nicolas BOMAL / Dirk BRAECKMAN / Daniel BRUNEMER / Jacques CHARLIER + Yaël NAZÉ /
Florence CHEVALLIER / Julien COULOMMIER / Louis DARGET / Carl DE KEYZER / Joy EPISALLA /
Andreas GURSKY / Viviane JOAKIM / Nicolas LEROY / David LYNCH / Ana MENDIETA / 
Arno Rafael MINKKINEN / Jorma PURANEN / Pierre RADISIC / Man RAY / Stephen SACK /
Stephen SHORE / Hiroshi SUGIMOTO / Miroslav TICHY / Endre TOT / Marc TRIVIER / Gaël TURINE /
Sarah VAN MARCKE / Bill VIOLA / Albert VON SCHRENCK-NOTZING / Francesca WOODMAN

‘

Place Sainte-Catherine 44 Sint-Katelijneplein - Bruxelles 1000 Brussel 

Info T. +32 (0)2 279 64 44 / 52 - culture@brucity.be | cultuur@brucity.be

www.centrale-art.be

27-06 / 30-09  2012

Arno Rafael Minkkinen, Beach Pond, Connecticut, 1974 (détail)
©Arno Rafael Minkkinen / Courtesy Collection du Musée de la Photographie, Charleroi

DE WITTE RAAF 184X125  27/06/12  19:10  Page 1

14.06 > 16.09.2012

Sense of Place
European Landscape Photography

BO
ZAR
EX
PO

Foto | Photo: Elina Brotherus, still image from The Black Bay Sequence, 2010. Commissioned by COMMA at Bloomberg SPACE, London, by Bloomberg LP, 2010.

WWW.SUMMEROFPHOTOGRAPHY.BE

DeWitte_Senceofplace_184x125.indd   1 7/06/12   14:02

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × T +32 (0)53 70 97 73 
× F +32 (0)53 70 97 72 × info@netwerk-art.be × Tentoonstellingen open wo. t/m za. 14 > 18:00

jun/aug × 2012
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

Landscapes- 
CitiesPeople
Kasper Andreasen × Virginie Bailly × Katinka 
Bock × Cathérine Claeyé × Samuel Coisne ×  
Frank Depoorter  & Lore Rabaut × Luca Frei  
× ZimmerFrei × Tina Gillen × Roel Jacobs ×  
Rupert Norfolk × Els Opsomer × Kurt Ryslavy  
× Sarah & Charles
Tentoonstelling 09.06 > 26.08.2012
gesloten za. 21.07 en wo. 15.08



De Witte Raaf  – 158 / juli – augustus 2012 7

‘A working class hero is something to be’ – Manifesta 9 
in Genk

CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Manifesta 9 in Genk is een succes. Deze edi-
tie van de Europese biënnale voor heden-
daagse kunst is op een zeldzaam geconcen-
treerde manier gemaakt. Er is nauwelijks 
onzin aanwezig die voor afleiding zorgt. Eén 
problematiek wordt op één plek, voor de 
duur van één tentoonstelling, nooit eendui-
dig en meestal coherent, aan de orde gesteld.
 Het team van curatoren heeft voor de 
laconieke en bijna lachwekkende titel The 
Deep of  the Modern gekozen. De tentoonstel-
ling haakt immers in op de genius loci van 
Genk, een Limburgse stad die zonder haar 
steenkoollagen diep onder de grond niet zou 
bestaan. Manifesta 9 vindt plaats in het 
hoofdgebouw van de mijn van Waterschei, 
naast Zwartberg en Winterslag een van de 
drie Genkse mijncomplexen. Het gebouw is 
een merkwaardig en licht chaotisch voor-
beeld van art-decoarchitectuur, met sym-
metrische trappenpartijen, overdadige 
gevelornamentatie en weidse ruimtes en 
vides, in 1924 voltooid naar een ontwerp 
van Gaston Vautquenne. In de folder wordt 
het ‘een vooraanstaand historisch monu-
ment van de industrialisatie’ genoemd. 
Precies die industrialisatie, die mogelijk 
werd gemaakt door technologische vooruit-
gang en de voorwaarde was voor het kapita-
listische productieproces, wordt als de diepe 
kern van de moderniteit blootgelegd. 
Steenkool is een brandstof  die de energie 
voor de moderne mechanische activiteiten 
heeft aangereikt – geen treinen, schepen, 
hoogovens, kachels of  stoommachines zon-
der het zwarte goud. En anderzijds is het een 
grondstof  die het uiterste heeft gevergd van 
de arbeiders die voor het ontginningsproces 
noodzakelijk waren. De mijnwerker is de 
meest fundamentele vertegenwoordiger 
van de arbeidersklasse – een groep die dan 
weer de grondstof  is geweest van alle linkse 
politieke theorieën, en zowel het emblemati-
sche onderwerp als het doel van de moder-
ne maatschappijkritiek.
 Zoals de titel duidelijk maakt hebben de 
curatoren geen strikte lijn aangegeven. Er is 
geen facet – politiek, geografisch, econo-
misch, ecologisch of  sociologisch – waarop 
de nadruk wordt gelegd. In een interview in 
Metropolis M omschreef  hoofdcurator 
Cuauhtémoc Medina de intenties als volgt: 
‘De tentoonstelling als geheel heeft ten doel 
het publiek – van hier en elders – te vertel-
len dat de huidige betekenis van het indus-
triële tijdperk nog altijd een ongelooflijk 
krachtig instrument is voor culturele pro-
ductie.’ De biënnale presenteert dus geen 
expliciet kritisch argument. Het verhaal 
wordt verteld, maar het wordt niet geïnter-
preteerd. De kunstwerken (of  de artefacten 
en de documenten) op deze tentoonstelling 
zijn als de personages en de gebeurtenissen 
die in één roman bij elkaar worden gebracht. 
De kunstwerken vormen samen mogelijk 
een verhaallijn, maar de bezoeker moet er 
zelf  betekenis en inhoud aan geven.

In plaats van een roman is het overigens 
beter om van een trilogie te spreken. 
Manifesta 9 bestaat uit drie tentoonstellin-
gen, verspreid over de verdiepingen van het 
Genkse mijngebouw. Het is noodzakelijk 
deze delen in de juiste volgorde te doorlo-
pen: eerst wordt de maatschappelijke en 
economische geschiedenis van de mijnin-
dustrie aangereikt, vervolgens wordt er een 
historisch overzicht gegeven van de kunst 
die door de steenkoolindustrie is beïnvloed, 
en tot slot is er de hedendaagse kunst die 
toelaat om over de actuele ‘productieom-
standigheden’ na te denken. Hoewel de drie 
tentoonstellingen strikt van elkaar geschei-
den zijn, zijn ze ook op een intense manier 
op elkaar betrokken. Ze verklaren elkaar 
niet, maar ze bouwen een inhoudelijke 
spanning op. Als de eerste delen twee stap-
pen zijn – doorheen de geschiedenis en 
doorheen de kunstgeschiedenis – dan is het 
laatste deel een pas op de plaats, om rond te 
kijken, en om op basis van wat voorafging, 
maar door de lens van de kunst, te zien wat 
er vandaag aan de hand is.

1.

Het erfgoedluik heet 17 Ton: het bestaat uit 
17 kleine tentoonstellingen op het gelijk-
vloers, maar de titel verwijst ook naar het 
mijnwerkerslied 16 Tons, in 1946 voor het 
eerst opgenomen door Merle Travis: ‘You 
load sixteen tons, what do you get / another 
day older and deeper in debt / Saint Peter 
don’t you call me ‘cause I can’t go / I owe 
my soul to the company store’. De populaire 
cultuur heeft, van de jaren 20 tot de jaren 
80, op een directe manier de arbeids- en 
levensomstandigheden van de mijnwerker 
verwerkt. Ook het stripalbum De Mysterieuze 
Mijn uit 1990 van Suske & Wiske wordt 
getoond, aan de hand van de originele, nog 
niet ingekleurde tekeningen. In het verhaal 
worden Limburgse mijnrampen toegeschre-
ven aan een ‘putheks’. De mijnen hadden 
een spookachtig en dreigend karakter: hun 
gigantische infrastructuur, en alle activitei-
ten die er plaats vonden, waren boven alles 
angstaanjagend. De mijnwerker werd zelf  
een geest, slechts een schaduw van de 
bovengrondse mens. De tientallen Miner’s 
Heads, tussen 1950 en 2012 gemaakt door 
ex-mijnwerker Manuel Durán, zijn kleine 
sculpturen uit onder andere steenkool, 
aardappelpulp en zout. De vervreemding is 
van deze anonieme gezichten af  te lezen. 
Ook de 7000 livrets des ouvriers, geleend van 
het Ecomuseum in La Louvière, illustreren 
de grootschaligheid van deze onderneming, 
maar ze wijzen daarnaast op de nauwgezet-
heid waarmee iedereen werd geregistreerd 
en alles in goede banen werd geleid. De mijn 
was een totaalproject, waarin niets aan het 
toeval werd overgelaten.
 Natuurlijk drijft de aantrekkingskracht 
van deze oude dingen op historische sensa-
tie: het zijn overblijfselen van een tijdperk 
dat (gelukkig) tot het verleden behoort, dat 
voor oproer en onheil heeft gezorgd, en dat 
op Manifesta 9 inderdaad als een soort geest 
van de plek weer rondwaart. Toch is er meer 
aan de hand. 17 Ton heeft namelijk het 
Mijndepot Waterschei opgeslokt, een eerder 
amateuristisch en volks museum dat door 
de vzw Mijn Verleden al sinds 2004 wordt 
uitgebaat. Het contrast met de professionele 
en esthetische blik van Manifesta, met de 
tweetalige toelichting bij de vaak internati-
onale bijdragen, met de invulling van het 
bestaande gebouw als een betekenis genere-
rende galerij, is groot. Het Mijndepot 
Waterschei is ‘echt’ en niet tijdelijk – het is 
gemaakt door mensen die dit alles inder-
daad als ‘mijn verleden’ beschouwen, en die 
het op een soms sentimentele en nostalgi-
sche manier presenteren. Er is een mijntun-
nel nagebouwd, bezoekers kunnen in de 
wagonnetjes waarmee de mijnwerkers zich 
verplaatsten naar opgewekte zwart-witpro-
pagandafilms kijken, en er staat zelfs een 
collectebus om de vzw te steunen. De com-
plexloze omgang van de curatoren van 
Manifesta met dit volksmuseum – het idee 
om ook dit als een deel van de historische 
werkelijkheid te tonen, als een proeve van 

de lokale, populaire historiografische 
omgang met het verleden – is een eerste 
bewijs van curatoriële kunde. Het maakt 
van 17 Ton een veelbelovende proloog, en 
een eerste aanzet tot dé vraag van Manifesta 
9: als de mijnwerkers samen met de arbei-
ders een historisch fenomeen zijn gewor-
den, blijft er buiten het museum dan nog 
iets van hen over?

2.

Het tijdperk van de steenkool, het kunsthistori-
sche luik, bestaat uit tien kleine tentoonstel-
lingen. Een ‘Antichambre’ begint passend bij 
Marcel Duchamp, die in 1938 aan het pla-
fond van een Parijse galerij 1200 juten 
kolenzakken hing. Het is niet de enige keer 
dat steenkool materieel aanwezig is. Waar 
Duchamp een alledaags, want ‘in serie ver-
vaardigd’ voorwerp naar de kunstwereld 
bracht, brengt deze Manifesta de nutteloze 
grondstof  terug naar Waterschei. Voor het 
eerst sinds lang liggen er weer kolen in het 
mijngebouw – een ironische bijwerking van 
de kunstgeschiedenis, maar vooral een dui-
delijke indicatie dat de industrie vandaag 
door de cultuurindustrie is vervangen. Het 
grootschalige productieproces dat de 20ste 
eeuw kenmerkte – van goederen, grondstof-
fen, gebruiksgoederen, machines – is in de 
21ste eeuw vervluchtigd. Wat nu nog wordt 
geproduceerd zijn evenementen, mediasen-
saties, manifestaties, festivals, wereldreizen 
– en kunstbiënnales.
 Na Duchamp volgt een enfilade van 
kamers met kunst uit de voorbije eeuwen. 
Alle schakeringen van de omgang met de 

(mijn)industrie zijn aanwezig: de zakelijke, 
geometrische, indrukwekkende eenvoud 
van de schachtbokken (in de foto’s van de 
Bechers); de zware, onmenselijke arbeid 
onder de grond (in tekeningen van Henry 
Moore waarin de mijnwerkers als witte 
maden tussen de steenkoollagen krioelen); 
de vervuiling van de lucht en het landschap 
(in een schilderij van Constanin Meunier 
van de Borinage); het prehistorische oer-
woud dat tot kool is versteend (in het schil-
derij Steenkolenwoud in de oertijd van de 
Genkenaar Jan Habex uit 1945, dat oor-
spronkelijk in de entreehal van Waterschei 
hing); en de stalinistische pogingen om de 
productie radicaal op te voeren en tot een 
zaligmakende levensinvulling te maken (in 
de laatste kamer gewijd aan het stakhano-
visme). In de propaganda van het stakhano-
visme – posters, films en muziek – wordt een 
historische kortsluiting knetterend voel-
baar, tussen het nietsontziende project van 
de optimistische industrialisatie en het (in 
oorsprong) marxistische verlangen naar 
een bevrijding van het proletariaat.
 In de films die op deze enfilade volgen is de 
moderniteit dan ook op zijn retour. Misère au 
Borinage van Joris Ivens wordt naast andere 
pessimistische documentaires getoond. 
Verderop liggen opnieuw massa’s steenkool, 
maar nu zwijgend (het werk van Richard 
Long) of  met een ironische bijklank (de met 
een Belgisch vlaggetje bekroonde Trois tas de 
charbon van Broodthaers). Het kunsthistori-
sche luik besluit treffend onder de noemer 
‘Epos van de overbodigheid’, met onder meer 
de monumentale, bijna pathetische instal-
latie Les régistres du Grand-Hornu van 
Christian Boltanski: duizenden tinnen blik-

Jeremy Deller & Mike Figgis

The Battle of  Orgreave, 2001, videostill

Manuel Durán

hoofden van mijnwerkers, 1950-2012

kolenzakken aan het plafond,  
hommage aan Marcel Duchamp
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ken bedekt met foto’s en nummers van de 
mijnwerkers van Grand-Hornu; of  met de 
video van Jeremy Deller en Mike Figgis uit 
2001 die, 17 jaar na datum, een reenactment 
registreert van een legendarische Britse 
veldslag tussen mijnwerkers en politie. Ook 
hier dringt zich de vraag op of  die oude, 
bepalende strijd voor betere arbeidscondities 
en een meer humane industrie na de eeuw-
wisseling in wezen nog kan worden gevoerd. 

3.

Wie de hoogste verdiepingen van het mijnge-
bouw betreedt, legt de lat dus hoog: hoe zal 
het nauwelijks te historiseren of  catalogise-
ren veld van de contemporaine kunst het er 
afbrengen? Hoe is het mogelijk om alles wat 
vooraf  is gegaan, op de tentoonstelling en in 
de geschiedenis, in één verzameling van 
hedendaagse kunstwerken samen te bren-
gen? De titel van het derde deel, De poëzie van 
de herstructurering, laat een caleidoscopisch 
overzicht vermoeden van kunstwerken die 
de 20ste eeuw herschikken, in vraag stellen, 
recycleren, bekritiseren en al dan niet in de 
toekomst projecteren. En ook hier is de titel 
eigenlijk correct: er wordt kunst bijeenge-
bracht die zich laat lezen als een poging zin te 
geven aan een tijdperk, waarvan in de eerste 
twee delen de stamboom, de kindertijd en de 
adolescentie is getoond.
 Met slechts 39 kunstenaars is er een 
strenge selectie gemaakt, die soms niet 
streng genoeg blijkt – en dat is de voor-
naamste kritiek die Manifesta 9 te beurt kan 
vallen. Wanneer de problematiek te alge-
meen of  te afwijkend is ingevuld, wordt de 
concentratie doorbroken. Dat geldt voor 
werken die het kapitalisme bekritiseren zon-
der het te definiëren, of  die niet echt passen 
bij de definities die door Manifesta 9 worden 
aangereikt. De grote zeefdrukken van Bea 
Schlingelhoff, die de aandacht op ‘revoluti-
onaire vrouwen’ wil vestigen, hangen onbe-
stemd tegen de wanden; de video-installatie 
The Capital of  Accumulation van Raqs Media 
Collective teert te makkelijk op de erfenis 
van Rosa Luxemburg; de vlag met de 
‘onzichtbare hand van het kapitalisme’, 
zoals die door Adam Smith werd gedefini-
eerd, hangt verloren boven een trap. En 
waarschijnlijk is strikt beeldend, poëtisch 
en verstild werk, zoals de installatie van 
Emre Hüner (A Little Larger than the Entire 
Universe), te hermetisch om in deze toch 
zware discursieve omgeving te floreren; 
Manifesta 9 is immers op een heel vastbera-
den manier gecureerd.
 Toch heeft deze aanpak vooral voordelen, 
ook in het laatste gedeelte. Als de werken 
passen, dan bloeien ze open, met de context 
van de biënnale als voedingsstof, maar vol-
gens hun eigen voorwaarden en voorkeu-
ren. Vele werken bieden inderdaad een uit-
zicht op wat er van die gigantische erfenis 
van de industrialisering overblijft. Vaak wor-
den er perverse en gemarginaliseerde pro-
ductie-eenheden belicht: Avalon van 
Maryam Jafri is een video over de fabricatie 
van fetisjkleding voor de seksindustrie; 
Capitalismo Amarillo is een zowel grappige 
als deprimerende installatie van Jota 
Izquierdo, opgebouwd uit prullen en 
namaakspullen die in China worden 

gemaakt en in Europa verkocht; en Make a 
Molehill out of  a Mountain (of  Work) van de 
Belg Ante Timmermans is als een parodie te 
lezen op de ‘papierverwerkende industrie’ 
die op het kleinste kantoor tot stand komt, 
maar die vooral confetti oplevert. Ook ande-
re vormen van ‘arbeid’ komen aan bod, 
zoals in de Coal Drawing Machine van Carlos 
Amorales, die onbegrijpelijke patronen op 
posters afdrukt. Sommige werken getuigen 
van nostalgie naar handnijverheid en ‘echt’ 
werk: in de mooie, melancholische diareeks 
Kumartuli Printer. Notes on Labor Part 1 van 
Praneet Soi bedienen twee oude, schimmige 
handen een drukpers, die vervolgens afbeel-
dingen van deze handen produceert. De 
vraag naar een ‘grondstof ’ die een even 
bepalende invloed op het leven uitoefende 
als steenkool ooit had, wordt eveneens 
gesteld en op een apocalyptische manier 
geëvoceerd in Plastic Reef, een hoop aan 
elkaar gesmolten afvalmateriaal dat 
Maarten Vanden Eynde van het wateropper-
vlak van de Stille Oceaan viste: afval wordt 
hier, als het restproduct van de industrialisa-
tie, de steenkool van de 21ste eeuw. […] 
STAIN […] van Ana Torfs, een van de meest 
fascinerende bijdragen, wijst daarentegen 
op het belang van koolteer als grondstof  
voor de productie van verf- en inktkleuren – 
en dus voor de oncontroleerbare versprei-
ding van ideeën, gegevens en informatie.
 Zo is elk werk niet alleen een scherf  van 
onze versplinterde werkelijkheid, maar ook 
een zoektocht naar een strategie om te pro-
duceren, na te denken, om toch iets te doen 
en te maken. Een eenduidig project – zoals 
dat van de industrialisering of  van de kriti-
sche reactie erop – biedt zich niet aan. Het 
meest exemplarische kunstwerk op Manifesta 
9 is in dat opzicht Monument to the Memory 
of  the Idea of  the Internationale van Nemanja 
Cvijanovic. Een minuscuul draaiorgeltje 
staat opgesteld voor een microfoon, op de 
bovenste verdieping van het mijngebouw. 
Wie aan het hendeltje draait, hoort de noten 
van de ‘Internationale’ – het hoopvolle strijd-
lied van de arbeidersbeweging. Op verschil-
lende plekken in het gebouw wordt dit 
muziekje gereproduceerd door luidsprekers, 
en opnieuw door micro’s opgevangen. Zo 
baant het zich als digitale informatie een weg 
door deze voormalige mijninfrastructuur. 
Buiten, aan de zijingang, schalt het geluid uit 
kolossale luidsprekers – op voorwaarde dat er 
een bezoeker het orgeltje bedient. De muziek 
waait verloren in de wijde omgeving. Wie 
niet beter weet, zou vermoeden dat er een ijs-
karretje op komst is. Of  misschien valt er in 
de fragmenten een ander muziekstuk te her-
kennen – Working class hero van John Lennon 
bijvoorbeeld. En zijn wij niet allemaal helden 
van de arbeidersklasse, die zichzelf  in ons 
heeft opgeheven? Zouden we anders in staat 
zijn Manifesta te bezoeken? De uiteindelijke 
vraag die deze biënnale stelt, is of  we ook nog 
tot een klasse behoren die helden kan voort-
brengen – helden die zich op hun beurt aan 
ons lot kunnen onttrekken.

Manifesta 9 loopt tot 30 september in de 
Koolmijn van Waterschei-Genk,  André 
Dumontlaan, 3600 Genk. Info: Manifesta 
Office, Dennenstraat 9, 3600 Genk 
(089/71.04.40; www.manifesta9.org).

Een revelerend gesprek:  
de figuren van  

Thomas Schütte in Het Huis 
van Robbrecht & Daem

MAARTEN LIEFOOGHE &  
STEFAAN VERVOORT

What we thought to do is confront art with the 
basics of  architecture.1

 Paul Robbrecht

Ich finde es schrecklich, wenn es nicht genügt, 
dass ein Künstler, ein Architekt, seine Arbeit 
macht, sondern auch noch die 
Verkaufsphilosophie, billigste Propaganda, 
Demagogie und gleichzeitig das Logo mitliefern 
muss.2

 Thomas Schütte

Het uitgebreid en vernieuwd Middelheim-
park in Antwerpen werd eind mei in feest-
stemming geopend. Het openluchtmuseum 
pakte uit met enkele nieuwe sculpturen, 
zoals Ai Weiwei’s Brug waarop de grens van 
China als het ware tot een gekarteld loop-
vlak is uitgerold. In de ovalen vijver bij het 
Braempaviljoen realiseerde Philippe Van 
Snick de minimalistische ‘fontein’ Poëzie: 
tien rimpelingen van de waterspiegel die 
elkaar afwisselen. Ten slotte is er Bidon bleu, 
een action sculpture van Roman Signer, die 
met een performance tijdens het openings-
weekend ‘afgewerkt’ werd. Nog belangrijker 
is echter de verdere uitbouw van de museale 
infrastructuur van het Middelheim. Zo heeft 
het park voortaan drie hoofdingangen en 
werd het 18de-eeuwse kasteeltje aan de 
Middelheimlaan in de museumwerking 
opgenomen: er zijn thans een onthaalbalie, 
een bookshop en een museumcafé geves-
tigd. Het Braempaviljoen werd opgeknapt en 
biedt voortaan onderdak aan halfjaarlijks 
wisselende collectiepresentaties. Mode-
ontwer pers Bernhard Willhelm en Jutta 
Kraus bijten de spits af  met een weinig sub-
tiele totaalinstallatie, die door haar schreeu-
werige scenografie onrecht doet aan de vaak 
kleine en fragiele werken, waaronder 
Medardo Rosso’s Bambino ebreo (1892). De 
belangrijkste structurele vernieuwing is 
echter de annexatie van de voormalige, aan-
palende bloementuin van het Middelheim-
park. Daarmee is de oppervlakte van het 
park na de belangrijke uitbreiding in 2000 
opnieuw gevoelig toegenomen. De Hortiflora 
wordt voorbehouden aan tijdelijke tentoon-
stellingen, maar bij wijze van try-out heeft 
conservator Menno Meewis alvast enkele 
beelden uit de collectie van onder onder 
anderen Franz West en Tony Cragg in de 
omhaagde ‘tuinkamers’ gezet. Het hoogte-
punt van de Hortiflora en van het hele 
Middelheim 2012-gebeuren is echter Het 
Huis, een nieuw paviljoen ontworpen door 
Robbrecht & Daem Architecten dat bestemd 
is voor tijdelijke tentoonstellingen van fra-
giele sculpturen, en dat wordt geopend met 
sculpturen van Thomas Schütte.

Een huis

Terwijl de andere paviljoenen in het 
Middelheimpark het statuut hebben van 
een kunstwerk (Vandenhove, Kirkeby, 
Deleu, Van Lieshout) of  van een museumge-
bouw in het park (het tentoonstellingspavil-
joen van Braem en het depotgebouw van 
Beel) plaatst het nieuwe paviljoen zich veel-
eer in een traditie van paviljoenen in beel-
denparken: gebouwen die een half  afgezon-
derde, half  beschutte plek aanmaken om 
beelden te tonen. Klassieke voorbeelden zijn 
de (tijdelijke) paviljoenen van Gerrit Rietveld 
of  Aldo van Eyck voor het Park Sonsbeek in 
Arnhem. Paviljoenen, schrijft Penelope 
Curtis, voorzien in ‘a special place for art – 
demarcated by its pedestal and by its canopy 
– which, though it may be ‘in’ nature, is set 
apart from nature. The pavillion places us 
on the treshold of  interior and exterior.’3 
Het paviljoen van Robbrecht & Daem maakt 
precies dit soort tussenplek aan. De grijs-

groene stalen structuur vormt als het ware 
één beschuttend, onregelmatig geplooid dak 
dat zich op een vanzelfsprekende en toch 
afgetekende manier in de topologie van het 
park voegt, aan de rand van een open veld 
van de Hortiflora. Met zijn gesloten buiten-
wanden schrijft het paviljoen zich in een 
rechthoekig grondplan in, maar als volume 
lijkt het, gezien vanuit verschillende stand-
punten in het park, meer gefragmenteerd en 
minder grijpbaar dan het grondplan sugge-
reert. Behalve door de dakvorm komt dit ook 
door het spel met open en gesloten wanden. 
Door het paviljoen lopen twee paden die 
elkaar in het midden kruisen. Waar de 
paden het paviljoen binnenkomen, maken 
de gesloten wanden plaats voor een elegant, 
schijnbaar geweven traliewerk dat volop zij-
licht binnenbrengt en dat op de betonnen 
vloer, de sokkels en de sculpturen patronen 
tekent die doen denken aan het spel van 
licht en schaduw onder een halfopen bla-
derdek. Vier van deze transparante wanden 
pivoteren, zodat het paviljoen ’s nachts afge-
sloten kan worden. Aan de binnenkant ont-
staat daardoor een drietal in elkaar overlo-
pende zones, die tegelijk afgeschermd zijn 
van het omliggende park – door de gesloten 
wanden en het dak – en er dankzij het open 
weefwerk in gesitueerd blijven. Het contact 
tussen park en paviljoen wordt nog verrijkt 
door twee berkenboompjes, die in de drie-
hoekige patio’s aan de twee uiterste hoeken 
van het Middelheimpaviljoen zijn geplant. 
De relatie binnen-buiten is dus van een 
andere orde dan bij de Aue-paviljoenen met 
hun beglaasde vensters, die Robbrecht & 
Daem realiseerden voor Documenta IX, of  bij 
het volledig transparante paviljoen dat ze 
ontwierpen voor vijf  beelden uit Juan 
Muñoz’ installatie The House Where It Always 
Rains (1992).4

 Het Huis illustreert niet alleen de mogelijk-
heden van de paviljoentypologie om de 
grens tussen binnen en buiten te verkennen. 
Het is een heerlijke demonstratie van alle 
soorten vrijheden die het beeldenpaviljoen 
toelaat in vergelijking met museumgebou-
wen in strikte zin. Aangezien het paviljoen 
zich al binnen een museaal domein bevindt, 
hoeft het zelf  geen institutioneel kader meer 
te articuleren. De institutionele dimensie 
kan bijna volledig uit het ontwerpvraagstuk 
gelicht worden: het paviljoen moet enkel 
nog een plek aanmaken waarin beelden ten-
toongesteld kunnen worden. Door die ver-
eenvoudiging van het programma kan de 
architectuur aan autonomie winnen en een 
‘naakt bouwen’ benaderen. Het plafond en 
de wanden verhullen de architecturale con-
structie niet, in een poging de tentoonstel-
lingsruimte te ‘neutraliseren’, maar zijn pre-
cieze doorwerkingen van de modulaire 
gelaste staalstructuur. Het plafond verkrijgt 
zo een elementaire cassettetextuur, terwijl 
de wanden aan de binnenkant geritmeerd 
worden met een rank regelwerk en aan de 
buitenkant ter hoogte van de lasnaden met 
kleine vinnen ‘bestipt’ zijn. Op die manier 
vertrouwt het paviljoen van Robbrecht & 
Daem op de poëtica van het bouwen om een 
eigen karakter te vinden. Daarnaast roept 
het paviljoen als omwelvend dak ook de pri-
maire verbeelding van het huis op, zoals die 
fenomenologisch beschreven werd door 
Gaston Bachelard. De poëzie van het huis als 
beschuttende schelp, als intieme nis waarin 
bewoners zich willen nestelen, is voor het 
nieuwe paviljoen minstens zo pertinent als 
de poëzie van de tektonische structuur.
 Bij de voorstelling van het nieuwe pavil-
joen op het openingssymposium verwees 
Paul Robbrecht – niet voor het eerst – naar 
de architectuurtheorie van Gottfried 
Semper. Volgens Semper gaan de tektoni-
sche articulatie en de functie van de beschut-
ting bij architectuur wezenlijk samen en ligt 
de essentiële oorsprong van architectuur in 
het weven. Sempers uitspraak is misschien 
letterlijk aanwijsbaar in het geweven stalen 
traliewerk van het nieuwe paviljoen, maar 

Praneet Soi

Kumartuli Printer, Notes on Labor Part 1, 2010
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Robbrechts verwijzing naar Semper draagt 
veel verder. Zijn uitspraak kan in verband 
worden gebracht met twee aspecten die ken-
merkend zijn voor de gebouwen voor kunst 
van Robbrecht & Daem. In hun museum- of  
theaterontwerpen vermijdt het architecten-
duo consequent om het gebouw te herleiden 
tot zijn institutionele rol. Ze trachten steeds 
de autonomie van de architectuur op te voe-
ren door de architecturale orde te verzelf-
standigen. Ten tweede herinnert Het Huis 
aan een architecturale strategie die Steven 
Jacobs ooit als een domesticatie van het 
museum omschreef. Het idee van een kabi-
netachtige, bijna huiselijke tentoonstellings-
ruimte is kenmerkend voor verschillende 
projecten van het bureau.5 De naam van het 
nieuwe paviljoen (Het Huis) beklemtoont dit 
aspect nog. Zo worden de relaties tussen 
wereld, paviljoen, tentoongesteld werk en 
bezoekers – buiten de gevestigde terminolo-
gie van de institutionele kunstwereld om – 
geherdefinieerd in termen van bewoning en 
ontmoeting. 

Schütte & Robbrecht & Daem

Hoewel Robbrecht & Daem nog niet eerder 
met Thomas Schütte samenwerkten, hoeft 

het niet te verwonderen dat Robbrecht voor 
Schütte koos om Het Huis te openen. Schütte 
en Robbrecht & Daem delen een wantrou-
wen tegenover een al te vereenvoudigend 
institutioneel-kritisch discours, en een 
geloof  in het onverminderde belang en ver-
mogen van het metier. Ze bekrachtigen de 
relatieve zelfstandigheid van respectievelijk 
het kunstwerk en de (tentoonstellings)
architectuur. Net als het architectenduo 
beroept Schütte zich op een preconceptua-
listisch kunstbegrip: het kunstwerk als een 
materiële, kundig gemaakte en poëtische 
uitspraak. Deze opvatting is ook terug te 
vinden bij andere kunstenaars waarmee 
Robbrecht & Daem hebben samengewerkt, 
zoals Juan Muñoz, Franz West of  Isa 
Genzken. Waar de architectuur van 
Robbrecht & Daem een bedachtzame her-
waardering van ambachtelijkheid voor-
staat, plaatsen de genoemde kunstenaars 
materialiteit en figuratie tegenover het cere-
brale van het minimalisme en de conceptu-
ele kunst. ‘It was alongside these younger 
contemporaries that Paul Robbrecht and 
Hilde Daem came of  age’, schrijft Iwona 
Blazwick.6 Zowel voor Robbrecht & Daem 
als voor Schütte fungeerde het werk van een 
kunstenaar als Niele Toroni als een belang-
rijk ijkpunt. Schüttes vroege werken als 

Mauer (1977) en Girlande (1980) voegden 
factuur en narratieve elementen toe aan de 
institutioneel-kritische taal van Toroni en 
Daniel Buren, kunstenaars die gepromoot 
werden door de Düsseldorfse galerie van 
Konrad Fischer waar Schütte nog gewerkt 
heeft. Een significant deel van Schüttes oeu-
vre zet zich af  tegen het primaat van het kri-
tische discours dat kenmerkend was voor de 
generatie van Buren en Toroni, en stelt er, 
zowel in de keuze van onderwerpen als in de 
werkwijze, een ‘antropomorfe’ praktijk 
tegenover. Paul Robbrechts verhouding tot 
Toroni dateert ten laatste van 1986, toen 
deze kunstenaar in het kader van Chambres 
d’Amis (1986) een schildering maakte in de 
gastenkamer van de woning van de archi-
tecten. In het kort daarna geschreven arti-
kel De plaats van de kunst reflecteert 
Robbrecht over de verhouding tussen kunst 
en architectuur waarbij hij niet alleen ver-
trekt van Toroni, maar ook verwijst naar de 
‘architecturale’ sculpturen van Isa Genzken 
en Thomas Schütte.7

 In Schüttes recente werk wijst vooral de 
archaïsche vorm- en materiaalkeuze op de 
voorliefde voor een meer ‘ambachtelijke’ 
kunst, die gerelateerd blijft aan de hand en 
het lichaam.8 Dat aspect komt in het 
Middelheim mooi naar voor. De Urnen 

(1999), een groep beelden op menselijke 
schaal, centraal opgesteld in de ene uiterste 
zone van het paviljoen, en de in een cirkel 
opgestelde Klotzköpfe (2009) in de zone 
daartegenover, getuigen van Schüttes 
terugkerende fascinatie voor de menselijke 
figuur. Dat geldt ook voor de Wichte (2006) 
– vijf  in verschillende kleuren geglazuurde 
en enigszins monumentale schurkenhoof-
den – de op haar wang liggende (slapende?) 
Frauenkopf (2007) en het werk Me (2007), 
dat aan een dodenmasker doet denken. Met 
hun wenkbrauwen opgebouwd uit vinger-
vegen in de klei, en hun brute markeringen 
van de ogen of  oren, verraden Wichte, 
Klotzköpfe en Männerkopf  (2011) ook letter-
lijk de hand van de maker. De miniatuur-
beeldjes van Keramik Sketch (1997-1999) 
lijken dan weer hedendaagse bozzetti. 
 De openingstentoonstelling brengt een 
qua materiaal, schaal en onderwerp consis-
tente groep beelden samen in en rond het 
paviljoen. Er zijn geen wandteksten en de 
individuele werken zijn zelfs niet gelabeld – 
er zijn wel opstellingsplannetjes beschik-
baar. De tentoonstelling streeft zo een direc-
te samenkomst na van beelden, paviljoen en 
bezoeker, zonder tussenkomst van de cura-
toriële vertelstem. De architect-curator 
selecteerde voor Het Huis een tiental hoofd-
zakelijk ceramische sculpturen en beelden-
groepen van de voorbije zes jaar – de Urnen 
(1999) en Keramik Sketch (1997-1999) uit-
gezonderd – die alle naar de menselijke 
figuur verwijzen. De tentoonstelling presen-
teert dus geen dwarssnede uit het kamele-
ontische oeuvre van Schütte – de architec-
tuurmodellen, grote sculpturen of  
tekeningen blijven bijvoorbeeld buiten beeld 
– maar focust op het recente ceramisch 
werk op manipuleerbare schaal. Die keuze 
lijkt mee ingegeven door de aard van de ten-
toonstellingsplek. Het recentere werk van 
Schütte sluit niet enkel aan bij het idioom 
van naoorlogse sculpturen die vaak in 
openlucht of  in paviljoenen tentoongesteld 
worden – denk aan Henry Moore of  Hans 
Arp – maar resoneert ook met de poëtische 
conceptie van het paviljoen. Zo zetten de 
figuren de idee kracht bij dat Het Huis 
‘bewoond’ wordt. De hoofden, de minia-
tuurfiguren en de urnen-lichamen suggere-
ren een menselijke aanwezigheid die de 
huismetafoor bestendigt. ‘There’s also an 
idea’, stelde Robbrecht in het openingssym-
posium, ‘that these people were actually the 
owners of  the house and that visitors were 
actually visitors.’9 De materiële verhouding 
tussen het stalen paviljoen en de cerami-
sche sculpturen draagt daartoe bij: in het 
halfopen paviljoen wordt de fragiliteit van 
Schüttes beelden voelbaar en omgekeerd 
wordt het paviljoen via deze fragiele werken 
in zijn elementaire, beschuttende rol aange-
sproken.
 Bij een dergelijke match bestaat het risico 
dat het geheel ‘doorschiet’ in een Gesamt-
kunst werk waarin de sculpturen een defini-
tieve plaats toegewezen krijgen door de 
architectuur, die op zijn beurt pas door de 
toevoeging van de kunst voltooid wordt. Dit 
effect wordt echter door architecturale, 
curatoriële en artistieke keuzes grotendeels 
de pas afgesneden. De keuze van de curator 
om ook het glaswerk van de Kleine Glas-
geister (2011) op te nemen, doorbreekt bij-
voorbeeld de tandem van ceramiek en staal 
in de rest van de tentoonstelling. Het pavil-
joen heeft als gebouw aan zichzelf  genoeg 
en blijft ook zonder kunstwerken overeind. 
Bovendien hebben Robbrecht & Daem geen 
lege toonplekken – zoals nissen of  sokkels – 
ontworpen die in het verlengde van de 
architectuur liggen. Zo wordt vermeden dat 
de beelden als ‘uitgroeiingen’ door de archi-
tectuur geïntegreerd worden, zoals bij Carlo 
Scarpa’s uitbreiding van de Gipsotheca 
Canoviana. De beelden van Schütte staan, 
met uitzondering van de Urnen, op uiteenlo-
pende soorten sokkels die zich telkens als 
een derde term tussen architectuur en 
kunst voegen. Daardoor blijft hun integri-
teit gerespecteerd.
 Al vanaf  zijn ‘maquettetafels’ uit de jaren 
80 past Thomas Schütte geraffineerde stra-
tegieën toe om te vermijden dat het werk – 
zoals bij de minimal art – in de tentoonstel-
lingsruimte opgaat. Door het invoegen van 
tafel-sokkels in zijn ‘maquettesculpturen’ 
(her)installeert hij bijvoorbeeld een auto-
noom verschijningsveld dat de sculptuur 
van de tentoonstellingsruimte afscheidt.10 
In de Middelheimtentoonstelling gebruikt 
Schütte de sokkel op een gelijkaardige 
manier, voornamelijk in de prominent 

Robbrecht & Daem 

Het Huis, foto: Emel Danziger

Thomas Schütte

Klotzköpfe, 2009, foto: Joris Casaer

Thomas Schütte

uit de reeks Wichte, 2006, foto: Joris Casaer
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opgestelde Klotzköpfe. De vergulde cerami-
sche gezichtjes van de Klotzköpfe – in hun 
lichtvoetigheid doen ze denken aan de 
beschilderde ceramiek van Picasso – zijn 
geplaatst op grote en ruwe stalen cilinders, 
die zich duidelijk onderscheiden van het 
dun uitgeplooide paviljoen én van de cera-
miek. De cilinders worden op een ambigue 
manier onder de ‘eigenlijke werken’ gescho-
ven, waar ze de functie opnemen van een 
piëdestal en tegelijk werken als het massief  
gestileerde ‘lijf ’ van een even massieve 
Klotzkopf. Dat Schüttes ‘tactisch verzet’ toch 
niet zo dogmatisch is, mag blijken uit de 
gelegenheidssokkels – consoles eigenlijk – 
die hij voor zijn Wichte gebruikt. Deze hoof-
den worden normaal steevast tegen een 
muur en op hoge, donkere stalen consoles 
gepresenteerd. In Het Huis opteerde Schütte 
echter voor relatief  dunne exemplaren uit 
hetzelfde grijsgroen gelakte staal als de 
paviljoenwanden waar ze, precies passend 
tussen de stijlen van de binnenwand, op 
inhaken. Met deze gelegenheidsvariatie laat 
Schütte enerzijds zien dat de consoles niet 
tot het eigenlijke werk behoren. Anderzijds 
schuift hij met deze opstelling van de Wichte 
wel een stuk op in de richting van het 
Gesamtkunstwerk waarvoor Robbrecht & 
Daem zich nog behoedden.
 Het Huis voegt zich in een reeks gebou-
wen van Robbrecht & Daem die opgeleverd 
werden met een expositie of  een permanent 
werk van een door de architect gewaardeer-
de kunstenaar. Zo werd de uitbreiding van 
de Londense Whitechapel Gallery in april 
2009 geopend met een overzichtstentoon-
stelling van het werk van Isa Genzken. De 
kunst is daarbij nooit in het ontwerp inge-
calculeerd. Zij is er niet voor bestemd of  
dient niet om de architectuur te voltooien. 
Maar evenmin staan de werken in een toe-
vallige relatie tot de architectuur. In de ope-
ningstentoonstelling van Het Huis delen de 
kunstenaar en de architecten zowel een 
materiële sensibiliteit als bepaalde referen-
ties, en wordt duidelijk dat zij in respectieve-
lijk het hedendaagse kunst- en architec-
tuurlandschap een vergelijkbare positie 
innemen. De architectuur van Robbrecht & 
Daem en Schüttes beelden kunnen met 
elkaar in dialoog gaan omdat ze voldoende 
gemeen hebben, maar het gesprek wordt 
pas écht interessant door het onderscheid 
dat zich daarbij aftekent, en dat reveleert 
wat er voor elk van beiden afzonderlijk op 
het spel staat. 
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DIRK PÜLTAU

1.

Het S.M.A.K. pakt uit met een stadstentoon-
stelling, gecureerd door Philippe Van 
Cauteren, artistiek directeur van het 
S.M.A.K., en Mirjam Varadinis, als curator 
verbonden aan het Kunsthaus Zürich. 
Onder de titel TRACK. A Contemporary City 
Conversation worden 45 kunstwerken van 
41 kunstenaars gepresenteerd – een zeven-
tal performances inbegrepen – die verspreid 
zijn over de hele stad.
 In het museum kan je een ticket (10 euro), 
een plannetje en de bezoekersgids (7 euro) 
aanschaffen. Drie werken van deze stads-
tentoonstelling worden overigens in het 
S.M.A.K. getoond. In de inkomhal heeft 
Tobias Putrih een ‘meeting point’ ingericht, 
met meubilair opgebouwd uit modules die 
gebaseerd zijn op meubelontwerpen van 
Henry Van de Velde, gemaakt voor de boe-
kentoren van de Gentse Universiteit. Book 
Tower Studio (2012) is een werk dat gaat 
over de omgang met de modernistische erfe-
nis. Elders in het museum wordt de video 
Naar Gent Gaan (2012) van Lonnie van 
Brummelen & Siebren de Haan geprojec-
teerd. Op een boot spelen enkele vissers, bij-
gestaan door amateuracteurs, een toneel-
stukje over de teloorgang van de visserij op 
het eiland Urk. In dit werk vormen de nefas-
te effecten van de mondiale (met name 
Europese) handelspolitiek op lokale econo-
mieën (en in het bijzonder het visserijwe-
zen) het centrale thema. Tot slot wordt op 
het gelijkvloers van het museum een video-
installatie van de Venezolaanse kunstenaar 
Javier Téllez getoond. Twee naast elkaar 
geprojecteerde videobeelden geven telkens 
een sculptuur te zien die door de camera in 
een trage, spiraalsgewijze beweging wordt 
afgetast: links een bronzen Prometheus van 
de nazibeeldhouwer Arno Breker, in 1937 
tentoongesteld op de Große Deutsche 
Kunstausstellung in München, rechts het 
houten sculptuurtje Zwitter van Karl 
Genzel, dat in hetzelfde jaar en dezelfde stad 
in de tentoonstelling Entartete Kunst was te 
zien. De trage spiraalbeweging van de 
camera nodigt ons uit om de sculpturen van 
kop tot teen te bekijken, met elkaar te verge-
lijken en daarbij over de constructie van 
ideologische opposities zoals ‘volksgezond/
ontaard’ na te denken. Drie werken over 
totaal uiteenlopende thema’s en toch 
maken ze deel uit van één en dezelfde stads-
tentoonstelling. Meer zelfs, ze horen in één 
welbepaalde ‘cluster’ van deze tentoonstel-
ling thuis. TRACK is namelijk opgedeeld in 
zes thematische groepen, die overeenstem-
men met bepaalde buurten in de stad en die 
telkens aan een of  meerdere thema’s zijn 
opgehangen. De werken in het museum 
horen bij de cluster ‘Citadel’, die zich uit-
strekt van het station Gent Sint-Pieters tot 
het Citadelpark (waar zich ook het S.M.A.K. 
bevindt) en waarin de thema’s mobiliteit, 
reizen en toerisme aan bod worden 
gebracht. Wat hebben deze werken echter 
met ‘mobiliteit, reizen en toerisme’ te 
maken? Het is een compleet raadsel.
 Hebben de andere clusters in TRACK een-
zelfde loze invulling gekregen? De cluster 
‘Blandijn’ in de universitaire wijk handelt 
over kennis, taal en archieven. Hier kunnen 
verschillende werken op de voorgestelde 
thema’s worden betrokken. Zo toont John 
Bock in het voormalige Technicum van de 
universiteit een installatie die je als een gro-
teske parodie op onze kennisdrift kan inter-
preteren. De ‘bibliotheek’ die Massimo 
Bartolini in de wijngaard achter de Sint-
Pietersabdij installeerde, heeft om evidente 
redenen te maken met ‘kennis’ en ‘taal’. De 
cluster ‘Blandijn’ omvat evenwel ook wer-
ken over totaal andere thema’s: de reusach-
tige ‘ballonsculptuur’ van Ahmet Ögüt aan 
de Waalse Krook gaat over het socialistische 

verleden van Gent; de performance van 
Pawel Althamer (gepland op het Sint-
Pietersplein op 8 september) belooft via een 
herinterpretatie van het Lam Gods, en met 
de medewerking van honderd figuranten, 
hedendaagse maatschappelijke verhoudin-
gen aan de orde te stellen. In de cluster (en 
migrantenwijk) ‘Macharius’ kan onder 
meer het werk van Mircea Cantor (een 
Roemeens artisanaal huisje dat op een gras-
perk aan de Sint-Baafsabdij is beland) mak-
kelijk op het clusterthema ‘migratie’ wor-
den betrokken. Het merendeel van de 
werken in deze buurt handelt echter over 
andere onderwerpen, zoals de teloorgang 
van modernistische utopieën en het onver-
mogen van een postmodernistisch alterna-
tief  (een projectie van films van Cyprien 
Gaillard op de Belgacomtoren), een soort 
studie van de economische verhoudingen 
en de verschuivingen in waardesystemen 
aan de hand van de duivensport (een pro-
ject van Pilvi Takala rond verloren gevlogen 
‘prijsduiven’) en de relatie tussen publieke 
en private ruimte (Bart Lodewijks’ tekenin-
gen op de gevels van huizen aan de Zonder 
Naamstraat – afhankelijk van de reacties 
van de bewoner(s), kunnen ze aan de bin-
nenkant van de huizen worden voortgezet). 
De cluster ‘Centrum’ (thema: handel) 
omvat onder meer een sociaal-artistiek pro-
ject (een video-installatie van Emilio López-
Menchero), een installatie van Mekhitar 
Garabedian over de relaties en de breuken 
tussen heden en verleden, en een perfor-
mance die over sociale interactiepatronen 
en samenwerkingsmechanismen handelt 
(Adelita Husni-Bey). Tot slot zijn er twee 
clusters in het noorden van de stad: 
‘Tolhuis’, een wijk met veel migranten én 
ziekenhuizen (thema’s: leven, dood, gezond-
heid, vergrijzing) en ‘Tondelier’, een wijk 
die veel weg heeft van een bouwwerf  
(thema: een stadsdeel in verandering). De 
thema’s van deze clusters zijn erg breed en 
vaag, en ook dan is hier nauwelijks een 
werk te bespeuren dat erop betrokken kan 
worden. TRACK stelt dus allerlei stadsbe-
trokken of  meer algemene thema’s voorop, 
maar op het terrein blijkt dat ze nauwelijks 
of  niet ter harte worden genomen. Waarom 
zijn die thematische clusters dan bedacht? 
Het lijkt er sterk op dat ze een inhoudelijke 
inzet moeten suggereren die in werkelijk-
heid volledig ontbreekt – want waarover 
zou een tentoonstelling gaan die uit zo’n 
diverse verzameling werken bestaat?

2.

Misschien moeten we eerst een meer alge-
mene vraag stellen: waarom een stadsten-
toonstelling organiseren? Er zijn zeker 
kunstwerken die om inhoudelijke of  strikt 
materiële redenen enkel kunnen functione-
ren in de stad of  de openbare ruimte. Het 
gaat dan om projecten die zich letterlijk op 
of  in de stad (de gebouwen, de openbare 
ruimte) vasthechten of  die – hetzij als mate-
riële ingreep, hetzij als performatieve inter-
ventie – met de materiële en publieke condi-
ties van de stad of  de openbare ruimte aan 
de slag gaan. Een stadstentoonstelling biedt 
een context om dergelijke projecten te reali-
seren.
 Gelukkig omvat TRACK kunstwerken die 
op een specifieke manier relaties aangaan 
met de plek, en bovendien kwalitatief  hoog-
staand zijn. De Japanner Tadashi Kawamata 
heeft bijvoorbeeld aan de rand van de zwaai-
kom bij het treinstation Gent Dampoort een 
favela gebouwd, met allerlei restanten 
(houtafval, triplexplaten, golfplaten) die hij 
aantrof  in de buurt. Het is een mooie instal-
latie die zich op een voorbeeldige manier in 
de omgeving nestelt en ermee tot één beeld 
versmelt. Een totaal ander voorbeeld van 
een concrete, site specific ingreep is de bij-
drage van het Deense collectief  Superflex. 
Zij installeerden in een Turks restaurant een 

kopie van de toiletten van het Justus 
Lipsiusgebouw te Brussel, waar de Raad van 
de Europese Unie haar bijeenkomsten 
houdt. Het is een werk dat inspeelt op de 
moeizame onderhandelingen over het 
Turkse lidmaatschap van de EU. Het thema 
is in politiek opzicht relevant en de keuze om 
het in een Turks restaurant in Gent aan te 
kaarten is de juiste: de aanwezigheid van 
een omvangrijke Turkse gemeenschap in 
deze stad, op een halfuurtje rijden van het 
EU-hoofdkantoor, maakt het opgeroepen 
politieke spanningsveld tastbaar. Het werk is 
letterlijk en figuurlijk onlosmakelijk met de 
omgeving verbonden. Michaël Borremans 
stelt in een 19de-eeuws herenhuis in het 
centrum van de stad voor het eerst sculptu-
ren tentoon – een heuse primeur in het oeu-
vre van de kunstenaar. Twee reusachtige 
bustes (de ene lijkt mannelijk, de andere 
vrouwelijk) liggen opgebaard in een enorme 
vitrinekast. De bustes gaan terug op schaal-
modellen die ter gelegenheid van deze ten-
toonstelling op een schaal van 2,5:1 werden 
uitvergroot. De tijdloze allure van de sculp-
turen – het is alsof  we een grafkamer bin-
nenstappen – wordt onderstreept door het 
bouwvallige, maar stijlvolle burgerlijke inte-
rieur en door de spiegel die tussen de ven-
sters hangt, en die de enscenering verdub-
belt en daardoor versterkt. Anderzijds 
resoneert de ruïneuze toestand van het 
pand met het verstrijken van de tijd, dat 
Borremans oproept door het laagje stof  dat 
hij op de bustes liet dwarrelen, net voor ze 
onder de stolp belandden. Tot slot krijgen de 
sporen van alledaagse activiteiten die even-
goed in en rond deze kamer plaatsvinden – 
de stucbezetting is van de wanden 
geschraapt, men bereidt dus allicht een 
renovatie voor – een echo in de alledaagse 
objecten (werkhandschoenen, een aanste-
ker, een stok) die Borremans met een schijn-
bare nonchalance mee onder de vitrinestolp 
deponeerde. Op drie niveaus – het aura van 
tijdloosheid, opgeroepen door de ‘pseudo-
archeologische’ enscenering; de evocatie 
van de peilloze diepte van de tijd door het 
stof; én de alledaagsheid van het leven dat 
op en rond deze plek desondanks voortgaat 
– brengt Borremans de sculpturen en de 
omgeving met elkaar in gesprek. Hoewel dit 
werk ook in een museum kan worden 
getoond, en Borremans’ oeuvre in principe 
niet om een stadstentoonstelling vraagt, 
heeft de kunstenaar hier een geschikte 
ruimte gevonden en weet hij de kwaliteiten 
van de plek in een briljante scenografie te 
betrekken.
 De werken van Kawamata, Superflex en 
Borremans vormen evenveel bewijzen dat 
een stadstentoonstelling ongekende moge-
lijkheden biedt, maar er zijn ook talloze 
gevaren verbonden aan deze formule. Een 
eerste probleem is dat museale werken op 
andere locaties gepresenteerd worden zon-
der dat er van een zinvolle relatie sprake is. 
Zo is het imposante Sichtbare Welt van het 
Zwitserse duo Fischli & Weiss – een 28 
meter lange dia-installatie van drieduizend 
beelden op vijftien lichttafels – in de Sint-
Pietersabdij te zien. Sichtbare Welt gaat over 
de alomtegenwoordigheid van de toeristi-
sche blik en is dus een uitstekend werk om 
over de problemen van stadstentoonstellin-
gen na te denken: in deze exposities wordt 
de kunst immers in een scenario geduwd 
dat de kolonisering van de stad door het toe-
risme bevordert. Dat is alvast een eerste 
reden om dit werk niet hier, maar als inlei-
dende denkstof  in het museum te presente-
ren. Een tweede reden is uiteraard dat 
Sichtbare Welt een onversneden museum-
stuk is dat geen ‘alternatieve’ locatie nodig 
heeft. Het kan gewoon in elk fatsoenlijk 
museumgebouw worden gepresenteerd. 
Maar misschien wringt hier het schoentje? 
Het S.M.A.K. beschikt immers niet over zo’n 
gebouw.
 Een ander knelpunt is dat het in situka-
rakter van kunst in een stadstentoonstel-

‘Voor mij zal TRACK geslaagd zijn als het 
finaal een denkspoor achterlaat over de 

hedendaagse stedelijke realiteit.’  
(Philippe Van Cauteren)
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ling als eis wordt opgelegd. Alle deelnemers 
worden vriendelijk verzocht om een plekje 
in de stad te zoeken, of  hun werk daar nu 
om vraagt of  niet. De bezoeker moet dan 
vaak nodeloos een heel eind lopen naar een 
‘speciale’ locatie. Die plek zorgt ten hoogste 
voor wat sfeer en bevat voorts hooguit een 
anekdotische link met het betreffende 
kunstwerk, zonder dat dit de presentatie ten 
goede komt of  het werk verrijkt. In een ver-
vallen achthoekige ruimte van de voorma-
lige stadsbibliotheek aan de Ottogracht pre-
senteert Emilio López-Menchero de 
videodiptiek Moscou-Bernadette, die kadert 
in een sociaal-artistiek project in twee 
Gentse buurten: op het ene videoscherm 
zingt een bewoner een lied, terwijl een 
andere bewoner op het andere scherm op 
zijn of  haar beurt wacht. López-Menchero 
toont zijn werk niet in de wijken Moscou en 
Bernadette – dat zou ook geen meerwaarde 
hebben opgeleverd: het zou hooguit de 
funeste ideologie achter deze video met een 
klef  Man-bijt-Hond-gehalte hebben onder-
streept. Maar waarom moeten we de stad in 
om dit werk te bekijken? Heeft de ruimte in 
de voormalige stadsbibliotheek meer dan 
vals patina te bieden?
 Men zou dit probleem kunnen counteren 
door enkel kunstenaars met een strikt plek-
gebonden praktijk uit te nodigen. Maar ook 
die aanpak is niet zonder gevaren. Een ten-
toonstelling met enkel in situkunst dreigt 
immers in een bloedeloze inventaris van 
‘site-specifieke strategieën’ te verzanden. 
Zo’n expo is niets meer dan een zoveelste 
landingsplaats voor een reeds geruime tijd 
rondtrekkende karavaan van kunstenaars, 
die allerlei locatie-, parcours- en stadsten-
toonstellingen afdweilen om met – para-
doxaal genoeg – dezelfde toolkit zogenaamd 
‘specifieke’ en ‘op de plek toegesneden’ wer-
ken te realiseren. TRACK bevat verschillen-
de kunstwerken die tot deze categorie beho-
ren. Een voorbeeld van een kunstenaar met 
een vast ‘plekgebonden nummertje’ is Lara 
Almarcegui. Sinds jaar en dag berekent zij 
de hoeveelheid van de materialen die voor 
een bepaald gebouw werd gebruikt, en laat 
zij het equivalent als een amorfe massa 
naast dat gebouw dumpen. In Gent toont ze 

thans een 700m3 grote berg bouwpuin 
naast (en gebaseerd op) een gebouw dat ooit 
de Dienst Feestelijkheden van de stad Gent 
huisvestte. Tien jaar geleden deed ze al iets 
gelijkaardigs in Lost Past te Ieper.
 In stadstentoonstellingen zijn meestal 
ook kunstenaars van de partij die met – 
vaak eveneens in hoge mate gestandaardi-
seerde – maatschappijbetrokken, politieke 
of  ‘geëngageerde’ statements in de openba-
re, stedelijke ruimte interveniëren. Een 
voorbeeld van zo’n interventie is de bijdrage 
van Christoph Büchel. Hij installeerde aan 
het Zuid een kantoor voor zwartwerk, 
bestemd voor werkzoekenden zonder ver-
blijfsvergunning, en ontwierp een fictieve 
affiche van het Vlaams Belang die hij liet 
aanplakken in de stad. Het Mexicaanse col-
lectief  Tercerunquinto liet een aantal men-
sen met een ‘onduidelijk statuut’ (illegalen, 
asielzoekers…) passages uit de Belgische 
grondwet overschrijven – het originele boek 
ligt in het stadhuis, een aantal kopieën zijn 
verspreid over de openbare bibliotheken 
van de stad. Deze werken omvatten een 
poepsimpele politieke boodschap en kun-
nen moeiteloos in elke (westerse) stad wor-
den ‘ingeplugd’ waar voldoende illegalen 
en/of  zwartwerkers circuleren. Christina 
Hemauer & Roman Keller brengen een per-
formance die de macht van de olie-industrie 
op de korrel neemt: ze laten een brede waai-
er van Gentse koren op wisselende plekken 
in de stad de hymne The Postpetrolistic 
Internationale vertolken, en tonen hiervan 
een video in het Poortgebouw aan de 
Voorhoutkaai. Ook deze performance kan 
én wordt overal ter wereld uitgevoerd. Tot 
slot bevat TRACK ook een werk dat plekge-
bonden lijkt, tot je begrijpt waar het over 
gaat. Teresa Margolles heeft op de gasmeter-
site een betonnen picknickbank geplaatst. 
Een tekst die in de tafel is gegraveerd, leert 
dat het beton werd vermengd met water, dat 
gebruikt is om het bloed van slachtoffers 
van het Mexicaanse drugsgeweld van de 
straten te wissen. Wat komt dit werk op de 
gasmetersite in Gent doen? Welk doelpu-
bliek wil Margolles hier aanspreken?
 TRACK bevat een brede waaier van sim-
plistische politieke interventies en kunst-

werken die nauwelijks verankerd zijn in de 
plek waar ze zijn opgesteld. Voortdurend 
heb je de indruk dat kunstenaars voor de 
zoveelste keer ‘hun ding’ komen doen. De 
kunstenaars lijken uit een catalogus van 
kunstprofessionals afkomstig die dit soort 
werk overal ter wereld op bestelling komen 
uitvoeren. Het is evident dat een stadsten-
toonstelling die als reservoir voor dergelijke 
kunst dienstdoet geen enkele reden van 
bestaan heeft. 

3.

Het wellicht grootste gevaar dat verbonden 
is aan de formule van de stadstentoonstel-
ling is dat zij de musealisering van de stad 
bevestigt of  zelfs versterkt. En uiteraard 
bestaat ook het hieraan verwante risico van 
de instrumentalisering van de kunst door 
het toerisme, de evenementenindustrie en 
de citymarketing. Kunstwerken worden in 
stadstentoonstellingen maar al te vaak 
ingezet als glijmiddel om de stad op alle 
mogelijke manieren te verkopen. Vaak wor-
den de kunstenaars zelfs in functie van der-
gelijke agenda’s geselecteerd.
 Ook TRACK tapt uit dit vaatje. Zo heeft de 
Japanse kunstenaar Tazu Rous rond de uur-
werktoren van het Sint-Pietersstation een 
hotelkamer gebouwd. Bij het binnenkomen 
word je met de neus op de klok gedrukt – 
een deel van dit monument dat je normaal 
maar vanop tientallen meters afstand te 
zien krijgt. De kanteling van verte in nabij-
heid en van publiek in privaat is zeker spec-
taculair, net als het uitzicht op de stad, maar 
daarmee is ook alles gezegd: Rous’ werk is 
een attractie, die vooral bezoekers moet lok-
ken en daartoe alvast zelf  ook een hype cre-
eert – de kamer kon immers voor 105 euro 
per nacht geboekt worden (en was in no time 
volgeboekt) en het hotel beschikt ook over 
een site (www.hotel-gent.net). Het absolute 
dieptepunt van TRACK is evenwel Ahmet 
Ögüts ‘ballonsculptuur’, geïnspireerd op 
het bekende schilderij Le Château des 
Pyrénées van René Magritte, dat een kasteel 
bovenop een rots voorstelt die zelf  in het 
luchtledige hangt boven de zee. Ögüt ver-
ving het kasteel door een replica van het 
voormalige socialistische bastion Vooruit – 
het socialisme is een luchtspiegeling gewor-
den, wil hij zeggen – en liet de ballon op het 
terrein van de Waalse Krook in de lucht. 
Ögüts bijdrage hoort eigenlijk in een pret-
park thuis, maar uitgerekend zijn werk 
wordt als blikvanger ingezet die bezoekers 
met of  zonder kinderen naar TRACK moet 
lokken. Het prijkt op de tentoonstellingsfol-
der en sierde ook de cover van de extra bij-
lage die de krant De Standaard naar aanlei-
ding van de tentoonstelling uitbracht.
 Naast hun hoog animatiegehalte hebben 
de werken van Rous en Ögüt ook gemeen dat 
ze elk een Gents monument in de kijker zet-
ten. Het is niet de enige keer in TRACK dat je 
op monumenten en belangwekkende plek-
ken wordt geattendeerd. Wie tijdens de tocht 
een beroep doet op de bezoekersgids wordt 
voortdurend getrakteerd op allerhande wee-
tjes over de plek, de monumenten in de 
buurt, de plannen die het Gentse stadsbe-
stuur ermee heeft, en – last but not least – 
het rijke winkel- en horeca-aanbod van de 
stad. De winkels, cafés en eetgelegenheden 
worden daarbij steevast door – vaak beken-
de – Gentenaars aangeprezen. Op de pagi-
na’s met toelichting bij het werk van 
Christina Hemauer & Roman Keller krijgen 
we bijvoorbeeld naast een woordje uitleg 
over het nabijgelegen historische Van 
Eyckzwembad maar liefst vier restauranttips 
– bij monde van Michaël Borremans, Jan 
Roegiers (Vlaams parlementslid), An Pierlé 
(zangeres en kersvers Gents ‘stadscompo-
nist’) en Aïcha Snoussi (erfgoedbewaakster 
S.M.A.K.). An Pierlé wil ons graag het vol-
gende toevertrouwen: ‘KOMKOM MER TIJD 
heeft een heerlijk veganistisch all-you-can-
eat buffet (warm en koud, soep en dessert) 
met swingmuziek op de achtergrond.’ Plots 
begrijpen we waarom de video van Hemauer 
& Keller niet in het museum, maar in de 
doorgang van het Poortgebouw aan de 
Voorhoutkaai (en dus in de buitenlucht) 
wordt gepresenteerd: zo kan immers het 
toeristische en uitzonderlijk rijke horeca-
aanbod in deze buurt voor het voetlicht 
worden gebracht! De bezoekersgids ver-
klaart meteen ook waarom het wel degelijk 
van belang is dat de bezoeker de hele stad 
afdweilt op zoek naar kunstwerken. Enkel 
op die manier kan tezelfdertijd een zo groot 

mogelijk aanbod – de zogenaamd niet-toe-
ristische rand inbegrepen – op een grondige 
en systematische wijze toegelicht en aange-
prezen worden.
 Hoe onsamenhangend en inhoudsloos 
TRACK in artistiek opzicht ook is, op het 
vlak van stadspromotie ligt aan dit evene-
ment een uiterst dwingende en coherente 
agenda ten grondslag. De doeltreffende mix 
van kunst en citymarketing die TRACK ser-
veert is eenvoudigweg niet voor verbetering 
vatbaar. De conclusie is dat TRACK in de 
allerergste zin van het woord de ultieme 
stadstentoonstelling moet worden genoemd.

TRACK. A Contemporary City Conversation 
loopt tot 16 september. Info: 09/210.10.10 
(Gentinfo) en www.track.be.

folder TRACK met het werk ‘The Castle of  Vooruit’ (2012) van Ahmet Ögüt



De Witte Raaf  – 158 / juli – augustus 2012 12

BART VERSCHAFFEL

S’il n’y a pas de changement d’images, union 
inattendue des images, il n’y a pas imagination 
[…]. Si une image présente ne fait pas penser 
à une image absente, si une image occasionelle 
ne détermine pas une prodigalité d’images 
aberrantes, une explosion d’images, il n’y a pas 
imagination.
 Gaston Bachelard

Je sais que l’amour physique est sans issue
Je le sais mais si je l’avais su à temps…
 Serge Gainsbourg 

Afgelopen winter was in het Museum M in 
Leuven een overzicht te zien van het werk 
van Dirk Braeckman, en tegelijk verscheen 
een rijk en lijvig boek met de werken uit de 
tentoonstelling, aangevuld met opnames 
die nog niet als fotowerk gerealiseerd zijn.* 
Het gaat om werk van het begin van de 
jaren 90 tot 2011. De eerste indruk die het 
hier verzamelde oeuvre geeft is die van een 
grote samenhang en van monotonie: het 
werk blijft binnen één ‘toon’. Het is, op 
enkele beelden na, grijzig. Het zegt alles met 
kleurwaarden die liggen tussen metafysisch 
opaak zwart en goddelijk verblindend wit, 
maar blijft weg van die uitersten en speelt ze 
niet tegen elkaar uit. Geen chiaroscuro, geen 
drama. Alle articulaties, alle verschillen, 
zelfs alle tegenstellingen worden eerst op 
één noemer gebracht en pas dan subtiel 
onderscheiden. Dat is niet anders wanneer 
Braeckman per uitzondering toch kleur 
gebruikt. Hij doet dat niet om de kleur en de 
kleurverschillen van de wereld weer te 
geven, maar om alle figuren en lichtwaar-
den opnieuw binnen één grondtoon – oud 
geel bijvoorbeeld – te herformuleren. Te 
midden van de echte wereld van gekleurde 
dingen vallen deze grijze en monochrome 
werken op. Ze dringen niet de wereld van de 
beschouwer binnen. Ze nemen geen plaats 
in, maar positioneren zich duidelijk op de 
rand van de gewone wereld, als ingehou-
den, zwijgzaam ‘beeld’. Ze zijn een opening 
waardoor men – zo lijkt het althans – naar 
‘elders’ kan kijken. Eerst frappeert in het 
beeld vooral de algemene grijzigheid en het 
duister, maar even later, wanneer de ogen 
zich hebben aangepast, plooit zich binnen 
die ene toon een scala van nuances en ver-
schillen open, en verschijnt een ruimte. 

De tentoonstelling in Museum M en het 
boek presenteren de werken elk volgens 
hun eigen volgorde en logica. Voor mijn 
analyse en interpretatie ga ik hieraan voor-
bij; ik herschik de werken en groepeer ze, 
om na te gaan hoe de beelden werken en 
hoe het oeuvre als geheel moet worden 
gepositioneerd. Braeckman is immers wel 
fotograaf, maar in de eerste plaats toch 
vooral een ‘beeldenmaker’, die de fotografie 
en het afdrukken als artistiek middel 
gebruikt. Hij gebruikt het fotoapparaat niet 
omwille van het unieke vermogen om ver-
der door te dringen in de tijd en de ruimte, 
om in gebaren en situaties details of  uit-
drukkingen zichtbaar te maken die nie-
mand gezien heeft, om onherhaalbaar ‘juis-
te momenten’ te vatten, of  middels een 
juiste gezichtshoek of  focus beeldelementen 
uit te vergroten en naar voor te halen. 
Braeckman fotografeert immers geen 
gebeurtenissen of  karakters, maar plaatsen. 
Wanneer er toch mensen in beeld verschij-
nen, zijn dat geen actoren. Het gaat immers 
niet om wat die mensen doen of  om wie ze 
zijn. Braeckman gebruikt ze omdat ze bij de 
plaats passen. Braeckmans eerste referentie 
is niet de artistieke of  journalistieke docu-
mentaire fotografie, maar de westerse beeld-
traditie zoals die voornamelijk binnen de 
schilderkunst is ontwikkeld en door de eer-
ste generaties fotografen nog is overgeno-
men. En opvallend is dat Braeckman daar-
binnen zijn genres precies kiest. Geen 
geschiedenissen: geen situaties, geen drama 
en geen anekdotiek. Nauwelijks portretten: 
in dit boek is slechts één (allegorisch) zelf-
portret opgenomen. Geen landschappen, en 
evenmin een stillevenachtige evocatie van 

l’âme des choses. Maar wel variaties op en 
combinaties van het interieur en het naakt.
 De wereld die Braeckman toont is letter-
lijk uitzichtloos: het is een wereld zonder 
ramen, zonder ‘buiten’. De vensters van zijn 
kamers zijn steeds afgeschermd met gaas, 
de gordijnen zijn dichtgetrokken, of  het 
raam kijkt uit op een muur. (R.G.-B.X.-99, 
GA-NY-94/95) Wanneer er een zeldzame 
keer toch licht binnenvalt of  uitzicht is – in 
het boek is één foto opgenomen uit de reeks 
strandzichten vanuit appartementsgebou-
wen langs de Belgische kust – voegt dat licht 
zich in de algehele grijzigheid van de kamer, 
en lijkt het uitzicht wel een poster die op het 
glas plakt.
 Elk beeld beperkt, beklemt. Nagenoeg 
steeds vormt een wand of  scherm waar men 
tegen oploopt of  waar de blik tegen aanbotst 
het voornaamste beeldelement. Dikwijls 
wordt de kijker direct voor (een beeld van) 
een wand geplaatst en stelt het beeld zelfs 
geen ruimte voor, maar confronteert het 
met een close-up of  uitsnede uit een paneel, 
een muur, of  een oppervlak. Het voorgestel-
de materiaal is homogeen en doordat het 
aan de vier zijden over de randen doorloopt, 
is er niets om het mee te verbinden. Daardoor 
is het onmogelijk het beeld te situeren, zeer 
moeilijk om een schaal te bepalen, en dik-
wijls geheel onmogelijk om te benoemen 
wat men ziet. Het kan om een wateropper-
vlak of  een wolkenhemel gaan, maar ook 
om een marmervloer, om planken of  lami-
naat, om jute, om pleisterwerk of  mozaïekte-
gels, of  om een dekbed. (N.P-M.I.-05, L.A.-
R.A.-95, P.L.-D.P.-01, T.P.-B.X.-02, p. 277,  
p. 284, p. 319, p. 335, p. 338, p. 345) Een 
dergelijke voorstelling zegt niets, en tracht 
ook niets te zeggen: ze toont enkel een arm 
en onherkenbaar landschap, gevormd door 
de structuur en textuur van het materiaal, 
soms door decoratieve motieven met geen of  
weinig diepte of  reliëf. (G.H.-W.E.-98, H.S.-
N.Y.-0-94, B.D.-P.L.-95-01, p. 158, p. 323) 
Exemplarisch is de frontale en beeldvullende 
opname uit 1997 van een wandkaart van 
de wereld, waar het reliëf  van de continen-
ten tegelijk opdoemt uit en/of  opnieuw weg-
zakt in de wand. (W.R.-W.A.-97) Wanneer 
het gaat om soepel materiaal, dat krult of  
plooit, krijgt het beeld een – zij het erg 
beperkte – diepte en suggereert het vaag 
ruimte. (S.C.E.-A.U.-11, p. 301) Maar wan-
neer het vlak overlapt met een of  meerdere 
soortgelijke vlakken, of  randen en hoeken 
heeft waar men langs of  onderdoor kijkt, om 
bijvoorbeeld een hoek van een plafond of  
een tapijt te zien, volstaat dat ene detail als 
plaatsbepaling: ‘bedsprei’, ‘wandscherm’, 
‘archiefkast’… Het volstaat om een Gestalt 
waar te nemen en het beeld krijgt structuur 
en diepte. (H.R.-B.A.-98, H.B.-V.E.-00, V.H.-
G.E.-01, G.P.-P.O.-09, p. 265, p. 313, p. 295) 
Dit houdt echter niet in dat de namen van de 
dingen ook het onderwerp van het beeld vat-
ten. Een bedsprei of  een tapijtloper voor een 
muur herkennen is nog niet vatten wat het 
beeld toont. (p. 152)
 Wanneer de foto overduidelijk een kamer 
of  interieur voorstelt, gaat het nagenoeg 
altijd om doorgangsruimtes of  om ruimtes 
waar niemand thuis is, waar men niets kan 
doen: lobby’s, zalen, lifthallen, hotelkamers. 
De rekwisieten zijn bedden, nachtkastjes en 
stoelen. Geen tafels, geen gebruiksvoorwer-
pen, geen persoonlijke bezittingen, geen 
kleren. Ook hier domineren homogene 
vlakken en wanden: vast tapijt, tegelvloe-
ren, douchewanden, schuifwanden, kast-
deuren, liftdeuren, bedspreien, wandgordij-
nen, rolluiken, glas, wandspiegels, 
lambrisering, plinten… De blik wordt op de 
wand gericht of  in een hoek vastgezet. Het 
gevoel van beperking en beklemming wordt 
dikwijls versterkt door het systematisch 
openen en onmiddellijk opnieuw blokkeren 
van doorkijkjes. De doorkijk biedt immers 
nooit een uitzicht of  een uitweg. Het per-
spectivisch, labyrintisch of  unheimlich-mys-
terieus verdiepen van het interieur door 
middel van kieren, open kasten of  deuren, 
traphallen, gangen en enfilades, en/of  door 
het gebruik van schaduw en schemering in 
het interieur, heeft een lange traditie in de 
kunst, van Italiaanse renaissanceschilders 
zoals Carpaccio tot de 17de-eeuwse 

Hollandse traditie met schilders als De 
Hooch en Van Hoogstraeten, die het per-
spectief  uitrekken en de stemmigheid van 
het interieur oplossen in een teveel aan 
abstracte ruimte. Maar er is ook de barokke 
traditie die de perspectivische, construeren-
de blik verstrikt in oneindigheid, van de the-
aterdecors van de Bibiena-familie tot de 
Carceri van Piranesi. En er is de meer moder-
ne, intimistische variant, die weifelt tussen 
het welbehagen van de burgerlijke huise-
lijkheid en het unheimliche, van schilders als 
Xavier Mellery, Vilhelm Hammershoi en 
Louis Thevenet tot de surrealisten en Alfred 
Hitchcock. Wanneer Braeckman het motief  
van de doorkijk gebruikt, sluit hij het zicht 
onmiddellijk af. Het gebruik van schemer of  
duisternis, waarbij men wel in de verte kijkt 
maar niets kan zien, is zeker de meest klas-
sieke en zachtste manier om tegelijk de sug-
gestie van ruimte en diepte te wekken, en 
die onmiddellijk af  te stoppen. Braeckman 
gebruikt de formule herhaaldelijk (bijvoor-
beeld E.R.-B.A.-98, p. 326). Het is zijn 
manier om ook buitenshuis besloten ruim-
tes te creëren: een flauwe lichtkring van een 
paar stappen groot, omringd door schemer 
waarin zwarte, compacte volumes opdoe-
men. (P.H.-G.E.-92/95, T.A.-A.N.-96) Maar 
hij ensceneert ook vele varianten van de 
traditionele ‘doorkijkjes’: de opening tussen 
gordijnen, de open deur, de gang, de kast die 
op een kier staat, de traphal. Ook dan frus-
treert hij onmiddellijk en abrupt de ver-
wachting die de opening wekt: de doorkijk 
tussen of  onder de gordijnen botst steevast 
op een tweede gordijn, op een lambrisering 
of  op een kastenwand. De deur is vals, de rij 
opeenvolgende kamers zijn allemaal iden-
tiek, de weg loopt dood. (K.E.-W.E.-98, 
A.D.F.-S.A.-03, S.D.-V.O-99, A.D.F.-B.E.-03, 
K.A.-B.X.-96, p. 250, p. 302) Het beste 
voorbeeld binnen de schilderkunst van deze 
beeldopbouw is zeker het oeuvre van de 
19de-eeuwse Antwerpse schilder Henri De 
Braekeleer. Men kan naast de foto’s van 
Braeckman makkelijk een reeks schilderijen 
van De Braekeleer hangen die, wat dit 
betreft, onthutsend gelijk zijn.
 Het basisbeeld in Braeckmans oeuvre is 
de hotelkamer: de plaats waar iemand met 
zichzelf  alleen is of  waar lichamen met 
elkaar geconfronteerd worden, niet 
beschermd of  verzacht door huiselijkheid. 
Naast interieurs fotografeert Braeckman 
ook naakten, op heel verschillende manie-
ren: van picturaal afstandelijk tot gla-
mourous, van Balthusachtig tot licht porno-
grafisch. Het gaat niet om portretten. De 
vrouwen zijn ‘modellen’: generieke, alge-
mene lichamen die niet het onderwerp zijn, 
maar als onderdeel van de compositie de 
betekenis van het beeld mede preciseren. De 
keuze voor traditionele beeldformules, de 
plaatsing en houding van de vrouwen, en 
het systematisch afdekken van de ogen en 
de gezichten leidt de aandacht naar het 
interieur zelf. De vrouwen die afgewend op 
bed of  op de grond liggen, de vrouwen voor 
een deur of  op de drempel, de close-ups van 
een vrouw met opgetrokken benen, werken 
daarbij als het verlengde en het vluchtpunt 
van de vele ‘doorkijkjes’: de blik dringt 
steeds dieper naar ‘binnen’, waarbij het 
donker schaamhaar van de vrouwen de rol 
van de kier opneemt, en de ‘ingang/uit-
gang’ van het beeld wordt. (E.P.-S.V.-93, 
Vladivostok 2-08, N.P-F.A.-04, E 105-1993) 
Het meest expliciete voorbeeld is de foto van 
een vrouw op de rand van het bed, die voor-
overbuigt en tussen beide handen door naar 
haar buik kijkt, waarbij het lange zwarte 
haar tot in de schoot valt. (E.B.-L.Y.-96) De 
blik van de kijker, die vanzelf  de ‘doorkijk’ in 
een beeld volgt, wordt hier parallel gescha-
keld met de reflex om de blikrichting van 
personages in een beeld te volgen. Zo wordt 
de donkere schoot het vluchtpunt van de 
weg die tot in de hotelkamer voert, het 
‘diepste binnen’. Maar die weg is ook dan – 
zoals steeds bij Braeckman – sans issue. (Zie 
voor een beeld met een identieke beeldop-
bouw: V.R.-P.A.-96.)
 Met het oog op het inperken of  afsluiten 
van de beeldruimte componeert (of  selec-
teert) Braeckman zijn beelden niet alleen 
heel precies, maar gebruikt hij ook bijzon-

dere mogelijkheden van de fotografie. Zeer 
openlijk en duidelijk is het gebruik van de 
onscherpte – als kenmerk van het globale 
beeld, niet als het complement van dramati-
sche focus – om het beeld ‘onleesbaar’ en zo 
minder toegankelijk te maken. (L.O.-
N.Y.-94, G.P.-B.X.-98, CB-286-93) Een 
sterk voorbeeld is een zeer onscherpe close-
up van een vrouw in een lange zwarte jas of  
cape. (p. 22) Het onscherpe donkere vlak 
dat het beeld goeddeels vult, lijkt eerst een 
schaduw die op een deur valt, tot een glim-
mende laars die onder het zwart uitsteekt 
toelaat een jas te herkennen. Onscherpte in 
een beeld die niet het effect kan zijn van 
mist of  schemering, dringt de beschouwer 
het besef  op dat hij slechts een beeld ziet. 
Braeckman gebruikt daarvoor ook, en zeer 
intensief, een tweede essentiële mogelijk-
heid van de fotografie: de reproductie.
 De wereld van Braeckman is letterlijk uit-
zichtloos, maar dat betekent niet dat er op 
de foto’s geen vertes en geen landschappen 
te zien zijn. Een paar keer duiken het soort 
exotische en grootstedelijke landschappen 
op waarmee men de muren van hotels en 
kantoorgangen pleegt te versieren. Van de 
openheid en wijdte die ze suggereren, blijft 
echter niets over. Ze fungeren als schamele 
substituten of  trieste surrogaten voor écht 
uitzicht. (K.A.-A.N.-96, S.H.-L.O.-05) 
Vanzelfsprekend hoort het naakte meisje 
dat zich afwendt naar de muur thuis in het 
exotische landschap met water en bootjes 
en verte boven haar hoofd! Vanzelfsprekend 
is ‘la vraie vie’ elders, dat wil zeggen, daar! 
Maar dat ‘elders’ is niets dan een prent, en 
hier is er enkel dat ene lichaam. We zullen 
het dus met dat beetje ‘verte’ moeten stel-
len. (V.R.-P.A.-96) De meest brutale en radi-
cale manier waarop Braeckman de kleine 
troost die het uitzicht kan bieden wegneemt, 
is door lege televisieschermen te fotografe-
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ren. Is het niet dat ‘zicht op de wereld’ dat de 
hotelkamers leefbaar maakt? Door een leeg 
grijs scherm frontaal te fotograferen en de 
onderrand van het scherm precies op de 
beeldrand te plaatsen, zodat het met het 
beeldvlak samenvalt, wordt het beeld zelf  
blind, en slaat de uitzichtloosheid van het 
onderwerp op het gehele beeld over. (S.O.-
H.O.-96, pp. 306-307)
 De voornaamste manier waarop 
Braeckman de reproductie artistiek gebruikt 
is door afbeeldingen te fotograferen. Soms doet 
hij dat bijna programmatisch en te duide-
lijk, bijvoorbeeld wanneer hij een naaktfoto 
fotografeert, maar nog net de randen van 
het beeld en de plank waarop het bevestigd 
is meeneemt (in R.P.-L.E. 98 is het 
Braeckman natuurlijk om de gekartelde 
rand te doen, waar de foto ter hoogte van 
het geslacht van een vrouw is afgescheurd). 
In bijna alle soortgelijke werken vult de 
gereproduceerde afbeelding echter het hele 
beeld. Het gaat om foto’s van illustraties, 
schilderijen (soms met hun lijst) en om werk 
van Braeckman zelf. Wanneer hij gedrukte 
beelden fotografeert en uitvergroot, wordt 
het raster zichtbaar en lost het beeld op in 
vlekken. Het vervaagde, nadrukkelijk onech-
te karakter van deze beelden biedt 
Braeckman wel de vrijheid om onderwer-
pen te kiezen die hij anders zelden behan-
delt, zoals het portret ten voeten uit (I.P.-
E.E.-01, I.P.-E.E(3)-01), of  een buitenzicht 
(G.H.-I.O-01). Wanneer hij schilderijen 
fotografeert, kiest hij conventionele realisti-
sche voorbeelden. Hij benadrukt zeker niet 
de materialiteit of  de geste van het schilde-
ren, maar zoekt de glans van de vernislaag 
op, om zo het beeldvlak te doen oplichten en 
te isoleren, en er de voorstelling zelf  mee af  
te dekken. Het beeldvlak zelf  zichtbaar 
maken, waarbij de beschouwer door de 
glans verblind wordt, is zeker een van de 
meest radicale manieren om het schilderij 
zijn diepte-illusie te ontnemen. (C.O.-
I.S.L.-94, S.B.-G.E.-97, p. 180) Meestal 
fotografeert Braeckman echter zijn eigen 
werk. Net zoals bij de schilderijen, zoekt hij 
de glans op, of  de weerschijn van de flash op 

de foto, om zo het beeldvlak voor het beeld 
te schuiven. Op de afdruk van de foto schuift 
deze ‘glans’ – van het licht dat weerkaatst 
op het schilderij of  op de bladzijden van een 
boek – achteruit tot in het beeld, duwt daar 
het oorspronkelijke beeld achteruit en dekt 
het gedeeltelijk af. Zo wordt het beeld als 
geheel vlak: de kijker ziet immers dat de 
beeldruimte die zich lijkt te openen ‘onecht’ 
is. Verschillende beeldlagen worden deels 
naast, deels op elkaar gelegd, zodanig dat de 
glans de diepte in het beeld tegenspreekt én 
omgekeerd. (Zie bijvoorbeeld het complexe 
spel met het kapsel van een meisje, waarbij 
de schaduw ‘diepte’ suggereert en de glans-
vlek haar hoofd afdekt in M.R.-P.O.-99, en 
ook AP7/07-02.) Daarbij komt de glans van 
het gefotografeerde beeldoppervlak soms 
naast of  bovenop de ‘natuurlijke’ glans te 
liggen van glimmende voorwerpen of  mate-
rialen, die deel uitmaken van de interieurs 
die de ‘onderlaag’ van het beeld vormen. 
Vooral in het laatste geval ontstaat een 
bevreemdend composietbeeld, bijvoorbeeld 
wanneer Braeckman, in een van de zeldza-
me gekleurde werken, een foto van een 
nachtlamp zo fotografeert dat de glans van 
de flash op de foto het licht van de lamp 
tegelijk bedekt en vervangt (W.T.01, zie ook 
p. 305). In een aantal werken, vooral voor-
stellingen van zeer homogene vlakken en 
close-ups van wanden, is de schijn van de 
weerkaatsing op het materiaal en van het 
beeldoppervlak zo licht en subtiel, dat niet 
meer uit te maken valt of  het gaat om een 
interieurbeeld of  om een foto van een foto… 
(E.H-E.H.-01) Een vergelijkbaar eindeffect 
bekomt Braeckman door vervuilde of  
beschadigde negatieven af  te drukken. Een 
perfect en gaaf  beeld beeldt hier een 
‘geschonden’ beeld van een interieur af, en 
de kijker beseft dat hij naar een kapot beeld 
kijkt, en niet door een venster naar een 
‘elders’. (p. 228, p. 259)
 Braeckman is geen fotograaf, maar een 
beeldenmaker die werkt binnen de picturale 
traditie, en vraagt wat het beeld is en wat het 
vermag. Hoeveel werkelijkheid kan het ver-
dragen of  vasthouden? Zijn oeuvre insis-

teert: beelden zijn schaduwen van schadu-
wen. Ze tonen bijna niets: iets van het 
verlangen dat overal woekert, en een beetje 
licht dat evenzeer verblindt en dus verduis-
tert als verlicht. De eigenheid van 
Braeckmans beelden wordt duidelijk wan-
neer men zijn fotografisch grijs contrasteert 
met de manier waarop René Magritte het 
donker en het zwart in zijn schilderijen 
inzet. Het is een belangrijke bouwsteen in 
het systeem van opposities waarmee 
Magritte zijn modellen van de werkelijkheid 
samenstelt: het hemelsblauw tegen het 
zwart, het lichaam tegen de rots, de zwaarte 
en opaciteit van objecten tegen het beweeg-
lijke en doorzichtige vuur. Magritte speelt in 
zijn werk de ambiguïteit van het zwart hele-
maal uit: het zwart kan immers de duister-
nis voorstellen, met al wat daarin schuilgaat 
en angstig maakt, maar ook het Niets, de 
absolute leegte, waar geen ding het licht kan 
vangen. Daarbij geeft de vage overgang of  
scherpe scheiding van licht en donker aan 
hoe het beeld te lezen. Hij gebruikt het abso-
lute zwart in schilderijen zoals L’Image par-
fait (1928) en het sleutelwerk La Lunette 
d’approche (1963), waar een doorkijk het 
interieur op een zwarte nacht opent. 
Magritte heeft een reeks beelden gemaakt 
die de fotowerken van Braeckman inhoude-
lijk en/of  compositorisch lijken te prefigure-
ren, zoals Le Village mental (1926), La 
Réponse imprévue (1933, een zicht in een 
donkere ruimte door een deur waarin een 
silhouet is uitgezaagd), of  L’Ombre céleste 
(1927, een silhouet gesneden uit wolkenhe-
mel voor een muur waarnaast het donker 
dreigt). Maar in de duisternis van de schilde-
rijen dreigt ook altijd het Niets, in de schrik 
zit er ook angst, in de psychologie zit er 
metafysica. Daar doet de schilderkunst van 
Magritte wat de fotograaf  Braeckman niet 
kan: men kan immers wel de nacht, maar 
niet het Niets fotograferen. De beeldsoort 
maakt dus het verschil, en bepaalt de speci-
ficiteit – en de beperkingen – van het artis-
tieke beeld dat vertrekt van een foto: de foto-
grafie blijft steeds binnen de wereld en het 
leven, de schilderkunst gaat daar (soms) aan 

voorbij. Fotografia metafisica bestaat inder-
daad niet. De fotowerken van Braeckman 
blijven spiegels die de wereld tonen, het zijn 
geen verschijningen die de wereld openbre-
ken. Daarom komt Braeckman het dichtst in 
de buurt van Magritte waar deze duisternis 
voorstelt, en die niet metafysisch, maar 
mythisch oplaadt met vrouwentorso’s en 
het geheim van het geslacht, zoals in Le 
Palais d’une courtisane (1928) of  het weinig 
bekende Le Symbole dissimulé (1929). En 
toch doet Braeckmans fotowerk meer dan 
een blik vastleggen of  een stemming uit-
drukken. Door de beeldruimte oppressief  af  
te sluiten en in te perken, en de ervaring van 
verte, wijdte, leegte – waarin toch het besef  
of  de wens schuilt dat de Werkelijkheid gro-
ter en méér is dan de Wereld – uit de interi-
eurs te halen, stelt het beeld de angstaanja-
gende gedachte voor dat er is wat er is, en 
verder niets mogelijk is.

* Voor de verwijzingen naar werken die reeds 
gerealiseerd en getoond zijn, gebruik ik de titels; 
bij de foto’s die vooralsnog enkel in het boek zijn 
afgedrukt en nog geen titel hebben, vermeld ik 
de paginanummers. Een ruime selectie is ook te 
bekijken op de website www.dirkbraeckman.be.

De tentoonstelling Dirk Braeckman vond van 
6 oktober 2011 tot 8 januari 2012 plaats in 
Museum M, Vanderkelenstraat 28, 3000 
Leuven (016.27.29.29; www.mleuven.be).

Het boek Dirk Braeckman (essays van Martin 
Germann en Dirk Lauwaert) verscheen in 
2011 bij Roma Publications te Amsterdam 
(www.romapublications; i.s.m. M – Museum 
Leuven, en de Appel, Amsterdam). 

Het werk van Dirk Braeckman wordt verte-
genwoordigd door Zeno X Gallery (Leopold 
De Waelplaats 16, 2000 Antwerpen & Appel-
straat 37, 2140 Borgerhout; 03/216.38.88; 
www.zeno-x.com). 
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De trap van het Brouwershuis, 1877 (?), ets
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JEROEN PEETERS 

1. 

In het omvangrijke oeuvre van de Franse 
filosoof  Jean-François Lyotard nemen 
geschriften over esthetica een belangrijke 
plaats in, onder meer over het sublieme. 
Minder bekend zijn de tientallen teksten die 
Lyotard schreef  over eigentijdse kunste-
naars, meestal schilders, zoals Valerio 
Adami, Karel Appel, Daniel Buren, Sam 
Francis, René Guiffrey, Bracha Lichtenberg 
Ettinger, Jacques Monory en Barnett 
Newman. Vaak gaat het om gelegenheids-
teksten die in tijdschriften en catalogi, en 
sporadisch in boeken terechtkwamen, of  
werden voorgelezen op symposia. Sommige 
bleven ongepubliceerd in het Frans. Onder 
redactionele leiding van de filosoof  Herman 
Parret wordt dit heterogene corpus nu ver-
zameld in een geïllustreerde, zevendelige en 
tweetalige uitgave (Frans-Engels), waarvan 
reeds vijf  volumes verschenen bij de 
Leuvense Universitaire Pers. De eerste twee 
volumes zijn monografieën die voor het 
eerst in het Frans verschijnen: Karel Appel: 
Un geste de couleur (1992) en Sam Francis: 
Leçon de ténèbres. ‘Like the paintings of  a blind 
man’ (1993).1 Het derde volume en de twee 
nog te verschijnen volumes omvatten wat 
meer bekende boeken: Les Transformateurs 
Duchamp (1977, vol. III), Que Peindre? 
Adami, Arakawa, Buren (1987, vol. V) en 
L’assassinat de l’expérience par la peinture: 
Jacques Monory (1984, vol. VI).2 Tot slot is er 
het vierde volume, dat uiteenvalt in twee 
delen: deel a bundelt negen verspreide en 
onuitgegeven teksten over esthetica en 
kunsttheorie, aangevuld met samenvattin-
gen van nog andere opstellen (hier was vol-
ledigheid dus geen criterium); deel b verza-
melt zo’n veertig verspreide geschriften over 
kunstenaars uit de periode 1971-1997.3

 Het opsporen van die teksten is op zich al 
een huzarenstuk, wat maakt dat dit deel 
van Lyotards oeuvre tot dusver nauwelijks 
is onderzocht.4 Op dat vlak laat de reeks 
overigens kansen liggen. Zo bieden de in- en 
uitleidingen in deel IV weliswaar een wijs-
gerige en soms ook kunsthistorische kade-
ring van het materiaal, maar over tekstge-
nealogie komen we helaas weinig te weten. 
De aanleiding en context van de essays, als-
ook de persoonlijke band van Lyotard met 
de kunstenaars, zijn nochtans relevant voor 
verder onderzoek. In welke mate hebben 
bepaalde schilders een invloed gehad op het 
theoretische oeuvre van de filosoof? Ook de 
beeldredactie is niet de sterkte van de reeks: 
zo krijgen de meeste teksten in de vierde 
bundel slechts één illustratie, die niet altijd 
in relatie staat tot de tekst, terwijl Lyotard 
soms naar specifieke werken verwijst.
 Het is verleidelijk de kunstgeschriften als 
illustraties of  voetnoten bij Lyotards esthe-
tica en theoretische oeuvre te beschouwen. 
Aangezien Lyotard de positie en autoriteit 
van kunstgeschiedenis, esthetica en kunst-
theorie gedurig deconstrueerde, stelt zich 
echter ook de vraag naar het statuut en de 
eigen plek van deze geschriften. Door de 
chronologische bundeling per kunstenaar 
maken de verzamelde teksten duidelijk hoe 
een handvol inzichten en referenties bij 
Lyotard geregeld terugkeert, maar zich 
doorheen de jaren ook transformeert. Zo 
zijn er thema’s als de relatie kunst-cultuur-
product, kunst als experiment, het sublie-
me, de kleur als specifiek medium van de 
schilder, het geheim van de visualiteit, en de 
belofte van een andere zintuiglijkheid. 
Hoewel de kunstgeschriften te heterogeen 
zijn om ze als een geheel te behandelen, laat 
staan als een theorie, bieden de teksten de 
mogelijkheid om de ontwikkeling van deze 
thema’s van naderbij te bekijken. 

2.

In La philosophie et la peinture à l’ère de leur 
expérimentation (1981) bezint Lyotard zich 
over enkele klassieke wijsgerige posities 
tegenover kunst, met name de teksten van 
Diderot over Vernet en van Merleau-Ponty 

over Cézanne. Uit hun benaderingen blijkt 
een vanzelfsprekende analogie tussen 
wereld en representatie, perceptie en 
beschrijving, die volgens Lyotard niet lan-
ger houdbaar is: omdat schilderen, kijken 
en schrijven een eigen noodzaak hebben, 
zijn ook hun onderlinge relaties asymme-
trisch. Filosofen moeten daarom het denken 
en argumenteren voor het schrijven inrui-
len, en daarmee het traktaat voor het essay, 
dat een meer ‘satirische’ aanpak beoogt: 
‘Avec la satire vous avez la bride sur le cou et 
vous pourrez vous faire selon l’occasion 
pédagogique, dissertatif, narratif, conversa-
tionnel, lyrique, épique, ou sec comme un 
rapporteur à la Cour des comptes, et vous 
donner ainsi les moyens d’aimer et faire les 
expérimentations les plus hétérogènes, et 
d’être aimé d’elles.’5

 Eerder dan het creëren van analoge tek-
sten staat dit schrijfproces een experimente-
ren met het eigen medium voor. Inderdaad 
hanteert Lyotard telkens andere literaire 
strategieën, stijlen en tekstgenres in zijn 
kunstgeschriften, wars van enige systema-
tiek: handleiding, brief, notities, essay, 
transcriptie van een video-interview, ver-
haal, portret, poëtische glossen, recensie, 
lezing. Die experimenteerzucht of  performa-
tive writing leidt tot eigenzinnige, literaire 
teksten die het werk van de kunstenaar niet 
meteen verhelderen; veeleer zijn de teksten 
een symptoom van een weerbarstige wijsge-
rige strategie die claimt lak te hebben aan 
systematische interpretatie en gedurig ont-
snappingsroutes uit de theorie en de esthe-
tica zoekt. Toch blijft de filosoof  het volgens 
Lyotard aan het werk verplicht om voor 
inzicht te zorgen: ‘Nous philosophes, appe-
lés à commenter les oeuvres de l’art […], 
nous restons en dette de l’obligation de 
comprendre et de faire comprendre les ges-
tes des autres. Et l’on ne voit pas en quoi 
notre gesticulation à nous, au sein de notre 
langue, peut comprendre et faire com-
prendre ces oeuvres.’6

 Tegelijk dient gezegd dat Lyotard geen 
scherp analyticus van kunstwerken is, 
waardoor de verzamelde teksten een kro-
niek vormen van een dubbel falen van 
Lyotard als kunstcommentator. Door steeds 
weer ijdele pogingen te ondernemen de 
waarheid van specifieke kunstwerken uit te 
spreken, weet Lyotard dat onvermogen wel 
vaak treffend open te plooien op een meta-
niveau. Wat hij in filosofische zin onder 
woorden tracht te brengen, zijn de mogelijk-
heden en beperkingen van het kijken en het 
schrijven. Van beschrijving, benoeming en 
interpretatie, verschuift de inzet van 
Lyotards kunstgeschriften zo naar de vol-
gende vraag: hoe kan het schrijven getuige-
nis afleggen van de singulariteit van het 
kunstwerk?
 In het boek over Karel Appel uit 1992 doet 
Lyotard dit hele denkproces stapsgewijs uit 
de doeken in dialoog met Appels oeuvre. 
Denken niet langer als argument, maar als 
werk beschouwen, en via het schrijven de 
materie van de woorden in rekening bren-
gen, is wat Lyotard ‘une manière’ noemt, 
tegenover methode.7 En toch probeert 
Lyotard allerhande methodes uit die hem als 
instrument ter beschikking staan. Hij zet 
Kants esthetica’s van het schone en het 
sublieme uiteen om te botsen op de ‘onver-
schilligheid’ van Appels werk. Of  hij stelt een 
lange akte van beschuldiging op tegen de 
kunstgeschiedenis, omdat die de artistieke 
tijd, dat is het kunstwerk als gebeurtenis, 
geen plek geeft en kunst verwart met het cul-
tuurproduct. Hoe in één beweging al die ken-
nis aanwenden, op het spel zetten én volledig 
naast zich neerleggen in de confrontatie met 
een kunstwerk? Volgend op die theoretische 
overwegingen schrijft Lyotard uiteindelijk 
een lange poëtische dialoog tussen het den-
ken en de kleur, als een dans met woorden – 
hij laat zich als het ware gaan. ‘L’ascèse 
méditative, l’ouverture du troisième oeil, la 
leçon de l’animal et de l’enfant, c’était cela: 
laisser passer le rythme des ondulations sans 
les filtrer par les cribles du connu, du con-
naissable et du permis, du défendu.’8 Die 
melancholische drijfveer, die ondanks alles 
een naïef  kijken als horizon koestert, wordt 
in Lyotards latere teksten steeds explicieter.

3.

Maar eerst moeten we nogmaals terugke-
ren naar het ‘experiment’ van schilders en 
filosofen. In Lyotards kunstgeschriften keert 
ook Walter Benjamin geregeld terug als 
gesprekspartner. Lyotard deelt diens analy-
se van een perceptie in crisis en een failliet 
van de ervaring in het tijdperk van de tech-
nologische reproductie, maar niet zijn con-
clusie: kunstenaars experimenteren van-
daag namelijk met allerhande media en 
soorten informatie, zij het zonder de ver-
wachting uitzicht op een ‘menselijke’ bete-
kenishorizon of  ervaring te moeten bieden. 
De belofte van Bildung, emancipatie of  ver-
heffing is volgens Lyotard modern en dus 
romantisch.9 ‘Que voulons-nous de l’art 
aujourd’hui? Eh bien, qu’il expérimente, 
qu’il cesse d’être seulement moderne. En 
disant cela, nous expérimentons. Et que 
voulons-nous de la philosophie? Qu’elle 
analyse ces expérimentations, au moyen 
d’expérimentations réflexives.’10 Dat proces 
leidt niet langer tot een eenheid van beteke-
nis of  zijn, maar tot meerduidigheid en 
incommensurabiliteit. Hoewel Lyotard 
vooral schreef  over schilders, verwijst hij 
naar Documenta 5 (1972) als voorbeeld van 
de diversiteit aan media en strategieën waar 
eigentijdse kunstenaars mee werken, en 
hoe die ook sporen nalaten in de catalogus, 
en in de ervaring en herinnering van toe-
schouwers: ‘On sonde des puissances de 
sentir et de phraser, aux limites de ce qui est 
possible, et donc on étend le sensible-sen-
tant et le dicible-disant, on expérimente, 
c’est toute la vocation de notre postmoder-
nité, et l’on ouvre au commentaire une car-
rière infinie.’11

 Die spanning tussen experiment en erva-
ring interesseert Lyotard bijzonder, en hij 
komt er in uiteenlopende contexten op 
terug. In de teksten uit de jaren 70 over René 
Guiffrey, die witte abstracten schildert en 
ernaar streeft de hand van de schilder uit te 
schakelen, heeft Lyotard aandacht voor de 
technieken die de schilder gebruikt, precies 
om diens verlangen een machine te worden 
en zo de postmoderne conditie weerspiegeld 
te zien in zijn werk, in perspectief  te plaat-
sen. Uiteindelijk is de bijna machinale aan-
pak van Guiffrey een singulier artistiek 
gebaar, en daarin verschilt het van het ‘pro-
duct’ en zijn kapitalistische productiemo-
dus, ‘qui est reproduction du même dans un 
dispositif  constant.’12 Het uitwissen van het 
lichaam van zowel schilder als kijker is een 
artistieke strategie die zich reflexief  ver-
houdt tot een bepaald tijdsgewricht. Omdat 
reproducties niet voldoen, moeten de wer-
ken steeds weer beschreven en geanalyseerd 
worden: de witte abstracten van Guiffrey 
bieden immers weerstand aan een oog dat 
enkel tot herkenning in staat is.13

 De problematiek van de reproduceerbaar-
heid die de ervaring onder druk zet, keert in 
de jaren 90 terug in teksten over het hyper-
realisme van François Lapouge – werk dat 
Lyotard ironisch genoeg enkel van repro-
ducties kende. Ook hier zeggen de schilde-
rijen iets anders dan de foto’s: ‘Le peintre 
montre à tous: vous voyez tout ce que vous 
voyez, vous ne voyez presque rien, il faudra 
voir davantage. Non pas voir autre chose ou 
plus d’objets, mais mieux voir ce qu’est 
voir.’14 De condities van fotografie en ande-
re reproductietechnieken zijn verinnerlijkt 
door het kijken en doordringen dus de zin-
tuiglijke realiteit. Maar om die fenomenen 
te verklaren moet men vooral beter kijken: 
‘L’explication par le contexte socio-techno-
logique est fautive en son principe. Ce qui 
est artistique dans les oeuvres visuelles 
(comme dans les autres) consiste en un 
geste dont l’espace-temps et la matière de la 
vision sont capables en soi. […] L’art visuel, 
à commencer par l’art de peindre, a tou-
jours été et sera toujours à l’affût de cette 
puissance inépuisable du visible, qui excède 
les données du regard ordinaire, et ce que le 
peintre allègue contre l’évidence.’15 De 
moderne schilderkunst, en de avant-gardes 
in het bijzonder, bieden een getuigenis van 
de aanslagen die het visuele denken kan 
plegen op de vanzelfsprekendheid van het 
zichtbare.

Wat te denken van deze waardering van het 
artistieke experiment als een kritisch gebaar 
tegenover de technologische en culturele 
mogelijkheidsvoorwaarden van de alle-
daagse blik? Lyotard lijkt zich een koele 
minnaar te tonen van de visual studies, een 
paradigma dat rond die tijd opgang maakte 
onder impuls van het Franse denken, waar-
onder Lyotards Discours, Figure (1971).16 
Het kijken vrijwaren is voor Lyotard een 
principiële kwestie, maar ook een filosofisch 
verweer tegen allerhande denkstijlen en 
ideologieën die het kijken tot vormen van 
lezen reduceren.17 Wat Lyotard in zijn late-
re teksten over kunst bezighoudt is een her-
toe-eigening van het kijken en daarmee de 
belofte van een andere zintuiglijkheid en 
dus ervaring.

4.

Hoe te komen tot een opvatting van het 
sublieme die niet langer romantisch is? 
Lyotard stelt vast dat de avant-gardes nog 
steeds met het onzegbare en het onzichtbare 
bezig zijn, met ‘la problématique du sublime, 
c’est-à-dire, présenter quelque chose qui ne 
peut pas l’être, ou plutôt: présenter qu’il y a 
quelque chose qui ne peut pas être présenté.’18 
Eigentijdse kunstenaars brengen door hun 
experimenten een verschuiving aan: wat 
aan het zichtbare en voorstelbare ontsnapt 
zit niet meer achter of  boven het werk, maar 
erin. Daarmee plaatsen ze ook het statuut 
van de representatie op de helling. Het tonen 
krijgt dan ook een paradoxale, conceptuele 
structuur: het kunstwerk kan enkel gebaren 
stellen die alluderen op wat het overschrijdt. 
In La brûlure du silence (1991) over het werk 
van Ruth Francken, schrijft Lyotard: 
‘L’oeuvre promet, certes, mais elle ne peut 
pas promettre de présenter l’imprésentable. 
Elle peut promettre de présenter le chagrin 
de l’aporie. Les manières de la faire sont 
innombrables. Mais toutes consistent à faire 
du ‘silence visuel’ dans l’oeuvre visible.’19

 Het sublieme gevoel wordt opgewekt door 
een spasme dat de verbeelding te buiten gaat 
en de grenzen van het denken voelbaar 
maakt. In de confrontatie met concrete 
kunstwerken kan de filosoof  er echter niet 
louter het zwijgen toe doen en het werk mys-
tificeren, immers: hoe overschrijdt het artis-
tieke gebaar precies het denken? In zijn boek 
over Karel Appel tracht Lyotard de volgende 
paradox te verhelderen: hoe getuigenis 
afleggen van de aanwezigheid (présence) van 
het absolute in het kunstwerk, terwijl dat 
onzichtbare zich slechts laat betrappen voor 
zover dat werk behoort tot de orde van het 
zichtbare en de voorstelling (présentation)?20

 Wat bedoelt Lyotard juist met dat ‘gebaar’ 
dat het zichtbare overschrijdt? ‘L’oeuvre 
pourtant n’est d’art qu’autant que quelque 
chose en elle excède l’appropriation: le 
geste, qui se soustrait à la signature, parce 
qu’il se signe lui-même et n’est que 
l’insensible se signant dans le sensible.’21 
Even later spreekt hij van een ‘immaterieel 
materieel gebaar’, omdat de materie niet als 
dusdanig presenteerbaar is en onverschillig 
staat tegenover elke vorm van bepaling 
(door de hand van de schilder, door de blik, 
door het commentaar). Paradoxaal genoeg 
laat dit onverschillige gebaar van de materie 
zich slechts benaderen via het beeld, wat 
Lyotard thematiseert door in te gaan op de 
gebaren van de schilder zelf  (bekladden, 
vernietigen van het beeld…) en hoe die een 
index vinden in de presentatie. In het boek 
over Sam Francis is die werkwijze nog dui-
delijker, omdat elk vignet commentaar is bij 
een afgebeeld werk en zijn titel, bijvoorbeeld 
Meaningless Gesture (1958), waarin Lyotard 
toch ook een weerstand van het schilders-
gebaar tegenover het gebaar van de materie 
onderkent: ‘Le geste peut paraître de chan-
ger, il essaie des tours. Il s’agit toujours de 
ne pas succomber à la tentation du visible et 
d’honorer en lui l’obscur pouvoir qui le rend 
possible, mais plusieurs voies sont ouverts, 
plusieurs sortes d’offrandes peuvent être 
risquées.’22

 Nogmaals: de taak van schilders bestaat 
niet in het mystificeren van de mogelijk-
heidsvoorwaarden van het zichtbare, maar 
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in het experimenteren met het visuele om er 
een reflexieve relatie mee aan te gaan. Wat 
het kunstwerk specifiek maakt is dus niet 
enkel de spanning tussen het gebaar van de 
materie en de hand van de schilder, tussen 
présence en presentatie, maar ook de relatie 
tot de kijker die het zo installeert. Door zicht-
baarheid aan het zichtbare toe te voegen, 
daagt het gebaar het kijken en zijn verbeel-
ding uit, ontdoet het van de waan alles te 
kunnen begrijpen en reduceert het tot lou-
ter zien. Zo roept het gebaar via het kunst-
werk op enigmatische wijze het ongeziene 
op: het reduceert het zichtbare tot het visu-
ele in engere zin, dat is tot het regime van het 
kijken en de visuele intelligibiliteit, om dat 
laatste tegelijkertijd open te breken.23

5.

Hoewel de technologische en culturele 
inbedding van het kijken onvermijdelijk zijn 
voor een betekenisvolle ervaring, overstem-
men ze volgens Lyotard al te vaak de idee dat 
kijken niet hetzelfde is als lezen en zich nooit 
volledig laat vatten of  uitputten. In zijn late 
werk gaat hij daarom eerder in op de licha-
melijke en affectieve randvoorwaarden van 
het kijken. Zo schippert de notie ‘timbre’ net 
als het ‘gebaar’ tussen de immateriële mate-
rie en de zichtbare kleur. Maar de muzikale 
oorsprong van deze notie maakt ook duide-
lijk dat Lyotard nadrukkelijk afstand neemt 
van een visuele geletterdheid en verwach-
tingshorizon: de timbres van de schilder 
nodigen uit te luisteren naar de kleur.24 In 
Sondes: les timbres de Lino Centi (1992) ana-
lyseert Lyotard hoe dat in zijn werk gaat: de 
chromatische timbres van de schilder ver-
tragen de haastige, waakzame blik die voort-
durend onderscheidingen wil aanbrengen. 
De reflex van de herkenning dreigt de sub-
tiele variatie teniet te doen, waartegen de 
schilder weerstand kan bieden: ‘Les lents 
déplacements chromatiques qu’une timidité 
minutieuse révèle au fond de la pensée visu-
elle en la sondant, comment un regard vigi-
lant pourrait-il s’en arranger lui qui ne 
reconnaît que des objets colorés?’25

Met het timbre en het luisteren spreekt 
Lyotard dus een ander register aan, namelijk 
dat van het affect en de ontvankelijkheid 
voor het gebaar, waarbij de schilder de rol 
krijgt van eerste kijker. Naar aanleiding van 
het werk van Bracha Lichtenberg Ettinger 
schrijft Lyotard: ‘L’anima n’existe qu’affectée, 
cette âme dont je parle n’est que l’éveil d’une 
affectibilité; et celle-ci reste désaffectée à 
défaut d’un événement sensible, d’un tim-
bre, d’une couleur, qui l’excitent.’26 De kleur 
en het timbre wekken dus de anima, maar er 
is geen poëtica of  esthetica die kan zeggen 
hoe dit in zijn werk gaat. ‘[Le peintre] ne voit 
pas la couleur, il s’éveille grâce à la couleur et 
il veille sur sa force de veille. Le regard peintre 
est la vision de l’absence de sensation dans sa 
présence […].’27 Het affect van de anima is 
altijd singulier, en het is dan ook de taak van 
kunst en het schrijven om daar getuigenis 
van af  te leggen, ‘de témoigner de l’apparition 
contre l’apparence. Mais, dans l’apparence et 
par les moyens de l’apparence.’28 De verschij-
ning is anders gezegd nooit reduceerbaar tot 
de zichtbare vorm en de culturele context 
waaruit ze voortkomt.
 Om zich tot het schilderij als gebeurtenis 
te verhouden, werkt en denkt de schilder in, 
met en tegen het schilderen zelf, dat is met 
de kleur als materie, en met het sensorium 
van het ziende lichaam.29 Dat schilderkun-
stige denken noemt Lyotard een ‘anamnese 
van het zichtbare’, die zich verhoudt tot 
bestaande schilderkunstige ‘talen’ en kijk-
wijzen om via het fantasma en het experi-
ment ‘vergeten’ idiomen op te rakelen. Om 
steeds weer een eerste kijker te kunnen zijn, 
moet de traditie tegelijk omarmd en verge-
ten worden: ‘Peintre n’est pas celui ou celle 
qui voit mieux, mais qui n’y voit plus rien, et 
veut voir et faire voir ce rien.’30 Zonder ver-
heffing te beloven, biedt die constitutieve 
blindheid weerstand tegen de vervlakking 
van de verbeelding door het cultuurproduct 
en de inflatie van de ervaring die ermee 
samengaat. En dan nog moeten we van de 
late Lyotard vooral luisteren naar de onver-
schilligheid van het gebaar, die ons moet 
aanzetten tot een niet-aflatende strijd tegen 
de interpretatie en het ‘verstandige’.31
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l’art / Miscellaneous Texts I: Aesthetics and 
Theory of  Art, Leuven, Leuven University Press, 
2012 (hierna vol. IVa); Idem, Textes dispersés II: 
artistes contemporains / Miscellaneous Texts II: 
Contemporary Artists, Leuven, Leuven 
University Press, 2012 (hierna vol. IVb).

 4  Omtrent het statuut van de kunstkritiek bij 
Lyotard en een gedetailleerde lezing van de 
teksten over Appel, Arakawa en Newman, zie 
Jeroen Peeters, Schrijven in het licht van de 
presentie. Het timbre van Lyotards kunstkritieken, 
in: Jeroen Peeters & Bart Vandenabeele, De 
passie van de aanraking. Over de esthetica van 
Jean-François Lyotard, Budel, Damon, 2000,  
pp. 33-52. Voor een kadering van Lyotards 
kunstenaarsteksten binnen zijn esthetica, zie 
Françoise Coblence, Les peintres de Jean-François 
Lyotard, in: Corinne Enaudeau, Jean-François 
Nordmann, Jean-Michel Salanskis, Frédéric 
Worms (red.), Les transformateurs Lyotard, 
Paris, Sens & Tonka, 2008, pp. 79-97.

 5  Vol. IVa, p. 164.
 6  Vol. I, pp. 56, 58.
 7  Zie vol. I, pp. 52-55. In een inleiding gaat ook 

Herman Parret in op dit onderscheid tussen 
wijze en methode, tussen ‘modus aestheticus’ 
en ‘modus logicus’, zie vol. IVa, pp. 6-8.

 8  Vol. I, p. 180.
 9  Zie ook Manuel Casimiro. Par-dessus le pathos 

(1982), vol. IVb, p. 369. In een gesprek met 
Bernard Blistène in Flash Art (nr. 121, maart 
1985, pp. 32-35) gaat Lyotard ook op deze 
kwestie in.

 10  Vol. IVa, p. 174.
 11  Vol. IVa, p. 166.
 12  En attendant Guiffrey (quatre pièces pour un 

abstrait) (1973), vol. IVb, p. 120.
 13  Zie Sur cinq peintures de René Guiffrey (1976), 

vol. IVb, p. 124.
 14  François Lapouge. La face des choses (1991),  

vol. IVb, p. 458.

 15  François Lapouge. Regarder le réel (1991),  
vol. IVb, p. 476.

 16  Zie Martin Jay, Downcast Eyes. The Denigration 
of  Vision in Twentieth-Century French Thought, 
Berkeley/Los Angeles/London, University of  
California Press, 1994. Het boek sluit af  met 
een hoofdstuk over Lyotard (pp. 543-594).

 17  In de onuitgegeven lezing Peinture et désir 
(1972), opgenomen in vol. IVa (pp. 52-75), 
herneemt Lyotard enkele basisstellingen uit 
Discours, Figure, onder meer de idee van figures 
matrices oftewel picturale inscripties die een 
tijdperk bepalen en op een ‘libidinaal niveau’ 
ook het kijken. Om dat kijken te vrijwaren, 
toont hij zich ook in die tekst principieel 
kritisch tegenover de ‘semiologische ideologie’ 
die het kijken tot een vorm van lezen wil 
reduceren.

 18  Entretien avec René Guiffrey sur le blanc, la ligne 
et l’imprésentable (1982), vol. IVb, p. 158.

 19  Vol. IVb, p. 416.
 20  Vol. I, pp. 30-35, 76-85.
 21  Vol. I, p. 50.
 22  Vol. II, §6.
 23  Vol. I, pp. 30-31, 196-201; vol. II, §13. In een 

epiloog gaat Jean-Michel Durafour in op het 
onderscheid tussen kijken en zien, 
zichtbaarheid en visualiteit, zie vol. IVa,  
pp. 245, 257.

 24  Vol. II, §3.
 25  Vol. IVb, p. 534.
 26  Bracha Lichtenberg Ettinger. Les traces diffractées 

(1993), vol. IVb, p. 552.
 27  Ibid., p. 554.
 28  Ibid., p. 556.
 29  Zie Albert Ayme. Nécessité de Lazare (1993),  

vol. IVb, pp. 350-353.
 30  Bracha Lichtenberg Ettinger. Anamnèse du visible 

(1994), vol. IVb, p. 578.
 31  Zie Flora Danica. La sécession du geste dans la 

peinture de Stig Brøgger (1997), vol. IVb,  
pp. 638-639.

De serie Jean-François Lyotard: Ecrits sur 
l’art contemporain et les artistes / Writings 
on Contemporary Art and Artists (red. 
Herman Parret, adjunct-red. Vlad Ionescu 
& Peter W. Milne) verschijnt bij de Leuven 
University Press, Minderbroedersstraat 4 
(postbus 5602), 3000 Leuven (016/32.53.45; 
www.lyotard.be).

Ruth Francken, portret Jean-François Lyotard, uit de reeks ‘Otages’, afgedrukt in vol. IVb, p. 370
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17  RUTH FRANCKEN

L’Histoire de Ruth
 1983
 

Prague, Vienne
Kafka : Allemand parmi les Tchèques, juif parmi les Allemands. Et parmi 
les juifs, assez peu juif, comme il l’écrit à son père : « Ton judaïsme s’épui-
sait complètement tandis que tu le remettais entre mes mains.  » Ruth 
vient de la communauté juive de Prague, par ses parents. Ils s’exilent à 
Vienne quand elle a trois mois, entre les deux guerres. Freud est encore 
là. Ils parlent l’allemand de cette ex-micro-aristocratie des affaires. Une 
langue qui n’est pas celle du peuple, le tchèque, et pas celle de la culture et 
de la politique, le Hochdeutsch. Frynta dit qu’avec cette langue « on pou-
vait nommer et désigner les choses, mais non les exprimer ». Un langage 
de comptables réalistes. Une logique qui défie l’interprétation, Deleuze et 
Guattari définissent la stratégie langagière, littéraire de Kafka : « Puisque 
le vocabulaire est desséché, le faire vibrer en intensité. Opposer un usage 
purement intensif de la langue à tout usage symbolique, ou même signi-
ficatif, ou simplement signifiant. » Ils disent : c’est Joyce ou Beckett avec 
l’anglais. Je n’en suis pas sûr pour Joyce. Ce serait plutôt Gertrude Stein. 

Jean-François Lyotard, Série Otages
1982-1983, triptyque, un élément avec photo sur toile d’un dessin-photo-montage, 150 × 360 cm.

Drie unieke, handgeschreven boekjes van Jean-François Lyotard i.s.m. Béatrice Casadesus, laatste tekst in vol. IVb, 
pp. 668-678
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39  Béatrice Casadesus

« Livre unique »
 1997
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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  h e t  d o m e i n  s i t t a r d

Common Spirits
Hans Lemmen 
& José Bedia
06.05.12 t/m 26.08.12

Hans Lemmen, no title, 2011, mixed media on paper, 167 x 122 cm José Bedia, Las cosas que me arrastran, 1996-2008, mixed media

Met o.a. Matthew Barney, Maja Borg, Spartacus
Chetwynd, Melanie Bonajo, Discoteca Flaming Star, 
James Ensor, Melanie Gilligan, Adriana Lara, David Lloyd, 
Urs Lüthi, Philip Metten, Alberto de Michele, Wendelien 
van Oldenborgh, Helio Oiticica, Ugo Rondinone, Markus 
Selg, Berend Strik, Toshie Takeuchi, Eric de Vroedt, 
Niko de Wit.

LEVE DE OMGEKEERDE WERELD!
T/M 23 SEPTEMBER 2012

DE APPEL ARTS CENTRE HEEFT 
EEN NIEUWE, VASTE LOCATIE
OPENINGSTENTOONSTELLING:

PRINS HENDRIKKADE 142WWW.DEAPPEL.NL

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 – 30.09.2012
Opening tentoonstelling The Fox’s Legacy  op 9 juni om 17:00 uur

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 6 maanden werken aan de toekomst













Haseeb Ahmed
Clifford Borress    
Steven Chodoriwsky   
Jasper Coppes    
Ina Kwon

Manifesta 9 Parallel Events

Openingstijden ma t/m vr van 9:00 tot 17:00 uur
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Proloog

Koen Brams & Dirk Pültau: Waarom wilde jij 
een tentoonstelling maken over de kunst aan het 
eind van de jaren 70 en het begin van de jaren 80?
Stefanie Kreuzer: Om op die vraag een ant-
woord te kunnen geven, moet ik teruggaan 
in de tijd. In de tweede helft van de jaren 90 
werkte ik aan een proefschrift over Wolfgang 
Max Faust aan de Freie Universität Berlin. 
Ik verrichtte onderzoek aan de Akademie 
der Künste, waaraan Fausts archief  door 
zijn partner was overgedragen. Faust is 
vooral bekend vanwege zijn boek Hunger 
nach Bildern (1982), waarin hij de nieuwe 
Duitse schilderkunst van het begin van de 
jaren 80 in de historische context probeert 
te plaatsen van de Duitse schilderkunst 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft veel 
geschreven over de paradigmaverschuivin-
gen die zich aan het eind van de jaren 70 en 
het begin van de jaren 80 voordeden. In 
mijn proefschrift – met als titel Katastrophe 
als Übergangsmodus kultureller Systeme im 
20. Jahrhundert und das Phänomen des 
Übergangs bei Wolfgang Max Faust – gebruik-
te ik zijn geschriften en zijn ideeën om een 
theoretische analyse van de verandering 
van culturele systemen te ontwikkelen. Het 
proefschrift bestaat uit twee historische 
hoofdstukken over de notie van overgang en 
breuk tussen culturele systemen in de 20ste 
eeuw, gevolgd door een derde deel waarin ik 
deze begrippen op het werk en het gedach-
tegoed van Wolfgang Max Faust toepas. 
Tijdens mijn onderzoek werkte ik ook mee 
aan een tentoonstelling over Wolfgang Max 
Faust in de Neue Gesellschaft für Bildende 
Kunst (NGBK), een Kunstverein in Berlijn 
waar alle tentoonstellingen worden georga-
niseerd door projectgroepen die uit leden 
van het instituut bestaan. De tentoonstel-
ling was onderdeel van een serie exposities 
over onderbroken carrières – van kunste-
naars, critici en tentoonstellingsmakers die 
plotseling overleden waren, in veel gevallen 
ten gevolge van aids.
K.B./D.P.: Wat was er in de tentoonstelling te 
zien? 
S.K.: De tentoonstelling was zeer divers. Ze 
omvatte manuscripten en documenten van 
Faust, naast werken van kunstenaars die hij 
destijds onder de aandacht had gebracht, 
zoals de Duitse schilders en de kunstenaars 
van de Italiaanse Transavanguardia. We 
presenteerden zowel voorwerpen uit Fausts 
collectie als exemplaren van Wolkenkratzer 
waarvan we zoveel mogelijk nummers 
poogden aan te schaffen — Faust heeft 
immers veel gepubliceerd in dat Duitse tijd-
schrift. Door mijn werkzaamheden aan de 
tentoonstelling en aan het proefschrift over 
Faust begon ik geïnteresseerd te raken in de 
overgangsperiode van het eind van de jaren 
70 en het begin van de jaren 80. Maar het 
werd pas echt mijn hoofdonderwerp kort 
daarop, toen ik als vrijwilliger voor K21 
begon te werken, na mijn promotie in april 
2001. Ik ging aan de slag vóór de opening 
van K21, op een moment dat de directeur, 
Julian Heynen, net besloten had dat hij het 
eind van de jaren 70 en het begin van de 
jaren 80 als startpunt zou nemen voor de 
collectiewerking en het tentoonstellings-
programma. Dat was precies de periode die 
me in mijn proefschrift en het project voor 
de NGBK zo had beziggehouden. Ik arri-
veerde net op het juiste moment. 
K.B./D.P.: Wat voor soort werk deed je in K21?
S.K.: Ik droeg bij aan een publicatie met als 
titel Startkapital, die verscheen naar aanlei-
ding van de opening van K21. Ik schreef  
voor dat boek een tekst over het jaar 1978 
waarin ik uitlegde waarom dat zo’n buiten-
gewoon en betekenisvol jaar is. In 1978 zijn 
er heel wat zaken gebeurd die achteraf  grote 
gevolgen blijken te hebben gehad: de benoe-
ming van Karol Wojtyla tot paus, een eerste 
voorteken van het einde van de Koude 
Oorlog; de start van het eerste computer-
tijdschrift in Duitsland, een signaal dat de 

digitalisering van de wereld eraan kwam; de 
geboorte van de eerste reageerbuisbaby… 
1978 was ook het jaar waarin verschillende 
belangrijke kunstwerken werden gemaakt. 
Jeff  Wall realiseerde zijn eerste cibachrome 
transparency, Dan Graham zijn eerste pavil-
joen. John Baldessari creëerde zijn serie 
Blasted Allegories…

2. Topologie

K.B./D.P.: Wanneer vatte je het plan op om 
Kavalierstart te maken?
S.K.: Toen ik nog in Düsseldorf  werkte! 
Destijds had ik al het idee opgevat om een 
tentoonstelling te organiseren over het 
begin van de jaren 80. Ik moest evenwel het 
goede moment afwachten om mijn plan ten 
uitvoer te brengen. In 2004, na mijn stage 
bij K21, werd ik directeur van de Neuer 
Aachener Kunstverein (NAK), maar daar 
kon ik een dergelijk project niet realiseren. 
Een Kunstverein is geen geschikte plek voor 
zo’n historische tentoonstelling. In januari 
2007 werd ik aangesteld als verantwoorde-
lijke voor zowel de permanente collectie als 
de tijdelijke tentoonstellingen van het 
Museum Morsbroich in Leverkusen. Ik wist 
meteen dat ik mijn programma wilde star-
ten met deze tentoonstelling.
K.B./D.P.: De tentoonstelling begint in 1978 
en eindigt in 1982…
S.K.: Ze begint in 1978 om redenen die ik al 
genoemd heb, en ze eindigt in 1982 omdat 
Documenta 7 in dat jaar plaatsvond. Veel 
kunstenaars werden in Documenta 7 voor 
het eerst aan een internationaal publiek 
voorgesteld. Het was een belangrijke stap in 
hun carrière. Vanwege de beperkte ruimte 
– het Museum Morsbroich is een klein 
museum met ruimtes op huiselijke schaal – 
besloot ik alleen kunstwerken te selecteren 
van Duitse en Amerikaanse kunstenaars, 
met uitzondering van twee Canadezen 
(Rodney Graham en Jeff  Wall) en het 
Zwitserse duo Fischli & Weiss.
K.B./D.P.: In de catalogus herinnert Noemi 
Smolik ons eraan dat de kunstwereld van de 
jaren 60 en 70 gedomineerd werd door de 
Verenigde Staten. Die dominantie liep ten einde 
in de jaren 80. Opeens werd in heel veel landen 
belangrijke kunst gemaakt. Is het dan niet 
tegenstrijdig om een tentoonstelling te maken 
met zo’n Amerikaans-Duitse nadruk?
S.K.: Ik wilde niet suggereren dat andere 
landen minder belangrijk waren… maar het 
geselecteerde werk moest wel in het muse-
um passen. Ik meende ook dat de klemtoon 
op twee landen de stelling van de tentoon-
stelling helderder zou maken. Kavalierstart 
spitst zich toe op de terugkeer van het beeld 
en de nieuwe benadering van de afbeelding 
in de kunst van de jaren 80. Het leek me in 
dat verband logisch om te focussen op 
Amerikaanse kunst. De Amerikaanse selec-
tie in Kavalierstart wordt gedomineerd door 
een groep kunstenaars die bekend zijn 
geworden onder noemers zoals de Pictures 
Generation of  appropriation art. Deze kunste-
naars werkten veel met bestaande beelden; 
hun kunst heeft een zeer sterke link met de 
massamedia. Ik denk dat het overtuigender 
is als je je concentreert op deze groep en 
hun werk naast dat van kunstenaars plaatst 
die in één Europees land werkzaam waren 
– in dit geval Duitsland, met in het bijzonder 
twee kunstcentra, Düsseldorf  en Keulen.
K.B./D.P.: Het merendeel van de kunstenaars 
in Kavalierstart waren ook vertegenwoordigd 
in de tentoonstelling The Eighties: A Topology 
die eind 2006 in Porto plaatsvond. Heb je die 
tentoonstelling gezien? 
S.K.: Ja. Ik vond ze erg goed, maar de ten-
toonstelling omvatte geheel ander soort 
werk dan ik voor Kavalierstart in gedachten 
had. De werken waren veel groter. Veel men-
sen associëren de jaren 80 met grootschalige 
kunst, maar ik wilde kleinere werken laten 
zien in Leverkusen. Ik zat zozeer met dat idee 
in mijn hoofd dat de schaal van de werken in 
Porto me simpelweg overweldigde. 
K.B./D.P.: De tentoonstelling van Loock han-
delde heel erg over ‘de plaats van de kunst’, jouw 

tentoonstelling gaat daarentegen over ‘de terug-
keer van het beeld’. Mag je stellen dat in The 
Eighties. A Topology een Europees perspectief  
de voorkeur kreeg en in Kavalierstart een 
Amerikaans?
S.K.: Ik ben het daarmee eens. Misschien is 
Reinhard Mucha de enige kunstenaar in 
Kavalierstart wiens werk verband houdt met 
het thema van de plaats van de kunst.
K.B./D.P.: Er zijn ook punten van overeenkomst 
tussen de twee tentoonstellingen. Ze hanteren 
beide een ‘topologisch’ uitgangspunt. In Porto 
werden de werken van de kunstenaars zelfs 
gegroepeerd volgens hun land van herkomst.
S.K.: Zoals ik al heb uitgelegd is Kavalierstart 
slechts ‘topologisch’ op een secundair 
niveau. Ik heb die keuze gemaakt om prakti-
sche redenen en omwille van de helderheid 
van het betoog.
K.B./D.P.: De kleuren die gekozen zijn voor de 
covers van de catalogi zijn ook nogal verwant: 
roze in het geval van The Eighties in Porto, 
roze-achtig paars in het geval van Kavalierstart.
S.K.: We hebben niet naar de catalogus van 
Porto gekeken. Weten jullie waar de kleur 
van onze catalogus vandaan komt? Van een 
Adidas trainingspak in paars en crème. We 
kwamen erop toen we samen met de vorm-
gevers via Google aan het zoeken waren. 
Omdat crème en paars nogal overdreven 
leek, zijn we beland bij dit heel mooie ‘roze-
achtige paars’. Het is dus een volledig sub-
jectieve beslissing, gebaseerd op mijn per-
soonlijke voorkeur.
K.B./D.P.: Een laatste punt van vergelijking 
betreft de manier waarop beide tentoonstellin-
gen beginnen: met de Inflammatory Essays 
(1978-1979) van Jenny Holzer. In Porto wer-
den die gecombineerd met een werk van Niek 
Kemps, om het verschil tussen een Amerikaanse 
en een Europese gevoeligheid te illustreren. De 
ene gericht naar de publieke omgeving, de ande-
re in zichzelf  besloten.
S.K.: Ik had een heel andere reden om het 
werk van Holzer aan het begin van het ten-
toonstellingsparcours te presenteren. De 
affiches zijn oorspronkelijk voor de openba-
re ruimte geconcipieerd: ze werden op 
straatmeubilair geplakt en op buitenmuren 
van gebouwen in New York… In Museum 
Morsbroich is de ingang de enige plek waar 
je nog niet het gevoel hebt dat je ‘binnen’ 
bent, en er nog steeds een verbinding is met 
de straat.

3. De terugkeer van het beeld

K.B./D.P.: Hoe ben je bij de titel van de tentoon-
stelling uitgekomen?
S.K.: Aanvankelijk wilde ik de tentoonstel-
ling Verkommene Söhne, Missratene Töchter 
[Verdorven Zonen, Eigenzinnige Dochters] 
noemen – wat uiteindelijk de titel is gewor-
den van mijn tekst in de catalogus – omdat 
zo de breuk met de oudere generatie werd 

opgeroepen. Maar op een gegeven moment 
zat ik bij een vriend in de auto, en ineens 
kwam het beeld van een Kavalierstart 
[Vliegende start] in me op. Ik vond het een 
heel goede titel omdat de doorbraak naar 
iets nieuws gesuggereerd wordt – een breuk 
– maar ook omdat het een beeld is. Het past 
bij het centrale punt van mijn tentoonstel-
ling – de terugkeer van het beeld – terwijl 
tegelijkertijd de nadruk wordt gelegd op de 
breuk met de conceptuele, op tekst geba-
seerde kunst van de jaren 70.
K.B./D.P.: Kan je iets zeggen over de manier 
waarop je de werken geselecteerd hebt?
S.K.: Ik ging doelbewust op zoek naar werken 
die gemaakt zijn aan het begin van de carrière 
van de kunstenaar of  naar werken die dat 
gevoel van een nieuw begin uitdragen.
K.B./D.P.: Kan je voorbeelden geven?
S.K.: Een voorbeeld is Schornstein uit 1979 
van Katharina Fritsch. Het is een van haar 
eerste werken; ze studeerde nog aan de 
kunstacademie toen ze het maakte. In 
tegenstelling tot veel van haar latere objec-
ten is het geen multipel, maar een uniek 
werk, en het heeft een ambachtelijke kwali-
teit die nagenoeg afwezig is in haar latere 
werk. In andere werken in de tentoonstel-
ling wordt een gelijkaardig gevoel van een 
begin op andere manieren overgedragen, 
bijvoorbeeld door de schaal of  de specifieke 
media waarin ze zijn uitgevoerd; voorbeel-
den zijn hier de boeken en stickers van 
Martin Kippenberger, de boekontwerpen 
van Rosemarie Trockel en de flyers van 
Raymond Pettibon. In veel gevallen kreeg ik 

Een gesprek met Stefanie Kreuzer over Kavalierstart 
1978-1982. Aufbruch in die Kunst der 80er (Museum 

Morsbroich, Leverkusen, 2008)

Katharina Fritsch

Schornstein, 1979

Jenny Holzer

Inflammatory Essays, 1978-1979
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echter niet wat ik wilde. Het blijkt niet mak-
kelijk te zijn om een tentoonstelling op te 
zetten met werken die vroeg in de carrière 
van een kunstenaar tot stand zijn gekomen.
K.B./D.P.: Waarom niet?
S.K.: De kunstenaars waren jong toen ze 
deze werken maakten. Ze hadden geen 
archief  en geen assistent die zich om het 
werk bekommerde. Niemand wist bijvoor-
beeld waar Maschinen zur Abbau der 
Ausstellung Elend van Georg Herold was. 
Soms bestonden de werken niet eens meer, 
wat het geval was met Flugzeug (Airplane) 
(1981) van Reinhard Mucha, een installa-
tie die bestond uit meubelstukken, een lad-
der en een ventilator. Ik kende het werk van 
een zwart-witfoto in de catalogus van een 
groepstentoonstelling in de Staatliche 
Kunsthalle in Baden-Baden, met acht kun-
stenaars die meededen aan de wedstrijd 
voor het Annemarie- und Will-Grohmann-
Stipendium. Maar Mucha vertelde me dat 
het werk slechts een paar dagen bestaan 
had; met het oog op het stipendium was het 
in een ruimte in de academie in Düsseldorf  
geïnstalleerd en vervolgens afgebroken. In 
een aantal gevallen moest ik dus op zoek 
naar alternatieven – in dit specifieke geval 
koos ik voor een ander vroeg werk met meu-
bilair, Flak (1981/1987).
K.B./D.P.: Je hebt ook twee werken geselecteerd 
die Dan Graham en John Baldessari in het mid-
den van hun carrière maakten. Is het niet vreemd 
dat deze twee oudere, ‘conceptuele’ kunstenaars 
in een tentoonstelling zijn opgenomen die zozeer 
de nadruk legt op de notie van de breuk?
S.K.: Nee, omdat deze twee werken in mijn 
ogen illustratief  zijn voor dezelfde paradig-
mawisseling. Het werk van Dan Graham, 
Alteration of  a Suburban House (1978), kan 
gezien worden als een bewerking van zijn 
‘tijdschriftwerk’ Homes for America, dat in 
1965 in het tijdschrift Arts Magazine werd 
gepubliceerd en waarin hij de huisvesting in 
buitenwijken met minimal art vergelijkt. 
Het is ook een van de eerste werken waarin 
Graham een maquette gebruikt. Blasted 
Allegories (1978) van John Baldessari is erg 
belangrijk voor de tentoonstelling vanwege 
de meervoudige betekenissen die het werk 
oproept. Baldessari speelt in dit werk met 
het ‘gevaarlijke’ allegorische potentieel van 
beelden – vandaar de titel Blasted Allegories. 
Hij onderzoekt de mogelijkheid om com-
plexe en veelzijdige betekenissen te genere-
ren. Die idee van de complexiteit en polyva-
lentie van beelden ligt ook ten grondslag 
aan het werk van de jongere kunstenaars in 
de tentoonstelling.
K.B./D.P.: Kan je een voorbeeld geven?
S.K.: Neem bijvoorbeeld de korte 16mm-
film The Jump (1978) van Jack Goldstein. 
The Jump toont het schimmige, abstracte sil-
houet van een springende duiker tegen een 
ongedefinieerde blauwe achtergrond – de 
duikplank en de hele omgeving zijn uit het 
beeld gefilterd. Goldstein is een van de jon-
gere kunstenaars in de tentoonstelling die 
beelden behandelt als culturele constructies 
die niet naar de werkelijkheid verwijzen, 
maar uit tekens bestaan. In die zin illus-
treert hij net als Baldessari het semiotische 
gezichtspunt van de tentoonstelling. Het is 
veelzeggend dat Douglas Crimp zijn catalo-
gustekst voor de belangrijke tentoonstelling 
Pictures (Artists Space, New York, 1977) 
aanvat met een verwijzing naar deze film 
van Goldstein – alhoewel het werk indertijd 
niet eens af  was! Crimp gebruikt de film om 
aan te geven dat achter ieder beeld een 
ander beeld zit. De tentoonstelling Pictures 
is een belangrijk referentiepunt voor 
Kavalierstart. In Pictures was werk te zien 
van kunstenaars die zich met beelden bezig-
houden in relatie tot een wereld die gedomi-
neerd wordt door de massamedia; het was 
de eerste groepstentoonstelling waarin dit 
soort kunst een podium kreeg én van een 
theoretisch kader werd voorzien. In zijn 
tekst voor de catalogus ontleedt Crimp het 
beeld voor het eerst in semiotische termen, 
en niet in termen van representatie. Hij 
beschrijft de beelden die deze kunstenaars 
gebruiken als culturele constructies. 
Volgens mij gaat deze opvatting op voor 
zowel de oudere als de jongere kunstenaars 
in Kavalierstart.
K.B./D.P.: Zou je ook kunnen stellen dat de 
Amerikaanse kunstenaars in de tentoonstelling 
beelden als talige realiteiten behandelen — wat 
hun werk verbindt met de benadering van de 
conceptuele kunstenaars?
S.K.: Ik vind ‘tekens’ een betere term dan 
‘taal’. Ik denk dat er een cruciaal verschil is 
tussen de notie van het teken, die ten grond-

slag ligt aan het werk van deze kunstenaars, 
en de taal zoals die door de conceptuele 
kunstenaars werd gebruikt. De kunstenaars 
in de tentoonstelling beschouwen beelden 
als iconische tekens. Ze hebben de noties 
van de dematerialisatie en de verbalisering 
van de conceptuele kunst in het achter-
hoofd en dat laat hun toe om een bepaald 
type beelden te produceren. Het produceren 
van die beelden op die manier is iets nieuws. 
Er is sprake van een breuk.
K.B./D.P.: Het thema van de terugkeer van het 
beeld is duidelijk aanwezig in het werk van de 
Amerikaanse kunstenaars zoals Jack Goldstein, 
Louise Lawler, Richard Prince, Cindy Sherman en 
James Welling. Het is soms minder duidelijk als je 
naar het werk van de Duitse kunstenaars kijkt. We 
denken dan vooral aan het bij uitstek beeldloze 
werk van één kunstenaar: Reinhard Mucha.
S.K.: Er komen heus wel beelden in zijn werk 
voor. Een van de werken in de tentoonstelling 
– Ohne Titel (Wand – Kunst- und Museumsverein 
Wuppertal – 1978) (1985) – bestaat uit enor-
me vitrines waarin verschillende materialen 
en documenten getoond worden die in ver-
band staan met een tentoonstelling van de 
klas van Klaus Rinke, die Mucha’s docent 
was in de academie van Düsseldorf. De ten-
toonstelling vond in 1978 plaats in de Kunst- 
und Museumsverein in Wuppertal. Onder 
die materialen bevinden zich ook foto’s van 
de tentoonstelling in 1978.
K.B./D.P.: Maar de vitrines stralen afwezigheid 
uit. De foto’s en documenten worden door het 
niets van deze lege toonkasten opgeslokt. Het is 
moeilijk om dit werk te relateren aan een ten-
toonstelling over de terugkeer van het beeld.
S.K.: Je moet rekening houden met de 
manier waarop het beeld in deze tentoon-
stelling gedefinieerd wordt. Je moet het 
beeld hier niet zien in de klassieke zin van 
representatie of  reproductie. Het beeld moet 
beschouwd worden als een constructie van 
tekens. De tentoonstelling stelt een semioti-
sche visie op het beeld voor en ik denk dat 
dat standpunt door Mucha gedeeld wordt.
K.B./D.P.: Kan je dat toelichten?
S.K.: Tussen de documenten die deel uitma-
ken van het werk, bevinden zich foto’s, een 
lijst van de deelnemers en een plattegrond 
van de tentoonstelling in Wuppertal. Als je 
die documenten goed bekijkt, stel je vast dat 
er 24 kunstenaars aan de tentoonstelling 
deelnamen, terwijl de Kunst- und 
Museumsverein slechts over 23 muren 
beschikte. Mucha voegde een muur toe, die 

de ramen blokkeerde en waarop het werk 
van een van zijn medestudenten, Isolde 
Wawrin, werd opgehangen. Hij focust op de 
structuur van het tentoonstellen, op het 
tonen en presenteren van kunst. Dat doet 
hij voorts ook door de foto’s en documenten 
in enorme, donkere toonkasten met dikke 
lijsten te tonen, en ze in veellagige structu-
ren te verpakken. Zijn werk mag dan leeg en 
beeldloos lijken, het toont wel degelijk hoe 
beelden werken. Die nadruk op de structuur 
van de zichtbaarheid vind je ook terug in 
werken van andere kunstenaars in de ten-
toonstelling, zoals Mann in Matsch (1982) 
van Thomas Schütte, waarin een klein 
figuurtje op een enorme, complexe, podi-
umachtige structuur geplaatst is, of  de tafel 
met multipels van Katharina Fritsch. 
Fritsch benadrukt steeds hoe dingen ten-
toongesteld worden – op tafels, op planken 
of  op verschillende soorten sokkels. Al deze 
werken scheppen een afstand waardoor de 
structuur van het medium op de voorgrond 
treedt. Voor mij getuigt dit van een semioti-
sche benadering die de Duitse kunstenaars 
delen met de Amerikaanse.
K.B./D.P.: Een andere ‘onverwachte’ genodigde 
is Martin Kippenberger. Hij is de enige schilder 
in de tentoonstelling.
S.K.: Ik beschouw hem niet als een schilder.
K.B./D.P.: Waarom niet?
S.K.: Er is slechts één schilderkunstig werk 
van Kippenberger in de tentoonstelling – de 
twaalfdelige serie Hoch und tief  II – en zelfs 
uit dat werk blijkt duidelijk dat Kippenberger 
geen pure schilder is. Hij gebruikt schilder-
kunst als een taal van tekens. Verder ben ik 
ook geïnteresseerd in het gevoel voor ironie 
dat uit zijn boeken spreekt, zoals Unordentlich, 
aber in Ordnung, 50iger, 60iger, 70iger von 
Kippenberger (1979), en dat je ook terug-
vindt in de stickers uit de serie Vom Eindruck 
zum Ausdruck – ¼ Jahrhundert Kippenberger 
(1979). Zijn ironische houding komt vooral 
tot uiting in de manier waarop hij beelden 
uit allerlei soorten bronnen verzamelt en als 
het ware aaneenplakt tot zijn eigen biogra-
fie. Vooral de stickers illustreren die idee heel 
goed; het is immers de bedoeling dat je ze in 
boeken steekt en daardoor makkelijk kwijt-
raakt. Je vindt dezelfde ironische houding in 
werken van andere kunstenaars in de ten-
toonstelling, zoals Georg Herold, Raymond 
Pettibon en Fischli & Weiss. Wat die laatsten 
betreft: niet alleen hun ironie maar vooral 
hun theorie van de ironie vind ik belang-

wekkend. Ik denk dat er een sterke relatie 
bestaat tussen ironie en het semiotische per-
spectief  van de tentoonstelling.
K.B./D.P.: Op welke manier?
S.K.: Je moet over een diep inzicht in de 
structuur van de taal beschikken – de taal 
in algemene zin, inclusief  alle soorten iconi-
sche talen en systemen van tekens – om iro-
nisch te kunnen zijn. Of, om het om te 
keren: ironie is een manier om afstand te 
nemen, om zo over de structuur van taal te 
kunnen nadenken.
 

4. Epiloog

K.B./D.P.: In het verleden heb jij je beziggehou-
den met de schilderkunst uit de jaren 80, via 
jouw proefschrift over Wolfgang Max Faust, de 
grote apologeet van het nieuwe schilderen. 
Maar in Kavalierstart zijn de schilders van de 
Keulse groep Mülheimer Freiheit of  de Berlijnse 
groep rondom Galerie am Moritzplatz geheel 
afwezig. Waarom?
S.K.: Ik hield me niet bezig met de kunste-
naars voor wie hij het opnam. Fausts 
geschriften waren mijn onderwerp, wat 
impliceert dat ik een metastandpunt innam: 
het ging mij om zijn manier van denken.
K.B./D.P.: Maar hoe zie jij de relatie tussen de 
kunst waar Faust zich over uitsprak – de Neue 
Wilde, Heftige Malerei, de Transavanguardia – 
en de werken in Kavalierstart?
S.K.: Voor mij zijn ze onderdeel van dezelfde 
culturele verschuiving die in de tentoonstel-
ling gethematiseerd wordt. Rainer Fetting 
schilderde zijn programmatische werk, Van 
Gogh und Mauer, in 1978. Achille Bonito 
Oliva publiceerde in datzelfde jaar zijn tekst 
over de Transavanguardia in Flash Art. In deze 
en andere teksten die rond 1980 versche-
nen, ontwikkelde Oliva het beeld van de kun-
stenaar als een nomade die de eeuwen door-
kruist, her en der allerlei elementen oppikt, 
en fragmenten en structuren uit verschillen-
de artistieke talen met elkaar combineert en 
vermengt. Het feit dat men nu kan putten uit 
alle mogelijke artistieke talen – inclusief  het 
modernisme – heeft zijn oorsprong in de peri-
ode rond 1980 en was onderdeel van dezelf-
de bredere verschuiving.  
K.B./D.P.: In het begin van je loopbaan ver-
richtte je onderzoek naar een criticus die het 
nieuwe schilderen verdedigde. Later raakte je 
geïnteresseerd in een ander soort kunst uit 
dezelfde periode – de kunst die in Kavalierstart 
wordt getoond. Kan je daaruit toch niet opma-
ken dat jij je houding ten aanzien van het nieu-
we schilderen enigszins hebt bijgesteld?
S.K.: Noemi Smolik schrijft in de catalogus 
dat de schilderkunst voor veel schilders uit 
de jaren 80 een doodlopend straatje is geble-
ken. Ik denk dat ik het daarmee eens ben. Ik 
geef  de voorkeur aan het meer gecompli-
ceerde en rijkere gezichtspunt van de kun-
stenaars die met beelden werken. Wat niet 
wil zeggen dat er door schilders in de jaren 
80 geen interessant en complex werk is 
voortgebracht. Ik heb simpelweg een ande-
re keuze gemaakt.
K.B./D.P.: Misschien staat de kunst van de 
Neue Wilde, Heftige Malerei en Transavan-
guardia voor een grotere breuk dan de kunst in 
Kavalierstart. Veel van de nieuwe schilders 
trokken zich niets aan van het gewicht van de 
traditie. Ze begonnen gewoon weer te schilde-
ren, alsof  er in de voorafgaande decennia niets 
gebeurd was.
S.K.: Zo leek het misschien voor het bredere 
publiek, omdat deze kunstenaars onmiddel-
lijk en op een heel grote schaal gerecipieerd 
werden. De nieuwe schilderkunst stond 
vanaf  het begin volop in de aandacht. Het 
nieuwe fenomeen werd in prestigieuze ten-
toonstellingen voor het voetlicht gebracht. 
Maar misschien hebben jullie gelijk: het is 
makkelijk om ergens mee te breken als je de 
traditie niet kent of  als je weigert om je ertoe 
te verhouden. Het is veel moeilijker als je je 
er wel bewust van bent.

Transcriptie: Rose Borg
Redactie in het Engels: Dirk Pültau
Correctie van het Engels: Jim O’Driscoll & 
Lynne O’Driscoll
Vertaling uit het Engels: Gerrie van Noord

De tentoonstelling Kavalierstart 1978-1982. 
Aufbruch in die Kunst der 80er liep van 20 
april tot 20 juli 2008 in Museum 
Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 
80,  51377 Leverkusen (0214 85556-0; 
www.museum-morsbroich.de).

John Baldessari

Blasted Allegories (Colourful Equation/Sentence): Stage Line; Shelf  Life – Evaluative…, 1978

Martin Kippenberger

Unordentlich, aber in Ordnung, 50iger, 60iger, 70iger von Kippenberger, kunstenaarsboek, 1979
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Een gesprek met Julian Heynen en Valeria Liebermann 
over Auswertung der Flugdaten – Kunst der 80er. Eine 

Düsseldorfer Perspektive (K21, Düsseldorf, 2010-2011)
KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. De selectie van de kunstenaars

Koen Brams/Dirk Pültau: Hoe zijn jullie op 
het idee gekomen om een tentoonstelling te 
maken over de kunst van de jaren 80 in 
Düsseldorf?
Julian Heynen: Twee omstandigheden heb-
ben daarbij een rol gespeeld. Ten eerste was 
er het kader van de Quadriënnale 
Düsseldorf, waarvan deze tentoonstelling 
een onderdeel is. De directeuren van de 
musea in Düsseldorf  – onder wie ikzelf  als 
directeur van K21, de 21ste-eeuwse sectie 
van de Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen – kozen na gezamenlijk overleg 
voor ‘50 jaar moderne kunst in Düsseldorf ’ 
als het centrale thema van de Quadriënnale. 
Düsseldorf  is immers al vanaf  de jaren 50 
onafgebroken een internationale draai-
schijf  voor de hedendaagse beeldende 
kunst. Vrij snel echter bleek dat veel van 
mijn collega’s solotentoonstellingen wilden 
maken over kunstenaars uit de jaren 60 en 
70, zoals Joseph Beuys, Nam June Paik en 
James Lee Byars. Bij K21 vonden we het 
jammer dat de jaren 80 niet aan bod kwa-
men. Ten tweede waren de jaren 80 al ons 
werkterrein, want de collectie van K21 
vangt aan met die periode. De beslissing om 
de expositie samen met Valeria te maken 
was snel genomen. We hadden immers al 
een paar keer rond dit onderwerp samenge-
werkt. Valeria heeft een lange geschiedenis 
met de kunst van de jaren 80 in Düsseldorf.
K.B./D.P.: Valeria, zou je ons daar iets meer 
over willen vertellen?
Valeria Liebermann: Mijn omgang met de 
kunst van de jaren 80 begon omstreeks 
1990, toen ik als assistent van Katharina 
Fritsch aan de slag ging, wat ik tot 1997 
gedaan heb. Julian en ik hebben elkaar voor 
het eerst ontmoet in 1996 naar aanleiding 
van een tentoonstelling van Katharina 
Fritsch in het Museum of  Modern Art in 
San Francisco. Ik was ook assistent van 
Jean-Christophe Amman toen hij in 1995 
Katharina Fritsch, Martin Honert en 
Thomas Ruff  exposeerde in het Duitse pavil-
joen tijdens de Biënnale in Venetië. Eind 
jaren 90 werd ik benoemd als curator van 
de privécollectie van Heinz & Simone 
Ackermans. Het zwaartepunt van hun ver-
zameling ligt bij de Düsseldorfse kunste-
naars van hun eigen generatie — kunste-
naars die geboren zijn tussen 1950 en 1960 
zoals Reinhard Mucha, Thomas Schütte en 
Katharina Fritsch. Dat is precies dezelfde 
groep kunstenaars met wie Julian vanaf  de 
jaren 80 heeft gewerkt.
K.B./D.P.: Hadden jullie in de jaren 90 ook al 
samengewerkt?
V.L.: Nee, onze samenwerking begon pas in 
2002, toen K21 onder leiding van Julian 
van start ging. De collectie van Heinz & 
Simone Ackermans werd als bruikleen in de 
Kunstsammlung opgenomen. Ik kwam als 
het ware met de collectie mee, en begon bin-
nen K21 voor de collectie Ackermans te 
werken. Die situatie duurde een jaar of  
twee, drie. Daarna werd ik nog als freelance-
curator ingehuurd voor verschillende pro-
jecten. Zo heb ik bijvoorbeeld de catalogus 
van de collectie eigentijdse kunst van K21 
gemaakt, die in 2005 is verschenen. Samen 
met Julian heb ik ook de tentoonstelling van 
Juan Muñoz gemaakt (Rooms of  My Mind, 
K21, 2006-2007) die onderdeel was van de 
eerste Quadriënnale Düsseldorf.
K.B./D.P.: Jullie tentoonstelling over de 
Düsseldorfse kunst van de jaren 80 heeft een 
nogal raadselachtige titel: Auswertung der 
Flugdaten.
J.H.: Dat was een toevalstreffer. De ope-
ningsdag kwam naderbij en we hadden nog 
steeds geen titel. Ik liet mijn oog langs de 
boekenkast glijden, en bleef  haken bij de 
poëziebundel Auswertung der Flugdaten van 
Thomas Kling, die verschenen is in 2005, 
het jaar van zijn dood. Veel mensen denken 
dat de titel verwijst naar een ramp, maar dat 
is niet zo. Een ‘evaluatie van vluchtgege-

vens’ (‘Auswertung der Flugdaten’) vindt na 
elke normale vlucht plaats. Volgens mij 
beschrijft de titel exact wat wij willen doen 
met deze retrospectieve tentoonstelling. We 
kijken terug op een periode in het verleden, 
die nog in verband staat met het heden – 
een periode die bezig is geschiedenis te wor-
den, maar het nog niet helemaal is. De titel 
is ook een goede beschrijving van de manier 
waarop deze kunstenaars tegen de neo-
avantgarde van de vorige generatie aankij-
ken, waarbij ze vragen stellen als: wat is 
interessant in deze kunst? Wat is eenzijdig? 
Wat valt te gebruiken? Wat is verloren 
gegaan en moet worden teruggehaald?
K.B./D.P.: De tentoonstelling omvat een heel 
select groepje van tien Duitse en vijf  niet-Duitse 
kunstenaars. Hoe zijn jullie tot die keuze geko-
men?
V.L.: De selectie is via een heel grillig par-
cours tot stand gekomen. In het begin wil-
den we de expositie buiten K21 organiseren. 
We overwogen verschillende locaties, waar-
van sommige heel veel ruimte boden. Maar 
uiteindelijk zijn we in K21 geëindigd, waar 
we slechts over duizend vierkante meter 
beschikken, of  nog minder. We besloten af  
te zien van een documentaire expositie, en 
te kiezen voor een duidelijk zwaartepunt. 
Na lange discussies kwamen we tot een 
selectie van amper negen kunstenaars uit 
Düsseldorf: de ‘beeldhouwers’ Katharina 
Fritsch, Ludger Gerdes, Harald Klingelhöller, 
Reinhard Mucha en Thomas Schütte; en de 
fotografen Andreas Gursky, Candida Höfer, 
Thomas Ruff  en Thomas Struth. We beslis-
ten tevens werken van kunstenaars op te 
nemen die belangrijk zijn geweest voor de 
Düsseldorfers: Richard Deacon, Fischli & 
Weiss, Isa Genzken – hoewel die uit 
Düsseldorf  komt, is ze naar Keulen verhuisd 
en dus kan ze als ‘buitenlander’ worden 
beschouwd [lacht] – Jeff  Koons, Cindy 
Sherman, Jeff  Wall en Franz West. We heb-
ben lang gepraat over de rol van de schilder-
kunst in de tentoonstelling, maar kwamen 
tot de conclusie om geen enkele schilder op 
te nemen.
K.B./D.P.: Waarom niet?
J.H.: Volgens ons moet de belangrijkste bij-
drage van Düsseldorf  aan de kunst van de 
jaren 80 niet in de schilderkunst worden 
gezocht. Ze betreft vooral de driedimensio-
nale kunst en een specifiek soort fotografie, 
ontwikkeld door een groep fotografen die 
aan de academie in Düsseldorf  studeerden 
bij Bernd Becher, die in 1976 als eerste pro-
fessor fotografie aan een Duitse kunstacade-
mie werd benoemd. Een andere rode draad 
in de tentoonstelling is het hernieuwde 
geloof  in de rol van beelden en verhalen. 
Deze kunstenaars geloven in de potentie en 
rijkdom van beelden die verhalen vertellen. 
Het idee van Geschichten erzählen keerde 
voortdurend terug in de gesprekken die we 
tijdens de voorbereiding van de tentoonstel-
ling met de kunstenaars voerden. Dat is ook 
de reden waarom de expositie met een beeld 
van Jeff  Wall opent. De eerste keer dat Walls 
werk in het Rijnland werd getoond, was in 
de afdeling Today van de tentoonstelling 
Westkunst (1981) in Keulen, waaraan ook 
Isa Genzken en Thomas Schütte deelna-
men. Walls werk in Westkunst liet destijds 
een enorme indruk na op veel mensen in 
deze contreien.
K.B./D.P.: Op welke gronden zijn de andere 
‘buitenlanders’ geselecteerd?
V.L.: We werkten in twee richtingen. Aan de 
ene kant stelden we aan de Düsseldorfers 
kunstenaars voor die naar ons idee destijds 
voor hen van invloed zijn geweest. Richard 
Deacon werd bijvoorbeeld gekozen vanwege 
de artisanale kwaliteit van zijn vroege werk, 
dat voor Thomas Schütte belangrijk is 
geweest. Daarom hebben we drie werken 
gekozen uit zijn vroege reeks Art for Other 
People en ze in de tentoonstelling gecombi-
neerd met de Blauer Bunker van Schütte. 
Aan de andere kant vroegen we de kunste-
naars uit Düsseldorf  zelf  ‘buitenlanders’ 
voor te stellen.
K.B./D.P.: Kunnen jullie een paar voorbeelden 
geven?

J.H.: Thomas Struth stelde Isa Genzken 
voor. Hij en de andere kunstenaars bewon-
deren haar vanwege haar strengheid en de 
brutale manier waarop zij van de ene serie 
werken tot de andere met zichzelf  in tegen-
spraak treedt. Die tegenstellingen zijn het 
sterkst in haar vroege periode, zoals te zien 
is in de buitengewone diversiteit van de wer-
ken in de tentoonstelling: een slanke hyper-
bool (Feuervogel, 1981), advertenties uit de 
Hi-Fi Series, een van haar betonnen sculp-
turen die de ruïnes van de moderniteit evo-
ceren (Rosa Zimmer, 1987)… en er is zelfs 
een schilderij, dat door vrijwel niemand als 
een werk van Genzken wordt herkend. 
Andere voorstellen waren heel verrassend…
V.L.: …Thomas Ruff  en Katharina Fritsch 
kwamen bijvoorbeeld met Fischli & Weiss op 
de proppen. Blijkbaar hadden ze beiden een 
grote waardering voor de houding van 
Fischli & Weiss en de manier waarop ze 
humor en grappen verwerken in hun kunst. 
Candida Höfer had goede herinneringen 
aan hun films, die ze in de Bambi-bioscoop 
in Düsseldorf  had gezien. Het is heel 
vreemd: Julian en ik hadden al over Fischli 
& Weiss gesproken, maar we dachten allebei 
dat ze te veraf  stonden van de kunst van de 
Düsseldorfse kunstenaars. Misschien zagen 
we het niet breed genoeg, en dachten we te 
veel in kunsthistorische categorieën? 

J.H.: Katharina noemde ook Jeff  Koons. Dat 
was echt een verrassing.
K.B./D.P.: Waarom?
J.H.: In 1990 maakte ik Weitersehen 1980 
➝ 1990 ➝ in Haus Lange en Haus Esters in 
Krefeld, en ik herinner me dat Katharina 
woedend werd toen ik vertelde dat ik werk 
van Koons wilde laten zien. Ze beschouwde 
hem als de vijand, de duivel, de belichaming 
van het ultieme cynisme. Plots bleek ze 
totaal van mening veranderd! Daar heeft ze 
gelijk in, want haar werk heeft heel wat 
gemeen met dat van Koons. Hun omgang 
met het warenkarakter van het kunstwerk 
is beslist niet het enige wat ze delen. 
Blijkbaar kan Katharina haar verwant-
schap met Koons nu veel makkelijker accep-
teren dan in de jaren 80. Over het algemeen 
waren de discussies die we met de 
Düsseldorfse kunstenaars voerden heel ont-
spannen, veel meer dan bijvoorbeeld twin-
tig jaar geleden, toen er in de kunstwereld 
veel meer wrijving bestond – zeker bij de 
kunstenaars die deel uitmaakten van dat 
kleine, compacte wereldje van de 
Düsseldorfse scene.
K.B./D.P.: Waarover hebben jullie het nog 
gehad met de kunstenaars?
J.H.: Over hun herinneringen, over hun 
ervaringen op de academie in Düsseldorf, 
die zo belangrijk is geweest voor het ont-
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staan van dat specifieke klimaat van de 
Düsseldorfse kunst in die periode. Maar we 
hadden het ook over de inhoud van de ten-
toonstelling en de keuze van de werken.
V.L.: Eigenlijk kunnen alle Düsseldorfse 
kunstenaars – met uitzondering van Ludger 
Gerdes (1954-2008) – worden beschouwd 
als medecuratoren van de expositie. Zij 
kwamen met tegenvoorstellen op het 
moment dat wij bepaalde werken naar 
vorenschoven. We bespraken ook de pre-
sentatie van de werken. In een van de zalen 
zijn bijvoorbeeld werken van Katharina 
Fritsch met portretten van Thomas Ruff  
samengebracht. Beide kunstenaars gingen 
ermee akkoord een ruimte te delen, maar ze 
stelden andere werken voor. Onze discussies 
met de kunstenaars zijn even belangrijk 
geweest als onze eigen bijdrage aan de ten-
toonstelling.

2. De selectie van de kunstwerken

K.B./D.P.: De kunstenaars uit Düsseldorf  wor-
den in de tentoonstelling op verschillende 
manieren gepresenteerd: sommigen met een 
overzicht, anderen met een specifiek soort werk, 
en weer anderen – vooral Andreas Gursky – 
met heel vroeg werk. Kunnen jullie vertellen 
hoe jullie tot dit soort keuzes zijn gekomen?
J.H.: Eén algemene regel stond vanaf  het 
begin voorop, namelijk om strikt historisch 
te werk te gaan. We hebben alleen werk 
gekozen uit de periode van de jaren 80 – dus 
geen enkel werk dat na 1990 tot stand is 
gekomen – wat aan de hele tentoonstelling 
een historisch patina verleent. Om die reden 
hebben we bijvoorbeeld bewust gekozen om 
de vroege analoge foto’s van Andreas 
Gursky te laten zien, in plaats van de latere 
gedigitaliseerde foto’s op groot formaat 
waarmee hij beroemd is geworden. Gursky 
is de jongste kunstenaar in de tentoonstel-
ling, hij behoort bijna tot de generatie van 

de jaren 90. Wanneer je zijn buitengewoon 
glossy, industrieel geproduceerde foto’s uit 
de jaren 90 zou presenteren naast de driedi-
mensionale werken van Klingelhöller, die 
voornamelijk van de vroege jaren 80 date-
ren, zou je de indruk krijgen dat ze tot een 
andere periode behoren. We wilden het his-
torische patina niet verstoren.
K.B./D.P.: Thomas Schütte, Harald Klingelhöller 
en Thomas Struth zijn vertegenwoordigd met 
een brede keuze van werken die de hele jaren 80 
omvatten.
J.H.: In hun geval vonden we het belangrijk 
om de enorme ontwikkeling te laten zien die 
hun werk in de loop van dat decennium 
heeft ondergaan. Thomas Schütte evolu-
eerde van werken waarin decoratie een rol 
speelt, zoals Kollektion (1980) en Rote 
Girlande (1980), via architectonische 
modellen als de Blauer Bunker (1984) naar 
figuratieve voorstellingen als Mohr’s Life 
(1988). De selectie van Klingelhöllers wer-
ken laat zien dat hij begint met sculpturale 
constellaties die op dingen of  objecten 
teruggaan – zoals in Frucht der Arbeit uit de 
vroege jaren 80 – om in de late jaren 80 
over te stappen naar fragiele kartonnen 
werken, die gebaseerd zijn op de vormen 
van de letters van het alfabet. De selectie 
van Thomas Struth loopt van zijn heel vroe-
ge foto’s van straten in New York, Düsseldorf  
en Parijs (1978-1979) via zijn foto’s van 
steden uit de tweede helft van de jaren 80 
naar de eerste museumfoto’s van eind jaren 
80. In feite was het helemaal niet moeilijk 
om de werken van de fotografen te kiezen, 
want in veel gevallen hadden ze afdrukken 
in hun archief.
V.L.: Met een paar andere werken hadden 
we wel nogal wat problemen. Sommige wer-
ken verkeerden in slechte staat. De eige-
naars waren bang dat hun werken tijdens 
het transport beschadigd zouden raken 
omdat ze zo kwetsbaar zijn. Tot onze verba-
zing waren sommige werken die Julian zich 

van zijn tentoonstellingen in Krefeld herin-
nerde niet meer beschikbaar of  waren ze 
zelfs niet meer te vinden. We dachten dat we 
de kunstenaars en hun werk kenden, en dat 
alles voor het grijpen lag, maar dat was niet 
het geval. Uiteindelijk moesten we vaststel-
len dat sommige werken uit die tijd werke-
lijk historisch zijn geworden…
J.H.: Natuurlijk speelt ook de kunstmarkt 
een rol. De sculpturen uit de reeks Art for 
Other People van Deacon verhuisden zo snel 
van collectie naar collectie dat we er voort-
durend achteraan moesten rennen.
K.B./D.P.: De in 2008 overleden Ludger Gerdes 
is voornamelijk vertegenwoordigd met zijn 
aquarellen, die worden getoond naast één drie-
dimensionaal werk, Bau-Bild Böcklin (1983). 
Gerdes heeft zijn hele leven geprobeerd om 
kunst te maken die iets zou bijdragen aan de 
openbare ruimte. Hij zwenkte voortdurend heen 
en weer tussen de hoop kunstwerken te realise-
ren die van betekenis zouden zijn voor de omge-
ving enerzijds, en het gedesillusioneerde besef  
dat kunst een ‘vervreemde’ en geïsoleerde activi-
teit is anderzijds. Jullie keuze om vooral de teke-
ningen te tonen, benadrukt de ‘ongelukkige’ 
kant van zijn werk: de afstand tussen kunst en 
openbare ruimte, en de eenzame aard van de 
activiteit van de kunstenaar.
J.H.: Het was niet echt een keuze. De meeste 
van de werken die bekendstaan als zijn 
Baubilder bestaan niet meer – de grote 
muurschilderingen die erbij hoorden, wer-
den na de tentoonstellingen overschilderd 
en de sculpturale elementen zijn ofwel her-
gebruikt in andere Baubilder ofwel verloren 
gegaan. Bijgevolg is zijn oeuvre heel klein 
en bestaat het voornamelijk uit werk op 
papier.
K.B./D.P.: Maar vinden jullie niet dat de pre-
sentatie van de tekeningen een pessimistischer 
beeld van Gerdes’ werk schetst?
J.H.: Daar ben ik niet zo zeker van. De aqua-
rellen behoren zonder twijfel tot zijn belang-
rijkste werk. Volgens mij wordt zijn gehele 
oeuvre gekenmerkt door de ambiguïteit die 
jullie beschrijven. Bau-Bild Böcklin is even-
goed een duister beeld. Maar het zou wel 
kunnen dat de aquarellen, met hun 19de-
eeuwse figuren in een geconstrueerd land-
schap, de melancholie van zijn eigen ideeën 
versterken.
K.B./D.P.: Thomas Ruff  is uitsluitend verte-
genwoordigd met zijn portretten.
V.L.: Dat is een welbewuste keuze geweest. 
Van het begin af  aan was duidelijk dat Ruff  
uitsluitend op die manier vertegenwoordigd 
zou zijn en dat we de volledige reeks vroege, 
kleine portretten met een gekleurde achter-
grond wilden tonen – die contrasteren met 
de grote, latere portretten met een witte 
achtergrond. Bijna de hele reeks kleine por-
tretten bevindt zich in de lokale collectie 
van de Stadtsparkasse Düsseldorf; we hoef-
den maar een paar ervan uit andere collec-
ties te lenen. Het is heel belangrijk om de 
hele reeks te laten zien. De kleine werken 
vormen immers het reservoir waaruit de 
grote portretten zijn ontstaan, die in de 
ruimte met Katharina Fritsch te zien zijn.
K.B./D.P.: De reeks portretten biedt inzicht in 
de seriële werkwijze van Ruff: iedereen kan een 
kleur en de richting van het gezicht kiezen… 
Ruff  toont het menselijke gezicht als iets 
abstracts, als een ondoordringbaar oppervlak.
V.L.: Om die reden hebben we de grote por-
tretten van Thomas Ruff  gecombineerd met 
de werken van Katharina Fritsch. Beide 
kunstenaars hebben een soortgelijke 
manier om hun werk te presenteren. Beiden 
benadrukken de afstand tussen het werk en 
de kijker.
J.H.: Het beste werk van Katharina Fritsch 
balanceert tussen afstand en nabijheid…
V.L.: …als droombeelden, veraf  en tegelij-
kertijd dicht bij jezelf.
K.B./D.P.: Reinhard Mucha is vertegenwoor-
digd met één werk: de installatie Kopfdiktate 
(1980-1990). Door die data omlijst het werk 
als het ware het hele decennium. Waarom is de 
keuze op dit werk gevallen?
J.H.: Precies om de reden die jullie net noe-
men: het ‘omlijst’ het decennium. Het doet 
dat niet alleen in letterlijke zin, maar ook 
via de gecompliceerde, sceptische houding 
van Mucha en de manier waarop het werk 
zich tot de moderniteit verhoudt. Kopfdiktate 
werd in twee versies tentoongesteld. De eer-
ste, kleine versie werd in 1980 gepresen-
teerd in de Galerie Annelie Brusten in 
Wuppertal. Het werk bestond toen uit inge-
lijste foto’s waarop Reinhard Mucha zelf  
vanaf  zijn kinderjaren tot zijn 29ste levens-
jaar te zien was, en die gepresenteerd wer-
den naast bladzijden met Strafarbeiten (straf-

werk) – de zogenoemde Kopfdiktate – uit zijn 
schoolschriftjes. De tweede, veel grotere 
versie werd in 1990 gemaakt voor Haus 
Esters in Krefeld. In die installatie zijn de 
ingelijste vellen papier en foto’s allemaal in 
vitrines verpakt, een soort met vilt beklede 
‘doodskisten’ als je ze zo wilt noemen. De 
installatie maakt deel uit van de collectie 
van de Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, maar was al heel lang niet meer 
te zien geweest. Het is een fascinerend werk. 
Kopfdiktate illustreert perfect hoe de histori-
sche tijd voor Mucha samenvalt met de tijd 
van zijn eigen leven. Reinhard, Valeria en ik 
waren het er onmiddellijk over eens dat het 
een uitstekende keuze was voor deze ten-
toonstelling.
K.B./D.P.: Op de foto’s is Mucha te zien als een 
doodgewone jongen uit de arbeidersklasse die 
ervan droomt met een Harley Davidson te rij-
den.
J.H.: Hij lijkt zelfs trots dat hij in het leger zit! 
Mensen zijn geneigd een verband tussen 
Mucha en Beuys te zien omdat ze bepaalde 
formele kenmerken gemeen hebben, zoals 
het gebruik van vilt. Maar Mucha’s beeld 
van de kunstenaar is volkomen anders. Hij 
is geen ‘bevrijder’ of  ‘goeroe’. Hij haalt de 
kunstenaar van zijn voetstuk… Tegelijkertijd 
worden deze beelden in lege dozen gelegd, 
waardoor ook weer de afstand tussen het 
werk en de kijker wordt benadrukt. Voor 
Mucha zijn de beelden en het verhaal niet 
het belangrijkste. Ze zijn vooral een middel 
om de kijker naar zich toe te halen en hem 
te confronteren met de opbouw en de bete-
kenis van het hele werk. Kijk maar naar de 
vele motieven die verwijzen naar beweging 
of  vooruitgang, of  naar de belofte van het 
modernisme. Die hoop wordt door deze kis-
ten verzegeld. Overal zie je ‘stilstaande 
beweging’. En in het glas van de vitrines 
herken je evenzeer je eigen beeld als de 
inhoud die erin ligt uitgestald.
K.B./D.P.: Het is opvallend hoeveel werken in 
deze tentoonstelling te maken hebben met het 
oppervlak, als iets dat je aantrekt maar tegelijk 
ondoordringbaar is.
J.H.: Misschien komt dat omdat fotografie 
zo’n belangrijk aandeel heeft in deze ten-
toonstelling? Neem bijvoorbeeld de portret-
ten van Thomas Ruff…
V.L.: …maar ook het werk van Katharina 
Fritsch…
J.H.: …ik zie het evenwel niet in het werk 
van Thomas Schütte of  Franz West.
K.B./D.P.: Toch zijn er heel veel werken die 
benadrukken dat ze onbenaderbaar zijn. Het 
lijkt of  de tentoonstelling die boodschap wil uit-
dragen.
J.H.: Nee, dat was niet de bedoeling. We wil-
den in geen geval een vastomlijnde theorie 
verkondigen over wat deze kunstenaars 
gemeen hebben – het ging er niet om een 
groepsstijl te proclameren, om het wat 
ouderwets uit te drukken. Maar wat jullie 
beschrijven is misschien wél kenmerkend 
voor de kunst van de Düsseldorfers in het 
algemeen.
K.B./D.P.: Hoe zou jij dat omschrijven?
J.H.: Laten we het — half  schertsend — de 
Gerhard Richter-mode noemen. Gerhard 
Richter was van 1971 tot 1993 professor 
aan de kunstacademie in Düsseldorf. Zijn 
werk geeft je altijd iets, en trekt het tegelij-
kertijd weer terug. Altijd is er die dialectiek 
tussen geven en terugtrekken. De kunste-
naars uit Düsseldorf  hebben dat met elkaar 
gemeen. Het onderscheidt hen van tijdge-
noten als de Neue Wilde of  de Mülheimer 
Freiheit. Ze staan heel kritisch tegenover 
elke illusie van directheid, zoals die bijvoor-
beeld tot uiting komt in de beroemde drie 
woorden uit het historische manifest van 
Die Brücke: Unmittelbar und unverfälscht. De 
Düsseldorfers staan heel argwanend tegen-
over elk beeld en iedere voorstelling die pre-
tendeert benaderbaar te zijn of  die een 
directe band suggereert met de alledaagse 
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ervaring van de kijker. Door dingen aan te 
bieden en terug te nemen, creëren hun wer-
ken een open ruimte waarin de kijker – de 
derde belangrijke speler in het spel – binnen 
kan komen.

3. De accrochage van de werken

K.B./D.P.: Als je de tentoonstelling bezoekt, 
maakt die een heel compacte indruk. Misschien 
compacter dan veel tentoonstellingen uit de 
jaren 80…
V.L.: Ja, misschien. Hoewel heel wat exposi-
ties in de jaren 80 eigenlijk ook behoorlijk 
compact waren. Neem bijvoorbeeld c/o 
Haus Esters, een tentoonstelling met Ludger 
Gerdes, Harald Klingelhöller, Wolfgang Luy, 
Reinhard Mucha en Thomas Schütte die 
Julian in 1984 in Haus Esters in Krefeld 
heeft gemaakt.
J.H.: Het was beslist niet de bedoeling om 
een ander presentatiemodel aan te reiken. 
We wilden zo dicht mogelijk bij de jaren 80 
blijven. Zoals ik mij het decennium herin-
ner, past de compactheid van deze tentoon-
stelling goed bij de feeling van die tijd.
K.B./D.P.: Bijna alle ruimtes bevatten werken 
van twee of  meer kunstenaars.
V.L.: Vele van de kunstenaars in Auswertung 
der Flugdaten hadden in de vroege jaren 80 
tweemanstentoonstellingen in galerieën. 
Het was niet ongebruikelijk voor hen om de 
ruimte te delen. In ieder geval hebben we de 
kunstenaars vanaf  het begin duidelijk 
gemaakt dat geen van hen een eigen ruimte 
zou krijgen, met uitzondering van Reinhard 
Mucha – omdat in zijn geval de ruimte het 
werk is – en Candida Höfer, omdat haar dia-
show in een aparte verduisterde ruimte 
moet worden gepresenteerd.
K.B./D.P.: In veel gevallen is de installatie van 
de werken heel gedurfd. In de eerste ruimte – 
met werken van Wall, Gursky en Klingelhöller 
– raken de drie vroege werken van Klingelhöller 
elkaar bijna.
J.H.: Dat is typisch Klingelhöller. Hij stelt de 
autonomie van het object die kenmerkend 
is voor veel werk uit de jaren 80 ter discus-
sie. De manier waarop hij zijn werken instal-
leert is daar een illustratie van. De drie vroe-
ge werken die wij voor de tentoonstelling 
hebben gekozen (Ausschnitte aus dem 
Auditorium, 1982; Frucht der Arbeit, 1983; 
Das Ende des Tunnels, 1984) versmelten 
bijna tot één werk. De latere werken zijn let-
terlijk afhankelijk van hun context. Ich bin 
hier, Du bist hier (1989) leunt tegen de muur 
en raakt die maar op één plekje. Als je de 
muur weghaalt, zou het geheel instorten.
K.B./D.P.: De sculptuur uit 1989 staat ook 
buitengewoon dicht bij de cibachrome trans-
parency van Jeff  Wall.
V.L.: Voor Harald was dat geen probleem. 
Hij heeft zijn werk zelf  geïnstalleerd, op het 
moment dat Walls werk al klaarstond om te 
worden opgehangen. Harald stond er alleen 
op dat er een klein stukje witte muur rond 
zijn sculpturen zichtbaar zou zijn. Hij staat 
open voor een dialoog tussen fotografie en 
sculptuur, zolang het maar mogelijk blijft 
om rond zijn werk te lopen.
J.H.: We hebben dat té nauwe contact tus-
sen beide werken met opzet gecreëerd. Het 
was een psychologische truc om de kijker in 
de tentoonstelling binnen te lokken. In 
andere zalen hebben we soortgelijke ‘moei-
lijke situaties’ geschapen, met andere effec-
ten. In de zaal met Isa Genzken en Jeff  Koons 
laten we bijvoorbeeld bewust in het midden 
of  het om een ruimte met één of  twee kun-
stenaars gaat. Je zou hier bijna kunnen den-
ken dat de slanke hyperbolo en de adverten-
ties van Genzken en de One Ball Total 
Equilibrium Tank van Koons door een en 
dezelfde kunstenaar zijn gemaakt. Het is 
een soort curatorengrapje.
K.B./D.P.: Als je de tentoonstelling bezoekt, ben 
je inderdaad geneigd eerst te kijken naar de 
manier waarop de werken gepresenteerd wor-
den. Zou je dat geen typische ‘jaren 80’- erva-
ring kunnen noemen? In de jaren 80 hadden 
mensen het vaak eerst over de inrichting van 
een tentoonstelling en pas daarna over de ‘bete-
kenis’ van de werken.
J.H.: Ik ben het met jullie eens. Dat was een 
van de belangrijke lessen die de 
Düsseldorfers van hun helden uit de late 
jaren 60 en de jaren 70 hebben opgepikt. 
Kunstenaars als Joseph Beuys, Bruce 
Nauman en Marcel Broodthaers hadden 
een manier van presenteren ontwikkeld die 
ervoor zorgde dat de werken bijna zichzelf  
konden verklaren, zonder al te veel uitleg. 
Hun jongere collega’s – onder wie de kun-

stenaars uit Düsseldorf  – namen die les vol-
ledig ter harte. Ze leerden kunstwerken zo te 
installeren dat je ze kon ‘begrijpen’ door 
alleen maar om je heen te kijken en de rela-
tie tussen de werken, de ruimte en jezelf  te 
ervaren. Pas op een secundair niveau pro-
beerde je in taal en gedachten equivalenten 
te vinden voor wat je beleefde. Jan Debbaut 
heeft hier in K21 op 19 januari 2011 een 
lezing gehouden waarin hij de metafoor van 
het landschap gebruikte. Kunstenaars in de 
jaren 80 concipieerden tentoonstellingen 
als landschappen waarin je kan ronddwa-
len, om allerlei verbanden tussen de werken 
te ontdekken. Die onderlinge verbanden 
waren even belangrijk als de afzonderlijke 
werken op zich. Niet alleen eenmansten-
toonstellingen, maar ook groepstentoon-
stellingen werden op die manier benaderd. 
Dat is echt een typische opvatting uit de 
jaren 80, die we in ons achterhoofd hadden 
toen we aan deze tentoonstelling werkten.
K.B./D.P.: Heb je enig idee wanneer die benade-
ring verdwenen is?
J.H.: Ergens in de jaren 90? Ik denk dat die 
opvatting verdween op het moment dat een 
bepaalde soort van conceptuele kunst — die 
gepaard ging met een toenemende waarde-
ring van discours — een revival beleefde. 
Dat moet ergens in het begin van dat decen-
nium zijn geweest. Volgens mij vindt de 
kwalijke reputatie van de kunst van de jaren 
80 daar zijn oorsprong.
K.B./D.P.: De kwalijke reputatie? Hoe bedoel 
je?
J.H.: Vanuit het gezichtspunt van de ‘discur-
sieve’ jaren 90 waren de kunstenaars uit de 
jaren 80 nog erg gebonden aan het object. 
Om die reden zien mensen de jaren 80 vaak 
als een periode waarin de schilderkunst, de 
kunstmarkt en het feestgedruis van de 
kunstwereld hoogtij vierden. In werkelijk-
heid is er veel meer continuïteit tussen beide 
decennia dan wordt aangenomen.
K.B./D.P.: In welke zin?
J.H.: Wij zien de jaren 80 als een incubatie-
periode waarin bepaalde dingen die 
gewoonlijk met de periode na 1989 worden 
geassocieerd heel geleidelijk aan zichtbaar 
beginnen te worden. Neem bijvoorbeeld het 
einde van de koude oorlogperiode, die 
begint – om maar een beeld te gebruiken – 
met de benoeming in 1978 van Karol 
Wojtyla tot paus. Ook de virtuele wereld 
begint al in de jaren 80. In de kunst kan je 
de jaren 80 beschouwen als een overgangs-
periode tussen het einde van het modernis-
me en het open, ongedefinieerde terrein 
waarmee we na 1989 werden geconfron-
teerd. Met hun pogingen de elementen van 
de moderne eigentijdse kunst van het 
Westen te behouden, en dingen die vergeten 
waren nieuw leven in te blazen, hebben de 
kunstenaars uit Düsseldorf  een brug gesla-
gen tussen die periodes, door elementen toe 
te voegen die volgens hen ontbraken in de 
kunst van de generatie voor hen.
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De tentoonstelling Auswertung der Flug-
daten. Kunst der 80er. Eine Düsseldorfer 
Perspektive liep van 11 september 2010 tot 
30 januari 2011 in K21 (Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen), Ständehausstraße 
1, 40217 Düsseldorf  (0211/83 81-204; 
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Een gesprek met Julian 
Heynen over Weitersehen 

1980 ➝ 1990 ➝ (Haus 
Lange en Haus Esters, 

Krefeld, 1990) en kunst in 
de jaren 80 (in Düsseldorf)

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. c/o Haus Esters

Koen Brams/Dirk Pültau: In verband met 
Auswertung der Flugdaten. Kunst der 80. 
Eine Düsseldorfer Perspektive, een tentoon-
stelling die je samen met Valeria Liebermann 
organiseerde, willen we het ook graag met je 
hebben over Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝ 
(1990-1991), een terugblik op de kunst van 
de jaren 80 die je al eind 1990 organiseerde in 
Haus Lange en Haus Esters (Krefeld), waar je 
van 1984 tot 2000 als tentoonstellingsmaker 
werkte. De tentoonstelling omvatte werk van 
21 kunstenaars. Acht daarvan behoorden tot de 
scene van Düsseldorf  (Helmut Dorner, 
Katharina Fritsch, Hubert Kiecol, Harald 
Klingelhöller, Reinhard Mucha, Thomas Ruff, 
Thomas Schütte, Thomas Struth). Van de der-
tien overige kunstenaars, onder wie Jean-Marc 
Bustamante, Jan Vercruysse en Franz West, 
werden velen geassocieerd met de groep uit 
Düsseldorf. De tentoonstelling lijkt een terug-
blik te zijn op jouw betrokkenheid bij de kunst 
van de jaren 80. Misschien kan je allereerst 
vertellen hoe die betrokkenheid tot stand is 
gekomen.
Julian Heynen: Om dat toe te lichten moet ik 
eerst iets vertellen over hoe ik beroepsmatig 
met kunst in aanraking ben gekomen. Ik 
studeerde kunstgeschiedenis en literatuur 
vanaf  het begin tot het midden van de jaren 
70. Daarna was ik actief  als assistent in het 
Museum Ludwig en het Wallraf-Richartz 
Museum (Keulen), en vervolgens als cura-
tor in het Wilhelm Lehmbruck Museum 
(Duisburg). In 1981 werd ik aangesteld als 
directeur tentoonstellingen van de Krefeldse 
Kunstmuseen, waaronder ook Haus Esters 
en Haus Lange ressorteren, de twee woon-
huizen die door Mies van der Rohe zijn ont-
worpen en die dienstdoen als tentoonstel-
lingsruimtes. Gedurende mijn hele 
studententijd en de eerste jaren van mijn 
carrière was ik erg ontevreden over wat er in 
de kunstwereld gaande was. Als student 
identificeerde ik me sterk met kunstenaars 
van de laatmodernistische generatie – 
Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Bruce 
Nauman, om er een paar te noemen – maar 
tegelijkertijd kon je aanvoelen dat deze 
kunst een doodlopende weg was ingeslagen. 
De heropleving van de schilderkunst rond 
1980 bracht geen verlichting. Die flitsende 
lichten van de nieuwe schilderkunst waren 
niets voor mij; ze leken me vooral regressief. 
Als gevolg daarvan startte ik mijn loopbaan 
in een periode van onzekerheid, die tot het 
begin van de jaren 80 duurde, toen ik geïn-
teresseerd begon te raken in kunstenaars 
zoals Reinhard Mucha, Thomas Schütte en 
Harald Klingelhöller, die allemaal aan de 
kunstacademie van Düsseldorf  gestudeerd 
hadden. Bij mijn eerste tentoonstellingen in 
Haus Esters is er één die voor mij heel 
belangrijk is geweest: c/o Haus Esters, met 
werken van Reinhard Mucha, Thomas 
Schütte, Harald Klingelhöller, Wolfgang 
Luy en Ludger Gerdes. Deze kunstenaars 
hoorden tot mijn eigen generatie. Ze deel-
den een houding die ik duidelijk herkende.
K.B./D.P.: Wat was het precies dat je herkende?
J.H.: Hun standpunt ten aanzien van de 
laatmodernistische generatie die zo belang-
rijk voor mij was geweest. Ik kan het illus-
treren aan de hand van een anekdote die 
Harald Klingelhöller vertelde gedurende de 
voorbereidingen van Auswertung der 
Flugdaten. In 1982 bezocht Klingelhöller 
samen met een aantal andere kunstenaars 
een belangrijke tentoonstelling van Michael 
Asher en Daniel Buren die was samenge-
steld door Gerhard Storck in Haus Esters en 

Haus Lange. Ze gingen meerdere malen 
naar de tentoonstelling kijken. Ze hadden er 
een enorme bewondering voor en vonden 
dat ze de perfectie benaderde. En toch had-
den ze het gevoel dat ze iets misten. Maar 
wat? Het was precies het vinden van het 
antwoord op die vraag wat de drijvende 
kracht voor Klingelhöller en zijn tijdgeno-
ten werd. Ze probeerden uit te zoeken wat de 
tekortkomingen waren van de kunst van de 
laatmodernistische generatie, terwijl ze 
tegelijkertijd wilden behouden wat deze 
kunstenaars ‘goed deden’. Ik denk dat dat 
het voornaamste is wat de kunstenaars uit 
Düsseldorf  gemeen hadden. Ze realiseerden 
zich dat de traditie van het modernisme in 
een cul de sac terechtgekomen was, en ze 
deelden een voorafspiegeling van een open, 
ongedefinieerd veld, wat de algemene con-
ditie zou worden van de kunstwereld na 
1989. Ze probeerden de twee te verbinden: 
het late modernisme en de openheid – maar 
ook de onzekerheid – die erop volgde. Deze 
specifieke gevoeligheid met betrekking tot 
het verleden werd natuurlijk versterkt door 
de aanwezigheid van de oudere kunste-
naars aan de academie in Düsseldorf  en in 
de instellingen en galerieën in Düsseldorf, 
waaronder met name de galerie van Konrad 
Fischer belangrijk was. De Düsseldorfse 
kunstenaars van de jaren 80 werden conti-
nu geconfronteerd met hun helden, niet 
alleen met hun werk, maar ook met hun 
persoonlijke aanwezigheid, gedurende de 
dag op school en ‘s avonds in de cafés.
K.B./D.P.: Het lijkt echt uniek dat in zulke 
recente tijden de naam van een stad nog steeds 
een artistiek perspectief  kan representeren. 
J.H.: Dat is waar. Maar je moet er meteen 
aan toevoegen dat de Düsseldorfers onder-
ling ook erg verschillen. Ze delen sommige 
overtuigingen, maar deze overtuigingen 
zijn tegelijkertijd moeilijk te definiëren – zij 
zouden zelf  de eersten zijn om te aarzelen 
om ze te definiëren – en ze kunnen niet 
makkelijk uit hun werk worden afgeleid. 
Niemand is erin geslaagd een label voor 
deze kunstenaars te vinden. Verwijzend 
naar de maquettes van Gerdes, Luy en 
Schütte noemde een journalist hen 
Modellbauer om de draak met hen te steken. 
Die benaming bleef  echter niet plakken. Ik 
denk dat dat een belangrijk onderscheid is 
met bijvoorbeeld de schilders van de Neue 
Wilde of  de Italiaanse Transavantguardia. In 
zekere zin waren Mucha en co de eersten die 
geboren waren in de postmodernistische 

Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝, uitnodigingskaart 
(ontwerp: Ernst Caramelle)
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tijd. Ze slaagden erin los te komen van het 
eenzijdige groepsdenken dat nog zo domi-
nant was in de jaren 60.

2. Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝

K.B./D.P.: In de tentoonstellingen die je tussen 
1984 en 1990 organiseerde, kwamen veel 
‘Düsseldorfers’ aan bod. Je initieerde niet 
alleen de tentoonstelling c/o Haus Esters, 
maar ook solotentoonstellingen met Hubert 
Kiecol (1986), Thomas Schütte (1986), 
Harald Klingelhöller (1988), Thomas Ruff  
(1988), Andreas Gursky (1989), Ludger 
Gerdes (1989) en Reinhard Mucha (1990). 
Vanaf  1990 nodigde je ook buitenlandse kun-
stenaars uit die vaak geassocieerd worden met 
de kunstenaars uit Düsseldorf, zoals Franz West 
(1989), Peter Halley (1989), Jean-Marc 
Bustamante en Ernst Caramelle (1990). Dan, 
eind 1990, organiseer je Weitersehen 1980 
➝ 1990 ➝. Waarom programmeerde je die 
tentoonstelling precies op dat moment?
J.H.: Ik wilde terugblikken op het decennium 
waarin ik zeer actief  betrokken was geweest 
bij de kunstenaars van mijn eigen generatie. 
Het was alsof  ik zei: dit is niet definitief, maar 
misschien is het voorlopig genoeg.
K.B./D.P.: In Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝ 
bracht je ook kunstenaars die nog nooit in Haus 
Lange of  Haus Esters tentoongesteld hadden.
J.H.: Dat klopt. Ik wilde niet een soort canon 
tonen. Bekende posities moesten in balans 
gebracht worden met onbekende posities, 
want we hadden het gevoel dat het tijdperk 
van de Nieuwe onoverzichtelijkheid (Jürgen 
Habermas) echt was aangebroken.
K.B./D.P.: In de tentoonstelling duikt zelfs een 
kunstenaar op die nog nooit een solotentoon-
stelling had gehad in Haus Lange/Haus Esters 
en die er ook nadien nooit een heeft gehad, 
alhoewel hij ook deel uitmaakt van Auswertung 
der Flugdaten: Jeff  Koons, van wie in de ten-
toonstelling One Ball Total Equilibrium Tank 
wordt getoond. Je collega Ulrich Loock, die The 
Eighties: A Topology samenstelde in Porto, en 
die je wat betreft artistieke keuzes nabij staat, 
heeft nooit een werk van Koons getoond. Koons’ 
aanwezigheid is nogal verrassend.
J.H.: Die keuze is alleen onverwacht als je 
ervan uitgaat dat er tussen de Noord-
Amerikaanse en de Europese posities van die 

tijd een onoverkomelijke scheiding zou 
bestaan. Er zijn grote verschillen wat betreft 
onderwerpen en houdingen, maar de vroege 
werken van Koons wisten een heel heden-
daags moment vast te leggen: het gevoel van 
een bepaalde leegte, en de mogelijkheid van 
een implosie. Ik denk dat ik nooit een solo-
tentoonstelling met Jeff  Koons gedaan heb, 
omdat hij volgens mij in het merendeel van 
zijn werken niet meer heeft gedaan dan het 
oppoetsen van de readymade naar de stijl 
van het moment. Ik kon ook zijn affirmatie-
ve strategieën niet volgen, welke wendingen 
je daar ook aan kan toeschrijven. Tegelijker-
tijd was en ben ik gefascineerd door die 
Equilibrium Tanks, die de ballen in een absur-
de staat van evenwicht houden. Het is alsof  
die ballen ieder moment uit hun perfecte 
positie kunnen raken. Ze zweven op de rand 
van de implosie. In die zin zijn het erg aan-
trekkelijke beelden. Ik ben er zeker van dat 
de Equilibrium Tanks zullen overleven als ico-
nische beelden die een historische en cultu-
rele situatie articuleren, ongeacht wat er 
met de kunstenaar Jeff  Koons in algemene 
zin zal gebeuren.
K.B./D.P.: De titel van de tentoonstelling 
Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝ [‘verder kij-
ken’ maar ook ‘laten we afwachten en zien’] 
stelt ook een vraag: ‘Wat nu?’ Het is alsof  je 
openlijk de toekomst van deze kunstenaars, de 
verdere ontwikkeling van hun werk en hun car-
rière bevraagt. Is er een toekomst voor hen en 
hun werk? Hoe ziet die eruit?
J.H.: Ik had geen twijfel wat betreft de indivi-
duele kwaliteit van het werk van deze kun-
stenaars, en ik had ook niet het gevoel dat 
het ‘programma’ van deze non-beweging 
slechts een kort moment beschoren was. 
Maar we mogen niet vergeten dat de jaren 
80 het eerste decennium was waarin een 
avant-gardistische positie en een carrière 
elkaar niet noodzakelijkerwijs uitsloten. In 
het begin van de jaren 80 hield ik nog steeds 
vast aan het geloof  dat het volgen van mijn 
grote helden en ‘het juiste’ doen de enige 
dingen waren die ertoe deden. Het maakte 
niet uit hoe klein de minderheid was waar-
toe je behoorde. En toen, plotsklaps, in het 
midden of  de tweede helft van de jaren 80 
realiseerde ik me dat die houding op zijn 
einde liep. Voor velen kwam deze constate-
ring als een schok. We waren er ons alle-

maal heel duidelijk van bewust hoe de 
markt invloed begon uit te oefenen op ons 
terrein, op een tot dan toe ongekende 
manier. Hoe nu verder? Hoe te overleven? 
Het waren belangrijke vragen. De nichecul-
tuur van vooruitstrevende experimentele 
kunst stond nu in het centrum van de cul-
turele belangstelling. Vele tienduizenden 
mensen waren ineens geïnteresseerd in 
hedendaagse kunst. Dat was heel erg nieuw. 
Natuurlijk had deze ontwikkeling een enor-
me impact. Ik denk dat Thomas Schütte en 
Reinhard Mucha interessante voorbeelden 
zijn. Zij hebben hun carrières totaal ver-
schillend uitgebouwd.
K.B./D.P.: Kan je dat toelichten?
J.H.: Toen ik een solotentoonstelling maakte 
met Schütte in 1986 had hij in de voorgaan-
de vijf  of  zes jaar deelgenomen aan vijftig of  
zestig tentoonstellingen. Hij noemde dat 
‘oefenen’, ‘een repertoire opbouwen’. Deze 
manier van ‘leren door middel van doen’ was 
zijn houding vanaf  het prille begin. Mucha 
daarentegen bereikte heel snel ‘de top’. In 
1990 stelde hij tentoon in het Duitse pavil-
joen tijdens de Biënnale van Venetië. 
Vervolgens trok hij zich terug omdat hij niet 
als een beroemde kunstenaar wilde werken. 
Hij begon met het afwijzen van uitnodigin-
gen voor internationale tentoonstellingen. 
Na de Biënnale besteedde hij twee of  drie jaar 
aan het zoeken naar een permanente plek 
voor Deutschlandgerät, de installatie die hij 
tentoonstelde tijdens de Biënnale. Twee of  
drie jaar zocht hij naar een ruimte om het 
werk opnieuw te installeren! Het is het per-
spectief  van een dinosaurus in vergelijking 
met hoe kunst nu functioneert. Andreas 
Gursky is een publiek figuur geworden, maar 
zijn vader was een commercieel fotograaf  en 
hij was altijd al vertrouwd met de levensstijl 
die daarbij hoort. In het algemeen echter 
denk ik dat bijna niemand van de Düsseldorfse 
kunstenaars zich begon te gedragen als een 
beroemdheid, ook Thomas Schütte niet. Ze 
hadden geleerd van wat ze andere kunste-
naars in Düsseldorf  hadden zien doen. 
K.B./D.P.: In welk opzicht?
J.H.: Ik bedoel hier de voorbeelden in de 
stad: Beuys natuurlijk, de kunstenaar als 
sjamaan en als Messias, en Jörg Immendorff, 
die bijna als Prins Carnaval optrad. Dat was 
perfect voor hen, maar het was zeker geen 
voorbeeld om te kopiëren. Integendeel, ze 
stonden er sceptisch tegenover.

3. Düsseldorf

K.B./D.P.: De afgelopen jaren zijn er een aantal 
overzichtstentoonstellingen van de jaren 80 
geweest: Flashback. Revisiting the Art of  the 
80s, samengesteld door Philipp Kaiser 
(Kunstmuseum Basel & Museum für Gegen-
warts kunst, Basel, 2005), The Eighties: A 
Topology door Ulrich Loock en Sandra 
Guimarães (Museu Serralves, Porto, 2006-
2007), Kavalierstart. 1978-1982 Aufbruch 
in die Kunst der 80er georganiseerd door 
Stefanie Kreuzer in Museum Morsbroich 
(Leverkusen), en het tweeluik Les années 80 
– 1. Espèces d’Espace / 2. Images et (re)pré-
sentations gecureerd door Yves Aupetitallot 
(Le Magasin, Grenoble, 2008-2009). Heb je 
die tentoonstellingen gezien? 
J.H.:  De tentoonstelling van Yves 
Aupetitallot in Grenoble jammer genoeg 
niet, maar ik heb wel Flashback gezien, en de 
tentoonstelling in Leverkusen, en natuur-
lijk The Eighties: A Topology. Ik nam deel aan 
een discussie met Ulrich voor de catalogus. 
Stefanie Kreuzer was mijn assistente in de 
periode toen K21 van start ging in 2002. 
We hadden destijds veel gesprekken over het 
begin van de jaren 80, meer specifiek over 
de beeldende kunst in het jaar 1978. We 
hadden zelfs plannen om er een tentoon-
stelling over te maken. 
K.B./D.P.: Kan je daar iets meer over vertellen?
J.H.: Veel van de vroege werken van belang-
rijke kunstenaars uit de jaren 80 werden in 
en rond 1978 gemaakt. Jenny Holzer begon 
met het ‘schrijven’ van haar Truisms. Jeff  
Wall maakte zijn eerste cibachrome transpa-
rency. Er zijn talloze voorbeelden van kun-
stenaars die een belangwekkend oeuvre 
beginnen op te bouwen in of  omstreeks 
1978. Wat betreft het bredere intellectuele 
veld is het opvallend dat vele belangrijke 
boeken in verband met poststructuralisme 
en deconstructie in dezelfde tijd uitkwamen. 
En uiteindelijk waren er ook vele belangrijke 
politieke en maatschappelijke gebeurtenis-
sen die in datzelfde jaar plaatsvonden. De 
aanstelling van de Poolse Paus in Rome, wat 

gezien kan worden als een voorteken van 
het einde van het communisme; de geboorte 
van de eerste proefbuisbaby, wat de vraag 
rond the posthuman oproept; de terugkeer 
van Ayatollah Khomeini uit Parijs naar 
Teheran, wat zou leiden tot de Islam als een 
wereldwijde politieke factor… Deze en ande-
re waren de onderwerpen die Stefanie en ik 
bespraken. Maar we hebben de tentoonstel-
ling uiteindelijk niet gerealiseerd.
K.B./D.P.: Waarom niet?
J.H.: Ik weet het niet. Op een gegeven 
moment was ik niet meer zo overtuigd. 
Maar ik heb nog altijd een groot archief  
over kunstwerken uit die tijd en ik verzamel 
nog altijd informatie over historische, poli-
tieke, wetenschappelijke en culturele 
gebeurtenissen die rond die tijd plaatsvon-
den. Misschien heeft een groter, historisch 
perspectief  uiteindelijk toch meer tijd nodig, 
en een zekere afstand tot de feiten.
K.B./D.P.: 1978 is ook het eerste jaar in de 
annalen die opgenomen zijn in Brigitte Kölles 
boek Es geht Voran. Kunst der 80er. Eine 
Düsseldorfer Perspektive, dat gepubliceerd 
werd ter gelegenheid van de tentoonstelling 
Auswertung der Flugdaten. De annalen in 
dat boek lopen van 1978 tot 1989. Zou men 
kunnen stellen dat het Düsseldorfse perspectief  
gemarkeerd wordt door deze twee jaren?
J.H.: Niet echt. Op de een of  andere manier 
moesten we omgaan met de domme con-
ventie van een decennium. We moesten 
vaststellen wanneer de jaren 80 begonnen 
en eindigden. Het antwoord op de vraag wat 
het einde was, was duidelijk: ze eindigen in 
1989 met de val van de Berlijnse Muur. Het 
antwoord op de vraag wanneer ze begon-
nen, heb ik gegeven in mijn kleine samen-
vatting over het jaar 1978.
K.B./D.P.: Maar wanneer eindigde deze unieke 
situatie die je het ‘Düsseldorfse perspectief ’ 
hebt genoemd – verankerd in zijn academie en 
het late modernisme?
J.H.: Ergens in het midden van de jaren 90? 
Dat was de tijd toen kunstenaars die kwa-
men studeren in Düsseldorf  – tien jaar na de 
kunstenaars over wie we hier hebben 
gesproken – van de kunstacademie af  kwa-
men en naar Berlijn verhuisden. Dat is wat 
ze na 1989 deden, vroeger of  later. Maar ik 
denk dat er daarvóór al een hoop veranderd 
was. Vanaf  het eind van de jaren 50 tot het 
eind van de jaren 80 had de academie een 
grote rol gespeeld in het artistieke land-
schap van het Rijnland. Alles was op de een 
of  andere manier aan de academie verbon-
den of  liep via de academie. Maar nadat 
Markus Lüpertz er directeur werd in 1988, 
veranderde de hele sfeer drastisch.  
K.B./D.P.: Wat veranderde er precies?
J.H.: Het werd minder een plek van discussie 
en controverse. De academie had geen uit-
straling meer. Dat was deels te wijten aan 
het reactionaire concept van wat een kunst-
academie volgens Lüpertz moest zijn: zijn 
overdreven idee over meester en student, 
over de academie als een klooster waar 
alleen de beste kunstenaars worden gefokt. 
Dit negatieve soort kluizenaarschap vernie-
tigde de hele atmosfeer. Ik denk dat deze 
vreemde agenda van Lüpertz, in combinatie 
met de algemene veranderingen in de hele 
culturele geografie van Centraal Europa, 
geen positieve invloed heeft gehad op de 
positie van Düsseldorf  als een buitengewo-
ne plek voor de kunsten.

Transcriptie: Rose Borg
Redactie in het Engels: Dirk Pültau
Correctie van het Engels: Jim O’Driscoll & 
Lynne O’Driscoll
Vertaling uit het Engels: Gerrie van Noord

Jan Vercruysse

Tombeaux, 1990

Franz West, Ohne Titel (2 Sitze), 1988 (detail), 
Thomas Struth, Musée d’Orsay 2, 1989

Jeff  Koons

One Ball Total Equilibrium Tank, 1985

Reinhard Mucha

Der Stahlbaron, 1989 (detail)
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              Call for applications for PhDArts,  
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice. 
After being admitted, visual artists and designers can participate in this programme. 
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students 
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for 
application 1 October 2012 and 1 April 2013.

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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Koen Brams & Dirk Pültau – Contemporary Folk Art. 
Conversation with Marc Schepers

This in-depth interview treats artist Marc Schepers’ early engagement 
in left wing politics in Belgium and the origins of  his interest in art and 
photography. It also discusses two important and very early ‘social-
artistic’ projects, organized in 1979-1980 by Schepers alongside Leen 
Derks and Luc Tuymans (whose first solo exhibition in the alternative 
space Ruimte Morguen was staged by Schepers and Derks in 1988), 
and which may have been the first of  their kind in Belgium: one project 
dealing with photographs from albums belonging to people of  the 
neighbourhood where Derks, Schepers and Tuymans lived (1979); and 
a second in another Antwerp neighbourhood (Sint-Andries) which 
focussed on the theme of  carnival (1980). 

Morguen – social-artistic work – communism & art – Belgian 
art of  the eighties – Marc Schepers – Luc Tuymans

Christophe Van Gerrewey – ‘A working class hero is 
something to be’ – Manifesta 9 in Genk, Belgium

Van Gerrewey reviews the ninth edition of  Manifesta, held in the 
Coalmine building of  Waterschei-Genk in Belgium. The author 
approves of  the way in which the curators integrate the history of  the 
region’s coalmines into a reflection on the possibilities of  the heritage 
of  the industrial era as a productive source for contemporary art.

Manifesta 9 – industrial era

Maarten Liefooghe & Stefaan Vervoort – A revealing 
conversation: Thomas Schütte’s sculptures in the 
pavillion ‘Het Huis’ by Robbrecht & Daem

Following a short introduction, the authors focus on an important 
contribution to the renewed open air Middelheim Museum in Antwerp: 

the pavillion designed by the architects Robbrecht & Daem, with its 
opening exhibition of  works by Thomas Schütte, curated by Paul 
Robbrecht.

Middelheim Museum (open air museum, Antwerp) – Robbrecht 
& Daem – Thomas Schütte – art & architecture – sculpture

Dirk Pültau – ‘For me TRACK will be a success when it 
leaves a thinking track on contemporary urban real-
ity.’ (Philippe Van Cauteren, visitor’s guide TRACK, 
page 5)

This is a review on the city exhibition TRACK. A Contemporary City 
Conversation, curated by Philippe Van Cauteren (director of  the 
S.M.A.K., Ghent’s municipal museum for contemporary art) and 
Mirjam Varadinis (curator of  the Kunsthaus, Zürich). Pültau criticizes 
the show for its lack of  content and its shameless use of  art in the service 
of  city marketing strategies. 

city exhibitions – art and public space – S.M.A.K. (museum of  
contemporary art, Ghent) – Philippe Van Cauteren – Mirjam 
Varadinis

Bart Verschaffel – Sans issue. On the representation 
of  space in the work of  Dirk Braeckman

Verschaffel discusses various strategies used by the artist and photogra-
pher Dirk Braeckman to block the outlet offered by images towards 
another (better, more beautiful?) world. Braeckman’s strategies are 
linked to similar strategies used by such Belgian painters as Henri De 
Braekeleer and René Magritte.

Dirk Braeckman – Henri De Braekeleer – René Magritte –  
contemporary art in Belgium – contemporary photography in 
Belgium 

Jeroen Peeters – Experiment, resistance and suscep-
tibility. Jean-François Lyotard’s writings on art

This essay commences with the seven-volume edition of  Jean-François 
Lyotard’s writings on art, published by the Leuven University Press 
(editor Herman Parret, associate editors Vlad Ionescu & Peter W. 
Milne). After a short evaluation of  the merits and shortcomings of  
those volumes that have already appeared (1, 2, 3, 4a, 4b) the author 
uses the texts therein to explore themes in Lyotard’s thinking, among 
which the relation between writing, thinking and art; the notion of  the 
experiment in art; the sublime; and the possiblity of  an alternative sen-
sory experience.

Esthetics – Jean-François Lyotard – Writings on Art

Koen Brams & Dirk Pültau – A conversation with 
Julian Heynen on Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝ (Haus 
Lange & Haus Esters, Krefeld, 1990) and art in the 
eighties (in Düsseldorf)

This in-depth interview discusses Julian Heynen’s involvement with 
(Düsseldorf) art in the eighties, and more particularly explores one 
exhibition, organized in 1990, which might be Europe’s first ‘80s 
retrospective’: Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝ (Haus Lange & Haus 
Esters, Krefeld, 1990). The interview also focusses on the characteris-
tics of  Düsseldorf  as an exceptional city for the arts in that decade.

art from the eighties – art in Düsseldorf  – Haus Lange / Haus 
Esters (Krefeld) – Julian Heynen 

Koen Brams & Dirk Pültau – A conversation with 
Stefanie Kreuzer on Kavalierstart 1978-1982. 
Aufbruch in die Kunst der 80er (Museum Morsbroich, 
Leverkusen, 2008)

Interviewed by Brams and Pültau, Kreuzer discusses the exhibition 
Kavalierstart 1978-1982. Aufbruch in die Kunst der 80er, which con-
cerned the art of  the early eighties in Germany and the United States. 
The conversation discusses the semiotic perspective put forward by this 
show and the art it contained alongside other (theoretical) themes.

art from the eighties – the ‘Pictures Generation’ – Museum 
Morsbroich (Leverkusen) – Stefanie Kreuzer

Koen Brams & Dirk Pültau – A conversation with 
Julian Heynen and Valeria Liebermann on Auswertung 
der Flugdaten – Kunst der 80er. Eine Düsseldorfer 
Perspektive, K21, Düsseldorf  (2010-2011)

This in-depth interview discusses the exhibition Auswertung der 
Flugdaten – Kunst der 80er. Eine Düsseldorfer Perspektive, curated by 
Julian Heynen and Valeria Liebermann and focussing on art of  the 
eighties in Düsseldorf. Heynen and Liebermann discuss the choices of  
the works, the artistic preferences of  the Düsseldorf  artists, the charac-
teristics of  the art produced in that city, as well as strategies employed 
to present art in the eighties.

Art from the eighties – Art in Düsseldorf  – Julian Heynen – 
Valeria Liebermann

Short author biographies may be found in ‘Ondertussen’on p. 19.
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Nieuws
Cultuurbezuinigingen in Nederland. Vervolg. In het 
veld van de (hedendaagse) beeldende kunst in Nederland 
zien uiteenlopende initiatieven het licht als reactie of  ant-
woord op de cultuurbezuinigingen die vanaf  2013 worden 
doorgevoerd. De Zaak Nu heeft de afgelopen maanden de rol 
en het belang van presentatie-instellingen voor actuele 
kunst in kaart laten brengen. DSP-groep heeft, op basis van 
harde cijfers en interviews met stakeholders van binnen en 
buiten de sector – zo klinkt het – de sector zowel kwantita-
tief  als kwalitatief  onderzocht en van een eerste evaluatie 
voorzien. De ambitie is om voorbij de waan van de dag con-
creet inzicht te bieden in het functioneren en het belang 
van deze instellingen voor beeldende kunst. Kern van de 
conclusie luidt dat de presentatie-instellingen tesamen een 
groot publiek bereiken (2,9 miljoen mensen in 2011) en dat 
de (goede) werking ervan niet in louter financiële termen 
kan worden uitgedrukt. In het licht van de komende kabi-
netsformatie roept De Zaak Nu politici en beleidsmakers op 
om rekening te houden met het belang van de presentatie-
instellingen. Het volledige onderzoek is op te halen via 
www.dezaaknu.nl.
 Vanuit de overtuiging dat het (voorspelbare) protest tegen 
de cultuurbezuinigingen weinig of  niets zal veranderen, 
meent SKOR dat culturele initiatieven beter zelfredzaam-
heid nastreven. Met het project de Meent: het vrijkopen van 
ruimte zoekt SKOR een nieuwe vorm waarbij de onafhanke-
lijkheid van privébezit gecombineerd wordt met een belang 
dat breder is dan het individuele. Het project behelst immers 
de aankoop van het huisje De Inkijk middels crowd invest-
ment. De Inkijk is de voorbije jaren door SKOR gebruikt als 
expositieruimte. Het oud-Nederlandse begrip de meent staat 
voor een ruimte die gemeenschappelijk beheerd wordt. 
SKOR wil het huisje met een grote groep mensen aankopen 
om het vervolgens op democratische wijze te runnen. Iedere 
investeerder wordt gelijkmatig mede-eigenaar en kan mee 
beslissen over het invullen van deze ruimte. Meer info op 
www.meent.nu en www.skor.nl.
 Stroom Den Haag pakt onder de naam PRO Deo dan weer 
uit met een nieuwsoortige subsidievorm. Bij PRO Deo kun-
nen Haagse kunstenaars en organisatoren aanvragen 
indienen voor een niet-financiële ondersteuning van activi-

teiten die in het teken staan van hun verdere ontwikkeling 
of  positionering. Stroom Den Haag verstrekt geen geld, 
maar maakt gebruik van haar internationale netwerk, ken-
nis en expertise om de aanvrager een op maat gesneden 
ondersteuning te bieden. De PRO Deo biedt daarmee een 
alternatief  voor traditionele subsidies, zo luidt het. Om in 
aanmerking te komen voor een PRO Deo komt de aanvrager 
bij voorkeur zelf  met een voorstel. Daarnaast biedt Stroom 
echter ook zelf  een programma aan. Stroom Den Haag 
speelt hiermee in op de behoefte onder kunstenaars en ten-
toonstellingsmakers aan reflectie, verdieping en dialoog. 
Daarnaast helpt PRO Deo om internationale contacten te 
leggen en het netwerk te vergroten. (www.stroom.nl)

Onlinemuseum Vlaamse Kunstcollectie voegt web-
site George Minne toe. De koepel van kunsthistorische 
musea in Vlaanderen, de Vlaamse Kunstcollectie vzw, lan-
ceerde eind april een nieuwe website over George Minne 
(1866-1941). Na de sites over James Ensor en de Vlaamse 
Primitieven is het de derde in de reeks. Met deze themati-
sche sites willen het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten in Antwerpen (KMSKA), het Museum voor Schone 
Kunsten in Gent (MSK) en het Groeningemuseum in Brugge 
de eigen collecties, werking en expertise in het buitenland 
bekendmaken. De George Minne-site presenteert ruim 680 
werken uit de museumcollecties. Ook zijn 4 schetsboeken 
uit de collectie van het Museum voor Schone Kunsten te 
Gent ontsloten. Vanuit het politieke veld vertolkt Vlaams 
minister Joke Schauvliege de mening dat digitalisering het 
erfgoed op een laagdrempelige manier voor zowel een 
gespecialiseerd als een breed publiek toegankelijk maakt. 
‘Via nieuwe media bereiken we een publiek dat zelden of  
nooit in onze musea komt en worden deelcollecties ontslo-
ten die in onze musea niet voor het publiek toegankelijk zijn 
of  verborgen blijven in de museumdepots’, zo luidt het nog. 
(www.georgeminne.be)

Oproep Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. In 2012 
wordt de tweejaarlijkse Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 
voor de derde maal uitgereikt. De Prijs wil jonge kunstcritici 
stimuleren en de aandacht voor kwalitatief  hoogstaande 
kunstkritiek en kunstjournalistiek in de mainstreammedia 
vergroten. De Prijs is een initiatief  van de Appel, Mondriaan 
Fonds en Witte de With. Auteurs tot 35 jaar kunnen teksten 

indienen in de categorieën Recensie en Essay. Deadline voor 
inzendingen is 1 september. Eind november vindt de prijs-
uitreiking plaats in het nieuwe auditorium van het Stedelijk 
Museum. (www.jongekunstkritiek.net)

Oproep Hans Baaij Essay Prijs 2012. Sinds 2006 orga-
niseert CBK Rotterdam de tweejaarlijkse Hans Baaij Essay 
Prijs. Daarmee wil het auteurs stimuleren om over 
Rotterdam en visuele cultuur te schrijven. Meer in het bij-
zonder vraagt het de auteur om een relatie te leggen tussen 
Rotterdam en beeldende kunst. (www.cbk.rotterdam.nl)

Sphinxpark bevraagt stad en landschap. Op za 26 mei 
is in Maastricht op het leegstaand terrein van de voormali-
ge keramiekfabrieken van de Sphinx het Sphinxpark offici-
eel geopend. In het tijdelijke park komen verschillende 
vraagstukken over de verhouding van de stad tot het land-
schap aan de orde, met thema’s als krimp, stadslandbouw, 
sociale cohesie en burgerparticipatie. Het Sphinxpark is een 
project van REcentre, platform voor duurzaam design in de 
Euregio Maas-Rijn, NAiM/Bureau Europa en Marres 
Projects en is onderdeel van het project Landschap in 
Perspectief. Er worden uiteenlopende initiatieven gepland. 
Zo is er in samenwerking met het Landhuis in Maastricht 
een kleine stadslandbouwpraktijk ontwikkeld. Bee 
Collective, een initiatief  van Studio Kernland, Meier+Moor, 
Robin van Hontem Productdesign en Werkmannen, pre-
senteert de ‘bijenpaal’. Bedoeling is om in de stad op een 
aantrekkelijke wijze bijen te houden. In de zomer en het 
najaar zullen de resultaten te zien zijn van de stedenbouw-
kundige onderzoeken door Studio Stad uit Maastricht en de 
Fachhochschule Düsseldorf. Het Sphinxpark zal tot 1 juli 
2013 te bezoeken zijn (wo t/m zo, 12-17u). Een goede wan-
delschoen is aan te raden. Het terrein heeft nog geen voor-
zieningen voor minder validen. Entree via de Boschstraat 
24 (naast Infocentrum Belvédère) of  bij de ingang aan het 
Maagdendries. (www.landschapinperspectief.nl en www.
facebook.com/sphinxparkmaastricht, www.marres.org)

Collectietentoonstelling van Nederlands Fotomuseum 
wint Gouden Reiger. Aan de collectietentoonstelling De 
Donkere Kamer van het Nederlands Fotomuseum is op 22 
mei de Gouden Reiger in de categorie ‘Ruimtelijke media en 
Gelegenheidsprojecten’ toegekend. Kossmann.de jong 
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ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN
hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling

ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition
kindly invite you to the exposition

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

ZOMERCONFRONTATIE

tussen

HEDENDAAGSE KUNSTENAARS
Pierre ALECHINSKY, Philippe BARAN, Jan CUELENAERE, Anne & Mario DANIELLE, 

Eva DELVAUX, Marie-Claire GOUAT, Patrick GUAFFI, R. LE BACQ, Robert KAYSER, Tomek 
KAWIAK, Juan PAPARELLA, Didier VE, Serge VERMEERSCH, Verena VON LICHTENBERG

en
JULES DE BRUYCKER

Expo: van 30.06.12 tot 19.08.12
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

Eva Delvaux (LE PIED DU MUR) 
<> Pierre De Soete

Vernissage: 25.08.12 van 16-19u
Expo: 25.08.12 – 14.10.12
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tekende voor het ontwerp van de tentoonstelling. De Donkere 
Kamer is de eerste permanente presentatie over de 
Nederlandse fotografiegeschiedenis. Gouden Reigers wor-
den jaarlijks uitgereikt aan uitmuntende projecten op het 
gebied van audiovisuele en interactieve doelgroepcommu-
nicatie. (www.nederlandsfotomuseum.nl en www.keyin 
gintothebrain.nl)

Mondriaan Fonds ondersteunt programma’s heden-
daagse beeldende kunst. Kunstenaarsinitiatieven en 
presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 
kunnen een bijdrage voor hun programma aanvragen bij 
het Mondriaan Fonds. Het moet een programma betreffen 
van één tot maximaal twee jaar. Deadline voor deze aanvra-
gen is 1 september 2012. Het Mondriaan Fonds wil instel-
lingen stimuleren kunst op een inspirerende manier bij een 
divers publiek te brengen. In haar aanvraag moet de instel-
ling een hoogstaand programma kunnen voorleggen, waar-
mee het zich duidelijk van andere instellingen onderscheidt 
en een meerwaarde biedt tegenover het bestaande aanbod. 
Aandacht voor relevante ontwikkelingen in de Nederlandse 
samenleving wordt extra gehonoreerd door het Fonds. Alle 
kunstenaarsinitiatieven en presentatie-instellingen voor 
hedendaagse beeldende kunst zonder subsidie van de rijks-
overheid kunnen een aanvraag indienen. Dit geldt uitdruk-
kelijk ook voor de presentatie-instellingen voor hedendaagse 
beeldende kunst die in het advies van de Raad voor Cultuur 
over de culturele basisinfrastructuur 2013–2016 geen sub-
sidie krijgen. Tijdschriften komen niet in aanmerking voor 
een bijdrage. Aanvragen voor programma’s waarin vormge-
ving overheerst worden ingediend bij het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur. Meer info via s.jansen@mondriaan 
fonds.nl of  j.vrieler@mondriaanfonds.nl.

Hedendaagse Kunst in Brussel. Het aanbod hedendaag-
se kunst in de Europese hoofdstad Brussel was vele jaren 
zonder meer pover te noemen. Sinds enige tijd lijkt er een 
kentering te komen. Geregeld trekken bestaande galeries 
van elders in Europa naar Brussel. Zo zal Motive Gallery uit 
Amsterdam vanaf  volgend seizoen in Brussel actief  zijn. Zij 
opent op 1 oktober in de Vandenbrandenstraat 1, op korte 
afstand van Jan Mot, Tulips & Roses, VidalCuglietta, M.O.T. 
International en Catherine Bastide. (www.motivegallery.nl) 
Daarnaast worden tal van nieuwe initiatieven in de hoofd-
stad aangekondigd. Zo werd onlangs het kunstinitiatief  
Bunk Club opgericht door curator Laurence Dujardyn en 
Mathias Wille (medeoprichter K+K gallery). Onder deze 
noemer willen ze curatoriële strategieën combineren met 
de actieve promotie en ondersteuning van opkomende kun-
stenaars. De nadruk ligt op artistieke praktijken die sympto-
matisch zijn voor of  kritisch staan tegenover actuele bewe-
gingen in maatschappij en cultuur. In mei en juni liep Bunk 
Club #1 in een leegstaand kantoorgebouw in het centrum 
van Brussel met werk van Greet Billet, Renaud Jerez, Magali 
Reus en Sammy Ben Yakoub. (www.bunkclub.com) Eerder 
dit jaar opende école de recherche graphic (erg) de galerie 
50°49’19.50”N 4°21’25.53”E in de Edelknaapstraat. Op 
het programma staan niet enkel tentoonstellingen, maar 
ook seminaries en performances. (www.erg.be)

Subsidiebeleid hypothekeert experiment en innova-
tie Brusselse kunstscene. Volgens een bericht verspreid 
door iMAL, Cimatics en Lab[au] heeft de richtlijn van 
Cultuurminister Schauvliege om het aantal organisaties 
drastisch te verminderen een nefast effect op de Brusselse 
kunstscene. Voor een hele reeks Brusselse organisaties valt 
de structurele subsidiëring weg (Bains Connective, 
Filmmagie, Sint-Lukasgalerie, Octurn, Danscentrum Jette, 
Irma Firma, Nadine, Ars Musica, Freemusic, Y 
(Kultuurkaffee), Corban, Globe Aroma, De Parade, Cimatics, 
iMAL en LAb[au] / MediaRuimte), terwijl nieuwe dossiers 
niet gehonoreerd werden (Komplot, Les Ateliers Claus, 
ZebrArt, ZSenne, Great Investment, Bookman, NMT 
Productions en Platform Kanal). Dat grote instellingen 
(Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, Rosas, Ultima Vez, 
WIELS…) alweer een verhoging van het subsidiebedrag in 
de wacht slepen, doet de auteurs van het bericht de vraag 
stellen of  het echt nodig is om de middelen zo te concentre-
ren, en wel ten nadele van een netwerk van kleinschalige 
initiatieven rond artistieke praktijken die minder zichtbaar 
zijn, maar die wel de toekomst in zich dragen. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie kan daarbij geen soelaas bieden 
voor de Brusselse organisaties. Bij de VGC is er immers geen 
budgettaire marge, aangezien ook daar 90% van de budget-
ten reeds is toegekend aan de grote Brusselse huizen (KVS, 
Beursschouwburg, Kaaitheater…). Als middelen te veel 
geconcentreerd zijn, dan is dat nadelig voor de diversiteit in 
het kunstenveld en dus ook voor het ontwikkelingspotenti-
eel ervan. Op lange termijn is dat zelfs dodelijk, zo luidt het 
bericht nog. (www.imal.org, www.lab-au.com, www.cima 
tics.com)

Kunsthogescholen. Oproep voor inschrijvingen. De 
Universiteit van Leiden en de Koninklijke Academie in Den 
Haag organiseren een PhDArts-programma voor kunste-
naars en designers. Deadlines voor inschrijvingen liggen op 
1 oktober 2012 en 1 april 2013. (www.phdarts.eu) Sint-
Lucas Antwerpen organiseert een master-na-masterpro-
gramma voor onderzoek in de kunsten. De deadline voor 
toelatingsdossiers ligt op 7 september. (www.sintlucas 
 antwerpen.be) 

Uitgeverij 010 en NAi Uitgevers bundelen krachten. 
Uitgeverij 010, de oudste in architectuur en design gespeci-
aliseerde uitgeverij van Nederland, en NAi Uitgevers, de 

grootste Nederlandse uitgever op het gebied van architec-
tuur, kunst, fotografie en design, gaan hun activiteiten bun-
delen. NAi Uitgevers neemt de bestaande voorraad en back-
list van Uitgeverij 010 over. De naam van de uitgeverij luidt 
vanaf  heden nai010 uitgevers. (www.010.nl en www.nai 
publishers.com)

Still Searching – een onlinegesprek over fotografie. 
Het Fotomuseum Winterthur in Zwitserland organiseert en 
modereert op zijn website een onlinediscussie over de vele 
facetten van de fotografie: productie, technieken, toepassin-
gen, distributiestrategieën, context, theoretische onderbou-
wing, ontologie. Het belang van fotografie in onze tijd wordt 
onderzocht, als kunst, maar ook als communicatief  en 
informatief  instrument binnen de context van sociale 
media en journalistiek, en als een vorm van wetenschap-
pelijk en wettelijk bewijs. Het initiatief  wordt ondersteund 
door wereldwijd verspreide instellingen. Ook het deelne-
mersveld is internationaal. Zowel theoretici, critici, docen-
ten, fotografen als liefhebbers worden uitgenodigd. Van 1 
juni tot 14 juli was de Belgische fototheoreticus Hilde Van 
Gelder aan de beurt. Fotohistoricus Geoffrey Batchen, 
momenteel aan het werk in Nieuw-Zeeland, zal van 15 sep-
tember tot 31 oktober het herfstseizoen openen. (www.
blog.fotomuseum.ch)

Zomermanifestaties in Nederland. Tot en met 23 sep-
tember organiseert Tijdelijk Museum een tentoonstelling in 
de voormalige Shelltoren (Toren Overhoeks) aan het 
Amsterdamse IJ. Tijdelijk Museum presenteert zich als een 
mobiel tentoonstellingsconcept voor stedelijke gebieden in 
ontwikkeling. In de Shelltoren is een collectie van kunst-
werken en designobjecten te zien die refereren aan het 
begrip duurzaamheid. Niet alleen de dagelijkse praktijk van 
duurzaam leven (zoals energiebesparing en gescheiden 
afval) komt aan bod, ook de verbeeldingskracht wordt aan-
gesproken. Te zien zijn onder meer de breimachine op wind-
energie van Merel Karhof, de Hollandse stillevens van gere-
cycled plastic van Richard Kuiper en het speculatief  
onderzoek van Arne Hendriks naar het krimpen van de 
menselijke soort waardoor we het energie- en voedselpro-
bleem kunnen oplossen. (www.tijdelijkmuseum.org)
 Tot 16 september organiseert Museum De Paviljoens 
Mapping Flevoland #1, een manifestatie over landschap, 
hedendaagse kunst, architectuur en erfgoed. Een route door 
de Noordoostpolder en de rest van Flevoland loopt langs 
diverse cultuurhistorische plekken. Er is werk te zien van 
onder anderen Hiryczuk/Van Oevelen, Chikako Watanabe 
en Yeb Wiersma. Op verschillende data worden dagtochten 
georganiseerd naar de locaties. (www.depaviljoens.nl)

Festival De Wereld van Witte de With. Van vr 14 t/m zo 
16 september vindt de 13de editie van het festival De Wereld 
van Witte de With plaats. Culturele instellingen in en rond-
om de Witte de Withstraat, kunstenaars en publiek worden 
uitgenodigd inhoudelijk te reageren op het thema ‘The 
Street – Live Issue!’ Het gebruik en de functie van de open-
bare ruimte is meer dan ooit onderwerp van discussie. Van 
wie is die ruimte eigenlijk: van iedereen of  van niemand? In 
dit eigendomsvacuüm biedt het festival letterlijk een podi-
um aan die partijen die zich het publieke domein toe-eige-
nen. Daarnaast zetten internationale kunstenaars onder 
leiding van de Berlijnse curator Lukas Feireiss met tijdelijke 
interventies de straat in een geheel ander perspectief. (www.
festivalwww.nl)

Collectie beeldhouwwerk van Prix de Rome-
prijswinnaars verhuist naar Beelden aan Zee. De 
Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en 
museum Beelden aan Zee in Scheveningen gaan samen-
werken op het gebied van hun collecties. Museum Beelden 
aan Zee gaat de collectie beeldhouwwerk van Prix de Rome-
prijswinnaars beheren. De beelden worden in de nieuwe 
Gipsotheek van het museum, die opent in februari 2013, 
toegankelijk voor een breed publiek. De Prix de Rome is de 
afgelopen 200 jaar georganiseerd door de Rijksakademie en 
haar voorgangers; het werk van prijswinnaars en genomi-
neerden bevindt zich in de Rijksakademie Collecties. Beide 
instellingen gaan tevens samenwerken op het gebied van 
publiekseducatie. (www.rijksakademie.nl en www.beelden 
aanzee.nl)

Uitgebreid Museum Kurhaus Kleef  opent in septem-
ber. Op 9 september gaat in de Duitse stad Kleef  het 
Museum Kurhaus na een uitbreiding van de tentoonstel-
lingsruimte opnieuw open. Het museum is gehuisvest in 
het voormalige Kurhaus, een classicistisch complex uit de 
19de eeuw. In een eerste bouwfase werden tussen 1992 en 
1996 de recentere gedeelten van het complex, het badhotel 
en de wandelhal (1871-1873), voor museaal gebruik 
geschikt gemaakt. In de tweede bouwfase wordt het oudere 
Friedrich-Wilhelm-Bad (1844-1845) geïntegreerd. Dit 
betekent meteen ook de voltooiing van het museum. Bij 
beide verbouwingen zorgde de Nederlandse typograaf  en 
ontwerper Walter Nikkels voor het ontwerp. In het 
Friedrich-Wilhelm-Bad had Joseph Beuys enige tijd zijn ate-
lier. Deze ruimten maken nu deel uit van het museum. 
(www.museumkurhaus.de)

Art Amsterdam 2012 is afgelast. De directie van 
Amsterdam RAI heeft in mei besloten dat Art Amsterdam 
editie 2012 geen doorgang vindt. Art Amsterdam 2012 
stond gepland van 20 tot en met 23 september. De beurs 
wilde een nieuw en selectiever programma doorvoeren met 
meer internationale verzamelaars. Uiteindelijk bleek het 

potentiële deelnemersveld de nieuwe koers onvoldoende te 
ondersteunen. Ook de financiële crisis wordt als reden door 
de directie aangehaald. (www.artamsterdam.nl)

B.ART Fair. 100% Belgische kunst. Van 21 tot en met 
23 september vindt de nieuwe kunstbeurs B.ART Fair plaats 
in Flanders Expo te Gent. De beurs focust op vooraanstaan-
de kunst na ’45 van Belgische of  in België wonende en wer-
kende kunstenaars. Op B.ART Fair krijgt de bezoeker direct 
toegang tot de kunstenaar en zijn werk. De beurs is opge-
bouwd rond individuele kunstenaars en elke kunstenaar 
heeft een stand van 25m2. De kunstenaar wordt vertegen-
woordigd door een galerie, een kunsthandelaar of  een 
mecenas. Alle vormen van kunst zijn toegelaten, van schil-
derijen en sculpturen over tekeningen en foto’s tot installa-
ties en multimediaproducties. Video en kortfilm worden 
doorlopend in een filmzaal vertoond. Een commissie van 
Belgische curatoren onder het voorzitterschap van Flor 
Bex, eredirecteur van het MuHKa, adviseert de organisatie. 
(www.bartfair.be)

Wissels
Philippe Pirotte wordt curator bij Berkeley Art 
Museum and Pacific Film Archive. University of  
California, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive 
(BAM/PFA) heeft de Belgische curator Philippe Pirotte aan-
gesteld als Adjunct Senior Curator. Pirotte werkte eerder als 
freelance curator en was oprichter van objectif_exhibitions 
in Antwerpen. Hij was ook senior advisor voor de 
Rijksakademie in Amsterdam en tot voor kort was hij direc-
teur van Kunsthalle Bern in Zwitserland. Bij BAM/PFA zal 
hij tentoonstellingen organiseren en participeren in de ont-
wikkeling van de collecties. (www.bampfa.berkeley.edu)

Krist Gruijthuijsen wordt artistiek directeur Grazer 
Kunstverein. Op 1 september treedt Krist Gruijthuijsen 
(NL, 1980) als artistiek directeur in dienst van het Grazer 
Kunstverein in Graz. Gruijthuijsen is curator, criticus en 
medeoprichter van Kunstverein Amsterdam. Onder leiding 
van Søren Grammel groeide de Grazer Kunstverein uit tot 
een platform voor presentatie en productie van hedendaag-
se kunst. Gruijtuijsen zal huidig interim-directeur Daniel 
Pies vervangen. (www.grazerkunstverein.org)

Edmond Francey treedt in dienst bij Christie’s 
France. Edmond Francey gaat aan de slag bij Christie’s 
France in Parijs als coördinator van de verkoop van naoor-
logse en hedendaagse kunst. Francey runde sinds tien jaar 
samen met Albert Baronian de galerie Baronian-Francey. 
Baronian zal de werking van de galerie voortzetten. (www.
baronianfrancey.com)

Lezingen
Witte de With – Causeries. Witte de With organiseert tot 
april 2013 maandelijks een causerie over uiteenlopende 
onderwerpen. Op do 12 juli is het thema Pictorial Satire: On 
Hogarth, Daumier and South Park, op do 16 augustus 
Theatrical Costumes. Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
Rotterdam (010/411.01.44; www.wdw.nl). Entree € 5.

Beeldende kunst
Sense of  Place. Met de tentoonstelling Sense of  Place wordt 
het startschot gegeven van de vierde Zomer van de 
Fotografie. Allerlei instellingen, vooral in Brussel, stellen de 
volgende maanden hun programmatie in het teken van 
fotografie. Soms stellen ze landschapsfotografie tentoon – 
het centrale thema dit jaar – maar even vaak ook niet. Hier 
en daar kondigt zich een fris idee aan, maar het programma 
mist ambitie en een duidelijke lijn. De Belgische Zomer van 
de Fotografie heeft nog lang niet dezelfde ampleur als gelijk-
aardige fotofestivals in andere Europese hoofdsteden (zoals 
de Photo Espana in Madrid). Dit hoeft niet echt te verwon-
deren vermits dit evenement in functie staat van citymarke-
ting: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wou in de zomer-
maanden wat extra culturele dynamiek in de hoofdstad.
 De hoofdtentoonstelling Sense of  Place vindt plaats in 
Bozar, de coördinator van het tweejaarlijkse fotofestival. De 
expo verzamelt werk van 40 fotografen afkomstig uit de 
verschillende landen van de Europese Unie. Er zijn installa-
ties en video’s (soms prikkelend, zoals bij Elina Brotherus 
bijvoorbeeld), maar vooral toch foto’s. De tentoonstelling 
opent met een gigantisch werk van de Duitse fotograaf  
Andreas Gursky, dat als een proloog zou kunnen worden 
gelezen. Dit beeld, een opname van de Rijn, zodanig digitaal 
opgepoetst dat deze natuurlijke waterloop strak lijkt als een 
door mensenhanden aangelegd kanaal, opent heel wat 
kwesties waarop de tentoonstelling had kunnen voortbou-
wen: de rol van het fotografische medium in de weergave 
van het landschap, de impact van de digitalisering die zich 
hoe langer hoe meer laat gelden, de verhouding tussen 
natuur en mens, tussen stad en platteland…
 Wat volgt is echter geen weg met verrassende uitzichten. 
De curator (Liz Wells) lijkt ervoor terug te schrikken heldere 
thematische lijnen uit te zetten. Ze beperkt zich ertoe het 
bijeengeharkte beeldmateriaal geografisch te ordenen. De 
expo bestaat uit drie hoofdstukken – Noord, Centraal en 
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Zuid – die op hun beurt onderverdeeld worden in twee klei-
nere onderdelen. In het hoofdstuk over het noorden van 
Europa is bijvoorbeeld een deel gewijd aan de landen rond 
het Kanaal en een tweede deel aan de landen in het hoge 
Noorden. Beeldenreeksen worden simpelweg naast elkaar 
geplaatst omdat de fotografen (toevallig) tot hetzelfde land 
behoren. Op de specificiteit van deze regionale landschap-
pen of  die van een lokale visuele cultuur rond een land-
schapservaring gaat de tentoonstelling echter niet verder 
in. Zo blijft het een raadsel of  we in de beelden van Carl De 
Keyzer of  Bart Michielsen, de twee Belgische vertegenwoor-
digers in deze expo, iets typisch Belgisch moeten ontwaren 
(er valt in elk geval weinig van het complexe, gelaagde, 
hopeloos verbrokkelde en verkavelde Belgische landschap 
in te bespeuren). Ook kan men zich afvragen of  uit het zo 
verscheiden werk van Elina Brotherus, Gerry Johansson, 
Olafur Eliasson, allemaal werkzaam in het hoge Noorden, 
een voor die contreien specifieke verbeelding van het land-
schap kan worden gedistilleerd.

In de keuze van de fotografen toont de curator zich al even-
min geïnspireerd. Belangrijke exponenten van de contem-
poraine Europese landschapsfotografie ontbreken: Simone 
Nieweg, Thomas Struth, Jitka Hanzlova, Olivo Barbieri, 
Geert Goiris, Jean-Marc Bustamante, Paul Seawright, John 
Davies enzovoort. De jonge, relatief  onbekende fotografen 
die in de plaats moeten komen, overtuigen maar zelden. 
Bovendien maakt de tentoonstelling geen scherpe keuzes. 
Alles lijkt zonder onderscheid aan bod te kunnen komen. 
We zien nachtelijke foto’s van verlaten kermisattracties 
(Bruno Baltzer), hel uitgelichte beelden van overvolle stran-
den (Massimo Vitali), mistige weidelandschappen uit 
Slovenië (Peter Kostrun), klassieke agrarische landschap-
pen uit Ierland (Jackie Nickerson). Hoe deze beelden (land-
schappen) zich tot elkaar verhouden, wordt nergens duide-
lijk.
 De meeste fotografen werken in hetzelfde beschrijvende 
register. Sommigen weten de documentaire stijl weliswaar 
met de nodige (intellectuele) souplesse toe te passen (Jem 
Southam, Maros Krivy of  Gerardo Custance bijvoorbeeld), 
maar vele anderen beperken zich tot een gedachteloze toe-
passing ervan (wat uitmondt in het zoveelste karakterloze 
beeld). Er zijn natuurlijk ook wel enkele fotografen die pas-
sen voor een dergelijke ‘nuchtere’ benadering en voluit aan 
de slag gaan met de digitale toverdoos, maar ook dat levert 
slechts zelden vuurwerk op.
 Een uitzondering vormt het intrigerende werk van de 
Spaanse fotograaf  Joan Fontcuberta. Zijn Landscapes wit-
hout Memory raken het hart van wat er in de hedendaagse 
beeldende omgang met het landschap op het spel staat. 
Fontcuberta maakt ‘foto’s’ van niet-bestaande landschap-
pen. Het zijn pure digitale fantasieën waarvoor hij gebruik-
maakt van een computerprogramma dat om het even welke 
afbeelding leest als een cartografische representatie en daar 
een fotografische ‘interpretatie’ van maakt. Fontcuberta 
beklemtoont met zijn werk het fictieve karakter van elk 
landschapsbeeld. Het landschap is telkens weer een verbeeld 
landschap, of  het nu gevat wordt door de registrerende lens 
van de fotocamera of  de programmatorische logica van de 
computer. Maar de tentoonstelling slaagt er niet in dit 
nochtans zo cruciale, zo opwindende werk een zinvolle 
plaats te geven: het duikt plotseling op, zonder enige toe-
lichting, zonder enige context. Steven Humblet

p Sense of  Place, tot 16 september in Bozar, Ravensteinstraat 
23, 1000 Brussel (02/507.82.00; www.bozar.be).

Derrière le rideau. In 1928 werden in Parijs de eerste vol-
automatische fotocabines geplaatst. Het nieuwe fotografi-
sche speeltuig werd meteen gretig verkend, niet alleen door 
het brede publiek dat het als een ludieke fotostudio gebruik-
te (met alle ontsporingen vandien), maar ook door een hele 
resem kunstenaars die gefascineerd waren door de techni-
sche en formele eigenschappen van de ‘Photomaton’. De 
tentoonstelling Derrière le rideau – L’esthétique Photomaton, 
samengesteld door Clément Chéroux voor het Musée Elysée 
van Lausanne en nu tijdelijk neergestreken in de Brusselse 
Botanique, geeft een indrukwekkend overzicht van de ver-
scheiden manier waarop publiek en kunstenaar met dit 
wonderlijke apparaat omsprongen.
 De tentoonstelling behandelt de verschillende facetten 
van de fotoautomaat: de plaats waar men het ding kan aan-
treffen, de manier waarop het geconstrueerd is, hoe het 
werkt (of  blokkeert), welke toepassingsgebieden het heeft, 
hoe kunstenaars ermee aan de slag zijn gegaan. Alles begint 
met een typering van de plaats waar de Photomaton door-
gaans staat: meestal duidelijk zichtbaar, in elk geval in de 
openbare ruimte, op druk bezochte plaatsen, treinstations, 

winkelcentra… Het is een halfopen constructie, de meeste 
hebben slechts één ingang, soms zijn er twee. De binnen-
ruimte van de Photomaton is meestal afgeschermd met een 
doek dat de gebruiker dichttrekt op het moment dat hij of  zij 
de cabine betreedt. Het gordijntje reikt meestal niet verder 
dan halverwege de opening zodat het zittende onderli-
chaam van de geportretteerde zichtbaar blijft (terwijl de 
ruimte buiten de cabine onzichtbaar wordt voor degene die 
zich in de cabine bevindt). Dit subtiele spel van zichtbaar-
heid en onzichtbaarheid, van aan- en afwezigheid, articu-
leert meteen die specifieke (en zeer opwindende) verhou-
ding die de fotoautomaat installeert tussen binnen en 
buiten, tussen de publieke openbaarheid van de plaats waar 
hij zich bevindt en de private beslotenheid van wat er in de 
cabine gebeurt. Wie zich terugtrekt in de fotocabine bevindt 
zich in een tussenwereld – een eenzame figuur te midden 
van de voorbijsnellende massa.
 Het binnenste kamertje van de Photomaton, daar waar 
het gebeurt, is spartaans uitgerust: een in de hoogte verstel-
bare stoel en een gordijn op de achtergrond zijn de enige 
attributen. Het (kleine) hok is meestal net groot genoeg 
voor één persoon, maar dat neemt niet weg dat men vaak 
met meerdere personen in de cabine duikt. De tentoonstel-
ling geeft een aantal prikkelende voorbeelden van het soci-
ale verkeer dat zich dan in die nauwe ruimte kan afspelen: 
gaande van wat onschuldige familiale pret of  joviale fratsen 
tussen vrienden, tot meer scabreuze uitspattingen (we zien 
mannen die ongegeneerd hun broek laten zakken, vrouwen 
die hun bloesje omhoog trekken, koppels die een korte, 
maar hevige, erotische scène spelen). In één reeks nodigt 
Willy Michel, de trotse eigenaar van een zelf  aangekochte 
Photomaton, beroemdheden uit om zich samen met hem in 
de fotocabine te laten fotograferen. Het resultaat is een beto-
verend schouwspel waar bewondering en intimiteit elkaar 
op een vreemde manier treffen. Telkens weer zien we hoe de 
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Photomaton-portretsessie gebruikt wordt voor het articule-
ren of  bevestigen van een intieme band.
 De primaire functie van het apparaat is utilitair: het wordt 
in eerste instantie aangeprezen (en gebruikt) als producent 
van identiteitsfoto’s. Dergelijke foto’s moeten aan strikte 
eisen beantwoorden: het gelaat mag geen enkele emotie ver-
tonen, moet helder uitgelicht zijn, het innerlijk dient zich te 
verschansen… Op het eerste gezicht is de fotocabine dus een 
dwingende ruimte waar de vraag ‘Wie ben ik?’ een gestan-
daardiseerde oplossing krijgt: het ‘ik’ valt samen met het 
conventionele portret dat de machine aflevert. Het ‘ik’ van 
de pasfoto heeft geen diepte, geen innerlijk leven, het is puur 
oppervlak. (Hoe onmenselijk dit bureaucratisch procedé wel 
is, blijkt uit de portretten van Thomas Ruff  waarvan er een 
aantal in de tentoonstelling te zien zijn. Alhoewel uitge-
voerd door een fotograaf  herhalen ze het strikt mechanisch 
procedé van de Photomaton. Het resultaat: de fotograaf  
wordt een uitvoerende machine en het gelaat een gestan-
daardiseerd massaproduct.) Tegelijkertijd echter stimuleert 
de afwezigheid van een menselijke gesprekspartner speels 
gedrag. Zoals blijkt uit de experimenten van de surrealisten 
of  de latere popart, is de fotocabine de plaats bij uitstek waar 
men met zijn zelfbeeld kan dollen. De Photomaton biedt 
daar niet zozeer een antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’, 
maar op de vraag ‘wie of  wat kan ik allemaal zijn?’.
 Voor zijn bijdrage aan de Biënnale van Venetië van 1972 
installeerde de Italiaanse kunstenaar Franco Vaccari een 
Photomaton in de hem toegewezen tentoonstellingsruimte. 
Hij moedigde de bezoekers aan erin plaats te nemen, een 
zelfportret te maken en de aldus bekomen beelden op te 
hangen in de expositieruimte. Alles komt in dit werk samen: 
de elementaire functie van de Photomaton als een leveran-
cier van zelfportretten, de fascinatie voor het volautomati-
sche proces, de verbeeldingsrijke verhouding tot het zelf  dat 
de beslotenheid van de fotocabine oproept. De kunstenaar 
geeft zijn auteurschap op, de bezoeker wordt uit zijn passie-
ve rol van consument gehaald en creëert zelf  de tentoon-
stelling, de kunstproductie wordt uitbesteed aan een zelf-
standig opererende machine. En toch is het resultaat 
verbluffend: in de portretten zien we uitzinnige individuen 
verschijnen, geen starre, doodgebliksemde lichamen. De 
Photomaton geeft aan het publiek de mogelijkheid om zich-
zelf  in alle vrijheid opnieuw uit te vinden.
 Vanaf  de inworp van het geld kent het hele proces een 
onwrikbaar verloop. Eerst krijgt men nog wat tijd om zich 
klaar te maken, dan volgt om de zoveel seconden een opna-
me (meestal vier in totaal). Aan dat ritme kan niet getornd 
worden, maar men kan het wel in zijn voordeel aanwenden: 
door de pose te variëren of  er een attribuut bij te sleuren 
doorbreekt men de steriele herhaling die het proces instal-
leert (de strook foto’s vertelt nu een kort verhaaltje). Een 
ambitieuzere poging om het ‘voorspelbare’ product op een 
eigenzinnige manier naar zijn hand te zetten, vinden we 
terug in het werk van Jan Wenzel. Hij sleurt de waanzin-
nigste objecten (of  brokstukken daarvan) – een fiets, een in 
stukken gezaagde tafel, wat laboratoriummateriaal… – bin-
nen in de fotoautomaat en voegt ze dan samen tot een groot 
mozaïekbeeld. De netjes naast elkaar geplaatste repen van 
vier beelden roepen een nieuwe, fictieve, maar geloofwaar-
dige wereld op (zo denken we een geluidstechnicus aan het 
werk te zien of  een laborant in zijn laboratorium). Dat wat 
de fotocabine leek buiten te sluiten, de wereld van de din-
gen, wordt nu toch weer mondjesmaat naar binnen 
gesmokkeld. Steven Humblet

p Derrière le rideau. L’ésthetique Photomaton, tot 18 augus-
tus in Le Botanique, Centre Culturel de la Communauté 
Française, Rue Royale 236, 1210 Brussel (02/218.37.32; 
www.botanique.be).

De Modernen. Kunst uit Nederland. Het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen wordt gere-
noveerd. Het Rotterdamse bureau Claus en Kaan 
Architecten maakte een masterplan, en de werken gingen 
in het najaar van 2011 van start. Pas in 2017 wordt het 
KMSKA heropend. In afwachting worden in de Koningin 
Fabiolazaal, vlakbij de Meir, kleine tentoonstellingen geor-
ganiseerd, telkens rond een beperkte selectie moderne kunst 
uit de museumcollectie, in een tentoonstellingsarchitec-
tuur van Office Kersten Geers David Van Severen. Vorig jaar 
ging deze tentoonstellingsreeks, getiteld De Modernen, van 
start met een aantal ‘topstukken uit het Koninklijk 
Museum’; nog tot half  augustus loopt de tweede tentoon-
stelling met ‘kunst uit Nederland’.
 Een dergelijke presentatie omzeilt een aantal klassieke pro-
blemen. Een bezoek aan een uitgebreide museumcollectie 
zoals die van het KMSKA komt immers altijd neer op een 
lange wandeling door ‘une maison d’incohérence’, zoals Paul 
Valéry het museum noemde in zijn tekst Le problème des 
musées. Hoeveel kunstwerken kan men op één dag bekijken 
of  consumeren? Hoeveel kunstgeschiedenis kan je in één 
museumbezoek verdragen? Toch niet iedereen kan, zoals 
Reger in de roman Oude meesters van Thomas Bernhard, iede-
re dag op hetzelfde bankje gaan zitten om naar één en het-
zelfde schilderij te kijken, daarbij alle andere kunst negerend?
 De tijdelijke tentoonstellingen in de Fabiolazaal bestaan 
uit maximaal vijftig werken, die zijn onderverdeeld in een 
zevental soms nogal willekeurige, maar vaak ook heel effec-
tieve categorieën. En eigenlijk is de curatoriële aanpak niet 

altijd zo belangrijk. Fundamenteler is hier de architectuur 
waarin de schilderijen worden getoond. De Fabiolazaal is 
een eerder onbepaalde, quasi balkvormige ruimte, vooraf-
gegaan door een kleine inkomhal en een smalle lange gang 
die door een zuilenrij van de hoofdruimte is gescheiden. De 
ingreep van Office Kersten Geers David Van Severen op de 
bestaande toestand is even eenvoudig als schitterend. De 
tentoonstellingsarchitectuur van De Modernen is dan ook de 
beste reden voor een bezoek, omdat enerzijds het parcours 
er schijnbaar achteloos door bepaald wordt, maar omdat 
anderzijds de individuele kunstwerken, in groepjes van vijf  
of  zes, al snel op de voorgrond treden.
 Centraal in de Fabiolazaal staat één houten constructie, 
die meer dan de helft van de ruimte inneemt, en die bestaat 
uit vier evenwijdige beuken. Door deze vier kamers is een 
diagonale lijn met deuropeningen getrokken, waardoor een 
gang en een zichtas ontstaan. De scheidingswanden zijn, 
met uitzondering van de deurgaten, massief; de wanden 
evenwijdig aan de voorgevel van het gebouw (de basis en de 
achterzijde van het tentoonstellingsvolume) bestaan uit 
acht schuifpoorten, die de beuken kunnen afsluiten. Zo ont-
staan er vier aparte, maar toch met elkaar verbonden ten-
toonstellingsruimtes. Zoals vaker in het werk van Office is 
echter de relatie tussen de directe omgeving en de eigenlijke 
architectuur van wezenlijk belang. Door de precieze plaat-
sing van dit volume in de Fabiolazaal ontstaan er immers 
restruimtes, net buiten het volume, die bijna als vanzelf  een 
belangrijke functie krijgen. De gang achter de zuilenrij 
wordt meer nog dan voorheen een antichambre met lockers 
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en een paar banken, van waaruit de tentoonstelling voort-
durend (en vlakbij) zichtbaar is, dankzij de openstaande 
schuifpoorten. De drie andere zijden van de tentoonstel-
lingsarchitectuur bakenen samen met de muren van de 
Fabiolazaal drie bijkomende, driehoekige tentoonstellings-
ruimtes af. De bestaande toestand wordt dus niet opgeslokt, 
onzichtbaar of  aanvaardbaar gemaakt. Eerder geldt dat de 
voortdurende contrasten tussen de zaal en de nieuwe archi-
tectuur de condities scheppen voor een tentoonstellingsbe-
zoek – en voor een esthetische ervaring.
 De eerste tentoonstelling in de reeks, Topstukken uit het 
museum, was zoals de titel al laat vermoeden weinig ambiti-
eus. Maar precies dat gebrek aan een theoretisch of  kunst-
historisch kader, bracht een aantal werken op een directe 
manier bij elkaar. Eén thema was bijvoorbeeld ‘Vrouwen’: 
De Parijse Sfinx van Alfred Stevens uit 1867 werd gecombi-
neerd met De twee lentes van Gustave Van De Woestyne uit 
1910, maar ook met Vrouw in het zwart een krant lezend van 
Rik Wouters uit 1912. De lezende vrouw van Wouters lijkt 
elk moment intelligent en glimlachend op te kunnen kijken 
van haar lectuur, terwijl het schilderij zelf  even licht en alle-
daags is als het moment dat het registreert; de strenge, sta-
tische vrouw bij Van De Woestyne wordt geflankeerd door 
een gesluierde vrouw in het zwart, die het werk een allego-
rische, onheilspellende zwaarte geeft; en de sfinx van 
Stevens, tot slot, combineert de voorgaande blikken: deze 
vrouw is misschien ook ongevaarlijk, maar ze is evenzeer 
ongenaakbaar, bijna als een kind.
 Ook in de recente tentoonstelling Kunst uit Nederland wor-
den geregeld stukken uit de collectie op een dergelijke ele-
gante en onderhuids betekenisvolle manier bij elkaar gezet. 
Het enigszins donkere interieur van de tentoonstellings-
ruimte – de wanden zijn in een blauwig groen gebeitst – 
versterkt de intimiteit tussen de op een paar vierkante meter 
verzamelde schilderijen, terwijl de buitenwereld door de 
deuropeningen en de openstaande poorten toch binnen 
handbereik blijft. De concentratie en de aandacht voor de 
kunst wordt gegarandeerd, zonder dat ze monumentaal, 
monotoon of  didactisch dreigt te worden. Kunst lijkt geen 
probleem meer – van incoherentie of  overvloed is er geen 
sprake. Elk individueel schilderij biedt zich als vanzelfspre-
kend aan, daarbij slechts als door toeval bijgestaan door een 
paar gelijkgezinde werken.
 Dat de tweede expositie, Kunst uit Nederland, toch minder 
geslaagd is, komt omdat tegelijk gepoogd wordt om binnen 
die bescheiden contexten verschillende thema’s aan te snij-
den. Aandacht besteden aan de Belgische conservator en 
kunstcriticus Henri Hymans (1836-1912), en aan de aqua-
rellen en tekeningen (van de hand van bijvoorbeeld Willem 
Roelofs) die zijn weduwe aan het KMSKA schonk, is een 
goed idee – maar het blijft bij een idee, omdat er bijvoorbeeld 
nergens op het oeuvre van Hymans zelf  wordt ingegaan, op 
zijn kritische voorkeuren of  zijn drijfveren bij het verzame-
len van kunst. Bovendien wordt de ontwikkeling van de 
Nederlandse moderne kunst al te zeer vereenvoudigd, door 
ze op een lijn te situeren die loopt van de realistische repre-
sentatie van het typisch Nederlandse landschap, over een 
toenemende abstractie, naar het ‘metier en experiment na 
1940’ – het thema van het laatste groepje werken, met 
onder meer Karel Appel en Co Westerik.
 Als derde tentoonstelling in de reeks is voor september 
een expositie ‘rondom Permeke’ aangekondigd. Het is uit-
kijken naar het resultaat van een monografische aanpak in 
deze tijdelijke, even bescheiden als orginele pendant van het 
grote museum.  Christophe Van Gerrewey

p De modernen. Kunst uit Nederland, tot 26 augustus in de 
Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen 
(03/238.78.09; www.kmska.be).

Chasing Shadows van Santu Mofokeng, Extra City, 
Antwerpen. Extra City presenteert deze zomer een uitzon-
derlijke tentoonstelling van de Zuid-Afrikaanse fotograaf  
Santu Mofokeng, geproduceerd door Kunsthalle Bern, Jeu 
de Paume (Parijs) en Bergen Kunsthall. Curator Corinne 
Diserens selecteerde zes fotoreeksen. Het levert een over-
zichtelijke, relatief  kleine tentoonstelling op die niettemin 
een samenvatting moet bieden van dertig jaar ononderbro-
ken activiteit. Verspreid over enkele ruimtes, krijgen we een 
beeld van een fotograaf  die niet terugschrikt om zijn eigen 
zoektocht naar zingeving centraal te stellen, zowel vanuit 
een individueel als een maatschappelijk perspectief. Vanuit 
een postkoloniale context ontwikkelt Santu Mofokeng een 
nieuwe beeldsacraliteit, die de zoektocht naar een estheti-
sche balans en een spirituele diepgang weet te verenigen in 
één groot en consequent gebaar.
 De eerste reeks, Appropriated Spaces, draait rond het pro-
blematische begrip ‘thuis’ (de Engelse term home is in deze 
context slecht vertaalbaar), dat in de naweeën van het 
apartheidsregime zowel een geopolitieke als een spirituele 
invulling krijgt. Zo documenteert hij een zionistisch-apos-
tolische kerkdienst, die plaatsvindt in een verpauperde uit-
hoek van het centrum van Doornfontein. De overhellende 
muren van het pand werpen een donkere schaduw over de 
hoofden van de gelovigen en dat lijkt hun verbondenheid te 
verstoren. Tegelijk suggereert Santu Mofokeng via de 
bovenzinnelijke kracht van deze samenkomst een uitweg 
uit de – voor de zwarten – uitzichtloze toestand onder het 
toenmalige apartheidsbewind.
 Ook in de reeks Train Church komt Mofokengs empathi-
sche verbeelding van rituele activiteiten tot uiting. 

Drummend in een stoptrein tussen Soweto en Johannesburg 
fotografeert hij een spontane gebedsstonde. De drukke 
atmosfeer in de piekuurtrein wordt gedempt en gekaderd in 
Mofokengs zwart-witfotografie, die inzoomt op de religieuze 
trance van de gelovigen. Mofokengs betrokkenheid bij dit 
gebeuren, dat – zoals hij zelf  aangeeft – aanvankelijk zijn 
ochtendlijke zielenrust verstoorde, groeit uit tot een gedeel-
de ervaring met een transformatieve kracht, die ook de toe-
schouwer niet onberoerd kan laten.
 Santu Mofokeng documenteert niet zomaar een cultureel 
fait-divers van de Zuid-Afrikaanse maatschappij. De foto-
graaf  pleit ook voor een eerherstel van de verschillende reli-
gieuze gemeenschappen en benadrukt hun positieve rol in 
de strijd tegen apartheid. De kerkgemeenschappen droegen 
niet alleen bij tot een sociale cohesie, maar ook tot een pro-
ces van zingeving bij de massale volksverhuizingen en bij de 
constructie van de townships. Er ontstond een mystieke 
natuurbeleving die gekoppeld werd aan een christelijk 
transformatiebegrip, waardoor het nieuwe landschap als 
het ware een mythologische herbestemming kreeg. Deze 
vorm van geestelijke toe-eigening van het landschap speelt 
nog steeds een essentiële rol in de overlevingsstrategie van 
zwarte gelovigen in Zuid-Afrika.
 De reeks Chasing Shadows, die hoofdzakelijk bestaat uit 
opnamen van Goede Vrijdagrituelen in de Moutulenggrotten 
in de provincie Vrijstaat, presenteert Santu Mofokeng als 
een ‘metaforische biografie’ waarin hij op zoek gaat naar de 
betekenis van zijn eigen spiritualiteit. Op aandoenlijke wijze 
koppelt hij zijn positie aan die van een generatie, opgegroeid 
‘op de dorsvloer van het geloof ’, die het om verschillende 
redenen niet heeft aangedurfd om zich van haar eigen spiri-
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Santu Mofokeng

Christmas Church Service, Mautse Cave – Free State, 2000. Uit: Chasing Shadows
Courtesy Lunetta Bartz, MAKER, Johannesburg
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tualiteit bewust te worden en die vrij te ontwikkelen. In 
Chasing Shadows onderneemt Santu Mofokeng een in mijn 
ogen even moedig als introspectief  project: het onderzoek 
naar de eigen spiritualiteit aan de hand van artistieke pro-
ductie. Een doorgedreven esthetische aandacht – voor bij-
voorbeeld textuurrijke rotsformaties, dampende offervu-
ren, zingende gelovigen in tijdloze gewaden – en een 
uitgelezen lichtdramaturgie vormen samen een evocatief  
geheel van een mythologische werkelijkheidservaring. 
Zelden was fotografie zo eenvoudig en gelaagd, zo reëel en 
spiritueel tegelijk.
 In de laatste verzameling foto’s krijgen we uittreksels uit de 
reeks Climate Change te zien, die op een meer exoterisch aspect 
van transformatieve geografie wijzen. Santu Mofokeng stelt 
zichzelf  voor de uitdaging om de bijna onzichtbare, langzame 
processen van klimaatverandering in het snelle medium 
fotografie om te zetten. We zien hier echter geen schokkende 
beelden van vervuiling en natuurlijke verschraling, wel dui-
zelingwekkende landschapsopnamen met een subliem, 
mythologisch karakter. De titel van de reeks, Climate Change, 
moet bijgevolg niet al te letterlijk worden opgevat. Net op het 
moment dat wetenschappers en politici de mond vol hebben 
van klimaatsverandering, toont Mofokeng hoe het innerlijke 
klimaat van het landschap is gewijzigd. De eens zo gegeerde 
Zuid-Afrikaanse landschappen hebben na de traumatische 
gebeurtenissen van ruim driehonderd jaar kolonisatie een 
gedaantewisseling ondergaan, die het land tot een droge, 
onherbergzame plek maakt waar de wind als een goddelijke 
toorn doorheen waait. Mofokengs krachtig gecomponeerde 
zwart-witfotografie werkt als een zoetzure herinnering aan 
een verloren paradijs – klimaatsverandering krijgt bij hem 
een existentiële betekenis.
 De presentatie sluit af  met een nogal gekunstelde reeks 
‘traumatische landschappen’ waarin Santu Mofokeng 
focust op de concentratiekampen van de Holocaust. Deze 
oorden van horror worden gepresenteerd in hun clichéma-
tige rust en melancholische esthetiek, en missen zo de frisse 
en zelfreflexieve diepgang van een reeks als Chasing Shadows. 
 De tentoonstelling presenteert een uitstekende uitsnede uit 
het magistrale werk van Santu Mofokeng. Met zijn foto’s 
maakt Mofokeng een reis door een land, maar tegelijk ook een 
intense spirituele reis, naar het diepst van zijn wezen als mens, 
als reporter, en als kunstenaar. De zes fotoreeksen bieden een 
compacte kijk op Mofokengs gestadige uitdieping van grote 
narratieve thema’s als landschap, geheugen, trauma en spiri-
tualiteit. Een kleine vitrine in de Project Room, met extra lees-
voer en ook een video-interview, zorgt voor een beter begrip 
van Mofokengs oeuvre. Tot slot mag de catalogus, die naar 
aanleiding van de tentoonstelling werd gemaakt, onder 
redactie van Corinne Diserens zelf, gelden als hét monografi-
sche standaardwerk tot nog toe. Gawan Fagard

p Chasing Shadows. Santu Mofokeng. Thirty years of  photo-
graphic essays (curator: Corinne Diserens), tot 29 juli in 
Extra City, Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen (03/677.16.55; 
www.extracity.org).

LandscapesCitiesPeople, Netwerk Aalst. De titel geeft 
het al aan: de groepstentoonstelling LandscapesCitiesPeople 
in Netwerk is geen toonbeeld van een gedisciplineerde aan-
pak. De leidraad van het curatoriële concept is ‘de vraag 
welke nieuwe relaties tussen landschappen, steden en men-
sen verschijnen in hedendaagse, laatmoderne kunstwer-
ken’ – een noemer waarop veel kunst is terug te brengen. De 
thema’s die naar voor worden geschoven blijven vaag. 
Daarnaast wordt het alomtegenwoordige gebrek aan over-
tuigingen en standpunten als een significant en zelfs zalig-
makend teken van de tijdgeest omarmd. Een ander vertrek-
punt is immers ‘de veronderstelling dat we ons in een 
overgangsperiode bevinden, waarin het moderne culturele 
model uitgeput lijkt te zijn en onderhevig is aan fundamen-
tele transformaties, zonder dat zich vooralsnog een krachtig 
en duidelijk alternatief  aangediend heeft’. De tentoonstel-
ling kadert in ‘IRISCAN’, een Europees ‘Contemporary Art 
Network’ dat zich, zo staat op de website, onder meer tot 
doel heeft gesteld ‘een duurzaam model voor publieksont-
wikkeling’ uit te werken en ‘hedendaagse kunst als een 
nieuw toeristisch product te ontwikkelen en te vermark-
ten’. Als dat geen krachtig en duidelijk alternatief  is! 
Natuurlijk doet het er niet toe hoe een tentoonstelling wordt 
gefinancierd, en welke newspeak in de subsidiedossiers staat. 
Het werkelijke project achter LandscapesCitiesPeople is ech-
ter grotendeels gefundeerd op niet-artistieke overwegingen, 
die verschillende kunstwerken tot elkaars gezelschap ver-
oordelen voor de duur van één tentoonstelling.
 De tentoonstelling opent met foto’s die Luca Frei maakte 
van een jongleur, oefenend met kleurige ballen op het plein 
voor het Centre Pompidou. Daarna volgt een installatie van 
Katinka Bock waarin water uit een aan het plafond opge-
hangen emmer op een tafel druppelt, over het tafelblad naar 
een papieren maquette loopt, en dan naar beneden stroomt. 
Samuel Coisne heeft met plakband op enkele ramen lijnen 
aangebracht, die stadsplannen zouden kunnen voorstellen. 
In de videoprojecties van Cathérine Claeyé brengen handen 
kleine objecten aan op een vlak dat zich, aldus de zaaltekst, 
‘aandient als een veld van mogelijkheden. […] De zo evolue-
rende beelden banen zich een pad naar de innerlijke wereld 
van de toeschouwer, waarmee ze zich verbinden en er intus-
sen aan ontsnappen.’ Zo worden er wel meer even vanzelf-
sprekende als nietszeggende betekenissen met de werken 
verbonden. Als ze al op eigen kracht een intrige kunnen 
opwekken (wat vaak lang niet zeker is), dan wordt die niet 
door het tentoonstelllingsconcept ondersteund. Ook ver-
derop staan de werken eerder vreemd tegenover de ‘ideeën’ 

achter de tenstoonstelling, tegenover elkaar en tegenover 
de toeschouwer. De Props for Drama van het Belgische kun-
stenaarsduo Sarah & Charles hebben bijvoorbeeld niets met 
steden of  landschappen te maken: het zijn wit geschilderde 
decorstukken die te onbepaald zijn om een plot te suggere-
ren. En Blind no.1 van Rupert Norfolk kan helemaal niet ‘de 
zoete illusie van gefilterd zonlicht’ opwekken, zoals de zaal-
tekst het wil, omdat van meet af  aan duidelijk is dat het om 
jaloezieën gaat die niet voor een raam, maar voor een blinde 
muur hangen.
 Verderop zijn er hier en daar beter geslaagde combinaties – 
waarbij de zaaltekst echter onveranderlijk best wordt gene-
geerd. Er staan werken gegroepeerd die vanuit een gedeeld 
verlangen ontstaan zijn. In de studio op de eerste verdieping 
hangen schilderijen van Virginie Bailly en Cathérine Claeyé 
naast foto’s van Els Opsomer. De landschappen van deze 
kunstenaars tonen op verschillende manieren dat ze gecon-
strueerd zijn – en geven daarom toe, zoals Simmel het in zijn 
essay De filosofie van het landschap schreef, aan ‘de menselij-
ke gewoonte voortdurend losse elementen te onderschei-
den’, eerder dan een gekaderd en afgewerkt geheel te zien. 
Bailly behandelt onderdelen van het landschap als abstrac-
te figuren en geometrische stroken, en verspreidt ze in 
groepjes over het doek; Claeyé werkt impressionistischer en 
vager, en laat meer leegte toe; en de ontmanteling van de 
landschapsfoto’s van Opsomer vindt op een conceptueel 
vlak plaats, omdat ze duidelijk maakt dat ze slechts een 
klein gedeelte van haar foto’s toont. Het werk heet dan ook 
Archive Building – maar geen enkel archief, geen enkele ver-
zameling landschappen is groot genoeg om de hele wereld 
te vatten.
 Op de tweede verdieping vindt een gelijkaardige, maar 
binnen de tentoonstelling totaal onverwachte wisselwer-
king plaats. Het duo Frank Depoorter en Lore Rabaut toont 
nieuwe resultaten van hun experimentele omgang met het 
boek als driedimensionaal object. De ruimtevullende instal-
latie Es Scape bestaat uit 21 sokkels waarop evenveel sculp-
turen liggen – een situatie die doet denken aan de beeldjes 
die Fischli & Weiss in Plötzlich diese Übersicht verzamelden. 
De sculpturen van Depoorter & Rabaut zien eruit als open-
liggende boeken, met dien verstande dat er als linker- en 
rechterpagina twee verwante miniaturen in plaaster of  klei 
tevoorschijn komen. Deze witte bladzijden lijken te verwij-
zen naar schaalmodellen van woestijnen, grasvlaktes of  
zeebodems, terwijl ze vaak ook de directe materialiteit heb-
ben van textiel, van gestempelde patronen of  van een 
vreemde, dierlijke vacht. In elk geval gaat er met deze boe-
ken letterlijk iedere keer een wereld open, waarvan de lec-
tuur nooit eenduidig kan zijn. De installatie wordt een 
geheimzinnige bibliotheek, waarin het boek een even fragiel 
als waardevol medium blijft.
 Naast deze installatie is op de tweede verdieping werk van 
Kasper Andreasen te zien. Hij tekent kaarten die door een 
haperende printer gefabriceerd hadden kunnen zijn: de lij-
nen zijn onderbroken, de letters van de woorden zijn nog net 
leesbaar, de figuren flirten met de onherkenbaarheid – het 
cartografisch apparaat stottert onophoudelijk. Net als bij 
Depoorter & Rabaut wordt een klassiek representatiemiddel 
op een ongewone manier ingezet, om een kijk op de wereld 
tot stand te brengen die even ondoorgrondelijk als dwingend 
is. Het is dan ook jammer dat een appreciatie van dit waarde-
volle werk bijna bevochten moet worden op de tentoonstel-
ling waarin het is opgenomen. Christophe Van Gerrewey

p  LandscapesCitiesPeople, tot 26 augustus in Netwerk, 
Houtkaai z/n, 9300 Aalst (053/70.97.73; www.netwerk-
art.be).

René Daniëls. Een tentoonstelling is ook altijd een 
deel van een groter geheel. In de catalogus van de nieu-
we René Daniëlstentoonstelling in het Van Abbemuseum 
gebruikt gastcurator Roland Groenenboom grote woorden: 

‘Het recente werk negeren en de kunstenaar dus eigenlijk 
na 1987 dood verklaren omwille van het behoud van een 
sluitend oeuvre van een virtuoos schilder – en niet te verge-
ten van de economische waarde hiervan – riekt naar 
geschiedvervalsing.’ Het maakt treffend duidelijk waar het 
in deze tentoonstelling primair om draait: het heropenen 
van een oude discussie.
 Deze discussie gaat over het werk dat René Daniëls heeft 
gemaakt nadat hij in 1987 werd getroffen door een dubbele 
hersenbloeding. En indirect gaat het ook over het oeuvre 
daarvoor: in hoeverre mogen de ‘late werken’ nog daartoe 
worden gerekend? Tijdens de vorige grote overzichtsten-
toonstelling van Daniëls in het Van Abbe, The Most 
Contemporary Picture Show (1998), trok toenmalig direc-
teur Jan Debbaut nog een scherpe grens. ‘René Daniëls lijdt 
aan taalstoornissen, waardoor het niet duidelijk is wat hij 
nog wel of  niet begrijpt’, vatte het dagblad Trouw (30/04/98) 
het toenmalige standpunt samen. Volgens Debbaut lag de 
kwaliteit van Daniëls’ kunst in het ‘alert en scherp reageren 
op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en de beel-
dende kunst’, en was de kunstenaar tot die alertheid niet 
meer in staat. Maar volgen we Groenenboom en huidig 
directeur Charles Esche, dan is Daniëls inmiddels weer 
zozeer de oude dat dit standpunt dringend moet worden 
herzien. Tegenover het allengs mythische jaar 1987 (onge-
val) plaatsen zij een nieuw mythisch jaar: 2007. In dat jaar 
zou Daniëls, die tot dan toe gezien zijn fysieke beperkingen 
alleen nog maar tot tekenen in staat was, weer zijn begon-
nen met schilderen en de draad van zijn oeuvre weer heb-
ben opgepakt, precies daar waar die twintig jaar eerder 
werd afgebroken: bij de fameuze Performance- en 
Lentebloezem-schilderijen van kort voor het ongeval.
 De inrichting van de tentoonstelling lijkt erop gericht 
deze claim te onderbouwen. Net als The Most Contemporary 
Picture Show biedt Een tentoonstelling is ook altijd een deel van 
een groter geheel – de titel is ontleend aan een vroegere, 
ongedateerde tekst van de kunstenaar – een chronologisch 
overzicht van Daniëls’ werk vanaf  1976, het jaar waarin hij 
als aanstormend talent afstudeerde aan de Academie van 
Den Bosch. Maar anders dan in deze vorige overzichtsten-
toonstelling wordt de lijn nu doorgetrokken en wordt – door 
de mythische jaren 1987 en 2007 met elkaar te verknopen 
– het werk van ná het ongeval expliciet gepresenteerd als 
‘deel van een groter geheel’: het oeuvre vanaf  1976 tot 
heden. In twee zalen hangen de recente schilderijen (vanaf  
2007) zij aan zij met onder meer de Lentebloezem-schilderijen 
(1987). Er zijn ongeveer dertig nieuwe, titelloze werken: 
overwegend kleine doeken, maar ook een wandtekening die 
Daniëls speciaal voor deze tentoonstelling heeft gemaakt. 
En het moet gezegd: het is intrigerend om te zien hoe Daniëls 
in al deze nieuwe werken op vroegere motieven teruggrijpt. 
Inderdaad, alsof  hij de in 1987 afgebroken draad weer pro-
beert op te pakken.
 Met name de Lentebloezem-schilderijen moeten een dank-
bare bron van inspiratie zijn geweest. Menig nieuw werk 
lijkt er zowel qua opzet als thematiek rechtstreeks op te zijn 
geënt. Zo bestaat de voorstelling van een van de allervroeg-
ste nieuwe schilderijen (Zonder titel, 2007) uit een gestileer-
de weergave van een boom. Uit de boomtakken groeien 
woorden. Net als in enkele van de Lentebloezem-schilderijen 
gaat het om titels van eigen werken. Radicaal anders is ech-
ter de stilistische vorm. Kleur is nagenoeg verdwenen. De 
meeste nieuwe schilderijen zijn zwart op wit, waaraan soms 
één of  twee kleuren zijn toegevoegd (in Zonder titel uit 2007 
een beetje groen). En ze zijn niet langer ‘geschilderd’ met de 
kwast, maar met viltstift en spuitbus. Wat tot gevolg heeft 
dat ze wel wat weg hebben van cartoons, al denk je soms 
ook onwillekeurig aan graffiti – ironisch genoeg een stijl 
waarmee de vroegere Daniëls weinig op had. Het heeft 
uiteraard alles te maken met de fysieke beperkingen waar-
mee de kunstenaar sinds zijn ongeval worstelt. Dit verklaart 
ook het overwegend kleine formaat. Daniëls beschikt niet 
langer over een studio, maar maakt zijn werk thuis aan de 
woonkamertafel.
 Voor Groenenboom en Esche is deze vormverandering 
echter niet relevant. ‘Wat in zijn [Daniëls’] hoofd omgaat is 
nog net zo interessant, fris en springerig als vroeger’, aldus 
Esche. Toch is het precies dit wat je bovenal in het recente 
werk mist: de alertheid van geest. Herhaling van motieven 
was altijd al een constante in Daniëls’ werk. Maar in deze 
nieuwe schilderijen is de herhaling direct, zonder de schil-
derkunstige dubbele bodems die zo typerend waren voor het 
vroegere oeuvre. En nieuwe, frisse leidmotieven, met een-
zelfde potentie als de ‘lentebloezem’ of  het ‘vlinderdasje’, 
heeft het nieuwe werk vooralsnog niet opgeleverd. Het 
dichtst in de buurt van zo’n leidmotief  komt een beeld dat in 
praktisch alle nieuwe werken opduikt: een kleine planeet, 
die door een directe lijn en een gezamenlijke baan is verbon-
den met een grotere planeet waarop vaak het woord ‘aarde’ 
staat geschreven. Maar ook dit motief  is afkomstig van een 
ouder schilderij (Zonder titel, 1981).
Wat in dit nieuwe oeuvre gebeurt, laat zich misschien nog 
het beste omschrijven als reframing: oude motieven worden 
in een nieuw kader geplaatst waarbinnen ze een nieuwe 
betekenis krijgen. Zo heeft het oude motief  van de twee pla-
neten binnen de context van het huidige werk volgens 
Groenenboom de nieuwe betekenis van een ‘symbool’ voor 
de tegenwoordige gemoedstoestand van de kunstenaar. Hij 
heeft het gevoel te leven op een andere planeet, bekijkt de 
wereld vanaf  een verre afstand. En misschien is dit wel het 
grootste verschil met vroeger: het nieuwe oeuvre is op een 
eigenaardige manier naar binnen gekeerd, van het leven 
afgewend. Als een planeet die een baan maakt rond de 
aarde, cirkelt het rond het oeuvre van weleer, waar de inspi-
ratie vandaan moet komen. ‘De binnenwereld zoals hij die 

Cathérine Claeyé

Fork in the Road, 2012, videostills
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schilderde in 1987 dient vandaag de dag als inspiratie voor 
zijn huidige binnenwereld’, schrijft Groenenboom. ‘De 
camera obscura projecteert vroegere schilderijen in de her-
senen […].’
 Kortom, het is anders. En je bekijkt het ook anders. Dat 
leidt ertoe dat je ook andere maatstaven gaat hanteren. Het 
is vrijwel onmogelijk om het vroegere en dit late werk op 
grond van dezelfde criteria te beoordelen. Dat zou ook niet 
fair zijn ten opzichte van de kunstenaar, voor wie het maken 
van kunst ongetwijfeld een levensnoodzaak is. Daar ligt het 
probleem van deze tentoonstelling. Problematisch is niet dat 
het nieuwe werk wordt getoond, maar de manier waarop. In 
het Van Abbe is momenteel nog een andere, kleinere presen-
tatie te zien, waarin Daniëls een rol speelt. Eindhoven, niet 
Eindhoven, zoals de titel luidt, belicht onder meer aan de 
hand van door hemzelf  geschoten filmpjes het Eindhovense 
punkverleden van de kunstenaar. Je zou je kunnen afvragen 
of  de historische waarheid niet beter was gediend wanneer 
ook dit nieuwe oeuvre in zo’n separate tentoonstelling zou 
zijn gepresenteerd: niet als een voortzetting van het vroegere 
oeuvre, maar als een nieuw begin. Een toepasselijke titel had 
kunnen zijn: Daniëls, niet Daniëls. Guido Goossens

p René Daniëls. Een tentoonstelling is ook altijd een deel van een 
groter geheel, tot 23 september in het Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven (040/238.10.00; 
www.vanabbemuseum.nl).

Anna Oppermann in Galerie Barbara Thumm, 
Berlijn. Het oeuvre van de Duitse kunstenares Anna 
Oppermann (1940-1993) kende sinds haar vroege overlij-
den slechts een geringe weerklank in de kunstwereld. Zelfs 
in de jaren 70, toen Oppermann als Einzelgänger tussen 
verschillende stromingen schipperde, kreeg ze weinig aan-
dacht. Haar acribisch samengestelde ‘ensembles’, waarin 
ze reflecteerde op problemen uit haar leven en haar kunste-
naarsbestaan, of  op complexe vraagstukken zoals de con-
nectie tussen religie en seksualiteit, werden na haar dood 
een hele tijd niet meer tentoongesteld. De installaties, die de 
kunsthistoricus Günter Metken treffend Nachdenkland-
schaften noemde, verdwenen voor meer dan een decennium 
in vuilniszakken. Alsof  haar vooruitstrevende oeuvre beter 
kon gedijen in een artistiek klimaat waarin drukke, ruimte-
vullende beeld- en tekstinstallaties als die van Thomas 
Hirschhorn, Jonathan Meese en John Bock furore maken, 

lijkt er de afgelopen vijf  jaar sprake van een herwaardering. 
Dit jaar wordt Oppermann zelfs vertegenwoordigd op de 
Biennale in São Paolo.
 De werken van Anna Oppermann bestaan uit losse teke-
ningen, schetsen, collages, geknutselde sculptuurtjes, foto’s 
(dikwijls van andere ensembles), gevonden objecten, kran-
tenknipsels en notities. De curator Ute Vorkoeper stelt het 
losse materiaal in de geest van Oppermann opnieuw tot 
ensembles samen. De installaties kennen een centrale, 
altaarachtige opbouw van waaruit de afzonderlijke papieren 
in alle richtingen woekeren; via de wanden naar het pla-
fond, de hoek om, op de grond, slechts onderbroken door 
hun werktitels die op de vloer zijn geschreven. Deze caleido-
scopische uitwaaiering van papier werd lange tijd afgedaan 
als de verwarde voortbrengsels van een psychoanalytisch 
bewogen kunstenares, maar er gaat wel degelijk een metho-
de achter schuil. Volgens Oppermann vormde ieder ensem-
ble de uiteindelijke presentatie van vele inspanningen om 
een stuk realiteit te erkennen en beoordelen, maar ook om 
een probleem in zijn greep te kunnen krijgen. Het vastleggen 
van de complexiteit die in onze waarneming ligt besloten, 
weerspiegelt zich als een veelzijdig proces van verzamelen, 
vergelijken, beoordelen en afstoten: ‘Ich wollte mich nicht 
entscheiden, was im Hinblick auf  die Aussage wichtiger 
oder als besser gelungen zu bezeichnen sei: das reale Objekt, 
die Skizze, die gedankliche Auseinandersetzung oder das fer-
tig gestellte Bild. Jedes Teil hatte etwas, was dem anderen Teil 
fehlte.’ Het werk leent zich op deze wijze als ‘Angebot zur 
Kommunikation’. Behalve de inspiratie die de kunstenares 
uit de geschriften van Sigmund Freud haalde, nam ze tevens 
het gedachtegoed van onder meer Theodor W. Adorno, 
Umberto Eco en Peter Sloterdijk in haar werk op. 
 In de Berlijnse Galerie Barbara Thumm, die Oppermanns 
werk sinds het voorjaar van 2010 vertegenwoordigt, wer-
den onlangs twee postuum ontdekte ensembles opnieuw 
gereconstrueerd. Tijdens een studieverblijf  in Parijs begin 
jaren 80 las de kunstenares het toen pas verschenen boek 
Theorie der Gefühle van de Hongaarse filosoof  Agnes Heller, 
waarin de binaire oppositie van denken en voelen weerlegd 
werd. In de lijn van Hellers filosofie, waarin denken een 
vanzelfsprekend onderdeel van de gevoelswereld is, maakte 
de kunstenares een bescheiden visueel gedachtespel rond-
om dit boek, dat nu in een hoek van de galerie wordt gepre-
senteerd.
 Het andere werk draait om de ruim driehonderd fotogra-
fische zelfportretten die tussen 1965-1975 ontstonden en 

als opsporingsfoto’s aan de wand zijn vastgepind. In dit 
intieme experiment verandert Oppermann haar gedaante 
telkens subtiel: opgedirkt, starend in de leegte… Enkele 
foto’s zijn met een pen aangevuld of  met een schaar van 
uitsnedes voorzien. Zonder affectie voor een eventuele toe-
schouwer is haar soms fragiele, dan weer uitdagende of  mij-
merende verschijning vastgelegd. Deze zelfpresentaties 
gaan in een enkel geval gepaard met de veelzeggende tekst 
selbstbewusst wirken of  laten op de achtergrond andere aan 
de muur bevestigde zelfportretten zien. Vandaag de dag lijkt 
onze waarneming door de hoeveelheid exhibitionistische 
portretten die regelmatig via sociale media op ons afkomen, 
immuun voor zulke markante gezichtsuitdrukkingen. Toch 
fascineren de geënsceneerde portretten, omdat ze los lijken 
te staan van een bepaalde ruimte en tijd, en het gebruike-
lijke perspectief  veranderen, waardoor ze niet meer aan het 
verwachtingspatroon van de toeschouwer voldoen.
 Binnen de zeventig ensembles die Oppermann naliet zijn 
de geëxposeerde werken wellicht atypisch, daar ze slechts 
van één onderwerp uitgaan en taal een duidelijk onderge-
schikte rol speelt. Desalniettemin kan dit laagdrempeliger 
werk een uitnodiging zijn om complexere werken te bekij-
ken en het beginpunt vormen om de hedendaagse relevan-
tie ervan na te gaan.
 Gelijktijdig biedt de galerie ook ruimte voor het werk van 
de ‘herontdekte’ conceptuele Peruaanse kunstenares Teresa 
Burga (1935), die in dezelfde tijdspanne actief  was en van 
wie het werk net zo onderzoekend van aard is. Uit het geëx-
poseerde werk Autorettrato, Estructure, Informe (1972), dat 
de meetbaarheid van het menselijk lichaam vertolkt, blijkt 
dat Burga een vergelijkbaar analytisch werkproces door-
maakte. De parallellen en raakpunten tussen twee verschil-
lende zoektochten naar subjectiviteit, representatie en con-
structie van identiteit, maken deze dubbeltentoonstelling 
extra bijzonder. Faby Bierhoff

p Anna Oppermann & Teresa Burga, nog tot 4 augustus in 
Galerie Barbara Thumm, Markgrafenstraße 68, 10969 
Berlin (030/30 283 903 47; www.bthumm.de).

Beeldende kunst – terugblik
Lucy Skaer in Tulips & Roses, Brussel. Het alomtegen-
woordige concept van de reizende tentoonstelling wordt in 
de handen van Lucy Skaer omgevormd tot een tastbare 
stijlfiguur. Onder de titel Force Justify presenteerde de Britse 
kunstenares op twee verschillende plekken drie versies van 
eenzelfde installatie, vertrekkend van de breugheliaanse 
allegorie van het narrenschip. De eerste twee delen liepen 
van april tot juni in Tulips & Roses, een jonge, maar eigen-
zinnige galerie uitgebaat door Jonas Zakaitis en Aurime 
Aleksandraviciute, die twee jaar geleden van Litouwen 
naar de Belgische hoofdstad verhuisde. Een derde deel is 
inmiddels van start gegaan in de Kunsthalle Wien.
 Het eerste deel (20 april – 19 mei) werd ingeleid door een 
muurvullende houtsnede van de frontispice van Sebastian 
Brants Das Narrenschiff – een laat-15de-eeuwse moralisti-
sche satire die reeds wijdverspreid was ten tijde van de ont-
dekking van de Nieuwe Wereld. Het beeld toont een groepje 
dwazen op volle zee, herkenbaar aan hun ezelsoren en 
capuchons, op zoek naar hun droomland Narragonia. 
Waar het schip naartoe vaart, lijkt echter onzeker; alle 
opvarenden staren een andere richting uit. Alleen de vrouw 
in het midden richt haar blik uitnodigend naar de kijker, die 
tegelijk ingesloten wordt door haar evenbeeld aan de over-
kant van de ruimte: een al even imposante afdruk van 
dezelfde houtsnede op papier.

René Daniëls

Painting on the Bullfight, 1985, collectie Van Abbemuseum 
Foto: Peter Cox

Kortegracht 11, Amersfoort
di-vr 11-17, za-zo 12-17 uur

www.mondriaanhuis.nl
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Anna Oppermann

installatiezicht Galerie Barbara Thumm
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MASTER OF RESEARCH IN ART & DESIGN | MASTER IN BEELDEND ONDERZOEK
SINT LUCAS ANTWERPEN 
interdisciplinair eenjarig master-na-master programma voor onderzoek in de kunsten 

oproep voor inschrijvingen academiejaar 2012-2013
voor meer info over de toelatingsvoorwaarden: contacteer programmacoördinator Wesley Meuris via wesley.meuris@kdg.be 
of surf naar http://sintlucasantwerpen.be/ateliers/master-beeldend-onderzoek/. 

toelatingsgesprekken: dinsdag 11 september 2012 | deadline toelatingsdossiers: vrijdag 7 september 2012

Sint Lucas Antwerpen | Karel de Grote-Hogeschool 
Sint-Jozefstraat 35, B-2018 Antwerpen 
T 03 223 69 70 – F 03 223 69 89 –  E info.sintlucas@kdg.be 
www.sintlucasantwerpen.be

beeld: Roeland Tweelinckx
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Casino Modern, André Dumontlaan 2, B- 3600 Genk - t 089 84 52 23 - e info@flacc.info - www.flacc.info

open: do-zo 10u-17u, 2 juni-30 september  

A Subjective Bus Line: elke vrijdag om 12.30 en zaterdag om 15.00

Performance Kaleb de Groot & Roosje Klap: 30 september

Grzegorz Klaman A Subjective Bus Line
Bus tour rond de persoonlijke geschiedenis van een mijnwerker

Wijkproject in Genk, waar krijtlijnen vanuit de publieke 
ruimte verlegd worden naar privé ruimtes

Bart Lodewijks Een nest van krijt

Archief en architectuur: de eigenheid van FLACC

VerbandkammerNilsson Pflugfelder
Van massamedia naar gelaagdheid

Uprooted-PHedwig Brouckaert

Brede zoektocht naar een Genkse essentie, 
gecondenseerd tot een performance

Kaleb de Groot & Roosje Klap

Werkplaats
voor
beeldende
kunstenaars

FLACC
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Skaer plukte het beeld van het internet en voorzag het van 
een overdreven materiële présence. Door de reproductie in 
verticale velden te snijden en deze door elkaar te halen, ver-
stoorde ze de leesbaarheid en leek het schip als het ware op 
hol geslagen. De verwarring in Skaers beelden wordt sterker 
naarmate ze andere oorden opzoekt. Twee jaar geleden had 
ze een even grote, minder verknipte reproductie van dat-
zelfde narrenschip in de houten vloer van K21 in Düsseldorf  
laten snijden. Merkwaardig was vooral het grote aantal 
aluminium kopies die ze van Le nouveau-né (1915) van 
Constantin Brancusi had laten vervaardigen. De schreiende 
kinderhoofden lagen naast het schip, als uitgeworpen bal-
last. Dit laat zich lezen als een kunsthistorische schelmen-
streek, maar belangrijker is wellicht dat Skaer hiermee refe-
reert aan een iconische sculptuur die als geen ander een 
moment van transformatie belichaamt.
 Toen The Good Ship Blank and Ballast (after Brancusi), zoals 
de installatie op dat moment heette, naar Brussel afreisde, 
bleek een ingrijpende aanpassing noodzakelijk: de vloer van 
Tulips & Roses is namelijk geplaveid met decoratieve tegels. 
Brancusi’s bastaardkinderen werden hergoten in een vorm 
die harmonieerde met de florale motieven van de vloer. De 
veranderlijkheid en aanpasbaarheid van de installatie ver-
bindt Skaer met de stuurloosheid van het narrenschip, het 
allesbepalende leidmotief  van beide tentoonstellingen. In 
die zin kan het narrenschip geïnterpreteerd worden als een 
metafoor van Skaers werkwijze, die trouwens niet alleen 
door veranderlijkheid wordt gekenmerkt, maar ook door 
het schijnbaar ‘stuurloos achternalopen’ van gevonden 
motieven, zoals de vloer in de galerie. Tegelijk gaf  elk ele-
ment de indruk bijzonder uitgekiend te zijn.

In het tweede deel, dat liep van 24 mei tot 16 juni, slaagde 
Skaer erin de complexiteit van haar reizende installatie in 
één kleine ruimte te vatten. Aan de ornamentele ballast 
werden fijn geweven zeilen toegevoegd, die het drukke gra-
fische patroon van de vloer nabootsten en overspanden. 
Aan de wanden prijkte ditmaal verscheidene smaragdvor-
mige sculpturen, samengesteld uit slecht geslagen munten, 
geëmailleerd koper, uitgesmeerd tin, kleine bronzen 
Brancusi-baby’s, en een vijftal volumes van E. Victor 
Morgans A History of  Money. Wat niet geëxpliciteerd werd, 
is dat deze verzameling objecten de titel Liquidity in the Mind 
of  the Fool droeg. Dat is nochtans een essentieel stukje van de 
puzzel, aangezien de meervoudige betekenis van liquidity – 
dat staat voor de uitwisselbaarheid van geld, maar in rui-
mere zin ook vloeibaarheid en instabiliteit betekent – duide-
lijk resoneert met deze decadente smeltkroes van 
schitterende materialen en gerecupereerde objecten. Op die 
manier drukt de installatie uit dat in de geest van de dwaas 
alles ‘vervloeit’ – vooral de taal die nodig is om een greep te 
krijgen op de waarde en de betekenis van de dingen.
 Achter het gesmolten rood glas in een van de sculpturen 
schuilde een op maat gemaakt bankbiljet met de afbeelding 
van het narrenschip. Een dergelijke clue doet vermoeden dat 
de symbolische lading van Force Justify (Part II) moedwillig 
versluierd werd door een gezochte fraaiheid. De duizeling-
wekkende herhaling van het tegelmotief  stimuleerde her-
kenning. Maar wat werd uiteindelijk herkend? Voor passan-
ten zonder kennis van de voorgeschiedenis van het schip 
bleven het wellicht nietszeggende vormen, welk figuurlijk 
verband ze ook suggereerden. Wie enigszins mee was met 
het spel, kon zich de vraag stellen of  de constructies van een 
dwaas überhaupt wel te doorgronden zijn. De keuze om de 
tentoonstelling in twee delen op te splitsen, was ongetwij-
feld niet enkel ingegeven door de beperkte ruimte in het 
bescheiden pand van de jonge Brusselse galerie. Skaer cre-
eerde hiermee ook een vals gevoel van onthulling, om de 
kijker uiteindelijk een samenhangend perspectief  op het 
geheel te ontzeggen, ten gunste van het enigmatische 
detail. Caroline Dumalin

p Force Justify van Lucy Skaer liep van 20 april tot 19 mei 
(deel 1) en van 24 mei tot 16 juni (deel 2) in Tulips & Roses, 
Sleutelstraat 10, 1000 Brussel (www.tulipsandroses.lt). 
Van 5 juli tot 26 augustus loopt deel 3 in de ‘Project Space’ 
van de Kunsthalle Wien, Karlsplatz, 1070 Wenen 
(01/52189-33; www.kunsthallewien.at).

100 jaar Der Sturm, Wuppertal. Honderd jaar geleden 
opende in Berlijn de galerie Der Sturm haar deuren. Dit 
jubileum werd herdacht met een grote tentoonstelling in 
het Von der Heydt-Museum in Wuppertal. Der Sturm. 

Zentrum der Avantgarde toonde zo’n 200 werken van 80 
kunstenaars uit 14 landen, waaronder veel klassiekers van 
de Europese moderne kunst: Archipenko, Campendonk, 
Chagall, Delaunay-Terk, Kandinsky, Klee, Kokoschka, 
Marc, Moholy-Nagy, Münter en Schwitters… Ook was er 
werk van voorlopers als Munch en Rousseau te zien, van 
avant-gardistische achterhoede en regelrechte epigonen: 
’Sturm-kunstenaars’ die in Der Sturm prominent figureer-
den, maar voor de rest amper bekendheid verwierven, zoals 
Jacoba van Heemskerck, Lothar Schreyer en William 
Wauer.
 De tentoonstelling pretendeerde een historisch overzicht 
te bieden van Der Sturm in de zestien jaar van haar bestaan, 
maar was daarnaast vooral ook een monument voor 
Herwarth Walden, de oprichter en hoofdredacteur van het 
tijdschrift Der Sturm (1910-1932) en eigenaar van de 
gelijknamige galerie (1912-1928). 
 Op een twintigtal panelen werd de geschiedenis van Der 
Sturm uit de doeken gedaan. Terwijl de panelen een chro-
nologisch overzicht suggereerden, waren de werken eerder 
naar kleur, formaat en soort gegroepeerd, ongeacht hun 
historische plaats. Het leverde een curieuze chaos op. Zo 
werden in de zalen gewijd aan de begintijd van Der Sturm 
voor de Eerste Wereldoorlog, schilderijen uit de jaren 20 
getoond, en besloot de tentoonstelling met twee doeken van 
de Duits-Poolse schilder Stanisław Kubicki uit 1918, die 
moesten aantonen dat de galerie zich eind jaren 20 op Oost-
Europese kunst toelegde. Nochtans was de in Berlijn (en 
korte tijd ook in Pozna) woonachtige Kubicki niet bepaald 
een Oost-Europeaan en exposeerde hij in 1920 voor de eer-
ste en laatste keer in Der Sturm.
 Dat Herwarth Walden in Wuppertal een heiligenstatus 
heeft, werd benadrukt door een heroïsch gestileerde zwarte 
buste van de hand van William Wauer. Reeds van ver, aan 
het eind van een reeks zalen en tegen de wit verlichte ach-
tergrond van een romaanse boognis, straalde de buste ons 
toe. Merkwaardig genoeg stond ze opgesteld in een zaaltje 
gewijd aan vrouwelijke kunstenaars. Een tijdgenoot, de 
Hongaarse journalist Emil Szittya, omschreef  Walden ooit 
als ’de man die vrouwen verzamelde’. De curatoren echter 
wilden met de vrouwenafdeling veeleer het bewijs leveren 
van Waldens steun aan deze kunstenaressen. Overtuigend 
was deze presentatie evenwel niet. Het was beter geweest 
wanneer zij niet alleen in twee aparte zaaltjes te zien waren 
geweest, maar ook tussen de mannelijke kunstenaars die 
nu de twintig overige zalen vulden. In de opstelling in 
Wuppertal werd de geschiedenis van Der Sturm door man-
nen geschreven en beperkte het vrouwenaandeel zich tot 
een hoekje apart.
 Bij de tentoonstelling verscheen een zeer omvangrijke en 
al even ambitieuze catalogus. De twee delen omvatten 
samen duizend bladzijden. Het ene is gewijd aan de ten-

Lucy Skaer

Force Justify (Part 1), Tulips & Roses, Brussel
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van 13 juli tot 9 september 2012

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.befoto’s Phile Depres en Marieke Pauwels

TENTOONSTELLING
PrimaMateria 

&Achiel  
Marieke  
Pauwels

toonstelling, het andere maakt een laatste stand van zaken 
op omtrent de geschiedschrijving rond Der Sturm. Er doen 
zich echter talrijke hiaten voor. Net als in de tentoonstelling 
blijven de intensieve relaties met de kunstwereld in 
Scandinavië en Nederland onbesproken. Werk van Munch 
is in de eerste plaats opgenomen omdat het zich nu eenmaal 
in de collectie van het museum bevindt. Jacoba van 
Heemskerck wordt opgevoerd als een miskende vrouwelijke 
kunstenaar die enkel door Walden begrepen werd. Wat 
onvermeld blijft, is dat zij die erkenning vooral vond tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, toen ze als stand-in fungeerde voor 
de vele Russen, Fransen en Italianen die even niet beschik-
baar waren. Ook wordt met geen woord gerept over de rol 
die ze speelde als Nederlands contactpersoon en informante 
van Walden, toen die tijdens de Grote Oorlog als agent voor 
diverse Duitse inlichtingendiensten werkte. Andere 
Nederlandse kunstenaars ontbreken zowel op de tentoon-
stelling als in de catalogus: van de vroege Piet Mondriaan 
tot Piet Zwart in de laatste jaren van Der Sturm.
 De curator, Antje Birthälmer, beweert zowel in de ten-
toonstelling als in de catalogus dat de Belgische avant-gar-
de een ’zwaartepunt’ vormde in de Sturm-galerie in de 
tweede helft van de jaren 20. In de tentoonstelling wordt 
dat geïllustreerd met werken van Marthe Donas in de vrou-
wenafdeling en twee doeken van respectievelijk Pierre-
Louis Flouquet en Victor Servranckx bij de uitgang. In de 
catalogus werd dit Belgische naspel uit de jaren 20 echter 
vreemd genoeg ondergebracht in het gedeelte over de Grote 
Oorlog. Als agent van diverse Duitse inlichtingendiensten 
verzamelde Walden weliswaar ook informatie over Belgische 
vluchtelingen in Nederland (waarbij Van Heemskerck 

hand- en spandiensten verleende), maar van bezet België 
hield hij zich verre. Ná de oorlog zijn er inderdaad verschil-
lende Vlaamse en Waalse kunstenaars bij Der Sturm te vin-
den, maar het valt te betwijfelen of  hier van een zwaarte-
punt kan worden gesproken. Wel raakte Walden in de jaren 
20 binnen Duitse avant-gardekringen steeds meer geïso-
leerd. Lege plekken vulde hij met kunstenaars van elders, 
die graag in de vermaarde galerie exposeerden. Deze kun-
stenaars kwamen echter niet alleen uit Oost-Europa en 
België, maar letterlijk uit alle windrichtingen – Centraal-
Europa (van Polen tot Bulgarije), Scandinavië, Frankrijk, 
Italië en de Lage Landen.
 Birthälmers curieuze stelling wordt in de catalogus onder-
bouwd met een opmerkelijke bijdrage over de Belgische 
avant-garde door de Brusselse kunsthandelaar Roberto 
Polo, die Flouquet en Servranckx en een aantal werken van 
Donas uitleende. Polo stelt onder meer dat de Belgische 
avant-garde na de Tweede Wereldoorlog door een heksen-
jacht werd getroffen, die vergelijkbaar zou zijn met de nazi-
campagne tegen de Entartete Kunst. Dit zou al in de jaren 20 
(!) voor Belgische avant-gardekunstenaars een reden zijn 
geweest om een constructivistisch-abstracte beeldtaal voor 
een surrealistische beeldtaal in te ruilen. Van een surreële 
vooruitziendheid gesproken! Het is een raadsel hoe Polo tot 
deze fantasierijke beweringen komt. In zijn notenapparaat 
ontbreken in ieder geval de twintig jaar oude catalogus 
Avantgarde in België 1917-1929 van Frederik Leen en Anne 
Adriaens-Pannier, en An Paenhuysens recente boek De 
nieuwe wereld. De wonderjaren van de Belgische avant-garde 
(1918-1939). Overigens is de bibliografie in de catalogus 
verre van compleet en enorm chaotisch. Een deel van de 

publicaties is op de voornaam van de auteur gerangschikt. 
De catalogus bevat evenmin een register. Door de talloze 
slordigheden, onvolkomenheden en buitennissige bewerin-
gen is het boek als wetenschappelijk naslagwerk zo goed als 
waardeloos.  Hubert van den Berg

p Der Sturm. Zentrum der Avantgarde liep tot 10 juni in het 
Von der Heydt-Museum, Turmhof  8, 42103 Wuppertal 
(0202/563.6231; www.von-der-heydt-museum.de). Bij de 
tentoonstelling verscheen een tweedelige catalogus (deel 1, 
red. Antje Birthälmer & Gerhard Finckh; deel 2 (opstellen), 
red. Andrea von Hülsen-Esch & Gerhard Finckh).

Aanwinsten
Van Gogh Museum verwerft waterverftekening 
Knotwilg. Het Van Gogh Museum heeft de belangrijke 
waterverftekening Knotwilg (1882) van Vincent van Gogh 
aangekocht. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door 
het Mondriaan Fonds. Vincent van Gogh vervaardigde aan 
het begin van zijn kunstenaarschap meerdere grote 
aquarellen. Van deze waterverftekeningen ontbrak tot nu 
toe een exemplaar in de collectie tekeningen waarmee het 
Van Gogh Museum de ontwikkeling van de kunstenaar 
inzichtelijk maakt. In een brief  aan zijn broer verwijst Van 
Gogh naar dit werk: ‘Ik heb dien ouden kanjer van een 
knotwilg nog geattaqueerd en ik geloof  dat dat de beste van 
de aquarellen geworden is’ (Vincent van Gogh aan Theo 
van Gogh, 31 juli 1882). (www.vangoghmuseum.nl)

Publicaties
Wim Delvoye, Introspective & Wim Delvoye at the/au 
Louvre. Een tentoonstelling in het Louvre en een boek bij 
Mercatorfonds: tot voor kort werden kunstenaars enkel 
postuum op die manier geconsacreerd. Wim Delvoye is nog 
geen vijftig, maar behoort al vijfentwintig jaar tot de top 
van de internationale kunstscene. De boekband van de 
Mercatorfondsuitgave is geïnspireerd op de uitgave van de 
werken van Jules Verne, die in 1887 verscheen bij Hetzel. 
Dat is niet toevallig. Delvoye is zeer belezen en een ware 
bibliofiel. Zo bezit hij een oorspronkelijke uitgave van de vijf-
endertig in kalfsleder gebonden delen van de encyclopedie 
van Diderot en D’Alembert.
 Delvoye is niet alleen ontwerper en vormgever van de 
publicatie – of  zoals Henry Van de Velde het zo mooi wist uit 
te drukken: de architect van het boek – hij is ook mede-uit-
gever. Het merendeel van de publicaties over zijn werk zijn 
trouwens uitgegeven door of  in samenwerking met zijn 
eigen uitgeverij, Recta Publishers (met als symbool een vork 
met een opgestoken middenvinger – naar de uitgevers?). 
Niet omdat hij alles in de hand wil hebben, maar gewoon 
omdat hij het graag doet en het boekontwerp beschouwt als 
een onderdeel van zijn kunstenaarspraktijk.
 Over het werk van Wim Delvoye zijn al bibliotheken vol-
geschreven. De vraag is dan ook of  deze prestigieuze publi-
catie een belangrijke bijdrage levert aan de studie en de ver-
spreiding van dit oeuvre, dan wel of  het enkel gaat om een 
symbolische consecratie. Het is alvast niet de definitieve 
‘monografie’. Daarvoor lijkt het boek te veel op een tentoon-
stellingscatalogus zonder tentoonstelling. Vijf  essays wor-
den afgewisseld met een stroom van afbeeldingen. De einde-
loze variaties van dezelfde werken zeggen wel iets over het 
seriële karakter van Delvoyes werk, maar zorgen ook voor 
overbodig illustratiemateriaal. En dit terwijl heel wat vroege 
werken niet aan bod komen, zoals de vroegste landkaarten 
(1988-89), de installatie met het portret van een poes en 
stoeltjes gemaakt uit wasspelden die in 1990 in Venetië te 
zien was, de waterputten van Zoersel (1990) of  Paper 
Airplanes (1998), een van zijn weinige videowerken. 
Daarenboven is de relatie tussen de afbeeldingen en de tekst 
niet altijd even duidelijk.
 Alhoewel het boek werd uitgegeven ter gelegenheid van 
zijn tentoonstelling in het Louvre, valt daar weinig van te 

Wassily Kandinsky

Improvisation 13, 1910
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. © VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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merken. Zo worden van de reusachtige Suppo onder de pira-
mide enkel bewerkte foto’s getoond. Bij de tentoonstelling 
werd wel een afzonderlijke catalogus uitgebracht, met naast 
één enkele foto van de Suppo in situ ook een uitgebreid 
beeldverslag van de opstelling van de werken in de apparte-
menten van Napoleon III. De catalogus is ontworpen in 
dezelfde stijl als het boek. Als schutblad gebruikte Delvoye 
voor beide publicaties een foto van het Louvre in puin, 
nadat het in 1871 tijdens de Commune in brand was gesto-
ken. Te midden van deze ruïne verrijst Delvoyes gotische 
Nautilus – een van de hoogtepunten van de tentoonstelling 
– als een feniks uit zijn as. Deze schelp vormt ook het leid-
motief  in het onderhoudende essay van Jean-Pierre Criqui, 
waarin hij de evolutie schetst van de Wunderkammer naar 
het museum… en terug.
 Op de teksten in het boek valt weinig af  te dingen. Ze zijn 
geschreven door kenners van het werk en bieden interes-
sante inzichten, al zijn de beschouwingen niet altijd even 
vernieuwend en origineel. Ook vertonen de vijf  essays nogal 
wat overlappingen, die bovendien meermaals met incongru-
enties gepaard gaan. In de ene tekst werden de getatoeëerde 
varkens voor het eerst getoond in het Middelheim in 1997 
(p. 23), in een andere op de Documenta van 1992 (p. 240). 
Voor de ene auteur zijn er zeven Cloaca-machines (p. 244), 
terwijl de andere er tien telt (p. 65).
 In Metaforen van het afgedankte en het nieuwe vraagt Dirk 
Snauwaert zich af  of  Wim Delvoye een postmoderne kun-
stenaar is. Delvoye kent niet de postmoderne ‘argwaan, 
terughoudendheid of  ironie ten opzichte van de aantrek-
kingskracht van herkenbare beelden’, aldus Snauwaert, 
maar ‘zijn analyse van de fetisjisering van het consumptie-
object loopt wel gelijk met die van zijn generatiegenoten’. 
Bernard Marcadé vindt dan weer dat Delvoye terecht een 
postmoderne kunstenaar wordt genoemd, onder meer 
omdat hij de waarheidsaanspraak van de kunst en het 
onderscheid tussen lage en hoge cultuur ondergraaft. 
Marcadé citeert Glenn Adamsons omschrijving van post-
moderne kunstproducten als indecidable things, ‘ambivalen-
te objecten, én-én-dingen: tegelijk serieus en onnozel, bruik-
baar en venijnig, waardevol en goedkoop, verleidelijk en 
degoutant, oppervlakkig en onvatbaar’.
 Met zijn titel Tempus ridendi? waarschuwt Bart Verschaffel 
dat Delvoyes werk niet zo grappig is als het lijkt. Wim 
Delvoye is geen entertainer. Zijn ontmaskering van valse 
aanspraken op de gezelligheid van het huiselijk geluk en op 
de waardigheid van het lichaam doen ons het lachen snel 
vergaan. In tien kleine hoofdstukken zet hij evenzoveel inte-

ressante lijnen uit. Mooi en verhelderend is ook het beeldes-
say waarin de relatie gelegd wordt tussen de vroegste 
beschilderde tapijten (1985), de Mosaics met drollen 
(1990), de Marble Floors (1998) met charcuteriemotieven 
en de met Perzisch tapijt beklede varkens (2004). Verder 
situeert hij Delvoye in historische beeldtradities – de scato-
logische beeldtaal van Bosch tot Gilbert & George, de doden-
dans van Dürer tot Dix… – waarin moraliserende, stichte-
lijke motieven in hun tegendeel omslaan.
 Marcadé stelt dat Delvoye komaf  maakt met het cliché 
van de romantische kunstenaar – zijn kunstenaarschap is 
‘een bewuste keuze, geen roeping’ – en situeert hem in de 
bekende rijtjes van Warhol en Duchamp, en van de 
Belgische genealogie (Magritte en Broodthaers). Marcadé is 
notoir kenner van Duchamp en wijdt graag uit over deze 
kunstenaar, maar de relatie met Delvoye is soms ver te zoe-
ken. Daarnaast bloemleest hij ook graag uit talrijke inter-
views met de kunstenaar, alsof  hij zijn veronderstellingen 
door hem wil bevestigd zien.
 Zowel Marcadé als Adrian Dannatt hebben het over de 
transparantie van Delvoyes brandglazen en röntgenfoto’s, 
en de doorzichtigheid van Cloaca. ‘Delvoye ‘doorziet’ de 
wereld’, schrijft Dannatt, ‘hij maakt de besloten structuren 
van onze lichamen en onze bezittingen doorzichtig’. Terwijl 
Marcadé in deze transparantie een afleidingsmanoeuvre 
ziet, een valstrik voor de blik – zoals bij Duchamp en Het 
grote glas – kijkt Dannatt al naar de toekomst: ‘Het enige 
waarin Delvoye ogenschijnlijk nog niet is doorgedrongen, 
dat hij nog niet doorgeprikt heeft, is de ziel zelf  […] maar 
misschien bewaart hij die ultieme onthulling voor zijn laat-
ste werk’. Daarnaast gaat Dannatt in op de relatie van het 
lokale (Vlaamse) en het internationale in Delvoyes werk. 
Doordat Delvoye ‘lokaal’ is, kan hij ook ‘globaal’ zijn. 
 Zowel Adrian Dannatt als Olivier Duquenne – in diens 
tekst In de huid van Wim Delvoye – onderkennen het belang 
van biografische elementen in dit oeuvre. Duquenne legt 
onder meer een origineel verband tussen een tijdschriften-
houder in de vorm van een olifantspoot die vader Delvoye 
van zijn vierjarig verblijf  in Afrika had meegebracht, en de 
latere ‘voorwerpen die in een geëmulgeerd geheel twee 
onderscheiden werelden voorstellen’. Tevens wijst hij op het 
belang van Delvoyes lectuur van onder anderen Hauser, 
Baudrillard en Sloterdijk. Die vaststelling is op zichzelf  al 
een onderzoek waard. Maar misschien is Wim Delvoye nog 
meer een kunstenaar van de autobiografie. Daarop wijst de 
titel van het boek, Introspective, alsook het interview met 
Marie-Laure Bernadac in de catalogus van het Louvre. 

Naast een biografie en een oeuvrecatalogus ontbreekt tot op 
heden een globale visie op Delvoyes werk. Dat Introspective 
tegenstrijdige interpretaties biedt (met betrekking tot het 
postmoderne en romantische, Delvoyes vermeend cynisme 
of  de transparantie van zijn werk…) is op zich wel zinvol, 
maar het boek biedt niet de synthese die men van een derge-
lijke monografie zou mogen verwachten. Bernard Marcadé is 
de enige die een poging doet om in dit werk, dat volgens de 
meeste auteurs vooral gebaseerd is op het samenbrengen van 
twee verschillende elementen, een evolutie te zien. Marcadé 
heeft het – eerder terloops – over de overgang van emulsie 
naar assimilatie. In tegenstelling tot de vroege werken, waar-
bij tegengestelde elementen niet met elkaar vermengd wor-
den en dus hun eigen identiteit behouden, evolueert Delvoye 
vanaf  Cloaca naar een soort organische versmelting van 
diverse onderdelen. Die opmerking biedt perspectieven voor 
verder onderzoek. Lieven Van Den Abeele

p Wim Delvoye. Introspective verscheen in 2012 in een afzon-
derlijke Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige editie 
bij Mercatorfonds, Zuidstraat 2, 1000 Brussel (02/548.25.35; 
www.mercatorfonds.be). ISBN 9789061535027 
(Nederlands talige versie). Tegelijkertijd verscheen Wim 
Delvoye at the/au Louvre bij dezelfde uitgeverij in een tweeta-
lige editie (Frans/Engels). ISBN 9789061530619.

Julia Bryan-Wilson, Art Workers. Radical Practice in 
the Vietnam War Era. Een van de hardnekkigste mythen 
rond de kunst van de neoavant-gardes uit de jaren 60 en 70 
is die van het maatschappelijk engagement. Het vermeende 
idealisme in die kunst is steeds meer de standaard geworden 
waaraan latere vormen van maatschappelijke betrokken-
heid worden gemeten – vaak in het nadeel van de laatste. 
Maar waren de neoavant-gardes van de jaren 60 wel zo ide-
alistisch? En als dat het geval is, hoe kwam dat idealisme in 
het werk tot uitdrukking? Het boek Art Workers. Radical 
Practice in the Vietnam War Era van de Amerikaanse kunst-
historica Julia Bryan-Wilson richt zich precies op deze 
kwesties. Bryan Wilson beschrijft hoe kunstenaars rond het 
linkse kunstenaarscollectief  Art Workers Coalition (AWC) en 
de daaruit voortvloeiende New York Art Strike Against 
Racism, War and Repression in hun werk rond 1970 uiting 
gaven aan hun ideologische bevlogenheid. De AWC werd in 
1969 in New York opgericht in een klimaat van aanzwel-
lend kunstenaarsprotest. Dat verzet richtte zich tegen de 
machtsmonopolies van de kunstinstituties en hun discrimi-
natie van vrouwen en etnische minderheden, maar ook 
tegen de conservatieve regering Nixon en de aanslepende 
Vietnamoorlog. In de tumultueuze periode tussen voorjaar 
1969 en eind 1971, toen de beweging aan interne ver-
deeldheid opbrandde, was de AWC het epicentrum van 
kunstenaarsactivisme in de VS.
 Die sleutelpositie maakt de beweging uitermate geschikt 
als raamwerk voor een verkenning van het politiek-maat-
schappelijk engagement dat door de radicale naoorlogse 
avant-garde en zijn pleitbezorgers werd ontwikkeld. Bryan-
Wilson hangt hun poging om kunst en politiek te verbinden 
op aan het marxistisch klinkende concept van de art worker. 
De herdefiniëring van kunstenaar tot ‘kunstarbeider’ had 
volgens haar verstrekkende implicaties, zowel binnen het 
domein van de kunst als daarbuiten. Die stelling werkt ze 
uit in casestudies over vier hoofdrolspelers binnen de AWC: 
de kunstenaars Carl Andre, Robert Morris (die geen lid was, 
maar wel fellow traveler) en Hans Haacke, en de critica Lucy 
Lippard. Met veel oog voor de complexiteit van de materie 
beschrijft Bryan-Wilson de specifieke manieren waarop elk 
van hen de notie van art work invulde. Daarbij besteedt ze 
ook aandacht aan de bredere sociaal-economische kaders. 
Zo laat ze zien hoe de herijking van het kunstenaarsconcept 
rond 1970 parallel loopt aan de overgang van een industri-
ele naar een postindustriële samenleving, waarbij goede-
renproductie plaatsmaakte voor een kennis- en diensten-
economie. Binnen die snel veranderende condities 
vertegenwoordigt Andre in Art Workers een nostalgische 
hang naar het industriële Amerika van hoogovens, staal-
pletterijen en steenfabrieken; een marxistisch gekleurd ide-
aalbeeld dat door de tijd was ingehaald: terwijl Andre’s wer-
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ken vaak worden begrepen als een soort industriële 
objet-trouvés, had hij in de late jaren 60 steeds meer moeite 
om in New York en omgeving nog fabrieken te vinden die 
zijn materialen konden leveren. In het essay over Morris 
interpreteert Bryan-Wilson diens tentoonstellingsprojecten 
rond kolossale installaties van beton, hout en staal als de 
uitkomst van een poging om het warenkarakter van het 
kunstobject op te blazen, het individueel auteurschap van 
de kunstenaar te neutraliseren en de fysieke uitvoering als 
integraal deel van het artistieke proces tastbaar te maken. 
Het hoofdstuk over de critica en ‘conceptuelekunstpartiza-
ne’ Lucy Lippard verkent hoe (de weinige) bij de AWC aan-
gesloten kunstbemiddelaars hun werk in het concept van 
de art worker inschreven. Lippard begreep haar kunstkriti-
sche praktijk als intellectuele arbeid, maar ook als een vorm 
van huishoudelijk werk, waardoor het concept met een 
feministische connotatie wordt opgeladen. De betrekkingen 
tussen kunst en informatie die Bryan-Wilson in dit hoofd-
stuk thematiseert, worden verder uitgewerkt in de casestu-
dy over Hans Haacke, die art work opvatte als gedemateria-
liseerde arbeid gericht op het vergaren en presenteren van 
informatie in dienst van een ideologie- en institutiekritische 
agenda.
 De vier casestudies brengen scherp de tegenspraak aan 
het licht die de geëngageerde houdingen van de minimalis-
tische, postminimalistische en conceptuele neoavant-gar-
des tekenden. Werken als Andre’s tegelvloeren en Morris’ 
bricolages van bouwmaterialen rekenen radicaal af  met 
vrijwel alle vertrouwde artistieke conventies om op te gaan 
in de alledaagse werkelijkheid. Tegelijk onthoudt dergelijk 
werk zich van elke reflectie op de concrete politiek-maat-
schappelijke situatie, uit angst ideologisch te worden geïn-
strumentaliseerd of  te vervallen tot platte propaganda; het 
attaqueert de kunstinstituties waarvan het tegelijk volledig 
afhankelijk is; het verbindt zich met de arbeidersklasse, 
maar richt zich over het hoofd van de gewone man heen tot 
een goed geïnformeerde culturele elite. Het is dan ook wei-
nig verrassend dat de solidariteit van de kunstenaars met 
het proletariaat nauwelijks tegen de werkelijkheid bestand 
bleek. Zodra kunstenaar en arbeider daadwerkelijk met 
elkaar in aanraking komen, gaat het mis. Wederzijds onbe-
grip en belangentegenstellingen leiden tot pijnlijke confron-
taties. Zo beschrijft Bryan-Wilson hoe leden van de Guerrilla 
Art Action Group, een activistische afsplitsing van de AWC, 
tijdens een wilde actie in 1970 de vloer van het Whitney 
Museum in bloedrode vloeistof  drenken. Met een medewer-
ker van de schoonmaakdienst, die namens de museumdi-
rectie komt informeren naar hun eisen, weigeren ze in dis-
cussie te gaan. Zodra de directie zich bereid toont hun petitie 
in ontvangst te nemen, verlaten ze de foyer, de schoon-
maakploeg met de rotzooi achterlatend. Is dit tafereel nog 
tragikomisch, onthutsend is de sleutelpassage in het hoofd-

stuk over Robert Morris dat is gewijd aan de ‘hard-hat riots’ 
in New York in mei 1970. Enkele honderden regeringsge-
zinde bouwvakkers sloegen toen meedogenloos in op stu-
denten die zich op Wall Street hadden verzameld voor een 
vreedzaam protest tegen de Amerikaanse bombardemen-
ten in Cambodja. Er vielen zeventig gewonden. Dat drama-
tische incident legde een bom onder de gelegenheidscoalitie 
tussen kunstenaars en arbeiders. Morris, die zich kort tevo-
ren bij de installatie van zijn tentoonstelling in het Whitney 
Museum had laten bijstaan door een legertje bouwvakkers, 
reageerde door zijn tentoonstelling voortijdig te laten slui-
ten, als steunbetuiging aan de landelijk uitgebroken stakin-
gen tegen de Vietnamoorlog. Bryan-Wilson ontwaart in de 
door Morris gecoördineerde actie Art Strike Against Racism, 
War and Repression niet alleen nobele bedoelingen, maar 
ook opportunisme: de staking verschafte hem een uitgele-
zen kans om de herinnering aan zijn intussen dubieuze alli-
antie met de hard-hats te overschrijven met een geloofwaar-
diger script.
 Deze passage illustreert de manier waarop Bryan-Wilson 
de door haar besproken figuren uittekent: welwillend, maar 
kritisch ten aanzien van de tegenstrijdigheden, de retoriek, 

de verborgen agenda’s, het vaak ongereflecteerde en wereld-
vreemde utopisme. In het licht van haar kritisch-relative-
rende houding is het de vraag of  Bryan-Wilson de histori-
sche betekenis van de herdefiniëring van de kunstenaar tot 
kunstarbeider in haar (korte) slotwoord niet overschat. Haar 
these dat het concept niet alleen ingrijpende esthetische, 
maar ook politieke consequenties had blijft na lezing van de 
casestudies niet bijster goed overeind. De AWC en haar 
afsplitsingen zijn vooral succesvol geweest in hun streven 
om meer vat te krijgen op de tot dan toe gesloten kunstinsti-
tuties en hun autocratische beleid. Het politieke vernieu-
wingspotentieel bleef  intussen een abstract concept, dat 
heel sterk werd gedefinieerd vanuit de radicaal-vernieuwen-
de houdingen die in het werk werden ontwikkeld. Geen van 
deze kunstenaars heeft vanuit het concept van de kunstar-
beider de parameters van kunst en kunstenaar dusdanig bij-
gesteld, dat de nagestreefde doorbraak naar het socio-poli-
tieke domein binnen bereik kwam. Ondanks de proletarische 
poses van Andre en Morris lieten ze de bevoorrechte maat-
schappelijke positie van de kunstenaar en de uitzonderlijke 
status van het kunstwerk ongemoeid. Dat Andre rondliep in 
blauwe overalls of  Morris zelf  plaatsnam op een vorkhef-
truck, belette niet dat beiden op grond van hun kunstenaar-
schap white-collar workers bleven. Als zodanig was hun posi-
tie principieel onvergelijkbaar met die van de staalarbeiders 
die Andre’s platen walsten of  de bouwvakkers die Morris’ 
betonblokken op hun plaats sjorden. De identificatie van de 
art worker met de arbeidersklasse bleef, alle goede bedoelin-
gen ten spijt, toch vooral een vorm van symbolische politiek. 
Die kon, zoals Bryan-Wilson demonstreert, binnen een 
beperkt bereik heel productief  zijn. Maar ze droeg ook het 
risico in zich om te vervallen in een obligate vorm van radical 
chic, een succesformule om geëngageerde kunst te maken. In 
haar genuanceerde beschrijving van de radicale praktijken 
van rond 1970 signaleert Bryan-Wilson veel van deze kwes-
ties wel, maar ze orkestreert die niet tot een beredeneerd 
slotoordeel over de historische betekenis ervan. Een en ander 
maakt Art Workers een even degelijke als stimulerende aan-
zet tot vervolgstudies. Rogier Schumacher

p  Julia Bryan-Wilson, Art Workers. Radical Practice in the 
Vietnam War Era verscheen in 2009 bij University of  California 
Press, Berkeley/Los Angeles/London (www.ucpress.edu). 
ISBN 9780520269750.

Dan Graham’s New Jersey. In 1964 opende de 22-jarige 
Dan Graham de John Daniels Gallery in New York City. Al in 
de zomer van 1965 hield de galerie ermee op. Graham keer-
de terug naar zijn ouders in New Jersey en begon, met een 
goedkope camera, foto’s te maken van nieuwe suburbane 
architectuur. Twintig van deze beelden werden het jaar 

advertentie voor Lippincott Inc. met Robert Morris op een vorkheftruck, 
oorspronkelijk gepubliceerd in ‘Avalanche’, najaar 1970

Foto: copyright Lippincott Inc (ill. ‘Art Workers. Radical Practice in the 
Vietnam War Era’, p. 101)
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daarop in een diacarrousel getoond in het Finch College 
Museum of  Art in Manhattan. Vervolgens werd Graham 
uitgenodigd om de diapositieven te publiceren in Arts 
Magazine. De kunstenaar schreef  er meteen een tekst bij: 
Early 20th-Century Possessable House to the Quasi-Discrete 
Cell of  ‘66. Merkwaardig genoeg werd uiteindelijk geen 
enkele foto van Graham gepubliceerd. De redacteur gaf  de 
tekst een titel mee (Homes for America), en illustreerde het 
artikel met Wooden Houses, Boston, 1930 van Walker Evans, 
en met een grondplan uit een publiciteitsfolder van een 
immobiliënkantoor. In het komende decennium zou 
Graham hetzelfde werk nog een tiental keer publiceren, of  
beter reproduceren, telkens voor een andere gelegenheid, 
en telkens met andere beelden, nu wel afkomstig uit de foto-
reeks die hij in 1965 had aangevat. Zo maakte hij in 1971 
een ‘valse’ lithografie voor het Nova Scotia College of  Art – 
vals omdat het artikel uit 1966 werd gereproduceerd zoals 
het niet werd gepubliceerd, dat wil zeggen met de foto’s van 
Graham zelf. Iets gelijkaardigs gebeurde in de publicatie 
Dan Graham: Textes die in 1974 door Herman Daled werd 
uitgegeven: een Franse vertaling van de originele tekst (Des 
maisons pour l’Amérique), ook met foto’s van de kunstenaar 
en in een andere lay-out, maar toch met als bronverwijzing: 
‘Arts Magazine, décembre-janvier 1967’.
 In 2006 werd Graham door Columbia University uitge-
nodigd om met studenten op studietrip te gaan naar New 
Jersey. Hij greep de gelegenheid aan om nieuwe foto’s te 
maken, die in 2007 werden geëxposeerd, en waaraan nu 
een boek is gewijd. Het boek besteedt ook uitgebreid aan-
dacht aan Homes for America en bevat prachtige teksten, 
met als hoogtepunt het essay The Reluctant Artist van archi-
tectuurtheoreticus Mark Wigley. Het merkwaardige aan 
Homes for America is precies dat het ondertussen tot de 
canon behoort, terwijl het niet past in het klassieke kunst-
circuit. ‘Graham famously wanted to ‘bypass’ the logic of  
the gallery’, schrijft Wigley, ‘by treating the magazine itself  
as the site of  production, publicity, criticism, and exhibiti-
on, to be thrown away whenever the next magazine arrives.’ 
Die strategie van Graham is bekend, en Homes for America is 
niet het enige werk dat hij door middel van een magazine de 
wereld instuurde. Maar – en dat beargumenteert Wigley 
overtuigend – van al de artikels van de jonge Graham is 
Homes for America het meest fundamenteel en ook het best 
geslaagd. Het toont immers niet alleen suburbia, het imi-
teert ook de suburbane ontwikkelingen. Alleenstaande 
woningen buiten de stad – in Amerika maar ook in België 
– lijken sterk op elkaar, maar toch zijn ze nooit precies het-
zelfde. Dat geldt ook voor de verschillende edities van Homes 
for America. Op één intrigerende dubbelpagina in dit boek 
worden miniatuurweergaves van twaalf  versies van het 
artikel naast elkaar gezet. De inhoud blijft hetzelfde, alleen 
de vormgeving en de illustraties verschillen. Wigley besluit: 

‘Graham’s relationship remains a mirroring or doubling. 
He cannot separate himself  from the suburbs, even as he 
analyzes them with such precision. It is the precision of  the 
suburbs themselves that he exhibits.’ Tegelijkertijd is ook 
het omgekeerde waar: Graham toont hoe onmogelijk het is 
om precies te zijn – om twee keer hetzelfde huis te bouwen, 
om twee keer dezelfde tekst te publiceren, om twee keer het-
zelfde kunstwerk te maken. Door Homes for America steeds 
maar weer te reproduceren, lijkt hij een erfgenaam van de 
schilder Titorelli uit Het Proces van Kafka. Ook Titorelli 
schildert immers iedere keer hetzelfde, namelijk een verla-
ten heidelandschap. Als K. een van die landschappen wil 
kopen, biedt de kunstenaar hem een tweede, derde en zelfs 
vierde exemplaar aan. ‘Het moderne: altijd nieuw, altijd 
hetzelfde’, schreef  Walter Benjamin over die scène in zijn 
Passagenwerk. Graham bevestigt dat met Homes for America: 
zowel het werk als de huizen die het toont, zijn splinternieu-

we doordrukjes van een allereerste ‘moederkopie’. En toch 
gaat hij nog een stap verder, door erop te wijzen dat herha-
lingen altijd afwijken – en dat het om afwijkingen gaat die 
de kunstenaar niet meer in de hand heeft. Homes for America 
kan zo gelezen worden als een pleidooi om beter naar 
suburbia te kijken, en naar de wereld in het algemeen: wat 
zich aandient als een saai doorslagje van één woonmodel, is 
in werkelijkheid een subtiel spel met conventies, interven-
ties en voorkeuren.
 Natuurlijk imiteerde Homes for America niet alleen het 
suburbane. Door zich als een artikel in een magazine te 
‘ontwikkelen’, richtte het zich ook op een meer suburbaan 
publiek, in elk geval op lezers die niet noodzakelijk naar 
grote kunst op zoek zijn. Het valt aldus te vergelijken met 
Rijksweg n°1 uit 1978 van Jef  Cornelis en Geert Bekaert – 
een film die het Belgische suburbia dankzij de televisie in de 
suburbane huiskamers bracht. Die kortsluiting ontbreekt 
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Clara Palli Monguilod,
Magdalena Pilko,
Basten Stokhuyzen 
2 juni t/m 9 sept. 2012 
Selectie werken van negen talentvolle kunstenaars die tussen 
2007 en 2011 een Stroom Invest subsidie ontvingen.
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in Dan Graham’s New Jersey. Vooral de nieuwe, eerder wille-
keurige foto’s van New Jersey, door Graham in 2006 
gemaakt en gepubliceerd in het eerste deel van het boek, 
krijgen een vreemd statuut: ze maken niet expliciet deel uit 
van een terugblik op Homes for America, en ze zijn er ook 
geen update van. Eerder fungeren ze als illustraties bij een 
erg anekdotische stedenbouwkundige interesse, die tot 
uiting komt in een interview van Mark Wasiuta met Dan 
Graham, en in de weliswaar grappige commentaren van 
Graham bij zijn eigen foto’s. ‘They’re basically mobster 
houses’, zegt hij over een foto van een witte villa. ‘When we 
speak about mobsters, we talk about Italian Americans. 
That’s the same ethnic group that Francis Ford Coppola 
was from, although he is quite a nice guy.’
 De precisie die van Homes for America een van de meest 
merkwaardige 20ste-eeuwse projecten op het snijpunt van 
architectuur, stedenbouw, kritiek, kunst en fotografie 
maakt, is in de presentatie van de nieuwe beelden dus ver 
weg. Of  zou het dan toch de geschiedenis zijn die de foto’s 
uit de jaren 60 zo bijzonder maakt, en hen een glans ver-
leent die het recente werk ontbeert? Ook dat is een kwestie 
die Homes for America inmiddels opwerpt: behoort dit subur-
bia uit 1965 en 1966 definitief  tot het verleden? En komt 
het daardoor dat we een quasi identieke herhaling niet 
meer ervaren als iets nieuws? Christophe Van Gerrewey

p  Dan Graham’s New Jersey verscheen in 2011 bij Lars 
Müller Publishers, Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich 
(044/274.37.40; www.lars-mueller-publishers.com). 
ISBN 9783037782590.

Het huis van de kunstenaar – Theo van Doesburg in 
Meudon. De laatste jaren is er een toenemende weten-
schappelijke interesse in het fenomeen kunstenaarshuizen: 
huizen waar een kunstenaar werd geboren, stierf, of  gedu-
rende een korte of  langere tijd heeft gewoond. Het gaat om 
huizen die door de kunstenaar zelf  zijn ontworpen – al dan 
niet met behulp van een architect – of  waarvan het interi-
eur zorgvuldig is vormgegeven, en die in sommige gevallen 
als een Gesamtkunstwerk kunnen worden gezien.
 In 2009 vond er in Ligornetto, in de voormalige woning 
van de 19de-eeuwse beeldhouwer Vincenzo Vela, een inter-
nationaal symposium plaats over kunstenaarshuizen als 
musea, dat in 2011 resulteerde in de publicatie Casa d’ 
Artisti (red. Gianna A. Mina & Sylvie Wurhmann). Een paar 
jaar daarvoor, in 2005, organiseerde de universiteit van 
Poitiers een symposium over La Maison de l’Artiste. Een van 
de sprekers op beide symposia was Matthias Noell, auteur 
van een nieuwe publicatie over de atelierwoning van de 
Stijlkunstenaar Theo van Doesburg in Meudon. Noell, pro-
fessor architectuur- en designgeschiedenis aan de Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule Halle, wil met zijn boek 
niet alleen de bouwgeschiedenis van de atelierwoning in 
Meudon beschrijven, maar ook Van Doesburgs architec-
tuurtheorie toetsen aan de praktijk.
 Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken waarin diverse 
thema’s aan bod komen, zoals de bouwgeschiedenis van het 
huis in Meudon, de architectuurtheorie van Van Doesburg, 
de vorm en functie van de woning, de constructie en het 
kleurgebruik, tot en met de betekenis van de woning als een 
geslaagde vereniging van leven en werk. Dit alles wordt 
besproken aan de hand van een wellicht wat voor de hand 
liggend leidmotief: het moderne concept van het atelier als 
een laboratorium, klinisch, wit, leeg, overzichtelijk. Het ate-
lier als laboratorium beantwoordde aan het ideaal om kunst 
met maatschappij, industrie en wetenschap te verenigen en 
werd als concept ook aangehangen door Van Doesburg zelf.

Theo van Doesburg is vooral bekend als schilder en als drij-
vende kracht achter het tijdschrift De Stijl (1917-1931), 
maar hij begon al in de vroege jaren 20 na te denken over 
het ontwerpen van een maison d’artiste. In 1922 leerde hij 
de jonge Nederlandse architect Cornelis van Eesteren ken-
nen, met wie hij samenwerkte aan (niet gerealiseerde) ont-
werpen voor een maison particulière en een maison d’artiste. 
Voor de atelierwoning in Meudon, die oorspronkelijk 
bedoeld was als een dubbelwoning waar Theo en Nelly van 
Doesburg samen met Hans en Sophie Arp zouden gaan 
wonen, werkte Van Doesburg aanvankelijk samen met de 
architect Denis Honegger. Het lukte echter niet tot een defi-
nitief  ontwerp te komen. Na het vierde ontwerp besloten de 
Arps om zelf  een andere woning te laten bouwen in Meudon 
en ging Van Doesburg verder met het ontwerp voor een ate-
lierwoning voor één kunstenaar.
 Dit keer werkte hij samen met Abraham Elzas. Van 
Doesburg ontwierp alles – van deuren, trappen, ramen en 
kozijnen tot de kleuren van de vloer – maar was zo bezeten 
door het ontwerpen van een huis waarin zijn gehele archi-
tectuur- en kunsttheorie samenkwam, dat hij ook nu weer 
moeilijk tot een eindontwerp kwam. Tijdens de bouw bleef  
hij veranderingen aanbrengen aan het ontwerp, wat bij de 
aannemer de zure opmerking uitlokte dat Van Doesburgs 
‘interessante fantasieën’ hen veel meer werk en daardoor 
lagere winstmarges hadden bezorgd.
 Van Doesburg stierf  in 1931, kort na de voltooiing van de 
woning die tussen 1929 en 1930 werd gebouwd. Noell 
besteedt uitgebreid aandacht aan de functie van het huis, 
en met name van het atelier als een middel van zelfrepre-
sentatie. Hij bespreekt ook foto’s die Van Doesburg in 1902, 
1917 en 1921 in zijn toenmalige ateliers maakte. Die tonen 

duidelijk een verschuiving van een representatie van zich-
zelf  als bohemien naar ingenieur of  zelfs laborant, in een 
kaal atelier en gehuld in een witte overjas. De foto’s van het 
atelier in Meudon zijn volgens Noell wellicht door Van 
Doesburg zelf  gemaakt, in de winter van 1930-1931, maar 
andere Stijlspecialisten zoals Alied Ottevanger hebben daar 
hun twijfels over.
 Het boek draait echter vooral om Van Doesburgs visie op 
architectuur, en op dat punt is het uitstekend, al is Noells 
betoog erg op een wetenschappelijk en theoretisch ingesteld 
publiek gericht en is de argumentatie in sommige gevallen 
nogal wijdlopig. Van Doesburg streefde naar een non-hië-
rarchisch gebouw, zonder ornamentiek, en zonder onder-
scheid tussen voorzijde en achterzijde, boven en onder… 
Noell wijst op het vernieuwend kleurgebruik van Van 
Doesburg, en trekt de vergelijking met architecten als 
Gropius en Le Corbusier. Jammer genoeg gaat hij minder in 
op de verbanden met de architectuurontwerpen van andere 
Stijlkunstenaars, zoals Oud en Rietveld.
 Duidelijk is dat Van Doesburg werkelijk over alles nadacht. 
Zo is er een heel hoofdstuk gewijd aan zijn ideeën over de 
axonometrie van het gebouw en het ideaal om motieven te 
draaien en te spiegelen, waardoor de ruimtes van het 
gebouw naar alle kanten zouden uitwaaieren – de verbeel-
ding van de zogenaamde vierde dimensie. Over de mogelijk-
heid om die vierde dimensie te verbeelden bestond overigens 
grote onenigheid tussen de Stijlkunstenaars. Uiteindelijk 
was ook van Doesburg gedwongen om zich te conformeren 
aan de praktijk, aangezien het smalle perceel in Meudon 
zich niet leende voor expansies in alle richtingen. Zijn stre-
ven naar flexibiliteit wist Van Doesburg vooral in het interi-
eur waar te maken. Door de draaideuren kunnen vier ruim-
tes van elkaar worden gescheiden of  samengevoegd. Het 
gebouw waaiert dus niet aan de buitenkant in alle richtin-
gen uit, maar is door de draaideuren aan de binnenkant 
heel veranderlijk; het beweegt als het ware mee met de 
bewoner.
 Het boek is fraai vormgegeven, met aan de voor- en ach-
terzijde diverse uitklapbare pagina’s met foto’s van Ilse 
Leenders van het interieur van de benedenetage. Via opna-
mes van de opendraaiende deuren in verschillende standen 
wordt Van Doesburgs ingenieuze omgang met de kleur- en 
vlakverdeling van het interieur verduidelijkt. Het is alleen 
jammer dat Noell geen vergelijking heeft gemaakt tussen 
Van Doesburgs omgang met vlakverdeling en de manier 
waarop Piet Mondriaan in zijn ateliers in respectievelijk 
Parijs en New York eveneens door middel van kleurvlakken 
experimenteerde met het interieur. Ook in de hoofdstukken 
zijn steeds uitklapbare pagina’s opgenomen, met een uitge-
breide beelddocumentatie van bouwontwerpen, voor- ach-
ter- en zijaanzichten, foto’s die van Doesburg nam van zich-
zelf  en zijn verschillende ateliers, alsmede ontwerpen van 
Le Corbusier en Gropius, architecten waardoor Van 
Doesburg zich liet inspireren én waartegen hij zich afzette.
 Van Doesburg werd lange tijd niet erg serieus genomen 
als architect. Noell toont aan dat de atelierwoning in 
Meudon een samenhangend, doordacht en mooi vormge-
geven huis is, dat in een oogwenk (door draaibare deuren) 
van functie kan veranderen. Sandra Kisters

p  Matthias Noell, Im Laboratorium der Moderne. Das 
Atelierwohnhaus von Theo van Doesburg in Meudon – 
Architektur zwischen Abstraktion und Rhetorik, verscheen in 
2011 bij Gta Verlag, Institut für Geschichte und Theorie der 
Architektur, Wolfgang Pauli-Strasse 15, 8093 Zürich 
(044/633.2458; www.verlag.gta.arch.ethz.ch). ISBN 
9783856762469.

Nieuwe publicaties

• Daan van Golden. Daan van Golden. Apperception. 
Brussel, Wiels / Amsterdam, Roma Publications, 
2012. 222 blz. ISBN 978-90 7745 981 2
Deze publicatie verscheen twee maanden na de solotentoonstel-
ling van Daan van Golden in Wiels te Brussel (28 januari – 29 
april 2012). Het is geen tentoonstellingscatalogus, maar wellicht 
het meest complete overzicht van de vijftigjarige loopbaan van 
Daan van Golden tot nu toe. Er zijn verschillende redenen 
waarom het werk van deze Nederlandse kunstenaar nog steeds 
aanspreekt. Het oeuvre is uiterst consistent. Daan van Golden 
maakte vele reizen en integreerde sporen ervan in zijn werken, 
waardoor hij een voorloper is van de global art zoals we die nu 
kennen. Tot slot combineert zijn werk op een originele manier 
schilderkunst en fotografie. In deze nieuwe monografie is voor 
het eerst een lijst opgenomen van alle werken van de kunstenaar 
waarvan de verblijfplaats bekend is. De auteurs geven echter toe 
dat de lijst enkel een goede aanzet is om het volledige oeuvre te 
catalogeren. Tijdens de voorstelling van het boek omschreef  
Willem Oorebeek de vormgeving als ‘Belgisch’. Daarmee 
bedoelde hij dat de strakke, terughoudende vormgeving de 
afbeeldingen van de werken ten volle laat spreken. 

• Hinge. Gent: Vrienden van Erik, 2011.
In 2010 overleed Erik Eelbode. Hij was essayist, curator en 
tentoonstellingsmaker binnen het domein van de hedendaagse 
fotografie. Maar hij was ook vele jaren eindredacteur van De Witte 
Raaf. Hij liet een aanzienlijk archief  na dat de moeite waard blijkt 
om als geheel te bewaren en te ontsluiten. Om dit initiatief  
financieel te ondersteunen, stelde een groep vrienden een portfolio 
samen met afdrukken van achttien fotografen en een tekst van 

Dirk Lauwaert. In de portfolio, die verscheen in een oplage van  
26 exemplaren, zijn onder andere werken te vinden van Dirk 
Braeckman, Carl De Keyzer, Jan Kempenaers en Marc Trivier.  
De titel Hinge verwijst enerzijds naar de portfolio als noodzakelijk 
scharnierpunt, maar ook naar een foto van Dirk Braeckman 
waarvoor Erik Eelbode deze titel bedacht. Er zijn eveneens plannen 
om de verzamelde teksten van Erik Eelbode te publiceren. 

• Garry Neill Kennedy. The Last Art College. Nova Scotia 
College of  Art and Design, 1968-1978. Londen: MIT 
Press, 2012. 446 blz. ISBN 978-0-262-01690-2

Toen Garry Neill Kennedy in 1967 directeur werd van de Nova 
Scotia College of  Art and Design (NSCAD) in Halifax (Canada) 
kreeg hij een instituut in handen met weinig financiële middelen, 
gebrekkige behuizing en een provinciale mentaliteit. Hij was echter 
vastbesloten om van deze kunstschool de beste van Noord-
Amerika te maken. En vanuit een bepaalde gezichtshoek is hij daar 
ook in geslaagd. Garry Neill Kennedy haalde om te beginnen de 
banden aan met de artistieke scene van die tijd. Hij nodigde jonge 
conceptuele kunstenaars uit om gastcolleges en lezingen te komen 
geven, en om tentoon te stellen. Kunstenaars als Vito Acconci, Carl 
Andre, James Lee Byars, Dan Graham, Joseph Kosuth, Lawrence 

Weiner en vele anderen kwamen tussen 1968 en 1970 naar 
Halifax, en dit nog voor de conceptuele kunst geïnstitutionaliseerd 
was. Verschillende van deze kunstenaars maakten op deze locatie 
belangrijke (vroege) werken. In de daaropvolgende jaren zette Neill 
Kennedy dit beleid voort. John Baldessari, On Kawara, Sol LeWitt, 
Robert Filliou, Daniel Buren, Ian Wilson, maar ook Steve Reich, 
Philip Glass, Yvonne Rainer en vele anderen kwamen langs. De 
hele onderneming werd gedeeltelijk gefinancierd met de verkoop 
van edities die de kunstenaars realiseerden met de studenten. 
Maar dit is niet alles. Garry Neill Kennedy zag dat commerciële 
uitgeverijen niet happig waren om boeken te publiceren met werk 
van deze jonge kunstbende. En hij wist ook dat het kunstenaars-
boek een belangrijk medium was voor deze nieuwe generatie. In 
1972 engageerde hij Kasper König als directeur van een nieuwe 
uitgeverij: The Press of  the NSCAD. König werd in 1978 opgevolgd 
door niemand minder dan Benjamin Buchloh. Achteraf  bekeken 
publiceerden beiden vele kunstenaarsboeken die tot de beste 
behoren van de jaren 70. Zo verschenen onder andere Cover to 
Cover van Michael Snow, Complete Writings 1959-1975 van 
Donald Judd en 128 Details from a Picture van Gerhard Richter. 
 De MIT Press heeft Garry Neill Kennedy nu aangezocht om 
zelf  een boek over de geschiedenis van de NSCAD samen te 
stellen. Neill Kennedy bracht een schat aan informatie onder in 
een tijdstabel die onderaan de pagina’s loopt. De tijdstabel is 
uitvoerig gedocumenteerd met foto’s, videostills, uitnodigings-
kaarten, affiches, samenvattingen van de lezingen, getuigenissen 
en efemera. Het is een indrukwekkende verzameling documenten 
en gegevens, die bewijst dat de kunstschool een belangrijk 
platform was voor vele jonge kunstenaars. Het is spijtig dat er 
naast deze documentatie geen lijst is opgenomen van de 
studenten die op het instituut hebben verbleven, en waarvan er 
velen een succesvolle carrière hebben uitgebouwd. Een dergelijke 
lijst zou kunnen aantonen dat het beleid van Garry Neill 
Kennedy ook als opleidingsmodel succesvol was. 

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… [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

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Santiago Sierra [6/9 tot 20/10]

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
❑ ‘From Here On’ – Hans Aarsman, 
Constant Dullaart, Pavel Maria Smejkal, 
Monica Haller, Laurence Aëgerter… [tot 
30/9] ❑ ‘Stadsfotograaf Antwerpen’ – 
Elisabeth Broekaert, Dan Zollman, 
Maarten Vanden Abeele, Patrick De Roo, 
Alex Salinas [tot 30/9]

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 26/8]

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

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Nieuwe Kunst in Antwerpen 
1958-1962 # 3: totaal nieuwe media 
scheppen’ – Pol Bury, Jean Tinguely, 
Günther Uecker, Paul Van Hoeydonck, 
Yves Klein… + Bart Stolle [tot 2/9]  
❑ ‘Een kwestie van leven en dood en 
zingen’ – Jimmie Durham [tot 18/11]  
❑ ‘The Museum of Forgotten History 
XXX. Maarten Vanden Eynde in dialoog 
met de M HKA collectie’ [tot 16/9]

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 
juli 10-21u, augustus 10-20u, september 
10-19u
❑ ‘Braempaviljoen: selectie uit de 
Middelheimcollectie’ – Bernhard 
Willhelm en Jutta Kraus [tot 13/1/2013] 
❑ Thomas Schütte [tot 16/9]

Museum Mayer van den Bergh
Lange Gasthuisstraat 19 – 03 232 42 37 
di-zo 10-17u
❑ ‘Pieter Bruegel ongezien!’ [tot 14/10]

NK Gallery
Museumstraat 35 
wo-za 12-18u
❑ Alexei Kostroma [6/9 tot 20/10]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘What Remains’ – Anthony Discenza 
[tot 28/7] ❑ ‘Halation’ – Anna 
Franceschini [tot 28/7] ❑ Laura 
Kaminskaite [tot 28/7]

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]

Parkloods, Park Spoor Noord
Damplein 31 – 37 – 3 201 13 08 
di-zo 10-18u
❑ ‘Piëtas’ – Jan Fabre [tot 23/9]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘01.06.1982: Ruimte Morguen bestaat 
30 jaar. Een terugkijken en vooruitkijken 
op de werking van Ruimte Morguen/
Morguen vzw’ – Andreas Seltzer… [6/9 
tot 20/10]

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
❑ Jonathan Meese [6/9 tot 20/10]

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

Bilzen

Tesi Samanunga EXPOapostelhuis bij 
Alden Biesen/Historisch centrum Bilzen en 
oud stadhuis op de markt – 089 51 95 30 
ma 9-18u30, di,wo,do 9-16u, vr 9-12u, 
za-zo 11-15u
❑ ‘Tesi Samanunga. Hedendaagse Kunst 
in Bilzen’ – Jan Fabre, Wim Delvoye, 
Fred Eerdekens, Guillaume Bijl, On 
Kawara, Mash Vanvoorden [tot 30/9]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Zomerconfrontatie tussen 
hedendaagse kunstenaars en Jules De 
Bruycker’ [tot 19/8] ❑ ‘Confrontatie 
tussen Eva Delvaux (Le pied du mur) en 
Pierre De Soete’ [25/8 tot 14/10]

Brussel

Aeroplastics Contemporary
Blanchestraat 32 – 02 537.22.02 
di-za 14-18u
❑ ‘The Aspiration Factory’ – John Isaacs, 
Chris Barnes, Charley Case, Laurent 
Jourquin, Jean Katambayi Mukendi, 
Marko Mäetamm… [tot 11/8]

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ ‘White Out’ – Aaron Curry [tot 22/7] 
❑ Angel Vergara [7/9 tot 29/9]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Portraits from an art collection. 
Photographs’ – Gaël Turine [tot 7/10]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ ‘London Pictures’ – Gilbert & George 
[30/8 tot 6/10]

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… [tot 19/8]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Bamako Encounters: Pan-African 
Photography. For A Sustainable World’ 
[tot 26/8] ❑ ‘Sense of Place. European 
Landscape Photography’ [tot 16/9]  
❑ ‘Junctions’ – Lara Dhondt [tot 16/9]  
❑ ‘Nikon Press Photo Awards 2011’ [tot 
16/9] ❑ ‘BOZAR Photography Award 
2012’ – Dieter De Lathauwer, Pablo 
Castilla, Fernando Benitez Bella [tot 
16/9] ❑ Panos Kokkinias [tot 16/9]  
❑ ‘Mapping Cyprus. Contemporary Views’ 
[tot 23/9] ❑ ‘Rosia Montana 2006’ – 
Cosmin Bumbut [tot 12/8] ❑ ‘Here, 
Anywhere’ – Tamas Deszo [15/8 tot 16/9]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘1000 chambres avec vue . Le futur des 
grands ensembles de logements’ [tot 
14/10] ❑ ‘elii. Paysage in Progress. JF·Kit 
House Domestic fitness. Tone up your body 
up and down!!’ [tot 23/9] ❑ ‘H-URBAN, 
question sur un urbanisme participatif’ [tot 
2/9] ❑ ‘Brussels Design September 2012: 
Spirit of Hemp’ [5/9 tot 30/9]

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

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60 
di-vr 12-17u za-zo 13-17u
❑ ‘De Nieuwe Oogst 2011’ – Tim Baute, 
Stijn Yperman, Didier Deschrijver, Peter 
Willems, Vincent Knecht… [tot 19/8]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Tropismes’ – Ian Wallace [tot 20/7]  
❑ Jef Geys [tot 20/7] ❑ ‘Recent 
Paintings’ – Peter Joseph [tot 27/10]  
❑ Niele Toroni [8/9 tot 10/11]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Belle comme le Jour’ – Dominique 
Gonzalez-Foerster and Tristan Bera [7/9 
tot 27/10]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Expose the Bait’ – Veronica Brovall 
[8/9 tot 27/10]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘We Like a Hardboiled Egg in the 
Morning but don’t Like to be 6-8 
Minutes Late’ – Carl Palm [tot 31/7]

Koninklijk Paleis
Paleizenplein 
di-zo 10u30-16u30
❑ ‘Wetenschap en Cultuur op het 
Koninklijk Paleis: Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis/Schone 
Kunsten/Midden Afrika’ [24/7 tot 9/9]

Koninklijke Bibliotheek van België – 
Nassaukapel en Librarium
Kunstberg – 02/519.53.11 
ma-za 9-17u
❑ ‘Een koninklijke bron voor Mercator’ 
– Christiaan Sgrooten (ca. 1525-1603)/
Gerard Mercator (1512-1594) [tot 29/7]

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] 
❑ ‘De keuze van de conservatoren 3: 
Schrifturen. Woord en beeld. Teken en 
taal’ [tot 2/9] ❑ ‘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
❑ ‘Without’ – Jonathan Monk [7/9 tot 27/10]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘POP-UP, artistieke banden’ – Benoît 
Platéus, Edith Dekindt, Xavier Mary, Jan 
Van Imschoot, Jean-Luc Moerman, 
Walter Swennen… [tot 9/9]  
❑ Alfred Courtens (1889-1967) [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
❑ ‘Joy in People’ – Jeremy Deller [tot 
19/8] ❑ ‘Un-Scene II’ – Olivier Foulon, 
Michael Van den Abeele, Peter Wächtler, 
Sophie Nys, Abel Auer… [tot 26/8]  
❑ ‘Leigh Ledare, et al.’ – Leigh Ledare 
[8/9 tot 25/11]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ Lesley Vance [tot 24/7]  
❑ Jack Pierson [7/9 tot 6/10]

Charleroi

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

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Cuba – un siècle de photographie’ [tot 
16/9] ❑ ‘Romanza’ – Jean-François 
Spricigo [tot 16/9] ❑ ‘Les Heures 
Claires. Jeux de plage à la Côte belge 
entre 1890 et 1960’ [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]  
❑ Benoît Van Innis [2/9 tot 4/11]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst: De mens 
in beeld’ – Constant Permeke, Frits Van 
den Berghe, Neo Rauch, Elisabeth Peyton, 
Francis Alys, Florin Mitroi… [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… [tot 7/10]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Het oeuvre van Felix De 
Boeck in tekeningen’ [tot 14/10]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Qu’est-ce que la carrière?’ – Schälling 
& Enderle [tot 19/8]

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30 
di-zo 10-18u
❑ ‘Sehnsucht’ [7/9 tot 11/11]

Genk

C-mine Designcentrum
C-mine 10 – 06 24337475 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Machine. Designing a New 
Industrial Revolution’ [tot 7/10]

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’ [tot 30/9]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Prima Materia’ – Achiel en Marieke 
Pauwels [tot 9/9]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘De collectie Alonso. Van art nouveau 
tot Studio Glass Movement ‘ [tot 31/12] 
❑ ‘Pionier van het postmoderne’ – Pieter 
De Bruyne (1931-1987) [tot 21/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Constellations’ – Lee Ranaldo [tot 29/7]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Esta puerta pide clavo. Group show 
curated by Rivet’ – Kiko Pérez, David 
Jablonowski, Philippe van Snick, Rey 
Akdogan, Asha Schechter, Batia Suter… 
[tot 31/8]  
❑ Philippe Van Snick [2/9 tot 8/10]

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… 
[tot 16/9]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘In de marge. Belgische documentaire 
fotografie’ [tot 4/9]  
❑ ‘Hier woont mijn huis. Vijf variaties op 
wonen en waanzin’ [tot 16/9]

Sint- Baafskathedraal
Hoofdkerkstraat 1 
❑ ‘Sint-Jan. Curated by Jan Hoet & Hans 
Martens’ – Anne Wenzel, Ann Veronica 
Janssens, Bruce Nauman, Leo Copers, 
Marlene Dumas, Michaël Borremans… 
[tot 29/7]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le Décor et son Double’ – Daniel 
Buren [tot 4/11] ❑ ‘Chambres d’Amis/
Collectiepresentatie’ [tot 4/11]  
❑ ‘TRACK’ [tot 16/9] ❑ ‘UnDEAD’ – 
Vincent Geyskens [tot 2/9] ❑ ‘Interval’ 
– Stijn Ank [tot 19/8] ❑ ‘Electrified III. 
The Responsive City’ [1/9 tot 4/11]

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

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Parallel Worlds’ – Fia Cielen, Frederic 
Geurts, Arno Roncada, Filip Van 
Dingenen, Caroline Coolen… [tot 30/9]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ Bart Deglin [tot 30/7]

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… [tot 30/9]

Herentals

Lakenhal
Grote Markt – 014/28.50.50 
di-vr 14-17u za-zo 14-18u
❑ Floris Verster & Albert Verwey [tot 
12/8]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’Usage des jours. 365 objets en 
céramique’ – Guillaume Bardet [tot 16/9] 
❑ ‘Meisenthal : Le feu sacré’ [tot 7/10]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le Miroir et les chemins’ – Peter 
Downsbrough/Jacqueline Mesmaker/
Philippe Durand [tot 14/10]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘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’ [tot 
4/11] ❑ Francesco Fransera [tot 29/9]  
❑ ‘Collagiste aux doigts de fée’ – Andrée 
Arty [12/8 tot 31/10]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Vues sur murs. L’imprimé dans l’art 
urbain’ [tot 2/9]

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 
[tot 9/11]  
❑ ‘Colors’ – Sol LeWitt [tot 14/10]

Liège

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Tokonoma’ – Suchan Kinoshita, Aglaia 
Konrad, Willem Oorebeek, Eran Schaerf, 
Olivier Foulon, Walter Swennen… [tot 30/9]

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]

Maasmechelen

GARTENCITY #1
Mijnwerkersmuseum, Sint-Barbara 
Instituut, winkelruimte op de 
Pauwengraaf, Maasmechelen Village, 
cultuurcentrum Maasmechelen 
❑ ‘Gartencity #1. CC Maasmechelen & 
Het Domein’ – Sarah Vanagt, Jimmie 
Durham, Allora/Calzadilla, Honoré d’O, 
Koen van den Broek… [25/8 tot 30/9]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst: De 
mens in beeld’ [tot 7/10] ❑ ‘Efemeer. 
Fietsroute tussen het museum 
Dhondt-Dhaenens en het Raveelmuseum’ 
– Lukas Vandenabeele , Stief Desmet , 
Ben Kockelkoren , Samira El Khadraoui , 
Lawrence Weiner… [tot 7/10]

Mechelen

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14 
do-zo 11-18u
❑ ‘Meanwhile Elsewhere’ – Krista Autio, 
Nina Björkman, Paavo Räbinä, Kai 
Rennes, Ulla Shemeikka [tot 26/8]

Newtopia
Binnenstad Mechelen/Tickets: 
Hallestraat 2-6 
do-di 10-17u
❑ ‘Newtopia. The State of Human Rights’ 
[1/9 tot 10/12]

Stedelijk Museum Schepenhuis
Steenweg 1 – 015/21.16.02 
di-zo 10-17u
❑ ‘Rik Wouters. Hoogtepunten’ [tot 
31/12/2017]

Mons

Les Anciens Abattoirs de Mons
Place de la Grande Pêcherie  
065.56.20.34 
di-zo 12-18u
❑ ‘Prix européen des arts appliqués’ [tot 9/9]

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
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – Ensor, Spilliaert, 
Vantongerloo, De Keyser, Swennen, 
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. 
Collecties Mu.ZEE en Belfius Bank’ – 
Khnopff, Minne, Rops, Vercruysse, 
Dujourie, De Cordier… [tot 9/9]  
❑ ‘Schenkingen JCI Oostende’ – Robin 
Vanbesien/Julie Van Wezemael [tot 31/8] 
❑ ‘Het sterrenalfabet van E.L.T. Mesens’ 
– Edouard Léon Théodore Mesens 
(1903-1971) [tot 17/11] ❑ ‘Belgische 
schilderkunst van 1920 tot 1970. 
Collectiepresentatie rond drie 
toonaangevende galerijen-tijdschriften: 
Le Centaure, Apollo en Het Vijfde Wiel’ 
[tot 19/8] ❑ ‘Objecten Als Vrienden’ – Jos 
De Gruyter & Harald Thys [tot 7/10]  
❑ ‘Object Lesson’ – Joe Scanlan [tot 7/10]

Oudenaarde (Ename)

Provinciaal Erfgoedcentrum
Lotharingenstraat – 055 30 90 40 
do-zo 10-17u
❑ ‘Een archeologisch pionier in Ename 
in de jaren 1940: prof. dr. A.L.J. Van de 
Walle’ [tot 31/7]

Seneffe

Château de Seneffe
Rue Lucien Plasman 7-9 
di-zo 10-18u
❑ ‘aH-Ha’ – Peter Morrens/Frederic 
Geurts [tot 11/11] 
❑ ‘Accès Direct 12’ [tot 2/9]

Locatie tentoonstelling:
Provinciaal Erfgoedcentrum 
Lotharingenstraat 1
9700 Oudenaarde-Ename

Info: 
pam Ename, Lijnwaadmarkt 20, 
9700 Oudenaarde-Ename
tel. 055 30 90 40
museum@ename974.org
www.pam-ename.be

Reservatie:
reservatie.pam-ename@oost-vlaanderen.be

tentoonstelling 
22 april >31 juli

A.L.J. Van de Walle
professor 

in de jaren 1940
een archeologisch pionier in Ename 

laatste weken!
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Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
di-zo 11-18u
❑ ‘Emile Verhaeren en Le Caillou-qui-
bique’ [tot 11/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Oroonoko’ – Tamara Van San & Rein 
Dufait [tot 29/7]  
❑ ‘Peinture #2’ – Mil Ceulemans, Sen 
Chung, Bernard Gilbert, Tinka Pittoors, 
Bernard Tullen [5/8 tot 7/10]

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 31/8]  
❑ ‘Bamako Ontmoetingen. Afrikaanse 
biënnale voor fotografie’ – Kiripi 
Katembo & Abdoulaye Barry [tot 26/8]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
di-vr 14-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Landschap. Een selectie uit 1000 
ingezonden schilderijen van amateur-
schilders door Hans Op de Beeck’ [tot 19/8]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Façade’ – Stijn Cole, Hans 
Demeulenaere, Honoré d’O, Wesley 
Meuris [2/9 tot 28/10]

Watou

Kunstenfestival Watou
Start: Douviehuis (Moenaardestraat)  
058/ 62 39 29 
wo-vr 14-19u/za-zo 11-19u
❑ ‘Kunstenfestival Watou 2012. Tussen 
Taal en Beeld, Verzamelde Verhalen #4’ 
– Duane Michals, Lucebert, Matt 
Mullican, Hugo Claus, Adonis, Koen 
Vanmechelen, Fabrice Samyn, Allen 
Ginsberg… [tot 2/9]

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 
2/9] ❑ ‘Etna Carrara. Villa Romana 
Preis 2011/12’ – Wolfgang Breuer, 
Thomas Kilpper, Henrik Olesen, Nora 
Schultz, … [tot 2/9]

Baden-Baden

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

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ Wangechi Mutu [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
❑ ‘’Die Irren sind los…’ FLUXUS-
Ereignisse in Europa 1962–1977 ‘ [tot 
12/8]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Vom Tänzer zum Choreographen zum 
Tänzer’ – Gerhard Bohner (1936–1992) 
[tot 12/8] ❑ ‘Choreographie der Massen 
Im Sport. Im Stadion. Im Rausch ‘ [tot 
12/8] ❑ ‘Brenne und sei dankbar. 
Plakatausstellung’ [tot 30/9]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
vr-wo 10-18u do 10-22u
❑ ‘The way it is. An Aesthetics of 
Resistance: 1+1+1/Persona’ – Alfredo Jaar 
[tot 16/9] ❑ ‘Romantik und Mittelalter. 
Architektur und Natur in der Malerei nach 
Schinkel’ [14/9 tot 6/1/2013]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Female Bauhaus: Textile Designer 
1920-1933’ – Benita Koch-Otte [tot 
27/8] ❑ ‘DMY Awards & Jury Selection 
2012. Young Designers at the Bauhaus 
Archive’ [12/9 tot 15/10]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Vattenfall Contemporary 2012’ – 
Michael Sailstorfer [tot 8/10]  
❑ ‘Manifesto Collage’ – Ceal Floyer, 
Ellen Gallagher, Thomas Hirschhorn, 
Tobias Rehberger, Martha Rosler [tot 
17/9] ❑ ‘The way it is. An Aesthetics of 

Resistance’ – Alfredo Jaar [tot 17/9] 
❑ ‘IBB – Videolounge’ – Maya Schweizer 
and Clemens von Wedemeyer [tot 23/7] 
❑ ‘IBB – Videolounge’ – Cyrill Lachauer 
[25/7 tot 20/8] ❑ ‘IBB – Videolounge’ 
– Guy Ben Ner [22/8 tot 26/9]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Intelligent Life’ – Maryanne Amacher 
[tot 25/8]

Galerie Barbara Thumm
Markgrafenstrasse 68 – 030/ 283 903 47 
di-za 11-18u
❑ Teresa Burga & Anna Oppermann [tot 
4/8]

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
❑ ‘Ernst Schering Foundation Art Award 
2011’ – Wael Shawky [26/8 tot 7/10]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ Diane Arbus (1923–1971) [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] 
❑ ‘Name a River. Topographical Views in 
East Asia’ [tot 23/9] 
❑ ‘comicleben_comiclife’ [tot 28/10]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 3186 4825 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘White Women/Sleepless Nights/Big 
Nudes’ – Helmut Newton [tot 18/11]

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] ❑ ‘A Rake’s 
Progress. David Hockney’s Prints from 
the 1960s’ [tot 30/9] ❑ ‘The Box’ – Paul 
McCarthy [tot 4/11]

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… [tot 29/7] 
❑ Arno Brandlhuber [8/9 tot 4/11] 
❑ Agathe Fleury [11/9 tot 2/11]

Sonderausstellungshallen Kulturforum
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 10-18u
❑ ‘On the Plurality of Worlds. The Arts of 
the Enlightenment’ [tot 5/8] 
❑ ‘Karl Friedrich Schinkel. History and 
Poetry’ [7/9 tot 6/1/2013]

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 [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… [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
❑ ‘Am Anfang. Works from the Grothe 
Collection’ – Anselm Kiefer [tot 16/9]  
❑ ‘Pixar. 25 Years of Animation’ [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Fools. Artists. Saints. 
Masters of Chaos’ [31/8 tot 2/12]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Clam Tree, wooden bird and big-eyed 
fish. Max Ernst for children and 
adolescents’ [tot 26/8] ❑ Lewis Baltz 
[tot 2/9] ❑ ‘Rheinische Expressionisten 
– Teil 4’ – Franz M. Jansen [tot 20/12]  
❑ ‘Heart of Glass. Paintings and Drawings 
1967-2012’ – David Reed [tot 7/10]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Drawings, Gouaches, Books’ – Joseph 
Beuys – Anselm Kiefer [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 19/8]  
❑ ‘4 Künstler-4 Räume’ – Hans-Peter 
Feldmann, Karl Otto Götz, Otto Piene, 
Reiner Ruthenbeck [tot 19/8]  
❑ ‘The Structural Canvas Paintants’ – 
Fabián Marcaccio [tot 19/8]  
❑ ‘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] 
❑ Gillian Wearing [8/9 tot 6/1/2013]

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

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Ich wittre morgenluft. Junge deutsche 
und dänische Malerinnen und Maler’ [tot 
2/9]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Man over Board’ – Tal R [tot 9/9]  
❑ ‘Spaces of Re mem bran ce’ – Ka der 
At tia, Mir cea Can tor, Cy prien Gail lard, 
Do mini que Gon zalez-Foerster, An ri Sa la, 
Ta ti a na Trouvé [tot 9/9] ❑ ‘Platon’s 
mirror’ – Mischa Kuball [8/9 tot 16/9]

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’ [tot 12/8] ❑ ‘Mystically Nordic. 
Finland and the Modernist Spirit’ – 
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) [tot 
9/9] ❑ ‘The Enigmatic Woman’ – Max 
Klinger (1857-1920) [8/9 tot 6/1/2013]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Unsere Zeit hat ein neues Formgefühl. 
Fotografie, Grafik und Plakat der 
Zwanziger Jahre’ [tot 5/8] ❑ ‘12 Rooms. 
Live Art/Group Show’ – Marina 
Abramovic, Guillermo Calzadilla, John 
Baldessari, Simon Fujiwara, Xavier 
LeRoy, Tino Sehgal, Damien Hirst… 
[17/8 tot 26/8] ❑ ‘Afrika, hin und zurück’ 
[25/8 tot 21/10] ❑ ‘Afrika. Reflexionen 
im Plakat’ [25/8 tot 21/10]

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
❑ Tobias Putrih [tot 2/9]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di-do-za 11-18u zo 11-19u wo 11-20u
❑ ‘Architectural Model. Tool, Fetish, 
Small Utopia’ [tot 16/9]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Paintings from uncertain places ‘ – Tilo 
Baumgärtel, Susanne Kühn, Antje Majewski, 
Hannes Michanek [27/7 tot 16/9]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Fotografie Total. Works from the 
MMK Collection’ [tot 23/1/2013]  
❑ ‘Commission’ – Erik van Lieshout [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Avenida Progreso’ – 
Mauricio Guillén [28/7 tot 16/9]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Portikus Printing Plant and Portikus 
Sounds’ – Nora Schultz [tot 16/9]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Kunste zur Text’ – Michael Riedel [tot 
9/9] ❑ Jeff Koons [tot 23/9]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘History of the World’ – Rob Pruitt [tot 
29/7]

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’ [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] ❑ Antony Gormley 
[tot 9/9] ❑ ‘Das Messer im Geldschrank’ 
– Peter Piller [tot 19/8] ❑ ‘VisualLeader. 
The best of magazines and Internet’ [tot 
26/8] ❑ ‘Ein neues Produkt’ – Harun 
Farocki [tot 26/8] ❑ ‘The picture 
chamber of Bruno Schulz. A video 
installation’ – Benjamin Geissler [tot 
9/9] ❑ ‘Desire desiese devise. 
Zeichnungen 1986-2012’ – Monica 
Bonvicini [8/9 tot 18/11]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Collection display Art from the 1950s’ 
[tot 17/2/2013] ❑ ‘Collection 
presentation: minimal and beyond ‘ [tot 
29/7] ❑ ‘The Early Lithographs’ – Paul 
Wunderlich [tot 29/7] ❑ ‘Lost Places. 
Sites of Photography’ – Tobias Zielony, 
Andreas Gursky, Gregor Schneider, Jörn 
Vanhöfen, Sabine Hornig, Jeff Wall… 

[tot 23/9] ❑ ‘Alice in the Wonderland of 
Art’ – Sir John Everett Millais, Max 
Ernst, Sir Peter Blake, Stephan Huber, 
Anna Gaskel… [tot 30/9]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ Gert & Uwe Tobias [tot 18/11]  
❑ Alexandra Bircken [tot 2/9]  
❑ Florian Baudrexel [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… [tot 19/8]  
❑ Anthony Cragg [14/9 tot 4/11]  
❑ Lewis Baltz [14/9 tot 4/11]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz 
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Made in Germany 2. International Art 
in Germany’ – Klara Lidén, Alexandra 
Bircken, Jorinde Voigt, Saâdane Afif, 
Omer Fast, Kitty Kraus, Simon 
Fujiwara… [tot 19/8] ❑ ‘Zeichnungen’ 
– Michael Morgner [tot 30/9] 
❑ ‘The Eternal Lesson, 2012’ – 
Christoph Girardet [tot 23/9] 
❑ ‘Porträts. Autos. Straßen und Wege’ 
– Bernhard Fuchs [tot 7/10]

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 5/8] ❑ ‘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 [tot 26/8] 
❑ Guillaume Bruère [26/8 tot 4/11]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘’Weibliche’ und ‘männliche’ 
Körpersprache als Folge 
patriarchalischer Machtverhältnisse’ 
– Marianne Wex [tot 9/9] ❑ ‘eine von 
euch’ – Tanja Widmann [tot 9/9] ❑ ‘The 
Infinite Library’ – Daniel Gustav Cramer 
& Haris Epaminonda [tot 9/9]

Städtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstrasse 27 – 0721/133.44.01 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘TOP 12 Meisterschüler der 
Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe’ [tot 7/10]

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 10/2/2013] ❑ ‘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 13/1/2013] 
❑ ‘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] ❑ ‘Space 
Through Action ‘ – Franz Erhard Walther 
[tot 9/9] ❑ ‘Dialogic Painting and the 
Museum of Questions’ – Bernhard 
Sandfort [tot 9/9] ❑ ‘First Program ‘ – 
Ivan Faktor [tot 9/9] ❑ ‘The Handshake’ 
– Józef Robakowski [16/7 tot 9/9] 
❑ Stefano Cagol & Leonida De Filippi 
[25/7 tot 23/9]

Kassel

dOCUMENTA (13)
d13.documenta.de – 0561 70 72 70 
❑ ‘Documenta 13. Artistic Director: 
Carolyn Christov-Bakargiev’ [tot 16/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-vr 13-19u za-zo 11-18u
❑ ‘Das ist heute möglich’ – Bernd Krauß 
[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] ❑ ‘Good 
prospects/recognising patterns. Young 
German photography’ [18/8 tot 14/10] 
❑ ‘Architectural photography from China’ 
[1/9 tot 25/11]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘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’ [tot 4/11] 
❑ ‘Claes Oldenburg. The Sixties’ [tot 30/9]

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
❑ ‘Augenblicke und Fiktionen. Johann 
Anton de Peters im Paris der Aufklärung’ 
[tot 19/8] ❑ ‘1912. Mission Moderne. 
The centennial retrospective of the 
Sonderbund Exhibition’ [31/8 tot 30/12]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Home Grown ‘ – Martin Schwenk [tot 
19/8] ❑ ‘Some USA Stories’ – Fabian 
Marcaccio [tot 19/8] ❑ ‘The Krefelder 
Architekturtage MORE MIES’ [31/8 tot 
2/9]

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 [tot 30/9] 
❑ ‘oder wie der Dinge Erscheinung sich 
formt’ – Thomas & Renee Rapedius [tot 
6/1/2013]

Lingen

Kunstverein Lingen Kunsthalle
Kaiserstraße 10a – 0591 59995 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u, 1ste do/
maand 10-20u
❑ ‘Piano del Colore. Colorfield 
Installation and Paintings’ – Sarah 
Pelikan [tot 26/8]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Chapter 24’ – R.H. Quaytman [tot 
4/11] ❑ ‘Ein ahnungsloser Traum vom 
Park. 30 Jahre Museum Abteiberg’ [tot 
23/9]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘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’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Image Counter Image ‘ – Harun 
Farocki, Omer Fast, Hans-Peter 
Feldmann, Alfredo Jaar, John Smith… 
[tot 16/9]

Kunstraum München
Holzstraße 10, Rgb. – 089/54.37.99.00 
wo-vr 15-19u za-zo 12-19u
❑ Oraib Toukan [tot 29/7] ❑ Juan Pablo 
Macias [12/8 tot 2/9]

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] 
❑ ‘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] 
❑ ‘M for Myth…’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Elementary Painting’ – Jerry Zeniuk 
[tot 1/5/2013] ❑ ‘Karl Arnold, the 
draughtsman’ – Karl Arnold (1883-1953) 
[tot 2/9] ❑ ‘L’ Architecture engagée. 
Manifestos for changing the society’ [tot 
2/9] ❑ ‘Le poème de l’angle droit’ – Le 
Corbusier [tot 2/9] ❑ ‘Marcel Duchamp: 
Le mystère de Munich’ – Rudolf Herz 
[tot 30/9] ❑ ‘French Window’ – Veronika 
Kellndorfer [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Graphic Artist’ – Max Weiler 
(1910-2001) [13/9 tot 18/11]

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

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ Terunobu Fujimori [tot 16/9] ❑ ‘Liquid 
Black’ – Andrei Molodkin [tot 16/9]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Jeden Tag eine Linie. Art Brut und 
Zeichnung’ [tot 26/8] ❑ ‘La Tinaia. 
Outsider Art From Italy ‘ [2/9 tot 10/10]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 (Alte Weberei) 
05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ ‘Never Ending Story. Psycho-Family’ 
– Jana Müller/Regine Müller-Waldeck 
[tot 5/8]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Now or Else ‘ – Charline von Heyl [tot 
30/9]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Alles Dürer, oder was? Der alte 
Meister im Spiegel zeitgenössischer 
Kunst’ [tot 23/9] ❑ ‘Falsche Propheten. 
Skulpturen und Druckgrafik 1962–68’ 
– Jan Koblasa [tot 29/7] ❑ ‘Hexagonal 
Water Pavilion’ – Jeppe Hein [tot 28/10] 
❑ ‘Plakate’ – Pierre Mendell [tot 14/10] 
❑ ‘Faber-Castell International Drawing 
Award’ [tot 21/10] ❑ ‘Kraftwerk Blau’ 
– Hans Peter Reuter [27/7 tot 28/10] 
❑ ‘100 Beste Plakate 11. Deutschland/
Österreich/Schweiz’ [3/8 tot 2/9] 
❑ ‘Auszeichnung Guter Bauten Franken 
2012’ [12/9 tot 7/10]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Nichts steht fest. Alles entsteht aus 
dem Sehen’ – Bridget Riley [tot 11/11]

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’ [tot 7/10] ❑ ‘Fleeting Quake. 
Epicenter for Psychomotorics/
Performance/Interaction (EPSY)’ – 
Georg Winter [tot 7/10]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘To the Museum of Modern Dreams. 
Artistic concepts of the 1960s to the 
1980s. Vermächtnis Günther und Renate 
Hauff/Konrad Kohlhammer-Stiftung’ [tot 
30/9] ❑ ‘It’s John. Jonh Cage. In honour 
of his 100th birthday’ [21/7 tot 11/11]

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… [tot 29/7] 
❑ ‘CAMP 2012. International festival for 
visual music’ [10/8 tot 11/8]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – (0)70 71 96 91 0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Allen Jones. Die Retrospektive zum 75’ 
[tot 16/9]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u di 11-20u
❑ ‘Ornament. Perspectives on 
Modernism. Ornamental Prints from 
Dürer to Piranesi’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘The Retrospective. Works 1958-2012’ 
– Frank Stella [8/9 tot 20/1/2013]

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

Wuppertal

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

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14u30-19u
❑ ‘I wish Blue could Be Water’ – Vanessa 
Safavi [tot 16/9] ❑ ‘Echo of the Moon’ 
– Luca Francesconi [tot 16/9]

Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
rue Ferrère 7 – 05 56 00 81 50 
di-zo 11-18u wo 11-20
❑ ‘L’œuvre et ses archives’ – Mario 
Merz, Daniel Buren, Claude Rutault [tot 
9/12] ❑ Michel Majerus [tot 23/9] 
❑ ‘Make-up. La collection de la Société 
Générale mises en relation avec la 
collection du CAPC’ [tot 2/9]

Carquefou

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

Dijon

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

Epinal

La Plomberie
46 Rue Saint-Michel – 03.29.35.04.64 
wo-za 14-19u zo 15-19u
❑ ‘L’horizon retrouvé’ – Iñaki Bonillas, 
Luis Camnitzer, Yona Friedman, Edith 
Dekyndt, Laurent Pariente [tot 17/8]
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Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ Isabelle Cornaro [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
❑ ‘Champ d’expériences’ – Rosa Barba, 
Peter Buggenhout, Fabien Giraud, Richard 
Long, Bertrand Lamarche… [tot 31/8]

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 » (Picasso)’ [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 [tot 11/11]  
❑ ‘Fragments de voyages immobiles’ – 
Isabelle Krieg, Mira Sanders, Gaëlle 
Dodain, Nicolas Pinier, Sophie Usunier, 
Latourex [tot 30/9]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Hyperprisme 3’ – Pascal Broccolichi 
[tot 4/11] ❑ ‘The Velvet Thud’ – Jérôme 
Poret [tot 4/11] ❑ ‘Collages’ – Jean Arp, 
John Heartflied, Robert Motherwell, 
Marta Rosler, Imi Knoebel… [tot 4/11]

Nantes

Ecole Régionale des Beaux-Arts de 
Nantes
Rue Fénélon 5 – 02.40.41.58.00 
❑ Jessica Stockholder [tot 2/9]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 
04.92.07.73.73 
wo-ma 14-18u
❑ ‘Ben signe Nice. To mark the fiftieth 
anniversary of the creation of the 
movement, Fluxus’ [tot 28/10]  
❑ ‘A la vie délibérée! History of 
performance on the French Riviera from 
1951 to 2011’ [tot 28/10]

Noisy-le-Sec

La Galerie – Centre d’Art 
Contemporain
1, Rue Jean-Jaures – 0149.42.67.17 
di-vr 14-18h / za 14-19h
❑ ‘Les Monuments Invisibles’ – Faical 
Baghriche, Eric Baudelaire, Tomaso de 
Luca, Goldiechiari, Iris Touliatou, 
Stefanos Tsivopoulos [tot 21/7]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 19/11] ❑ Anri Sala [tot 
6/8] ❑ ‘Multiversités créatives’ [tot 6/8] 
❑ ‘Panorama’ – Gerhard Richter [tot 
24/9] ❑ ‘La Tendenza. Architectures 
italiennes 1965-1985’ [tot 10/9]  
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Accrochage de la collection permanente 
(de 1905 à 1960) ‘ [tot 22/10] ❑ ‘Musée 
national d’art moderne, Collections 
contemporaines (des années 1960 à nos 
jours)’ [tot 10/9] ❑ ‘On air’ [tot 2/9]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Histoires de voir: Show and Tell’ [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]  
❑ Moï Wer [12/9 tot 23/12]

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ ‘A Living Man Declared Dead and 
Other Chapters I-XVIII’ – Taryn Simon 
[tot 28/7] ❑ ‘Paintings’ – John Giorno 
[14/9 tot 12/10] ❑ ‘Human Personality’ 
– Erik Lindman [14/9 tot 12/10]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill 
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ ‘Beauté animale. De Brueghel à Jeff 
Koons, en passant par Léonard de Vinci, 
Rembrandt, Degas, Giacometti, Matisse, 
ou Andy Warhol… ‘ [tot 16/7]  
❑ Helmut Newton [tot 30/7]

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] ❑ ‘l’image sensible’ – Eva Besnyö 
(1910-2003) [tot 23/9] ❑ ‘Uraniborg’ 
– Laurent Grasso [tot 23/9] ❑ ‘Vu de la 
porte du fond’ – Rosa Barba [tot 23/9]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94 
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Summer Painting Show’ [tot 11/8]

EYE
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-17u
❑ Stanley Kubrick [tot 9/9]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Paparazzi Extrordinaire!’ – Ron Galella 
[tot 22/8] ❑ ‘Light of Other Days’ – Taiyo 
Onorato & Nico Krebs [tot 22/8]  
❑ ‘La Madre’ – Petra Noordkamp [tot 2/9]  
❑ ‘Album Beauty’ – Erik Kessels [tot 14/10]

Galerie de Expeditie
Leliegracht 47 – 020-6204758
Sylvie Zijlmans [8/9 tot 27/10]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ David Jablonowski [tot 21/7]

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34 – 020 7855146 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘A Childish Nothingness/Black 
Diamond’ – Xue Mu [tot 4/8]

Galerie Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a – 020 463.69.04 
wo-za 13-18u
❑ Chris Evans [8/9 tot 27/10]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 B – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘To make a show it takes a thought… 
and more than one word’ [tot 20/8]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Impressionisme: sensatie & inspiratie. 
Favorieten uit de Hermitage’ [tot 13/1/2013]

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

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘In het JHM kabinet: Marc Chagall’ [tot 
15/9] ❑ ‘Foto’s van joods Amsterdam, 
oorlog en bevrijding’ – Emmy Andriesse 
[tot 30/9] ❑ ‘Black Box/Chambre Noire: 
William Kentridge’ [16/7 tot 25/11]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Adam Colton [8/9 tot 6/10]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 – 020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ ‘I’m Losing More Than I’ll Ever Have. 
The Practice of Everyday Life’ – 
Christian Marclay/Jonas Ohlsson with 
Daniela Bershan, Bas de Boer, Gilbert 
van Drunen, Kaleb de Groot, Ron Stern, 
Sands Murray Wassink, Magnus 
Monfeldt/Lado Darakhvelidze [tot 29/7]

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 prenten collectie van 
het Van Gogh Museum’ [tot 23/9]

Westergasfabriek
Pazzanistraat 8 – 020/488.84.49 
za-zo 10-18u
❑ ‘Haften’ – Claudia Bröer, Wouter van 
Schaik, Christoph Schrein, Thijs veraart, 
Jan Willem van Welzenis [4/8 tot 5/8]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘New Drawings’ – Lutz Driessen [8/9 
tot 13/10]

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] 
❑ ‘Tegenpolen. Voorwaarts! Figuratieve 
kunst en socialistisch realisme uit Polen 
1945-1955/We want to be modern. Pools 
design 1955-1968’ [tot 2/9] 
❑ ‘Transgression. Hedendaagse Poolse 
kunst’ – Katarzyna Kozyra [tot 7/10] 
❑ ‘Siste Viator’ – Allen Ruppersberg [tot 
9/9] ❑ ‘De wereld zien in een korrel 
zand. Biënnale Gelderland 2012 in 
MMKA Arnhem ‘ [14/9 tot 28/10]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘Riding the Cosmotractor ‘ – David 
Stamp/Grégory Cuquel [tot 31/7] 
❑ ‘Terra Nova’ – Sjoerd van Leeuwen/
Harald den Breejen [1/8 tot 18/9]

Breda

Lokaal 01 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28 
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ Claudia Sola en Dani Gal [13/9 tot 
21/10] ❑ ‘Breda Photo – Contemporary 
Fundamental Accumulation of Particles’ 
[13/9 tot 21/10]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Anticorps’ – Antoine d’Agata [tot 2/9] 
❑ ‘Photo Academy Award 2012’ [8/9 tot 
7/10]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘I owe you the truth in painting’ – 
Robert Zandvliet [tot 9/9] ❑ ‘Magic 
Hour’ – David Batchelor [tot 9/9]

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] ❑ ‘Meesters uit het 
Mauritshuis. Zes eeuwen kunst onder een 
dak’ [tot 14/6/2014] ❑ ‘Ontdek het 
moderne ‘ [tot 1/1/2014] ❑ ‘Zomer-
expo2012. Liefde’ [tot 19/8] ❑ ‘Public/
Private. Bedrijfscollecties gezien vanuit 
een Haags perspectief’ [tot 23/9] ❑ ‘Born 
in a balloon’ – Karin van Dam [tot 23/9]

Heden
Denneweg 14a – 070.346.53.37 
wo-za 12-17u, eerste zo/maand 12-17u
❑ ‘Niets is genoeg’ – Martijn Engelbregt 
& Herman van Bostelen [tot 25/8]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘SummerNest’ [tot 5/8]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Return on Invest’ – Daan Brinkmann, 
Sarah Carlier, Robin de Goede, Lilian 
Kreutzberger, Nishiko, Femmy Otten, 
Clara Palli Monguilod, Magdalena Pilko, 
Basten Stokhuyzen [tot 9/9]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
wo-zo 10-18u
❑ ‘Kunst werkt. Een tentoonstelling over 
beweging, verandering en werking’ [tot 
30/9]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘The Tiny Tim. The early years of Tim 
Enthoven 1994-2003’ – Tim Enthoven 
[tot 22/7]

Onomatopee
Bleekstraat 23 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Who told you so?! #3. Truth vs. Scène’ 
– Exactitudes: Ari Versluis & Ellie 
Uyttenbroek, Daan Samson, Katrin 
korfmann, Marjolijn Dijkman, Matthijs 
Bosman, Mireia c. Saladrigues, Šejla 
Kameric… [8/9 tot 28/10]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘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] ❑ ‘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] ❑ 
‘Bibliotheektentoonstelling’ – Carl Andre 
[tot 31/7] ❑ ‘Een tentoonstelling is ook 
altijd een deel van een groter geheel’ 
– Rene Daniëls [tot 23/9] ❑ ‘Deze sokken 
niet wit. De jaren twintig, de collectie in 
context’ [tot 11/11]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘De collectie De Ploeg ‘ [tot 3/3/2013] 
❑ Yin Xiuzhen [tot 18/11] ❑ ‘Painting 
Canada. Tom Thomson and the Group of 
Seven’ [tot 30/9]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘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… [tot 2/9]

Palazzo Bembo
Riva del Carbon 4785 – 0349 088 9763 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Artworks from the CB Beyeler 
Collection, Basel’ – Viacheslav Kalinin, 
Dmitry Tugarinoff, Dmitry Sandjiev, Alex 
Doll Jan Janczak, Joseph Beuret, Paula 
Beyeler [tot 4/8] ❑ ‘Architecture 
Exhibition, La Biennale di Venezia 2012: 
Traces of centuries & future steps’ [28/8 
tot 25/11]

Peggy Guggenheim Collection
Palazzo Venier dei Leoni – Dorsoduro 
701 – 041 2405 411 
wo-ma 10-18u (gesloten op dinsdag)
❑ ‘Cycling, Cubo-Futurism, and the 
Fourth Dimension: Jean Metzinger’s ‘At 
the Cycle-Race Track’’ [tot 16/9]

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] ❑ ‘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 [tot 16/9] ❑ ‘The sky is 
glowing with the setting sun…’ – Emily 
Bates [tot 23/9] ❑ ‘1975’ – Filipa César 
[tot 23/9] ❑ ‘How to be alone when you 
live with somebody’ – Simon Evans [tot 
23/9] ❑ ‘Vehicles’ – Steven C. Harvey 
[tot 23/9]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-zo 12-17u
❑ ‘De Nederlandse identiteit? Half 
suiker, half zand. De recente geschiedenis 
door de ogen van mister Motley/Hanne 
Hagenaars’ [tot 23/9]

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’ 
[tot 26/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Rins & Does bij Mondriaan’ – Evert 
en Thijs Rinsema/Theo van Doesburg/
Piet Mondriaan [tot 30/9]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Cobra – andere tijden’ [tot 9/9] 
❑ ‘Open de kooien van de kunst. 
Gedicht-tekeningen’ – Lucebert 
(1924-1994) [tot 9/9] 
❑ ‘Cobra Cities’ [tot 7/10]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
di-za 11-17u (of na afspraak)
❑ ‘Works on Paper’ – Marinus Boezem, 
John Baldessari, Jan Schoonhoven, Jan 
Vercruysse, Ed Ruscha, herman de 
vries… [tot 25/8]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Memories Are Present’ – Artun 
Alaska Arasli, Pauline M’barek, 
Christoph Westermeier [tot 12/8] 
❑ ‘Time, Trade & Travel’ – Navid Nuur, 
Katarina Zdjelar, Bernhard Akoi-Jackson, 
Zachary Formwalt… [25/8 tot 21/10]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 – 020 753 09 64
do-za 11-18u
❑ ‘Islands in the Ocean of Time’ – Laura 
Van Eeden, Astrid Nobel, Carine Weve 
[tot 2/9]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘Topsy Turvy, Leve de omgekeerde 
Wereld’ – Philip Metten, Helio Oiticica, 
Berend Strik, Matthew Barney, 
Spartacus Chetwynd, Wendelien van 
Oldenborgh… [tot 23/9] 
❑ ‘Skies over Snaefell’ – Allard van 
Hoorn [tot 3/3/2013]

La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 
01 40 01 08 81 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Le tremblement de la modernité’ – 
Louis Soutter (1871-1942) [tot 23/9]  
❑ ‘Sculptures-photographies’ – Didier 
Vermeiren [tot 23/9] ❑ ‘Fluide parfait’ 
– Luka Fineisen [tot 23/9]

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’ – James 
Lee Byars, Yuki Kimura, Hamish Fulton, 
The Play, Benoît Maire… [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] ❑ Christopher Wool [tot 19/8]  
❑ ‘From the Underground to 
Genesis’ – Robert Crumb [tot 19/8]  
❑ Kader Attia [tot 19/8]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Misia, reine de Paris’ – Bonnard, 
Vuillard, Vallotton, Toulouse-Lautrec, 
Renoir… [tot 9/9]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo, vr 9-21u30
❑ ‘Art contemporain au Louvre’ – Wim 
Delvoye [tot 17/9] ❑ ‘Dessins et travaux 
sur papier ‘ – Gerhard Richter [tot 17/9] 
❑ ‘La Traversée du Louvre de David 
Prudhomme’ [tot 24/9] ❑ ‘Par les ruelles 
et par les grèves ‘ – Eugène Isabey 
(1803-1886) [tot 17/9]

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

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘La triennale Intense Proximité’ – 
Walker Evans, Helen Levitt, Haim 
Steinbach, Alfredo Jaar, Peter Friedl, 
Jochen Lempert, Lili Reynaud-Dewar, 
Haroon Mirza… [tot 26/8]  
❑ ‘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]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-12u/13-18u zo 14-18u
❑ ‘Animations ‘ – Claude Closky [tot 
18/11] ❑ ‘Passion de l’art en Finistère. 
Collection #3’ [tot 2/9]

Reims

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

Rennes

Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 – 02.99.28.55.85 
wo-ma 10-12u 14-18u di 10-18u
❑ ‘Une collection particulière : les 
dessins de la collection Christian et 
Isabelle Adrien’ [tot 26/8]  
❑ ‘Nostalgie du soleil levant, le goût pour 
l’art japonais’ [tot 26/8]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 
04.67.74.94.37 
ma, wo-vr 12u30-19u za-zo15-20u
❑ ‘Monographie. Pièces à Conviction’ 
– Michel François [tot 30/9]

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Collections permanent/provisoire’ [tot 
17/9] ❑ ‘Eugène Leroy. Le dessin. Les 
dessins de la Donation Eugène Jean et 
Jean- Jacques Leroy’ [tot 17/9] ❑ ‘L’amour 
Héroique’ [tot 17/9] ❑ ‘Te Corto’ – Pascale-
Sophie Kaparis [tot 17/9] ❑ ‘Group show: 
The International Bongo-bongo Brigade. 
L’amour Héroïque’ [tot 17/9]

Troyes

Passages – centre d’art contemporain
Rue Jeanne d’Arc 9 – 03.25.73.28.27 
ma-za 14-18u
❑ ‘Les 30 ans du frac champagne-
ardenne’ – Francis Alys, Dara Birnbaum, 
Pierre Huyghe, Felix Gonzalez-Torres, 
Jimmie Durham… [28/7 tot 28/9]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-17u20
❑ ‘Give Me Tomorrow’ – Alex Katz [tot 
23/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-20u
❑ ‘Composition (1974)’ – Vlassis 
Caniaris [tot 2/9] ❑ ‘Ordinary Things ‘ – 
Sarah Lucas [19/7 tot 21/10]  
❑ ‘Wreaths to Pleasure’ – Helen 
Chadwick [1/9 tot 21/10]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ Martin Creed [tot 27/7]  
❑ Turner/Monet/Twombly [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
❑ ‘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’ [tot 
30/9] ❑ ‘Shakespeare: staging the world’ 
[19/7 tot 25/11]

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-vr 10-18u/za 10-17u
❑ Nancy Holt [tot 25/8]  
❑ Simon Patterson [tot 1/9]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Summer Exhibition 2012’ [tot 12/8] 
❑ ‘The Weird, the Wacky and the 
Wonderful’ [tot 16/9] ❑ ‘Psychogeo-
graphic Abstract Landscapes in London ‘ 
– Kyung Hwa Shon [tot 8/8] ❑ ‘From 
Paris: A Taste for Impressionism. 
Paintings from the Clark’ [tot 23/9]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Migrations’ – Angelica Kauffmann, 
Jacob Epstein, John Singer Sargent, 
Black Audio Film Collective… [tot 12/8] 
❑ ‘Tate Britain Commission 2012: The 
Robinson Institute’ – Patrick Keiller [tot 
14/10] ❑ ‘Art Now: Becky Beasley, The 
Outside’ [tot 2/9] ❑ ‘Another London. 
International Photographers capture City 
Life 1930-1980’ [27/7 tot 16/9]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ Damien Hirst [tot 9/9] ❑ ‘The Modern 
Eye’ – Edvard Munch [tot 14/10] ❑ ‘The 
Tanks: Art in Action’ [18/7 tot 28/10]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Mantegna to Matisse: Master Drawings 
from The Courtauld Gallery’ [tot 9/9]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Island Stories: Fifty Years of 
Photography in Britain’ [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] ❑ ‘A Twentieth-
Century Illustrator’ – George W. Adamson 
[tot 30/9] ❑ ‘The Silent Traveller: Chiang 
Yee in Britain, 1933-1955’ [tot 9/9]  
❑ ‘Hanging Out. Youth Culture Then and 
Now’ [tot 4/9] ❑ ‘Ballgowns: British 
Glamour Since 1950’ [tot 6/1/2013]  
❑ ‘King’s Cross: Regenerating a London 
Landmark’ [tot 21/10] ❑ ‘Designing the 
extraordinary’ – Heatherwick Studio [tot 
30/9] ❑ ‘So Peculiarly English: 
topographical watercolours’ [tot 
31/3/2013] ❑ ‘Britain Creates 2012: 
Fashion + Art Collusion’ [tot 29/7]

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 19/8] ❑ ‘The 
Story of the Government Art Collection’ 
[tot 2/9] ❑ ‘Government Art Collection: 
Commissions: Now and Then’ [tot 9/9]  
❑ ‘Childrens Art Commission: Boys and 
Sculpture’ – Eva Rothschild [tot 9/9]  
❑ ‘Artists Film International’ – Liu 
Chuang, Anetta Mona Chisa and Lucia 
Tkacova, Dan Finsel, Sriwhana Spong [tot 
14/9] ❑ ‘The London Open ‘ [tot 14/9]

Italië
Roma

MAXXI
via Guido Reni, 4 A – 06 3225178 
di-wo,vr-za 11-19u do,za 11-22u
❑ ‘MAXXI Arte/Collezione. A proposito 
di Marisa Merz’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘MAXXI Arte Collezione – 
Tridimensionale’ [tot 23/9] ❑ ‘To Face’ 
– Paola De Pietri [tot 30/9] ❑ ‘Can 
architecture be poetry? Drawings/
Photographs’ – Carlo Scarpa/Guido Guidi 
[tot 13/1/2013] ❑ ‘YAP MAXXI 2012_
Young Architects Program’ [tot 23/9] 
❑ ‘Acting Out. Italian artists in action’ 
– Marzia Migliora, Alex Cecchetti, Bruna 
Esposito [tot 9/9]

Venezia

13th International Architecture 
Exhibition
Tickets: Giardini and Arsenale (Campo 
Tana) – 041 5218711 
di-zo 10-18u
❑ ‘Biennale Architettura 2012. Common 
Ground – directed by David Chipperfield ‘ 
[29/8 tot 25/11]

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
❑ ‘Voice of Images’ [30/8 tot 13/1/2013]
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Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Van Gogh, Strozzi, Israëls, Mondriaan. 
Topstukken uit de Fundatie collectie’ [tot 
31/10] ❑ ‘Nieuwe Beeldentuin’ – 
Claassen, Castagna, Van Pallandt, 
Mitoraj, Zadkine [tot 31/10] ❑ ‘Tekens 
in de tijd’ – Gregor Cürten [tot 2/9] 
❑ ‘Ademloze ruimtelijkheid’ – Jan 
Hendrik Verstegen (1922 – 1993) [9/9 
tot 6/1/2013] ❑ ‘Hidden Series’ – 
Danielle Kwaaitaal [9/9 tot 6/1/2013]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.39 
di-zo 11-17u
❑ ‘Jan des Bouvrie. Art & Design’ [tot 26/8]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘De vroege Stijl’ [tot 13/1/2013]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘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] 
❑ ‘Artists Commuters’ – Pierre Kemp, 
Piet Stockmans, Toon Tersas [tot 30/9]

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… [tot 12/8]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37 
ma-vr 9-17u
❑ ‘The Fox’s Legacy / De erfenis van de 
vos’ – Haseeb Ahmed, Clifford Borress, 
Steven Chodoriwsky, Jasper Coppes, Ina 
Kwon [tot 30/9]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Architecture of Seduction: Playboy, 
1953-1979’ [1/9 tot 23/12]

Sphinxpark
Binnenstad Maastricht – 043.350.30.20 
❑ ‘Sphinxpark, een tijdelijk park in de 
binnenstad (REcentre, NAiM/Bureau 
Europa en Marres Projects)’ [tot 31/12]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘De Kunst van Kiezen. De gemeentelijke 
kunstcollectie door publiek gekozen’ [tot 
14/10] ❑ ‘A Quiz’ – Nedko Solakov [tot 29/8]

Façade 2012
CBK Zeeland/Balans 17 – 0118-611443 
❑ ‘Façade 2012. grote kunst- en 
architectuurmanifestatie. Organisator: CBK 
Zeeland’ – Thorsten Brinkmann, Renato 
Nicolodi, Tadashi Kawamata, Krijn de 
Koning, Sarah & Charles… [17/8 tot 18/11]

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] ❑ ‘Unfolded’ – Maurice 
Scheltens en Liesbeth Abbenes [tot 26/8] 
❑ ‘Bling Bling’ – Maartje Folkeringa [tot 
21/10] ❑ ‘Linkse hobby: De keuze van 
Jan Marijnissen’ – Hendrik Willem 
Mesdag, Bram Bogart, Ronald Ophuis, 
Jan Andriesse, Marc Mulders, Erik 
Andriesse… [9/9 tot 20/1/2013]

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] ❑ ‘William 
Degouve de Nuncques, schilder van het 
mysterie’ – William Degouve de 
Nuncques (1867-1935) [tot 2/9]

Rotterdam

Chabot Museum
Museumpark 11 – 010.436.37.13 
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Terug in Rotterdam’ – Klaas Gubbels 
[tot 30/9]

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Border Lines’ – etnografische stukken 
(Wereldmuseum Rotterdam), outsiderkunst 
(Stichting Collectie De Stadshof), Gijs 
Frieling, Henk Visch, Joost van den Toorn, 
Habima Fuchs… [1/9 tot 14/10]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘De Ogen van de Oorlog’ – Martin 
Roemers [tot 26/8] ❑ ‘Hollandse Meesters 
in de 21e eeuw. Gefilmde portretten van 
beeldend kunstenaars in hun atelier’ [tot 
31/12] ❑ ‘My Secret Garden’ – Arne 
Quinze [tot 2/9] ❑ ‘Kunst collectie 
Hogeschool Rotterdam’ [tot 14/10] 
❑ ‘Pionier van de straatfotografie’ – 
George Hendrik Breitner [tot 16/9] 
❑ ‘The Kids Are All Right. 15 jaar 
Showroom MAMA’ [tot 23/9]

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] 
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ ‘Digitising Contemporary 
Art ‘ [tot 9/9] ❑ ‘Children’ – Jeff Wall 
[tot 1/1/2013] ❑ ‘Minimal Myth’ – Carl 
Andre, Mel Bochner, Jan Schoonhoven, 
Ad Dekkers, François Morellet, Monika 
Sosnowska, Peter Struycken, Oscar 
Tuazon… [tot 16/9] ❑ ‘Leven voor 
affiches ‘ – Gielijn Escher [tot 9/9] 
❑ ‘Geleefde tijd’ – On Kawara [tot 2/9] 
❑ ‘De collectie. Duitse kunst van Kiefer 
tot Henning ‘ [tot 30/9] ❑ ‘Mateloos, 
schaamteloos, onbegrensd. Nieuwe 
tekeningen in de collectie’ [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] ❑ ‘Stad van Nederland. Voel 
wat de stad met je doet’ [tot 11/7/2016]

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] ❑ ‘The Future is Ours/
Classroom Portraits 2004-2012’ – Julian 
Germain [tot 2/9] ❑ ‘Before color’ – 
William Eggleston [tot 26/8]

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

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 
010/433.20.22 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘The Silent Clowns’ – Bill Dance, 
Gerard Herman, Drunk Russian Log 
Movers, Roman Signer, Unknown 
Biker… [tot 16/9]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘A Map of Misreading / Exception 
Handling. Piet Zwart Institute. Fine Art, 
Media Design and Communication’ [tot 19/8] 
❑ ‘TENT Academy Awards 2012 ‘ [tot 19/8]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Humans’ – Alexandre Singh [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Spatial Design by Studio 
Miessen’ [tot 6/1/2013]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Fotografie van The Rainbow Nation’ 
[tot 30/9] ❑ ‘Making Mandela & other 
matters’ – Arie Schippers [tot 30/9] 
❑ ‘The Rainbow Nation. Hedendaagse 
beeldhouwkunst uit Zuid-Afrika’ [tot 
30/9]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘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] ❑ ‘Collectie Piet en Ida 
Sanders. Een leven met kunst’ [tot 21/10]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Nieuwe wandschildering’ – Hans 
Lemmen [tot 26/8] ❑ ‘Common Spirits’ 
– Hans Lemmen en José Bedia [tot 26/8] 
❑ Jota Castro [8/9 tot 2/12]

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)
❑ ‘Innocence is precisely: never to avoid 
the worst’ – Philippe Vandenberg & 
Berlinde De Bruyckere [tot 28/10] 
❑ ‘Diver’s Eye’ – René Korten [tot 2/9]

Utrecht

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘Latent Stare. An exhibition of 
collected devices and methodologies 
regarding type-design (David 
Bennewith)’ [tot 30/9]

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] ❑ ‘Rietveld en Van 
Baarencollectie. Kunst en vormgeving 
1915-1930’ [tot 19/5/2013] ❑ ‘Architectuur 
van Rietveld. Ontwerp en uitvoering’ [tot 
19/5/2013] ❑ ‘Tekeningen uit de 
museumcollectie’ [tot 20/12] ❑ ‘De ontplofte 
blik’ – William Engelen, Wolfgang Flad, 
Ab van Hanegem, Joris van de Moortel, 
en Driessens & Verstappen [tot 28/10] ❑ 
‘Expecting (2001)’ – Pipilotti Rist [tot 26/8]

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] ❑ ‘Korakuen Garden’ – Yukio 
Namba [tot 19/8] ❑ ‘Lost in Flowers’ – 
Arjan van Arendonk, Ellen Jess, Hildegard 
Monssen, Margriet Smulders [tot 19/8] 
❑ Margriet Smulders [tot 7/10] 
❑ ‘Mapping the landscape’ – Antoine 
Berghs, Paulien Oltheten, Paul Devens, 
Sebastian Freytag, Philippine Hoegen, 
Frank Koolen, Heidi Linck, Kai Rhei [2/9 
tot 6/1/2013] ❑ ‘The other Horizon’ – 
Rob Moonen [2/9 tot 6/1/2013]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Café des Espérances. Over de hard- en 
software van oorlog’ – Thomas I’Anson, 
Kevin van Braak, Baden Pailthorpe, Jan 
van der Pol, Jonas Staal, Eva Olthof 
[22/7 tot 16/9]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-17u
❑ Simon Starling & Superflex [tot 30/9] 
❑ ‘The Process of Painting’ – Liu 
Xiaodong [tot 2/9] ❑ ‘media.art.
collection. Perspectives of a collection’ 
[tot 28/4/2013]

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] ❑ ‘Act 
together–effect together. Collaborations 
of Günter Brus with friends since 1970’ 

[tot 2/9] ❑ ‘Self-Portraits, Mirrors, 
Minus-Objects’ – Michelangelo Pistoletto 
[tot 14/10]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Albertina Contemporary. From 
Gerhard Richter to Maria Lassnig’ [tot 
19/8] ❑ ‘The Werner Collection. 
Kirchner-Heckel-Nolde’ [tot 26/8] 
❑ ‘Colour photography since 1970’ – Joel 
Sternfeld [tot 30/9] ❑ ‘The Body as 
Protest ‘ – John Coplans, Ketty La Rocca, 
Vito Acconci, Hannah Villiger, Bruce 
Nauman… [5/9 tot 2/12]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ ‘The Eight. Hungary’s Highway to 
Modernism’ – Károly Kernstok, Béla 
Czóbel, Róbert Berény, Ödön Márffy, 
Lajos Tihanyi, Dezsö Orbán, Bertalan Pór, 
Dezsö Czigány [12/9 tot 2/12]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Franz Zadrazil [tot 28/10] ❑ Cecily 
Brown [tot 7/10] ❑ ‘The Collection’ – 
Brandl, Francis, Lassnig, Meese, Mikl, 
Morris, Nitsch, Rainer [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] ❑ ‘Counter-Production’ – Henrik 
Olesen, Marion von Osten, Seth Price, 
Josephine Pryde, Lili Reynaud-Dewar, Mary 
Ellen Carroll… [7/9 tot 16/12]

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1 – 1-52189-0 
dagelijks 10-19u do 10-21u
❑ ‘The Circus as a Parallel Universe’ – 
Federico Fellini, Roni Horn, Bruce 
Nauman, Ugo Rondinone, Erwin Wurm… 
[tot 2/9] ❑ ‘Cut-ups, Cut-ins, Cut-outs. The 
Art of William S. Burroughs’ [tot 21/10]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Photographs from 1949 to 2001’ 
– Elliott Erwitt [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
❑ ‘Henkel Art.Award. 2011’ – David 
Ter-Oganyan [tot 2/9] ❑ ‘Reflecting 
Fashion. Art and fashion since 
modernism’ [tot 23/9] ❑ ‘Voice Off 
(1999)’ – Judith Barry [24/8 tot 25/11]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-zo 10-18u
❑ ‘Close-up. Gustav Klimt/Gerwald 
Rockenschaub – Platform’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Gruppenausstellung: Mutatis 
Mutandis. Kuratiert von Catherine David’ 
– Babak Afrassiabi, Edgar Arceneaux, 
Hany Armanious, Louidgi Beltrame, 
Andrea Branzi, Elisabetta Benassi, Luke 
Fowler, Suzanne Treister [tot 2/9]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-vr 10-17u za-zo 10-19u
❑ ‘Dance of Death’ – Christian Boltanski 
[tot 9/9] ❑ ‘Almada, Um Nome de 
Guerra/Nós Não Estamos Algures ‘ – 
Ernesto de Sousa [tot 26/8] ❑ 
‘Alternativa Zero ‘ – Ernesto de Sousa 
[tot 26/7] ❑ ‘Close by in the distance’ 
– Marijke van Warmerdam . [21/7 tot 
14/10] ❑ ‘All in Order, with Exceptions’ 
– Nedko Solakov [28/7 tot 28/10]

Spanje
Barcelona

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

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 zo 10-14u30
❑ ‘Projection ‘ – Mona Hatoum [tot 24/9]

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
❑ ‘Barcelona International Centre of 
Photography (1978-1983)’ [tot 26/8]  
❑ ‘Public Tender’ – Rita McBride [tot 
24/9] ❑ ‘Office Baroque (1977)’ – 
Gordon Matta-Clark [tot 28/10]  
❑ ‘Filming Beaubourg: Le Centre 
Georges Pompidou (Museum), April 
1977’ – Roberto Rossellini [tot 21/10]  
❑ ‘Le Corbusier and Jean Genet in the 
Raval’ [tot 21/10] ❑ ‘Utopia is possible. 
The 7th Congress of the International 
Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID), Eivissa, 1971’ [tot 20/1/2013] 
❑ ‘The Vertical Journey’ – Luis 
Claramunt (1951–2000) [tot 21/10]

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 4/11]  
❑ ‘The Inverted Mirror. Art from the 
collections of la Caixa Foundation and 
MACBA’ [tot 2/9] ❑ ‘A Bigger Picture’ 
– David Hockney [tot 30/9]

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]  
❑ ‘Temporary Installation: Constitutional 
ideas in Goya’s work’ [tot 12/8] ❑ ‘Late 
Raphael’ [tot 16/9] ❑ ‘Murillo and 
Justino de Neve. The Art of Friendship’ 
[tot 30/9] ❑ ‘The Mystic Lamb’ – 
Eduardo Arroyo [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] ❑ James Coleman [tot 27/8]  
❑ ‘Collaborating Agents’ – Nacho Criado 
[tot 1/10] ❑ Nacho Criado [tot 1/10]  
❑ ‘A Cosmos’ – Rosemarie Trockel [tot 
24/9] ❑ ‘Habla ‘ – Sharon Hayes [tot 24/9]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u za 10-23u
❑ ‘Faces and Hands: Ancient and Modern 
Germanic Painting’ [tot 2/9] ❑ Edward 
Hopper [tot 16/9]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Light Sensitive. Photo Art from the 
Collection’ [tot 12/8] ❑ ‘Caravan 2/2012’ 
– Niklaus Wenger [tot 12/8] ❑ ‘Every 
Day of the Weak’ – Kris Martin [tot 
12/8] ❑ ‘Caravan 2/2012’ – Niklaus 
Wenger [tot 12/8] ❑ ‘La jeunesse est un 
art. 2012 Anniversary Manor Art Award’ 
[1/9 tot 18/11]

Basel

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 [tot 26/8] ❑ Paul Sietsema 
[tot 26/8]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Between Bohemia and Bourgeoisie. 
The Early Years’ – Pierre-Auguste Renoir 
(1841-1919) [tot 12/8] ❑ ‘Zeichnungen 
und Aquarelle’ – Michael Kalmbach [tot 
12/8] ❑ ‘Panoramas. Measured Worlds’ 
[tot 7/10] ❑ ‘Arte Povera. The Great 
Awakening. The Goetz Collection ‘ [9/9 
tot 3/2/2013]

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
❑ ‘Miss Austen Enjoys Photography’ 
– Josephine Pryde [tot 12/8]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Die Grenzen überfliegen. Hermann Hesse 
the Painter’ – Hermann Hesse (1877–1962) 
[tot 12/8] ❑ ‘A Poetic Approach to 
Post-colonial History’ – Zarina Bhimji [tot 
2/9] ❑ ‘Revolutionarily Expressive’ – Antonio 
Saura (1930-1998) [tot 11/11]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Higher beings. Sigmar Polke and Paul 
Klee’ – Paul Klee (1879-1940) / Sigmar 
Polke (1941-2010) [tot 7/10] 
❑ ‘Master Klee! Teacher at the Bauhaus’ 
[31/7 tot 6/1/2013]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘The Studio. Places of Production’ 
– Balthasar Burkhard/Markus Raetz, Jeff 
Wall, Michael Beutler, Rémy 
Markowitsch… [tot 29/7] 
❑ ‘WHUYTUYP’ – Raymond Pettibon 
[tot 22/7] ❑ ‘Nouvelles Boîtes!’ [tot 
21/10] ❑ ‘Paul Thek, in process’ [11/8 
tot 18/11] ❑ ‘Martin Moser (ca.1500—
1568). Öffentliche Restaurierung’ [11/8 
tot 18/11]

Riehen Basel

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

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Status. 24 Contemporary Documents’ 
[tot 26/8] ❑ ‘Strange Fruits’ – Rosângela 
Rennó [tot 19/8] ❑ Amar Kanwar [8/9 
tot 18/11] ❑ ‘Young People. Set 9 from 
the Collection of the Fotomuseum 
Winterthur’ [8/9 tot 10/2/2013]

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] ❑ ‘Retrospective’ 
– Verena Loewensberg (1912 –1986) 
[tot 5/8] ❑ ‘Wunderbar’ [tot 26/8]  
❑ ‘Wunderbare Objektgeschichten’ [tot 
26/8]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Neue Welt’ – Wolfgang Tillmans [1/9 
tot 4/11] ❑ ‘Almost the exact shape of 
Florida’ – Helen Marten [1/9 tot 4/11]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ Aristide Maillol [tot 16/12]  
❑ ‘Precursor of Romanticism’ – Adrian 
Zingg (1734 – 1816) [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… [tot 2/9] ❑ ‘Time as 
perspective’ – Rosa Barba [tot 9/9]  
❑ ‘The Clock’ – Christian Marclay [24/8 
tot 2/9]

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 september 2012. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 augustus 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 September 15th, 2012.
Please send your information before
August 15th, 2012 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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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

nummer 157 mei – juni 2012

| Marc De Kesel Pur Amour. De logica van de gift en haar 
impasse | Dirk Lauwaert De Man, het Leven, het Kostuum 
| Elise Noyez Het kunstenaarsportret als kunstkritiek? 
Fotografische lessen over Blinky Palermo | Lisa Colpaert & 
Steven Jacobs Dood en vrouwenportretten in noir thrillers 
en gothic melodramas. Kleine museumgids voor een Noir 
Portrait Gallery | Koen Brams & Dirk Pültau De collectie 
Visser | Rudi Laermans Cultuurliefde maakt nog geen 
cultuur politiek. Over Bart Carons Niet de kers op de taart

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 clandesti-
ne 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).
Julian Heynen Curator en publicist. Hij is momenteel 
artistiek directeur van de Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf. Hij stelde tentoonstellingen samen 
van kunstenaars als Miroslaw Balka, René Daniëls, 
Katharina Fritsch, Dominique Gonzalez-Foerster, Rodney 
Graham, Andreas Gursky, Martin Kippenberger, Bruce 
Nauman, Roman Ondák, Gerhard Richter, Wilhelm Sasnal, 
Gregor Schneider, Tino Sehgal, Thomas Struth, Rosemarie 
Trockel, Luc Tuymans, Lawrence Weiner en Franz West. 
Stefanie Kreuzer Promoveerde in 2001 aan de Freie 
Universität Berlin met een proefschrift getiteld Katastrophe 
als Übergangsmodus kultureller Systeme im 20. Jahrhundert 
und das Phänomen des Übergangs bei Wolfgang Max Faust. Van 
2004 tot 2006 was ze directeur van de Neuer Aachener 
Kunstverein (NAK). Sinds januari 2007 is ze verantwoorde-
lijke voor de permanente collectie en tijdelijke tentoonstel-
lingen van het Museum Morsbroich, Leverkusen.
Valeria Liebermann Werkt sinds midden jaren 90 als 
freelancecurator met als specialiteit hedendaagse kunst. Ze 
leeft in Düsseldorf.
Maarten Liefooghe Ingenieur-architect. Is verbonden 
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de 
Universiteit Gent waar hij een proefschrift voorbereidt 
onder de titel Het kunstenaarsmuseum: de monografische fac-
tor in de museumarchitectuur.
Jeroen Peeters Studeerde kunstwetenschappen en wijsbe-
geerte. Hij is actief  als essayist, dramaturg, performer en 
docent in het veld van de hedendaagse dans en leidt Sarma, 
een werkplaats voor discursieve praktijken.
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).
Marc Schepers Werkt rond participatie en interactie van 
en met de toeschouwers, en ontwikkelt regelmatig werken 
met een maatschappelijke inslag. Is sinds 2002 actief  met 
projecten in samenwerking met de bewoners van de sociale 
hoogbouwwijk Europark op Antwerpen-Linkeroever (o.a. 
Venstergalerie, Doe mee! Atelier).
Christophe Van Gerrewey FWO-aspirant aan de Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent. Redacteur 
van Rooted in the Real. Writings on architecture by Geert Bekaert 
(WZW Editions & Productions, 2011). Auteur van de roman 
Op de hoogte (Antwerpen, De Bezige Bij, 2012).
Bart Verschaffel Filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar 
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de Universiteit Gent. Recente boekpublicaties: Van 
Hermes en Hestia. Over Architectuur (tweede vermeerderde 
uitgave, Gent, A&S Books, 2010); De zaak van de kunst. Over 
kennis, kritiek en schoonheid (Gent, A&S Books, 2011).
Stefaan Vervoort Verbonden aan de Universiteit Gent 
(Vakgroep Architectuur & Stedenbouw) en de Vrije 
Universiteit, Amsterdam (Visual Arts, Media & Architecture 
(VAMA)). Hij bereidt een proefschrift voor over de uitwisse-
ling tussen kunst en architectuur na de Tweede 
Wereldoorlog, en over het ontstaan van architectuurmu-
sea. Hij is medesamensteller van het boek Orban Space: The 
Work and Practice of  Luc Deleu-T.O.P. office (samen met 
Wouter Davidts en Guy Châtel, Amsterdam, Valiz, 2011). 
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Chikako Watanabe, Island Tracing 
(Schokland - Sakushima) (2012,  foto)


