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Oproep
Dit is het laatste nummer van  
De Witte Raaf dat met Nederlands 
subsidiegeld tot stand wordt gebracht. 
Vanaf  1 januari 2013 zal het tijd-
schrift zonder ondersteuning van 
de Nederlandse overheid moeten 
overleven. We willen er evenwel al-
les aan doen om het unieke concept 
van De Witte Raaf te behouden: een 
gratis meeneemkrant met kritische 
essays en doortimmerde kunst-
kritische bijdragen, verspreid op 
15.000 exemplaren in het gehele 
Nederlandstalige gebied en met een 
onbeperkt toegankelijke website, 
die alle teksten aanbiedt in digitale 
vorm (www.dewitteraaf.be).
 Om dit mogelijk te maken zullen 
we voortaan middelen uit alterna-
tieve – en dus ook private – bronnen 
moeten werven. De Witte Raaf wil 
daarom een beroep doen op al haar 
lezers en sympathisanten. Alleen 
met de hulp van jullie kunnen we 
ervoor zorgen dat De Witte Raaf  zich 
op hetzelfde niveau handhaaft.
 Je kan ons steunen door maande-
lijks een (klein) bedrag te schenken, 
een abonnement of  steunabonne-
ment te nemen, of  toe te treden tot 
de groep permanente partners van 
De Witte Raaf. 

Het laatste nummer van 2012 
opent toepasselijk met de speech 
die Marlene Dumas hield naar aan-
leiding van de aanvaarding van de 
Johannes Vermeer Prijs 2012.  
De Nederlandse kunstenares trekt 
er hard van leer tegen het roekeloze 
besparingsbeleid van uittredend 
Staatssecretaris van Cultuur Halbe 
Zijlstra, die nota bene zelf  bij de  
officiële overhandiging van de prijs 
aanwezig was.
 De twee daaropvolgende bijdra-
gen vormen een vervolg op het 
vorige nummer dat handelde over 
de academisering van het kunst-
onderwijs. Omstreeks het ter perse 
gaan van het vorige nummer raakte 
het nieuws bekend dat Peter De 
Graeve als decaan van de Faculteit 
Architectuur en de Kunsten (FAK) 
ontslag had genomen. De FAK werd 
in 2010 opgericht om de integratie 
van de kunstopleidingen van de 
Associatie KU Leuven in de univer-
siteit voor te bereiden. De Graeves 
ontslag maakt onmiskenbaar duide-
lijk dat die integratie niet van een 
leien dakje loopt. Koen Brams & Dirk 
Pültau gingen met hem in gesprek 
over de FAK, zijn visie op het onder-
zoek en het doctoraat in de kunsten, 
en de redenen van zijn ontslag. 
Aansluitend bij dit interview publi-
ceren we een brief  waarin studenten 
van Sint-Lucas Gent hun bezorgd-
heid uitdrukken over de effecten van 
de academisering op hun onderwijs. 
In een tweede bijdrage – een lezing 
gehouden in het kader van het sym-
posium Old School, Nieuwe Klas naar 
aanleiding van 150 jaar Sint-Lucas 
– gaat Felicity Allen in op een veront-
rustende ontwikkeling binnen het 
(Britse) kunstonderwijs: de standaar-
disering en formattering van het 
schetsboekje.
 Carel Blotkamp plaatst kritische 
kanttekeningen bij de renovatie 
en uitbreiding van het Stedelijk 
Museum van Amsterdam, en bij de 
tentoonstellingen die het nieuwe 
Stedelijk bij de heropening program-
meerde. Het nummer besluit met een 
bijdrage van Steven Jacobs over de 
relatie tussen film en sculptuur.

Toespraak tijdens de uitreiking van 
de Johannes Vermeer Prijs 2012,  
in Museum het Prinsenhof in Delft, 
op 29 oktober 2012

Het moeilijkste met alles is het begin. Het einde komt vanzelf, 
want in het begin ligt het einde. Zo is het met kunst, net als 
met toespraken houden: waar en hoe begin je?
 Misschien toch maar met het moeilijkste beginnen – daar-
na kunnen we dan feest vieren. Allereerst wil ik zeggen: om al 
de redenen te geven waarom ik hier niet had moeten staan, 
en al de redenen te geven waarom ik hier wel sta, is 10 minu-
ten absoluut niet genoeg (bij mij zijn 10 minuten sowieso nooit 
genoeg). 10 minuten, dat is alleen maar een inleiding.
 Eigenlijk ben ik mijn hele leven bezig met deze twee vra-
gen: waarom ben ik hier en waarom behoor ik hier te zijn? 
Een schrijver zei ooit (ik vergat wie): ‘Wij zijn hier om het leven 
voor andere mensen beter te maken, maar waarom die andere 
mensen hier zijn, weet geen mens!’ Grappig dat wanneer je 
mensen schildert, men daar meteen uit concludeert dat je van 
mensen houdt. Dat is helemaal niet zo. Bij ons thuis hing zo’n 
Mad Magazine-achtige uitspraak: ‘I love mankind, it’s people I 
can’t stand.’ Maar goed, wij kunnen niet zonder elkaar. We zijn 
verplicht om ons tot elkaar te verhouden. Koste wat het kost.

Ik kreeg een staatsprijs. En ik wist niet wat ‘de staat’ was. 
Men kan het woord ook nog anders begrijpen, zoals ik het 
vaak las: ‘Door internationaal terrorisme verkeren wij allemaal 
in een permanente staat van oorlog…’ Ik vroeg, maar is de 
staat dan hetzelfde als de regering? En zij zeiden, nee. Dus 
zei ik, waarom krijg ik de prijs dan van meneer Zijlstra? Zij 
zeiden: hij heeft de prijs niet ingesteld, maar doet het uit naam 
van zijn functie.
 Een goede vriend reageerde met: ‘Marlene, een staats-
prijs: it’s time to run!’
 Nu is het geen geheim dat ik en meneer Zijlstra het in bijna 
alles omtrent het kunstbeleid met elkaar oneens zijn. Ik ken 
hem niet persoonlijk. Dat is natuurlijk beter zo, want zo wordt 
mijn kijk op onze professionele relatie niet vertroebeld.
 Dit is een prijs voor de kunsten en wij vertegenwoordigen 
hier allebei een visie op kunst. Om deze prijs serieus te nemen, 
moeten wij kunst serieus nemen. En moeten wij elkaar serieus 
nemen. Ok. Eerst erkennen wij waar we vandaan komen.

Filmfragment Miss Interpreted

(Home is where the Heart is, 1994)
My fatherland is South Africa. My mothertongue is 

Afrikaans. My surname is French, I don’t speak French. 
My mother always wanted me to go to Paris, she thought 

Art was  French, because of  Picasso. I thought Art was 
American, because of  Artforum.

 I thought Mondrian was American too, and that 
Belgium was a part of  Holland. I live in Amsterdam and 
have a Dutch passport. Sometimes I think I’m not a real 

artist, because I’m too halfhearted, and never quite know 
where I am.

Nog even terug naar de aard van prijzen. Jean-Paul Sartre was 
59 jaar – even oud als ik nu – toen hij in 1964 de Nobelprijs 
voor Literatuur afwees. Hij zei dat hij geen instituut wilde wor-
den en dat het zijn vrijheid zou belemmeren.
 Susan Sontag accepteerde in 2001 wel de Jeruzalem Prijs 
voor Literatuur, maar niet zonder ongemak.

You can’t get away from those you don’t like, ‘cos they 
pay for you. (Marlene Dumas, 1997)

Elke eer heeft zijn nadeel en elke prijs zijn prijs.

Eigenlijk kwam ik naar Nederland door een prijs, zou je kun-
nen zeggen. Ik kreeg de Jules Kramer Scholarship van de 
Universiteit van Kaapstad, voor twee jaar studie oorsee. Mijn 
moeder zei, toen ik die avond een steentje tegen haar raam 
gooide om te vertellen dat ik de beurs had gekregen, dat zij 
wist dat ik zou weggaan. Ikzelf wist het nog niet. Het was 
nooit mijn bedoeling om in Holland te blijven. Het was wel 
heerlijk om als meisje alleen ’s avonds over straat te kunnen 
lopen en alle verboden boeken te kunnen lezen. Holland is 
goed voor mij geweest. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. 
Holland gaf mij de ruimte om afstand te kunnen nemen. In 
1976 kreeg Zuid-Afrika voor het eerst televisie. In 1983 deed 
ik mijn eerste televisieoptreden in Nederland. Ik dacht dat het 
ging over hoe mooi diversiteit was, maar er was een subtekst. 

Vreemde gasten – Buitenlanders in Nederland, 1983
(fragment uit het televisieprogramma De tweede Natuur, 
aflevering 5 – Bram Vermeulen interviewt o.a. Barbara 
Bloom, Marlene Dumas en Gerhard van Graevenstein)

De helft van dit gezelschap is reeds overleden… Tja, van bui-
tenlanders naar allochtonen. Ik heb daarover ooit een T-shirt 
gemaakt, met de volgende fout gespelde tekst: ‘Ik is een 

alachtoon.’ Ik zou kunnen zeggen, ik doe het voor de alloch-
tonen. Dat is een reden om deze prijs aan te nemen. Nee 
toch, ik doe het ook niet voor de autochtonen. Ook nog zo 
een lelijk woord. In een artikel over elitarisme voor een kunst-
tijdschrift schreef ik ooit: ‘I don’t do it for the people and I 
don’t do it against the people, if at all I do it from the people.’
 Een andere reden: ik ben ook nog een vrouw. Ik vind dat 
kunst androgyn is, maar men vraagt mij altijd hoe het is om 
een vrouw te zijn die kunst maakt. 

Filmfragment Miss Interpreted

(I paint, because I am a woman, 1993)
I paint because I’m a woman. (It’s a logical necessity.)  
If  painting is female and insanity is a female malady, 

then all women painters are mad and all male painters 
are women.

Ik zou kunnen zeggen, ik deed het voor de vrouwen. Maar zo-
als mijn moeder aan mij zei toen zij nog leefde: voor mij hoef 
je het niet te doen.

Pleidooi

Ik neem de prijs aan omdat ik een pleidooi voor de kunst wil 
houden.
 Kunst is niet een kwestie van een onschuldige smaak. Er 
bestaat geen ‘neutrale’ kijk op. Kunst is er om ons te bevrij-
den van de dictatuur van onze cultuur. Onze eigen cultuur – 
niet van buiten, maar van binnen. Kunst is er om ons eraan te 
herinneren dat alle wetten met betrekking tot wat mooi is en 
waardevol door mensen gemaakt worden en dus altijd voor 
verandering vatbaar zijn.

1. Ik pleit ervoor dat het concept-wetsvoorstel, dat op de val-
reep is ingediend om de kunst- en cultuurvakken in de bo-
venbouw van het voortgezet onderwijs vrijwel geheel af te 
schaffen, niet zou worden aangenomen. Hiermee zouden wij 
het belangrijkste vakgebied voor een samenleving in de 21ste 
eeuw afschaffen. We kunnen niet toelaten dat Nederland in 
een bekrompen cultuurnationalisme verzandt. We leven in 
een globale, interculturele wereld. We sturen onze jonge mi-
litairen naar Afghanistan, maar willen niet over de Afghaanse 
cultuur leren. 

2. Ik pleit voor een inburgeringscursus in Kunst en Cultuur 
voor alle toekomstige wetgevers die zich met de kunsten 
bezig houden.

3. Ik pleit ervoor dat kunstwaardering niet door marktfun-
damentalisme sneuvelt. ‘Alles beïnvloedt alles’, citeerde de 
kunstenaar Hans Haacke ooit de reclamemagnaat Saatchi, 
die op zijn beurt de filosoof Marx citeerde. Ik geloof dat ook, 
maar soms denk ik: zalig zijn zij die van de veilinghuizen ge-
spaard zijn gebleven. 

4. Ik pleit ervoor dat de Nederlandse overheid meer trots 
uitdraagt over wat er op beeldend vlak gepresteerd wordt. 
Neem de kwaliteit van de postacademische instellingen. Het 
model van het kunstenaarsinitiatief Ateliers ’63 heeft alle hui-
dige vormen van postacademische instellingen beïnvloed en 
dat heeft ervoor gezorgd dat het wereldberoemde plaatsen 
zijn geworden. Alleen de bewindslieden begrepen dit niet. 
Het is ironisch en tragisch, terwijl trendsetters zeiden: Klein 
is het nieuwe Groot. De Ateliers wordt voor deze principes 
niet beloond, maar afgestraft. In de sixties wantrouwden wij 
huwelijken, maar nu niet meer – dus vooruit. Uiteindelijk komt 
er een mooie fusillering, fusie bedoel ik, tussen de Ateliers en 
De Rijksakademie. Het wordt mooi: steun hen uit trots en niet 
omdat het moet. 

Slot

Ik wil de jury bedanken voor de grote eer die u mij bewijst, dat 
u erop vertrouwt dat ik genoeg inzicht in de beeldende kunst 
heb om het voorrecht te mogen krijgen zo’n groot bedrag te 
ontvangen. Ook wil ik nogmaals benadrukken dat in de kunst 
er niet een top bestaat, zoals een berg waarop je gaat zitten 
om dan tevreden naar beneden te kijken. Jij kunt niet de top 
eren, als jij de basis niet waardeert! De grootste vijand van 
een kunstenaar is de kunstenaar zelf. Het mooie van kunst is 
dat het je leert om van de vrijheid van een ander te kunnen 
genieten. Maar het moeilijkste is dat je dus weet dat het ei-
genlijk altijd anders kan.

Van Gogh schreef ooit: ‘Ik maak kunst om iets terug te geven 
aan het leven.’
 Ik ben dankbaar dat ik in staat ben om het besluit te kun-
nen nemen dat ik zo met u zal delen. Deze prijs is nog jong 
– schaf hem alstublieft niet af.
 Ik neem de eer aan en ik geef het prijsgeld door aan de 
Ateliers.

Marlene Dumas, Amsterdam, 28 oktober 2012
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CeCilia Jaime 
Gallery 
Light Installations
Octavio Amado Solo Show
  15/11 tot 08/12 

Galerie
S. & H. De BuCk 
Het paradijs–Le paradis– 
The paradise 1972–2012.
Galerie S. & H. De Buck viert 
haar 40 jarig bestaan!
DEEL I 
  Opening: 22/11 om 19:00u 
  door Jan Hoet
  23/11 tot 29/12
DEEL II
  Opening: 01/03 om 20:00u 
  door Stef Van Bellingen
  23/11 tot 29/12 
Kunstenaars:
Maureen Bachaus,Klaus Baumgärtner, Koen 
Blanckaert, Evi Breuer, Marie-Odile Candas 
Salmon, Johan Clarysse, Robine Clignett, 
Siegfried De Buck, Jimi Dams, Jean De Groote, 
Ann De Caestecker, Geert De Smet, Marie-
Jeanne De Smet, Pierre Depuydt, Dany Lobe, 
Meltem Elmas, Karel Fonteyne, Marie-Paule 
Haar, Philip Henderickx, Emiel Hoorne, Ian 
Kane, Frans Labath, Tomas Lahoda, Maaike 
Leyn, Daniël Libens, Andreas Lyberatos,  
Marcase, Karl Mechnig, Parcifal, Haleh 
Redjaian, Reniere & Depla, Alan Smith,  
Margriet Smulders, Stefaan Van Biesen,  
Jan Van den Abbeel, Hans Vandekerckhove,  
Luc VanderVelde Lux, Sven Verhaeghe,  
Piki Verschueren, Liesbet Verschueren, 
Frans Westers  

kioSk 
Observatory Crest
Jean Bernard Koeman
ism. Koen Augustijnen
  07/12 tot 13/01

Ulla von Brandenburg
  16/02 tot 14/04

Galerie 
Jan DHaeSe 
Stil(l)-Leven(s)
Ingrid Castelein
  tot 23/12

Hurt
Jan Stremes
  13/01 tot 24/02

Inside/Out
Stéphanie Leblon
expo en boekvoorstelling 
  10/03 tot 21/04

Galerie 
TaTJana PieTerS 
The New Candour!
Werk van Kasper Bosmans, 
Rein Dufait en Tamara Van San 
ontmoet werk van Luc Deleu, 
Bernd Lohaus en Panamarenko.
Samengebracht door Hans Theys in 
samenwerking met Tatjana pieters.
  FiniSSAge: 23/12 om 15:00u

Early Works, Late Moment
Adriaan Verwée
The Drum in the Mouth
Julia Spínola
Interpunction #4
Mauro Cerqueira
  Opening: 13/01 om 15:00u
  13/01 tot 17/02

Arco Madrid
Bart De Clercq &  
Tamara Van San
ism. ARCADe, London /  
Caroline Achaintre & Luca Bertolo
  13/02 tot 17/02 

Art13 London / London First
Kasper Bosmans, Rein Dufait,  
Tamara Van San
  01/03 tot 03/03

 

kriSTof De  
ClerCq Gallery 
Honoré d’O & Johan De Wit
  Opening: 24/11 om 15:00u 
  24/11 tot 13/01

Vicken Parsons
  26/01 tot 10/03 

CroxHaPox 
Instalraam/Window Project
Reinhard Doubrawa
LOCATie: Onderstraat 26
  nov–Dec

TVF Art Doc
Oliver Kunkel, Maja Wirkus,  
Bram van Stappen,  
Jasmijn Krol
  25/11 tot 23/12

Galerie 
forTlaan 17 
Office Paintings
Jacques Charlier
  tot 26/01

The End of the World
Jacques Charlier
Locatie-project van galerie 
Fortlaan 17 in Brussel.
LOCATie: Zennestraat 17,  
1000 Brussel
  22/12 tot 23/12 
  van 14:00u tot 18:00u

Stief Desmet
 22/02 tot 20/04

ConTemPorary
arT GenT

GaLErIE S. & H. DE Buck
Zuidstationstraat 25
09.225.10.81 
wo-za: 15-18u en op afspraak
www.galeriedebuck.be

GaLErIE FortLaan 17
Fortlaan 17
09.222.00.33 
wo-vr: 14-18u, za: 12-18u
www.fortlaan17.com

croxHapox
Lucas Munichstraat 76-82
0479.45.37.79
do-zo: 14-18u
www.croxhapox.org

GaLErIE tatjana pIEtErS
nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo-zo: 14-18u en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kIoSk
Louis pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di-vr: 14-18u, za-zo: 11-18u
www.kioskgallery.be

GaLErIE jan DHaESE
Ajuinlei 15 B
0477.43.77.94 
do-za: 14-18u, zo: 11-14u
www.jandhaese.be

krIStoF DE cLErcq GaLLEry
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
vr-zo: 15-18u
www.kristofdeclercq.com

cEcILIa jaImE GaLLEry
Kraanlei 55
09.225.75.32 / 0476.64.55.57
wo-za: 13-18u en op afspraak
www.ceciliajaime.com

rr

GEnt matInEES
02/12 van 11:00u tot 18:00u
www.gentsekunstweek.be
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1. Van GAFKA naar FAK

Koen Brams/Dirk Pültau: Onlangs besliste jij 
om terug te treden als decaan van de FAK, de 
Faculteit Architectuur en Kunsten van de 
Associatie KU Leuven. Vooraleer in te gaan op 
de redenen voor die beslissing, willen we het 
hebben over jouw rol in het Leuvense project om 
een geïntegreerde faculteit voor architectuur en 
kunsten tot stand te brengen. Hoe ben je daarbij 
betrokken geraakt?
Peter De Graeve: In de loop van 2008 werd 
ik gecontacteerd door Ludo Melis, vicerec-
tor Onderwijs van de KU Leuven, die op dat 
moment ook verantwoordelijk was voor het 
IvOK (Instituut voor Onderzoek in de 
Kunsten). Ik was op dat moment werkzaam 
als docent filosofie aan de Universiteit 
Antwerpen. In die hoedanigheid was ik 
betrokken bij de oprichting van een Faculteit 
Kunsten door de Associatie Universiteit & 
Hogescholen Antwerpen (AUHA). De 
Universiteit Antwerpen heeft geen faculteit 
Kunstwetenschappen; voor de oprichting 
van de Faculteit Kunsten deed men dus een 
beroep op kunstfilosofen en -sociologen. 
Mijn rol in dit dossier was Ludo Melis niet 
ontgaan en hij vroeg me of  ik voor de 
Associatie KU Leuven een gelijkaardig pro-
ject op poten wilde zetten.
K.B./D.P.: In de tekst Historiek van OPK, 
over IvOK naar FAK van Jan De Vuyst, die op 
de website van de FAK gepubliceerd is, lezen we 
dat jij in de commissie Regelgeving Doctoraat in 
de Kunsten hebt gezeteld, die in juni 2005 werd 
opgericht en die samengesteld was uit vertegen-
woordigers van de universiteit en de kunstde-
partementen van de Associatie KU Leuven. Jij 
volgde het dossier van de academisering van het 
kunstonderwijs binnen de Associatie KU 
Leuven reeds van bij het prille begin.
P.D.G.: Ik heb inderdaad een vergadering 
van die commissie bijgewoond, maar dat 
was slechts eenmalig. Ik heb enkele jaren 
kunstfilosofie gedoceerd aan Sint-Lucas in 
Gent en zetelde in de Commissie Regelgeving 
Doctoraat in de Kunsten als vertegenwoor-
diger van de hogeschool. Als docent van 
Sint-Lucas heb ik ook de start van het IvOK 
in 2006 meegemaakt, maar ook daar heb ik 
geen rol van betekenis in gespeeld. Mijn 
betrokkenheid bij het Leuvense verhaal 
begon pas op het moment dat ik de opdracht 
van de Associatie KU Leuven aanvaardde.
K.B./D.P.: Hoe zag de situatie eruit toen jij in 
2009 aan de slag ging bij de Associatie?
P.D.G.: Het IvOK was in juni 2006 opge-
richt, als opvolger van het OPK, het Onder-
zoeks platform Kunsten dat zowat gelijktijdig 
met de start van de Associatie KU Leuven in 
2002 tot stand was gekomen. Het instituut 
legde zich onder leiding van Yves Knockaert 
toe op het onderzoek in de kunsten, niet op 
de academisering van het onderwijs. Met dit 
laatste doel voor ogen wilde de Associatie KU 
Leuven een grote Hogeschool voor Kunsten 
en Architectuur (HOKA) formeren. Zelfs de 
oprichtingsakte was in gereedheid gebracht, 
maar de Hogeschool is nooit van de grond 
gekomen, vermoedelijk omdat de politiek dit 
project niet gunstig gezind was. Vervolgens 
opteerde men voor een andere constructie, 
de zogenaamde Geassocieerde Faculteit voor 
Kunsten en Architectuur (GAFKA) – toege-
geven, een wat ongelukkige naam vanwege 
de voor de hand liggende associatie met 
‘Kafka’. Toen ik in 2009 in dienst trad, werd 
ik decaan van deze Faculteit. Mijn opdracht 
was om ze om te vormen tot een volwaardige 
faculteit die zich zowel met onderzoek als 
met onderwijs zou bezighouden. De allereer-
ste beslissing was om niet de ‘officiële’ naam 
(GAFKA) te hanteren, maar de roepnaam 
FAK, Faculteit Architectuur en Kunsten.
K.B./D.P.: Wat bewoog jou om op de vraag van 
de Associatie KU Leuven in te gaan?
P.D.G.: Wat mij vooral aantrok, was dat het 
niet louter om een Faculteit Kunsten ging, 
zoals in Antwerpen, maar om een Faculteit 
Architectuur en Kunsten. Er bestaat in de 
Associatie KU Leuven reeds lang een nauwe 
samenwerking tussen de kunsten en de 
architectuur. De architectuur- en de kunst-
afdeling van Sint-Lukas Brussel zijn 125 
jaar geleden samen opgericht. In Gent vie-
ren ze reeds hun 150-jarig bestaan. Ze heb-
ben ontzettend lang goed met elkaar samen-

gewerkt. Ik vond het prikkelend om vanuit 
die historisch gegroeide situatie te vertrek-
ken. Daarnaast was ik – en ben ik nog steeds 
– een groot voorstander van de integratie 
van het kunstonderwijs in de universiteit.
K.B./D.P.: Waarom vind je dat een goede zaak?
P.D.G.: Voor de integratie van de kunsten in 
de universiteit kunnen tal van inhoudelijke 
argumenten worden aangevoerd. Vanaf  de 
hervorming van de hogescholen in het mid-
den van de jaren 90 maakte het hoger 
kunstonderwijs deel uit van grote koepels 
die voornamelijk professionele opleidingen 
aanbieden. Wat is de winst van de cohabita-
tion van een kunsthogeschool met een 
opleiding verpleegkunde? Volgens mij had 
men in Vlaanderen ofwel voor een doorge-
dreven professionalisering, ofwel voor een 
volledige academisering van het kunston-
derwijs moeten kiezen. Men heeft noch het 
een noch het ander gedaan. Zelf  geef  ik de 
voorkeur aan de tweede optie. In het beste 
geval is een opleiding tot kunstenaar méér 
dan een professionele opleiding. Een kun-
stenaar moet immers over zijn praktijk kun-
nen reflecteren. Anderen zullen er mis-
schien voor pleiten dat kunstenaars zich 
volledig toeleggen op het maken van kunst, 
en dat ze het reflecteren en schrijven van 
teksten over hun werk aan anderen overla-
ten. Mijn persoonlijke standpunt is dat 
kunststudenten tijdens hun opleiding ook 
een intellectuele uitdaging moeten kunnen 
aangaan. In die optiek heeft het kunston-
derwijs baat bij de integratie in de universi-
teit. Alle inhoudelijke gesprekspartners van 
het kunstonderwijs – de kunstwetenschap-
pers, de filosofen, de sociologen… – zijn 
werkzaam aan de universiteit. Bovendien 
zullen de kunsthogescholen in het licht van 
de Bolognaverklaring hoe dan ook moeten 
overgaan tot de academisering van het 
onderwijs en het onderzoek. Die klok kan je 
niet meer terugdraaien. Het is een bijko-
mend – pragmatisch – argument voor de 
integratie: de universiteit kan de kunstho-
gescholen onschatbare diensten bewijzen 
bij die academisering. Anderzijds ben ik wel 
de mening toegedaan dat de integratie op de 
eigen voorwaarden van het kunstonderwijs 
moet gebeuren. De kunstdepartementen 
moeten in staat worden gesteld om eigen 
onderzoeks- en onderwijsprogramma’s te 
ontwikkelen. Misschien knelt daar het 
schoentje.
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
P.D.G.: Het hoger kunstonderwijs is in een 
diepe existentiële crisis terechtgekomen. 
Men slaagt er in wezen niet meer in om de 
eigen verdiensten te omschrijven. Tussen 
het moment waarop een student in een 
school binnenkomt en het moment waarop 

hij die verlaat – of  als kunstenaar door-
breekt – gebeurt iets wat men niet meer kan 
definiëren. Wat is de bijdrage van het kunst-
onderwijs aan het wordingsproces van een 
kunstenaar? Ik denk dat de integratie in de 
universiteit de kans biedt om die vraag te 
beantwoorden.
K.B./D.P.: Waarom zou het kunstonderwijs 
enkel als een faculteit van de universiteit in 
staat zijn om haar identiteitscrisis — als die er 
al is — te boven te komen?
P.D.G.: De universiteit biedt vormen van 
reflectie over kunst aan die een aanvulling 
zijn bij de bestaande praktijken in de kunst-
departementen. Zij biedt dus een uiterst 
belangrijke meerwaarde die de academies 
kan uitdagen om zichzelf  opnieuw uit te 
vinden.
K.B./D.P.: Hoe zou jij zelf  de educatieve rol van 
het kunstonderwijs omschrijven?
P.D.G.: In het kunstonderwijs wordt de stu-
dent gestimuleerd om over de betekenis van 
zijn praktijk te reflecteren en dat vormt in 
mijn ogen ook de kern van het onderzoek in 
de kunsten. Onderzoek in de kunsten is 
niets anders dan het artistieke en maat-
schappelijk-filosofische onderzoek naar de 
fundamentele voorwaarden van de kunst-
beoefening vandaag. In de praktijk betekent 
dit dat studenten in een kunsthogeschool, 
zeker in hun masterjaren, nadenken over 
hun eigen praktijk en dat ze die gedachten 
naar buiten brengen in de vorm van kunst-
werken, die bovendien vergezeld gaan van 
papers. Het doctoraat in de kunsten is vol-
gens mij niet meer of  niet minder dan het 
examen derde cyclus dat verbonden is aan 
het vierjarige onderzoek van een kunste-
naar. In Leuven hebben we gewerkt aan een 
model waarbij het doctoraat een artistieke 
en een theoretische of  discursieve compo-
nent omvat. In het Brusselse model dat ont-
wikkeld werd door Hans De Wolf, die als 
hoogleraar verbonden is aan de Vrije 
Universiteit Brussel, wordt voornamelijk 
ingezet op het kunstwerk als dusdanig.
K.B./D.P.: Daarnet stelde je dat de integratie 
van de kunsthogescholen in de universiteit op 
hun voorwaarden tot stand moet komen. Neem 
je door een discursief  luik te eisen niet gewoon 
de universitaire maatstaven over? Je zou er ook 
voor kunnen pleiten om het onderzoek centraal 
te stellen dat met het maken van kunst gepaard 
gaat. 
P.D.G.: Ik begrijp jullie opmerking, maar het 
pleidooi voor een puur artistiek doctoraat 
zal er omgekeerd toe leiden dat het docto-
raat te cultureel wordt. Het onderscheid tus-
sen het academische onderzoek in de kun-
sten en datgene wat in de kunstwereld 
gebeurt zal volledig vervagen. Tussen doc-
toraten enerzijds en de gebruikelijke aan-

vragen bij de Beoordelingscommissie 
Beeldende Kunst van het Ministerie van 
Cultuur anderzijds zal er geen verschil meer 
zijn. Volgens mij is dat onderscheid noch-
tans cruciaal. Het is van het grootste belang 
om te zoeken naar een definitie van wat er 
in het onderzoek in de kunsten – met het 
doctoraat in de kunsten als bovenbouw – 
specifiek op het spel staat. Om dezelfde 
reden lijkt het mij van belang om aan het 
discursieve luik van een doctoraat in de 
kunsten vast te houden. Anders is er geen 
enkele garantie dat het onderzoek van een 
kunstenaar reflexief  is. 
K.B./D.P.: Waarom wil jij een garantie voor het 
reflexieve karakter van het kunstwerk? Is het 
niet voldoende om uitgaande van het kunstwerk 
zelf  te bepalen of  de kunstenaar reflecteert over 
wat hij doet?
P.D.G.: Nee, ik vind dat het doctoraat van 
een kunstenaar iets anders moet omvatten 
dan louter en alleen een kunstwerk. Hoe 
garandeer je anders dat het onderzoek in de 
kunsten op een niet-discursieve manier 
toch reflexief  is? De kunstenaar moet mijns 
inziens een onderzoeksvraag formuleren, 
waarop hij een antwoord biedt in de vorm 
van een kunstwerk en een theoretische 
tekst. Dat moet voor de instantie die onder-
zoeksbeurzen uitreikt een specifiek onder-
zoeksresultaat opleveren.
K.B./D.P.: Hoe evalueer jij de doctoraten in de 
kunsten die tot nog toe zijn afgeleverd?
P.D.G.: De kwaliteit ligt vooralsnog te laag, 
dat moet ik grif  toegeven. Hooguit dertig 
procent van de doctoraten die tot nu toe 
behaald werden, kunnen goed tot zeer goed 
genoemd worden. Zeventig procent haalt de 
lat niet. Het is tot dusverre een proces van 
vallen en opstaan. We hebben nog minstens 
vijftien jaar nodig vooraleer we over een 
staalkaart van kwaliteitsvolle doctoraten 
zullen beschikken. Het is de taak van de 
overheid, de universiteiten en de kunstde-
partementen om het onderzoek in de kun-
sten de nodige tijd te gunnen.

2. De FAK

K.B./D.P.: In 2009 werd jij benoemd tot 
decaan van de Geassocieerde Faculteit voor 
Kunsten en Architectuur (GAFKA). Jouw 
opdracht was om deze om te vormen tot een vol-
waardige – in de universiteit geïntegreerde – 
faculteit. Hoe heb je dat aangepakt?
P.D.G.: Meteen na mijn aanstelling ben ik 
samen met enkele medewerkers – in het bij-
zonder Tom Van Imschoot (vicedecaan 
Onderwijs) en Liesbeth Huybrechts (vicede-
caan Onderzoek) – begonnen aan de voor-
bereiding van de oprichting van de Faculteit 

Leuven, architectuur en de kunsten
Interview met Peter De Graeve over zijn ontslag als decaan van de Faculteit Architectuur en Kunsten (FAK)

In de nacht van 4 op 5 oktober werd de constructie van Jan De Vylder, die naar aanleiding van 150 jaar Sint-Lucas opgetrokken werd voor de poorten van  
Sint-Lucas Beeldende Kunst (Gent), met protestslogans beschilderd. De slogans werden daags nadien weer overschilderd. Toestand op zondag 7 oktober
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Architectuur en Kunsten (FAK). We effen-
den de weg voor de integratie van het IvOK 
in de FAK en hielden ons daarnaast inten-
sief  bezig met de academisering van het 
kunstonderwijs. We zijn nauw gaan samen-
werken met de universiteit van Göteborg, 
zowel met de faculteit kunsten die reeds 
geïntegreerd is, als met de autonome facul-
teit architectuur. Ook met het Royal College 
in Londen hebben we interessante contac-
ten uitgebouwd. Uiteindelijk is de FAK op 25 
februari 2010 boven de doopvont gehou-
den. We hebben daartoe een plechtigheid 
georganiseerd in aanwezigheid van Vlaams 
Minister van Onderwijs Pascal Smet.
K.B./D.P.: Was het vanzelfsprekend dat jij 
decaan werd en niet Yves Knockaert, die direc-
teur was van het IvOK?
P.D.G.: Op die vraag moet ik het antwoord 
schuldig blijven. Ik weet enkel dat er heel 
wat overleg heeft plaatsgevonden vooraleer 
ik benaderd werd om decaan te worden van 
de GAFKA.
K.B./D.P.: Hoe stond men binnen de Leuvense 
associatie tegenover het project van de FAK?
P.D.G.: Met de top van de universiteit – de 
rector, de vicerectoren en de decanen – heb 
ik zeer goed kunnen samenwerken. Zij 
waren overwegend voorstanders van de 
integratie. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te 
zeggen dat er in de universiteit en ook in alle 
kunstdepartementen voor- en tegenstan-
ders van de integratie waren. Dat gevecht is 
jammer genoeg nog steeds niet beslecht.
K.B./D.P.: Wie waren de tegenstanders binnen 
de universiteit?
P.D.G.: Moeilijk te zeggen. Mijn aanvoelen 
was dat er tegenstanders waren, in elk geval 
ten opzichte van ons, de promotors van het 
hoger kunstonderwijs, maar zij hebben zich 
nooit als dusdanig kenbaar gemaakt.
K.B./D.P.: Dat is vreemd.
P.D.G.: Het probleem is dat er – althans bij 
mijn weten – in de schoot van de universiteit 
nooit een publiek debat is gevoerd over de 
integratie van het kunstonderwijs. Dat we 
binnen de universiteit weerstand ondervon-
den, wijst erop dat er tegenstanders waren, 
maar naar hun motieven kan ik slechts gis-
sen. Ik vermoed dat velen opkeken tegen de 
verhoogde werklast die de komst van de 
nieuwe opleidingen naar de universiteit met 
zich mee zou brengen. Sommigen zullen 
allicht ook inhoudelijke bezwaren hebben 
gehad tegen de aansluiting van de hogere 
kunstopleidingen bij de menswetenschap-
pen. Faculteiten en groepen van faculteiten 
zien ook nauw toe dat hun eigen onder-
zoeksfinanciering niet verwatert. Maar dit is 
speculatie. Daarnaast waren er heel wat 
mensen die de integratie van de kunsten in 
de universiteit wel gunstig gezind waren.
K.B./D.P.: Wie waren de voorstanders?
P.D.G.: Binnen de Faculteit Letteren waren 
vooral de letterkundigen enthousiast. Zij 
vonden het een goede zaak dat de opleidin-
gen drama van bijvoorbeeld het Lemmens-
instituut naar de universiteit zouden 
komen. Op die manier zouden ze een aantal 
onderzoeksterreinen cadeau krijgen en 
bovendien hun positie binnen de universi-
teit versterken. Iets analoogs geldt voor het 
departement Kunstwetenschappen, dat in 
de opleiding beeldende kunst een medestan-
der zag. Sommige van onze bondgenoten 
kwamen dan weer uit een totaal andere 
hoek. Zo reageerde de Groep Wetenschap & 
Technologie van de KU Leuven erg enthou-
siast op de komst van de kunstopleidingen. 
Veel exacte wetenschappers zijn gefasci-
neerd door de onderzoeksmethodes die in de 
kunsten worden gehanteerd.
K.B./D.P.: Hoe lagen de kaarten binnen de 
Associatie KU Leuven? 
P.D.G.: We botsten voortdurend op weer-
stand. Een deel van de verklaring ligt zeker 
in de ongelijke verhouding tussen de uni-
versiteit en de nieuwe opleidingen die bij de 
universiteit zouden aansluiten. Instellingen 
hebben ook voortdurend de neiging hun 
verworvenheden te beschermen. Dat is 
menselijk. Waar ik me wel aan stoorde, is 
het argument van de eigenheid en de auto-
nomie van het kunstonderwijs dat in het 
debat over de academisering door de kunst-
hogescholen gebruikt werd. In Sint-Lucas 
Gent – een van de kunsthogescholen bin-
nen de Associatie KU Leuven – gingen zelfs 
stemmen op om het kunstonderwijs 
opnieuw autonoom te maken. Volgens mij 
geloof  je in sprookjes als je vandaag nog 
voor de autonomie van het kunstonderwijs 
opkomt. In de wereld van vandaag heeft 
autonomie niets meer te betekenen. Ik vind 
het argument van de ‘eigenheid’ van het 

kunstonderwijs zonder meer ongepast. De 
kunst heeft zelfs in haar onderzoeksmetho-
dieken geen eigenheid te verdedigen.
K.B./D.P.: Waarom? Kunst is toch een specifie-
ke praktijk?
P.D.G.: Zeker, maar dat vind ik nog geen 
reden om je op de eigenheid van het kunst-
onderwijs te beroepen. Ik stoor me vooral 
aan het mystificerende en al te romantische 
van dat argument. Ook het voortdurende 
gehamer op de tegenstelling tussen het 
artistieke en het wetenschappelijke vind ik 
niet zinvol. Ik ben van mening dat die tegen-
stelling niet productief  is. De academisering 
van het kunstonderwijs is een verhaal 
geworden van elkaar versterkende inerties: 
er beweegt niets binnen de kunstdeparte-
menten, tussen de kunstdepartmenten 
onderling, tussen de kunstdepartementen 
en de universiteit, en evenmin tussen de 
verschillende associaties in Vlaanderen. 
Iedereen waant zich Sneeuwwitje. Iedereen 
meent over het onderzoek in de kunsten zijn 
zeg te kunnen en moeten doen. Zo blijven 
we de inertie maar versterken. Het enige dat 
vaststaat, is dat men niet weet hoe men 
vooruit moet. Terwijl we dringend een 
gemeenschappelijke basis moeten vinden 
om het project van de academisering van de 
kunsten een nieuwe start te geven. De 
kunstdepartementen zouden uit hun egel-
stelling moeten komen. Ze zouden moeten 
begrijpen dat hen een reële kans geboden 
wordt om zichzelf  opnieuw uit te vinden en 
voor zichzelf  een nieuwe plek te veroveren. 
De FAK wilde daartoe een aanzet zijn. De 
samenwerking tussen architectuur en kun-
sten bood mijns inziens de mogelijkheid om 
een nieuwe dynamiek op gang te brengen.
K.B./D.P.: Op de website van de FAK staat een 
visienota van jouw hand onder de titel Geen 
Universiteit zonder kunsten, waarin jij een 
pleidooi houdt voor de integratie van de kunsten 
in de universiteit. Van wanneer dateert deze 
nota?
P.D.G.: Ik heb die tekst geschreven naar 
aanleiding van de officiële oprichting van de 
FAK op 25 februari 2010. Tijdens de relatief  
besloten plechtigheid met Vlaams Minister 
van Onderwijs Pascal Smet is de nota rond-
gedeeld. Hij heeft later nog meermaals als 
discussietekst gediend.
K.B./D.P.: Je hebt het in die tekst uitgebreid 
over Bologna. Waarom?
P.D.G.: Ik wou teruggrijpen naar de oor-
spronkelijke geest van de Bolognaverklaring. 
De eigenlijke aanleiding van Bologna was 
de viering van het 750-jarig bestaan van de 
Sorbonne in 1998. Er werd toen uitgebreid 
gediscussieerd over het nieuwe mensbeeld 
dat gepaard ging met de oprichting van de 
universiteiten en de academies in de late 
Middeleeuwen en de vroege Renaissance. 
Volgens mij veronderstelt de integratie van 
de kunsten in de universiteit een even dras-
tische omslag in het denken – even ingrij-
pend als het denken vanuit een nieuw 
mensbeeld dat in het ‘Herfsttij der Middel-
eeuwen’ het ontstaan van de universiteiten 
en academies mogelijk maakte. Ik ben ech-
ter evenmin blind voor de aberraties van 
Bologna. Ik besef  zeer goed dat het Bologna-
akkoord voor een groot deel op een efficiën-
tie- en concurrentielogica stoelt, en dat het 
er bijvoorbeeld in hoge mate om gaat het 
onderwijs te stroomlijnen, te uniformiseren 
en competitiever te maken. Het is zeker een 
belangrijke verworvenheid dat studenten 
makkelijk kunnen reizen, omdat studiepun-
ten in Engeland hetzelfde waard zijn als in 
Portugal, maar dat mag niet de enige inzet 
van Bologna zijn. Anders komen we in de 
meritocratie – om een term van Paul 
Verhaeghe te gebruiken – van het hoger 
onderwijs terecht. Heel wat universitairen 
zijn het overigens niet eens met die unilate-
rale en bijna universele efficiëntielogica die 
vandaag in de universiteiten heerst.
K.B./D.P.: Je richt je ook openlijk tot de univer-
siteit. Zo schrijf  je: ‘Niet wij [het hoger kunst-
onderwijs] treden toe tot de academische wereld, 
maar de universiteit zelf  is bezig op te gaan in 
een groter geheel, in een ruimer verband en in 
een ‘hoger begrip’ van de notie academische vrij-
heid waartoe, voor het eerst in de universitaire 
geschiedenis, ook de scheppingsvrijheid tafel-
recht geniet. De institutionele taak van de FAK 
zal er bijgevolg in bestaan om, op een principieel 
vlak, de universiteit vast in het spoor van de 
overtuiging te brengen (of  te houden) dat het 
artistiek onderzoek een onmisbaar onderdeel 
vormt van die ruime academische vrijheid die de 
nieuwe tijd voor ons in petto heeft.’ Je slaat in de 
nota een opvallend offensieve toon aan, die met 
name gericht is aan de universiteit.

P.D.G.: Ik was ervan overtuigd – en ben dat 
nog steeds – dat de integratie van de kun-
sten in de universiteit alleen kans van sla-
gen heeft als de universiteit een serieuze 
stap in de richting van de kunsten zet en dus 
bereid is om zichzelf  grondig te herdenken. 
Het is opnieuw nodig om na te denken welk 
mens- en maatschappijbeeld we gestalte 
willen geven. Het klopt dat we daar tot op 
heden niets van gezien hebben. Dat is een 
feit dat ik niet kan ontkennen.
K.B./D.P.: Is het niet een beetje naïef  om een 
vermanende vinger op te steken naar zo’n 
machtig instituut als de universiteit?
P.D.G.: Je kan dat inderdaad naïef  noemen… 
Sta me toe te zeggen dat ik mij in deze het 
recht van de naïviteit voorbehoud. Ik heb er 
bewust voor gekozen om mij op een naïef  of  
utopisch standpunt te plaatsen. Ik meen 
namelijk dat er in het debat over de acade-
misering van het kunstonderwijs voortdu-
rend te veel werkelijkheidsbesef  is geweest.
K.B./D.P.: Wat was de reactie van de universi-
taire wereld op de tekst?
P.D.G.: In de universiteit was de respons 
positief  bij de voorstanders. De mensen die 
er wat omheen fietsten, zaten dan waar-
schijnlijk in het stilzwijgende kamp van hen 
die het niet echt zagen zitten. In het milieu 
van de beeldende kunsten en de muziek is 
de tekst algemeen gesproken zeer goed ont-
haald, wellicht omwille van het feit dat ik 
me voornamelijk op die disciplines richtte. 
De architecten waren positief, maar konden 
er zich – terecht – iets te weinig in terugvin-
den. 
K.B./D.P.: Heb jij afgezien van je discours ook 
concrete pogingen ondernomen om de positie 
van het kunstonderwijs te versterken en de uni-
versiteit te dwingen om de kunsten tegemoet te 
komen?
P.D.G.: Ik meen van wel. We hebben het 
IvOK geïntegreerd in de FAK en hebben de 
plafonds voor de subsidieerbaarheid van de 
projecten opgetrokken. Daarnaast hebben 
we het onderzoek in de kunsten verruimd 
naar het onderzoek in de kunsten én de 
architectuur. Op het vlak van het doctoraat 
in de kunsten hebben we met de FAK grote 
stappen gezet. Zo bestond het gros van de 
commissieleden ten tijde van het IvOK uit 
universitairen of  theoriedocenten die aan 
de hogescholen waren verbonden. Wij heb-
ben ervoor gezorgd dat de kunstenaars nu 
in de meerderheid zijn. We vonden het 
immers belangrijk dat de kwaliteitsbewa-
king van het doctoraat in de kunsten door 
mensen gebeurt die zelf  een doctoraat in de 
kunsten hebben gemaakt. 
K.B./D.P.: Met de kwaliteit van de reeds afgele-
verde doctoraten is het evenwel pover gesteld, 
dat heb je zelf  aangegeven. Hoe kan de kwaliteit 
van de doctoraten worden opgekrikt als de com-
missies bevolkt worden door mensen die een 
ondermaats doctoraat hebben gemaakt? Is het 
dan niet beter om kunstenaars op basis van hun 
artistieke verdienste te vragen? 
P.D.G.: Misschien wel. We hebben met de 
FAK veel inspanningen gedaan om ervoor te 
zorgen dat de juiste mensen op de juiste 
plaats zetelen, zowel in de doctoraatscom-
missies als in de commissies die beslissen 
over de gelden voor onderzoeksprojecten. 
Dat zal in de toekomst een punt van zorg 
blijven.

3. Het ‘maatschappelijk’ debat

K.B./D.P.: Waaruit bestond je voornaamste 
taak nadat de FAK op 25 februari 2010 geïn-
stalleerd was?
P.D.G.: Mijn eerste belangrijke opdracht was 
om deel te nemen aan het ‘maatschappelijk 
debat over de mogelijke integratie van de 
academiserende opleidingen van de hoge-
scholen in de universiteiten’. Dat debat, 
waaraan alle associaties hebben gepartici-
peerd, vond in de lente van 2010 plaats in 
het Vlaams parlement. Voor de Associatie 
KU Leuven werd het woord gevoerd door 
André Oosterlinck, voorzitter van de 
Associatie. Ik heb alle hoorzittingen bijge-
woond en aan de discussies deelgenomen.
K.B./D.P.: Je noemt het een ‘maatschappelijk’ 
debat, maar wij hebben er vreemd genoeg niets 
over meegekregen…
P.D.G.: Alle debatten in het Vlaams 
Parlement zijn openbaar: je kan jezelf  uit-
nodigen om die te volgen. Maar ik begrijp 
jullie opmerking. Van een echt publiek 
debat is inderdaad nooit sprake geweest. In 
wezen ging het om een oligarchische bij-
eenkomst waarbij alle instellingen hun 
institutionele belangen hebben verdedigd.

K.B./D.P.: Waren alle voorzitters van de associ-
aties van de partij in het Vlaams Parlement?
P.D.G.: Neen, de Gentse associatie bijvoor-
beeld had Wim De Temmerman afgevaar-
digd, de directeur van de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (KASK). De 
Associatie Universiteit-Hogescholen 
Limburg stuurde daarentegen haar voorzit-
ter, net als de Leuvense associatie. Alleen al 
door die verschillen in vertegenwoordiging 
werd het een heel vreemd debat. 
K.B./D.P.: Hadden die associaties dan geen 
overleg gepleegd voordat ze de arena van het 
Vlaams Parlement betraden?
P.D.G.: Ik denk van niet, wat op zich ook een 
vaststelling van formaat is. Een van de 
nadelen van een maatschappelijk debat is 
daarenboven dat er heel snel posities wor-
den ingenomen die men nadien niet meer 
kan verlaten. Het werd heel snel een dove-
mansgesprek. Soms waren de argumenten 
ook ronduit bedenkelijk.
K.B./D.P.: Kan je een voorbeeld geven?
P.D.G.: Ik herinner me bijvoorbeeld het 
argument dat het Vlaamse kunstonderwijs 
dankzij de academisering tot een nieuwe, 
bijna elitaire hoogte zou worden opgetild en 
zo de ‘buitenlandse instellingen’ – men had 
het dan vooral over de Amerikaanse – ver 
achter zich zou laten. Dat was volgens mij 
niet realistisch en ook volledig naast de 
kwestie. Ik vond dat je de academisering 
van het kunstonderwijs binnen de context 
van een Europese gedemocratiseerde uni-
versitaire wereld moest bekijken.
K.B./D.P.: Welke standpunten werden met 
betrekking tot de integratie van het kunstonder-
wijs in de universiteit ingenomen?
P.D.G.: Samengevat komt het erop neer dat 
de associaties van Hasselt en Leuven voor-
standers, en de associaties van Antwerpen, 
Gent en Brussel tegenstanders van de inte-
gratie waren.
K.B./D.P.: Heb jij als decaan van de FAK gewo-
gen op de keuze van de Associatie KU Leuven 
om de kunstopleidingen te integreren?
P.D.G.: Ik denk het wel, al wil ik mijn rol 
zeker niet overschatten. Zoals ik al zei was ik 
niet de enige voorstander van de integratie. 
K.B./D.P.: Wat was de uitkomst van het maat-
schappelijk debat?
P.D.G.: Uiteindelijk werd vastgesteld dat een 
meerderheid tegen de integratie gekant was. 
Dat is ook zo vastgelegd in de notulen. De 
werkelijkheid was echter veel complexer. Ik 
heb zelf  de interne discussies in de Antwerpse 
associatie meegemaakt en weet hoe subtiel 
de verschillen waren tussen voor- en tegen-
standers. Dat zal in de associaties van Brussel 
en Gent niet anders zijn geweest. Met de 
stemmen van de voorstanders in de 
Antwerpse, Brusselse en Gentse associaties is 
geen rekening gehouden! Als je bovendien 
het aantal studenten van de associaties in 
rekening zou brengen, dan waren de 
Leuvense en Hasseltse associaties wel dege-
lijk in de meerderheid. Feit is evenwel dat wij 
het pleit verloren hebben. De Minister van 
Onderwijs heeft ervoor gekozen om de kun-
sten níet en de architectuur wél te integreren 
in de universiteit. In oktober 2013 zullen de 
architectuurdepartementen van de associa-
ties deel gaan uitmaken van de universitei-
ten. De kunst departe menten worden onder-
gebracht in zogenaamde Schools of  Arts. 
K.B./D.P.: Dat beleidsmensen zich kunnen 
voorstellen dat de opleiding tot architect kan 
worden geïntegreerd, is misschien begrijpelijk 
aangezien de universiteiten zelf  reeds zo’n oplei-
ding organiseren. Dat is niet het geval voor het 
kunstonderwijs.
P.D.G.: Ja, maar ik zou het fout vinden om 
enkel die opleidingen te integreren waar-
voor een analoge opleiding aan de universi-
teit bestaat. Je kan beide architectuuroplei-
dingen ook niet met elkaar vergelijken. 
Vraag het aan de mensen van de Sint-Lucas-
hogescholen: zij zullen bevestigen dat zij een 
totaal andere opvatting over architectuur en 
het onderzoek in de architectuur hanteren. 
Het zal zaak zijn om de profielen van beide 
architectuuropleidingen te vrijwaren. Ik 
weet dat dit ook de bedoeling is, maar er zal 
zeer zorgvuldig op moeten worden toegezien 
dat het effectief  gebeurt. Mochten de kun-
sten en de architectuur samen zijn geïnte-
greerd, dan waren er veel meer garanties 
geweest dat de profielen zouden worden 
behouden. Samen stonden ze sterker. Het 
lijkt mij om die reden ook fundamenteel dat 
wat wij sinds 2009 hebben uitgebouwd 
intact blijft: de interne samenhang tussen 
onderzoek in de architectuur en onderzoek 
in de kunsten. Er zijn vandaag al zeer veel 
terreinen waarop beide vruchtbaar samen-
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werken. Het zou doodjammer zijn mochten 
beide – kunst en architectuur – door de 
beslissing die na het maatschappelijk debat 
is genomen uit elkaar worden gehaald. Dat 
is wat vandaag dreigt te gebeuren.
K.B./D.P.: De kunstopleidingen worden nu 
samengebracht in zogenaamde Schools of  Arts. 
Hoe kijk jij daar tegenaan?
P.D.G.: Ik vind het een heel ongelukkige 
beslissing. Ik heb er tijdens het maatschap-
pelijk debat altijd voor gewaarschuwd dat de 
kunstopleidingen daardoor geïsoleerd zullen 
raken. Veel kunstenaars hebben interessan-
te contacten met wetenschappers en andere 
academici, maar de mogelijkheid om van 
elkaars nabijheid te profiteren is geabor-
teerd. De kunsthogescholen moeten hoe dan 
ook academiseren – dat wordt immers 
bepaald door het decreet – maar ze zullen dat 
nu volledig op eigen houtje moeten doen, 
terwijl alle andere academische opleidingen 
naar de universiteiten zijn overgeheveld. De 
Schools of  Arts blijven bovendien deel uit-
maken van de hogeschoolkoepels, die enkel 
nog professionele opleidingen aanbieden. De 
directies van die koepels hebben in het verle-
den weinig blijk gegeven van een waarachtig 
engagement voor de kunstopleidingen. Het 
is ook een onnodig complexe structuur. De 
Schools of  Arts worden bestuurd door aca-
demische raden waarin de ene helft uit uni-
versitairen moet bestaan en de andere uit 
docenten van de kunsthogescholen, terwijl 
de integratie met de universiteiten is afgewe-
zen. De institutionele oplossing waarvoor 
men heeft gekozen, is niet anders dan als een 
paradox te karakteriseren. Vroeg of  laat 
komt de discussie over de integratie terug 
boven water, dat geef  ik jullie op een briefje.
K.B./D.P.: Waarom acht je het uitgesloten dat 
de Schools of  Arts een eigen model van acade-
misering zouden uitwerken?
P.D.G.: Ik acht dat niet uitgesloten, maar 
dat het niet makkelijk zal zijn, is evident. De 
Schools of  Arts kunnen de academisering 
op eigen kracht proberen door te voeren, 
maar ze zullen in het defensief  blijven zit-
ten. Ze zullen altijd moeten bewijzen dat 
hun discours even academisch is als dat van 
de universiteiten.
K.B./D.P.: Hoe hebben de universiteiten zich 
opgesteld in het maatschappelijk debat? Had jij 
de indruk dat zij bereid waren om zichzelf  te 
herdenken, zoals je in Geen Universiteit zon-
der Kunsten had bepleit?
P.D.G.: Die vraag moet ik helaas negatief  
beantwoorden. De Vlaamse universiteiten 
hebben te weinig inspanningen gedaan om 
een nieuwe, uitdagende context te creëren 
voor het kunstonderwijs. Zij hebben de 
kunsthogescholen onvoldoende van de 
meerwaarde van de integratie overtuigd. De 
faculteit van Letteren en Wijsbegeerte heeft 
nagelaten om een duidelijke stap in de rich-
ting van de kunstopleidingen te zetten. Je 
kan het niet maken om de kunstopleidingen 
in de universiteiten te integreren en ze daar 
vervolgens aan hun lot over te laten. De 
integratie van de kunsten had gepaard 
moeten gaan met een versterking van hun 
interne positie binnen het nieuwe universi-
taire kader. De universiteiten lijken daar tot 
op heden onvoldoende toe bereid. Maar ik 
heb daar ook begrip voor. Het vergt een leer-
proces. Ik geloof  ook dat er verandering in 
kan komen. Het ideale scenario lijkt me dat 
er een nieuwe poging wordt ondernomen 
om een kunstenfaculteit op te richten, 
waarvan niet alleen de kunstopleidingen 
deel uitmaken, maar ook de kunstweten-
schappen en – waarom niet? – de filosofie.

4. Het ontslag

K.B./D.P.: Wat was voor jou de druppel die de 
emmer deed overlopen? Waarom heb je beslist 
om ontslag te nemen?
P.D.G.: Er is een wig gedreven tussen kun-
sten en architectuur. De geïntegreerde 
faculteit architectuur en de School of  Arts 
gaan een eigen leven leiden. Hoe ga je de 
banden tussen beide borgen? Dat was het 
grote vraagstuk waarvoor ik me gesteld zag 
voor ik mijn ontslag indiende. Ik kreeg te 
weinig garanties voor een structurele band 
tussen beide en die band achtte ik van het 
grootste belang. 
K.B./D.P.: Waarom hamer jij zo op die band 
tussen architectuur en kunsten? Om slechts een 
voorbeeld te geven: tot voor de toetreding van de 
Hogeschool Sint-Lukas Brussel tot de 
Associatie KU Leuven in 2009 bestond er nau-
welijks een band tussen de opleidingen architec-
tuur en beeldende kunst.

P.D.G.: Het klopt dat de contacten tussen 
deze twee departementen lang op een laag 
pitje hebben gestaan – een schoolvoorbeeld 
van de inerties waarover ik het reeds had. 
Maar sinds de toetreding tot de Associatie 
KU Leuven heeft er wel degelijk een omslag 
plaatsgevonden.
K.B./D.P.: Wellicht omdat men ertoe gedwon-
gen werd… 
P.D.G.: Ik denk niet dat er sprake was van 
dwang. Het ging wel degelijk om een intel-
lectuele uitwisseling. We hebben bijvoor-
beeld de mogelijkheden onderzocht om 
onderzoek in de kunsten en onderzoek in de 
architectuur op elkaar te betrekken. Ik blijf  
erbij dat er op dit vlak onvermoede moge-
lijkheden zijn. Ik heb ook goede hoop dat die 
kansen in de toekomst nog benut zullen 
worden. Maar mijn positie was door de uit-
komst van het voornoemde maatschappe-
lijk debat onmogelijk geworden.
K.B./D.P.: De uitkomst van dat debat was even-
wel reeds in juli 2010 bekend. Waarom heb je 
de handdoek niet meteen in de ring gegooid?
P.D.G.: Ik heb tot op het laatste moment 
getracht om de boodschap van de FAK te 
blijven uitdragen. Ik vond dat het verhaal 
nog niet ten einde was en besloot het vol-
gende hoofdstuk voor te bereiden. Na ver-
loop van tijd moest ik vaststellen dat het me 
steeds minder lukte om mijn overtuiging 
over te brengen. Samen met mijn collega’s 
zag ik het inhoudelijke project van de FAK 
steeds meer verwateren. Ik wou ook geen 
leiding geven aan twee faculteiten en even-
min wou ik tussen een van beide kiezen. Een 
aantal bijkomende elementen heeft mijn 
functioneren als decaan van de FAK nog 
verder bemoeilijkt. 
K.B./D.P.: Welke?
P.D.G.: Ze hebben vooral te maken met het 
financieel beheer van de kunstdepartemen-
ten. Een aantal financiële voordelen of  
garanties die verbonden waren met de inte-
gratie van de kunstopleidingen zullen vanaf  
2014-2015 wegvallen. Ook de numerus 
clausus heeft negatieve gevolgen voor de 
financiële toestand van de kunsthogescho-
len. Zo kan de opleiding audiovisuele kun-
sten aan Sint-Lukas Brussel wegens gebrek 
aan materiaal minder studenten aanne-
men, met als gevolg dat ze middelen verlie-
zen aan de opleidingen die wel meer studen-
ten binnenhalen. Het gevolg is dat de 
financiële middelen zullen verminderen en 
dat de kunsthogescholen binnen de Asso-
ciatie KU Leuven in nauwe schoentjes 
komen te staan. Met de FAK zijn we noodge-
dwongen van een inhoudelijk verhaal in 
een verhaal van crisismanagement geko-
men – en ik ben geen crisismanager. Het 
inhoudelijke project dat wij sinds 2009 
trachtten te ontwikkelen, is helemaal naar 
de achtergrond verschoven.
K.B./D.P.: Werd jij dan gevraagd om de nodige 
besparingen door te voeren?
P.D.G.: Nee, de Associatie KU Leuven heeft 
een crisismanager in het veld gestuurd, 
mevrouw Marleen Verlinden. Zij is vandaag 
eindverantwoordelijke op het vlak van de 
financiering van de kunstdepartementen 
die van de Leuvense associatie deel uitma-
ken. Ik vond het wel een probleem dat de 
functies sindsdien niet meer duidelijk afge-
lijnd waren. Plots beland je in vergaderin-
gen waar bijna iedereen opnieuw over het-
zelfde begint te discussiëren en daarover wil 
beslissen. Er kunnen geen vier of  vijf  men-
sen achter het stuur plaatsnemen. Het moet 
duidelijk zijn wie de leiding heeft en binnen 
welke context die leiding wordt uitgeoefend. 
Een andere bijkomende reden betreft de 
internationale contacten die we met de FAK 
hadden uitgebouwd, onder andere met de 
Universiteit van Göteborg en de Royal College 
te Londen. Die contacten waren essentieel 
voor de doorgroei van de FAK, maar door de 
beslissing van de Vlaamse regering om de 
architectuur wél en de kunsten niet te inte-
greren, had het geen zin meer om ze verder 
te zetten.
K.B./D.P.: Hoe zie jij de toekomst van het 
kunstonderwijs?
P.D.G.: Ik hoop dat de kunstdepartementen 
de kans krijgen om een nieuwe positie te 
veroveren. De universiteiten bieden daartoe 
de beste context, als zij tenminste bereid 
worden gevonden om zichzelf  te herden-
ken. Ik ben niet pessimistisch. Ik geloof  dat 
veel mensen in onze kunsthogescholen 
vastbesloten zijn om op te komen voor hun 
zaak en een nieuwe positie te veroveren 
voor het kunstonderwijs. 

Transcriptie: Soetkin Beerten en Toon Beerten

Beste,

Naar aanleiding van allerlei wilde verhalen die wij als studenten in 
de school opvangen willen we met deze brief ons standpunt ver
dedigen omtrent de veranderingen in onze onderwijsinstelling. De 
laatste jaren merken we dat er veel verschuivingen zijn die onder 
andere te maken hebben met de academisering van het hoger 
onderwijs. Geruchten doen de ronde en docenten vallen weg om 
voor ons onduidelijke redenen terwijl we merken dat er steeds 
meer waarde wordt gehecht aan het onderzoek binnen de kunsten. 
Natuurlijk kijkt niemand op bij het gebruik van het woord ‘onder
zoek’ omdat het zeer duidelijk is dat elk oeuvre van een kunstenaar 
een artistiek onderzoek belichaamt, maar we stellen ons vragen 
als het blijkt te gaan om academisch onderzoek. We krijgen met 
andere woorden meer en meer het gevoel dat de nadruk en de be
nadering van onze studie vanuit een academisch perspectief wordt 
opgevat, wat naar onze mening absoluut niet logisch is.

Ten eerste is kunst niet meet- of definieerbaar. Iedereen probeert 
het op zijn eigen manier zo goed mogelijk te benaderen en het  
antwoord op wat kunst voor hem/haar inhoudt is een zeer persoon
lijk en subjectief antwoord. Het bijna onmogelijk vast te pinnen 
karakter van de kunsten zorgt natuurlijk voor een moeilijkheid bin
nen een schoolsysteem. Als het erop aankomt om iemands werk te 
beoordelen is een open dialoog en de aanvaarding van de nood
gedwongen verschillende standpunten erover van groot belang.

Het woord ‘kunstschool’ vereist dus enige nuancering.

Wanneer we de studie vrije kunsten bekijken vanuit het klassiek 
standpunt – waarbij op een methodische manier leerstof en kennis 
wordt overgedragen – zou je kunnen denken dat er weinig leer
stof wordt opgedaan: het studieonderwerp veronderstelt andere 
manieren van kennisoverdracht bij de vorming van studenten. 
Kunstenaar worden kan je niet leren in die zin dat je het niet via 
een lessenpakket met de verschillende in te studeren cursussen 
kan opnemen. Daarom zou een beter woord voor ‘kunstschool’ 
‘kunstplatform’ zijn. Een ontmoetingsplaats tussen individuen die 
met een frisse kijk naar hun nog ongekleurde toekomst kijken,  
en anderen die al hun eigen weg hebben gebaand in die kunst.  
De dialoog staat hierbij centraal. Vraag aan elke kunststudent wat 
hij geleerd heeft tijdens zijn/haar opleiding en je krijgt als antwoord 
dat de opgedane kennis en opvattingen ontstaan zijn uit de vele 
gesprekken met medestudenten en docenten, nieuwsgierigheid 
naar het werk en de methodes van anderen, hun meningen, drijf
veren enzovoort.

Ook mag er niet getwijfeld worden aan het belang van het bestaan 
van een onafhankelijke kunstschool en het behoud aan kwaliteit 
van deze instelling. We kunnen heel eenvoudig de test doen en  
kijken naar hoeveel kunstenaars een kunstopleiding genoten heb
ben. Het is duidelijk dat dit het merendeel is. Met andere woorden, 
we moeten goed de betekenis van dergelijke instellingen besef
fen en mogen daar allerminst smalend over doen. De kunstschool 
is zonder enige overdrijving de belangrijkste kweekvijver voor de 
kunst van morgen. Wie de toekomst van een vrije kunstschool in 
gevaar brengt zal mogen rekenen op ernstige gevolgen in de  
toekomst voor de kunst.

Wij willen dus duidelijk stellen dat als een kunstschool opgenomen 
wordt in een groter onderwijssysteem, de fout niet mag gemaakt 
worden dat onze opleiding op dezelfde manier behandeld zal  
worden als een academische studie, wat een ontkenning van het 
wezen van de kunst zou inhouden. Met aandrang pleiten wij voor 
een samenwerking, maar dan wel gepaard met de zelfstandigheid 
die nodig is voor de kwaliteit van onze studie.

Het is gelukkig dan ook nog altijd niet zo dat een kunstenaar  
beoordeeld wordt op de graad van zijn diploma. Hoewel dat zou 
veranderen indien het aanwerven van nieuwe docenten niet zou 
gebeuren op grond van zijn/haar artistieke prestaties, maar op  
basis van zijn academische verwezenlijkingen. Het kan geen  
enkele student schelen of een docent al dan niet onderzoek heeft 
gevoerd en daarbij een doctoraatsgraad behaald heeft. Wij willen 
les krijgen van kunstenaars en niet van academici!

Hopelijk geven we met deze brief een duidelijk teken van onze  
bezorgdheid, die wij als studenten delen over de toekomst van 
onze school en het denken over kunst in het algemeen.

Hoogachtend,

Studenten van SintLucas Gent (Lucaarts)

Bovenstaande brief hing vanaf 8 oktober in de cafetaria van Sint-Lucas 
Beeldende Kunst te Gent, waar hij kon worden ondertekend. De brief wordt 
binnenkort verstuurd naar Marleen Verlinden, die verantwoordelijk is voor de 
Organisatieondersteuning Associatieleden binnen de Associatie KU Leuven.
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FELICITY ALLEN

…dat is wat me in het atelier houdt, niet het 
minste idee hebben en altijd verrast worden.1

In dit essay wil ik de these ontwikkelen dat 
het schetsboek van een hedendaags kunste-
naar vaak als een intiem laboratorium fun-
geert, waarin de kunstenaar telkens 
opnieuw een artistieke identiteit kan ont-
wikkelen en opvoeren, en waarin hij of  zij 
ook leert zich die identiteit toe te eigenen – 
of, anders gezegd, waarin de kunstenaar 
een praktijk kan ontwikkelen. In de wijze 
waarop een kunstenaar schetsboeken 
gebruikt, kunnen verschuivingen optreden. 
Die corresponderen met de verschillende 
identiteiten die tijdens de levensloop van de 
kunstenaar de overhand hebben, maar ook 
met de aard van het artistieke werk.
 Vandaag bevindt het schetsboek zich tot 
op zekere hoogte in een crisis, zowel door 
zijn alomtegenwoordigheid als door zijn 
archaïsche vorm. Dit houdt in dat het door 
de commercie, conceptueel én als medium, 
getransformeerd wordt, waarbij de beroem-
de uitspraak van Joseph Beuys ‘iedereen is 
een kunstenaar’ verdraaid wordt tot ‘elke 
consument kan ervan overtuigd worden 
om zich als kunstenaar voor te doen’.
 Mijn tekst is gebaseerd op mijn eigen 
ervaringen met schetsboeken en op de stu-
die van schetsboeken van andere heden-
daagse kunstenaars en van studenten. Met 
‘schetsboek’ verwijs ik naar de meest uit-
eenlopende varianten van notitie- en schets-
boeken, die heel verschillende soorten tekst 
en beeld kunnen bevatten en die elk op hun 
manier tijdens de diverse stadia van het cre-
atieve proces hun bijdrage leveren. 

Het schetsboek en de kunstopleiding

Welke rol speelt een schetsboek in het onder-
wijs, tijdens het leerproces en het opbouwen 
van een eigen identiteit als kunstenaar (of  
onafhankelijk denker)? Op welke manier krij-
gen we door onderwijsstructuren aangeleerd 
hoe we ons moeten ontwikkelen, op het 
moment dat we een schetsboek gebruiken?
 In kunstopleidingen in het Verenigd 
Koninkrijk is het bijhouden van een schets-
boek verplicht, zowel in het middelbaar als 
het hoger onderwijs. Het schetsboek wordt 
daarbij opgenomen in de beoordelingspro-
cedures en bepaalt dus mee de quotering 
van leerlingen en studenten. De crisis in het 
Britse onderwijs, waarbij de burger/student 
als klant/student geherpositioneerd wordt, 
is goed gedocumenteerd.2 Nu onderwijsin-
stellingen zich conformeren aan de markt-
werking, worden de doelstellingen van het 
onderwijs ter discussie gesteld. Aloude 
natievormende opvattingen over het indivi-
du komen daarbij op de helling te staan – 
denk aan begrippen als zelfverwezenlijking, 
sociale mobiliteit, kritisch denken en het 
belang van fundamentele kennis. Openbare 
visitaties en evaluaties van het onderwijs-
aanbod maken onlosmakelijk deel uit van 
een verschuiving in de richting van de vrije 
markt; de overheid, die deze tendens actief  
ondersteunt, wil op die manier garanderen 
dat het publiek waar voor zijn geld krijgt en 
dat de consument een geïnformeerde keuze 
kan maken, terwijl lesgevers dit alles als een 
groeiende en steeds meer afstompende 
administratieve last beschouwen. 
 Zowel het onderwijzend personeel als de 
studenten zien het schetsboek vaak als een 
vrijplaats voor creatief  leren, al moet gezegd 
dat ‘creativiteit’ een politiek beladen concept 
is. Pen Dalton heeft opgemerkt dat de educa-
tieve prioriteiten van bepaalde hogere kun-
stopleidingen in het Verenigd Koninkrijk 
beantwoorden aan de vereisten van het 
bedrijfsleven, zoals die gepromoot worden 
door de Confederatie van Britse Onder-
nemers, namelijk ‘zin voor initiatief, zelfmo-
tivatie, creativiteit, communicatie en team-
werk’. Zij stelt dat ‘het paradigma van de 
postmoderne homo economicus de speelse, 
creatieve kunstenaar-ondernemer is die 
enige risico’s niet schuwt’.3

Voortbouwend op deze noties poneerde het 
collectief  Radical Philosophy in een editori-
aal van het gelijknamige tijdschrift dat er nu 
vooral een grote vraag is naar personeel 
‘met unieke individuele vaardigheden’. Het 
collectief  schetst een beeld van de ‘flexibele’ 
werknemer die eindeloos moet netwerken 
en die het socioculturele opvoeren van zijn 
eigen ‘ik’ moet zien vol te houden. In hun 
editoriaal betogen ze dat ‘het ‘ik’ niet langer 
een schuilplaats is, maar een productieve 
kracht’, en dat een flexibele werknemer in 
staat moet zijn ‘om goedgezind te blijven om 
een creatieve en originele indruk te maken 
– want zijn overleven hangt ervan af ’.4

 In welke zin beïnvloedt de beoordeling 
van een schetsboek door een onderwijsin-
stelling nu de productie van een ‘ik’ als een 
creatief, maar mogelijk andersdenkend 
individu? Om te begrijpen hoe schetsboeken 
tijdens de ontwikkeling van een artistiek ‘ik’ 
werkzaam zijn als performatieve uitingen, 
kunnen de vroege aantekenboekjes van 
kunstenares, choreografe en regisseuse 
Yvonne Rainer als voorbeeld dienen. Rainer 
hield deze boekjes reeds bij toen ze de over-
gang maakte van de middelbare school 
naar de universiteit. Het eerste dateert uit 
1951 en begint met een beschrijving van 
een discussie die ze als tiener voerde met een 
leraar over wat en hoe de leerlingen onder-
wezen moest worden. Dan volgt een leven-
dige beschrijving van hoe het – fysiek en 
emotioneel – aanvoelde om zichzelf  te zijn. 
Door erover te schrijven dringt Rainer doel-
bewust door tot onder de oppervlakte van 
haar gevoelens. Meer dan vijftig jaar later, 
tijdens een interview met Robert Storr in 
2009, gaat ze in op een dans, Trio A, die ze 
choreografeerde in 1966 en die ze in 1978 
opvoerde voor een filmopname:

‘Een van de belangrijkste kenmerken van 
deze choreografie is dat de blik van de dan-
ser nooit rechtstreeks op het publiek is 
gericht. […] Ik weigerde naar het publiek te 
kijken, zodat de blik naar binnen gericht 
was […]’5

Hoewel haar bekommernissen stroken met 
de esthetische, politieke en sociale interesses 
van de periode waarin ze deze dans ontwik-
kelde en uitvoerde, zijn haar woorden net zo 
goed van toepassing op het werk van haar 
aantekenboek. In wezen gaat het om een 
vergelijkbare positie. Door haar films te 
bekijken begrijpt men dat haar aanteken-
boekje in feite ook een plaats is om een 
thema uit te werken, zich te oefenen in het 
schrijven en een artistieke identiteit te ont-
wikkelen. Het is zonder meer mogelijk om 
dit vroege aantekenboekje, dat makkelijk als 
een zoveelste tienerdagboek zou kunnen 
worden afgedaan, als een schrijfexperiment 
te beschouwen dat heeft bijgedragen tot, bij 
wijze van voorbeeld, de film Lives of  
Performers (1972), die Rainer twintig jaar 
later maakte. Haar stem en manier van 
experimenteren maken een ontwikkeling 
door: in 1972 wordt haar aantekenboek een 
dromendagboek met fantastische en realis-
tische elementen, waarin ze blijk geeft van 
een zelfbewuste omgang met vertelperspec-
tieven, en tussen de lijnen op zoek gaat naar 
een mogelijke freudiaanse lezing, niet enkel 
van het verhaal, maar ook van de wijze 
waarop het verteld wordt. Hoewel het dag-
boek mogelijk tot op zekere hoogte een the-
rapeutisch doel diende, beoefent Rainer 
hierin de kunst van het vertellen én het 
schrijven. De film bevat een sequentie waar-
in een man met twee vrouwen een relatie 
heeft. Hij staat in het middelpunt. In de 
sequentie wordt gebruikgemaakt van een 
voice-over die rechtstreeks vergelijkbaar is 
met de stem van een dagboek. Het is een 
mysterieuze scène, als in een droom. De 
gebruikte stem is een vertelstem. Ze 
beschrijft gebeurtenissen en haalt uitspra-
ken aan die aan de individuen in de film 
worden toegeschreven. De voice-over maakt 
dat elke persoon – de twee vrouwen, de man 
en de voice-over zelf  – ver van de kijker af  
komt te staan, zodat identificatie onmogelijk 
wordt. In die zin weigert Rainers werk ook 
hier oogcontact te maken met het publiek. 
Het is een soortgelijke houding die de zelfbe-

wuste dagboekschrijfster kenmerkt; in haar 
aanteken-/dagboek oefent ze voor de ont-
wikkeling van haar artistieke identiteit en 
voor het werk dat ze produceert.
 Ik wil nu proberen een onderscheid te 
maken tussen wat Yvonne Rainer doet en 
wat in het editoriaal van Radical Philosophy 
betoogd wordt. Rainer gebruikt haar aante-
kenboekje om zichzelf  te onderrichten en 
zich te ontwikkelen, en tegelijk haar artis-
tieke ‘ik’ vorm te geven, terwijl ze ook leert 
schrijven en denken als onderdeel van haar 
artistieke praktijk. Daartegenover staat de 
idee die opgeworpen wordt in het editoriaal 
van Radical Philosophy, namelijk dat ‘het ‘ik’ 
niet langer een schuilplaats is, maar een 
productieve kracht’. Het eerste ‘ik’ verschilt 
substantieel van het tweede door de machts-
relaties die bij de productie van het ‘ik’ spe-
len. Rainer ‘weigerde naar het publiek te 
kijken, zodat de blik naar binnen gericht 
werd’. Ze ging in tegen haar lesgevers. Ze 
zette relaties uit het gewone leven – zowel 
werkelijke ontmoetingen met haar vriendje 
als gedroomde ontmoetingen – via het bij-
houden van aantekeningen om in materi-
aal voor haar artistieke productie. Door 
haar eigen ‘ik’ te produceren, produceerde 
ze ook haar werk. Zij bezat het, het was haar 
werk, werk van haar zelf, en alleen haar 
kwam het toe het te verkopen. Het ‘ik’ 
beschreven door Radical Philosophy werkt 
omgekeerd. Dit ‘ik’ trekt zich niet terug in 
een aantekenboekje; er is geen sprake van 
oefening, maar slechts van een eindeloze 
performatieve reeks onzekere ontmoetin-
gen op vernissages en van onzekere werkre-
laties. De waarde van het ontwikkelde ‘ik’ 
behoort niet toe aan de persoon die het ont-
wikkelt, maar aan zijn eventuele opdracht-

gever. Het ‘ik’ wordt gereduceerd tot de 
arbeid die door de opdrachtgever kan wor-
den uitgebuit: in het Facebookmodel is dat 
met andere woorden de Facebookvriend die 
tegelijk als handelswaar te koop is voor 
adverteerders en onbetaalde werkkracht is.
 Yvonne Rainer ging in discussie met haar 
lesgevers. Zelfreflectie en oppositie zijn 
wezenlijke aspecten van ieders ontwikke-
ling tot een kritische, geschoolde burger. 
Niet enkel vrijheid is daarbij essentieel, 
maar evengoed de individuele kracht om 
van mening te verschillen. Hoewel het op 
het eerste gezicht geen rol lijkt te spelen in 
wat een kunstenaar produceert, moet de 
mogelijkheid tot onenigheid de kunstprak-
tijk mee vormgeven. Sommigen zouden 
zelfs beweren dat het produceren van een 
kunstwerk in feite op zich al een daad is die 
ingaat tegen het model van de passieve con-
sument. Hoe weerspiegelt zich dit nu in de 
schetsboeken van vandaag?

Schetsboeken en reflectie

Ik heb de afgelopen tijd schetsboeken van 
uiteenlopende oorsprong bekeken, afkom-
stig uit verschillende archieven en ateliers. 
Daarbij viel me op dat met de opkomst van 
het postconceptualisme het tekstaandeel in 
vergelijking met het visuele aanzienlijk gro-
ter is geworden. Dat was te verwachten. 
Hoewel ik vaak het gevoel had dat zich van 
bladzijde tot bladzijde een ontwikkeling 
manifesteerde, toonden deze bladzijden niet 
noodzakelijkerwijs een volgorde, en uiter-
aard was elk idee van lineaire, letterlijke 
vooruitgang afwezig. De tekst vertoonde wel-
licht een grotere diversiteit in types en toe-

Ingrijpende evaluaties. Verrassing en de vorming van  
een artistieke identiteit in het schetsboek
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passingen dan de tekeningen. Schetsboeken 
leken manifestaties van wat men creatief  
leren en produceren zou kunnen noemen. 
Het werd duidelijk dat tekenen en schrijven 
elkaar vaak overlapten en met elkaar reso-
neerden, en dat er een samenspel van ver-
schillende manieren van denken tot stand 
kwam, met inbegrip van citaten en interpre-
taties. Mij viel op dat de idiosyncratische 
toets van iedere kunstenaar zichtbaar werd 
in zowel de uitvoering als de inhoud en de 
gemaakte keuzes en selecties. Zo leek 
Michael Landy bijvoorbeeld steeds meer te 
reduceren: de taal, het handschrift, de teke-
ningen en het denken hadden een soort bru-
talistische scherpte die je wellicht punky zou 
kunnen noemen. Daartegenover maakten 
de taal, het handschrift en de tekeningen 
van Cornelia Parker een vloeiende indruk; 
er waren rustpunten, maar die leken alleen 
maar interpuncties aan te brengen in de 
stroom. Doorgaans bevatten de hedendaag-
se schetsboeken die ik onder ogen kreeg een 
stem die rechtstreeks tot het ‘ik’ was gericht, 
wat des te duidelijker werd wanneer die 
stem het ‘ik’ op zijn plaats zette of  expliciet 
aan iets herinnerde. Zo ventileert Tacita 
Dean in haar montageboekjes [cutting books] 
haar frustratie over zichzelf  en haar team, 
op een bepaald moment tijdens het filmen, 
en maakt het duo Janet Cardiff  & George 
Bures Miller op de volgende manier een eind 
aan een periode van eindeloos getalm: ‘Heb 
dit al zeker tien keer getekend. Begin dit nu 
gewoon eens te bouwen.’
 Mijn conclusie was dat het werken met en 
in een schetsboek in zekere zin uit zichzelf  
reflectie inhoudt, maar op een manier die 
als zodanig niet letterlijk te ontcijferen valt. 
Nadenken over het schetsboek, zonder dat 
er enige tijd is verstreken sinds het maken 
ervan, kan de creativiteit fnuiken in plaats 
van aanwakkeren, behalve als het reflectie-

proces het toevalselement respecteert, wat 
een wezenlijk onderdeel is van de verhou-
ding die een kunstenaar (of  een student) 
heeft met zijn of  haar boek. 

Het gestandaardiseerde schetsboek

Het is van belang om het intrinsiek reflecte-
rende karakter van het bijhouden van een 
schets- of  aantekenboek te erkennen, 
omdat van Britse scholieren verlangd wordt 
dat ze als voorbereiding op hun evaluatie 
hun schetsboeken ‘annoteren’. De lesgever 
eist een zekere uniformiteit in hetgeen een 
bepaald cohort leerlingen produceert, 
onder het mom van een eerlijke, gelijke 
behandeling van de studenten, en in een 
poging om de onhoudbare druk te beperken 
van de administratieve last en de verplichte 
evaluatierondes waar het docentenkorps 
tegenwoordig onder gebukt gaat. De idee 
dat reflectie en verwoording het leerproces 
ondersteunen – wat inderdaad het geval 
zou zijn bij het uit het hoofd leren van het 
periodiek systeem of  een gedicht van Robert 
Browning – heeft in heel het curriculum 
ingang gevonden. Onder het maken van 
aantekeningen verstaat men doorgaans dat 
de leerling de tekeningen die hij of  zij 
gemaakt heeft bestudeert en het achterlig-
gende denkproces becommentarieert. De 
letterlijke verwoording maakt de kunst-
praktijk echter steriel. Zelfs in art schools heb 
ik voorbeelden aangetroffen van vergelijk-
bare eisen tot standaardisering in wat iro-
nisch genoeg ‘kritische studielogboeken’ 
genoemd wordt. Het reflecterende, veelei-
sende, kritische en verrassende individu 
wordt buitenspel gezet. 
 De manier waarop sommige lesgevers 
omgaan met deze schetsboeken toont aan 
dat van leerlingen verlangd wordt dat zij 

gestandaardiseerd werk leveren, hoewel dit 
euvel beslist niet alleen in een schoolse 
omgeving opduikt; ook al draagt de indivi-
duele leerkracht hieraan geen schuld, mis-
schien is het tot op zekere hoogte wel zijn 
verantwoordelijkheid. In Londen is er een 
openbare school waar alle leerlingen het-
zelfde type schetsboek krijgen. Aan de bin-
nenkant van de omslag wordt door de leer-
kracht een standaardformulier geniet. Het 
vermeldt de data waarop hij of  zij het schets-
boek heeft ingekeken, de punten die hij of  zij 
heeft gegeven, en de commentaren op elk 
evaluatiemoment. Een voorbeeld van een 
dergelijk formulier:

Middelbaar kunstonderwijs – 
tussentijdse evaluatie

PROJECTTITEL: IDENTITEIT
NAAM/LESGROEP:
Huidig cijfer: C/D
Streefcijfer: B/C

Aanbevelingen:
 1  Label al je tekeningen en experimen-

ten. Licht toe hoe ieder stuk tot 
stand is gekomen.

 2  Voeg aan je schetsboek een zwart-
witkopie toe van het Picasso-‘oog’.

 3  Teken een uitzicht door een raam. 
Gebruik daarvoor een potlood of  een 
pen en kleur in.

 4  Maak meer tekeningen van delen van 
het gezicht met ander tekengerei.

Deadline voor deze opdrachten: (datum)
Handtekening van de leerkracht, datum 

Misschien herinnert dit aan Allan Sekula’s 
beroemde werk School Is a Factory (1978-
80) of  zelfs aan de TED-lezing [Techology, 
Entertainment, Design, zie www.ted.com] 
van onderwijsdeskundige Ken Robinson. 
Ook hij beschouwt de fabriek als het model 
waarnaar scholen ingericht zijn: een spre-
kende aanwijzing daarvoor is het belgerin-
kel waarmee het begin en het einde van de 
lessen wordt aangegeven, een productielijn 
van intellectuele en creatieve frustratie. 
Robinson zegt dat wij ‘kinderen onderwij-
zen in groepen [namelijk volgens leeftijd] 
[…] alsof  het belangrijkste aspect van hun 
persoonlijkheid hun productiedatum is’, en 
hij voegt eraan toe dat scholen geen groei-
kansen geven aan prille creativiteit, inte-
gendeel: ‘Creativiteit is niet aan te leren, 
enkel af  te leren.’6 De kloof  tussen wat de 
titel van het schoolproject in het genoemde 
voorbeeld belooft en de ware ontwikkeling 
van een eigen ‘ik’ in het onderwijs kan 
uiteraard moeilijk groter zijn.

Het schetsboek als instrument van 
academisering?

Ik wil enkele kwesties aankaarten die met 
het voorgaande verband houden. Allereerst 
stelt zich de vraag naar wat kunst is en wat 
kunstenaars zijn. James Elkins heeft de aca-
demisering geproblematiseerd door in te 
gaan op het doctoraat in de kunsten, waar-
bij aan de student wordt opgelegd om eigen 
werk vanuit een theoretisch perspectief  kri-
tisch te bespreken. Hoewel er meer varian-
ten bestaan dan deze bewering laat uitschij-
nen, zijn Elkins’ ideeën over zelfreflectie erg 
waardevol. Hij schrijft: 

‘[…] zelfreflectie […] is het onontkoombare 
eindresultaat, en onvermijdelijk het implicie-
te doel, van elk programma. Dit leidt tot een 
fascinerend, maar bijzonder moeilijk pro-
bleem. Historisch gezien hebben kunstenaars 
niet altijd even goed of  nauwkeurig verwoord 
wat hun praktijk precies inhoudt. Door de 
eeuwen heen zijn hele stromingen tot ont-
plooiing gekomen zonder het soort explicite-
ring dat vandaag de dag zo’n hoog aanzien 
geniet. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die 
stromingen misschien niet eens mogelijk 
waren geweest als de kunstenaars wijdlopig, 
helder en met historische en analytische pre-
cisie hadden kunnen schrijven over hun 
praktijk. Sommige kunst wordt belemmerd 
door een te hoog (zelf)bewustzijn […]
 Voor kunstacademies in het algemeen en 
doctoraatsprogramma’s in het bijzonder is 
het de uitdaging om te begrijpen welke soort 
kunst gebaat is bij zelfreflectie, welke onder-
delen van de kunstpraktijk in zelfreflectie 
worden veronachtzaamd, en welke erdoor 
aan ons zicht worden onttrokken.’7

In een discussie over deze kwestie op Face-
book schreef  John L. Tran: ‘Reflectie over 
mijn werk en reflectie over mijzelf  zijn twee 
verschillende zaken (die elkaar op bepaalde 
punten overlappen).’ Dit suggereert dat een 
aantekenboekje of  een schetsboek de kun-
stenaar van nature de gelegenheid geeft tot 
een vooralsnog onbemiddelde productie 
van dingen die zowel het ‘ik’ als het ‘werk’ 
kunnen betreffen, dus nog voor het een van 
het ander wordt gedifferentieerd. Dit is van 
cruciaal belang omdat het een rechtstreek-
se verbinding toelaat tot verschillende 
bewustzijnsniveaus en omdat, zoals ik eer-
der al betoogde, de creatieve daad de reflec-
tie al in zich draagt.
 Een tweede kwestie aangaande de evalu-
atie en standaardisering van schetsboeken 
heeft te maken met doublethink, het langs 
twee sporen denken, een fenomeen dat 
George Orwell uitermate vooruitziend heeft 
beschreven.8 In het recentste nummer van 
het Amerikaanse tijdschrift Psychology 
Today gaat Peter Gray in een rubriek getiteld 
Vrijheid om te leren in op een onderzoeksrap-
port van professor in de pedagogie Kyung 
Hee Kim, dat aangeeft dat de creativiteit van 
Amerikaanse schoolkinderen in de laatste 
twee of  drie decennia gestaag is afgenomen. 
Hij citeert daarbij Kim:

‘[…] de gegevens wijzen erop dat ‘kinderen 
hun emoties minder goed kunnen uitdruk-
ken, minder energie hebben, minder praat-
lustig en verbaal expressief  zijn, minder 
humor en verbeelding hebben, minder 
onconventioneel zijn, minder levendig en 
gepassioneerd, minder perceptief, minder 
geneigd verbanden te leggen tussen op het 
eerste gezicht ongerelateerde zaken, over 
een lager synthetiserend vermogen beschik-
ken, en minder vaak de zaken uit een ander 
perspectief  bekijken’.’

Kyung Hee Kim voert vele indicaties aan om 
te bewijzen dat er een rechtstreeks verband 
bestaat tussen deze achteruitgang in wat 
doorgaans creativiteit wordt genoemd en 
het doordrukken – in het staatsonderwijs 
van de VS en het Verenigd Koninkrijk – van 
een cultuur van targets met frequente eva-
luatiemomenten, die kinderen in een derge-
lijke leeromgeving een behavioristisch 
denkkader opdringen waarin zaken enkel 
juist of  fout, goed of  verkeerd kunnen zijn. 
Zij vestigt in de eerste plaats de aandacht op 
het feit dat de aanzienlijkste negatieve ver-
schuiving plaatsvindt in wat men ‘het crea-
tief  uitwerken’ noemt, namelijk ‘het vermo-
gen om een bepaald idee op een interessante 
en nieuwe manier te ontwikkelen’. Gray 
merkt daarbij het volgende op:

‘Creativiteit wordt […] beknot door het 
onophoudelijke opvolgen en beoordelen, 
alsook door de voortdurende aanwijzingen 
van volwassenen en de druk om zich te con-
formeren, waardoor het leven van kinderen 
heden ten dage wordt beperkt. […] We leve-
ren onze kinderen over aan een onderwijs-
systeem […] dat hen (en hun lesgevers) 
straft als ze van de gebaande paden willen 
afwijken. We ontzeggen onze kinderen ook 
steeds vaker […] vrije tijd buiten de school 
om te spelen, te ontdekken, zich te vervelen, 
die verveling te overwinnen, te mislukken, 
die mislukkingen te boven te komen […]’ 
(mijn cursivering).9

Net op momenten van verveling of  misluk-
king heb je de neiging om naar een schets-
boek te grijpen. Wie er een bijhoudt zal dat 
zeker beamen. Het schetsboek laat je toe 
door oefening je twijfels aan te pakken, en 
om je frustratie in iets creatiefs om te zetten. 
Dit proces is niet enkel voor een kunstenaar 
essentieel, maar voor iedere persoon die 
bezig is met het ontdekken van zijn of  haar 
mogelijkheden. Het maakt integraal deel uit 
van een gevoel van eigenwaarde. De dou-
blethink bestaat erin dat de krachten die het 
onderwijs reguleren (de overheid, de 
bedrijfswereld, sommige pedagogen) van 
leerlingen en studenten verlangen dat ze 
beter onderricht zijn en dat dat zich in bete-
re resultaten weerspiegelt, terwijl het opge-
legde onderwijssysteem de studenten 
onmondig maakt, en hun gevoel van onaf-
hankelijkheid en hun vaardigheid om zelf-
standig en voor zichzelf te leren terugdringt. 
Hun lesgevers worden gedwongen, zo stelt 
Gray, hun eigen ervaringskennis te sublime-
ren tot evaluatiemechanismen. Allicht zijn 
de annotaties in schetsboeken ooit inge-
voerd omdat men dacht dat ze educatieve 
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waarde zouden hebben als een vorm van 
uitgeschreven (zelf)reflectie, maar vandaag 
de dag is het evengoed mogelijk dat hun 
belangrijkste doel erin bestaat de examina-
toren te verlossen van het associatieve, inge-
wikkelde denkwerk dat het lezen van ander-
mans schetsboek vereist. Zo kunnen ze het 
sneller beoordelen. Wat er ook van zij, tor-
nen aan het gevoel van eigenwaarde bij de 
leerling of  de student druist in tegen de kost-
bare westerse traditie van het recht op afwij-
kende ideeën en op vrije meningsuiting.
 Dit brengt me tot de derde en laatste kwes-
tie in verband met het beoordelen van 
schetsboeken, waarbij het persoonlijke via 
het psychologische aan het politieke wordt 
gekoppeld. Ik meen dat onze op het manage-
mentdenken geënte evaluatiecultuur in het 
onderwijs, die gepromoot wordt als de beste 
garantie op toegankelijkheid, eerlijkheid en 
keuzevrijheid voor de klant, in feite werkt als 
een ontzagwekkende vorm van controle en 
regulering. Het is een repressief  systeem dat 
mensen immobiliseert en onmondig maakt. 
Herhaaldelijke en ‘niet-reflectieve’ evalua-
ties betekenen een psychologische inbreuk 
op het denken van de student, een denken 
dat voortdurend, zowel bewust als onbe-
wust, werkt aan de vorming van een notie 
van het eigen ‘ik’. Schetsboeken kunnen een 
belangrijke locus zijn voor al dat kladderige, 
zich ontwikkelende ‘ik’/werk. Op het politie-
ke vlak wil dit zeggen dat in het Verenigd 
Koninkrijk de regulering via opgelegde eva-
luaties de lesgevers en leerlingen in de open-
bare scholen harder treffen dan in de privé-
scholen. Het hoger onderwijs zet deze 
klassenscheiding verder, wat uiterst reële 
implicaties heeft voor de ideeën over sociale 
mobiliteit, kunst, cultuur en maatschappij.

Het schetsboek kent geen deadline

Het feit dat schetsboeken vaak niet hele-
maal tot de laatste bladzijde gebruikt zijn, is 
een indicatie dat ze op een of  andere manier 
een kladderig, zich nog ontwikkelend ‘ik’/
werk bevatten. De bladzijden aan het einde 
van het boek blijven blanco; of, als uiting 
van dezelfde weigering om het ‘af  te wer-
ken’, verzet de kunstenaar zich tegen finali-

sering door de binnenkant van de achter-
flap te gebruiken tot die zo vol staat dat hij 
virtueel overloopt in het volgende boek. Een 
schetsboek ‘afwerken’ zou een vorm van 
sterven betekenen.
 Ik meen dat de 20ste-eeuwse psychoana-
lyticus D.W. Winnicott deze laatste stelling 
wel zou hebben onderschreven. In zijn boek 
over Winnicott bespreekt Adam Phillips 
diens opvatting van psychoanalyse: ‘Het 
risico was dat de interpretatie tijdens de 
analyse te sturend zou werken en de nog 
maar deels gekristalliseerde gedachten en 
gevoelens zou beïnvloeden en vervangen. 
Zo beschouwd zou interpretatie een vorm 
van overhaasting zijn, op conto van de psy-
choanalyticus, terwijl analyse, net zoals 
ontwikkeling, er voor Winnicott op neer-
kwam dat mensen de kans kregen om de tijd 
te nemen die ze nodig hebben. Dit betekent 
dat ontwikkeling geen deadline kent.
 Volgens Phillips meende Winnicott dat 
‘het de wezenlijke rol van de moeder is om 
het ‘ik’ van haar kind te beschermen. Als de 
moeder zelf  […] op een opdringerige manier 
veeleisend was, zou ze aanleiding geven tot 
vroegtijdige volgzaamheid bij het kind. Om 
aan de eisen van de moeder tegemoet te 
komen en tegelijk het Ware Ik – met zijn 
eigen behoeften, zorgen en interesses – te 
beschermen, zou het kind zich genoodzaakt 
zien een Vals Ik te construeren, zoals 
Winnicott het noemt.’
 Uiteraard zijn leerlingen en studenten 
geen kleine kinderen, en leraren en docen-
ten geen moeders. Desalniettemin wil ik 
verwijzen naar de opmerkingen van de les-
gever die ik eerder heb aangehaald, en naar 
de praktijk in grote delen van het openbare 
onderwijs in het Verenigd Koninkrijk en de 
VS die in het verlengde daarvan ligt, om op 
basis daarvan te opperen dat onderwijsin-
stellingen niet alleen de rol op zich nemen 
van de vader die in lacaniaanse zin de Wet 
representeert, maar tevens van de bemoei-
zieke en veeleisende moeder – met als resul-
taat de infantilisering van de student. De 
student creëert een Vals Ik, in Winnicotts 
terminologie, wat een creatief  leerproces en 
verdere ontwikkeling in de weg staat. 
Phillips merkt hierbij op ‘dat het cruciale 
ogenblik [in de analyse] datgene was waar-

op de patiënt zichzelf  verraste […] Een ver-
rassing ontsnapt uiteraard aan de verwach-
tingen die door een theoretisch corpus 
mogelijk werden gemaakt. Ze betekent een 
bevrijding van de volgzaamheid.’ Een 
schetsboek bijhouden zorgt voor verrassin-
gen, waardoor men even uit de tijd kan 
stappen. Maar de mainstream heeft de psy-
choanalytische opvattingen over de ontwik-
keling van het kind uit het midden van de 
vorige eeuw achter zich gelaten en is opge-
schoven in de richting van cognitieve, beha-
vioristische therapievormen. Die zijn heden 
ten dage niet alleen in zwang in scholen, 
maar evengoed van toepassing voor tewerk-
gestelde en werkloze volwassen, zoals blijkt 
uit de taal van het humanresourcesma-
nagement en van de vele systemen van ver-
plichte tewerkstelling, waaronder het 
Amerikaanse activeringsprogramma 
Welfare to Work. In plaats van na te denken 
over relaties, zoals onder meer Winnicott of  
Klein dat deden, in het bijzonder over de 
relatie van eenieder tot zichzelf, denken we 
enkel na over individueel gedrag en hoe dat 
kan worden bijgestuurd. Ik wil niet suggere-
ren dat een schetsboek bijhouden een equi-
valent is van psychoanalyse, maar ik ben er 
wel van overtuigd dat er op enkele belang-
rijke punten raakvlakken en analogieën 
bestaan. Velen beschouwen het uiterst per-
soonlijke karakter als een van de wezenlijke 
kenmerken van het schetsboek: het omvat 
een dialoog met jezelf.10 In de woorden van 
Adam Phillips: ‘een van [Winnicotts] thera-
peutische doelstellingen [bestond erin] de 
privacy van het ‘ik’ te beschermen in het 
proces van persoonlijke zingeving, en even-
zeer van persoonlijke ‘on-zingeving’.’11 
Volgens Phillips probeerde Winnicott ‘een 
analytische setting te creëren waarbij de 
patiënt geen gebiedende, gezagsafdwingen-
de vertaling moet ondergaan (waarbij de 
analyticus zijn onbewuste als het ware naar 
hem terugkoppelt), maar daarentegen van 
de analyticus de kans krijgt om, in de termi-
nologie van Winnicott, ‘zich aan zichzelf  te 
onthullen’.’ Mijn verkenning van een selec-
tie schetsboeken van hedendaagse kunste-
naars bevestigde mijn idee dat een schets-
boek fungeert als locus van het onthulde en 
het verborgene, waar sommige dingen 
nagejaagd en blootgelegd kunnen worden 
en andere zaken uit het zicht verder kunnen 
sluimeren. Elke verrassing of  revelatie deed 
zich voor in het privaat domein van de 
auteur, niet in de publieke ruimte. De drang 
om zich het plezier van verrassingen te ver-
oorloven is vaak een belangrijk aspect in het 
werk van een kunstenaar.
 Een opmerking bij een tekening in een van 
de schetsboeken van Cardiff/Bures Miller 
klinkt als volgt: ‘interessanter omdat het de 
kijker niet te veel stuurt’. Zowel Cornelia 
Parker als Michael Landy passen vrije asso-
ciatie toe door middel van woordspelingen, 
een methode die gepopulariseerd werd door 
een freudiaanse opvatting van het onbewus-
te. Klein, Anna Freud en Winnicott ontwik-
kelden hun theoretisch en praktisch werk 
vanuit hun observaties van het spel van 
kinderen, dat ze beschouwden als een equi-
valent van vrije associatie. Het is kenmer-
kend dat ‘spel’ in deze zin verder gaat dan 
het verbale (met inbegrip van ‘woordspelin-
gen’) en ook tekenen, schilderen, bouwen of  
het hanteren en manipuleren van objecten 
omvat, alle in zekere zin activiteiten die ver-
want zijn met bepaalde hedendaagse toe-
passingen van het schetsboek.
 Als lesgevers moeten we openstaan voor 
reflectie en erover nadenken hoe we leerlin-
gen en studenten het beste kunnen onder-
steunen om een sterk ‘ik’ te ontwikkelen, 
dat hun zal toelaten vruchtbare samenwer-
kingsverbanden aan te gaan met anderen 
en plezier te beleven aan de verrassingen die 
ze voor zichzelf  creëren. Het bijhouden van 
een persoonlijk schetsboek, of  dat nu een 
feitelijk, een metafysisch of  virtueel schets-
boek is, maakt daar integraal deel van uit. 
Het is een goede plek om te oefenen.

Vertaling uit het Engels: Iannis Goerlandt
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volstrekte oprechtheid terwijl je tegelijkertijd 
zorgvuldig geconstrueerde leugens vertelde, 
tezelfdertijd twee meningen verdedigen die 
elkaar tenietdeden, in de wetenschap dat ze 
elkaar tegenspraken en toch in beide geloven, 
logica tegen logica in het veld brengen, de 
moraal afwijzen en je erop beroepen, geloven 
dat democratie onmogelijk was en dat de Partij 
de hoedster was van de democratie, alles 
vergeten wat vergeten moest worden, en het 
dan weer in je geheugen terugroepen op het 
moment dat het nodig was, en het dan prompt 
weer vergeten, en bovenal datzelfde proces 
toepassen op het proces zelf  – dat was het 
summum van spitsvondigheid: bewust een 
toestand van onbewustheid opwekken en je 
dan opnieuw onbewust worden van de 
hypnose die je zojuist had toegepast. Zelfs om 
het woord ‘dubbeldenk’ te kunnen begrijpen 
was de toepassing van dubbeldenk nodig.’ 
George Orwell, 1984 (vertaling Tinke Davids), 
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, pp. 
43-44. Zie ook The Oxford Companion to the 
English Language (red. Tom McArthur), Oxford, 
Oxford University Press, 1992, p. 321: ‘De 
paradox komt het kernachtigst tot uitdrukking 
in de drie slogans van de Partij: Oorlog is Vrede, 
Vrijheid is Slavernij, en Onwetendheid is 
Kracht. De term wordt vaak gebruikt voor het 
talent zich in één bepaalde situatie tot één 
bepaalde gedachte te bekennen (op het werk, 
 in een bepaalde groep, in het bedrijfsleven 
enzovoort) en tot een andere in een andere 
situatie (thuis, in een andere groep, in het 
privéleven) zonder noodzakelijkerwijs een 
conflict te voelen tussen beide.’

 9  Peter Gray, Freedom to Learn, in Psychology 
Today, 17 september 2012. Online: www.
psychologytoday.com/blog/freedom-
learn/201209/children-s-freedom-has-
declined-so-has-their-creativity?page=2

 10  Heel verhelderend hierbij zijn Maurice 
Blanchots opmerkingen over het 
schrijversdagboek, vooral wat betreft de 
onbekende en ongeïdentificeerde ruimte/tijd 
waarin een creatief  werk tot stand komt.  
Zie Maurice Blanchot (vertaling Ann Smock), 
The Space of  Literature, Lincoln, University of  
Nebraska Press, 1982, pp. 28-30. 

 11  Adam Phillips, Winnicott, London, Penguin, 
2007 (1988), pp. 4-14.

Deze tekst is een ingekorte en aangepaste 
versie van een lezing gehouden op 4 okto-
ber jongstleden tijdens het Internationaal 
Symposium over kunst- en architectuuronder-
wijs Old School, Nieuwe Klas, dat georgani-
seerd werd door de Hogeschool Sint-Lucas naar 
aanleiding van ‘150 jaar Sint-Lucas’ en samen-
gesteld werd door Moritz Küng. Het sympo-
sium vond plaats in Sint-Lucas Beeldende 
Kunst, Zwartezustersstraat 27, 9000 Gent 
(meer informatie: www.150jaar.be).

montageboekjes van Tacita Dean
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CAREL BLOTKAMP

Zaterdag 29 september 2012 werd het 
Stedelijk Museum in Amsterdam feestelijk 
heropend door koningin Beatrix. Alle reden 
om met de kunstlievende majesteit blij te 
zijn dat het zover is: na bijna tien jaar geslo-
ten te zijn geweest is er in de hoofdstad ein-
delijk weer een plek waar zowel hedendaag-
se kunst als historische moderne kunst 
breeduit kan worden getoond. Het oude 
museumgebouw is gerenoveerd, door de 
nieuwbouw is het expositieoppervlak ver-
groot tot meer dan 8000 m2. Ook zijn de 
publieksvoorzieningen verbeterd. Rechts in 
de glazen hal van de nieuwbouw bevindt 
zich een goed voorziene, door Walther 
König beheerde boekwinkel. Direct ernaast 
is de toegang tot de ondergrondse museum-
bibliotheek. Verspreid door het museum zijn 
enkele educatieve ruimtes ingericht, die niet 
alleen voor schoolgroepen, maar ook voor 
gewone bezoekers toegankelijk zijn. Links in 
de hal is een café-restaurant; op de boven-
verdieping van het oude gebouw is nog een 
kleiner café gesitueerd. 
 Er was veel toeloop in de eerste weken na 
de heropening, met dagen waarop 3000 tot 
zelfs bijna 5000 bezoekers werden geteld. 
De drukte zal nog wel even aanhouden 
want de nieuwsgierigheid naar het ver-
nieuwde Stedelijk is groot, zowel onder 
ouderen als jongeren. Er is een halve gene-
ratie opgegroeid die het museum in zijn 
oude staat nooit heeft gekend. Ook veel bui-
tenlandse toeristen in Amsterdam zijn geïn-
teresseerd. De reacties in kranten en tijd-
schriften hadden op enkele kritische 
uitzonderingen na (Koen Kleijn en Anna 
Tilroe in De Groene Amsterdammer, Janneke 
Wesseling in NRC/Handelsblad) een tamelijk 
positieve teneur, opgelucht als de meeste 
kunstjournalisten waren dat de jarenlang 
voortslepende saga rondom de verbouwing 
voorbij is. Dat stemde hen blijkbaar mild.
 Ik ben niet minder opgelucht en blij dat het 
Stedelijk weer open is, maar toch heb ik zwei 
Seelen, ach, in meiner Brust: het kost me moei-
te om enthousiasme op te brengen voor het 
resultaat van de verbouwingsoperatie en 
voor wat er in deze eerste presentatie na de 
heropening wordt getoond. Ik kan de gedach-
te niet van me afzetten dat enerzijds in het 
recente verleden veel kansen op een betere 
uitkomst zijn gemist, en dat anderzijds, de 
blik op de toekomst gericht, het museum nog 
een flinke weg heeft te gaan voordat het zijn 
leidende positie in de Nederlandse museum-
wereld terug heeft en internationaal weer op 
hoog niveau kan meedraaien. 

Het museumgebouw 

Sinds de heropening toont het Stedelijk een 
heel nieuw gezicht. Dat moet ook de opzet 
zijn geweest van de opdrachtgevers en in 
ieder geval van architect Mels Crouwel (van 
bureau Benthem Crouwel Architekten) die 
verantwoordelijk is voor de renovatie en het 
ontwerp van de nieuwbouw. Een van de 
belangrijkste beslissingen is geweest om de 
hoofdingang te verleggen van de Paulus 
Potterstraat naar het Museumplein. De 
bezoeker ziet zich nu niet meer geconfron-
teerd met de neorenaissancegevel van het 
museumgebouw uit 1895, maar met een 
spectaculaire moderne constructie die de 
volle hoogte en breedte van de achtergevel 
bestrijkt. In de volksmond is de nieuwbouw 
al direct ‘de badkuip’ gaan heten. Mijn favo-
riete columniste Sylvia Witteman, in dezelf-
de sanitaire sfeer blijvend, noemde het in De 
Volkskrant ‘een megalomane, foeilelijke 
gootsteenbak van schel wit plastic’. Dat is 
wel erg categorisch; op zichzelf  is het exteri-
eur niet zo lelijk, vind ik. Vanuit een bepaal-
de hoek gezien, vanaf  de overkant van het 
Museumplein en haaks op de gevel, heeft de 
langgerekte witte kuip zelfs iets elegants, 
zoals ze daar lijkt te zweven boven de glazen 
onderbouw. Vanuit diezelfde hoek zien ook 
de zwarte blokvormige toren voor de ver-
werking van museale transporten en het 
‘ezelsoor’ (de omhooggeklapte punt van het 
gazon die de toegang verbergt tot de onder-
grondse parkeergarage en de winkel van 
Albert Heijn) er nog draaglijk uit: ze vormen 
zoals het heet een harmonische compositie.

Maar dat is vanuit één gezichtspunt en van 
grote afstand, typisch een staaltje esthetiek 
van de tekentafel. Van dichterbij en vanuit 
andere hoeken gezien, bijvoorbeeld vanaf  de 
Van Baerlestraat, maakt de nieuwbouw een 
veel plomper indruk. Het is machoarchitec-
tuur, die ook voor geen meter integreert in 
de bebouwing van het Museumplein, stede-
bouwkundig toch al zo gemaltraiteerd: door 
de ongelukkige plaatsing van het halfronde 
tentoonstellingspaviljoen van het Van Gogh 
Museum, dat als een UFO op het plein lijkt te 
zijn geland, door de rommelige gebouwtjes 
dicht bij het Rijksmuseum, en op grotere 
schaal door de aanleg van die troosteloze, 
drassige grasvlakte, afgebiesd met een rij 
bomen en opgeleukt met het genoemde 
ezelsoor, dat in combinatie met de zwarte 
toren zowel het zicht op het Stedelijk als het 
uitzicht vanuit de glazen hal en het restau-
rant grondig bederft. Het hele toegangsge-
bied van het museum is eigenlijk één groot 
onopgelost probleem.
 Genoeg over de buitenkant. Hield de 
architect daar weinig rekening met de 
omgeving, binnen moest hij zich wel dienst-
baar opstellen ten opzichte van de museale 
functie van het gebouw. Het betekende in de 
eerste plaats dat hij een goede verbinding 
moest zien te creëren tussen nieuw en oud. 
In de hal is dat zeker gelukt, juist doordat 
het contrast niet is afgezwakt. De karakte-
ristieke geprofileerde achtergevel van rode 
baksteen is in het zicht gebleven. Vanuit de 
hal zet je als het ware een stap terug in de 
museumgeschiedenis als je via een paar tre-
den het oude gebouw binnengaat. Op de 
bovenverdieping van de nieuwbouw, op 
hetzelfde niveau als de bovenzalen van de 
oudbouw, zijn enkele grote zalen gesitueerd; 
daar is er om begrijpelijke redenen voor 
gekozen om de overgang vloeiend te maken. 
Overal in de expositieruimtes van het muse-
um, ook in de megagrote zaal in het souter-
rain, liggen dezelfde lichte parketvloeren 
(behalve rond het oude trappenhuis waar 
de historische vloeren van granito zijn 
gehandhaafd) en zijn de wanden bekleed 
met hetzelfde witgesausde fijne weefsel. Dat 
schept een eenheid.
 De implicatie is echter dat de oude ver-
trouwde zalen van het Stedelijk om mee te 
kunnen met de nieuwbouw een ingrijpende 
modernistische facelift hebben moeten 
ondergaan. Er is hier en daar in de pers nos-
talgisch gedaan over de doorleefde donkere 
parketvloeren in visgraatpatroon die ver-
wijderd zijn, maar dat is slechts een detail 
op het totaal van de veranderingen. In de 
gerenoveerde oudbouw is, ongetwijfeld om 
gebruikstechnische redenen, voor de eigen-
lijke muren een dik wandpakket geplaatst, 
waarachter de plinten terugwijken. De 
wanden zweven als het ware boven de vloer 
(sommige kunstwerken verdragen dat niet, 
daarom is in de zaal met twee grote zwarte 
tekeningen van Serra de wand tijdelijk tot 
aan de vloer doorgetrokken). Ook aan de 
bovenzijde is te zien dat het in feite voorzet-
wanden zijn; het wandoppervlak loopt niet 
meer zoals vroeger mooi door in de welving 
naar het plafond. De zalen doen daardoor 
enigszins denken aan standbouw, zoals op 
beurzen. De wanden zijn verder erg glad. 
Vroeger waren ze bespannen met een witge-
schilderd, grof  juteachtig weefsel dat het 
licht meer verstrooide. Klassiek-moderne 
kunst, van impressionisten tot Cobra, kwam 
tegen die achtergrond veel beter uit dan 
tegen het harde, alle licht reflecterende 
oppervlak van de huidige wanden.
 Het grootste manco van de verbouwing 
van het museum is de lichtsituatie. Het 
oude Stedelijk was beroemd om zijn mooie 
daglicht. Architect Weissman had de boven-
zalen een glazen dak meegegeven; de kabi-
netten boven aan de voorzijde, en verder 
alle kabinetten en zalen op de begane grond, 
ontvingen zijlicht door ruim bemeten raam-
partijen. De nieuwe vleugel die onder direc-
teur Willem Sandberg in de jaren 50 werd 
toegevoegd, naar ontwerp van Frits 
Eschauzier, had zelfs aan de twee lange zij-
den glaswanden van vloer tot plafond. Op 
donkere dagen en bij avond moest er in het 
museum natuurlijk ook gebruik worden 
gemaakt van kunstlicht, maar de afwisse-
ling van bovenlicht en zijlicht was een ijzer-
sterke basis. Ik vind het onbegrijpelijk dat de 
architect en de leiding van het museum zo 

ongevoelig zijn geweest voor deze kwalitei-
ten en geen enkele poging hebben gedaan 
om ze in de nieuwbouw te evenaren; terwijl 
daartoe alle gelegenheid was, want drie van 
de vier buitenmuren en het dak zijn in prin-
cipe blootgesteld aan daglicht. De enige bin-
nenruimte die nu overvloedig daglicht ont-
vangt is de boekwinkel (terwijl dat slecht is 
voor boeken). Het souterrain is uitsluitend 
met kunstlicht verlicht; de zalen op de eerste 
verdieping van de nieuwbouw kunnen door 
smalle stroken daglicht ontvangen, maar 
veel is het niet. Voor de openingstentoon-
stelling waren die stroken trouwens afge-
dekt.
 Niet alleen is in de nieuwbouw weinig of  
niets met daglicht gedaan; ook het mooie 
licht in de oudbouw is bij de verbouwing 
min of  meer om zeep geholpen. De grote 
ramen zijn afgedekt door schermen, waar-
van een aantal enigszins transparant is, 
maar de meeste niet; voor het oog vormen 
ze een voortzetting van de wanden. Daar-
door heeft zo’n zaal het karakter gekregen 
van de spreekwoordelijke white box, herme-
tisch afgesloten van de buitenwereld. Op de 
bovenverdieping zijn de glazen daken intact 
gebleven, maar eronder is een nogal stevig 
velum aangebracht dat veel licht wegneemt, 
hetgeen uiteraard moet worden gecompen-
seerd met kunstlicht. Het licht in het muse-
um is door deze ingrepen vlak en levenloos 
geworden; de kleur ervan geeft bovendien 
in de zalen flinke verschillen te zien als 
gevolg van het dimmen of  het gebruik van 
verschillende lampen, opgehangen in nogal 
grof  uitgevallen armaturen.
 Het nieuwe Stedelijk heeft ongetwijfeld zijn 
charmes voor de bezoeker, door de openheid 
van het gebouw en de heldere plattegrond. 
Anderzijds valt de ruimtewinst uiteindelijk 
tegen, zeker als je bedenkt dat voor de nieuw-
bouw de Sandbergvleugel is afgebroken en 
het mooie intieme prentenkabinet halverwe-
ge de trap van de oudbouw is opgedoekt. 
Bovendien is het architectonisch allemaal 
wel erg ‘van dik hout zaagt men planken’. 

Typerend is bijvoorbeeld dat binnen niets te 
ervaren valt van de schuine wanden van de 
badkuip; die vormt uiteindelijk slechts een 
extravagante verpakking van een conventio-
nele groepering van zalen. Ten aanzien van 
de museale functie is het zoals gezegd weinig 
subtiel wat de architect heeft gedaan. Hij 
heeft niet bepaald de condities geschapen 
waaronder schilderijen en andere kunstwer-
ken optimaal tot hun recht komen. Ik weet 
niet wat er over dat cruciale onderwerp in 
het programma van eisen stond, maar het 
lijkt erop dat hij in de fase waarin de beslis-
singen over het interieur moesten vallen 
onvoldoende sturing of  weerwerk heeft 
gekregen van de museumstaf.

De opstelling

Het Stedelijk heet al sinds het directeur-
schap van de legendarische Sandberg, van 
1945 tot 1963, een huis voor de avant-gar-
de te zijn, waar meer belang wordt gehecht 
aan een dynamisch tentoonstellingsbeleid 
dan aan de collectievorming. Latere direc-
teuren als Edy de Wilde vonden de collectie 
minstens even belangrijk, maar toch bleef  
het museum bekend als de plek ‘where it all 
happens’. Ook de huidige directie hecht aan 
dat inmiddels nogal versleten imago. Het 
zou dan ook voor de hand liggen dat het 
Stedelijk bij de heropening een tentoonstel-
ling had georganiseerd die echt kan worden 
opgevat als een statement, over de kunst 
van deze tijd en over de positie van het 
museum.
 Al enkele jaren geleden werd een ope-
ningstentoonstelling in het vooruitzicht 
gesteld van Mike Kelley, een van de veelzij-
digste en interessantste Amerikaanse kun-
stenaars van de middengeneratie. Omdat de 
openingsdatum een paar keer moest wor-
den verzet, nam het museum geen risico: de 
tentoonstelling van Kelley, die begin dit jaar 
onverwacht overleed, werd verschoven 
naar december 2012. Een goed alternatief  

Het nieuwe Stedelijk

zicht op het Stedelijk Museum met het gebouw van A.W. Weissman (1895) en de uitbreiding van Mels Crouwel. 
Foto: John Lewis Marshall

het Stedelijk Museum gezien vanaf  het Museumplein. Foto: Ernst van Deursen
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had het Stedelijk helaas niet voorhanden. 
Bij de opening werd in de bovenzalen van de 
nieuwbouw slechts een tentoonstelling 
gepresenteerd van inzendingen voor de 
Gemeenteaankopen van Amsterdam, een 
jaarlijks terugkerend gebeuren dat zelden 
opwindend uitpakt. Dat was ook nu niet het 
geval, de titel Beyond Imagination ten spijt. 
Het was typisch het soort tentoonstelling 
waar de bezoeker zappend doorheen gaat. 
Tussen veel middelmatigs sprong de film 
Rituals van Julika Rudelius eruit, met opna-
men van mooie jongens die heel stil poseren 
midden in de drukte van de straten en 
kleurrijke markten in India.
 Ook met de collectiepresentatie kan het 
museum natuurlijk een statement maken. 
Alleen, wat bijna altijd gebeurt na een ver-
bouwing of  bij nieuwbouw zie je ook hier 
gebeuren: de leden van de museumstaf  zijn 
nog onwennig in de omgang met het 
gebouw. Dat is overigens niet onbegrijpelijk, 
want het is bijna tien jaar geleden dat ze er 
voor het laatst zalen inrichtten. Een deel 
van de staf  werkte er toen nog niet eens, 
inclusief  directeur Ann Goldstein die sinds 
1 januari 2010 in functie is.
 De presentatie van design beslaat een cir-
cuit van 13 zalen op de begane grond. Het is 
lang geleden dat het Stedelijk zoveel aan-
dacht besteedde aan dit onderdeel van zijn 
collectie. Terwijl het voor Sandberg een 
vanzelfsprekend scharnierpunt vormde tus-
sen autonome kunst en de wereld van alle-
dag, werd design onder zijn opvolgers 
gemarginaliseerd en opgesloten in een 
eigen reservaat. Dat laatste is overigens ook 
nu nog het geval: het design heeft zijn eigen 
chronologisch geordend parcours, los van 
de presentatie van autonome kunst elders 
in het gebouw. Jammer, want het zou inte-
ressant zijn geweest als er open verbindin-
gen tussen die gebieden waren. De platte-
grond van het museum leent zich daar goed 
toe. Bij design worden overigens wel de ver-
schillende technische categorieën gemengd. 
Dat is verhelderend, omdat zo zichtbaar 
wordt dat een bepaalde vormentaal of  een 
bepaald principe zowel in typografie als in 
textiel, in glaswerk als in sieraden optreedt.
 Het Stedelijk heeft een rijk bezit op dit 
gebied. Bij de inrichting is echter totaal geen 
maat gehouden: uit de collectie van 70.000 
objecten worden maar liefst 2.000 stuks 
getoond. In de eerste zalen met meubels, 
tafelgerei, affiches etcetera uit de periode 
van de art nouveau en de Amsterdamse 
School is het aantal objecten nog beschei-
den en is de presentatie zeer fraai. Daarna 
krijgen de zalen steeds meer het karakter 
van een boedelveiling tijdens een kijkdag, 
waar de bezoekers naar mijn indruk wat 
verloren rondlopen. De speciale tentoon-
stelling over de invloed van het Bauhaus in 
Nederland, die in twee zalen is ingericht, 
krijgt niet de aandacht die het interessante 
onderwerp verdient en is ook vrij karig met 
informatie. Vreemd is dat vloerkleden aan 
de muur naast wandkleden zijn gehangen, 
alsof  dat hetzelfde is. Weinig bevredigend is 
verder de zaal gewijd aan Rietveld. Midden 
in de ruimte staat als een levensgrote kijk-
doos zijn schitterende slaapkamer uit 1926 
opgesteld, een van de topstukken uit de 
museumcollectie, maar losse meubels van 
hem, waaronder niet minder unieke stuk-
ken, staan op elkaar gepropt in krap beme-
ten glazen wandvitrines; het lijkt alsof  de 
kinderkruiwagen en een maquette bovenop 
het buffet zijn gezet.
 Driekwart van de oudbouw en de hele 
nieuwbouw zijn gewijd aan autonome 
kunst. Daar is de hand van Ann Goldstein 
duidelijker te herkennen dan in de zalen 
met design, waar de gespecialiseerde con-
servatoren hun gang konden gaan. De orde-
ning is opvallend traditioneel, dat wil zeg-
gen, ze is chronologisch en volgt de canon 
van de moderne kunst, opgehangen aan de 
bekende stromingen. Achronologische, 
associatieve combinaties van kunstwerken 
zoals de vroegere directeur Rudi Fuchs die 
met meesterhand kon arrangeren, vindt 
men slechts op een paar plaatsen en ze pak-
ken niet erg gelukkig uit. Zo heeft de grote 
collage La perruche et la sirène van Matisse 
uit 1952 het gezelschap gekregen van de 
gekleurde sculptuur Blue Red Rocker van 
Ellsworth Kelly uit 1963 – prima combina-
tie, de enigszins organische vormentaal van 
Kelly gaat in belangrijke mate terug op 
Matisse – maar ook van twee op zichzelf  
mooie schilderijen van René Daniëls die er 
qua verschijningsvorm en mentaliteit abso-
luut niet bij passen. Echt droevig gesteld is 

het in de zaal waar men vanuit de hal de 
oudbouw binnenkomt. Op die prominente 
plek is tegenover Appels oude wandschilde-
ring (nog uit de tijd dat de zaal als restau-
rant diende) door Lawrence Weiner een 
groot tekstwerk op de muur aangebracht. 
In de ruimte staat een vroege sculptuur van 
Weiner, samen met een grote Judd en een 
Arp. Aan de wanden hangen een neonwerk 
van Bruce Nauman, een portret van konin-
gin Beatrix door Luc Tuymans en ook nog 
eens twee vroege abstracte schilderijen van 
Russische makelij. Dit allegaartje lijkt me 
wel als eerste in aanmerking te komen voor 
grondige revisie.
 De schilder- en beeldhouwkunst van de 
late 19de eeuw tot circa 1950 beslaat het 
circuit van zalen beneden rechts van de 
ingang. Een mooie aanvulling op de zalen 
gewijd aan De Stijl en de Russische con-
structivisten vormen twee raamloze ruim-
tes waar respectievelijk Nederlandse foto-
grafie en typografie uit de jaren 20 en 30, 
en tekeningen van Malevich worden 
getoond. Je zou wensen dat de menging van 
objecten van verschillende aard veel verder 
was doorgetrokken. De afstand tussen 
Rietveld in de designafdeling en de zaal met 
schilderijen van De Stijl is nodeloos groot. 
Er is plaats genoeg voor, want de oude aula 
is eveneens tentoonstellingsruimte gewor-
den, zij het dat ze nu een aardedonker hol is 
voor een weinig interessante filminstallatie 
die buiten de chronologie van de opstelling 
op deze etage valt.
 De bovenverdieping is gereserveerd voor 
kunst van na 1950. Die is vaak van groter 
formaat dan vooroorlogse kunst, maar ze 
wordt hier ook nog eens extra ruim opge-
steld. Het lijkt wel of  er in het museum 
ondanks de uitbreiding van het vloeropper-
vlak uiteindelijk nog minder werken wor-
den getoond dan vroeger. De zaal van 
Willem de Kooning is een saillant voorbeeld: 
er staan drie beelden opgesteld en er han-
gen vier schilderijen, waaronder Rosy-
Fingered Dawn at Louse Point zelfs in zijn een-
tje op een wand. Mooi, daar niet van, maar 
het contrast is schrijnend met de Cobrazaal 
beneden waar wel twintig schilderijen in 
drie rijen boven elkaar zijn gehangen, in een 
kleine ruimte zonder daglicht naast de 
Appelbar. De motivatie voor deze wijze van 
hangen is waarschijnlijk de inrichting van 
de eerste Cobratentoonstelling in 1949, 
maar wat er nu van gemaakt wordt is een 
karikatuur. Dat bovendien van een schilder 
van het kaliber van Karel Appel geen enkel 
topwerk uit de jaren 50 hangt, waarvan het 
museum er verscheidene bezit, is tekenend.
 Tekenend voor de eenzijdige keuzes die 
zijn gemaakt uit de naoorlogse collectie. 
Amerikaanse kunst wordt gepresenteerd in 
een omvang zoals sinds directeur De Wilde 
niet meer is vertoond, met een navenante 
ondervertegenwoordiging van kunst uit de 
Europese landen. Daardoor ontstaat een 
scheef  beeld van de verhoudingen, zeker 
vanaf  de jaren 70. Een tweede opvallende 
eigenschap van de collectiepresentatie is de 
nadruk op conceptuele kunst en meer 
recente neoconceptuele tendensen, waar-
mee zaal na zaal is gevuld. Je zou ook kun-
nen zeggen: is geleegd, want de plaatsing is 
zo ruim dat je de indruk krijgt dat de typo-
grafie van de wand belangrijker is dan de 
kwaliteit van de kunstwerken. Die doorge-
schoten tentoonstellingsesthetiek, zowel 
beleden door museummensen als door de 
betreffende kunstenaars, is een van de dubi-
euze bijverschijnselen van conceptuele 
kunst, arte povera en andere in de late jaren 
60 ontstane stromingen. Het lijkt een soort 
overcompensatie van de oorspronkelijk 
vaak zeer bescheiden materiële verschij-

ning van die kunst. Een verwant verschijn-
sel is het opblazen van het formaat van het 
werk. De zaal waarvan de wanden en vloe-
ren zijn overdekt met politiek correcte tek-
sten van Barbara Kruger, mag de eerste keer 
een bijzondere ervaring zijn, maar dat slijt 
snel. Een foto van Louise Lawler op een 
banier van plafond tot vloer in de hal van 
het Stedelijk is echt niet beter dan een oude-
re foto van haar op A3-formaat.
 Onder de recente aanwinsten zijn er rela-
tief  veel die aansluiten bij de genoemde 
accenten: werk met een conceptuele inslag 
van Amerikaanse kunstenaars, die dan nog 
voornamelijk afkomstig zijn uit Los Angeles, 
de vorige werkplek van directeur Goldstein. 
Er zit naar mijn oordeel nogal wat middel-
matigs tussen. Zo wordt een hele zaal in 
beslag genomen door een lange rij porselei-
nen etensborden van John Knight uit 2011, 
met op elk exemplaar als een zwart orna-
mentje de plattegrond van een museumuit-
breiding ergens ter wereld: uiteraard ook die 
van het Stedelijk, hetgeen het navelstaarde-
rige van het geheel nog eens kwadreert. Als 
een inhaalmanoeuvre voor de historische 
collectie conceptuele kunst is een installatie 
van William Leavitt gekocht, California Patio 
uit 1972, die niet veel verder komt dan een 
reconstructie van een stukje alledaagse 
werkelijkheid. Van Bruce Conner, al vanaf  
de late jaren 50 een zeer belangrijke figuur 
in de Californische avant-garde met zijn 
experimentele films en sleazy assemblages, 
is een grote zwart-witfoto gekocht die eruit-
ziet als een saaie versie van vooroorlogse 
abstracte fotografie. Het werk hangt er wat 
verloren bij, in combinatie met topschilde-
rijen van Rauschenberg en Johns, naast een 
videosculptuur van Nam June Paik en een 
hologram van danspionier Simone Forti – 
een rommelige zaal.
 Dat alles is echter voor even vergeten als 
je in de bovenhal van de oudbouw wordt 
geconfronteerd met de lichtinstallatie van 
gekleurde tl-buizen van Dan Flavin, al in 
1986 voor een tentoonstelling in het 
Stedelijk gemaakt, maar pas onlangs van de 
erven verworven. Het is een bovenaards 
mooi werk: misschien wel het beste dat hij 
ooit voor een speciale locatie heeft ontwor-
pen. Die aankoop is een driedubbele felicita-
tie waard. 

Het verleden, de toekomst

Hoe nu verder? Dat is eerlijk gezegd nog niet 
erg duidelijk. Uit de eerste collectiepresenta-
tie spreekt weinig visie op heden en verleden 
en nog minder sprankelende eigenzinnig-
heid. Hetzelfde geldt voor de aangekondigde 
solotentoonstellingen, van Mike Kelley dus 
en later van Marlene Dumas, Aernout Mik, 
vormgever Marcel Wanders, Jeff  Wall en 
Malevich, aangevuld met een overzicht van 
Zero/Nul in samenwerking met het 
Guggenheim Museum in New York. Met de 
kwaliteit van het lijstje kunstenaars is niets 
mis, maar verrassend, nee.
 Onder de directie van Goldstein, die nu 
toch al bijna drie jaar in functie is, is het bin-
nen het Stedelijk kennelijk nog niet gelukt 
om een genuanceerde en goed gefundeerde 
toekomstvisie te ontwikkelen, op basis van 
een analyse van de dilemma’s en problemen 
die eigenlijk al enkele decennia spelen. Wat 
voor soort museum wil het Stedelijk zijn, 
met welk profiel, met welke prioriteiten? Een 
plek waar het publiek komt genieten van 
een mooie collectie? Een leerschool? Een 
experimentele werkplaats waar je als bezoe-
ker de kunst als het ware ziet ontstaan? In 
woord wordt vaak trouw aan Sandbergs 
dynamische museummodel beleden, maar 

de retoriek is nogal hol geworden en de 
praktijk is dat het museum moeite heeft de 
actualiteit bij te houden. Is het dan wellicht 
beter om die functie over te laten aan klei-
nere instellingen zoals De Appel en Stedelijk 
Bureau Amsterdam, die veel alerter kunnen 
reageren, en om als museum genoegen te 
nemen met de positie van een gevestigde 
instelling voor een breed publiek, zoals Tate 
Modern, het Centre Pompidou en het 
Museum of  Modern Art te New York dat 
eigenlijk ook zijn? Anders dan veel collega-
critici in Nederland vind ik dat een reële 
optie, maar ze vraagt om een grondige uit-
werking en een professionele invulling; ze 
vraagt bovenal om een sprankelende eigen-
zinnige geest (of  liever een collectief  van 
zulke geesten, want ik geloof  er niet zo in 
dat alles van de directeur moet komen). Dat 
is bij zo’n model net zo belangrijk als bij een 
museum dat een actiecentrum wil zijn.
 Het gesignaleerde gebrek bij het Stedelijk 
aan reflectie op het eigen profiel en op de ver-
houding tot andere Amsterdamse kunstin-
stellingen is geen nieuw fenomeen; het bete-
kent de continuering van een al lang 
bestaande zorgelijke situatie. In het verleden 
is het bijvoorbeeld nooit gelukt om met de 
buren aan het Museumplein, het Van Gogh 
Museum en het Rijksmuseum, tot overleg te 
komen over gezamenlijke activiteiten of  over 
zo’n belangrijk onderwerp als de afgrenzing 
van de verzamelgebieden, met als gevolg dat 
ook het Rijksmuseum lustig (Nederlandse) 
kunst en design van de 20ste eeuw is gaan 
verzamelen. De twee betrokken overheden, 
het Rijk en de stad Amsterdam, lieten altijd 
alles op zijn beloop. Ze grepen ook niet in 
toen twee van de drie grote musea vrijwel 
tegelijk sloten voor een ingrijpende verbou-
wing, waardoor de museale situatie in 
Amsterdam  dramatisch verslechterde. Zelfs 
de aanzienlijke inkomstenderving uit het 
culturele toerisme bracht het gemeentebe-
stuur niet in beweging.
 De problemen van het Stedelijk, daar ben 
ik van overtuigd, zijn in belangrijke mate 
terug te voeren op de kortzichtige en vreug-
deloze cultuurpolitiek van de stad 
Amsterdam op het terrein van de beeldende 
kunst. Dat is ooit anders geweest. Sandberg 
kon als museumdirecteur floreren en de 
publieke kritiek weerstaan doordat hij 
krachtige steun kreeg van wethouder De 
Roos en hoofd kunstzaken Binnendijk. Maar 
sindsdien is er een situatie gegroeid waarin 
de culturele arrogantie van de hoofdstad 
omgekeerd evenredig is met de ideeën, de 
inspanningen en de fondsen die in kunst en 
cultuur worden geïnvesteerd. De recente 
bekendmaking van de subsidie aan het 
Stedelijk getuigt daarvan. Het gebouw is 
anderhalf  keer zo groot geworden, de exploi-
tatiekosten zijn navenant gestegen en het 
museum staat te popelen om zijn reguliere 
activiteiten te ontplooien waaraan het in 
Amsterdam zo lang heeft ontbroken. Voor 
2013 diende het Stedelijk een begroting in 
van 15.6 miljoen euro; het krijgt 11.7 mil-
joen. Dat is nog 1.8 miljoen minder dan voor 
dit jaar (zopas werd bekend dat het museum 
daarom 31 van de 200 banen zal schrap-
pen). De stad moet bezuinigen, ook op kunst 
en cultuur, maar het kortingspercentage 
voor het museum ligt nog hoger dan dat van 
de totale kunstbegroting. Zoveel houdt 
Amsterdam van zijn nieuwe Stedelijk.

De openingstentoonstelling Works in Place 
liep tot 4 november, de presentatie van de 
Gemeentelijke Kunstaankopen Beyond 
Imagination tot 11 november in het Stedelijk 
Museum, Museumplein 10, 1071 DJ Amster-
dam (020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

‘Works in Place’, zaalzicht met ‘Blue Red Rocker’ (1963) van Elsworth Kelly en 
schilderijen van René Daniëls. Foto: Gert Jan van Rooij

‘Works in Place’, zaalzicht met ‘La perruche et la sirène’ (1952-1953) van  
Henri Matisse (links) en ‘Blue Red Rocker’ (1963) van Elsworth Kelly (rechts).  

Foto: Gert Jan van Rooij
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STEVEN JACOBS

I desire in moving pictures, not the stillness, 
but the majesty of  sculpture. I do not advocate 
for the photoplay the mood of  the Venus of  
Milo. But let us turn to that sister of  hers,  
the great Victory of  Samothrace, that spreads 
her wings at the head of  the steps of  the 
Louvre, and in many an art gallery beside. 
When you are appraising a new film, ask 
yourself: ‘Is this motion as rapid, as godlike,  
as the sweep of  the wings of  the Samothracian?’ 
Let her be the touchstone of  the Action Drama, 
for nothing can be more swift than the winged 
Gods, nothing can be more powerful than the 
on-coming of  the immortals.
 Vachel Lindsay, The Art of  the Moving  
 Picture (1915) 1

Lichtspel

In een bekend essay omschrijft Benjamin 
Buchloh de films van Richard Serra uit de 
jaren 70 als ‘sculptural’ omdat ze gebaseerd 
zijn op sculpturale preoccupaties als licht, 
volume, leegte, textuur en materialiteit.2 
Daarbij noemt Buchloh Ein Lichtspiel: 
Schwarz Weiss Grau (1930) van Laszlo 
Moholy-Nagy als een verre, maar eenzame 
voorloper van Serra’s sculptural cinema. In 
deze film, die de kinetische sculptuur Licht/
ruimte-modulator (1921-1930) van de kun-
stenaar als onderwerp heeft, zet Moholy-
Nagy filmische middelen in om zijn sculp-
tuur als het ware te voltooien. Het licht en 
de beweging die in de Licht/ruimte-modula-
tor worden aangewend, liggen immers ook 
aan de basis van film. De film beantwoordt 
perfect aan de doelstellingen van het con-
structivisme die in het Realistische manifest 
van Naum Gabo & Antoine Pevsner (1920) 
werden vooropgesteld. De sculpturale licha-
men versmelten er volledig met de omrin-
gende ruimte; massa’s en volumes lossen op 
in een ruimtelijk continuüm. Met abstrahe-
rende close-ups, meervoudige belichtingen, 
de combinatie van positieve en negatieve 
beelden, en de afwisseling tussen recht-
streeks en gereflecteerd licht, creëert 
Moholy-Nagy een constructie die zelf  uit 
licht en transparantie lijkt te bestaan. Ein 
Lichtspiel kan bekeken worden als een docu-
mentaire die de thematiek, structuur en 
werking van de Licht/ruimte-modulator 
demonstreert, maar is duidelijk ook een 
poging om de esthetische ervaring van 
Moholy-Nagy’s sculpturale installatie naar 
het filmmedium te vertalen. In dat opzicht 
kan Ein Lichtspiel gezien worden als een 
voorloper van enkele films die kort na de 
Tweede Wereldoorlog op een zelfbewuste 
manier de media beeldhouwkunst en film 
met elkaar confronteren.

Schilderkunst versus beeldhouwkunst

Hoewel met uitzondering van Ein Lichtspiel 
pas na de Tweede Wereldoorlog ‘sculpturale’ 
films worden geproduceerd, werden sculptu-
ren van in den beginne als geschikte onder-
werpen voor films gezien. Wanneer er in de 
vroege filmgeschiedenis kunstwerken wor-
den geregistreerd, zijn dat in eerste instantie 
beeldhouwwerken. De vroegste voorbeelden 
van ‘kunstfilms’ dateren uit de jaren rond de 
Eerste Wereldoorlog en kunnen best 
omschreven worden als travelogues over 
monumenten en publieke sculpturen.3 Het 
filmen van driedimensionale werken (sculp-
tuur en architectuur) leek makkelijker te 
rechtvaardigen. In tegenstelling tot een 
schilderij moet een beeldhouwwerk immers 
vanuit verschillende gezichtspunten wor-
den waargenomen – een probleem waarmee 
volgens Heinrich Wölfflin ook de sculptuur-
fotografie vaak worstelde.4 Het filmmedium 
liet niet alleen toe om meerdere gezichts-
punten in één ervaring te integreren, maar 
kon precies door zijn dynamisch karakter 
ook de stabiliteit van de beeldhouwkunst 
veel beter tot uiting brengen. ‘We voelen de 
noodzaak aan van beweging om de immobi-
liteit van het beeldhouwwerk te kunnen vat-
ten’, beweerde de Franse kunsthistoricus 
Henri Focillon. ‘Wanneer we het werk zelf  
niet bij ons hebben, maar enkel een beeld 
ervan, kunnen we ons dan niet voorstellen 

dat dit beeld met behulp van een ingenieus 
systeem voor ons plezier beweegt, terwijl wij 
stil blijven staan?’5 Voor beschouwingen 
over de beeldhouwkunst lijkt film dan ook 
het perfecte didactische instrument. ‘Bij 
gebrek aan de mogelijkheid van een bezoek 
in situ zijn filmische visuele hulpmiddelen de 
beste manier om over beeldhouwkunst te 
doceren’, schreef  Sally Chappell. ‘De stroom 
van beelden en de inherente beweging of  
veranderende camerastandpunten simule-
ren de echte driedimensionale ervaring van 
een beeldhouwwerk veel beter dan een dia-
reeks van voor-, zij- en rugaanzichten. De 
cinema kan ook de beweging van het licht 
reproduceren, die zo belangrijk is bij de 
weergave van het materiaal van de beelden 
– de glijdende reflecties in Brancusi’s meta-
len bijvoorbeeld of  de gloeiende transparan-
ties in Pevsners plastieken.’6

 In die optiek leken sculpturen geschikter 
om gefilmd te worden dan schilderijen. Toch 
kan ook een omgekeerde logica gelden. Zo 
werd de moderne schilderkunst vaak ‘filmi-
sche’ kwaliteiten toegedicht. Terwijl de pictu-
rale innovaties van het impressionisme, 
kubisme en futurisme vaak te verklaren zijn 
aan de hand van verwijzingen naar de leven-
digheid en vluchtigheid van de cinema, werd 
de beeldhouwkunst veelal geassocieerd met 
de eeuwigheid en de dood. ‘Beeldhouwkunst’, 
zo schreef  Théophile Gautier, ‘bestaat enkel 
nog zoals het Sanskriet, Grieks en Latijn: als 
een dode taal.’7 

Sculptuur en dood

Precies omwille van hun associaties met de 
dood spelen sculpturen een grote rol in de 
geschiedenis van de experimentele film en de 
modernistische cinema. In films als L’Age 
d’or (Luis Buñuel, 1930), Le Sang d’un poète 
(Jean Cocteau, 1932), La Belle et la bête (Jean 
Cocteau, 1946), Dreams That Money Can Buy 
(Hans Richter, 1948) of  Ritual in Transfigured 
Time (Maya Deren, 1945), die in de traditie 
van het surrealisme gesitueerd kunnen wor-
den, kan een ware statuomanie en zelfs amal-
gatophilie worden vastgesteld. De surrealisti-
sche fascinatie voor Pygmalion motieven 
(standbeelden die tot leven komen) of  
Medusa-effecten (menselijke figuren die 
verstenen) krijgt in het medium film een 
nieuwe dimensie. De confrontatie tussen 
een dynamisch en statisch medium creëert 

de illusie dat stilstand wordt omgezet in 
beweging en dat dode materie tot leven 
wordt gebracht. Deze fetisjistische fascina-
tie voor sculpturen, die vaak is gekoppeld 
aan een onderkoelde erotiek, sijpelt in die-
zelfde periode ook door in sommige holly-
woodfilms. Susan Felleman noemt in dat 
verband One Touch of  Venus (William Seiter, 
1948), Pandora and the Flying Dutchman 
(Albert Lewin, 1951) en The Barefoot 
Contessa (Joseph Mankiewicz, 1954) – drie 
films met in de hoofdrol Ava Gardner, die 
telkens zowel met sculpturale schoonheid 
als met concrete beeldhouwwerken in ver-
band wordt gebracht.8

 Eenzelfde fascinatie voor de verstarde 
representatie van menselijke lichamen ken-
merkt de naoorlogse Europese modernisti-
sche cinema.9 Het cinematografische 
modernisme propageert een cinema van de 
traagheid (denk aan Resnais, Antonioni, 
Tarkovsky…) die weerstaat aan de narratie-
ve en visuele snelheid van de conventionele 
speelfilm, en die beweging als essentieel ken-
merk inruilt voor tijdsduur.10 Tarkovsky 
omschreef  film als het ‘sculpteren van de 
tijd’.11 In veel films wordt de daaruit resulte-
rende stasis gevisualiseerd in de exploratie 
van het beeldhouwwerk door de mobiele 
filmcamera. Suzanne Liandrat-Guigues 
wijst erop dat heel wat vooraanstaande 
meesterwerken van het Europees modernis-
me sleutelscènes met standbeelden bevat-
ten.12 In deze films worden personages vaak 
in de nabijheid van sculpturen getoond en 
resulteert dit samenzijn of  die toenadering 
in een raadselachtige situatie. Daarbij komt 
dat de personages zelf  een haast sculpturaal 
karakter bezitten of  een sculpturale aanwe-
zigheid uitstralen. Niet toevallig worden 
sculpturen ook in deze traditie vaak geasso-
cieerd met de dood. In de beroemde scène uit 
Viaggio in Italia van Rossellini, die gesitueerd 
is in het archeologische museum van 
Napels, wordt het rusteloze vrouwelijke 
hoofdpersonage geconfronteerd met mees-
terwerken uit de hellenistische beeldhouw-
kunst, die precies de illusie van bevroren 
bewegingen opriep. De sculpturen evoceren 
het leven in levenloze steen – de film sugge-
reert een analogie met de opgegraven en 
gefossiliseerde lichamen in Pompeï uit een 
latere scène. De sensuele en hedonistische 
naakten maken het vrouwelijke hoofdperso-
nage bewust van haar steriele huwelijk – 
een gegeven dat doet denken aan het ver-
haal van de gespierde Farnese-Hercules, die 
in de late 18de eeuw al berucht was voor het 
stimuleren van de seksuele appetijt van zijn 
bewonderaars, en dat uiteraard gesitueerd 
kan worden in een nog veel langere, eeu-
wenoude traditie van getuigenissen, verha-
len en legenden van mensen die verliefd 
worden op beeldhouwwerken.13 Opvallend 
is dat Rossellini in de museumscène gebruikt 
maakt van een hoogst mobiele camera, die 
enerzijds de sculpturen tot leven brengt, 
maar anderzijds natuurlijk hun statische 
karakter beklemtoont. Door een virtuoze 
cameravoering neemt hij personages en 
sculpturen bovendien op in één enkel geheel, 
waarbij de personages op hun beurt tot rust 
en stilstand komen. Dit verweven van sculp-
turen en statische personages met behulp 
van mobiel camerawerk keert meermaals 

terug in de Europese modernistische cine-
ma. Precies de aanwezigheid van gebeeld-
houwde menselijke figuren bevestigt het 
subtiele spel tussen visuele, narratieve en 
psychologische beweging en stilstand.

Dreyer en Thorvaldsen

De sculpturale preoccupaties van de surrea-
listische en modernistische cinema kunnen 
ook worden aangetroffen in enkele opmer-
kelijke kunstfilms die kort na de Tweede 
Wereldoorlog werden gemaakt, zoals 
Thorvaldsen, Visual Variations on Noguchi, 
L’Enfer de Rodin en Les Statues meurent aussi. 
Thorvaldsen (1949) is een film van de Deense 
regisseur Carl Theodor Dreyer, die sculptu-
ren meermaals een belangrijke rol toebe-
deelde. Zijn vroege meesterwerk Michael 
(1924), met een verhaal dat zich in het 
kunstmilieu afspeelt, bevat bijvoorbeeld een 
opmerkelijke scène waarin een kleine sculp-
tuur van een naakte vrouwentorso het ero-
tisch verlangen van de hoofdpersonages 
belichaamt.14 Suzanne Liandrat-Guiges 
wees anderzijds op de expliciete confronta-
tie tussen personages en sculpturen in zijn 
laatste film Gertrud (1964). Enerzijds 
bestaat de statische anticinema van de late 
Dreyer uit een reeks tableaux vivants, waarin 
de personages als sculpturen worden neer-
gezet.15 Over de sculpturen in Thorvaldsen 
schreef  Dreyer reeds: ‘I liked it. The statues 
couldn’t object to anything I wanted to do. 
No protest.’16 Anderzijds komen er in 
Gertrud ook letterlijk beeldhouwwerken 
voor. Zo maakt Dreyer gebruik van beeld-
composities waarin personages naast 
standbeelden worden geplaatst – in de scè-
nes in het park krijgen Gertrud en haar 
jonge minnaar bijvoorbeeld het gezelschap 
van een kopie van de Medici-Venus.
 In de korte documentaire over het werk 
van Thorvaldsen bereikt Dreyers belang-
stelling voor de beeldhouwkunst evenwel 
een hoogtepunt. Samen met films over res-
pectievelijk traditionele Deense kerkarchi-
tectuur, de Stostrom-brug en het kasteel 
van Kronborg maakt Thorvaldsen deel uit 
van een kleine reeks kortfilms die Dreyer in 
de jaren 40 en 50 wijdde aan het Deense 
culturele erfgoed.17 Uiteraard handelt de 
film over het werk van Bertel Thorvaldsen 
(1770-1844), een van belangrijkste kun-
stenaars uit de Deense geschiedenis en een 
centrale figuur van het neoclassicisme. Het 
oeuvre van de Deense beeldhouwer vormde 
tot ver in de 19de eeuw een toonbeeld van 
sculpturale perfectie. Thorvaldsen had zelf  
altijd een grote interesse gehad in de opstel-
ling en enscenering van zijn beeldhouw-
werken. Zijn atelier te Rome met originele 
gipsen beelden was in de vroege 19de eeuw 
een waar pelgrimsoord voor talloze promi-
nente bezoekers en jonge kunstenaars.
 De aanleiding voor Dreyers film was het 
eeuwfeest van het Thorvaldsenmuseum te 
Kopenhagen, dat geopend werd in 1848, 
enkele jaren na de dood van de kunstenaar. 
Afgezien van de beeldengroep van Christus 
en de apostelen, die in de kathedraal van 
Kopenhagen in situ werd gefilmd, werd de 
film volledig opgenomen in het Thorvaldsen-
museum. Met uitzondering van de reliëfs 
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werden de sculpturen, die sinds de opening 
geen millimeter waren verplaatst, speciaal 
voor de film van hun sokkel verwijderd en in 
de grote inkomhal tegen een grijs gordijn 
geplaatst. De beslissing om niet in de muse-
umzalen zelf  te draaien is opmerkelijk, aan-
gezien het door Michael Gottlieb Bindesboll 
ontworpen museum niet alleen herinnert 
aan de typologie van het beeldhouwersate-
lier, maar ook elke sculptuur op meesterlijke 
wijze ensceneert – onder meer met behulp 
van glas-in-loodramen die resulteren in een 
spotlichtachtig effect. Terwijl het museum 
wordt gekenmerkt door een eerder compac-
te opstelling, worden de sculpturen door de 
presentatie tegen het grijze gordijn volledig 
geïsoleerd – een praktijk die aansluit bij de 
neoclassicistische opvattingen over beeld-
houwkunst waarin de heldere leesbaarheid 
van gesloten vormen primeert boven de 
complexe ruimtelijke interacties van de 
barok. De nieuwe opstelling stelde Dreyer 
ook in staat om de sculpturen perfect uit te 
lichten, op een wijze die herinnert aan de 
meesterlijke behandeling van het licht uit 
zijn andere films. In films vormt het licht 
natuurlijk een geschikt instrument om reliëf  
en textuur te evoceren, en zo de tastzin te 
prikkelen. In meerdere passages wisselt 
Dreyer een haptische visualiteit met een 
optische visualiteit af. Master shots die de 
gehele sculptuur laten zien, worden gevolgd 

door extreme close-ups die ons confronte-
ren met haar materialiteit. Zoals Claire 
Thomson aanstipt, evoceert de film niet 
zozeer de ruimtelijke ervaring van het 
museum, maar appelleert hij aan het uni-
versele verlangen van toeschouwers om 
marmer en gips aan te raken – een verlan-
gen dat in de institutionele context van het 
museum wordt aangewakkerd door het ver-
bod om dingen aan te raken, maar dat ook 
door het medium film onmogelijk kan wor-
den bevredigd.18 Dreyers preoccupatie met 
tactiliteit gaat voor een stuk in tegen 
Thorvaldsen, die precies werd bekritiseerd 
omwille van het ‘kille karakter’ van zijn 
sculpturen. Elke textuur ontbreekt in zijn 
beelden. Met hun gladde en effen opper-
vlakken sluiten ze een haptische benade-
ring uit. Thorvaldsen staat bovendien 
bekend voor het gebruik van gips – zijn werk 
is typerend voor de late 18de en vroege 
19de eeuw, toen gipsen kopieën van antieke 
sculpturen een rage waren en gips ook als 
het meest geschikte materiaal voor nieuwe 
creaties werd beschouwd (op basis waarvan 
dan later bijvoorbeeld marmeren kopieën 
werden vervaardigd).19 Thorvaldsens men-
selijke figuren lijken dan ook volkomen ver-
stild. Zijn koele naakten resoneren onmis-
kenbaar met figuren uit het late surrealisme 
van de jaren 40, zoals de schilderijen van 
Paul Delvaux of  het eerder vernoemde Le 

Sang d’un poète van Jean Cocteau – de voice-
over in Dreyers film geeft overigens aan dat 
diverse werken van Thorvaldsen wel uit een 
droom lijken te zijn ontsproten. Voor Dreyer 
was Thorvaldsen niet louter een schepper 
van koele beelden, maar ook een melancho-
licus. Hoewel zijn werken niet de zintuiglijk-
heid van bijvoorbeeld de sculptuur van 
Canova uitstralen, riepen ze voor de Deense 
cineast een introverte intimiteit op – een 
aspect dat volgens Claire Thomson nog ster-
ker werd beklemtoond in het oorspronkelij-
ke scenario, dat door producent Dansk 
Kulturfilm drastisch was ingekort.20 Dreyers 
opvattingen staan haaks op het oordeel van 
vele critici, maar stroken wel met de ideeën 
van kunsthistorici zoals H.W. Janson, die 
opmerkten dat Thorvaldsens strenge 
Griekse stijl werd gecombineerd met een 
belangstelling voor het sentiment en het 
religieuze gevoel dat men bijvoorbeeld ook 
bij de Nazareners terugvond.21

 Voor Dreyer kwam deze dimensie tot 
uiting in het ritme en in de dynamiek van de 
compositie en de lichaamshoudingen van 
Thorvaldsens figuren. Hij beklemtoonde dit 
door de beelden ook letterlijk in beweging te 
brengen en ze op een roterend platform te 
plaatsen. Dreyer gaat hier in tegen de neo-
classicistische esthetica, die de barokke idee 
dat een sculptuur vanuit vele gezichtshoe-
ken moet bekeken worden laat varen en één 

specifieke kijkpositie privilegieert. Anderzijds 
grijpt hij daarmee wel terug op een museale 
praxis uit de tijd van Thorvaldsen waarbij 
sculpturen op draaiende sokkels werden 
opgesteld. In de filmgeschiedenis werd dit 
procedé al eerder gebruikt om sculpturen 
cinematografisch te documenteren. Zo pro-
duceerde het Institut für Kulturforschung 
vanaf  1919 onder leiding van Hans Cürliss 
een reeks films bestaande uit statische shots 
van een vijftigtal sculpturen, die thematisch 
werden gegroepeerd in categorieën als 
Köpfe, Negerplastik, Altdeutsche Madonnen, 
Deutsche Heilige, Kleinplastik, Indische 
Kleinkunst en Ostasiatische Kleinkunst.22 
Gefilmd bij daglicht werd elke sculptuur op 
een sokkel geplaatst, die traag om zijn as 
draaide. Op deze wijze kon het beeldhouw-
werk als een volwaardig driedimensioneel 
object scrupuleus worden geobserveerd. 
Dreyer gebruikt dit middel echter met een 
verschillende bedoeling. Hij combineert de 
roterende sokkel immers met andere vor-
men van dynamiek, waardoor er een com-
plex spel van bewegingen ontstaat. Soms 
registreert een statische camera een sculp-
tuur die op een roterende sokkel om zijn as 
draait, maar andere keren draait de camera 
mee met het beeld op het platform. Bij 
momenten laat Dreyer de camera ook verti-
caal langs een roterende sculptuur glijden 
of  maakt hij gebruik van voorwaartse trac-
king shots of  vloeiende overlap dissolves. 
Opvallend is dat de camerabewegingen 
vooral het silhouet en dus de lichaamshou-
dingen beklemtonen. Dat gegeven sluit aan 
bij een kenmerk van de sculpturen dat door 
de voice-over wordt aangestipt, namelijk 
dat de emotie niet zozeer via het gelaat 
maar aan de hand van de houding of  de 
gesuggereerde beweging van de figuur 
wordt uitgedrukt. In tegenstelling tot de 
beroemde scène in Rossellini’s Viaggio in 
Italia, waarin een hoogst mobiele camera 
zich rond de stilstaande sculpturen wentelt, 
lijkt Dreyer de beweging eerder vanuit de 
sculpturen zelf  te halen – terwijl die beelden 
op zich nochtans veel serener en rustiger 
ogen dan de hellenistische naakten in 
Rossellini’s film.

Menken en Noguchi

De relatie tussen statische sculpturen en 
mobiele camera werd op een geheel andere 
wijze ingevuld in het ongeveer vier minuten 
durende Visual Variations on Noguchi (1945) 
van Marie Menken, een cruciale figuur in de 
geschiedenis van de Amerikaanse experi-
mentele cinema die haar artistieke loop-
baan als schilder was begonnen. Terwijl 
haar schilderijen vaak reflecterende materi-
alen als fluorescerende verf  of  gebroken 
glas bevatten, kreeg de werking van het 
licht ook veel aandacht in haar films. In 
Notebook (1940-1962) of  Lights (1964-
1966) wordt de kleine en mobiele Bolex-
handcamera als het ware tot een penseel 
omgetoverd waarmee wonderbaarlijke figu-
ren worden gecreëerd, gebaseerd op beelden 
van neons en stadslichten. Bovendien ging 
Menken in meerdere van haar films de dia-
loog aan met de beeldende kunst: Mood 
Mondrian (1961-62), Drips in Strips (1963, 
over action painting), Andy Warhol (1964-
65) en Watts with Eggs (1967, over Fluxus-
kunstenaar Robert Watts).23

 Visual Variations on Noguchi (waarvan de 
eerste versie uit 1945 dateert) is Menkens 
eerste film en heeft het werk van de 
Amerikaanse beeldhouwer Isamu Noguchi 
(1904-1988) als onderwerp. In de loop van 
de jaren 20, en na het zien van sculpturen 
van Brancusi, had Noguchi de stap naar de 
abstracte beeldhouwkunst gezet. Zijn voor-
keur voor opengewerkte vormen verraadde 
ook de invloed van Gabo en Pevsner. Toen 
Menken de film draaide was de kunstenaar 
evenwel sterk beïnvloed door het surrealis-
me uit de jaren 30 van onder anderen Yves 
Tanguy en Pablo Picasso. De sculpturen 
van Noguchi, die uit dunne marmeren pla-
ten zijn opgebouwd, onderscheiden zich 
echter door hun statisch karakter; het zijn 
totemachtige figuren die een kalme, myste-
rieuze aanwezigheid uitstralen.24

 Menken draaide de film in het atelier van 
Noguchi in New York, dat in diezelfde jaren 
ook werd gefotografeerd door André 
Kertesz. Met behulp van een losse handca-
mera, die bij de meeste protagonisten van de 
naoorlogse Amerikaanse experimentele 
cinema (Maya Deren, Stan Brakhage, Jonas 
Mekas) geliefd was, tracht zij beweging in de 
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statische vormen van Noguchi te brengen. 
Ietwat rusteloos glijdt de camera over de 
zachte, ronde volumes van Noguchi’s sculp-
turen. Rakelings scheert hij langs hun 
oppervlakken, waardoor sommige delen 
onscherp worden en de beelden (verder) 
abstraheren. Noguchi’s vormen zijn hier-
door niet langer als driedimensionale volu-
mes zichtbaar – voor P. Adams Sitney vormt 
Visual Variations on Noguchi daarom een pre-
figuratie van de latere lyrisch-abstracte 
films van Stan Brakhage, die de perspectivi-
sche ruimte inruilde voor de ruimtelijke 
ambivalenties van de schilderkunst van het 
abstract expressionisme.25 Ook de wijze 
waarop Menken het licht hanteert draagt 
bij tot de deconstructie van de ruimte. 
Hoewel het licht de sculpturale vormen van 
Noguchi definieert, creëert het net zoals in 
Ein Lichtspiel van Moholy-Nagy ruimtelijke 
verwarring. Volumes en hun schaduwen op 
de wand van het atelier lijken deel uit te 
maken van één enkel continuüm. Door de 
reflecties van het (soms bewegende) licht op 
de gladde marmeren oppervlakken worden 
de volumes opgelost. De eerder hoekige en 
ruwe montage, die door meerdere jump cuts 
wordt gekenmerkt, maakt dat de sculpturen 
bij momenten als lichtflitsen van rechts naar 
links schieten. De ruimtelijke complexiteit 
werd nog versterkt toen de film later als ach-
tergrond werd gebruikt voor een ballet van 
John Cage en Merce Cunningham, en 
Menkens exploratie van Noguchi’s abstracte 
volumes zich vermengde met levende en 
bewegende menselijke lichamen.

Alekan en Rodin

Beweging en licht vormen ook de centrale 
preoccupatie van de film die Henri Alekan 
maakte over de sculpturen van Rodin. 
Alekan is een van de grote cinematografen 
uit de filmgeschiedenis en verwierf  vooral 
bekendheid als assistent-cameraman van 
Eugen Schufftan bij de productie van films 
als Le Quai des brumes (1938) en Drôle de 
drame (1937) van Marcel Carné. De non-
naturalistische stijl van Schufftan zal ook 
Alekans latere camerawerk bepalen, onder 
andere voor enkele films waarin sculpturen 
een belangrijke rol spelen, zoals La Belle et la 
Bête (Jean Cocteau, 1946) en Der Himmel 
über Berlin (Wim Wenders, 1982). Alekans 
cinematografische stijl wordt gekenmerkt 
door een meesterlijke en subtiele beheersing 
van het licht – een gegeven dat ook aan de 
basis ligt van zijn Des Lumières et des ombres 
(1996), een uitzonderlijk boek over licht in 
cinema en schilderkunst.26 Dat is niet 
anders in L’Enfer de Rodin, de film die Alekan 
in 1957 wijdde aan het oeuvre van Auguste 
Rodin (1940-1917). Samen met La Petite 
danseuse de 14 ans d’Edgar Degas (1986) is 
dit een van de twee films die Alekan in zijn 
lange loopbaan als regisseur aan bekende 
beeldhouwwerken wijdde.27 De titel van de 
film verwijst uiteraard naar het magnum 
opus van Rodin, de zogenaamde La Porte de 
l’enfer, waaraan de kunstenaar werkte 
vanaf  omstreeks 1880 tot aan zijn dood in 
1917. Deze sculpturengroep, geïnspireerd 
op de Divina Commedia van Dante, vormt 
een synthese van verschillende bekende 
individuele werken van de Franse beeldhou-
wer. Meteen aan het begin van de film wordt 
Alekans ambitie met behulp van een 
opschrift duidelijk gemaakt: ‘Deze film wil 
de ontmoeting tussen twee dromen illustre-
ren, die van Dante en die van Rodin.’ Het is 
de enige commentaar in deze 14 minuten 
durende film, die verder geheel bestaat uit 
een visuele exploratie van Rodins oeuvre.
 De kunst van Rodin is zonder meer 
geschikt voor het medium film. Niet voor 
niets is hij een van de eerste grote kunste-
naars die samen met zijn werken door de 
filmcamera werd geregistreerd – in Ceux de 
chez nous (Sacha Guitry, 1915). Rodin zag 
ook het belang in van kunstlicht bij de pre-
sentatie van zijn sculpturen en werkte 
nauw samen met fotografen.28 Bovendien 
wordt Rodin gezien als een kunstenaar die 
in de beeldhouwkunst vernieuwingen 
introduceerde die gerelateerd zijn aan de 
nieuwe optische paradigma’s van de foto-
grafie en de film. Hij trachtte temporaliteit 
in de beeldhouwkunst te introduceren, en 
zijn werk wordt vaak geïnterpreteerd als 
een herdefinitie van de beeldhouwkunst in 
een wereld die in toenemende mate ver-
splinterd werd door snelheid en beweging.29 
De fotografie inspireerde hem om zijn beeld-
houwwerken fragmentarisch op te bouwen 

en de relatie tussen sculptuur en beweging 
te herdenken. In plaats van één bepaald seg-
ment van een beweging te capteren, pro-
beerde Rodin een volledige beweging in één 
stabiele vorm te vatten.
 Rodins inzicht in de specifieke problema-
tiek van de sculptuurfotografie werd onge-
twijfeld gestimuleerd door zijn intense 
samenwerking met fotograaf  Eugène Druet 
in de jaren 1890. Druet realiseerde onder 
meer een reeks foto’s van Rodinsculpturen 
in telkens wisselende lichtomstandigheden, 
op verschillende momenten van de dag of  
vanuit telkens lichtjes gewijzigde camera-
standpunten. Deze foto’s maken de kijker 
niet alleen attent op het mobiele perspectief  
dat in deze sculpturen besloten ligt, maar 
ook op de manier waarop een beeld door 
variërende lichtomstandigheden verandert. 
Kort na de eeuwwisseling werden diverse 
sculpturen van Rodin gefotografeerd door 
vooraanstaande picturalistische fotografen 
als Gertrude Käsebier, Alvin Langdon 
Coburn en Edward Steichen, die de sculptu-
ren van Rodin laten oplossen in atmosferi-
sche effecten.
 Op een wijze die aan deze fotografische 
effecten herinnert, worden de figuren van 
Rodin in de film van Alekan in een ongedefi-
nieerde ruimte tegen een heldere of  donkere 
achtergrond geplaatst. In de traditie van de 
foto’s van onder meer Steichen maakt 
Alekan volop gebruik van diverse licht- en 
schaduweffecten. Soms is enkel het silhouet 
van een figuur te zien, of  is het zelfs in het 
geheel niet duidelijk of  we naar een sculp-
tuur kijken of  de schaduw ervan. Op andere 
momenten in de film roepen lichtflitsen 
infernale bliksemschichten op. Zoals Alekan 
uitvoerig beschreef  in Des Lumières et des 
ombres, wordt het licht niet alleen ingezet 
om de gevarieerde textuur van oneffen 
oppervlakken te visualiseren, maar ook om 
volume en diepte te creëren. Vaak resulteert 
dit evenwel in een onduidelijke en schim-
mige ruimte. Licht en kadrering maken een 
strak onderscheid tussen voor- en achter-
grond onmogelijk. Voorts experimenteert 
Alekan met allerhande vormen van bewe-
ging: de film is een complexe puzzel van 
voorwaartse en achterwaartse tracking 
shots, soms zachte en dan weer dramatische 
camerabewegingen, heen en weer sprin-
gende panning shots tussen twee sculpturen, 
split screens van twee om hun as (in tegenge-
stelde richting) wentelende figuren, en beel-
den van hoofden die losjes op torso’s lijken 
te schommelen, en van hangende, tollende, 
vallende of  zwevende figuren zonder basis. 
De ruimtelijke desoriëntatie en gewichtloos-
heid die dit teweegbrengt, ligt helemaal in 
de lijn van het werk van Rodin die, zeker bij 
de werken die deel uitmaken van La Porte de 
l’enfer, een voorkeur had voor vallende figu-
ren of  figuren die lijken te ‘leunen’ op een 
onzichtbare ruimte.30

Stervende beelden

Carl Theodor Dreyer, Marie Menken en 
Henri Alekan experimenteren in hun films 
over respectievelijk Thorvaldsen, Noguchi 
en Rodin telkens op een hoogst bijzondere 
manier met het contrast tussen stabiele 
sculpturale vormen en de temporaliteit van 
het filmmedium. De dynamiek van hun 
films wordt verkregen door camerabewe-
ging en montage, alsook door de manipula-
tie van het licht. De drie regisseurs plaatsen 
zich daarmee in een traditie die teruggaat 
tot Ein Lichtspiel van Moholy-Nagy, maar 
die misschien ook echo’s oproept van de 
veel oudere praxis om sculpturen in beel-
dengalerijen en antieke ruïnes ’s nachts bij 
fakkellicht te bekijken.31 Ook Rodin hield 
ervan om zijn sculpturen ’s nachts bij flik-
kerend kaarslicht te aanschouwen en hij 
leidde bezoekers rond met een lamp om zijn 
creaties op nieuwe en verrassende manie-
ren te tonen.32

 Thorvaldsen, Visual Variations on Noguchi 
en L’Enfer de Rodin zijn in de vergetelheid 
geraakt, in tegenstelling tot Les Statues meu-
rent aussi (1953) van Alain Resnais en Chris 
Marker, een film die in zekere zin ook in het 
rijtje van naoorlogse kunstfilms over de 
beeldhouwkunst past. Zoals de titel aan-
geeft sluit deze film tevens nauw aan bij de 
modernistische cinema en haar fascinatie 
voor de relatie tussen sculptuur en dood. De 
meeste teksten die aan de fascinerende 
samenwerking tussen Resnais en Marker 
zijn gewijd, focussen evenwel op het uitge-
sproken antikolonialistische discours van 

de film. Resnais en Marker tonen immers 
aan dat de Afrikaanse beeldhouwwerken 
ooit deel uitmaakten van een levende cul-
tuur, die door de kolonisatie werd verwoest. 
De cineasten illustreren voorts dat de 
Afrikaanse artefacten uiteindelijk belanden 
in de kijkkasten en vitrines van Europese 
musea, met hun soms absurde classificatie-
systemen. Maar voor Resnais en Marker is 
de kunst onlosmakelijk met de dood verbon-
den. In het begin van de film vertelt een 
voice-over: ‘Quand les hommes sont morts, 
ils entrent dans l’histoire. Quand les statues 
sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette 
botanique de la mort, c’est ce que nous 
appelons la culture.’ Vervolgens toont de 
film in de natuur verspreide ruïneuze brok-
stukken van gotische en andere (westerse) 
sculpturen. Meteen wordt de titel van de 
film duidelijk: uiteindelijk vallen ook de ste-
nen beelden, die gemaakt werden voor de 
eeuwigheid, op hun beurt uit elkaar en zijn 
ze gedoemd om te sterven. Hoewel de film 
een scherpe aanklacht vormt tegen de kolo-
nisatie, die de maatschappelijke inbedding 
van de Afrikaanse sculpturen verstoort en 
zelfs vernietigt, is de toon niet zomaar nos-
talgisch. Een beetje zoals Adorno in zijn 
bekende essay Valéry Proust Museum, geven 
Resnais en Marker aan dat artefacten zich 
pas na hun dood (dat wil zeggen na de 
ineenstorting van hun originele sociaal-
culturele inbedding) tot kunstwerken (of  
beter: museumobjecten) kunnen verheffen. 
Adorno, die zijn tekst over het museumpro-
bleem ongeveer in dezelfde periode schreef, 
merkt op dat ‘het museum en het mausole-
um meer dan een fonetische associatie 
gemeen hebben’.33 Hij beweerde evenwel 
niet dat musea kunstwerken doden, begra-
ven of  steriliseren. Integendeel, het muse-
um houdt afgestorven relikwieën precies in 
leven door ze tot kunstwerk te transforme-
ren. Voor Resnais en Marker is de film een 
medium dat in staat is om statische voor-
werpen en herinneringen tot leven te bren-
gen. In Les Statues meurent aussi trachten ze 
de Afrikaanse sculptuur te reanimeren door 
te tonen dat het museum, net als de film, 
een apparaat is dat onze blik stuurt en orga-
niseert. Met zijn uitgesproken aandacht 
voor de ogen van de sculpturen en zijn tal-
rijke shots van kijkende mensen, sokkels, 
kijkkasten, vitrines en labels, vormt deze 
film een krachtige meditatie op de blik. Net 
zoals het institutionele museumapparaat 
stellen de kunstfilms van Dreyer, Menken, 
Alekan en Resnais/Marker ons in staat om 
kunstwerken niet alleen op een nieuwe 
manier te bekijken, maar ze ook te herinter-
preteren en zelfs te herdefiniëren. Zoals in 
de experimentele kunstfilms over schilder-
kunst van regisseurs als Luciano Emmer, 
Henri Storck en Paul Haesaerts uit diezelfde 
jaren, pogen deze films de esthetische erva-
ring van de oorspronkelijke kunstwerken te 
vertalen naar het filmmedium.34 Voor deze 
cineasten moest een film over kunst ook een 
interessante kunstfilm zijn. In de traditie van 
de avant-garde schoven zij de kunstdocu-
mentaire naar voren als een ideaal instru-
ment om de grenzen tussen de verschillende 
media af  te tasten. Daarbij bespelen de hier 
besproken kunstdocumentaires volop de 
spanning tussen beweging en stasis, tussen 
realiteit en artificialiteit en tussen twee- en 
driedimensionaliteit. 
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Marlene Dumas – Speech on the occasion of  the presen-
tation of  the Johannes Vermeer Prize 2012, Museum het 
Prinsenhof, Delft, 29 October 2012

This speech by Marlene Dumas was delivered on the occa-
sion of  her being presented with the Johannes Vermeer 
Prize 2012. In her short speech Dumas heavenly criticizes 
State Secretary of  Culture Halbe Zijlstra (who was present-
ing the prize to her!) for his devastating cultural policy in 
the Netherlands. Marlene Dumas ends by declaring that she 
will give the prize money to the independent artists’ insti-
tute The Ateliers, Amsterdam.

Marlene Dumas – Halbe Zijlstra – Johannes Vermeer Prize 2012 – 
Cultural policy in the Netherlands

Koen Brams & Dirk Pültau – Interview with Peter De Graeve

This is an in-depth interview with Peter De Graeve, former 
dean of  the ‘Faculteit Architectuur en De Kunsten’ (Faculty 
of  Architecture and the Arts) who resigned a few weeks 
ago. The FAK was founded in 2010 in the context of  the 
integration of  the art schools which are part of  the 
Association KU Leuven into the university. Brams & Pültau 
talk with De Graeve about his role in the academisation of  
art education within the Association KU Leuven, his ideas 
on research in the arts and a PhD in the arts, his work as a 
dean of  the FAK and the reasons for his dismissal. 

Peter De Graeve – Art Education – Academisation – KU Leuven – FAK

Felicity Allen – Invasive Assessments, Surprise, and 
Performing the Self  in the Sketchbook

In this essay Felicity Allen reflects on the role of  sketch-
books in artistic practice and the way sketchbooks are influ-
enced by recent developments in art education. She discuss-
es several examples of  sketchbooks from different artists 
(Yvonne Rainer, Michael Landy, Tacita Dean, Janet Cardiff  
& George Bures Miller) and analyses the way they function 
as an intimate laboratory through which the artists become 
and perform an artistic self. She then analyses how the 
function of  the sketchbook as an intimate laboratory is 
severely affected by assessment processes in (British) art 
education, and how this development leads to standardiza-
tion and the development of  a ‘false artistic self ’.

Sketchbooks – Art Education in the United Kingdom – Yvonne Rainer 
– Michael Landy – Tacita Dean – Janet Cardiff  & George Bures Miller

Carel Blotkamp – The New Stedelijk Museum

This article discusses the extension and renovation by Mels 
Crouwel (Benthem Crouwel Architects) of  the recently reo-
pened Stedelijk Museum of  Amsterdam, and its two open-
ing exhibitions: Works in Place (a presentation of  the collec-
tion) and Beyond Imagination. The author criticizes the 
architecture for its lack of  sensitivity in dealing with the old 
building of  the Stedelijk Museum by Adriaan Willem 
Weissman and especially with the lighting conditions of  the 
building. He also discusses the shortcomings of  the presen-
tation of  the collection, and points up the weakness of  some 
of  the Stedelijk’s recent acquisitions, mainly works by art-
ists from the West Coast of  the United States.

Stedelijk Museum, Amsterdam – Benthem Crouwel Architects –  
20th century art & design – Contemporary art

Steven Jacobs – Sculptural cinema: sculpture in film 1945-
1957

This is the third in a series of  articles on films about art by 
the author appearing in this magazine. This time he focuss-
es on films about sculpture made between 1945 and 1957. 
Jacobs analyses the way sculpture and film meet through 
the special relation with light which they share, and he 

demonstrates how films on sculpture allude to the relation 
between sculpture and death. He then discusses four films, 
three of  which focus on one artist or one piece of  sculpture 
(Thorvaldsen by Carl Theodor Dreyer, Visual Variations on 
Noguchi by Marie Menken, L’Enfer de Rodin by Henri Alekan), 
the fourth being Les Statues meurent aussi by Alain Resnais 
and Chris Marker. Jacobs discusses the way these films work 
with the tension between movement and stasis, reality and 
artificiality, two dimensionality and three dimensionality. 

Sculpture – film – Marie Menken – Carl Theodor Dreyer –  
Henri Alekan

Short author biographies may be found in ‘Ondertussen’on p. 23.
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Nieuws
Directeur Birgit Donker stelt Beleid Mondriaan 
Fonds voor. Naast de basisdoelstelling om de productie en 
presentatie van kwalitatief  hoogwaardige kunst te stimule-
ren, typeert het Mondriaan Fonds zijn toekomstige beleid 
met de volgende drie trefwoorden: zichtbaarheid, samen-
werking en opdrachtgeverschap. Vanuit de overtuiging dat 
het Nederlandse publiek onvoldoende de kans heeft gekre-
gen om de immateriële waarde van beeldende kunst terdege 
in te schatten (‘en daarom vijandig staat tegenover de 
kunst’, kun je tussen de lijnen lezen), is het volgens het 
Fonds tijd om aan de zichtbaarheid ervan te werken. 
Directrice Birgit Donker stelt dat het in de toekomst ‘voor 
kunstenaars en instellingen gemakkelijker wordt om geza-
menlijk aan te vragen. Het maken van kunst kan zo direct 
worden verbonden aan de zichtbaarheid door het tonen en/
of  de verkoop ervan.’ De subsidiërende instantie wil in haar 
beoordelingen weliswaar allereerst ‘artistiek-inhoudelijke 
belangen’ laten spelen, maar een artistiek proces dat met-
een een zichtbaar en consumeerbaar resultaat oplevert, 
heeft vervolgens wel ‘een streepje voor’. De inbedding van 
beeldende kunst en erfgoed in de samenleving stimuleren, is 
een andere centrale doelstelling van het Mondriaan Fonds. 
Geen betere waarborg daarvoor dan publieke-private 
samenwerkingen, zo meent Birgit Donker. Daarom wil ze 
dat het fonds nieuwe methoden uitwerkt om het opdracht-
geverschap te stimuleren. Een en ander laat zich uiteraard 
lezen tegen de achtergrond van een budget dat met 30% 
gekort is in vergelijking met het gezamenlijke budget van 
het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting voorheen. 
Voorts kondigt het Fonds nog aan dat eind dit jaar mede-
werkers het land intrekken om de verder uitgewerkte plan-
nen te presenteren aan lokale instellingen, kunstenaars en 
andere betrokkenen. Het beleidsplan en het addendum zijn 
na te lezen op www.mondriaanfonds.nl. (D.M.)

Raoul De Keyser overleden op 82-jarige leeftijd. Op 6 
oktober jongstleden is Raoul De Keyser overleden in zijn 
geboortestad Deinze. De Keyser werkte sinds de jaren 60 aan 
een persoonlijk oeuvre dat zich moeilijk laat categoriseren. 
Zijn eerste tentoonstelling dateert van 1965. Vanaf  de jaren 

70 werd zijn werk steeds abstracter, al bleef  het gebaseerd op 
motieven uit zijn omgeving. Hij werd vooral bekend door zijn 
schilderijen die met opmerkelijke uitsnijdingen een stuk 
voetbalveld in beeld brengen: groene vlakken met krijtlijnen. 

Directeur Middelheimmuseum Menno Meewis over-
leden. Op 17 oktober is Menno Meewis, directeur van het 
Antwerpse Middelheimmuseum, in Canada onverwacht 
overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was 
58 jaar. Meewis stond sinds 1993 aan het hoofd van het 
Middelheimmuseum. Hij was de drijvende kracht achter de 
vernieuwing en uitbreiding van het museum eerder dit jaar 
(zie De Witte Raaf nr. 158, juli-augustus 2012). Hij kocht 
werk aan van onder anderen Lawrence Weiner, Tony Cragg, 
Franz West, Chris Burden en Joep Van Lieshout, maar gaf  
het museum ook nieuwe impulsen met monografische ten-
toonstellingen van kunstenaars als Erwin Wurm (2011) en 
Thomas Schütte (2012). Daarnaast had Menno Meewis 
ook aandacht voor lokale en jonge kunstenaars.

Z33 bestaat 10 jaar. Het Hasseltse Huis voor actuele 
kunst Z33 bestaat 10 jaar. Op za 17 en zo 18 november 
organiseert het ter ere van die verjaardag een speciaal pro-
gramma, met kunst, design, masterclasses, workshops, 
muziek, film enz. Een eerste luik bestaat uit 33 masterclas-
ses door onder anderen Edith Dekyndt, Angelo Vermeulen, 
Raf  Simons, Studio Job en Koen Vanmechelen. Een tweede 
luik wordt gevormd door activiteiten voor kinderen en jon-
geren tussen 4 en 18 jaar. Een non-stop filmmarathon met 
speelfilms en documentaires over kunstenaars vormt het 
derde luik. Daarnaast staan er nog tentoonstellingen op het 
programma en een party. (www.z33.be)

Kunstvlaai: Festival of  Independents. Van vr 23 novem-
ber tot zo 2 december vindt de volgende editie van Kunstvlaai 
plaats onder de titel INexactly THIS. Het festival wil onaf-
hankelijk denken en vernieuwende samenwerking in de 
beeldende kunst stimuleren. Bij deze editie, samengesteld 
door Natasha Ginwala en Fleur van Muiswinkel, gaat extra 
aandacht naar nieuwe modellen en methoden van (zelf)
organisatie, en alternatieve vormen van autonoom werken. 
Het festival verlaat de Westergasfabriek als vaste locatie en 
zal elke twee jaar een nieuwe locatie in Amsterdam zoeken. 

Deze editie vindt plaats in het voormalige Sint Nicolaas 
Lyceum op de Zuidas. (www.kunstvlaai.nl)

De Best Verzorgde Boeken 2011. Ieder jaar presenteert 
de Stichting De Best Verzorgde Boeken de mooiste boeken 
van het afgelopen jaar. Uit de 338 inzendingen uit 2011 
zijn er in totaal 30 geselecteerd, die nog tot en met 25 
november in de lounge van het Stedelijk Museum 
Amsterdam getoond worden. De vakjury die dit jaar de boe-
ken selecteerde, bestond uit Jan de Boer (Studio Jan de Boer, 
Amsterdam), Frederike Huygen (designhistoricus, 
Amsterdam), Fokko Tamminga (Drukkerij ANDO, Den 
Haag) en Astrid Vorstermans (Valiz, boek- en culturele pro-
jecten, Amsterdam). (www.stedelijk.nl)

Eerste editie Kunstbeurs Art Gent. Van vr 30 november 
tot en met di 4 december vindt de eerste Kunstbeurs Art Gent 
plaats. De beurs zal uit vier afdelingen bestaan. Lineart biedt 
plaats aan nationale en internationale kunst uit de 20ste en 
21ste eeuw. In de afdeling Young wordt kunst van de afgelo-
pen tien jaar gepresenteerd, onder meer onder leiding van 
Rick Vercauteren, directeur Museum van Bommel van Dam 
(Venlo), en van Francis Feidler, voormalig directeur van het 
IKOB (Eupen). Bij Vintage+Design zal de bezoeker vintage 
van de 20ste eeuw en design van de 21ste eeuw vinden. Tot 
slot zal de afdeling B.Art uitsluitend Belgische kunst voorstel-
len. Deze zone zal worden opgebouwd rond individuele kun-
stenaars die elk een solostand krijgen. De kunstenaar wordt 
vertegenwoordigd door een galerie, kunsthandelaar of  mece-
nas. Art Gent zal in totaal meer dan 15 landen vertegen-
woordigen en 1.000 kunstenaars ontvangen op een opper-
vlakte van 19000 m² in Flanders Expo. ( www.artgent.be)

RijksakademieOPEN en Amsterdam Art Weekend. 
Op za 1 en zo 2 december tonen 56 kunstenaars nieuw 
werk in hun atelier tijdens RijksakademieOPEN. Daarnaast 
zijn er rondleidingen, presentaties door kunstenaars in het 
programma Rijksakademie talks, en is er een kinderatelier. 
Gelijktijdig met RijksakademieOPEN, organiseert Capital A 
het eerste Amsterdam Art Weekend 2012. 27 Amsterdamse 
galeries presenteren een speciaal programma dat een over-
zicht biedt van het aanbod hedendaagse kunst in 
Amsterdam. (www.rijksakademie.nl en www.capitala.nl)
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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

CONFRONTATIE

between

TOMEK KAWIAK (LE PAIN DE TOMEK)
and

RIK WOUTERS

Vernissage: 10.11.12 van 16-19u
Expo: van 10.11.12 tot 09.12.12

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

+ 32 498 75 43 37
+ 32 50 70 53 38

info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag  

en zondag
telkens van 15u tot 18u

of op afspraak
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23 November 
till 2 December 2012

location
Former Sint Nicolaas Lyceum  
Amsterdam

30/11 - 4/12/2012
Flanders Expo, Gent

www.artgent.be

Art Gent is een nieuwe, kwalitatief hoogstaande 
kunstbeurs die vier verschillende zones omvat en 

inspeelt op een unieke bezoekerservaring.
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Tentoonstelling HISK laureaten 2012. Tot en met zo 9 
december loopt in het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
in Gent de tentoonstelling van de HISK laureaten 2012 
onder de titel About Waves and Structure. Behaviour, 
Disagreement, Confidence and Pleasure. Nicolaus Schafhausen 
is curator. (www.hisk.edu)

Pop up, flip book et autres livres et objets d’artistes. In 
Casino Luxembourg loopt nog tot 16 december een tentoon-
stelling met kunstenaarsboeken die zelden te zien zijn omdat 
ze in archieven worden geconserveerd. De expo toont hoe 
kunstenaars niet zozeer in het lezen geïnteresseerd zijn, 
maar eerder in de visuele, materiële en ruimtelijke mogelijk-
heden van het boek. (www.casino-luxembourg.lu)

Galerienieuws. Gent – Otegem – Brussel. De Gentse 
Galerie S&H De Buck viert haar veertigste verjaardag met 
de tentoonstelling Het Paradijs. De galerie presenteert jaar-
lijks een negental solo- of  groepstentoonstellingen. Tijdens 
het voorbije decennium werden ook op andere locaties 
expo’s georganiseerd, onder meer in 2008 in de Modern 
Chinese Art Foundation. Galerie S&H De Buck heeft in de 
loop der jaren het werk ‘opgestart’ van onder meer Philippe 
Tonnard, Hugo Debaere, Berlinde De Bruyckere, Dirk 
Braeckman, Carl De Keyzer, Hans Van De Kerckhove, Wim 
Delvoye en Johan Tahon. (www.galeriedebuck.be)
 Deweer Gallery in Otegem opent met de tentoonstelling 
Re-Opening de vernieuwde galerieruimte. Stichter Mark 
Deweer heeft de leiding overgegeven aan zijn twee zonen. 
Hij opende de galerie eind jaren 70 met werk van onder 
meer Panamarenko, Jan Fabre en Etienne Elias. Re-Opening 
moet een blauwdruk zijn van de visie en het engagement 
van de nieuwe leiding. (www.deweergallery.com)
 Eind oktober heeft de Parijse Galerie Lazarew een vestiging 
in Brussel geopend. De nieuwe galerie opent met een tentoon-
stelling van Olivier Catté, voornamelijk met werk uit zijn serie 
Interfaces. Galerie Louis Lepoutrelaan 112, 1050 Brussel 
(www.galerie-lazarew.fr). Ook nog in Brussel is Etablissement 
d’en face projects verhuisd naar Ravensteinstraat 31 (www.
etablissementdenfaceprojects.org).

Expodium ondergaat transformatie. Expodium maakte 
begin oktober bekend dat het zich met de huidige politieke, 
economische, culturele en sociale veranderingen verplicht 
ziet tot een creatieve aanpassing. Expodium zal zijn fysieke 
ruimte inwisselen voor een hybride en ‘ruimteloos bestaan’. 
Tegelijk verandert het van kunstorganisatie in een kunstcol-
lectief. Het volledige manifest is te lezen op www.expodium.nl.

TAAK. Nieuw internationaal platform vernieuwende 
kunst en educatieve programma’s. Als internationaal 
platform ontwikkelt TAAK vernieuwende kunst- en educa-
tieve programma’s over maatschappelijke onderwerpen als 
ecologie, stedelijkheid, social design en mensenrechten. 
TAAK agendeert onderwerpen van publiek belang en ont-
wikkelt innovatieve strategieën en perspectieven op een 
veranderende wereld. Door kunstenaars, opdrachtgevers, 
burgers en organisaties via kunst rondom bepaalde thema’s 
te mobiliseren, onderzoekt TAAK hoe nieuwe vormen van 
maatschappelijk initiatief  en burgerschap kunnen ont-
staan. (www.taak.me)

Binnenkant21. Nieuwe Stichting in Amsterdam. Op 6 
oktober is in Amsterdam de nieuwe stichting voor heden-
daagse kunst Binnenkant21 opengegaan. De stichting betrekt 
een 17de-eeuws pand, voormalig eigendom van Marina 
Abramovic, en wil er naast tentoonstellingen en lezingen ook 
een residentieprogramma ontwikkelen. In de eerste ten-
toonstelling is werk van Rossella Biscotti, Ahmet Ögüt en 
André Romão opgenomen. De stichting wil met rondleidin-
gen een breed publiek betrekken en zich nadrukkelijk ook 
op de buurtbewoners richten. (www.binnenkant.com)

Lien Hüwels ontvangt eerste Prijs Bernd Lohaus. Op 
20 oktober werd de eerste Prijs Bernd Lohaus uitgereikt aan 
de Antwerpse kunstenares Lien Hüwels (°1988). Deze prijs is 
een initiatief  van de Stichting Bernd Lohaus, opgericht door 
Anny De Decker en de erfgenamen van de in 2010 overleden 

kunstenaar Bernd Lohaus. De Stichting wil het ideeëngoed 
van Bernd Lohaus promoten. Naast het organiseren van ten-
toonstellingen, lezingen en symposia, en het inventariseren 
en archiveren van het werk van Lohaus, wil de Stichting ook 
door middel van een jaarlijkse prijs kunstenaars en kunstbe-
middelaars aanmoedigen. Aan de prijs is een geldsom ver-
bonden van € 10.000. Een eerste selectie van kunstenaars 
gebeurt door Anny De Decker en Stella Lohaus. Vervolgens 
wordt een persoonlijkheid uit de beeldende kunst uitgeno-
digd om deze kunstenaars te bezoeken en de laureaat aan te 
duiden. Voor de eerste editie was dat Kasper König, afscheid-
nemend directeur van het Ludwig Museum in Keulen. Zijn 
keuze viel op het werk van Lien Hüwels, dat bestaat uit foto’s, 
video’s en installaties. De kunstenares zet, in een zeer uitge-
puurde setting, ‘minimale dramatische gebeurtenissen’ in 
scène, waarbij ze zichzelf  als actrice opvoert. De blootgelegde 
intimiteit maken de beelden voyeuristisch en onbehaaglijk. 
Tot 10 november liep in LLS 387 de tentoonstelling met 
recent werk van Lien Hüwels (http://users.telenet.be/
lls387). Bernd Lohaus Stichting, Mechelsesteenweg 257, 
2018 Antwerpen (bernd.lohaus.stichting@gmail.com).

Berlinde De Bruyckere vertegenwoordigt België op 
Biënnale voor Beeldende Kunst in Venetië 2013. 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke 
Schauvliege heeft Berlinde De Bruyckere aangeduid als 
Belgische inzending voor de Biënnale van Beeldende Kunst 
in Venetië in 2013. Berlinde De Bruyckere (°1964) woont 
en werkt in Gent. In februari 2010 ontving ze nog de 
Vlaamse Cultuurprijs 2009 voor Beeldende Kunst. Ze werkt 
rond thema’s als kwetsbaarheid, vergankelijkheid en een-
zaamheid. De minister is naar eigen zeggen getroffen door 
het diepmenselijk engagement van de kunstenaar. (www.
jokeschauvliege.be)

Wissels
CIAP stelt Ann Vanderheyden aan als nieuwe direc-
teur. Bij CIAP, centrum voor Actuele Kunst te Hasselt, is de 
leiding sinds 1 oktober in handen van Ann Vanderheyden 
(°1974, B), zowel artistiek als zakelijk. Ze heeft de taak het 
centrum te professionaliseren en nieuwe samenwerkings-
verbanden te creëren. Peter Pollers en Joris Mulkers, die 
voorheen respectievelijk de artistieke en de zakelijke leiding 
hadden, blijven zich voor CIAP engageren als bestuursle-
den. Ann Vanderheyden studeerde architectuur, was zake-
lijk leider van Z33, en werkte vanaf  juni 2011 als algemeen 
coördinator voor Manifesta 9.

Maïté Vissault wordt nieuwe directeur ikob. Het ikob 
– Museum voor hedendaagse kunst van Eupen – stelt cura-
tor en kunsthistorica Maïté Vissault vanaf  1 januari aan als 
nieuwe directeur. Ze volgt Francis Feidler op, die het muse-
um oprichtte. Maïté Vissault werkte eerder bij het Landes-
museum Münster, realiseerde meerdere monografische en 
thematische tentoonstellingen, onder meer in samenwer-
king met Marta Herford en het HISK. Daarnaast onderwijst 
ze kunsttheorie aan de universiteit van Lille en is ze auteur 
van meerdere publicaties, waarvan Der Beuys Komplex – 
L’identité allemande à travers la réception de l’oeuvre de Joseph 
Beuys (1945-1986) de recentste is. Vissault staat voor de 
opdracht om de positie van het ikob in de internationale 
artistieke scene, en meer bepaald in de Euregio Maas-Rijn, 
verder te versterken. (www.ikob.be)

Lezingen
A-Z lezingen. Op 20 november kunstenaar Hans Op De 
Beeck, op 27 november design consultant Matthijs van 
Dijk, op 4 december Doorzon Interieur Architecten, op 11 
december grafisch ontwerper Julie Peeters, op 18 december 
grafisch design collectief  Åbäke. Telkens op dinsdagavond 
om 20u in Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. 
Toegang gratis. Reserveren via www.a-zlezingen.be.

Argos. Dissent! Olivier Assayas & Eric de Bruyn. In het 
kader van het programma Dissent! Cinema of  Politics, Politics 
of  Cinema organiseert Argos op do 22 november om 20u30 
een lezing/discussie met de Franse regisseur en scenario-
schrijver Olivier Assayas en met Eric de Bruyn, assistent-
professor filmstudies en fotografie aan de Universiteit van 
Leiden. Argos, Werfstraat 13, 1000 Brussel (www.argos 
arts.org).

Lezingen Bozar. Op ma 26 november om 20u Olivier Thill 
over het werk van Atelier Kempe Thill. Paleis voor Schone 
Kunsten, Zaal M, Brussel (www.bozar.be). Inkom € 8.

deSingel: 50 jaar wet op de stedenbouw. Naar aanlei-
ding van vijftig jaar wet op de stedenbouw (1962) program-
meert het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) 
een lezingen- en filmreeks. Op di 27 november lezing door 
Marcel Smets (KU Leuven, voormalig Vlaams Bouwmeester) 
gevolgd door de film De straat (1972) van Jef  Cornelis en 
Geert Bekaert. Op di 11 december lezing door Bruno 
Notteboom (UGent, Sint-Lucas Architectuur) gevolgd door 
de film Vlaanderen in vogelvlucht (1976) van Jef  Cornelis. 
Telkens om 20u in deSingel – Muziekstudio, Desguinlei 25, 
Antwerpen (www.desingel.be en www.vai.be).

KASK-lezingen. Op di 27 november Joachim Koester naar 
aanleiding van zijn overzichtstentoonstelling in het 
S.M.A.K. Op di 11 december Jurgen Maelfeyt over grafisch 
ontwerp, de uitgeverspraktijk en self-publishing. Telkens om 
20u, Hogeschool Gent KASK – Campus Bijloke, Cirque, 
Louis Pasteurlaan 2, Gent (www.kask.be).

Lezing Studio Mumbai. Cultuur en klimaat als hoek-
steen voor architectuur. Op wo 28 november om 20u15 
spreekt Bijoy Jain, oprichter van Studio Mumbai, over de 
ontwerp- en bouwpraktijk van dit Indiase collectief. C-mine 
cultuurcentrum Genk (www.c-minecultuurcentrum.be). 
Inkom € 5.

LOKO12. Conformeren of  confrontatie: contouren 
van de nieuwe bemiddelaar.   SKOR organiseert in samen-
werking met LAPS en Gerrit Rietveld Academie op wo 28 
november de zevende editie van het Landelijk Overleg Kunst 
in Opdracht (LOKO).  LOKO gaat dit jaar over de positie van 
adviseurs inzake kunst in de openbare ruimte. Academie van 
Bouwkunst, Waterlooplein 211-213, Amsterdam (www.
laps-rietveld.nl). Toegang € 12,50 (lunchkosten).

I Am for an Art Criticism That… In de context van de 
Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2012 organiseert Witte de 
With in samenwerking met het Stedelijk Museum op wo 28 
en do 29 november een symposium over het gebruik en de 
invloed van schrijven over kunst. Deelnemers zijn onder 
meer Ingrid Commandeur, Birgit Donker, Maarten 
Doorman, Jörg Heiser, Sven Lütticken, Domeniek Ruyters, 
Marc Ruyters, Anna Tilroe en Barbara Visser. Telkens van 
16 tot 21u in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
Rotterdam (www.wdw.nl).

Newtopia randprogramma. In het kader van de tentoon-
stelling Newtopia staat op vr 30 november het debat 
Herinnering en Representatie op het programma, met onder 
meer Vincent Meessen, Mekhitar Garabedian en Jasper 
Rigole; op za 1 december de lezingen Geschiedenis, herinne-
ring en tijd in transitional justice door dr. Berber Bevernage en 
On Newtopia door Katerina Gregos; op ma 3 december The 
Batho Community History Project; op wo 5 december 
Advocaten zonder grenzen; op do 6 december spreekt Rudi 
Visker over Vergeten in de publieke ruimte; en op ma 10 
december is er een kunstenaarsgesprek met Kendell Geers. 
Kijk voor meer info op www.newtopia.be.

Lezingen op zondag. Nieuw gebouw, nieuw museum? 
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA) kadert zijn lezingen binnen de vernieuwing van 
het museumgebouw, met de vraag hoe musea er in de toe-
komst moeten uitzien. Op zo 2 december is Dr. Julien 
Chapuis, hoofdconservator van het Bode Museum Berlijn, 

Te zien in het Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) · 9000 Gent · tel. 09-269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be · www.caermersklooster.be

© Eva Sereny/Camera Press/ISOPIX

nog tot eind 2017

dagelijks van 10 tot 17 uur (deuren > 16.30u) 
gesloten op maandag, 25-12 en 1-1  
2 euro

nog tot 13 januari 2013

dagelijks van 10 tot 17 uur (deuren > 16.30u)  
gesloten op maandag, 25-12 en 1-1 

 8/6/4 euro
© KIK/IRPA Brussel

TENTOONSTELLING

ROMY
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LAM GODS
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rue de l’hôtel des monnaies, 81 - 1060 brussels - + 32 2 537 65 40 - www.lesalondart.be

desobry
drawings & paintings from january 7 till march 2, 2013

opening monday, january 14, 7 p.m.

ici et là

le combat avec l’âge

season 2013
maurice pasternak from march 4 till may 11, 2013

thierry mortiaux from may 13 till july 13, 2013
pierre cordier & gundi falk from august 19 till october 19, 2013

kikie crêvecœur from october 21 till december 21, 2013

alechinsky
recent works from october 22 till december 22, 2012
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te gast. De lezing vindt plaats om 11u in het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, Antwerpen 
(www.kmska.be).

Anish Kapoor in De Pont. In aansluiting op de tentoonstel-
ling verzorgt kunstenaar Ine Vermee een lezing over het werk 
van Anish Kapoor op di 4, di 11 en za 29 december en op di 8 
januari, telkens om 11u30. Op do 20 december om 20u is er 
een special rond het werk van Anish Kapoor gepland. De 
Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg (www.depont.nl).

Arcamlezing. Thomas Rau op di 4 december om 20u15 in 
De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl). 
Inkom € 10.

OSK Sectiedag Moderne en Hedendaagse Kunst. Op 4 
december van 10 tot 17u presenteert de Onderzoekschool 
Kunstgeschiedenis het symposium Contemporary Art’s 
Confrontation with the Monstrous. Filmzaal, Amsterdam 
Museum, Kalverstraat 92, Amsterdam (www.onderzoek-
schoolkunstgeschiedenis.nl). Entrée € 15

Themalezingen Van Abbemuseum: Het oog wil ook 
wat. Op do 6 december van 19 tot 21u de lezing Vrouwen 
ogen door Jacqueline Nas, over de kunst van vrouwen in het 
laatste decennium. Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 
Eindhoven (www.vanabbemuseum.nl).

Stroom Expanded Performance. Lezing Pedro 
Gadanho. Pedro Gadanho is een architect, curator en 
schrijver die in New York als curator hedendaagse architec-
tuur verbonden is aan het Department of  Architecture and 
Design van het MoMA. Hij zal op do 6 december om 20u 
spreken over zijn onderzoek naar ‘performance architec-
ture’. Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag . Inkom  
€ 5. (www.stroom.nl)

De Meesters – David Nuur. In samenwerking met 
Kunstpodium T organiseert De Pont tijdens het Leerling/
Meester-project een flankerend programma van vier bijeen-
komsten. Een van de deelnemende kunstenaars aan het 
project gaat als ervaringsdeskundige in gesprek met een 
andere relevante professional uit de kunstwereld. Op do  
6 december om 15u is David Nuur de gast. Auditorium De 
Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg. (www.depont.nl)

5 jaar Uitgeverij het balanseer. Za 15 december wordt 
vanaf  20u in Netwerk het vijfjarig bestaan van Uitgeverij 
het balanseer gevierd met onder meer Pol Hoste, Marc 
Kregting en Sven Vitse. Netwerk, Houtkaai, Aalst. (www.
netwerk-art.be)

Witte de With – Causeries. In het kader van het project 
van Alexandre Singh organiseert Witte de With tot april 
2013 een maandelijkse causerie over uiteenlopende onder-
werpen. Op za 19 januari is het thema The Voice and The 
Chorus. Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam 
(010/411.01.44; www.wdw.nl). Entree € 5.

Beeldende kunst
Joëlle Tuerlinckx. Wor(ld)k in progress? ‘Kijk toe hoe 
het valt.’ Deze uitnodiging staat te lezen op de papieren 
vormpjes die de Brusselse kunstenares Joëlle Tuerlinckx ter 
beschikking stelt van de bezoeker. Met dit werk, Moment 
d’Exposition, opent ze haar overzichtstentoonstelling 
Wor(ld)k in progress? bij WIELS. De bezoekers kunnen de 
papieren vormpjes in de voormalige graansilo naar bene-
den laten dwarrelen. Elke val is anders, afhankelijk van de 
vorm, van de wijze waarop het papier aan de zwaartekracht 
wordt overgeleverd. Tuerlinckx dringt aan op een onmid-
dellijke manier van kijken, een onbevooroordeelde bijna 
kinderlijk nieuwsgierige observatie, die niet bij voorbaat al 
door inleidende teksten een bepaalde richting is uitge-
stuurd. En misschien geldt dit devies heimelijk wel voor de 
hele tentoonstelling.

De werken in de zalen worden niet van bijschriften voor-
zien, enkele met potlood op de muur aangebrachte legendes 
daargelaten. Maar het werk wordt wel geduid. Tuerlinckx 
stelde daartoe een exhaustief  en alfabetisch gerangschikt 
lexicon samen. Het is een ‘catalogus’ in de strikte betekenis 
van het woord. De kunstenares beperkt zich tot een geor-
dende naamlijst zoals die in een bibliotheek of  een archief  
beschikbaar is, aangevuld met beschrijvende, bijna steno-

grafische teksten zonder illustraties. Bij de toegang van 
beide verdiepingen staan alle werken met kleine letters op 
een grondplan aangeduid. Een begeleidende legende linkt 
de letters aan de titel van het werk en verwijst naar de juiste 
bladzijde in het lexicon. Ook de verschillende tentoonstel-
lingszalen worden geclassificeerd en krijgen titels als A. 
Chroma-chronografische inleidingszaal of  G. Zaal ‘Gratis’. 
Maar de catalogisering is in die zin bedrieglijk dat ze allesbe-

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

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

JOhANNES WALD – ACCROChAgE X DRAWINgS
16/11 – 26/01

Joëlle Tuerlinckx

Zaalzichten ‘Wor(ld)k in progress?’, WIELS, Brussel, 2012. Foto: Filip Vanzieleghem
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Kasper Bosmans, Chloé Dierckx,  
Liesbeth Doms, Magdalena Kmiecik, LVMM, 
Benny Van den Meulengracht-Vrancx, Sanne 
Schrijvers, Renée Simons, Vincent Vrints.

— Locatie 
Reuzenhuis, Turnhoutsebaan 110,  
2140 Borgerhout, Antwerpen

Curated by
Alan Quireyns

Een initiatief van Stad Antwerpen

Extra City Kunsthal
Antwerpen

New Ways to Work

03–11 / 16–12–2012
Entrée > Exit #5  

Koningin Fabiolazaal Antwerpen
15.09.2012 — 24.02.2013 www.kmska.be

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 di. t/m zo. 14 > 18:00 ×  
tentoonstelling: € 1 / concerten en events: € 10 / 7 × Op concertavonden en events open tot 22:00

dec 2012 × jan 2013
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

watch that SouNd
Pierre-Laurent cassière × Stefaan dheedene ×  
Mira Sanders  × João onofre × Sarah Van Sonsbeeck
Opening za. 08.12 × 2000

Groepstentoonstelling za. 08.12.2012 > zo. 10.03.2013
open di. t/m zo. 1400 > 1800

rrrrrrrrrrrrrrrruMMMMMPffff  
tiLLffff tooooooo!
5 jaar het balanseer
Jaap Blonk & dJ Sniff × heleen Van haegenborgh,  
Jürgen de Blonde & kristof roseeuw ×  
Sandrine Verstraeten  & kris Vanderstraeten
Concert za. 15.12 × 2000

fraNciSco LóPez
Event vr. 18.01.2013 × 2000
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halve een makkelijke toegang tot het werk verschaft. De 
bezoeker wordt verplicht zich door een gecompliceerd refe-
rentiesysteem heen te worstelen, dat elke rechtstreekse 
relatie tussen duiding en werk onderuit haalt.
 De opbouw van de tentoonstelling is evenwel vrij helder. 
Het eerste niveau biedt de toeschouwer inzicht in het artis-
tieke basisvocabularium van Tuerlinckx, dat ze met een ver-
wijzing naar Virginia Woolf  ‘the little alphabet’ heeft gedoopt. 
De bezoeker doorloopt er een abstracte tour d’horizon langs de 
basisingrediënten van het oeuvre, die de kunstenares veelal 
uit haar archief  heeft opgediept. Op de verschillende muren 
is een chaotisch landschap van kaders en objecten te zien, 
waarvan de verschijningsvorm evolueert van punten en lij-
nen over elementaire vormen als vierkanten en cirkels tot 
complexere structuren als taal, kleur, filmprojecties en 
gevonden objecten. Het is een amalgaam van oud en nieuw, 
af  en onaf  werk, veelal duidelijk aangetast door de tand des 
tijds. Tuerlinckx heeft het letterlijk van de wereld afgezon-
derd door de vensters in de zaal te blinderen.
 Op het tweede niveau wordt de expositie minder abstract. 
In zaal C. Zaal van de conventies en impressies van tijd laat 
Tuerlinckx opnieuw het daglicht toe en onderzoekt ze de 
impact van tijd op de ruimte en onze perceptie van dit pro-
ces. Voor de gelegenheid herneemt en herwerkt ze werk van 
vorige exposities. Zo is er een geschaald model te zien van 
Chambre Solaire, een cilindervormig solarium verlicht door 
UV-lampen dat oorspronkelijk in de ronde hal van het M 
HKA was opgesteld. De potloodtekst op de buitenwand luidt: 
In deze kamer: 1 seconde = 1 minuut, 1 dag = 1 jaar. In een hoek 
van de zaal heeft ze het verouderingsproces een handje 
geholpen door de muur plaatselijk met thee te beschilderen. 
Dit werk, Salle-Thé of  Salle X ans d’Âge was eerder al op de 
tentoonstelling Die fünfte Säule (2011) in de Sezession in 
Wenen te zien. Het meest in het oog springt het fragiele Faux 
Rayon, een cluster van ragfijne zwarte draden die als een 
stralenbundel van het venster naar de vloer gespannen zijn. 
Het werk lijkt de onvermijdelijke voortgang van de tijd in de 
ruimte te willen bevriezen, terwijl de eigen schaduw tegelij-
kertijd zelf  de dagelijkse evolutie van de zonnestand in beeld 
brengt. Het vindt zijn tegenhanger op het derde niveau van 
Wiels. Daar heeft Tuerlinckx een grote spot opgesteld die als 
een artificiële zon de stad Brussel door het panoramische 
raam belicht en de blik van de toeschouwer naar buiten 
richt. Maar ook de wereld laat zich niet door deze artistieke 
operatie tot stilstand brengen. Werk noch wereld lijken in 
deze aan het voortschrijden van de tijd te ontsnappen. Het is 
een bewustzijn dat de hele tentoonstelling beheerst.
 Wor(ld)k in progress? wordt dan ook nooit eenduidig retro-
spectief, ondanks het feit dat Tuerlinckx voor dit overzicht 
haar eigen archief  doorploegde en materiaal toont dat al te 
zien was in voorgaande tentoonstellingen. Zelf  heeft ze het 
over de ‘reactivering’ van oudere werken, waarbij duidelijk 
wordt dat het archiveren en ordenen, het bijhouden en later 
terug opgraven van vroegere werken en thema’s voor de 
kunstenares een substantiële rol spelen bij de totstandko-
ming van nieuw werk. Zo wordt in zaal B. Zaal van de proto-
collen een bekommernis gethematiseerd die zich al bij 
Tuerlinckx’ eerste exposities begin jaren 90 manifesteerde: 
het tentoonstellen zelf. Met onderdelen als ‘materie’, ‘mate-
rialen’, ‘zaalwachter’, ‘verklarende planken’, ‘muren en 
verlichting’ en ‘de perfecte bezoeker’ lijkt Tuerlinckx de 
bezoeker een spiegel voor te houden en de vraag te stellen in 
welke mate kunst dient te voldoen aan geijkte normen en 
verwachtingen. Zo bevindt zich onder de Planches 
Explicatives een reeks geschaalde afdrukken waarop de 
exacte afmetingen van standaard papierformaten staan 
aangegeven. Naar analogie van haar tentoonstelling A 
stretched museum scale 1:1 (2001) in het Bonnefanten-
museum in Maastricht heeft Tuerlinckx bovendien een 

aantal gekleurde zalen geïntroduceerd. Het zijn welkome 
‘lege momenten’ in een verder overrompelende tentoonstel-
ling. Merkwaardig genoeg dringen juist deze sobere instal-
laties elders in de tentoonstelling door. Het flitslicht van de 
verduisterde zaal E. Flash Vision is door de ventilatieroosters 
zichtbaar in de naburige zaal, waar ook het fluogroen van F. 
Zaal out (groen) op de vloer doorschemert. Het rose van de 
Rosa Raum op de bovenste verdieping valt dan weer als een 
papieren waterval dwars door de onderliggende expositie-
zalen naar beneden. Van de tweede etage tot de dakverdie-
ping ontmoet de bezoekers meermaals deze Grande Chute 
Rose (2012): ongekaderd, verrassend, bevreemdend – net 
zoals Tuerlinckx’ ander werk. Wie kijkt ook hier toe ‘hoe het 
valt’?  Birgit Cleppe

p Joëlle Tuerlinckx. Wor(ld)k in progress?, tot 6 januari 2013 
in WIELS, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.53; 
www.wiels.org).

Charif  Benhelima. Het polaroidprocedé is een wat vreem-
de loot aan de boom van de fotografie. Bij het ‘normale’ 
analoge proces ondergaat het beeld na belichting in het ver-
duisterde binnen van de camera nog een hele reeks bewer-
kingen in de donkere kamer. De polaroidcamera levert 
daarentegen een instantbeeld af. Een druk op de knop en 
even later is het beeld klaar. Deze directe band tussen het 
beeld en de realiteit maakt de polaroid bij uitstek geschikt 
als testbeeld: de polaroid is niet het echte werk, eerder een 
voorbereidende studie (van licht, compositie, kadrering, 
kleur enzovoort). Dat maakt de polaroid aantrekkelijk voor 
professionele fotografen, maar het maakt er tegelijk ook een 
wegwerpproduct van. Bij het brede publiek had de polaroid-
camera dan weer vooral succes omwille van het sociale ver-
tier waartoe de techniek aanleiding zou geven. Als compact 
en licht instantbeeld gaat de polaroid immers makkelijk van 
hand tot hand. Het vraagt meteen om een reactie: de pola-
roid is een druk becommentarieerd beeld dat de tongen los-
maakt. Niet het beeld zelf  is hier belangrijk, wel de verhalen 
die het opwekt. Ook in die zin is het beeld in zekere zin waar-
deloos: nadat het sociale rumoer errond is verstomd, is het 
nog louter restmateriaal.
 En toch, hoe ‘waardeloos’ en ‘lichtzinnig’ ook, de polaroid 
fascineert. Het polaroidprocedé zorgt voor een betoverend 
beeld omdat het ‘maken van’ en het ‘kijken naar’ elkaar zo 
snel opvolgen. Wat daarnet nog vol leven en beweging was, 
zit nu al onwrikbaar vast in de emulsie van dat papieren 
beeld. Het bijna in elkaar schuiven van deze twee momenten 
zorgt ervoor dat de energie van dat moment nog nazindert in 
het verstilde beeld (en door de snelle circulatie ervan ook 
opnieuw wordt geactiveerd). De polaroid is echter ook een 
magisch beeld omdat het procedé de chemische aard van het 
hele fotografische productieproces zo genadeloos aan de 
oppervlakte brengt. Het chemische karakter van het procedé 
wordt vooral duidelijk in de nu eens intense, dan weer fletse 
kleuren die het produceert. Altijd voelen de kleuren kunst-
matig aan, lijken ze ‘onecht’, geconstrueerd, chemische pre-
paraten afkomstig uit een dolgedraaid laboratorium. De 
extreme gevoeligheid van de polaroidcamera voor tempera-
tuurschommelingen versterkt dit artificiële kleureffect nog 
en maakt de techniek moeilijk te controleren. De polaroid 
verrast telkens weer, ook dat maakt deel uit van zijn charme.
 De emotionele impact van dit kleine, kwetsbare, unieke 
beeld, met zijn onberekenbaar kleurenpalet, is zo overweldi-
gend dat het alle andere reacties dreigt te overwoekeren. 
Zich tot deze techniek wenden is dan ook niet zonder risico: 
klef  sentimentalisme ligt voortdurend op de loer. Alhoewel 
de vier polaroidreeksen van de Belgische fotograaf  Charif  
Benhelima (°1967) zich duidelijk verzetten tegen een al te 

sentimentele lectuur, gebruiken ze wel de affectieve lading 
van de polaroid om de relatie tussen kijker, beeld en werke-
lijkheid onder spanning te zetten. De polaroid weigert hier 
te functioneren als een simpele geleider tussen kijker en 
wereld: het is niet langer de plaats waar contact wordt 
gelegd, maar waar afstand wordt gearticuleerd. De oudste 
reeks, Harlem on my mind – I was, I am, die de fotograaf  tij-
dens een drie jaar durend verblijf  in Harlem, New York 
maakte, vat het programma samen. Grotendeels samenge-
steld uit zwart-witpolaroids, aangevuld met enkele helrode 
beelden, presenteert de reeks een afstandelijk relaas van de 
buurt waar de fotograaf  toen verbleef. Telkens stoten we op 
een barrière, botst onze blik op een blinde muur. Mensen 
verschijnen als spiegelbeeld of  als schichtige schimmen, 
uitgevlakt door een verblindend licht. En zelfs de dieren 
kunnen geen troostende aanwezigheid zijn (er duiken twee 
katten op in de reeks: de ene is dood, de andere op asfalt 
getekend). Nergens wordt de kijker (en dus evenmin de foto-
graaf?) een warm onthaal bereid.
 Ook de drie andere reeksen – Roots, Black-Out en Semites 
– worden gekenmerkt door dit spel tussen aan- en afwezig-
heid, tussen intimiteit en afstandelijkheid. In Black-Out zorgt 
een toevloed aan flitslicht dat het gefotografeerde voorwerp 
oplost in een vage kleurzweem of  gereduceerd wordt tot een 
kaal staketsel. De polaroid bereikt hier een hoge graad van 
abstractie en laat het aan de verbeelding van de kijker over 
om in de onbestemde, vaak geelachtige kleurvakken iets 
herkenbaars te vinden (een stoel, een auto, een lantaarn-
paal…). In Roots wordt de camera gericht op uitheemse plan-
ten en struiken, maar ook deze beelden doen niet meer dan 
aanstippen. De in zachte pasteltinten gedrenkte beelden 
tonen vooral de fragiliteit van de vastgelegde natuur, die 
wordt omgetoverd tot een suggestieve, spookachtige ver-
schijning (een lichtgevende tulp bijvoorbeeld). Semites, de 
vierde en radicaalste reeks, voert de afstandelijkheid nog op. 
De polaroids zijn hier een reproductie van een bestaand 
beeld (eerder gemaakt door de fotograaf  zelf  of  aan hem 
geschonken door diegene die erop afgebeeld staat). De flits 
van de polaroidcamera brandt de herkenbare individualiteit 
van het ge(her)fotografeerde gelaat weg. Een anoniem 
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gezicht is alles wat rest. De polaroid, het beeld van de onmid-
dellijkheid, van het intieme contact, wordt hier ingezet om 
een onherleidbare afstand te poneren. Telkens weer die vast-
stelling: elke polaroid is toch weer dat afscheid, dat geman-
keerde contact (met de wereld, de natuur, de mensen). Het 
polaroidbeeld wordt hier opgevoerd als een (melancholi-
sche?) materiële rest van twee lichamen die elkaar voortdu-
rend mislopen. Steven Humblet

p Charif  Benhelima. Polaroids 1998-2012, nog tot 18 novem-
ber in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00; 
www.bozar.be).

How Much Fascism. In 2008 startte BAK met Former 
West, een reeks conferenties, seminaries en onderzoeksten-
toonstellingen die de vraag stellen naar de transformatie 
van het Westen sinds 1989. De onderzoekstentoonstellin-
gen worden begrepen als ‘modest sites of  inquiry’ (www.
formerwest.org), waarbij iedere tentoonstelling een bepaald 
idee geeft van wat ‘Former West’ precies betekent. Voor How 
Much Fascism? werkte BAK samen met het curatorencollec-
tief  What, How and for Whom uit Zagreb.
 Het eerste werk dat opvalt bij het betreden van de exposi-
tieruimte is Foreigners, please don’t leave us alone with the 
Danes van Superflex. Dit werk, dat in 2002 ontworpen werd 
als artistieke aanklacht tegen de immigratiewetgeving van 
Denemarken, bestaat uit een oranje muurschildering met 
de titelslogan in dikke zwarte letters en identiek opgevatte 
posters. Het werk van Superflex valt echter enigszins uit de 
toon in deze expositie. Het wil immers een artistieke inter-
ventie zijn in een specifiek politiek debat, daar waar de 
meeste andere werken geen interventie zijn, maar een 
representatie van een politieke situatie. Toch is hiermee de 
toon gezet: op de benedenverdieping concentreren de wer-
ken zich evenzeer op nationalistische en militaristische ten-
densen binnen een bepaalde natiestaat (Nederland, Wit-
Rusland, Israel). De bovenverdieping is wat losser van opzet 
en bevat werk van Milica Tomic, Burak Delier en Mladen 
Stilinovic.
 Trevor Paglen toont foto’s die van kilometers afstand met 
speciale lenzen getrokken werden. Het zijn troebele beelden 
van vliegtuigen zonder enige kentekens en basissen die offi-
cieel niet bestaan (zogenaamde black sites), en die door de 
CIA gebruikt worden voor het vervoer en de foltering van 
terrorismeverdachten. Paglen wil een idee geven van de 
reikwijdte van militaire undercoveroperaties, maar hij tast 
ook de mogelijkheden af  om dit via beelden zichtbaar te 
maken. Het werk van Lidwien van de Ven, Etcétera en 
Marina Naprushkina op de benedenverdieping legt zich 
eveneens toe op de relatie tussen politiek, beeld en nationa-
lisme. Van de Ven plaatst drie beelden naast elkaar: een toe-
spraak van Marine Le Pen tijdens de Franse presidentsver-
kiezingen, een bijeenkomst van de Dutch Defence League 
(DDL) en demonstraties naar aanleiding van Angela 
Merkels excuses voor de racistische moorden in 2012. Alle 
drie zijn het momentopnamen, fragmentarische snapshots 
van racisme in Europa.
 De muurschildering van Marina Naprushkina is in wezen 
een zelfportret. Met haar armen gekruist houdt ze twee 
vlaggen van Wit-Rusland omhoog: de linkervlag draagt de 
officiële kleuren (rood en groen) en wordt geflankeerd door 
een peloton saluerende soldaten, de rechtervlag heeft de 
nationalistische kleuren rood en wit en wordt geflankeerd 
door een roedel huilende wolven. Dit werk, een variant op 
wat ze eerder dit jaar op de Biënnale van Berlijn toonde, 
alludeert op de spanning tussen het autoritaire regime van 
Loekasjenko en het Slavische nationalisme. Problematisch 
is dat het werk lijkt te twijfelen tussen een artistieke inter-

ventie en een esthetische representatie van een politieke 
situatie. In de huidige versie is dit werk geen politieke inter-
ventie, zoals het dat misschien wel was tijdens de Biënnale 
van Berlijn (de clandestiene krant die Naprushkina uitgeeft 
in Wit-Rusland vormde daar een integraal onderdeel van 
het werk). Het blijft dus een ietwat voor de hand liggende 
representatie van een politieke tweestrijd. Eenduidigheid is 
ook het probleem in Vandaag en gisteren van Etcétera. Dit 
werk presenteert uittreksels van een gelijknamig propagan-
daboek voor het militaire regime van Pinochet in Chili. De 
herschikking van de propagandafoto’s moeten ons bewust 
maken van de ideologische strekking van Pinochets dicta-
tuur. Het (in wezen romantische) geloof  dat kunst een 
waarheid kan blootleggen over onze samenleving, wordt 
hier iets te gemakkelijk beleden.
 Een meer overtuigende lijn in How Much Fascism? wordt 
gevormd door de aandacht voor de relatie tussen esthetiek 
en politiek in nationalistische en militaire regimes. In Politiek 
Kunstbezit III: Gesloten Architectuur werkt Jonas Staal het 
gevangenismodel uit dat de PVV-politica Fleur Agema ont-
wikkelde voor haar afstudeerproject als interieurarchitect. 
Agema vertrok van de strakke maar open architectuur van 
het modernisme en herwerkte die tot een ontwerp dat in de 
virtuele versie van Staal verrassend kil en gesloten over-
komt. Een sterke bijdrage komt van de Israëlische documen-
tairemaker Avi Mograbi. Zijn twee korte filmscènes stellen de 
vraag naar het effect van de aanwezigheid van de camera in 
de militaire zones in Israël. In Detail 2 gaat Mograbi in dis-
cussie met een Israëlische militair die hem het filmen wil ver-

bieden. In Detail 3 speelt Mograbi zijn eigen verontwaardi-
ging en verbale agressie over de behandeling van enkele 
Palestijnse kinderen uit tegen de onwennigheid van de jonge 
soldaten, die zich geen houding weten te geven voor de 
camera. Zoals een van de soldaten Mograbi toeroept: ‘Can’t 
you see that [filming] us is a form of  violence?’
 Een van de knapste werken in How much Fascism? bevindt 
zich op de eerste verdieping. Tien minuten lang zien we 
Milica Tomic door het centrum van Belgrado wandelen met 
een plastic boodschappentasje in de ene hand, en een 
AK-47 in de andere. Herhaaldelijk passeert ze dezelfde par-
ken, spoorwegen en kruispunten zonder dat iemand haar 
opmerkt. Hoewel we off-screeninterviews horen met ver-
zetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog wordt pas na 
afloop duidelijk dat op de plaatsen waar Tomic wandelt 
belangrijke verzetsdaden plaatsvonden. Deze plaatsen zijn 
ongemarkeerd en blijven onopgemerkt, net als de vrouw 
met de AK-47. De subtiele wijze waarmee Tomic de politieke 
geladenheid van die anonimiteit voelbaar weet te maken 
contrasteert met de soms nogal groots opgezette politieke 
statements van andere werken in deze tentoonstelling. 
Maar al bij al is How Much Fascism? een goed doordachte 
tentoonstelling met enkele sterke werken en boeiende con-
trasten, die vooral ook duidelijk maakt hoe complex de rela-
tie tussen politiek en kunst is.  Bram Ieven

p  How Much Fascism, tot 23 december in BAK, Lange 
Nieuwstraat 4, 3512 PH Utrecht (030/231.61.25; www.
bak-utrecht.nl).

Superflex
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BRIAN WILSON ‘SMILE’:
LIVE IN LONDON, FEBRUARY 2004

… Ahhhhhhhh
(ah my my what elation)
(Ah my my what sensation)
(ah my my what elations)
(Ah my my what)

… what would it be like to think of Brian 
Wilson as a political artist, as a Social 
Realist even? What would it be like to think 
of Good Vibrations as being amongst the most 
profound political statements American art 
has produced since Lavender Mist, Woman I, 
or Moby Dick…?

… to think of Good Vibrations as political 
art means of course to completely rethink 
the politics of the aesthetic in such a way 
that it has nothing at all to do with the 
‘representation’ of politics nor, god for-
bid, with the ‘politics of representation’. 
Neither can it be any thing to do with 
criticality, negation, (de-)sublimation, 
counter-repression or transgression. No, 
the politics of Good Vibrations is much more 
radical than any of this….

Ahhhhhhhh
Good good good good vibrations
(Oom bop bop)
(Excitations)

… the politics of Good Vibrations consists 
in its UN-ADULtARAtED AESthEtIcISM, its brazen 
affirmation of the going for It….

MARRES

CENTRE FOR
CONTEMPORARY
CULTURE

the Avantgarde
Deep Cuts
24 November 2012 – 
17 February 2013

Works by: a.o. Art & Language 
with Red Krayola, Bonnie 
camplin, Jason coburn, 
Paul Elliman, Luke Fowler, 
Nicholas Matranga, Michaele 
Meise, Michele Di Menna, 
Jochen Schmith, Lucie Stahl, 
holger Steen, cara tolmie 

curated by Lisette Smits

capucijnenstraat 98
6211 Rt Maastricht
the Netherlands
t +31.(0)43.3270207
F +31.(0)43.3270208
info @ marres.org
www.marres.org

Wa halla loo lay
Wa halla loo lah

… It is the beyond of representation that is 
accessed by genius revolutionaries such as 
Wilson through the activity of opening up 
the ‘language’ of music to its outside. Good 
Vibrations renders palpably sonic the inten-
sive vibration produced by desiring bodies….

Wa halla loo lay
Wa halla loo lah
Keeny wok a poo lah

… It is not an ‘impossible jouissance’. to 
be affected is to feel It. It is not a for-
ever lost, transcendent lost object. It is 
that energetic intensity immanent within the 
heart of the city. It is ‘something in the 
air’ – the virtual reality of a possible 
WORLD within the world… 

Gotta keep those lovin’ good vibrations
A happenin’ with her
Gotta keep those lovin’ good vibrations
A happenin….

… It is not utopian. It is where It’s at… 
It’s ExPRESSIONISM is beyond any subjectiv-
ism, but is social and collective, and all 
the more so for being (4th-) personally 
felt. Going for it is an AttItUDE that comes 
from knowing where It is at…

(Ooom bop bop)
(Excitations)

… where It is at is the pre-post-erous-ness 
of the ‘happening’ of the scene-vent – that 
‘no-longer-but-not-yet-ness’ of the collec-
tive practice of the exiting from where It 
is not at into the possible….

Good good good good vibrations
(Oom bop bop)

… It is neither high nor low, but FLOAtS IN 
SPAcE. Like all GREAt POLItIcAL ARt Good Vi-
brations is UttERLY SUPERFIcIAL….

Wa halla loo lay
Wa halla loo lah
Keeny wok a poolah

… the DUchAMP EFFEct IS OVER….

Good good good good vibrations
Good good good good vibrations
Good good good good vibration
(Oom bop bop)
(Excitations)
(Oom bop bop)
Good Vibrations

text by Robert Garnett, 2004
First published in: Frozen Tears II. 
Presented by John Russell. 
ARticle Press, Birmingham Institute for Art & Design  

M
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Fabrice Hyber. Matières premières. Het is een tijd gele-
den dat er van Fabrice Hyber (°1961) nog iets vernomen 
werd, maar dit najaar is hij in Frankrijk plotseling op ver-
schillende plaatsen aanwezig, met een retrospectieve in het 
Palais de Tokyo, een tentoonstelling van zijn Peintures 
Homéopathiques in de Fondation Maeght (tot 6 januari) en 
een expo met zijn Prototypes d’objets en fonctionnement (POF) 
in MAC/VAL te Vitry sur Seine (tot 20 januari).
 Met Matières premières keert Hyber terug naar de basis 
van zijn werk. Deze ligt niet in het creëren van beelden, 
maar in het manipuleren van de materie. Een materie die 
volgens hem onuitputtelijk en steeds in beweging is. 
Transformatie, proliferatie en metamorfose vormen dan 
ook de sleutelbegrippen in dit werk. De hybride is de enig 
mogelijke vorm.
 Het werk van Fabrice Hyber situeert zich tussen kunst en 
wetenschap, tussen zaken doen en ondernemerschap. Hij 
slaat bruggen tussen het leven en de kunst, en citeert in dat 
verband graag Gilles Deleuze die stelt dat ‘une fuite dans 
l’imaginaire ou dans l’art, c’est produire du réel, créer de la 
vie’. Maar de relatie tussen beide is niet rechtlijnig. Werken 
verschuiven van de ene context naar de andere. Nieuwe 
betekenissen ontstaan door – zoals bij een rizoom – ieder wil-
lekeurig punt met elk ander willekeurig punt te verbinden. 
 Het idee van de overzichtstentoonstelling wordt hier wel 
zeer letterlijk genomen. Voor Matières premières bouwde 
Fabrice Hyber in het Palais de Tokyo een passerelle. Daar 
heeft de toeschouwer een uitkijk over de hele tentoonstel-
ling. Op die manier worden de oudere werken verbonden 
met de recentere. Deze twee verschillende manieren om de 
tentoonstelling te bekijken geven de werken een ruimer per-
spectief. Het parcours op het gelijkvloers nodigt uit tot een 
lectuur die eerder gefragmenteerd is, maar anderzijds veel 
reëler en veel fysieker ervaren wordt.
 De retrospectieve begint met een van Hybers vroegste 
werken, Un mètre carré de rouge à lèvres uit 1981. Dit werk 
sluit formeel nog helemaal aan bij de conceptuele geest van 
de jaren 70 en pretendeert op het eerste gezicht niet meer te 
zijn dan wat de titel vermeldt: een vierkante meter rode lip-
penstift van het merk Liliane France. Maar door de sensuele 
kwaliteit van de grondstof  krijgt het een affectieve betekenis 
die indruist tegen het conceptuele uitgangspunt. Twintig 
jaar later maakt Hyber met 150 kg Pure Couture N° 1 van 
YSL 1m3 de beauté. De rode sculptuur is mooi complementair 
met het groen van de Homme de Bessines uit 1989. Dat werk 
werd gemaakt in opdracht van de gelijknamige gemeente. 
Daar doet de sculptuur dienst als fontein en spuit er water 
uit alle lichaamsopeningen: de mond, de neus, de ogen, de 
oren, de penis en de anus. Deze emblematische figuur (een 
zelfportret?) is ondertussen uitgegroeid tot het logo van de 
kunstenaar en het typisch artificiële groen tot zijn handels-
merk. Volgens de kunstenaar betreft het een kleur ‘qu’on 
rencontre rarement dans la nature, sauf  quand elle est en 
train de naître, au maximum de son énergie’. In de jaren 90 
ontpopt Fabrice Hyber, die tot 2004 opereerde onder zijn 
eigen naam Fabrice Hybert, zich als het type van de kunste-
naar-ondernemer die ervan uitgaat dat de kunstenaar los 
van het klassieke galeriecircuit zijn eigen bedrijf  kan run-
nen. Sinds 1994 worden zijn artistieke activiteiten gecoördi-
neerd door de Société à responsabilité limitée (SARL) of  
naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UR 
(Unlimited Responsibility). UR functioneert niet alleen als 
producent van zijn eigen Prototypes d’objets en fonctionne-
ment (POF), maar ook van werk van andere kunstenaars.
 De tentoonstelling kan worden opgevat als één grote 
installatie en getuigt van Hybers talent om boeiende mises-
en-scène te realiseren. Zonder theatraal te zijn, maken ze op 
een unieke manier gebruik van de ruimte om een veelge-
laagd verhaal te vertellen. De werken zijn visueel erg uit-

eenlopend: een meterslange muurtekening in houtskool 
van een woud met bladerloze bomen, een zaal vol grote 
tekeningen die als lakens roerloos over een waslijn hangen 
of  een enorme wolk die door een ventilator wordt aangedre-
ven en waaruit het met parels bezette pijpenstelen regent. 
Ondanks hun formele verschillen worden deze ‘mentale 
landschappen’, zoals Hyber zijn werken noemt, door hun 
specifiek poëtisch karakter met elkaar verbonden.
 De invloed van de cinema was reeds aanwezig in vroegere 
installaties, die fungeerden als decors voor cinematografi-
sche handelingen. In deze tentoonstelling is dat aspect 
opnieuw voelbaar, bijvoorbeeld in een reeks speciale effec-
ten waarbij water, wind en licht als grondstof  worden 
gebruikt. In een van de zalen bevindt zich een reeks houten 
huisjes die door de toeschouwer kunnen geopend worden 
om het gereconstrueerde natuurfenomeen te activeren, 
waarbij hij geconfronteerd wordt met de voorstelling van 
regen, storm of  een regenboog. 
 De directe confrontatie met de matières premières komt 
expliciet tot uiting in een installatie die bestaat uit groenten 
en fruit (een verwijzing naar voedsel en vergankelijkheid), 
en uit bloemen (met het sap van rottende bloemen worden 
aquarellen gemaakt), maar ook uit metalen (1 ton koper 
bestaande uit 400.000 stukken van 1 eurocentiem), mine-
ralen (verschillende soorten zout), sponzen en vogels.
 In de laatste zaal bespeelt Fabrice Hyber een totaal ander 
register. Zijn Terrain de jeu pour ballon carré (2012) hoort 
thuis in het participatieve luik van zijn oeuvre, waarbij de 
mens uiteraard ook beschouwd wordt als grondstof  voor 
zijn werk. Het objectkarakter van de vierkante bal en de film 

van de wedstrijd die ermee gespeeld wordt veroorzaken ech-
ter een te grote stijlbreuk met de rest van de tentoonstelling. 
Voordeel is dan weer dat de tactiele en de plastische kwali-
teiten van de overige werken daardoor nog eens extra in de 
verf  gezet worden.  Lieven Van Den Abeele

p Fabrice Hyber. Matières premières, tot 7 januari 2013 in 
het Palais de Tokyo, avenue du Président Wilson 13, 75116 
Parijs (01/81.97.35-8; www.palaisdetokyo.com).

14 10 12 
-

27 01 13 
Bang voor
rood, 
geel
en blauw?

Kortegracht 11 | Amersfoort | di-vr 11-17, za-zo 12-17 uur | www.mondriaanhuis.nl

Bang voor rood, geel en blauw? laat zien hoe Bart van der Leck de kleuren rood, geel en blauw gebruikt 
en hoe hij daarmee Mondriaan inspireert. Ook wordt getoond dat Van der Leck zich al snel afzet tegen  
de principes van De Stijl en zijn eigen pad blijft volgen, ook in de toegepaste kunst en kleurontwerpen 
voor architectuur.

Ook te zien in het Mondriaanhuis tot en met 27 januari 2013 Traditie en toeval

Zaalzicht tentoonstelling Fabrice Hyber, Palais de Tokyo, Parijs. Foto: André Morin

Fabrice Hyber 

Trans parent, 2012. Zaalzicht tentoonstelling Fabrice Hyber, 
Palais de Tokyo, Parijs. Foto: André Morin
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People 
can 
only 
deal 
with 
the 
fantasy 
when 
they 
are 
ready 
for 
it.

De 
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2001

 – 2012

 2 dec
 2012 – 
 30 june 
 2013

Museum
De Paviljoens,
Almere 

www.
depaviljoens.nl
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Bertrand Lavier, depuis 1969. Terwijl het gedachtegoed 
van de Franse postmoderne filosofen heel wat sporen naliet 
in de Amerikaanse kunst van de jaren 80 – denk aan con-
cepten als simulacrum en appropriation – is de impact van 
dit denken op de Franse kunst paradoxaal genoeg veel gerin-
ger geweest. Een gelukkige uitzondering is Bertrand Lavier, 
die via de erfenis van Marcel Duchamp en het nouveau réa-
lisme (met dank aan Raymond Hains), de objectkunst van 
de jaren 80 een eigen Franse touch wist te geven. De retro-
spectieve tentoonstelling Bertrand Lavier, depuis 1969 in het 
Centre Pompidou geeft een mooi overzicht van zijn luchtige 
reflecties over de relatie tussen schilderkunst en beeldhouw-
kunst, abstractie en figuratie, en kunst en werkelijkheid.
 De ondertitel depuis 1969 moet met een korrel zout geno-
men worden. Uit de beginperiode hangt er welgeteld één 
werk. Het gaat om een foto van een actie uit de jaren 60, 

geïnspireerd door de conceptuele kunst en de land art. De 
twintigjarige Bertrand, student aan de tuinbouwschool van 
Versailles, trok op de wijnranken van het ouderlijke huis in 
Aignay-le-Duc (Bourgondië) een witte verfstreep. Het werk 
maakte deel uit van een reeks projecten die hij had voorge-
steld aan Pierre Restany, initiator en woordvoerder van het 
nouveau réalisme. Restany raadde hem aan om zijn ideeën 
daadwerkelijk te realiseren. Ter gelegenheid van zijn eerste 
tentoonstelling bij Lara Vincy in 1973 beschreef  hij zijn 
werk als volgt: ‘Het systeem van B.B. Lavier verbindt de 
kracht van de evidentie van het ei van Columbus met het 
technische geduld van het zaaien van de tuinman.’
 De tentoonstelling werd niet chronologisch, maar thema-
tisch ingericht, en toont de verschillende methodes of  stra-
tegieën die de kunstenaar ontwikkelde om zijn ideeën over 
kunst vorm te geven. Zijn ‘démonstrations’ zijn bijzonder 

pertinent en effectief. Ze halen onze intellectuele bagage 
door elkaar en ontwrichten onze vastgeroeste kijkgewoon-
ten. Maar tegelijkertijd wordt hun kritisch vermogen gere-
lativeerd door hun humor en hun bijzondere poëzie.
 Bertrand Lavier (Châtillon-sur-Seine, 1949) verwierf  in 
de jaren 80 bekendheid door het beschilderen van alledaag-
se gebruiksvoorwerpen met wat hij zelf  zijn ‘touche Van 
Gogh’ noemt. Hierdoor krijgen deze objecten niet alleen het 
statuut van kunstwerk, maar worden ze gelijkgesteld aan 
hun afbeelding. De afbeelding van de werkelijkheid kan 
alleen ontstaan door het origineel te bedekken, door het aan 
het oog te onttrekken en dus uiteindelijk te laten verdwij-
nen. De tentoonstelling toont talrijke voorbeelden van dit 
procedé. De gebruikte objecten gaan van verkeersborden en 
een piano tot een schilderij van François Morellet, dat met 
een dikke laag acrylverf  overschilderd werd in dezelfde kleur 

Beste Lezer,

U kan De Witte Raaf ook bij u thuis in de bus ontvangen. Een abonnement kost € 25.
Voor € 37,50 kan u bij het abonnement bovendien een van onderstaande publicaties bestellen.
Uw abonnement betekent een belangrijke steun voor het blad.

— Carl Einstein, Bebuquin of  de dilettanten van het wonder, Yves Gevaert, 1912 (vert. 1998)
— Dirk Lauwaert. Artikels, Yves Gevaert, 1996
— Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling. Essays over kunst, Yves Gevaert, 1997
— Dirk Lauwaert, Dromen van een expeditie, Geschriften over film 1971-2001, Uitgeverij Vantilt, 2006
— Koen Brams & Dirk Pültau, The Clandestine in the Work of  Jef  Cornelis, Jan Van Eyck Academie, 2009

Verdere info vindt u in het colofon.

ABONNEMENT 

Bertrand Lavier 

Beaunotte/Nevada, 1989. Collectie Patrick en Laurence Seguin, Parijs

Bertrand Lavier 

Composition bleue, jaune et blanche, 2003. Galerie Yvon Lambert, Parijs

Prins Hendrikkade 142, Amsterdam, www.deappel.nl 
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Galerie  De expeDitie 

MickeyMinniePlutoHuey
LouieDeweyDonaldGoofy
Sacramento
pieterjan Ginckels
 30/11 tot 22/12

PAN, Amsterdam
 18/11 tot 25/11

Contemporary Istanbul
 22/11 tot 25/11

C&h art
spaCe 

The Archivist rearranging 
the world.
isi Kunath 
 Opening 27/10, 15:00–19:00 
 tot 02/12

Group Show:  
Gallery Artists + Guest
adrian rees NL invites Cornelius rogge NL  
astrid Nobel NL invites Wieteke heldens NL  
Carine Weve NL invites Johan de Wilde BE 
Clélia Zida FR  invites anna taratiel ES 
emily Kocken NL  invites  suzanna treumann NL 
Jantien Jongsma NL  invites aam solleveld NL 
Joe holbrook UK  invites John de Meijer NL 
Josien Vogelaar NL  invites Graham Dean UKL 
patricia Kaersenhout NL invites  
 Jeannette ehlers DK 
remy Jungerman SME  invites Neil Fortune GUY 
Wouter Klein Velderman NL invites  
 ton Zwerver NL 

laura van eeden NL invites loek Grootjans NL 
Melanie Bosboom NL  invites harm hajonides NL 

 Opening 08/12, 15:00–19:00 
 08/12 tot 26/01

Galerie  GaBriel rolt 

From that which it came
Conrad shawcross
 tot 02/12

Juliette
JoNGMa
aMsterDaM
Back once again (Forever)  
Michiel Ceulers 
 tot 22/12

WilleM
Baars
proJeCts 

Change your desires rather than 
the order of the world. 
Morgan Betz, Jan Kempenaers, 
rezi van lankveld, Jon thompson, 
Nikola ukic. 
Curated by Zlatko Wurzberg.
 27/10 tot 01/12

Mick Johan en Matthijs Booij 
a.k.a. Miktor & Molf
paintings
 08/12 tot 19/01

art aFFairs 

From Dusk to Dawn.  
Light Objects. 
Katrin Korfmann, François 
Morellet, Jan van Munster, 
patrick raynaud 
 tot 22/12

Galerie  VaN GelDer
John M armleder
 Opening 01/12  
 30/11 tot 24/01

When I look at myself in a mirror, 
I don’t see two different men.
Balthazar Berling & François Dey
 perfOrmance starts 18.30 

Galerie  FoNs 
Welters
 
Playstation: Causa finalis 
edward Clydesdale thomson
 tot 12/01

Collage / Storyboard 
Job Koelewijn
 30/11 tot 12/01

elleN De 
BruiJNe
proJeCts 

erkka Nissinen 
 tot 31/12

Dolores: Discoteca Flaming Star
 in eDB  
 tot 31/12

Galerie  roN MaNDos 
Silent of the Night (painting) 
Cindy Wright
The Fountain/The Wake (video) 
Dana levy 
 tot 24/11

Main space: ‘Edge of Space’
ron van der ende (bas –reliefs)
Back spaces: 
Boris tellegen & Bas louter
 Opening 30/11, 17.00–19.00  
in conjunction with ‘capital a, 
amsterdam art Weekend’.

Art Affairs
Veemkade 354   
06-21.28.14.28
do–vr–za: 11–17u
  (en op afspraak) 
www.artaffairs.net

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 
020.753.09.64 
do–za: 11–18u
www.ch-artspace.com

Ellen de Bruijne Projects
rozengracht 207 a  
020.530.49.94 
di–vr: 11–18u / za: 13–18u  
  (1ste zo/maand: 14–17u) 
www.edbprojects.com

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47  
020.620.47.58
wo–za: 13–18u 
www.de-expeditie.com

Galerie Fons Welters 
Bloemstraat 140  
020.423.30.46 
di–za: 13–18u
www.fonswelters.nl

Galerie Gabriel Rolt
elandsgracht 34
020.785.51.46 
wo–za: 12–18u
  (en op afspraak)
www.gabrielrolt.com
  
Juliètte Jongma
gerard Doustraat 128a  
020.463.69.04 
wo–za: 13–18u
www.juliettejongma.com

Galerie Ron Mandos
prinsengracht 282  
020.320.70.36 
wo–za: 12–18u
www.ronmandos.nl

Galerie Van Gelder
planciusstraat 9 a  
020.627.74.19 
di–za: 13–17u30
www.galerievangelder.com

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07 
wo–za: 12–18u
  (en op afspraak)
www.baarsprojects.com
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van de drager. De tweede ‘huid’ ontneemt het object zijn 
functie, maar reveleert het als een kunstwerk. Deze eenvou-
dige geste stelt de relatie tussen de afbeelding en de werke-
lijkheid in vraag. Het object kan dus niet tegelijkertijd 
gebruiksvoorwerp en afbeelding zijn, evenmin als het tegelij-
kertijd sculptuur en schilderij of  kunst en realiteit kan zijn.
 Een tweede reeks ‘démonstrations’ bestaat uit het samen-
brengen van twee objecten die op de een of  andere, meestal 
absurd-associatieve manier met elkaar in verband gebracht 
worden. In Beaunotte/Nevada (1989) ligt een stuk beige 
kalksteen uit Beaunotte (Bourgondië) op een koelkast van 
het merk Nevada. Op deze manier wordt een steen uit 
Bourgondië in verband gebracht met een Amerikaanse 
woestijn, en de woestijn met een koelkast. Tegelijk fungeert 
de koelkast als sokkel van een onbewerkt stuk steen. Deel 
van de natuur of  een readymade? Andere voorbeelden uit 
de tentoonstelling zijn een sculptuur van Calder op een 
radiator van het merk Calder, of  La Bocca, de rode-lippenca-
napé van Salvador Dalí die geplaatst werd op een witte diep-
vriezer van Bosch.
 Voor zijn Walt Disney Productions, waar sinds 1984 ook 
verschillende versies van bestaan, realiseerde Lavier beelden 
en schilderijen zoals die in de tekenfilms van Walt Disney 
voorkomen. Het gaat om abstracte kunst die fungeert als 
decoratie in moderne interieurs en die nadrukkelijk past bij 
de tijdgeest van de late jaren 40 en begin jaren 50, met alle 
gangbare clichés van de moderne kunst uit die periode.
 Bertrand Lavier is reeds toe aan zijn tweede tentoonstel-
ling in het Centre Pompidou, wat voor een nog levende kun-
stenaar uitzonderlijk is. Sinds de vorige tentoonstelling in 
1991 is er aan zijn ‘démonstrations’ niet veel veranderd. Ze 
bieden variaties op hetzelfde thema. Zijn werk evolueert in 
de breedte, eerder dan in de diepte. Zijn verongelukte Alfa 
Romea Giulietta (1993), zijn Objets soclés (1995), waarbij 
ordinaire gebruiksvoorwerpen als etnologische objecten op 
een sokkel geplaatst worden, of  zijn bronzen kopieën van 
houten Afrikaanse beelden (2008), voegen niets wezenlijks 
meer toe aan zijn oeuvre.
 De recente ‘démonstrations’ passen eigenlijk nog steeds in 
de tijdgeest van de jaren 80. Dit soort werk was toen scherp 
en doeltreffend, maar schiet vandaag tekort tegenover de 
huidige bekommernissen van de kunst in een drastisch ver-
anderde wereld. In die zin heeft de suggestie van continuïteit 
in de titel van de tentoonstelling ook iets ironisch.
 Opvallend in deze tentoonstelling is wel de manier waar-
op de kunstenaar zich, alluderend op de tijdgeest, binnen 
een internationale context profileert als een ‘Bourgondische’ 
kunstenaar. Hopelijk is dit ironisch bedoeld? De tentoonstel-
ling eindigt met de foto van het ouderlijke huis uit 1969 en 
een recent beschilderd verkeersbord van de stad Vézelay. 
  Lieven Van Den Abeele

p Bertrand Lavier, depuis 1969, tot 7 januari in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

Geschlossene Gesellschaft. Künstlerische Fotografie 
in der DDR. In de titel van de fototentoonstelling 
Geschlossene Gesellschaft, künstlerische Fotografie in der DDR 
weerklinkt de gemeenplaats van de DDR als een geïsoleerde 
samenleving. Dat beeld lost echter meteen op bij het zien van 
de documentaire die de oeuvres inleidt van fotografen 
Gundula Schulze, Helga Paris, Sibylle Bergemann en Arno 
Fischer ten tijde van het socialisme. Hoewel deze fotografen 
enkel in de DDR en de bevriende socialistische staten konden 
rondreizen en de kunstenaars soms vanwege de inhoud van 
hun werk niet konden tentoonstellen of  publiceren, is het 
naïef  te denken dat zij letterlijk geïsoleerd waren. Zij onder-
hielden wel degelijk contacten met West-Duitsland, vaak 
omdat daar familie woonde. Langs die weg vonden westerse 
publicaties en trends hun weg naar Oost-Duitsland. Maar 
misschien nog belangrijker en interessanter waren de ont-
moetingen tussen de Oost-Duitse kunstenaars en hun wes-
terse collega’s in de DDR. Zo vertelt Schulze levendig over 
haar eerste ontmoeting in 1985 met de Amerikaanse foto-
graaf  Robert Frank – een van haar grote voorbeelden – die 
haar na het bekijken van haar portfolio onmiddellijk een 
solotentoonstelling in New York aanbood. En er zijn meer 
voorbeelden van dergelijke interacties die achter het IJzeren 
Gordijn hebben plaatsgevonden. Zou er dan toch niet eerder 
sprake zijn geweest van een Nylon Curtain, zoals de historicus 
György Péteri eens suggereerde, een flinterdunne vitrage die 
een kunstzinnige uitwisseling tussen Oost en West toestond?
 Deze eerste grote overzichtstentoonstelling van DDR-
fotografie onderzoekt de artistieke motieven van de kunste-
naars en de specifieke esthetische eigenschappen van hun 
werk. Welke inhoudelijke en esthetische beslissingen 
namen deze fotografen en hoe reageerden zij daarmee op de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de autoritaire staat? 
Welke individuele strategieën ontwikkelden zij? Welke risi-
co’s liepen ze daarbij? Een rode draad in de tentoonstelling 
vormt de vraag hoe het medium fotografie tot een ‘vrije’, 
artistieke uitdrukkingsvorm kon uitgroeien.
 Tweederde van de 250 foto’s, gemaakt door 34 kunste-
naars, behoort tot de collectie van de Berlinische Galerie. De 
tentoonstelling is opgebouwd uit drie hoofdstukken van 
ongelijke omvang. In het eerste deel Realität, Engagement, 
Kritik worden de maatschappelijke verhoudingen in de soci-
alistische realiteit onderzocht. De snapshotachtige serie 
van Arno Fischer Situation Berlin (1953-1960), waarvan 
de bijbehorende publicatie omwille van de bouw van de 
Muur niet werd uitgebracht (er bestond immers geen ‘situ-
atie’ Berlijn meer), draait rond de contrasten tussen Oost en 
West: de koopdrang in West-Berlijn, gesymboliseerd door 

splinternieuwe Mercedessen, staat in schril contrast met 
het wachten op de komst van Chroestjov in Oost-Berlijn. 
Geheel in de stijl van het Amerikaanse tijdschrift Life en de 
Magnum-fotografie doen de foto’s een appel op de gevoels-
wereld van het publiek. Dertig jaar later was het optimisme 
vervaagd. Een nieuwe kunstenaarsgeneratie (geboren na 
de Tweede Wereldoorlog) bracht de socialistische werkelijk-
heid onverbloemd in beeld en bekritiseerde de gemakzucht 
van de verstarde garde. Voorbeelden daarvan zijn onder 
meer te vinden in foto’s van het afgebladderde station in 
Halle (Matthias Hoch), modeshoots met zelfgemaakte zwar-
te creaties in obscure binnenhofjes (Sibylle Bergemann) en 
een sombere serie familieportretten (Christian Borchert).
 De ideologische desillusie gaat in deze werken vaak samen 
met inventieve beeldhoeken. Ulrich Wüst geeft niet enkel 

een genadeloos oordeel over de eentonige stedenbouw en 
tristesse in de DDR, maar slaagt er ook in om de monotone 
rijen Plattenbauten in esthetisch uitgewogen composities 
vast te leggen. Zijn werk kan daarmee in de lijn van de ste-
delijke landschappen van Thomas Struth en andere leden 
van de Düsseldorfer Schule worden gezien. De meeste foto’s 
in deze sectie zijn zwart-witopnames. Wanneer er kleuren-
film werd ingezet, dan gebruikte men flitslicht om een ster-
ker contrast te bekomen. De in het niets starende blondine 
in Frau in Rot (1985) van Erasmus Schroeter contrasteert 
met haar vuurrode colbertje, dito lippen en het achter haar 
verrijzende plantsoen vol rode chrysanten sterk tegen het 
grijze plaveisel op de achtergrond. Een gelijkaardig contrast 
tref  je aan in het werk van Jens Rötszch, die mensenmassa’s 
tijdens grote (jeugd)partij- en sportbijeenkomsten in beeld 

Ulrich Wüst

Berlin, 1982, uit de serie ‘Stadt-Bilder’, collectie Berlinische Galerie, Berlijn

Jens Rötzsch

Pfingsttreffen der FDJ, Oost-Berlijn, juni 1989
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ALFREDO JAAR
LET THERE BE LIGHT
10.10.2012—10.12.2012

ING CULTUURCENTRUM
KONINGSPLEIN 6,  1000 BRUSSEL
ING.BE/ART Satellite

exhibition of
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brengt. In Berlin Stadion der Weltjugend (1989) steken de 
rode ballen die turnsters van de jeugdorganisatie Freie 
Deutsche Jugend (FDJ) vasthouden af  tegen hun glimmen-
de koningsblauwe pakjes.
 Rond het midden van de jaren 70 werden de formele, 
esthetische middelen van het medium onderzocht. Het klei-
ne hoofdstuk Montage, Experiment, Form is gewijd aan deze 
tendens. De autonome foto’s contrasteren met de sociaal 
geëngageerde fotografie uit het eerste deel. Manfred Paul 
greep terug naar formele experimenten uit de jaren 20 en 
50. Zijn alledaagse stillevens met gymschoenen en sokken, 
plastic lepels op glazen platen en melkflessen aan het raam 
spelen met licht, schaduw en afsnijdingen.
 Tot slot behandelt het laatste hoofdstuk Medium, Subjekt, 
Reflexion het levensgevoel van de jonge kunstenaars die zich 
op hun eigen beleving concentreerden en een eigen subjec-
tieve realiteit ensceneerden. ‘Die jungen Künstler, die in den 
80er Jahren aktiv wurden, haben die Fotografie nicht 
genutzt, um mit realistischen Bildern von außen ihr 
Innenleben darzustellen, sondern machten sich oder ihre 
Freunde und Bekannten oft kurzerhand selbst zum 
Gegenstand’, zo beschrijft de curator Ulrich Domröse de 
beslissende cesuur met de oude generatie, die toch vooral 
morele veranderingen teweeg wilde brengen. De installatie 
Schlachthaus (1986-1988) van Jörg Knöfel neemt het klas-
sieke (en in de DDR geliefde) genre van de ‘arbeidersfotogra-
fie’ als uitgangspunt. De bezoeker wordt door een labyrint 
van ijzeren platen geleid, waarin Knöfel portretten van slach-
ters combineerde met foto’s van het productieproces. Telkens 
wanneer je een hoek in het labyrint omslaat, sta je oog in oog 
met abrupt afgesneden foto’s van bebloede schorten, varken-
spoten, vleeshaken en trieste medewerkers tijdens hun 
pauze. Maar in dit gedeelte zijn ook Sven Marquardts excen-
trieke portretten van de Oost-Berlijnse subcultuur, Matthias 
Leupolds expressieve beelden en Thomas Florschuetz’ com-
posities van losse lichaamsdelen tentoongesteld.
 Een echte overzichtstentoonstelling van Oost-Duitse foto-
grafie is Geschlossene Gesellschaft niet geworden. Daarvoor 
ligt de nadruk te veel op de jaren 80. Toch slaagt de tentoon-
stelling erin om de parallellen en thematische spannings-
velden tussen de decennia bloot te leggen. Ze toont hoe de 
fotografie in de DDR zich van sociaal geëngageerde fotogra-
fie naar geënsceneerde fotografie ontwikkelde, en biedt voor 
het eerst een kritisch inzicht in de DDR-kunstfotografie van 
de jaren 80.  Faby Bierhoff

p  Geschlossene Gesellschaft, Künstlerische Fotografie in der 
DDR 1949-1989 tot 28 januari 2013 in de Berlinische 
Galerie, Alte Jakobstraße 124-128, 10969 Berlin 
(030/78.90.26.00; www.berlinischegalerie.de). Een vuist-
dikke catalogus verscheen bij Kerber Verlag.

Aanwinsten
Cobra Museum verwerft maskerschilderijen Egill 
Jacobsen. Onlangs ontving het Cobra Museum vijf  schil-
derijen van de Deense Cobra-kunstenaar Egill Jacobsen 
(Kopenhagen, 1910-1998) van de Egill en Evelyn Jacobsen 
Foundation uit Denemarken. (www.cobra-museum.nl)

Stedelijk Museum en Van Abbemuseum kopen geza-
menlijk werk Yael Bartana aan. Het Stedelijk Museum 
Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven hebben 
de gezamenlijke aankoop gerealiseerd van een belangrijk 
fotografisch werk van de Israelisch-Nederlandse kunste-
naar Yael Bartana. Het is de eerste keer dat de twee musea 

samenwerken om hun collecties uit te breiden. The Missing 
Negatives of  the Sonnenfeld Collection is aangekocht dankzij 
Outset NL. Het fonds richt zich onder meer op de ondersteu-
ning van de productie van ambitieuze kunstwerken en de 
daaropvolgende donatie aan openbare collecties.

Stedelijk Museum verwerft Weather Drawings van 
Marinus Boezem. Het project Weather Drawings (1969) 
neemt een sleutelpositie in in het oeuvre van Marinus 
Boezem. Het werd voor het eerst gepresenteerd door het 
Stedelijk Museum in de revolutionaire tentoonstelling Op 
Losse Schroeven (1969). Dagelijks werd een handmatig inge-
kleurde weerkaart als dia geprojecteerd in een schaars ver-
lichte ruimte, waarmee de actuele weersverwachting als 
een nieuwe ervaring werd geïntensiveerd. Door de zaal 
schalde de stem van een bekende weerman die de weers-
voorspellingen van die dag voorlas. Het werk Lichtbak met 
windschaal van Beaufort completeerde de installatie.

Stedelijk Museum krijgt werk van Luc Tuymans. Ter 
ere van zijn heropening heeft het Stedelijk Museum een 
schilderij van Luc Tuymans als geschenk ontvangen. Het 
werk getiteld H.M. (2012) is het eerste werk dat Tuymans 
ooit in opdracht vervaardigde. Het is aan het museum 
geschonken door anonieme begunstigers en de galerist 
David Zwirner (New York/Londen). H.M. is een portret van 
Hare Majesteit Koningin Beatrix. Het werk krijgt een ere-
plek in een centrale tentoonstellingszaal.

Egil Jacobsen

Wit masker, 1946
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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
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Jota Castro 
Motherfuckers never die 
t/m 02.12.12

London Calling, 2012, flag, safety pin, 200 x 290 cm

De Salon 2012 In het teken van design – 16.12.12 t/m 06.01.13
 

Mark Dion 20.01.13 t/m 28.04.13

Yael Bartana

The Missing Negatives of  the Sonnenfeld Collection, 2008. 
Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam
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Nieuwe publicaties

• Andrew Hugill. ’Pataphysics. A Useless Guide.  
London: The MIT Press, 2012. 275 blz.  
ISBN 978-0-262-01779-4
’Patafysica is een pseudowetenschap die denkbeeldige oplossin-
gen voorstelt. Ziehier een zeer bondige en dus onvolledige 
definitie voor een gedachtewereld die Alfred Jarry introduceerde 
in zijn boek Gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien 
uit 1898. De ’patafysica wortelt in de Franse intellectuele en 
literaire wereld, maar beïnvloedde ook wereldwijd de muziek, de 
film, de beeldende kunst, het theater en recent zelfs de digitale 
media. Dit boek is geschreven voor wie nu eens haarfijn wil te 
weten komen wat ’patafysica is of  waarom ’patafysica met één 
aanhalingsteken wordt geschreven. De geschiedenis van deze 
pseudowetenschap wordt tevens uit de doeken gedaan aan de 
hand van het werk van vele kunstenaars die, bewust of  
onbewust, beïnvloed zijn door de ’patafysica. Denk aan Marcel 
Duchamp, die het een vorm van meta-ironie noemde, of  aan The 
Marx Brothers, Jean Tinguely, Raymond Queneau en Georges 
Perec. Maar ook aan Frank Zappa, The Beatles (Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band) of  de winnaar van de Turner Prijs 2001, 
Martin Creed (Work No. 227, the lights going on and off). Na het 
lezen van dit boek beseft de lezer dat de kunstgeschiedenis van de 
20ste eeuw niet helemaal te begrijpen is zonder kennis van de 
’patafysica. Andrew Hugill, academicus en lid van het Collège de 
’Pataphysique heeft met deze publicatie de ambitie om de 
’patafysica definitief  te ontsluiten voor de Engelstalige wereld.

• Johan Kugelberg / Jon Savage (red.). Punk.  
An Aesthetic. New York: Rizzoli International 
Publications, Inc., 2012. 352 blz.  
ISBN 978-0-8478-3662-8

Punk was niet alleen loeiharde muziek, gespeeld in een hoog 
tempo, met snelle ritmes, simpele gitaarakkoorden en schreeuwe-
rige zangpartijen; het was ook een sloganeske beweging met 
codes voor vormgeving, (asociaal) gedrag en kledij. In alles was 
punk het tegenovergestelde van de Woodstockgeneratie: geen 
Love & Peace, maar hate en war, geen lange, wapperende haren, 
maar skinheads met lederen jekkers, geen zweverige natuurbele-
ving (geitenwollen sokken) maar survival in een rauwe en 
agressieve stadsomgeving (‘Fuck drugs, let’s fight’). Vanaf  het 
midden van de jaren 70 verspreidde deze tienercultuur zich snel 
naar steden als Toronto, New York, Londen en Los Angeles.  

In deze nieuwe Amerikaanse publicatie tonen honderden 
afbeeldingen hoe de punkers hun visie op de wereld vormgaven. 
Posters, strooibiljetten, affiches, bedrukte T-shirts, tijdschriften 
en fanzines zijn losjes en in min of  meer chronologische volgorde 
achter elkaar gezet. Daardoor is te zien hoe punk snel evolueerde 
van een marginale stadscultuur naar een gemediatiseerde hype 
midden jaren 70 om daarna als een gecommercialiseerde 
schandaalcultuur te verwateren tot de donkere, depressieve new 
wave van de jaren 80. Het grafisch materiaal heeft een groot 
do-it-yourself  (DIY) gehalte. Punkers maakten gretig gebruik 
van stiften, spuitbussen, collagetechnieken en nietjesmachines. 
Het waren ook de hoogdagen van de kopieermachine, hun 
favoriete reproductieapparaat.
 Het boek bevat enkele korte teksten en een interview. In 
tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, worden de 
esthetische en artistieke kwaliteiten van de punkbeweging echter 
niet uitgediept. De auteurs blijven hangen in nostalgische 
reflecties. Dat is jammer, want het zou bijvoorbeeld interessant 
zijn om te zien hoe de grafische stijl van de punkgeneratie botst 
met de vormtaal van de hippiegeneratie, die dikwijls geïnspireerd 
was door de florale, decoratieve motieven van de jugendstil. Of  
hoe andere anti-institutionele subculturen met een hoog 
DIY-gehalte (situationisten, fluxus, mailart, de mei 68-beweging) 
omgingen met hun grafische productie. Desondanks kan dit boek 
gerekend worden tot de visueel interessante koffietafelboeken.

• James Langdon / Jonathan Watkins (red.). Arefin & 
Arefin: The Graphic Design of  Tony Arefin. Birmingham: 
Ikon Gallery, 2012. 128 blz.  
ISBN 978-1-904864-79-0

Tony Arefin (1962-2000) was eind jaren 80 de belangrijkste 
grafische ontwerper in de Britse kunstwereld. Hij ontwiep 
catalogi voor alle grote instituten en belangrijke kunstenaars in 
Groot-Brittannië. Zo stond hij in 1988 mee aan de startlijn van 
de Young British Artbeweging (ook Britart genoemd) waarvan 
Damien Hirst ondertussen het meest beruchte lid is. Bij ons 
kennen sommigen hem misschien van zijn coverontwerpen voor 
het kunsttijdschrift Frieze, dat voor het eerst verscheen in 1991. 
Het werk van Arefin is herkenbaar aan de manier waarop hij 
fotografische beelden op het blad plaatst en hevig laat contraste-
ren met opzichtige teksten. Dikwijls maakt hij gebruik van 
gekleurde achtergronden om reproducties van kunstwerken te 
presenteren. Zijn uitgekiend kleurenpalet en het gebruik van de 
meest up-to-date lettertypes zijn treffend. Deze manier van 
vormgeven deed tot dan toe eerder denken aan bedrijfscatalogi en 
modebladen. In 1993 verhuisde Tony Arafin naar New York om 
te werken voor onder andere IBM en Nike.

Deze publicatie verscheen naar aanleiding van een tentoonstel-
ling over het werk van Tony Arafin in de Ikon Gallery (12 
september – 4 november 2012). De curator van de tentoonstel-
ling was de grafische vormgever James Langdon, die ook de 
publicatie vormgaf. Hiervoor liet hij zich expliciet inspireren door 
zijn onderwerp.

• James Rondeau / Sheena Wagstaff  (red.).  
Roy Lichtenstein. A Retrospective. London: Tate Publishing, 
2012. 240 blz. 300 afb. ISBN 978-1-84976-009-6 
(softcover-versie)

De laatste overzichtstentoonstelling van het werk van Roy 
Lichtenstein (1923-1997) werd georganiseerd door het 
Guggenheim Museum in 1993. Momenteel is er een nieuwe 
retrospectieve te zien in de National Gallery of  Art in Washington 
(nog tot 6 januari 2013). Deze tentoonstelling zal in 2013 reizen 
naar Tate Modern (Londen) en het Centre Pompidou (Parijs). Het 
oeuvre van Roy Lichtenstein wordt door de media al te dikwijls 
vernauwd tot zijn vroege schilderijen uit de jaren 60 waarop hij 
fragmenten van strips uitvergroot en interpreteert. Deze focus 
verbergt een divers oeuvre dat echter zeer consistent is. In de 
begeleidende publicatie bij deze nieuwe retrospectieve wordt het 
oeuvre van Lichtenstein in 14 thematische categorieën 
opgedeeld. Meestal corresponderen de thema’s met strikt 
afgelijnde periodes in zijn carrière; zo schilderde Lichtenstein 
nogal wat zwart-witwerken tussen 1961 en 1966, en situeren de 
schilderijen van spiegels zich allemaal tussen 1969 en 1972. 
Naast de talloze reproducties is er een uitgebreid tekstgedeelte. 
Niet minder dan acht auteurs hebben elk één aspect uit het 
oeuvre onderzocht en beschreven. Zo is er een bijzonder 
revelerende tekst van de hand van Harry Cooper over 
Lichtensteins gebruik van stippen en rasters. Iria Candela 
onderzoekt zijn verhouding met het werk van Picasso, zowel voor 
als tijdens zijn Pop periode, en James Rondeau behandelt de 
geometrische werken.
 Roy Lichtenstein wierp een uniek, schilderkunstig licht op 
reproductietechnieken (onder meer het gebruik van rasters in 
offset) en het is een plezier om zijn werk te leren kennen door 
middel van reproducties. Toch zijn de werken pas echt indruk-
wekkend wanneer de originelen bekeken worden. De Britse 
kunstenaar Richard Hamilton zei hierover in 1968: 
‘Reproducing a Lichtenstein is like throwing a fish back into 
water.’ Voor wie in 2013 een citytrip plant naar Londen of  Parijs 
is dit boek de perfecte aanloop. Voor wie thuis blijft is het een van 
de beste beschrijvingen van Lichtensteins oeuvre tot nu toe.

Samenstelling: Marc Goethals

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A 

NL - 1017  GD  Amsterdam

Krijn de Koning
17.11 – 15.12.2012

Amsterdam Art Weekend
30.11 – 02.12.2012
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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
❑ ‘Façade’ – Charlotte Moth, Jurgen Ots, 
Dirk Zoete, Lotte Van den Audenaeren, 
Stijn Ank, Stefaan Dheedene… [tot 
18/11] ❑ ‘Watch That Sound’ – Pierre-
Laurent Cassière, Stefaan Dheedene, 
Mira Sanders, João Onofre, Sarah van 
Sonsbeeck [8/12 tot 10/3/2013]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Works of the last 2 years’ – Dirk Zoete 
[tot 30/11]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘The Fourth Dimension’ – Takis [tot 2/12] 
❑ ‘Axel Vervoordt Winter Exhibition 2012. 
A City in the Country’ [23/11 tot 2/12]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘The Ambition of the Territory. Ontwerpen 
aan een metropolitaan Vlaanderen’ – 
AWJGGRAUaDVVTAT [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Jonge makers denkers dromers’ – Gijs 
Van Vaerenbergh [tot 6/1/2013]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Fotografiecircuit Vlaanderen 
Overzichtstentoonstelling 2009-2012’ 
[tot 25/11] ❑ ‘Murder is My Business’ 
– Weegee [tot 27/1/2013] ❑ ‘Scenes of 
Life’ – Lucie&Simon [tot 27/1/2013] 
❑ ‘S’ – Gert Jochems [tot 27/1/2013]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Rondom Permeke’ 
– Constant Permeke, Frits Van den 
Berghe, Gustave De Smet, Edgard Tytgat, 
Jean Brusselmans… [tot 24/2/2013]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-za 14-18u
❑ ‘Forward in time (15 jaar Ultra 
Eczema)’ – Dennis Tyfus [tot 15/12]

Lokaal 01 – Antwerpen
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66 
vr-za 13-17u
❑ Yuki Higashino (presentatie 13/12: 
18-21u) [14/12 tot 15/12]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Een kwestie van leven en dood en 
zingen’ – Jimmie Durham [tot 18/11] 
❑ ‘Nieuwe kunst in antwerpen 1958-1962 
# 4: centrum voor hedendaagse 
kunstuitingen’ – Guy Mees, Henri 
Michaux, Luc Peire, Jef Verheyen, Mark 
Verstockt, Camiel Van Breedam… + 
Nadia Naveau [tot 25/11] ❑ ‘Collectie 
XXXI: 5 ensembles, 25 jaar M HKA’ – 
Gordon Matta-Clark, Antoni Muntadas, 
ORLAN, Guillaume Bijl, Paul De Vree 
[tot 20/1/2013] ❑ ‘Nieuwe kunst in 
antwerpen 1958-1962 # 5 maar het zien 
zelf’ – Stanley Brouwn, Herman de Vries, 
Vic Gentils, Piero Manzoni, Jan 
Schoonhoven… + Boy & Erik Stappaerts 
[7/12 tot 10/2/2013] ❑ ‘COLLECTIE 
XXXII’ [7/12 tot 21/4/2013]

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 
Oktober tot maart: 10-17u
❑ ‘Braempaviljoen: selectie uit de 
Middelheimcollectie’ – Bernhard 
Willhelm en Jutta Kraus [tot 13/1/2013] 
❑ Thomas Schütte [tot 13/1/2013]

Museum Plantin-Moretus/
Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22 – 03 221 14 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Ziel van de Meester. Antwerpse 
tekeningen van Rubens tot 
Panamarenko’ [tot 16/12]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ ‘Cabinet d’ignorance’ – 
France Fiction [tot 1/4/2013] 
❑ Dexter Sinister, Watch Wyoscan 0.5 Hz 
[tot 23/3/2013] ❑ ‘Voltaire’s Armpit’ 
– João Maria Gusmão and Pedro Paiva 
[17/11 tot 12/1/2013]

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]

Reuzenhuis
Turnhoutsebaan 110 – 03 677 1655 
wo-zo 14-19u do 14-20u (of op afspraak)
❑ ‘New Ways to Work. Entrée>Exit #5. 
Afgestudeerde kunstenaars en 
ontwerpers van Sint-Lucas/Koninklijke 
Academie (Antwerpen). Selectie: Alan 
Quireyns’ [tot 16/12]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Terra Firma’ – Mulugeta Tafesse en 
Ermias Kifleyesus [tot 1/12]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel 4. Notes on the history of 
violence’ – André Romão [tot 21/4/2013]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Tomasz Kowalski [tot 1/12]

Un geste de couleur
Bleekhofstraat 44 – 0486 209 564 
vr 16-18u za 14-18u zo 11-15u
❑ ‘Un geste de couleur’ – Delphine 
Deguislage, Fred Michiels, Marc Van 
Tichel [tot 2/12]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.52 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Uitgelezen zilver’ [tot 3/3/2013] 
❑ ‘Do Not Use’ – Dries Dockx [1/12 tot 
3/3/2013]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ Mario De Brabandere [18/11 tot 23/12] 
❑ Frank Van Hiel [18/11 tot 23/12] 
❑ Stefaan Vermuyten [13/1 tot 24/2]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 /
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation between Tomek Kawiak 
(Le pain de Tomek) and Rik Wouters’ 
[tot 9/12]

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
avenudejette.blogspot.com
❑ ‘Locus Solus Domesticus’ [tot 22/12]

Albert Baronian
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ Fiona Mackay [tot 24/11] 
❑ Benoit Platéus [tot 24/11] 
❑ Thomas Bogaert [29/11 tot 22/12] 
❑ Marie José Burki [11/1 tot 9/2]

Aliceday
Brandhoutkaai 39 – 0486 361 542 
di-za 14-18u
❑ ‘Le Suicide Altruiste’ – Bart Baele [tot 
22/12]

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ Jeff Koons [tot 17/11] ❑ ‘Olga Forever!’ 
– Francesco Vezzoli [28/11 tot 2/2/2013]

Anyspace
Van Eyckstraat 59 – 0471 882 617 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Lost Space’ – Guy Mees [tot 24/11]

Argos centrum voor audiovisuele kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘One Way Boogie Woogie 2012’ – 
James Benning [tot 16/12] 
❑ ‘Six-channel video installation’ – Wolf 
Vostell [tot 16/12]

art)&(marges museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Lionel. L’enfant bleu d’Henry 
Bauchau’ [tot 27/1/2013] 
❑ ‘Coup de cœur room: Robert Garcet, 
thinker’ [tot 27/1/2013]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02.735.52.12 
ma-vr 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Women’s Roundabout’ – Patrizia 
Bonanzinga, Edith de Vries, Eva Fuka, 
Miriam Schapiro, Sylvie Ronflette… [tot 
14/12]

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.77 
Ma-zo 10-18
❑ ‘Intersections #2. Belgian Design’ – 
Achilles, Lucile Soufflet en Diane 
Steverlynck [tot 31/1/2013]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘I Fail Good’ [tot 24/11]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘A Pop Nightmare’ – Pascal Bernier 
[tot 18/11] ❑ ‘Roots’ – Harry Gruyaert 
[13/12 tot 3/2/2013]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘XX Models. Young Belgian architecture’ 
[tot 25/11] 
❑ ‘Polaroids 1998-2012’ – Charif 
Benhelima [tot 18/11] 
❑ ‘Naakten’ – Marlene Dumas [tot 
20/1/2013] ❑ ‘Landschappen’ – Thierry 
De Cordier [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Retrospectieve’ – Constant Permeke 
[tot 20/1/2013] 
❑ ‘DABA Maroc’ – Faouzi Laatiris, Hassan 
Darsi… [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Furniture Designer’ – Jules Wabbes 
(1919-1974) [tot 13/1/2013] 
❑ ‘4X4. 4 visies op de Noord-
Zuidverbinding’ [7/12 tot 27/1/2013]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘DABA Maroc’ – Mustapha Akrim, 
Mohamed Arejdal, Younes Baba-Ali, 
Mohssin Harraki, Mohamed El Mahdaoui, 
Simohammed Fettaka… [tot 13/1/2013]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Architecture For Place’ – Glenn 
Murcutt [tot 20/1/2013]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ ‘The labyrinth scored for the purrs of 
11 different cats’ – Terry Fox [17/11 tot 
25/11]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Accrochage X Drawings’ [16/11 tot 
26/1/2013] ❑ Johannes Wald – Jan Bos 
– Jean Forêt [16/11 tot 26/1/2013]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘AWB 082-3317 7922’ – Sven 
Augustijnen [17/11 tot 12/1/2013]

Galerie Van Der Mieden
Aalststraat 10 
wo-za 14-18u
❑ ‘Villa Volta’ – Dirk Vander Eecken 
[15/11 tot 6/12]
❑ Kris Van Dessel [11/1 tot 23/2]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
ma,do,vr 12-17u za 14-19u
❑ Walt Van Beek [tot 8/12]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Land-shapes’ – Tinus Vermeersch [tot 
22/12]

ING cultural Centre
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
10-18u wo 10-21u
❑ ‘Newtopia. The State of Human 
Rights: Let there be light’ – Alfredo Jaar 
[tot 10/12]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Telling A Mind Stop Being A Mind’ 
– Bat Sheva Ross [tot 14/12]

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 4: 
Expressionisme en uitdrukking’ – 
Constant Permeke, Frits Van den Berghe, 
Gustave De Smet, James Ensor, Rik 
Wouters, Jakob Smits… [tot 31/8/2013] 
❑ ‘Het maniëristische landschap in de 
16de eeuw’ [tot 14/1/2013] 
❑ ‘Chapters I-XVIII Waxes & Bronzes’ 
– Jan Fabre [tot 27/1/2013]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘The Ceremony and The Spirit’ – Roe 
Ethridge and Zin Taylor [16/11 tot 
26/1/2013]

Le Salon d’Art
81 rue de l’Hôtel des Monnaies 
02 537 65 40 
ma-vr 14-18u30 za 9u30-12u / 14-18u
❑ ‘Le combat avec l’âge. Travaux 
récentes’ – Alechinsky [tot 24/12]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘in_dependance’ – Maarten Vanden 
Eynde [tot 8/12] 
❑ ‘We live in the flicker’ – Thu Van Tran 
[tot 8/12] 
❑ ‘Becoming European’ – Meriç Algün 
Ringborg [tot 8/12]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Belgische Kunst. Een Moderne Eeuw. 
Collectie Caroline & Maurice Verbaet’ 
– Léon Spilliaert, Jules Schmalzigaug, 
Victor Servranck… [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Paul Delvaux. Het Ontstaansproces 
van het oeuvre’ [tot 20/1/2013] 
❑ Roland Delcol [16/11 tot 30/12]

Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 70 – 02.250.11.66 
di-vr 11-17u za 13-17u
❑ ‘Out of Order’ – Julien Maire [23/11 
tot 12/12]

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
❑ ‘Leigh Ledare, et al.’ – Leigh Ledare 
[tot 2/12] 
❑ Joëlle Tuerlinckx [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Portrait Portrait of of a a Generation 
Generation’ – Matias Faldbakken [15/12 
tot 3/3/2013] 
❑ Pascale Marthine Tayou [15/12 tot 
3/3/2013]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ ‘Selected Drawings 1984-2012’ – Roni 
Horn [tot 24/11] ❑ ‘Pièces à conviction’ 
– Michel François [29/11 tot 12/1/2013]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Intranquillités’ – Charif Benhelima, 
Mohamed El Baz, mounir fatmi [tot 
16/12]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Charleroi’ – Dave Anderson [tot 
20/1/2013] ❑ ‘Milieu de rien’ – Magali 
Koenig [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Ultima’ – Aurore Dal Mas [tot 
20/1/2013]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ Ann Van Hoey [17/11 tot 20/1/2013]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ Johan Creten [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Riding a Saddle Roof’ – Andreas 
Slominski [tot 13/1/2013]

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] 
❑ Jan Yoors [tot 13/1/2013]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Insektenzeichnungen & 
Insektenskulpturen 1975-1979’ – Jan 
Fabre [25/11 tot 24/3/2013]

Gent

Art Gent
Flanders Expo, Adolphe Pégoudlaan 
09 241 55 00 
14-22u
❑ ‘Art Gent 2012. Nieuwe internationale 
kunstbeurs’ [30/11 tot 4/12]

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Romy Schneider – i.k.v. het 
Filmfestival-Gent’ [tot 13/1/2013]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ tvf art doc cinema, Oliver Kunkel, 
Maja Wirkus, Bram van Stappen, Jasmijn 
Krol [25/11 tot 23/12]

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] 
❑ ‘Schoonhoven Silver Award 2012’ 
[24/11 tot 24/2/2013] 
❑ Shiro Kuramata (1934-1991) [24/11 
tot 24/2/2013]

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 09.222.00.33 
wo-vr 14-18u za 12-18u
❑ ‘Office Paintings’ – Jacques Charlier 
[16/11 tot 26/1/2013]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Stil(l)-Leven(s)’ – Ingrid Castelein 
[tot 23/12]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Het paradijs-Le paradis-The paradise 
1972-2012. Galerie S&H De Buck viert 
haar 40 jarig bestaan’ [23/11 tot 29/12]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘The New Candour!’ – Kasper 
Bosmans, Rein Dufait, Tamara Van San, 
Luc Deleu, Bernd Lohaus, Panamarenko 
[tot 23/12]

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a 
09.269.67.65 
do-zo 12-18u
❑ ‘About Waves and Structure. Behaviour, 
Disagreement, Confidence and Pleasure. 
HISK laureates 2012’ [17/11 tot 9/12]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Honoré d’O & Johan De Wit [24/11 tot 
13/1/2013]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules Schmalzigaug, 
Henri De Braekeleer, George Grosz… 
[tot 1/7/2017] ❑ Collectie: Théo van 
Rysselberghe [tot 16/12] ❑ ‘De kunst 
van het schenken’ – Jheronimus Bosch, 
Frans Hals, Erich Heckel, Ernst Ludwig 
Kirchner, George Minne, Anthony van 
Dyck, Jacopo Tintoretto… [tot 16/12] 

❑ ‘Collectie: Kunstenaarsmodel Abraham 
Grapheus’ – Jacob Jordaens… [tot 16/12]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectie: Ensemblematic’ – Marcel 
Broodthaers, Bruce Nauman, Joseph 
Beuys, Thomas Schütte, Leo Copers, 
François Morellet, Michaël Borremans, 
Luc Tuymans… [tot 10/2/2013] 
❑ Joachim Koester [29/11 tot 
17/3/2013] ❑ ‘Maybe One Must Begin 
with Some Particular Places’ – Joachim 
Koester [30/11 tot 10/3/2013]

Hasselt

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Fold’ – Oshin Albrecht, Patrick 
Carpentier, Juan Duque, Astrid 
Korntheuer, Sara Pfrommer… [tot 9/12]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ ‘Als de materie spreekt’ – Jean 
Decoster [tot 2/12]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Z33 Bouwt!’ [tot 2/12] ❑ ‘Toegepast 
17’ – Noortje De La Haye, Makiko 
Shinoda, Jenny Stieglitz, Veerle Tytgat, 
Eline Cautereels & Maarten De 
Beukelaar. Coaches: Kaspar Hamacher, 
MaisonCaro [17/11 tot 17/2/2013] 
❑ ‘Identity Land. Space for a Million 
Identities’ – Helmut Smits, Jessica 
Gyssel with KesselsKramer, Thomas 
Lommée, Hans van der Meer, 
KesselsKramer, Jessica Gysel with Droog 
[17/11 tot 2/12] 
❑ ‘Z33 Kunstbox’ [17/11 tot 2/12]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Claude Aïello et les Designers’ [tot 
16/12] ❑ ‘Space oddity. Design fiction ?’ 
[18/11 tot 10/3/2013] ❑ Mathieu 
Lehanneur [9/12 tot 31/3/2013]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Cabinet d’amateurs n°7: Marc Octave, 
dit M.M.C.O’ [tot 2/12] ❑ ‘S.F. [Art, 
science & fiction]’ – Kasimir Malevitch, 
Lucio Fontana, Chris Marker, Edith 
Dekyndt, Mike Kelley, Tony Oursler… 
[18/11 tot 17/2/2013]

Alles
Moet
Nieuw
Upload
Downtown
Piet
Zwart

Een fi lm van Sherman de Jesus 
Woensdag 28 november 20u 
in Cinema Zuid, Lakenstraat 14
2000 Antwerpen

www.uploaddowntown.be
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La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Un abécédaire pour La Louvière. Le 
Surréalisme dans les collections de la 
Province de Hainaut, de la Ville de La 
Louvière et du Centre de la Gravure’ [tot 
6/1/2013] ❑ ‘21ème Prix de la Gravure. 
Exposition des oeuvres sélectionnées’ 
[tot 6/1/2013]

Musée Ianchelevici
Place Communale 21 – 064/28.25.30 
di-zo 14-18u
❑ ‘Glissement de terrain: Impertinence-
Résistance-Survivance’ – François Curlet, 
Vanessa Beecroft, Alfredo Jaar, Jacques 
Lizène, Sophie Ristelhueber, Martha 
Rosler… [tot 23/12]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ Roe Ethridge [tot 13/1/2013] 
❑ Yael Davids [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Collectiepresentatie Cera’ – Guy Mees 
(1935-2003) [tot 20/1/2013] 
❑ ‘TegenArchieven’ – Denmark [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Getekend, Jan R. Een renaissance-
meester herontdekt’ – Jan Rombouts (ca. 
1480-1535) [tot 17/2/2013]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo,do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ ‘Through Their Tears’ – Gisèle Vienne 
[tot 16/12]

Liège

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Sans titre’ – Walter Swennen [tot 
22/12] ❑ ‘L’Idiotie des Palmiers’ – 
Raphaël Van Lerberghe [tot 22/12]

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]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Tekeningen en objecten (en enkele 
schilderijen)’ – Roger Raveel [tot 
3/3/2013]

Mechelen

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
5/5 – 3/6: vr-zo 14-18u (of na afspraak)/ 
4/6 – 2/7: enkel na afspraak
❑ ‘Fin du Monde’ – Christophe Terlinden 
[tot 22/12]

Newtopia
Binnenstad Mechelen/Tickets: 
Hallestraat 2-6 
do-di 10-17u
❑ ‘Newtopia. The State of Human Rights’ 
– Yael Bartana, Simon Starling, Taryn 
Simon, David Goldblatt, Kader Attia… 
[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
❑ ‘Metamorfose van het werkelijke’ 
– Antoine Mortier (1908-1999) [tot 
6/1/2013]

Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25 
di-zo 10-18u
❑ ‘Pulsion(s). Art & Déraison’ – Francis 
Bacon, Rodney Graham, Henri Michaux, 
Matt Mullican… [tot 6/1/2013]

Musée des Arts Anciens du Namurois
Rue de Fer 24 – 081/220065 
❑ ‘Pulsion(s). Art & Déraison’ – Albrecht 
Dürer, Hendrick Goltzius, Jan Saenredam, 
Pieter van der Heyden… [tot 6/1/2013]

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Pulsion(s). Art & Déraison’ – 
Spilliaert, Kubin, Munch, Rodin, Rops, 
Schiele… [tot 6/1/2013]

Oostende

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] ❑ ‘De jaren 
twintig’ – Victor Servranckx (1897–
1965) [tot 6/1/2013] ❑ ‘Collectie Mu.
ZEE in dialoog met historische 
tijdschriften’ – L’Art Moderne, Revue 
critique des Arts et de la Littérature,  
Le Centaure, Apollo, het Vijfde Wiel en 
+- 0 (=Plus moins zéro)… [tot 19/11]  
❑ Peter Van Ammel [tot 13/1/2013]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
woe-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Re-opening’ – Günther Förg, Jorinde 
Voigt, Monica Bonvicini, Ilya Kabakov, 
Panamarenko, Keren Cytter, Alexandre 
Singh… [tot 9/12]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Peintures récentes’ – Yves Zurstrassen 
[tot 23/12]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Selected Projects’ – Daniël Dewaele 
[25/11 tot 27/1/2013]

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
❑ ‘Terrains d’une Collection: From New 
York to Beijing’ [tot 21/4/2013]  
❑ ‘It’s your choice! Highlights der LUFO 
Sammlung’ [tot 21/4/2013]  
❑ ‘Lufonauten. Eine Ausstellung für 
Kinder’ [tot 21/4/2013] ❑ ‘The City that 
doesn’t exist’ – Lidwien van de Ven, Aglaia 
Konrad, Armin Linke, Tobias Zielony, 
Kader Attia… [tot 20/1/2013]  
❑ Videozone: Artur Zmijewski [tot 
6/1/2013]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Images of People’ [15/11 tot 
6/1/2013] ❑ ‘Fictions’ – Roberto Matta 
(1911–2002) [19/1 tot 2/6]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Bilderbedarf. The Civic and the Arts’ 
– Käthe Kollwitz, Gerhard Richter, 
Christoph Schlingensief, Francis Alÿs, 
Joseph Beuys, Alfredo Jaar… [tot 
17/2/2013]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
1/4-30/9: di-vr 11-18u za-zo 10-18u 
1/10-31/3: 11-17u
❑ ‘Joseph Beuys and the Swan’ [tot 
31/3/2013]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-20u
❑ ‘Eduardo Chillida in Deutschland’ [tot 
25/11] ❑ ‘Wagner 2013. Künstlerposi-
tionen’ – Romeo Castellucci, Alexander 
Kluge, Jonathan Meese, ans Jürgen 
Syberberg, Robert Wilson… [7/12 tot 
17/2/2013]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Archivfenster. Benjamin in Berlin’ [tot 
14/4/2013] 
❑ ‘Letzte Zuflucht Mexiko. Gilberto 
Bosques und das deutschsprachige Exil 
nach 1939’ [3/12 tot 14/4/2013]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
vr-wo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Romantik und Mittelalter. Architektur 
und Natur in der Malerei nach Schinkel’ 
[tot 6/1/2013]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Female Bauhaus: Fantastics’ – Lou 
Scheper-Berkenkamp [tot 14/1/2013]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘From the Collection: The Destroyed 
City Was My Chance’ – Hilde Weström 
[tot 15/2/2013] ❑ ‘The Shuttered 
Society. Art Photography in the GDR 
1949-1989’ [tot 28/1/2013] 
❑ ‘GASAG Art Prize 2012’ – Tue 
Greenfort [tot 9/4/2013]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘UNSCH/URP’ – Armando Andrade 
Tudela [tot 8/12]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 
030.202.093-0 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Visions of Modernity’ – Cézanne, 
Delaunay, Kandinsky, Picasso,,, [15/11 
tot 17/2/2013]

Galerie Barbara Thumm
Markgrafenstrasse 68 – 030/ 283 903 47 
di-za 11-18u
❑ ‘Love and insight in trendy places’ – 
Anne-Mie van Kerckhoven [tot 20/12]

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] 
❑ ‘The Other Side. Three-channel video 
installation HD, 30’20’’ loop, 2011’ 
– Ingeborg Lüscher [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Joseph Beuys at the Moderna Museet, 
Stockholm 1971’ – Lothar Wolleh [tot 
25/11] ❑ ‘Children’s Crusade’ – Martin 
Honert [tot 7/4/2013] 
❑ ‘Robert Rauschenberg and 9 Evenings: 
Theatre & Engineering (New York, 
October 1966)’ [tot 30/6/2013] 
❑ ‘Copy and paste. The Counterfeit 
Workshop. Hamburger Bahnhof/
Kurt-Tucholsky-School’ [tot 26/11] 
❑ ‘Lautlos’ – Rolf Julius (1939-2011) 
– Nina Canell [1/12 tot 21/4/2013]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘one-on-one. Art made for the single 
individual’ – Blinky Palermo, Anri Sala, 
Hans-Peter Feldmann, Tobias Zielony… 
[18/11 tot 20/1/2013]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Olympia: Myth – Cult – Games’ [tot 
7/1/2013] ❑ ‘The Lost Album’ – Dennis 
Hopper (1936-2010) [tot 17/12] 
❑ ‘AES+F. The Trilogy. Video art from 
Russia’ [tot 3/12] ❑ ‘Among players. The 
German national team’ – Regina 
Schmeken [tot 6/1/2013]

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 31/7/2013] 
❑ ‘Works on Paper’ – Claes Oldenburg 
[tot 13/1/2013]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ Anja Kirschner / David Panos [1/12 tot 
27/1/2013]

Sonderausstellungshallen Kulturforum
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 10-18u
❑ ‘Karl Friedrich Schinkel. History and 
Poetry’ [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
❑ Kiki Smith / Seton Smith / Tony Smith 
[tot 25/11] ❑ ‘Truth or Dare. Die 
Wahrheit der Fotografie’ – Philipp 
Ottendörfer [tot 25/11] ❑ ‘Drawing’ – 
Dan Flavin [16/12 tot 3/3/2013]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Alexandra Bircken [tot 25/11] 
❑ Charline von Heyl [tot 3/2/2013]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Pixar. 25 Years of Animation’ [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Fools. Artists. Saints. 
Masters of Chaos’ [tot 2/12] 
❑ ‘Treasures of the World’s Cultures. The 
Great Collections: The British Museum’ 
[30/11 tot 7/4/2013] ❑ ‘Only Here. 
Works by contemporary artists from the 
collection of the Federal Republic of 
Germany. Acquisitions 2007–2011’ [18/1 
tot 14/4]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Rheinische Expressionisten – Teil 4’ 
– Franz M. Jansen [tot 20/12] 
❑ ‘Dorothea von Stetten-Kunstpreis 
2012’ – Laura Bielau, Katinka Bock, 
Nina Canell, Erika Hock, Kathrin 
Sonntag [tot 6/1/2013] 
❑ ‘The Polyphone Picture. Gouaches, 
Water Colors, Drawings’ – Ernst Wilhelm 
Nay (1902-1968) [tot 3/2/2013]

Bremen

Gerhard Marcks-Haus
Am Wall 208 – 0421 32 72 00 
di-wo 10-18u do 10-21 vr-zo 10-18u
❑ ‘Ornament and Obsession’ – Elmar 
Trenkwalder [tot 17/2/2013]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Counter-Reality. Retrospective’ – 
Bernard Schultze (1915-2005) [tot 
20/1/2013]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u do 12-22u zo 11-18u
❑ ‘Simple. Individual. Unique’ – Otto 
Mueller [16/11 tot 24/2/2013]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Gillian Wearing [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] ❑ ‘100 x Paul Klee. 
Paintings and their stories (Geschichte 
der Bilder)’ [tot 10/2/2013]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Beyond the Surface’ – Nevin Aladag, 
Carola Ernst, Gregor Hildebrandt, Anne 
Neukamp, Stefan Pfeiffer, Ekrem 
Yalzindag [tot 15/12]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b 
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘I am who I am. Junge Künstler aus 
Moskau’ [tot 18/11] 
❑ ‘Master Students I. The Passion of the 
Real. Sculptural Works from the Master 
Class of Prof. Martin Honert, Dresden’ 
[1/12 tot 27/1/2013]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Je wels in the Rhein gold. 10 Years 
Rheingold Collection’ [tot 25/11] 
❑ Yin Xiuzhen [15/12 tot 17/2/2013]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘The Enigmatic Woman’ – Max Klinger 
(1857-1920) [tot 6/1/2013] ❑ Andreas 
Gursky [tot 13/1/2013] ❑ ‘More White 
than Black. Works from the Kemp 
Collection Foundation’ – Ad Dekkers, 
Gotthard Graubner, Karl Otto Götz, 
Raimund Girke… [tot 13/1/2013]

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Master of Puppets’ – Katarzyna 
Kozyra & The Midget Gallery [tot 
10/3/2013]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘The Ecstasy of Colour. Munch, 
Matisse and the Expressionists’ [tot 
13/1/2013]

Frankfurt am Main

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] ❑ ‘One-Time Pad’ – Thomas 
Scheibitz [tot 13/1/2013] ❑ ‘Exercise 
Blackbird’ – Alex Monteith [tot 25/11] 
❑ ‘Extra Trouble. Ein Jack Smith Raum 
in MMK’ – Jack Smith ( 1932–1989) 
[tot 13/1/2013]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘A Life of Crudity, Vulgarity, and 
Blindness (open during daylight hours 
only. Tuesday–Sunday, from 10am until 
sunset)’ – Michael Stevenson [tot 2/12] 
❑ ‘Die Vögel’ – Latifa Echakhch [tot 
28/2/2013]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘An impressionist and photography’ – 
Gustave Caillebotte [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Privacy’ – Andy Warhol, Michel Auder, 
Sophie Calle, Tracey Emin, Hans-Peter 
Feldmann… [tot 3/2/2013]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Fictions’ – Roberto Matta 
(1911–2002) [tot 6/1/2013]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Desire desiese devise. Zeichnungen 
1986-2012’ – Monica Bonvicini [tot 18/11] 
❑ Albert Watson [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Mystic Silver’ – Anselm Reyle [tot 
27/1/2013] ❑ ‘Haubrok Collection – No 
Desaster’ [8/12 tot 24/2/2013]

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] ❑ ‘Open Depot. 
Sculpture from the Collection’ [tot 
1/1/2013] ❑ ‘15 years of the Gallery of 
Contemporary Art’ [tot 30/4/2013] 
❑ ‘A German Landscape Painter in Rome’ 
– Johann Christian Reinhart (1761-1847) 
[tot 27/1/2013] ❑ ‘Brain and Money’ – 
Annette Wehrmann [tot 27/1/2013]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ Gert & Uwe Tobias [tot 18/11] 
❑ ‘I have seen the future’ – Kiki Kogelnik 
(1935-1997) [tot 30/12] ❑ Manuel Graf 
[tot 2/12] ❑ ‘To begin is to be half done. 
Cultural exchange between Busan and 
Hamburg’ [15/12 tot 6/1/2013]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Weiße Federn, schwarzes Fell. Tiere 
in Darstellungen des 20. Jahrhunderts’ 
[tot 10/2/2013] ❑ ‘Im Zeichen der Linie. 
Die Entwicklung der Arbeiten auf Papier’ 
– Rudolf Jahns [tot 10/2/2013] ❑ ‘Wenn 
Gesinnung Form wird / Verflechtungen’ 
– Arne Schmitt [tot 3/3/2013] 
❑ ‘Sprengel-Preis für Bildende Kunst der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung 
2012: Your Life is not for You’ – Friedrich 
Kunath [21/11 tot 3/3/2013]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Lachen bei Gefahr’ – Miriam Cahn 
[tot 25/11] ❑ ‘Members` Exhibition’ 
[11/12 tot 6/1/2013] ❑ ‘Jahresgaben / 
Editions’ [11/12 tot 6/1/2013]

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] ❑ ‘Sound Art. Sound as a 
Medium of Art. the 20th century & 
contemporary practices’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘AppArtAward 2012. Highlights’ [tot 
13/1/2013] ❑ ‘ARTandPRESS Art. Truth. 
Reality.’ – Peter Weibel, John Baldessari, 
Denmark, On Kawara, Gregor Schneider, 
Angel Vergara, Wolf Vostell… [tot 
10/3/2013] ❑ ‘Vidéo Vintage 
1963-1983. A Selection of the New 
Media Collection, Musée national d’art 
moderne, Centre Pompidou, Paris’ [tot 
3/2/2013] ❑ ‘Better Books: Art, Anarchy 
and Apostasy’ [tot 6/1/2013] ❑ ‘Gifts for 
the ZKM Collection’ [tot 10/2/2013] 

❑ ‘One Sixth of the Earth. Ecologies of 
Image’ [tot 1/4/2013] ❑ ‘ARTE and the 
ZKM present: Everything for Art’ [17/11 
tot 13/1/2013]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mijn scheerspiegel. Van Holthuys tot 
Beuys. Openingstentoonstelling van het 
vergrote en verbouwde Museum Kurhaus 
Kleef’ [tot 13/1/2013]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-vr 13-19u za-zo 11-18u
❑ Janice Kerbel, Hilary Lloyd und Silke 
Otto-Knapp [tot 6/1/2013]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60 
di-zo 11-17u 1ste do/maand 11-22u
❑ ‘Architectural photography from China’ 
[tot 25/11] ❑ ‘Kölner Design Preis und 
Kölner Design Preis international’ [tot 
18/11] ❑ ‘Raum-Maschine Theater – 
Szene und Architektur’ [15/12 tot 
10/3/2013] ❑ ‘Isn’t it romantic? 
Zeitgenössisches Design zwischen Poesie 
und Provokation’ [14/1 tot 21/4]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ CO-MIX. Art Spiegelman [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Rheingold Collection: 
Edition Bewegte Bilder’ – Jeanne Faust, 
Corinna Schnitt, Erik van Lieshout [tot 
20/1/2013] ❑ ‘A Bigger Picture’ – David 
Hockney [tot 3/2/2013] 
❑ ‘Your time is my Rolex’ – Andreas 
Fischer [1/12 tot 31/3/2013]

Neues Kunstforum
Alteburger Wall 1 – (0)221 034 29 78 
do-zo 15-18u
❑ ‘Vertigo. Besuch aus Gent’ – Hedwig 
Brouckaert, Stéphanie Leblon, Colin 
Waeghe [tot 16/12]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Aalogien. Blick in die Sammlung’ [tot 
20/1/2013] ❑ ‘Decade by Decade’ – 
Walker Evans [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Lichtspiele. Wie Film und Fotografie 
Tanz sehen. Eine Ausstellung des 
Deutschen Tanzarchivs Köln im 
Tanzmuseum’ [tot 18/8/2013]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘1912. Mission Moderne. The 
centennial retrospective of the 
Sonderbund Exhibition’ [tot 30/12] 
❑ ‘Confound the Line. The Photo-
Graphics of the New School of Wood 
Engraving’ [tot 6/1/2013]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vibrating Pictures Noisy Sculptures 
1958-1963. A hommage to Paul 
Wember’ – Jean Tinguely, Heinz Mack, 
Günther Uecker, Dieter Roth… [tot 
7/4/2013] ❑ Anne Chu [tot 7/4/2013]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘oder wie der Dinge Erscheinung sich 
formt’ – Thomas & Renee Rapedius [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Zeitgespenster. 
Erscheinungen des Übernatürlichen in 
der zeitgenössischen Kunst’ [tot 
6/1/2013]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ Andreas Siekmann [tot 18/11] 
❑ ‘Expressionistisches II. Aus der 
graphischen Sammlung’ [tot 3/2/2013] 
❑ ‘This place is called the Hole’ – Cezary 
Bodzianowski [2/12 tot 3/3/2013]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
wo-zo 10-18u di 10-20u
❑ ‘R/evolution on paper. Five centuries in 
drawings from the Klüser Collection’ – 
Giovanni Domenico Tiepolo, Eugène 
Delacroix, Alberto Giacometti, Blinky 
Palermo, Olaf Metzel… [tot 20/1/2013]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Histories in Conflict: Haus der Kunst 
and the Ideological Uses of Art, 
1937-1955’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Open End. Goetz Collection at Haus 
der Kunst’ [tot 7/4/2013] 
❑ ‘Ends of the Earth. Land Art to 1974’ 
[tot 20/1/2013] ❑ ‘Art commission: To 
the Public – from the friends of Haus der 
Kunst’ – Haegue Yang [tot 22/9/2013] 
❑ ‘ECM. A Cultural Archaeology’ [23/11 
tot 10/2/2013]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Revolution’ – Hiroshi Sugimoto [tot 
10/2/2013]

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
❑ ‘M for Myth…’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Elementary Painting’ – Jerry Zeniuk 
[tot 1/5/2013] ❑ ‘French Window’ – 
Veronika Kellndorfer [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Graphic Artist’ – Max Weiler 
(1910-2001) [tot 18/11] 
❑ ‘The Architect. History and present of 

a profession’ [tot 3/2/2013] ❑ ‘Across 
the Board’ – Stefan Wewerka [tot 
3/2/2013] ❑ ‘R/evolution on paper. Five 
centuries in drawings from the Klüser 
Collection’ [tot 20/1/2013] 
❑ ‘The Berlin Sculpture Find. 
‘Degenerate Art’ in Bomb Debris’ [tot 
28/1/2013] ❑ ‘Lichtbilder. Fritz winter 
and abstract photography’ [tot 
17/2/2013]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-18u za 11-16u
❑ Roni Horn [3/12 tot 31/8/2013]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ ‘Highlights aus der Sammlung Gunter 
Sachs’ [tot 20/1/2013]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘End-of-Year Sales Exhibition’ [tot 
27/1/2013]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 (Alte Weberei) 
05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ Kalin Lindena [tot 18/11] 
❑ ‘Kunstpreis der Stadt Nordhorn’ – 
Benjamin Bergmann [8/12 tot 
10/2/2013]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Goldrausch: Gold in der 
Gegenwartskunst’ – Pawel Althamer, 
Joseph Beuys, Felix Gonzalez-Torres, 
Filip Gilissen, Kris Martin… [tot 
13/1/2013]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Cit Art Foundation. Aktuell in der 
Sammlung’ – Peter Halley, Cady Noland, 
Andreas Slominski, Katharina Fritsch… 
[tot 10/3/2013] ❑ ‘Ars viva 12/13 – 
Systeme’ – Simon Denny, Melvin Moti 
und Özlem Günyol, Mustafa Kunt [tot 
13/1/2013] ❑ ‘/Prospekt/ Vorhang auf … 
für die Akademie der Bildenden Künste 
in Nürnberg’ [tot 20/1/2013]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Durchsucht, fixiert, geordnet. 
Zeitgenössische Fotografie in der 
Sammlung Rheingold’ – Candida Höfer, 
Jochen Lempert, Peter Piller, Beat 
Streuli, Wolfgang Tillmans… [tot 25/11] 
❑ ‘Lieber Aby Warburg, was tun mit 
Bildern?’ [2/12 tot 3/3/2013] ❑ ‘Lieber 
Aby Warburg. Was tun mit Bildern?’ 
[2/12 tot 3/3/2013]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1  
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u wo,vr: 10-21u
❑ ‘The Eye of the World. Otto Dix and 
the New Objectivity’ [tot 7/4/2013] 
❑ ‘Stuttgart Stammheim’ – Andreas 
Magdanz [17/11 tot 3/3/2013] 
❑ Anahita Razmi [15/12 tot 3/3/2013]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘The Studio: Workshop and Myth. 
From Spitzweg to Picasso, from 
Giacometti to Nauman.’ [tot 10/2/2013]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Acts of Voicing. On the Poetics and 
Politics of the Voice’ – Samuel Beckett, 
Tim Etchells, Katarina Zdjelar, John 
Baldessari, Gary Hill, Jacques Lacan… 
[tot 13/1/2013]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – (0)70 71 96 91 0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Fegefeuer’ – Nicola Samorì [tot 2/12] 
❑ ‘Fotorealismus. Malen mit der 
Kamera’ [8/12 tot 10/3/2013]

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 [tot 20/1/2013]

Wuppertal

Skulpturenpark Waldfrieden / Cragg 
Foundation
Hirschstraße 12 – 0202 4789 8120 
maart-nov di-zo 10-18u / 
dec-febr vr-zo 10-17u
❑ Didier Vermeiren [tot 10/3/2013]

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202/563-6571 
di-zo 11-18u
❑ ‘Liebe, Tod und Teufel. Die Sammlung 
Mairet’ [tot 3/2/2013]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-wo 11-18u, do-vr 11-20u, 
za-zo 10-18u
❑ Peter Paul Rubens [tot 28/2/2013]
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Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14u30-19u
❑ ‘Coquilles mécaniques’ – Athanasios 
Argianas, Tyler Coburn, Spencer Finch, 
John Divola… [tot 13/1/2013]

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] ❑ ‘Les escargots ridiculisés’ 
– Michael Krebber [15/11 tot 
10/2/2013] ❑ ‘La petite moitié’ – 
Jonathan Binet [15/11 tot 10/2/2013] 
❑ ‘Art By Telephone… Recalled’ [15/11 
tot 16/12]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-zo 14-18u
❑ ‘XXVIe Ateliers internationaux du 
Frac des Pays de la Loire: la Croatie’ 
[tot 18/11] ❑ Instantané (83): Christine 
Laquet [17/11 tot 6/1/2013] 
❑ ‘XXVIe Ateliers internationaux du 
Frac des Pays de la Loire: la Croatie’ 
[17/11 tot 3/2/2013]

Cassel

Musée de Flandre
26 Grand Place – 0359 73 45 60 
di-za 10-12u30/14-18u zo 10-18u
❑ ‘Marguerite Yourcenar en de Vlaamse 
schilderkunst’ [tot 27/1/2013]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ ‘Le frac s’invite au consortium. 
Conversation entre les oeuvres de leurs 
collections’ [tot 13/1/2013]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘Aujourd’hui à 10 ans’ – Akram Zaatari 
[tot 6/1/2013]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
di-zo 11-13u 14-18u
❑ ‘Substrat’ – Evariste Richer [tot 6/1/2013]

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] ❑ ‘Dessins muraux de 1968 
à 2007’ – Sol LeWitt [tot 29/7/2013] 
❑ ‘Frac Forever. Osez l’expérience!’ [tot 
25/2/2013] ❑ ‘Parade. Exposition 
documentaire centrée sur l’univers du 
rideau de scène du ballet « Parade » 
(Picasso)’ – Jean Cocteau, Erik Satie, 
Pablo Picasso, Léonide Massine, Serge 
de Diaghilev [17/11 tot 18/3/2013]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Filiations’ – Nicolas Chardon, Claire 
Chesnier, Isabelle Ferreira, Isabelle 
Giovacchini, Adam Vackar… [9/12 tot 
21/4/2013] ❑ ‘Dans l’oeil du spectateur’ – 
Frantisek Kupka, Andy Warhol, Carl André, 
Joseph Beuys… [22/12 tot 17/5/2013]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01 42 71 95 70 
di-vr 10-18u za-zo 13-19u
❑ ‘Les plus beaux livres suisses 2011’ 
[tot 16/12] ❑ ‘Editions Raynald 
Métraux’ [tot 16/12] ❑ ‘Body Language, 
œuvres de la collection du Fotomuseum 
Winthertur’ [tot 16/12] 
❑ Hannah Villiger [tot 16/12]

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] ❑ ‘Musée national 
d’art moderne. Accrochage de la 
collection permanente (de 1905 à 1960)’ 
[tot 29/4/2013] ❑ ‘Musée national d’art 
moderne, Collections contemporaines 
(des années 1960 à nos jours)’ [tot 
2/9/2013] ❑ Bertrand Lavier [tot 
7/1/2013] ❑ ‘Je suis innocent’ – Adel 
Abdessemed [tot 7/1/2013] 
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2011’ – Mircea 
Cantor [tot 7/1/2013] ❑ ‘Voici Paris. 

François Pinault Foundation – Palazzo 
Grassi
Campo San Samuele – 041 27 19 039 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Voice of Images’ – Samuel 
Beckett-Marin Karmitz, Paul Chan, 
Michel François, Bill Viola, Bruce 
Nauman… [tot 13/1/2013]

Palazzo Bembo
Riva del Carbon 4785 – 0349 088 9763 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Architecture Exhibition, La Biennale 
di Venezia 2012: Traces of centuries & 
future steps’ [tot 25/11] ❑ ‘Venice 
International Performance Art Week’ 
[8/12 tot 15/12]

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
❑ ‘Atelier Luxembourg – Making of’ 
– Stina Fisch, Vera Kox, SUMO, The 
Plug, Steve Veloso… [tot 16/12] 
❑ ‘Unground’ – Gast Bouschet, Nadine 
Hilbert [8/12 tot 6/1/2013]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘OnLAB’ – Michel Paysant [tot 
24/2/2013] ❑ ‘Atelier Luxembourg. The 
Venice Biennale Projects 1988-2011’ 
[tot 24/2/2013]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-zo 12-17u
❑ ‘People can only deal with the fantasy 
when they are ready for it. De Paviljoens 
2001-2012’ – Yael Davids, Job Koelewijn, 
Barbara Visser, Meschac Gaba, Germaine 
Kruip, Suchan Kinoshita, Gabriel Lester, 
Bik Van der Pol… [2/12 tot 30/6/2013]

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] ❑ ‘The Dwelling Life of 
Man. Topstukken van Amerikaanse en 
Europese fotografen uit de Martin Z. 
Margulies Collectie, Miami’ – Walker 
Evans, Ed Ruscha, Andreas Gursky, Joel 
Sternfeld, Roni Horn… [tot 6/1/2013]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Bang voor rood, geel en blauw? De 
invloed van Bart van der Leck op het 
kleurgebruik van Piet Mondriaan’ – Piet 
Mondriaan & Bart Van Der Leck [tot 
27/1/2013] ❑ ‘Traditie en toeval’ – 
Ronald de Bloeme, Olaf Holzapfel, Jan 
van de Pavert [tot 27/1/2013]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘De materie meester’ – Bram Bogart 
[tot 13/1/2013] ❑ ‘Schilder van het 
Ijslandse landschap’ – Svavar Gudnason 
(1909-1988) [tot 6/1/2013]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘From Dusk to Dawn. Light Objects’ – 
Katrin Korfmann, François Morellet, Jan 
van Munster, Patrick Raynaud [tot 22/12] 
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12] ❑ ‘Capital A, Amsterdam 
Art Weekend’ [30/11 tot 2/12]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Liesbeth Rahder [tot 24/11]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘Hollandaise’ – Godfried Donkor, 
Abdoulaye Konaté, Wendelien van 
Oldenborgh, Willem de Rooij, Billie 
Zangewa [tot 5/1/2013]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 
020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘The Archivist rearranging the world’ 
– Isi Kunath [tot 2/12] ❑ ‘Capital A, 
Amsterdam Art Weekend’ [30/11 tot 
2/12] ❑ ‘Group Show: Gallery Artist + 
Guest’ [8/12 tot 26/1/2013]

Capital A
www.capitala.nl 
❑ ‘Amsterdam Art Weekend 2012’ 
[30/11 tot 2/12]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘Skies over Snaefell’ – Allard van 
Hoorn [tot 24/3/2013] 
❑ Dirk Braeckman [17/11 tot 
31/3/2013] 
❑ Zarina Bhimji [17/11 tot 31/3/2013]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94 
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste zo/maand 
14-17u
❑ Erkka Nissinen [tot 31/12] 
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12] 

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-17u
❑ ‘Expanded Cinema’ – Isaac Julien, 
Fiona Tan, Yang Fudong [tot 2/12] 
❑ Oscar Fischinger [15/12 tot 9/3/2013]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ Diane Arbus (1933-1971) [tot 
13/1/2013]

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 – 020.620.47.58 
wo-za 13-18u
❑ ‘MickeyMinniePlutoHueyLouieDewey 
DonaldGoofySacramento’ – Pieterjan 
Ginckels [tot 22/12] 
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ Playstation: Edward Clydesdale 
Thomson, Causa finalis [tot 19/1/2013] 
❑ ‘Group show, curated by Louise 
Schouwenberg’ [tot 24/11] 
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12] ❑ ‘Collage / Storyboard’ 
– Job Koelewijn [30/11 tot 19/1/2013]

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34 – 020 7855146 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘From that which it came’ – Conrad 
Shawcross [tot 2/12] 
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12]

Galerie Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a – 020 463.69.04 
wo-za 13-18u
❑ ‘Back once again (Forever)’ – Michiel 
Ceulers [tot 22/12] 
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 3207036 
wo-za 12-18u
❑ ‘solo exhibition: new paintings’ – Cindy 
Wright [tot 24/11] ❑ ‘Silent of the 
Night’ – Cindy Wright (painting) [tot 
24/11] ❑ ‘The Fountain/ The Wake’ – 
Dana Levy (video) [tot 24/11] 
❑ ‘Edge of Space (bas-reliefs)’ – Ron 
van der Ende [30/11 tot 5/1/2013] 
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12] 
❑ Back spaces: Boris Tellegen & Bas 
Louter [30/11 tot 5/1/2013]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Capital A, Amsterdam Art Weekend’ 
[30/11 tot 2/12] ❑ John M Armleder 
[30/11 tot 24/1/2013]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Impressionisme: sensatie & inspiratie. 
Favorieten uit de Hermitage’ [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Vincent. Het Van Gogh 
Museum in de Hermitage Amsterdam’ 
[tot 25/4/2013]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Black Box/Chambre Noire: William 
Kentridge’ [tot 25/11] ❑ ‘De mystieke 
abstractie in het werk van Anish Kapoor’ 
[tot 16/1/2013] ❑ ‘Het Amsterdam van 
Sal Meijer. Stadsgezichten, stillevens, 
landschappen, katten en portretten’ [tot 
17/3/2013]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-18u
❑ ‘The Construction School Featuring 
Icarus. A project by James Langdon with 
construction by by Daniel Hofstede & 
Benjamin Roth’ [tot 2/12]

Kunstvlaai 2012
Sint Nicolaas Lyceum Amsterdam/
Prinses Irenestraat 21 – 020 588 24 00 
www.kunstvlaai.nl
❑ ‘INexactly THIS. Festival of 
Independents/Platform for local and 
international artist-led initiatives, art 
schools and nomadic organizations of the 
contemporary visual arts’ [23/11 tot 
2/12]

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 
10-18u
❑ ‘Breaking the Ice: Moscow Art, 
1960-80s’ [21/11 tot 24/2/2013] 
❑ ‘Gaiety is the most outstanding feature 
of the Soviet Union’ [21/11 tot 5/5/2013]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 21/3/2013] ❑ ‘Focus: Frank Bowling’ 
[tot 30/4/2013] ❑ ‘Focus: Charles 
Harrison as Curator’ [tot 10/3/2013] 
❑ ‘Display’ – Howard Hodgkin [tot 2/12] 
❑ ‘Pre-Raphaelites: Victorian 
Avant-Garde’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12] ❑ ‘Turner Prize 
2012’ – Elizabeth Price, Paul Noble, Luke 
Fowler, Spartacus Chetwynd [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Family Matters: The Family 
in British Art’ [tot 24/2/2013] ❑ ‘Display: 
Ian Hamilton Finlay’ [tot 17/2/2013]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ William Klein + Daido Moriyama [tot 
20/1/2013] ❑ ‘Project Space: Objects in 
Mirror are Closer than they Appear’ [tot 
17/2/2013] ❑ ‘I am not me, the horse is 
not mine’ – William Kentridge [tot 
20/1/2013]

The Showroom
63 Penfold Street – 020 7724 4300 
wo-zo 12-18u
❑ ‘The Tiger’s Mind’ – Beatrice Gibson 
[tot 12/1/2013]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Transformation and Revelation: 
Gormley to Gaga. UK design for 
performance 2007–2011’ [tot 
30/9/2013] ❑ ‘Ballgowns: British 
Glamour Since 1950’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘So Peculiarly English: topographical 
watercolours’ [tot 31/3/2013] 
❑ ‘Collecting Abroad for the V&A 
1851-1914’ [tot 26/5/2013] ❑ ‘Inspired 
by… 2012’ [tot 21/4/2013] ❑ ‘Halfway 
to Paradise: Photography by Harry 
Hammond’ [tot 3/3/2013] ❑ ‘Hollywood 
Costume’ [tot 27/1/2013] ❑ ‘Light from 
the Middle East: New Photography’ [tot 
7/4/2013] ❑ ‘V&A Africa: Exploring 
Hidden Histories’ [15/11 tot 3/2/2013] 
❑ ‘Chromazone: colour in contemporary 
architecture’ [17/11 tot 19/5/2013] 
❑ ‘Research on Paintings: technical art 
history and connoisseurship’ [17/12 tot 
22/9/2013]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Social Sculpture’ – Christian Boltanski, 
Liam Gillick, Tobias Rehberger, Rodney 
Graham, Franz West… [tot 31/12] 
❑ ‘The Bloomberg Commission: Spazio di 
Luce’ – Giuseppe Penone [tot 1/9/2013] 
❑ ‘Aspen Magazine: 1965-1971’ [tot 
3/3/2013] ❑ ‘Collection Sandretto Re 
Rebaudengo’ – Maurizio Cattelan [tot 2/12] 
❑ Mel Bochner [tot 30/12]

Italië
Roma

MAXXI
via Guido Reni, 4 A – 06 3225178 
di-wo,vr-za 11-19u do,za 11-22u
❑ ‘MAXXI Arte/Collezione. Regarding 
Marisa Merz’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Can architecture be poetry? Drawings/
Photographs’ – Carlo Scarpa/Guido Guidi 
[tot 13/1/2013] ❑ ‘Modelli / Models. 
MAXXI Architettura Collection’ [tot 
2/4/2013] ❑ ‘Projections. Installations 
from the MAXXI Arte Collections’ [tot 
5/5/2013] ❑ ‘L’Italia di Le Corbusier’ 
[tot 17/2/2013] ❑ ‘Mirabilia Urbis’ – 
Grazia Toderi [tot 7/3/2013] 
❑ ‘Shape your life! New scenarios of 
(Con)temporary living’ [tot 18/11] 
❑ ‘Vertical Thinking’ – William Kentridge 
[17/11 tot 3/3/2013] 
❑ Jeff Koons [14/12 tot 17/3/2013]

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’ 
[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]

Modernités photographiques, 1920-1950. 
La collection Christian Bouqueret’ [tot 
14/1/2013] ❑ ‘Fruits de la passion, 
Société des Amis du Mnam. Dix ans du 
Projet pour l’Art Contemporain’ [tot 
2/9/2013] ❑ ‘Vidéodanse. Les trente ans’ 
[tot 25/11] ❑ DALÍ [21/11 tot 
25/3/2013] ❑ ‘Cinéastes en 
correspondance’ – Jonas Mekas / José 
Luis Guerin [30/11 tot 7/1/2013]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘L’ ombre du fou rire’ – Yue Minjun 
[tot 17/3/2013]

Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00 
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 
wo 13-20u30
❑ ‘Ci-contre’ – Moï Wer (1904-1995) 
[tot 23/12]

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ ‘Thirty’ – Alex Israel [tot 17/11] 
❑ Matthieu Ronsse [23/11 tot 22/12] 
❑ ‘Expired’ – Ziad Antar [23/11 tot 22/12]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ ‘Bohèmes’ [tot 14/1/2013] 
❑ Edward Hopper [tot 28/1/2013] 
❑ ‘Paris Photo’ [15/11 tot 18/11]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘Un photographe aux aguets’ – Manuel 
Álvarez Bravo (1902-2002) [tot 
20/1/2013] ❑ ‘Luta ca caba inda (La 
lutte n’est pas finie)’ – Filipa César [tot 
20/1/2013] ❑ ‘Entre/between’ – Muntadas 
[tot 20/1/2013] ❑ ‘Erreur d’impression. 
Publier à l’ère du numérique. Exposition 
en ligne sur Internet’ [tot 11/3/2013]

La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 
01 40 01 08 81 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Retour à l’intime, la collection Giuliana 
et Tommaso Setari’ – Sol Lewitt, Thierry 
de Cordier, Gerhard Richter, Ettore 
Spalletti, Grazia Toderi… [tot 13/1/2013]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Le Grand Restaurant’ – Michel Blazy 
[tot 18/11] ❑ ‘Memories of Modern Art 
(1990-2035)’ [13/12 tot 1/2/2013]

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
❑ Roman Ondák [tot 16/12] 
❑ ‘La Collection Michael Werner’ – 
Lehmbruck, Dix, Derain, Michaux, Beuys, 
Broodthaers, Polke, Toroni… [tot 
3/3/2013] 
❑ ‘L ‘Art en guerre, France 1938-1947. 
De Picasso à Dubuffet’ [tot 17/2/2013]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘L’impressionnisme et la mode’ [tot 
20/1/2013] ❑ ‘Le fer et le pinceau’ – 
Victor Baltard (1805-1874) [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Photographies’ – Félix 
Thiollier (1842-1914) [tot 10/3/2013]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘l’ordre et le chaos’ – Chaïm Soutine 
(1893-1943) [tot 21/1/2013]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo, vr 9-21u30
❑ ‘Rémanence’ – Jean-Baptiste Huynh 
[tot 31/12] ❑ ‘Raphaël, les dernières 
années’ [tot 14/1/2013] ❑ ‘Dessins de 
Giulio Romano, Élève de Raphaël’ [tot 
14/1/2013] ❑ ‘Luca Penni. Un disciple 
de Raphaël à Fontainebleau’ [tot 
14/1/2013] ❑ ‘Un Français en Chypre’ 
– Camille Enlart (1862-1927) [tot 
28/1/2013] ❑ ‘Chypre entre Byzance et 
l’Occident du IVe au XVIe siècles’ [tot 
28/1/2013] ❑ ‘Des fleurs en hiver’ – 
Eugène Delacroix, Jean- Michel 
Othoniel, Johan Creten [12/12 tot 
18/3/2013]

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
❑ ‘Interventions sur le bâtiment’ – 
Christian Marclay, Jean-Michel Alberola, 
Ulla von Brandenburg, Peter 
Buggenhout, Laurent Derobert, Vincent 
Ganivet, Maria Loboda, Julien Salaud 
[tot 31/3/2013] ❑ ‘Imaginez 
l’imaginaire’ [tot 11/2/2013]

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] ❑ ‘Abstraction manifeste’ – 
Patrick Bernier et Olive Martin, Isabelle 
Cornaro, Liam Gillick, Peter Halley… 
[19/1 tot 5/5]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ ‘The Bronze House’ – Plamen Dejanoff 
[tot 30/12]

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
❑ ‘Etat second’ – Régis Pinault [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Regarder la Mer’ – 
Marcel Dinahet [tot 13/1/2013] 
❑ ‘La Playa del Sordo’ – Olivier 
Bartoletti [tot 13/1/2013]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.00 
wo, do,zo 14-19u vr-za 14-21u
❑ ‘Histoires de fantômes pour grandes 
personnes. Un hommage contemporain à 
l’oeuvre d’Aby Warburg (1866-1929) par 
Georges Didi-Huberman/Arno Gisinger’ 
[tot 30/12]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-17u20
❑ ‘The Far and The Near: St Ives and 
International Art’ [tot 13/1/2013]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-20u
❑ ‘Wreaths to Pleasure’ – Helen 
Chadwick [tot 17/2/2013] 
❑ ‘Duchamp Bicycle Wheel’ (1969-
1973)’ – Sturtevant [tot 13/1/2013] 
❑ ‘1913: The Shape of Time’ [22/11 tot 
17/2/2013]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘’DLA Piper Series: This is Sculpture’’ 
[tot 30/6/2013] ❑ ‘Sky Arts Ignition 
Series: The Source’ – Doug Aitken [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Liverpool Biennial 2012: 
Thresholds. Stranger than Self/Shifting 
Boundaries/Territories in the Making’ 
– [tot 7/4/2013] ❑ ‘Tracing the Century: 
Drawing as a Catalyst for Change’ [16/11 
tot 20/1/2013]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Everything Was Moving: Photography 
from the 60s and 70s’ [tot 13/1/2013]

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000 
10-17u30 vr 10-20u30
❑ ‘Shakespeare: staging the world’ [tot 
25/11] ❑ ‘Renaissance to Goya: prints 
and drawings from Spain’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Contemporary Chinese Seals’ – Li 
Lanqing [tot 15/1/2013]

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-vr 10-18u/za 10-17u
❑ Joana Vasconcelos [tot 17/11] 
❑ Justin Mortimer [tot 24/11] 
❑ Patricia Piccinini [28/11 tot 
12/1/2013] ❑ Isca Greenfield-Sanders 
[30/11 tot 19/1/2013]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Bronze’ [tot 9/12] ❑ ‘Eros to the Ritz. 
100 Years of Street Architecture’ [tot 
27/1/2013] ❑ ‘Sightsavers Junior 
Painter of the Year Awards 2012’ [tot 
21/11] ❑ ‘Artists’ Laboratory 06: The 
Big Country (Trouble meets Trouble)’ – 
Stephen Chambers RA [tot 2/12] 
❑ ‘Almost Real Art. A Satirical 
Archaeology of the RA Collections and 
Library’ – Mark Hampson [tot 
17/2/2013] ❑ ‘Constable, Gainsborough, 
Turner and the Making of Landscape’ 
[8/12 tot 17/2/2013] ❑ ‘Rebirth’ – 
Mariko Mori [13/12 tot 17/2/2013]

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa
Architectuurpodium Assen - Cercle Meudon

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

16 november t/m 8 december
De Culturele Ruimte
Beeldend onderzoek naar een Culturele Infrastructuur in het Stadshart van Assen

16 november om 16.00 uur
Sandberglezing door Steven ten Thije, onderzoeksconservator Van Abbemuseum, over
met de titel ‘Hoe hedendaags is het hedendaagse museum?’

23 november t/m 2 december
Kunstvlaai Amsterdam
SMAHK-presentatie van Koos Buist en Fabian Westphal

SMAHK
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Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400 
ma-zo 10-17u
❑ ‘Rembrandts portret van Eleazar 
Swalmius’ [tot 31/12/2015] 
❑ ‘Rembrandt. Etsen & recente 
aanwinsten’ [tot 13/1/2013]

Rijksacademie van Beeldende Kunsten
Sarphatistraat 470 – 020 5270 300 
11-19u
❑ ‘RijksakademieOPEN 2012’ [1/12 tot 
2/12]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Krijn de Koning [17/11 tot 15/12] 
❑ ‘Amsterdam Art Weekend’ [30/11 tot 
2/12]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 – 020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ ‘The Future that Was. The Statement 
Series’ – Gabriel Lester (including Thomas 
Bakker, Mariana Castillo Deball, Koenraad 
Dedobbeleer, Thea Djordjadze, Freek 
Wambacq, Bik van der Pol…) [tot 30/12]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di-zo 10-17u do 10-22u
❑ ‘De Best Verzorgde Boeken 2012’ [tot 
25/11] 
❑ Mike Kelley [15/12 tot 1/4/2013]

W139
Warmoesstraat 139 – 020 6229434 
ma-zo 12-18u
❑ ‘The Research and Destroy 
Department of Black Mountain College’ 
– Marc Oosting, Thomas Raat, Leyla 
Aydoslu, Kema Spencer, Xue Mu… [tot 
2/12]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Curated by Zlatko Wurzberg’ [tot 
1/12] ❑ ‘Change your desires rather than 
the order of the world’ – Morgan Betz, 
Jan Kempenaers, Rezi van Lankveld, Jon 
Thompson, Nikola Ukic [tot 1/12]

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] ❑ Erwin Olaf 
[tot 27/1/2013] ❑ ‘In de schaduw van 
morgen. Neorealisme in Nederland’ 
[18/11 tot 17/2/2013] ❑ ‘New Nomads. 
New Traditional Jewellery. Editie 2012’ 
[24/11 tot 27/1/2013]

Assen

CBK Drenthe in De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 – 088 01 28 000 
di-vr 13-17u za 13-16u
❑ ‘Nature Now. Eigentijdse opvattingen 
van natuur in de kunst’ – Peter de 
Cupere, Dennis Amatdjais, Erik Odijk, 
Sjef Meijman… [tot 8/1/2013]

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘De Culturele Ruimte. Beeldend 
onderzoek naar een Culturele 
Infrastructuur in het Stadshart van 
Assen’ [16/11 tot 8/12]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘Pay Attention, please’ – Valerio Del 
Baglivo [tot 2/1/2013]

Breda

Lokaal 01 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28 
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ Bie Michels/Kristof Van Gestel [tot 
2/12] ❑ ‘De onbestemde reis’ – Koen 
Deprez/Joachim Patinir [7/12 tot 23/12]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Masterclass’ – Arnold Newman 
(1918-2006) [tot 13/1/2013]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Nabeeld’ – Amie Dicke [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Het geheimzinnige leven van Oskar 
Serti’ – Patrick Corillon [tot 16/12]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 – 363 89 68 
di-vr 12-17u za-zo 13-17u
❑ ‘OPERANDI. The Vrije Academie’s 
65th birthday (vintage avant-garde since 
1947))’ [27/11 tot 8/12]

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] ❑ ‘Happy Days. 
Den Haag 1947-1967’ [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Pin-up’ [tot 10/2/2013] 
❑ ‘Fabulous Fifties – Fabulous Fashion’ 
[tot 3/2/2013] ❑ ‘Sikkens Prijs 2012’ 
– Bridget Riley [tot 6/1/2013]

Heden
Denneweg 14a – 070.346.53.37 
wo-za 12-17u, eerste zo/maand 12-17u
❑ Gonul Albayrak/Teun Vonk [tot 17/11] 
❑ Rimaldas Viksraitis [23/11 tot 12/1/2013]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Expanded Performance’ – Thomas 
Heyer, Leidy Churchman, Vlatka Horvat, 
Adrien Tirtiaux, Ruth Buchanan [tot 
16/12] ❑ ‘Orban Space: The Work & 
Practice of Luc Deleu – T.O.P. office’ 
[13/1 tot 24/3]

Eindhoven

Onomatopee
Bleekstraat 23 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Who told you so?! #4 Truth vs. Family’ 
– Erika Rothenberg, Jans Muskee, Keren 
Cytter, Nadine Byrne, Ronald Ophuis…. 
[tot 20/1/2013]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Videowerken 1970-1977’ – John 
Baldessari [tot 28/4/2013] ❑ ‘Guppy 13 
vs Ocean Wave; a Bas Jan Ader 
Experience’ – Ahmet Ögüt [tot 6/1/2013] 
❑ Piero Gilardi [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Sources in the Air’ – David Maljkovic 
[tot 27/1/2013] ❑ ‘Informational 
Weather’ – Sarah van Sonsbeeck [tot 
14/4/2013] ❑ Mariëlle van den Bergh 
– Mels Dees [tot 11/1/2013] ❑ ‘Lissitzky 
– Kabakov. Utopie en werkelijkheid’ 
[1/12 tot 28/4/2013]

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] ❑ ‘Marc Bijl’ 
[tot 1/4/2013] ❑ ‘Urban Gothic’ – Marc 
Bijl [tot 1/4/2013] ❑ ‘Veendorp collectie’ 
[tot 1/4/2013] ❑ ‘Collectie Veendorp’ 
[tot 17/3/2013] ❑ ‘Nordic Art 1880 – 
1920’ [9/12 tot 5/5/2013]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Studio Verwey – Vijf hedendaagse 
kunstenaars tussen atelier en museum’ 
[tot 18/11] ❑ ‘Maskerade’ – Philip 
Akkerman, Jonathan Meese, Adam 
Colton, Marc Mulders, Roger Ballen, 
Babs Haenen… [tot 18/11] ❑ ‘Aankopen 
De Hallen Haarlem’ [tot 18/11] 
❑ ‘Fotomap, vriendenjubileum’ – Semâ 
Bekirovic, Rineke Dijkstra, Viviane 
Sassen, Roy Villevoye, Luuk Wilmering… 
[tot 18/11] ❑ Roger Hiorns [1/12 tot 
24/2/2013] ❑ ‘Herinnering, energie, 
transformatie’ – Joseph Beuys [1/12 tot 
24/2/2013]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ Rafaël (1483-1520) [tot 6/1/2013]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Ademloze ruimtelijkheid’ – Jan 
Hendrik Verstegen (1922 – 1993) [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Hidden Series’ – Danielle 
Kwaaitaal [tot 6/1/2013]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘Erotique Rodin’ – Auguste Rodin [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Naakt op papier’ – Gijs 
Voskuyl, Aat Veldhoen, Eddy Roos, Bob 
ten Hoope [tot 13/1/2013] ❑ ‘De 
vrouwen van Singer’ [tot 13/1/2013]

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] 
❑ ‘Rondom Jan Toorop en H.P. Bremmer’ 
[30/11 tot 13/1/2013]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Artists Commuters’ – Pierre Kemp, 
Piet Stockmans, Toon Tersas [tot 25/11] 
❑ ‘Good Vibrations’ – Mary Heilmann 
(BACA Laureaat 2012) [tot 27/1/2013] 
❑ ‘Theatre of Thought. Werk van 
kunstenaars van postacademisch instituut 
Jan van Eyck in samenhang met de 
tentoonstelling van Mary Heilman’ – 
Adrian Alecu, Clifford Borress, 
Christophe Lemaitre, Snejanka 
Mihaylova, Nathania Rubin, Esmé Valk 
[tot 27/1/2013] ❑ ‘Heavy Lights’ – Maya 
Hayuk [tot 27/1/2013] ❑ ‘Collectie Jean 
de Grez. Tekeningen uit de 16e-18e eeuw 
uit de collectie KMSK Brussel’ [27/11 
tot 27/2/2013]

Hedah
St. Nicolaasstraat 7 – 043.351.01.75 
za 3/11, 17/11, 1/12, 15/12: 17u
❑ ‘Colabs. A collaborative exchange 
project between fine art students from 
Belgium, Germany and The Netherlands’ 
[tot 16/12]

Marres – Centrum voor Contemporaine 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘de Avant-Garde: Deep Cuts’ – Hans-
Christian Dany, Scott Joseph, Michaela 
Meise, Jochen Schmith, Cara Tolmie… 
[24/11 tot 17/2/2013]

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

Sphinxpark
Binnenstad Maastricht – 043.350.30.20 
❑ ‘Landschap in Perspectief: Sphinxpark, 
een tijdelijk park in de binnenstad 
(REcentre, NAiM/Bureau Europa en 
Marres Projects)’ [tot 1/7/2013]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Collectie 06: The center of the world’ 
– Jimmie Durham [tot 16/12] ❑ ‘Genius 
Loci’ – Annemieke Fanoy, Marcel Kentin, 
Marjolein van Pagee [tot 16/12]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-zo 10-17u
❑ ‘Pop Art in Europa’ [tot 6/1/2013] 
❑ Tajiri meets Sabine Weiss & Leonard 
Freed [tot 3/2/2013] 
❑ Tom Küsters. Marathonloper en 
activist [tot 27/1/2013]

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] ❑ ‘Linkse hobby: De keuze 
van Jan Marijnissen’ – Hendrik Willem 
Mesdag, Bram Bogart, Ronald Ophuis, 
Jan Andriesse, Marc Mulders, Erik 
Andriesse… [tot 20/1/2013] 
❑ ‘As large as life, and twice as natural’ 
– Erik Mattijssen [tot 7/1/2013]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Dieren in de Nederlandse 
beeldhouwkunst’ – Joseph Mendes da 
Costa, Lambertus Zijl, Johan Altorf, John 
Rädecker [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Vincent is back – deel I: 
Geboortegrond’ [24/11 tot 1/4/2013] 
❑ ‘De rijkdom van Arte Povera. 
Italiaanse avant-garde uit de jaren ‘70’ 
[15/12 tot 7/4/2013]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Into the Labyrinth’ – isan Ahn, Ron 
Amir, Silvia B., Hans op de Beeck, Otto 
Egberts, Pietsjanke Fokkema, Marilou 
van Lierop, Levi van Veluw. [tot 23/12]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Hollandse Meesters in de 21e eeuw. 
Gefilmde portretten van beeldend 
kunstenaars in hun atelier’ [tot 31/12] 
❑ ‘Donkere wolken’ – Ian Teh [tot 9/12] 
❑ Aristide Maillol (1861-1944) [tot 
10/2/2013] ❑ ‘Avant-gardes. De collectie 
van de Triton Foundation’ [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Hoera! 20 jaar KunstHAL’ [tot 
20/1/2013]

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] 
❑ ‘Children’ – Jeff Wall [tot 1/1/2013] 
❑ ‘Tobit en Anna. De discussie omtrent 
‘de nieuwe Rembrandt’’ [tot 1/1/2013] 
❑ ‘Interventie #21’ – Matias Faldbakken 
[tot 27/1/2013] 
❑ ‘De Collectie Vormgeving’ [tot 
31/12/2013] 
❑ ‘De goden van Rafaël. Klassieke 
verhalen in de grafiek van Marcantonio 
Raimondi en zijn school’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Han Nefkens Fashion Award 2012’ – 
Rejina Pyo [tot 20/1/2013] 
❑ ‘The Show Is Over. Amerikaanse 
droom en desillusie’ [tot 1/1/2013] 
❑ ‘De weg naar Van Eyck’ [tot 
10/2/2013] ❑ ‘Abundantia’ – Hans 
Makarts (1840-1884) [17/11 tot 
31/3/2013] ❑ ‘Hans Makarts 
‘Abundantia’ en de verbeelding van 
Overvloed en Vruchtbaarheid’ [17/11 tot 
31/3/2013]

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] 
❑ ‘Stad van Nederland. Voel wat de stad 
met je doet’ [tot 1/7/2016] 
❑ ‘The Power of Architecture, loflied op 
de schoonheid, kracht en troost van 
architectuur’ – Louis Kahn (1901-1974) 
[tot 6/1/2013] 
❑ ‘Lelé. Architect van geluk en 
gezondheid’ – João Filgueiras Lima Lelé 
[tot 10/2/2013]

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] 
❑ ‘Fotograferen voor verandering’ 
– Lewis Hine (1874 – 1940) [tot 
6/1/2013] 
❑ ‘Lunar landscapes-Maasvlakte 2’ 
– Marie-José Jongerius [tot 13/1/2013] 
❑ ‘De donkere kamer van Hermans’ [tot 
13/1/2013]

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘Sarah van der Lijn en Charl van Ark’ 
[tot 2/12]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 
010/433.20.22 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘Prediction TV – Para-rational 
Research Station’ – Amy Suo Wu [17/11 
tot 23/12]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Traveller. A visual journey by 
Alexander Ramselaar’ – Guy Tillim, 
Rossella Biscotti, Ronald Cornelissen, Ed 
van der Elsken, Wendelien van 
Oldenborgh… [tot 13/1/2013]

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]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Collectiepresentatie Kunst na 1945’ 
[tot 14/2/2013] ❑ ‘In welke taal zal ik u 
mijn verhaal vertellen… Hedendaagse 
kunst uit Turkije’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Cool! Aanwinsten en hoogtepunten uit 
de collectie Seriële, systematische, 
fundamentele en radicale schilderkunst’ 
[tot 24/2/2013] ❑ ‘Pointing Inside’ – Jan 
Maarten Voskuil [tot 24/2/2013]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Motherfuckers never die’ – Jota 
Castro [tot 2/12] ❑ Jota Castro [tot 
2/12] ❑ ‘De Salon 2012. In het teken 
van design’ [16/12 tot 6/1/2013]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do/maand 11-20u
❑ Anish Kapoor [tot 27/1/2013] 
❑ ‘When I open my Eyes’ – Wout Berger 
[tot 6/1/2013] 
❑ Hans de Wit [12/1 tot 3/3]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-17u/zo 13-17u
❑ ‘How Much Fascism?’ – Jonas Staal, 
Mladen Stilinovic, SUPERFLEX, Burak 
Delier, Etcétera…, Lidwien van de Ven… 
[tot 23/12]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘Aural Contract: The Whole Truth’ – 
Lawrence Abu Hamdan [tot 16/12]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘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] ❑ ‘Dit is het Centraal 
Museum! Topstukken uit vijf collecties’ 
[tot 1/9/2015] ❑ ‘Maria Elisabeth 
Houtzager. Spraakmakend directrice’ [tot 
25/8/2013]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mapping the landscape’ – Antoine 
Berghs, Paulien Oltheten, Paul Devens, 
Sebastian Freytag, Philippine Hoegen, 
Frank Koolen, Heidi Linck, Kai Rhei [tot 
6/1/2013] ❑ ‘The other Horizon’ – Rob 
Moonen [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Uit de verzameling. Landschappen’ 
[tot 6/1/2013]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Front to Back’ – Fransje Killaars [tot 
1/12]

Zundert

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

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘media.art.collection. Perspectives of a 
collection’ [tot 28/4/2013] 
❑ ‘Cittadellarte. Sharing Transformation’ 
[tot 20/1/2013]

Neue Galerie Graz
Joanneumsviertel, access Kalchberggasse 
699/1780-9500 
di-zo 10-17u
❑ ‘Romanticism and Early Modernism’ 
[tot 6/12] ❑ ‘Gardens in the Exosphere. 
Poems and Picture-Poems’ – Günther 
Brus [tot 3/2/2013] ❑ ‘The Location of 
Pictures’ – Maria Lassnig [17/11 tot 
28/4/2013]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘The Body as Protest’ – John Coplans, 
Ketty La Rocca, Vito Acconci, Hannah 
Villiger, Bruce Nauman… [tot 2/12] 
❑ ‘Emperor Maximilian I and the age of 
Dürer’ [tot 6/1/2013] ❑ ‘Intervention 
(1)’ – Markus Hofer [tot 27/1/2013]

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 [tot 2/12] 
❑ Özlem Sulak [tot 18/11] 
❑ Miquel Barceló [12/12 tot 10/3/2013]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Alex Katz [tot 6/1/2013] 
❑ Xenia Hausner [tot 20/1/2013] 
❑ ‘New. New York. From the series 
emerging artists’ [23/11 tot 1/4/2013]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Counter-Production’ – Henrik Olesen, 
Marion von Osten, Seth Price, Josephine 
Pryde, Lili Reynaud-Dewar, Mary Ellen 
Carroll… [tot 16/12]

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1 – 1-52189-0 
dagelijks 10-19u do 10-21u
❑ ‘The Ship of Fools’ – Julian Rosefeldt 
[tot 25/11] ❑ ‘Xtravaganza. Staging 
Leigh Bowery’ [tot 3/2/2013] 
❑ Mike Parr [tot 24/2/2013] 
❑ ‘Kunsthalle Wien Award 2012’ [5/12 
tot 6/1/2013]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Photo Booth Art. The Aesthetics 
behind the Curtain: From the Surrealists 
to Rainer and Warhol’ [tot 13/1/2013]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
ma 14-19u di-zo 10-19u do 10-21u
❑ ‘Voice Off (1999)’ – Judith Barry [tot 
3/2/2013] ❑ ‘Poetry of Reduction. 
Minimal, Concept, Land Art’ [tot 
5/5/2013] ❑ Alejandro Cesarco [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Lights’ – Dan Flavin 
(1933-1996) [tot 3/2/2013]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-zo 10-18u
❑ ‘Close-up. Gustav Klimt/Gerwald 
Rockenschaub – Platform’ [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Who’s Afraid of Red, 
Black and Green’ – Kerry James 
Marshall [tot 25/11] ❑ Anne Hardy [tot 
25/11] ❑ ‘Ultimate substance’ – Anja 
Kirschner & David Panos [tot 25/11] 
❑ Fiona Rukschcio [7/12 tot 10/2/2013] 
❑ Yael Bartana [7/12 tot 10/2/2013] 
❑ Liz Deschenes [7/12 tot 10/2/2013]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-vr 10-17u za-zo 10-19u
❑ ‘White Nights’ – Julião Sarmento 
[24/11 tot 3/3/2013] 
❑ ‘BES Revelação 2012’ – Diana 
Carvalho, Joana Escoval, Tiago Casanova, 
Mariana Caló & Francisco Queimadela 
[30/11 tot 3/2/2013]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 zo 10-14u30
❑ ‘Monument. Wire Thieves’ – Jordi 
Mitjà [tot 2/12] ❑ ‘Explosion! The 
legacy of Jackson Pollock’ – Jean 
Tinguely, Allan Kaprow, Andy Warhol, 
Bruce Nauman, John Baldessari, Paul 
McCarthy… [tot 24/2/2013] 
❑ ‘The Nipple Slip Speech Performance’ 
– Gabriel Pericàs [14/12 tot 10/2/2013]

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
❑ ‘Utopia is possible. The 7th Congress 
of the International Council of Societies 
of Industrial Design (ICSID), Eivissa, 
1971’ [tot 20/1/2013] 
❑ ‘Work, Power and Control. Critical 
Episodes (1957-2011). MACBA 
Collection’ – Falke Pisano, Allan Sekula, 
Maurizio Lazzarato, Richard Serra, 
Andreas Siekmann… [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Déconnage. A video-essay by Angela 
Melitopoulos and Maurizio Lazzarato’ 
[tot 6/1/2013] 
❑ ‘Sleep’ – Nasrin Tabatabai and Babak 
Afrassiabi [tot 20/1/2013]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
ma-za 10-20u zo 10-19u
❑ ‘New Temporary Presentation: Sacred 
Stories in the Museo del Prado’ [tot 
27/1/2013] ❑ ‘Goya’s Drawings restored’ 
[tot 20/1/2013] 
❑ ‘The invited work: Portrait of a Man’ 
– Velázquez [tot 27/1/2013] 
❑ ‘The landscape painter’ – Martín Rico 
(1833-1908) [tot 10/2/2013]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
ma,wo-za 10-21u zo 10-14u30
❑ ‘Specters of Artaud. Language and the 
Arts in the 1950s’ [tot 17/12] 
❑ ‘Encounters with the 1930s’ [tot 
7/1/2013] ❑ María Blanchard [tot 
25/2/2013] ❑ ‘Losing the human form: a 
seismic image of the 1980s in Latin 
America’ [tot 11/3/2013] ❑ ‘Two Golden 
Rings’ – Jirí Kovanda [tot 24/2/2013] 
❑ Heimo Zobernig [tot 15/4/2013]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u za 10-23u
❑ ‘Gauguin and the Voyage to the Exotic’ 
[tot 13/1/2013]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n  
0981.57.79.26 
di-zo 11-20u
❑ ‘The now is over and the before is yet 
to come’ – Fernando Casás [tot 
10/2/2013] ❑ ‘Forbidden Vibrations. 
The mechanisms and outcome of the 
censorship carried out by the Franco 
regime in the world of pop and rock 
music’ [16/11 tot 10/3/2013]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘La jeunesse est un art. 2012 
Anniversary Manor Art Award’ [tot 
18/11] ❑ ‘Auswahl 12. Aargau Artists’ 
[8/12 tot 6/1/2013]

Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Animalia. Tierdarstellungen des 
Barock’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Arte Povera. The Great Awakening. 
The Goetz Collection’ [tot 3/2/2013] 
❑ ‘Drawings’ – Markus Raetz [tot 
17/2/2013]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Works from the Emanuel Hoffmann 
Foundation and the Öffentliche 
Kunstsammlung Basel’ – Robert Gober 
[tot 10/2/2013]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Baltiques’ – Denis Savary [tot 9/12]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Meret’s Sparks. Surrealisms in 
Contemporary Swiss Art’ – Meret 
Oppenheim, Maya Bringolf, Tatjana 
Gerhard, Francisco Sierra, Vidya 
Gastaldon, Elisabeth Llach [tot 
10/2/2013]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Master Klee! Teacher at the Bauhaus’ 
[tot 6/1/2013] ❑ ‘The angels of Klee’ 
[tot 20/1/2013]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Paul Thek, in process’ [tot 18/11] 
❑ ‘Martin Moser (ca.1500—1568). 
Öffentliche Restaurierung’ [tot 18/11] 
❑ ‘American Songline’ – Helmut Federl 
[tot 3/2/2013]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Edgar Degas (1834 –1917) 
[tot 27/1/2013]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Amar Kanwar [tot 18/11] 
❑ ‘Young People. Set 9 from the 
Collection of the Fotomuseum 
Winterthur’ [tot 10/2/2013] 
❑ ‘Riffs’ – Yto Barrada [1/12 tot 
17/2/2013]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Zeichnungen’ – Félix Vallotton [tot 
25/11] ❑ ‘Die Sammlung erneuert sich’ 
[tot 25/11] 
❑ Bendicht Fivian [8/12 tot 1/4/2013]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Image over Image’ – Sturtevant 
[17/11 tot 20/1/2013]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ Aristide Maillol [tot 16/12] 
❑ ‘Giacometti. The donations. Special 
presentation Giovanni and Alberto 
Giacometti’ [tot 17/2/2013] 
❑ ‘The Prints’ – Paul Gauguin 
(1848–1903) [tot 20/1/2013] 
❑ ‘The New Kunsthaus. Great Art and 
Architecture’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Picture Ballot 2012’ [tot 20/1/2013] 
❑ Latifa Echakhch [16/11 tot 
24/2/2013]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ Ragnar Kjartansson [17/11 tot 
27/1/2013] ❑ ‘Collection on Display’ 
[17/11 tot 27/1/2013]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘The Magic of Things. Product Posters’ 
[tot 6/1/2013] ❑ ‘The Best of 2012 in 
Architecture, Landscape and Design’ 
[5/12 tot 6/1/2013] ❑ ‘It Truly Pays:  
The Crime Film’ [7/12 tot 2/6/2013]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 januari 2013. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 december 2012 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on January 15th, 2013.
Please send your information before
December 15th, 2012 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Colofon
Inhoudsopgave

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

nummer 158 juli – augustus 2012

| Koen Brams & Dirk Pültau Actuele volkskunst. Interview 
met Marc Schepers | Christophe Van Gerrewey ‘A working 
class hero is something to be’ – Manifesta 9 in Genk | Maarten 
Liefooghe & Stefaan Vervoort Een revelerend gesprek: de figu-
ren van Thomas Schütte in Het Huis van Robbrecht & Daem 
| Dirk Pültau ‘Voor mij zal TRACK geslaagd zijn als het een 
denkspoor achterlaat over de hedendaagse stedelijke reali-
teit.’ (Philippe Van Cauteren) | Bart Verschaffel Sans issue. 
Over de voorstelling van de ruimte bij Dirk Braeckman | 
Jeroen Peeters Experiment, weerstand en ontvankelijkheid. 
Over de kunstgeschriften van Jean-François Lyotard | Koen 
Brams & Dirk Pültau Een gesprek met Stefanie Kreuzer over 
Kavalierstart 1978-1982. Aufbruch in die Kunst der 80er 
(Museum Morsbroich, Leverkusen, 2008) | Koen Brams & 
Dirk Pültau 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 Een gesprek met Julian Heynen 
over Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝ (Haus Lange en Haus 
Esters, Krefeld, 1990) en kunst in de jaren 80 (in Düsseldorf)

nummer 159 september – oktober 2012

| Koen Brams & Dirk Pültau ‘In Vlaanderen kan je niets 
doorbreken’. Interview met Jef  Cornelis over de televisiefilm 
3 x kunstonderwijs | ‘Morgen is alles anders’ – Over kunst-
onderwijs (in Vlaanderen, Nederland en Duitsland). Panel-
gesprek met Guillaume Bijl, Vaast Colson en Guido Goossens, 
gemodereerd door Koen Brams | Wouter Hillaert Gesprek 
met Bart Meuleman | Rudi Laermans Disciplinerend of  
beweeglijk denken. Over de mogelijke inzet van theorieon-
derwijs | Guido Goossens De kunstenaar als onderzoeker. 
Over het ontstaan van een nieuwe discipline | Dirk Pültau 
Alle macht aan de universiteiten. Over The Conflict of  
Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia van 
Henk Borgdorff | Hans Maria de Wolf Le loup sonne le 
chien. Een terugblik op 6 jaar onderzoek in de kunsten | Birgit 
Cleppe, Caroline Dumalin, Marc Kregting, Maaike Lauwaert, 
Raphaël Pirenne, Dirk Pültau, Robrecht Vanderbeeken, 
Daniël van der Poel Gesprekken met Geert Bekaert, Cornel 
Bierens, Guillaume Bijl, Carel Blotkamp, Thierry de Duve, 
Suchan Kinoshita, Dirk Lauwaert, Dirk Snauwaert, Anna 
Tilroe, Camiel van Winkel, Gert Verhoeven, Leen Voet

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
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Personalia
Felicity Allen Kunstenaar en publicist. Houdt zich tevens 
bezig met (kunst)educatie. In 2011 verschenen van haar 
Education (Cambridge (MA)/London, MIT/Whitechapel 
Documents of  Contemporary Art) en Your Sketchbook Your 
Self (London, Tate).

Carel Blotkamp Emeritushoogleraar moderne kunst aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was medeoprich-
ter en redacteur van de kunsttijdschriften Simiolus en Jong 
Holland, en schreef  recensies voor Vrij Nederland, NRC 
Handelsblad en de Volkskrant. Hij is tevens beeldend kunste-
naar. Afgelopen voorjaar stelde hij samen met Moniek 
Toebosch tentoon in Locus Solus te Antwerpen.

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

Peter De Graeve Voormalig decaan van de Kunstenfaculteit 
(Antwerpen) en de Faculteit Architectuur en de Kunsten 
(Leuven). Publiceert over politieke filosofie, esthetica en 
metafysica. In 2012 verscheen zijn laatste boek, Gilles 
Deleuze en het materialisme (Zoetermeer, Uitgeverij Klement).

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

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).

Permanente partners
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Nicolaus 
Schafhausen

Friday 
November 16, 
2012 – 8pm

 Location
HISK / Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten
Higher Institute for Fine Arts
Charles de Kerchovelaan 187a
B-9000 Gent

 
 Open
November 17 – December 9,  
2012, Thursday – Sunday,  
12pm – 6pm 

Thursday November 29, 2012,  
6pm – 1am: museum night  
with special talks and events by  
the artists and guests.

The HISK is financed by 
the Flemish Community — 
Ministry of Education;  
for its premises it is supported 
by the City of Ghent. The HISK 
is sponsored by Vedett  
and Levis.

Line Boogaerts 
Liudvikas Buklys
Joachim Coucke
Alice De Mont

Ieva Epnere
Paulien Föllings
Conny Kuilboer
Gary Leddington

Clare Noonan
Odilon Pain
Daniel Rödiger
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About Waves and Structure. 
Behaviour, Disagreement, 
Confidence and Pleasure.
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