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Documenta, moeder aller tentoon-
stellingen, ligt inmiddels alweer vier 
maanden achter de rug. In dit 
nummer keren Koen Brams & Dirk 
Pültau terug naar dOCUMENTA (13), 
samengesteld door Carolyn Christov-
Bakargiev. Ze reflecteren over de 
concepten en de kunstwerken van 
de tentoonstelling, bespreken de 
unieke en pakkende omgang met 
locaties – van het Fridericianum, 
over de Karlsaue, tot het klooster 
van Breitenau – maar leveren ook 
kritiek op de diverse vormen van 
naïef  utopisme waar de tentoonstel-
ling zich aan bezondigt.

Fieke Konijn bespreekt de Mission 
Moderne, een manifestatie die onlangs 
in het Wallraf-Richartz-Museum te 
Keulen plaatsvond. Mission Moderne
omvatte een poging om de 
Sonderbundausstellung van 1912 te 
reconstrueren, een historisch 
overzicht van de moderne kunst – van 
Van Gogh tot het Duitse expressio-
nisme – dat honderd jaar eerder in 
dezelfde stad te zien was. Verrassend 
is dat ook hier de documenta aan bod 
komt: Barbara Schaefer, de curator 
van Mission Moderne, ontwaart name-
lijk een historische lijn van de 
Sonderbundausstellung (1912) tot de 
eerste documenta (1955), die even-
eens een grootscheeps overzicht bood 
van de moderne kunst. Naast derge-
lijke vormen van genealogische, 
lineaire geschiedschrijving plaatst 
Konijn vooral kanttekeningen bij de 
keuze om de originele tentoonstelling 
uit 1912 zo dicht mogelijk te benade-
ren, en kaart ze de (deels onvermijde-
lijke, maar soms ook ideologisch 
geladen) tegenspraken aan die zich 
daarbij voordoen.

In dit nummer wordt ook de 
discussie voortgezet over het hoger 
kunstonderwijs in Vlaanderen. 
Van Karel Vanhaesebrouck wordt 
een ingekorte versie van een lezing 
gepubliceerd die hij hield in het 
kader van een symposium met de 
gruwelijke titel Evaluating Research 
in the Arts, georganiseerd door de 
Vrije Universiteit Brussel. De tekst is 
niet alleen betekenisvol door zijn 
pertinente kritiek, maar ook door de 
context waarin hij is uitgesproken: 
een symposium georganiseerd door 
de universiteit, die in Vlaanderen de 
belangrijkste sturende kracht vormt 
van de academisering van het hoger 
kunstonderwijs.

Tot slot bevat dit nummer een 
interview van Koen Brams & Dirk 
Pültau met de jonge kunstenaar Nel 
Aerts over het begin van haar 
kunstenaarschap en het werk dat ze 
tot nog toe gerealiseerd heeft. Met 
dit interview willen ze de problema-
tiek van het begin van het kunste-
naarschap en van het jonge oeuvre 
aansnijden op het moment dat de 
kunstenaar zich volop met die 
problematiek uiteenzet. De auteurs 
hebben het oeuvre van Nel Aerts 
een tijdje gevolgd vooraleer te 
beslissen met haar contact op te 
nemen. In de toekomst willen ze dat 
blijven doen en zullen ze ook 
gesprekken met andere jonge 
kunstenaars aanknopen.

Dit is het eerste nummer van 
De Witte Raaf dat zonder Nederlandse 
subsidie tot stand komt. Op onze 
website is inmiddels een uiterst 
gebruiksvriendelijke ‘knop’ geïn-
stalleerd waardoor iedereen die het 
tijdschrift een warm hart toedraagt 
in een oogwenk zijn steentje kan 
bijdragen (www.dewitteraaf.be).

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

De dertiende editie van documenta omvatte 
een haast onoverzichtelijke kaart van ten-
toonstellingslocaties, verschillende opvat-
tingen over (het exposeren van) kunst en 
een zelden geziene hoeveelheid kunstwer-
ken. Ook de publieksopkomst was massaal: 
niet minder dan 860.000 toeschouwers 
bezochten de honderd dagen durende 
manifestatie in Kassel, waarmee een nieuw 
record werd opgetekend.

In een beginselverklaring gepresenteerd 
in de hall van het Fridericianum maakt 
Carolyn Christov-Bakargiev, de artistiek 
directeur van dOCUMENTA (13), gewag 
van een zogenaamde ‘locational turn’, 
waarmee ze op het belang van de fysieke 
locatie wil wijzen. Op twee manieren stelt 
Christov-Bakargiev invulling te willen 
geven aan deze ‘locational turn’, enerzijds 
door in Kassel alle denkbare locaties op te 
zoeken om er kunst te tonen, anderzijds 
door naast Kassel drie zustersteden te 
benoemen: Kaboel (Afghanistan), Alexandrië/
Caïro (Egypte) en Banff  (Canada). Aan de 
steden verbindt ze vier ‘condities’: aan 
Banff, de conditie van terugtrekking; aan 
Alexandrië/Caïro, die van hoop of  opti-
misme; aan Kaboel, de staat van beleg; en 
aan Kassel, de conditie van het theatrale.

Was de Kurzführer van Documenta 11 alfa-
betisch geordend, en werd in de catalogus 
van Documenta 12 een consequent chrono-
logische structuur gehanteerd waarbij de 
werken volgens de datum van hun ontstaan 
waren gerangschikt, dan is de gids van 
dOCUMENTA (13) – conform de beginsel-
verklaring van Christov-Bakargiev – topolo-
gisch gestructureerd. Het boek is verdeeld in 
vier secties die verbonden zijn met de vier 
reeds aangehaalde steden. De sectie gewijd 
aan Kassel is op haar beurt verdeeld in 
hoofdstukken die met de diverse locaties 
verbonden zijn, van het Fridericianum en 
de Orangerie over de Karlsaue en de Haupt-

bahnhof  tot diverse plekken verspreid over 
de stad. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan 
door een plattegrond waarop de locatie van 
de werken zijn aangegeven. Bij wijze van 
terugblik wandelen we opnieuw langs de 
verschillende locaties, reflecteren op de con-
cepten van de curator en de werken van de 
kunstenaars.

1. Het Fridericianum

Terwijl de overzichtskaart van het Kasselse 
luik van de tentoonstelling zelf  geen begin-
punt aangeeft, laat de bezoekersgids over de 
start van het parcours geen twijfel bestaan: 
‘traditioneel is het Fridericianum het belang-
rijkste trefpunt van de documenta’. Het ge-
bouw nauwelijks betreden, waait ons een 
aangename bries in het aangezicht. Heeft 
men de ramen opengezet van dit statige laat-
18de-eeuwse gebouw? Merkwaardig genoeg 
is er in de ontvangshal niets te zien, afgezien 
van de reeds aangehaalde inleidende tekst 
van künstlerische Leiterin Carolyn Christov-
Bakargiev. De afwezigheid van kunst lijkt een 
eerste vingerwijzing van de curator om aan 
te geven dat de presentatie in het 
Fridericianum (en bij uitbreiding de hele 
documenta) niet vanuit één punt kan worden 
gelezen. Anders dan in vorige edities van de 
documenta – bijvoorbeeld de negende en 
twaalfde editie met repectievelijk werken van 
Bruce Nauman / Peter Kogler en John 
McCracken – wordt in de vestibule geen werk 
getoond dat de opzet van de tentoonstelling 
in verdichte vorm incarneert.

Kijk je vervolgens vanuit de hall naar 
links of  naar rechts in de kolossale gelijk-
vloerse zalen, dan wordt je verbazing nog 
groter: ook daar lijken leegte en verlaten-
heid te heersen. Het is de eerste sterke sen-
satie die de bezoeker te beurt valt: de gelijk-
vloerse ruimten in dit historische gebouw, 
dat normaal gezien het kloppende hart van 
de documenta vormt, lijken niet benut te zijn. 
Ze worden enkel gevuld door de bries die ons 

al bij binnenkomst tegemoet waaide. Een 
theatraler gebaar is nauwelijks denkbaar!

De leegte is bij nader inzien bedrieglijk. 
Zowel in de linker- als in de rechterzaal geeft 
een kaartje de titel en de maker van een 
kunstwerk aan: de bries wordt kunstmatig 
opgewekt en is een interventie van Ryan 
Gander, getiteld I Need Some Meaning I Can 
Memorise [The Invisible Pull]. De verse lucht is 
ook niet het enige dat in de gelijkvloerse 
zalen te beleven valt. In het midden van de 
reusachtige linkerzaal wordt in een kleine 
vitrine een vijf  bladzijden tellende brief  van 
de Duitse schilder Kai Althoff  getoond, waar-
in hij omstandig uitlegt waarom hij zich wil 
terugtrekken uit dOCUMENTA (13). De brief  
vormt een ontroerende getuigenis van de 
verwarring die de overbelaste kunstenaar 
ten deel is gevallen nadat hij er zich ten aan-
zien van de curator toe verbonden had om 
deel te nemen: ‘I had agreed to do other 
things before your offer that add to the 
weight considerably, and make me feel as if  
trapped in a chain of  obligations, that I am 
simply incapable to accomplish. There is also 
a fear that is almost inexplicable, entailing 
the thought to having to go to Kassel.’ De 
presentatie van de correspondentie van 
Althoff  houdt meer in dan de getuigenis van 
de twijfels en de (faal)angst van een heden-
daags kunstenaar. Ook de emotionele beteke-
nis van de plek Kassel wordt aangeraakt. Met 
de vitrine worden tenslotte de aan- en afwe-
zigheid van de kunst en de kunstenaar aan 
de orde gesteld: van Althoff  zijn weliswaar 
geen schilderijen opgenomen in de tentoon-
stelling, maar afwezig is de Duitse schilder 
allerminst, nadat hij toestemming gaf  om de 
brieven openbaar te maken.

Even verder word je door flarden country-
muziek een kleine ruimte binnengelokt die 
opnieuw leeg is gelaten, op twee luidsprekers 
na. Van ‘Til I get it right van zangeres Tammy 
Wynette, heeft de Britse kunstenares Ceal 
Floyer slechts twee lijnen overgehouden die 
ze in een oneindige lus ten gehore brengt: 
‘So I’ll just keep on […] till I get it right.’ 

Locaties, concepten, kunstwerken
Een terugblik op dOCUMENTA (13)

brief  van Kai Althoff  aan Carolyn Christov-Bakargiev, 24 mei 2011. tentoongesteld in het Fridericianum, Kassel.
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Dit werk zinspeelt op de onmenselijke hang 
naar perfectie en op het onvermogen om 
hieraan tegemoet te komen. Opnieuw wordt 
een haast existentiële spanning tussen extre-
me (zelfopgelegde?) druk en menselijke 
kwetsbaarheid opgeroepen. Als we de woor-
den voor de geest halen die in Floyers versie 
gesneuveld zijn – ‘falling in love’ – dan mer-
ken we voorts dat ook dit werk een subtiel 
spel speelt met aan- en afwezigheid. ‘Til I get 
it right van Ceal Floyer kan niet anders dan 
als fantoompijn worden gekarakteriseerd.

In de rechterzaal van de gelijkvloerse 
verdieping, die net als de linkerzaal zo goed 
als geheel leeg is, worden andere onder-
werpen aangekaart. Eerst treffen we een 
vitrine aan met drie werken van de Spaanse 
beeldhouwer Julio González (1876-1942). 
De vitrine blijkt een getrouwe reconstruc-
tie van de postume presentatie van zijn 
werken tijdens de tweede editie van de 
documenta in 1959. Drieënvijftig jaar later 
zijn Homme gothique (1937), Tête plate
(1930) en Danseuse à la marguerite (1937) 
op precies dezelfde wijze opgesteld in het 
Fridericianum. Er is evenwel een beteke-
nisvolle toevoeging: een foto van de opstel-
ling van de drie werken in 1959. De wer-
ken van González zijn dus tweemaal 
aanwezig – fysiek in de vitrine, en afge-
beeld op de foto, waarop we trouwens niet 
alleen de antropomorfe beeldhouwwerken 
zien, maar ook twee echte lichamen van 
documentabezoekers, een vrouw en een 
man (die met zijn lichaam de Danseuse à la 
marguerite haast volledig aan het zicht ont-
trekt). Met de heropvoering van de sculp-
turen van Julio González wordt de com-
plexe geschiedenis van de receptie van de 
moderne kunst in Duitsland na de Tweede 
Wereldoorlog in herinnering gebracht. Dat 
documenta daarin een zeer belangrijke rol 
heeft gespeeld, wordt hier gememoreerd: 

de herinneringsarbeid die de naoorlogse 
documenta’s leverden, wordt op zijn beurt 
herinnerd.

Ook in een andere zaal in de rechtervleu-
gel – de pendant van de zaal van Ceal Floyers 
So I’ll just keep on… ‘Til I get it right – staat de 
vraag naar de betekenis van de moderne 
kunst voor het heden centraal, maar de plek 
van waaruit – en dus het scenario waarbin-
nen – die vraag wordt gesteld is totaal ver-
schillend. Picasso’s Buste de femme (1943), 
eigendom van het Eindhovense Van 
Abbemuseum, is niet fysiek aanwezig in het 
Fridericianum, maar figureert prominent in 
een documentaire film waarin Rashid 
Masharawi en Khaled Hourani verslag 
doen van het transport van het werk naar 
Palestina en de expositie ervan in de 
Internationale Kunstacademie van 
Palestina te Ramallah op de Westbank. 
Buste de femme is trouwens, net als González’ 
werken, niet een – maar tweemaal aanwezig. 
Er is in de zaal ook een tekening naar 
Picasso’s schilderij te zien, gemaakt door 
Amjad Ghannam toen hij als politiek gevan-
gene vastzat in een Israëlische gevangenis.

Slechts een handvol werken hebben we tot 
nog toe gezien, maar er is al enorm veel te 
beleven geweest en stof  tot nadenken aange-
boden. Ter linkerzijde hebben we stilgestaan 
bij het subtiele spel met de aan- of  afwezig-
heid van kunst. We hebben werken ervaren 
die niet zichtbaar, maar enkel hoorbaar 
(Ceal Floyer) of  voelbaar (Ryan Gander) zijn, 
of  die hadden kunnen bestaan, maar nooit 
werden gerealiseerd (Kai Althoff). We heb-
ben de spanning gevoeld tussen externe 
druk en menselijke verlangens. Ter rechter-
zijde is ons gewezen op kunst en de represen-
tatie ervan, en op de plaats en de rol van 
kunst in de omgang met geschiedenis en 
politiek engagement. We hebben bijdragen 
gezien die niet allemaal als kunstwerken die-
nen te worden beschouwd, maar die de 
mogelijkheid tot betekenisoverdracht van 
westerse kunst in tijd en ruimte aan de orde 
stellen, binnen een westerse traditie 
(Gonzaléz) en tussen westerse en niet-wes-
terse contexten (Picasso). Dit ensemble van 
kunstwerken en documenten is uiterst zorg-
vuldig en met veel oog voor associatiemoge-
lijkheden samengesteld. Door de zeer spati-
euze opstelling in de gigantische gelijkvloerse 
zalen, die de bezoeker bewust maakt van de 
wandeling van het ene naar het andere 
kunstwerk, verduidelijkt de curator boven-
dien dat een tentoonstelling niet alleen over 
plaats, maar ook over tijd gaat.

Dat Carolyn Christov-Bakargiev wel dege-
lijk een statement wil maken over de wezen-
lijke relatie tussen expositie, locatie en tijd, 
blijkt op diezelfde gelijkvloerse verdieping, 
meer bepaald in de achtergelegen hemicy-
clische ruimte, die door een glazen muur 
van de rest van het Fridericianum is afge-
scheiden en waar een deur toegang toe ver-
leent. In de ruimte – die zeer klein is en waar 
slechts een beperkt aantal bezoekers wordt 
toegelaten – heeft de curator immers voor 
de diametraal tegenovergestelde aanpak 
gekozen. In plaats van een tot een uiterst 
minimum herleid aantal stukken is gekozen 
voor een veelvoud ervan; het enorm wijdse 
gebaar van de linker- en rechterzalen is ver-
vangen door een tot het uiterste opgedreven 
densiteit; de extreem precieze keuze is 
ingeruild voor vrije associatie. Onder de 
– weliswaar jammerlijk hoogdravende – titel 
The Brain zijn meer dan 100 objecten, kunst-
werken, documenten en projecten van meer 
dan 30 makers bij elkaar gebracht. 
‘Bactrische princessen’ uit het derde millen-
nium voor Christus; schilderijen en rekwisie-
ten van de Italiaanse kunstenaar Giorgio 
Morandi; een vroege tekening van Gustav 
Metzger die als bij wonder de vernietigings-
drang van zijn maker heeft overleefd; een 
document uit 1978 waarin de kunstenaar 
Francesco Matarrese uitlegt waarom hij 
gestopt is met kunst: zowel in thematisch en 
historisch opzicht als qua culturele en geo-
grafische herkomst kunnen deze kunstwer-
ken, objecten en documenten nauwelijks 
verder uit elkaar liggen. Heerst er om die 
reden ook chaos in The Brain? Neen, hoege-
naamd niet. Een belangrijk bindend element 
is de schaal van de objecten die hier worden 
tentoongesteld. Zeer veel objecten in deze 
ruimte zijn klein; ze dienen letterlijk ter hand 
te worden genomen. Zo is er eenvoudig 
gereedschap te zien (het paletmes dat Etel 
Adnan gebruikte om haar schilderijen te 
maken, die in de documenta-Halle worden 
gepresenteerd) en worden voorwerpen 
getoond die verbonden zijn met alledaagse 
handelingen (de handschoenen die gebruikt 
worden bij het reinigen van het gedenkteken 
van Horst Hoheisel voor het stadhuis van 
Kassel, en de geluksmuntjes die in zijn ‘neer-
waartse fontein’ zijn geworpen). Er worden 
‘kleinsculpturen’ en vaasjes getoond. 
De door Ahmed Basiony in 2011 gefilmde 
beelden van de opstand op het Tahrirplein in 
Caïro worden niet op de muur geprojecteerd, 
maar op een kleine laptop weergegeven. 
De intieme relatie met de objecten wordt 
voorts onderstreept doordat zij sporen van 
gebruik en manipulatie vertonen.

Niet alleen de schaal van de objecten, 
kunstwerken, documenten en projecten is 
een bindende factor in deze presentatie. Met 
heel veel finesse heeft de curator zeer diverse 
betekenisdraden tussen de stukken geweven, 
zowel louter formele als puur inhoudelijke. 
Zo wordt ‘een schilderij’ getoond van de 
Afghaan Mohammad Yusuf  Asefi die vanaf  
1990 figuratieve schilderijen overschilderde 
met landschappelijke motieven in de hoop ze 
veilig te stellen voor het iconoclasme van de 
Taliban. In de nabijheid worden vaasjes uit-
gestald die de Italiaanse schilder Giorgio 
Morandi eerst zelf  beschilderde alvorens ze 
op doek te vereeuwigen. De Bactrische prin-
cessen – stenen beeldjes die uit twee of  meer 
losse delen zijn samengevoegd – vormen een 
haast ijzingwekkend contrast met een twee-
tal metalen ‘objecten’ die tijdens de Libanese 
burgeroorlog met elkaar versmolten werden 
nadat in een van de opslagruimtes van het 
Nationaal Museum van Beiroet brand uit-
brak. De Bactrische princessen verwijzen in 
de context van deze presentatie naar de 
broze samenhang van het object: ze weige-
ren het totaliserende karakter van de voor-
stelling en appelleren tevens aan de constante 
zorg van diegene die er een relatie mee aan-
gaat. Voor de met elkaar versmolten objecten 
geldt precies het tegendeel: zij werden letter-
lijk onder druk van (onmenselijke en des-
tructieve) omstandigheden en door toedoen 
van (oorlogs)geweld verminkt en tot een een-
heid gedwongen. Dat beide objecten uit 
gebieden afkomstig zijn die vandaag of  in 
een recent verleden oorlogsgebied vormden 
– de Bactrische princessen werden onder 
meer gevonden in Noord-Afghanistan – geeft 
hen meteen ook een actuele en politieke 
lading. Een andere ongemeen rijke cluster 
houdt verband met de (foto)reportagereis 
naar Duitsland die Lee Miller en David 
Scherman in 1945 maakten voor het tijd-
schrift Life Magazine. Ze bestaat uit een aan-
tal objecten die Miller meenam nadat zij op 

30 april 1945 samen met Scherman het 
appartement van Adolf  Hitler en Eva Braun 
bezocht: een handdoek met de initialen A.H., 
een parfumflacon, de poederdoos van Eva 
Braun en een sculptuur van de nazicoryfee 
Rudolf  Kaesbach. Daartegenover hangen 
foto’s van Miller en Scherman, waaronder de 
bekende beelden die Scherman van Miller 
maakte terwijl ze in de pose van Kaesbachs 
gesculpteerde vrouw in de badkuip van de 
Führer zit. Voorts worden de verschillende 
versies getoond van Object to be Destroyed /
Object of  Destruction / Indestructible Object
(1923), het werk dat bestaat uit een metro-
noom met een wijzer waarop Man Ray het uit 
een foto uitgesneden oog van zijn leerlinge en 
(latere) geliefde Lee Miller bevestigde. 
Verschillende relaties tussen subject en object, 
tussen kijker en bekekene, worden in deze 
cluster op elkaar betrokken: de relatie Hitler 
en Braun (die een unheimliche mix van inti-
miteit en geweld oproept), de relatie tussen (de 
camera van) Scherman en Miller (die de rela-
tie tussen de voormalige bewoners van het 
Münchense appartement symbolisch usur-
peren) en de relatie tussen minnaar en gelief-
de (Man Ray en Lee Miller). Man Ray’s werk 
roept de relatie subject-object op en laat tevens 
de toeschouwer – die niet alleen kijkt, maar 
ook door het object wordt aangekeken – 
niet ongemoeid. The Brain mag dan op een 
associatieve manier zijn samengesteld, het is 
zonder meer duidelijk dat deze presentatie bij-
zonder rijk en betekenisvol is. De accrochage 
van kunstwerken, objecten en documenten 
biedt schier oneindige mogelijkheden om zin-
volle relaties te smeden.

Hebben we met het bezoek aan het gelijk-
vloers van het Fridericianum zicht gekregen 
op de methodiek van Carolyn Christov-
Bakargiev? Levert dit deel van de expositie 
een blauwdruk voor haar aanpak elders in 
Kassel? Het bezoek aan de eerste en de twee-
de verdieping van het Fridericianum doet 
het tegendeel vermoeden. De curator die 
met voorwerpen en kunstwerken betekenis-
structuren weeft, is plots naar de achter-
grond verdwenen om plaats te maken voor 
autonoom gepresenteerde bijdragen van 
individuele kunstenaars en (wetenschappe-
lijke) ‘onderzoekers’. Accrochages van wer-
ken van meerdere exposanten in een ruimte 
zijn er nauwelijks – we tellen slechts vijf  
‘kamers’, enkel op de eerste verdieping, 
waarin meer dan één kunstenaar tentoon-
stelt. Onlogisch is dat niet helemaal: op de 
eerste en tweede verdieping zijn immers 
heel wat bijdragen opgesteld die speciaal 
voor dOCUMENTA (13) werden gereali-
seerd. Het is een genereus gebaar om de 
betreffende kunstenaars een aparte ruimte 
aan te bieden. Dezelfde presentatiestrategie 
wordt echter ook gehanteerd voor reeds 
bestaande werken. Typerend is bijvoorbeeld 
de presentatie van een klein schilderij van 
de Cambodjaanse kunstenaar Vann Nath, 
die het huiveringwekkende bewind van de 
Rode Khmer in een gevangeniscel overleefde 
omdat hij aan de vraag voldeed om portret-
ten te maken van Pol Pot, op basis van een 
klein fotootje van de genadeloze dictator. 
Na de val van het regime maakte hij werken 
over (onder meer) zijn gevangenschap. 
Vann Naths doek kan in verband worden 
gebracht met andere werken of  beeldprojec-
ten in het Fridericianum die getuigenis 
afleggen van de fascinatie voor symbolische 
vormen van verzet of  van een omgang met 
extreme omstandigheden, maar zijn schil-
derij hangt alleen aan een wand van een 
verlaten doorgang.

Julio González

Tête plate, 1930; Danseuse à la marguerite, 1937; Homme gothique, 1937. 
reconstructie opstelling Documenta 2, 1959

objecten uit het Nationaal Museum van Beiroet die 
beschadigd werden tijdens de Libanese burgeroorlog

Khaled Hourani i.s.m. Rashid Masharawi en Amjad Ghannam,

Picasso in Palestine, detail van de installatie (videostill)
David Scherman

Lee Miller in de badkuip van het appartement van 
Adolf  Hitler te München, 1945
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In de ruimtes waarin wel werken van ver-
schillende kunstenaars samen worden 
gepresenteerd, gebeurt zulks niet bepaald 
zorgvuldig. Zo wordt het totaalproject 
Leben? Oder Theater? Ein Singspiel van de in 
Auschwitz omgekomen Duitse Charlotte 
Salomon met tekeningen van de Egyptische 
Anna Boghiguian gecombineerd. Terwijl 
het inhoudelijk om erg verschillende projec-
ten gaat, vloeien ze door de gelijksoortig-
heid van het medium – intieme kleurgoua-
ches op papier – haast in elkaar over tot één 
totaalinstallatie. Twee aboriginalkunste-
naars (Doreen Reid Nakamarra en Warlim-
pirrnga Tjapaltjarri) worden in één zaal 
gepresenteerd zodat het lijkt alsof  het om 
werk van een en dezelfde kunstenaar gaat. 
Een andere zaal omvat het wetenschappe-
lijk onderzoek van Alexander Tarakhovsky 
(die zich luidens de bezoekersgids bezig-
houdt met ‘de studie van het effect van 
externe factoren op de genetische expressie 
zonder de DNA-structuur te wijzigen’) en 
werken van Salvador Dalí. In het bijhorende 
zaaltekstje vernemen we dat Dalí zich ook 
door exacte wetenschappen liet inspireren 
en onder meer gefascineerd was door 
beschrijvingen van DNA-structuren. Wie 
die ‘verantwoording’ terzijde laat, kan 
alleen vaststellen dat de kunst van de 
Spaanse schilder en de presentatie van de 
exacte wetenschapper in totaal verschillen-
de werelden thuishoren. Waar in The Brain
de associatie van werken formeel of  inhou-
delijk juist zit, blijkt ze hier vooral een con-
structie die gebaseerd is op een (kunsthisto-
risch) weetje.

Wat de werken op de twee verdiepingen 
vooral gemeen hebben, is de aandacht voor 
het belang van de plek en – daarbij aanslui-
tend – voor de tentoonstellingslocatie zelf: 
het Fridericianum. Een voorbeeld van een 
project dat van de fascinatie voor plekken 
uitgaat, is de meeslepende bijdrage van de 
Mexicaan Mario Garcia Torres, die verslag 
uitbrengt van zijn zoektocht naar het 
One Hotel in Kaboel, dat van 1971 tot 1977 
uitgebaat en (af  en toe) bewoond werd door 
de Italiaanse kunstenaar Alighiero Boetti. 
Onder de projecten die het Fridericianum 
thematiseren, kunnen die van Emily Jacir en 
Michael Rakowitz worden genoemd: beiden 
vertrekken van de boeken die zich ten tijde 
van een bombardement in 1941 in het 
Fridericianum bevonden, toen het gebouw 
de kurhessische Landesbibliothek herbergde, en 
leggen de relatie met het verlies of  de ont-
vreemding van boeken of  erfgoed in conflict-
gebieden: het in beslag nemen van boeken in 
Palestijnse gebieden door Israël (Jacir) en de 
vernielingen van het bezit van het Nationaal 
Museum van Kaboel (Rakowitz). De tentoon-
stelling houdt het gebouw echter ook als een 
zuiver ruimtelijk en materieel gegeven tegen 
het licht. Het traject dat men aflegt om het 
werk van Emily Jacir en daarnaast ook die 
van Mariana Castillo Deball en Christoph 
Menke in de kleine kamertjes van de 
Zwehrenturm te bezoeken, is zo opvallend 
lang en nodeloos complex dat de conclusie 
wel moet zijn dat de verplaatsing zelf  ook 
deel uitmaakt van de (esthetische) ervaring. 
Een ander argument voor deze bewering vin-
den we in de keuze om de kelderverdieping in 
het parcours op te nemen: niet alleen staan 
bezoekers er aan te schuiven om The Brain te 

bezoeken, er wordt ook een kunstwerk gepre-
senteerd: Ontem, areias movediças [Gisteren, 
drijfzand] van de Braziliaanse Renata Lucas: 
een groot betonnen volume dat uit de muren 
en de bodem van deze onherbergzame plek 
lijkt op te rijzen.

2. De stad (Kassel)

Het volume van Renata Lucas in de kelder-
verdieping van het Fridericianum blijkt ech-
ter slechts het eerste in een reeks van vier te 
zijn. De vier wiggen maken deel uit van een 
reusachtige, fictieve piramide, waarvan 
enkel de hoeken ‘gematerialiseerd’ zijn. 
Ze schieten op vier plekken in de stad uit de 
grond: in de genoemde kelder van het 
Fridericianum, in de supermarkt Galeria 
Kaufhof, in een ondergrondse parkeergara-
ge op de Friedrichsplatz en in het kantoor 
van de artistiek directeur (tevens voormali-
ge woonst van de gebroeders Grimm) in 
Schöne Aussicht 9. Als bezoeker word je dus 
op pad gestuurd naar de meest verschillende 
horizonten, institutioneel, commercieel en 
infrastructureel. De onmogelijke verbinding 
tussen die heterotopische werelden is 
slechts het eerste oogmerk. Tijdens de wan-
deling ervaar je niet alleen het contrast tus-
sen het tentoonstellingsparcours en het tra-
ject van de andere wandelaars (die al dan 
niet naar kunst op zoek zijn), maar ook de 
spanning tussen de fictieve vorm van Lucas’ 
piramide en de realiteit van de alledaagse 
ruimte van Kassel – de bezoeker kan immers 
nooit de contouren van de (geometrisch 
gedefinieerde) piramide volgen, maar wordt 

verplicht de straten van het historisch 
vormgekregen plan van Kassel te gebrui-
ken. Terwijl Ontem, areias movediças in eerste 
instantie op de willekeur van de plaats van 
de volumes lijkt te wijzen – de piramide is 
immers bijna at random op het stadsplan 
gelegd – wordt de bezoeker die de vier pun-
ten van de piramide opzoekt integendeel 
geconfronteerd met de verrassend irratio-
nele structuur van de weg ernaartoe. Lucas’ 
werk is kenschetsend voor de wijze waarop 
deze documenta met haar locatie – de stad 
Kassel – omgaat.

De aandacht voor Kassel blijkt ook uit de 
manier waarop de geschiedenis van de stad 
en omgeving bij de tentoonstelling wordt 
betrokken. Zo is een herdenkingsmonument 
dat geheel losstaat van de historiek van 
de documenta in het parcours opgenomen: 
de Aschrottbrunnen voor het stadhuis van 
Kassel, in 1987 gerealiseerd door Horst 
Hoheisel ter vervanging van een fontein uit 
1908, die in 1939 werd vernield door de 
nazi’s. Op basis van het origineel uit 1908 
maakte Hoheisel een holle, betonnen replica 
die hij omgekeerd in de bodem liet zinken, 
zodat het water van de voormalige 
fontein thans met dezelfde erectiele kracht 
als voordien… naar beneden gutst. Het is een 
ongemeen krachtig gebaar dat uitstekend 
past in de interesse van de curator voor de 
omgang met historisch leed en de onmoge-
lijke relatie tussen kunst en extreme omstan-
digheden. Het mag verbazing wekken dat het 
zolang geduurd heeft vooraleer een artistiek 
directeur van documenta onze aandacht op 
dit plaatselijke ‘antimonument’ vestigt. Zelfs 
de achtste documenta, die plaatsvond in het 
jaar van de conceptie van de Aschrottbrunnen, 
stond niet stil bij deze uiterst betekenisvolle 
sculptuur in de Kasselse openbare ruimte.

Minstens even intrigerend is het klooster 
van Breitenau, een historisch gelaagde site 
die zich op 20 kilometer van Kassel bevindt 
en die achtereenvolgens dienstdeed als 
gevangenis, straf- en concentratiekamp 
(vlak voor en tijdens de Tweede Wereld-
oorlog) en… heropvoedingsgesticht voor 
meisjes (na de Tweede Wereldoorlog). 
Verschillende genodigde kunstenaars wer-
den met deze site geconfronteerd en sommi-
gen hebben hun bijdrage – gepresenteerd in 
de stad of  op een van de andere locaties – op 
de geschiedenis van het complex gebaseerd. 
Eén kunstenaar – Judith Hopf  – ging op de 
plek zelf  aan de slag.

In deze documenta is op de meest diverse 
plekken kunst te zien: in een bunker (onder 
meer een film van Allora & Calzadilla over 
een van de oudste muziekinstrumenten op 
aarde, een fluit gemaakt uit het vleugelge-
beente van een gansgier), in drie stadsbio-
scopen (een abstracte film van Trisha 
Donnelly (in Gloria Kino), een film van een 
performance met mentaal gehandicapten 
van Jerôme Bel (in Kaskade-Kino) en een 
indrukwekkende prent over de nucleaire 

catastrofe in Fukushima (in Bali Kino)), in 
een vergeten historisch pand aan de 
Friedrichsstrasse (Teaster Gates bouwde het 
leegstaande Hugenotenhaus om tot een 
plek waar events, discussies, performances 
plaatsvinden) en in een hotel (een filmin-
stallatie van Gerard Byrne). Zelfs de meest 
naamloze, verwisselbare en onaantrekkelij-
ke plekken, zoals de warenhuizen van deze 
doodsaaie ‘consumptiestad’, worden bij de 
tentoonstelling betrokken. Zo zijn zowel de 
reeds genoemde Renata Lucas (in Galeria 
Kaufhof) als de Turkse kunstenaar Cevdet 
Erek (een multimediale installatie met klank 
in Kaufhaus C&A) in warenhuizen aan de 
slag gegaan. Aan de voorgevel van het Sinn-
Leffers-warenhuis, naast het Fridericianum, 
kan een klankband van Gabriel Lester wor-
den beluisterd, bestaande uit ‘muzikale 
prikkels’ bestemd voor soundtracks van 
stomme films; in hetzelfde warenhuis wordt 
linnen kledij van Seth Price verkocht.

Verfrissend is de rijke en gelaagde manier 
waarop het potentieel van de diverse locaties 
wordt ingezet. Een goed voorbeeld is de bij-
drage van Francis Alÿs, die een reeks schilde-
rijtjes in een voormalige bakkerij aan de 
Obere Karlstrasse presenteert. Het blijkt 
slechts om een van zijn twee bijdragen te 
gaan: de bezoekersgids vermeldt dat Alÿs 
voor de tentoonstelling in Kaboel de film 
REEL / UNREEL (2011) realiseerde, waarin 
hij via kinderen die spelen met een filmrol 
[reel] commentaar levert op het onrealisti-
sche [unreel] beeld van Afghanistan dat door 
de westerse media de wereld wordt inge-
stuurd. Nog voor we in Kassel het winkel-
pand betreden, wordt de plek al met beteke-
nis opgeladen. Op het venster aan de 
straatkant is immers een opschrift aange-
bracht: ‘To the people of  K’. Het lettertype en 
de kleurstelling van de dedicace – bleekblauw 
en paarsbruin – doen eerder aan een islami-
tisch land dan aan een westerse stad denken. 
Was hier misschien een islamitische bakkerij 
gevestigd? De tekst van het opschrift werkt 
die dubbelzinnige ‘plaatsbepaling’ nog in de 
hand: de letter K kan naar Kassel, maar ook 
naar een andere stad – zoals Kaboel – verwij-
zen. Via de link tussen Kassel en Kaboel – de 
twee tentoonstellingsplekken waarvoor Alÿs 
bijdragen leverde – wordt de locatie in het 
teken geplaatst van de spanning tussen de 
westerse en de islamitische wereld. Het daar-
mee geopende betekenisveld wordt voortdu-
rend verrijkt en gecompliceerd wanneer we 
de reeks schilderijtjes in de bakkerij bekijken. 
Het meest opvallende motief  in het ensem-
ble is een abstract patroon van kleurvakken 
en -banden dat aan een televisietestbeeld 
doet denken. In een aantal schilderijtjes 
wordt dit patroon gecombineerd met realis-
tische voorstellingen, die deels schilderkun-
stig zijn uitgewerkt en deels als knipsels uit 
tijdschriften op het doek zijn geplakt. 
Daarnaast zijn er enkele (nog kleinere) schil-
derijtjes met louter realistische voorstellingen 

zicht op ‘The Brain’ in het Fridericianum

Vann Nath, 

Ondervraging in de Kandal-pagode, 2006
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– een slapende hond, twee schoenen, een 
jongen die net zoals in REEL / UNREEL een 
filmrol voortdrijft – die vaak net boven een 
van de doekjes met het kleurenraster zijn 
opgehangen, alsof  ze annotaties vormen bij 
de hoofdlijn van de presentatie, en die door 
hun schamelheid fel contrasteren met de 
‘zuiverheid’ van de abstracte doeken. Het 
‘testbeeld’ en de knipsels suggereren dat de 
reeks – in de lijn van de in Kaboel gemaakte 
film REEL/UNREEL – commentaar levert op 
de impact van de westerse media op het ver-
scheurde land: het generieke testbeeld-kleu-
renschema roept het nulpunt van de inter-
culturele verstandhouding op in een 
geglobaliseerd mediabestel dat door westerse 
firma’s wordt gedomineerd. Soms wijst ook 
de aard van de realistische fragmenten op de 
schilderijen in die richting. Op één schilderij 
is bijvoorbeeld een uitgesneden beeld van 
een groepje gesluierde en vanop de rug gefo-
tografeerde moslimvrouwen tegen een fond 
van zes kleurbanen aangebracht: op een 
haast tastbare manier wordt hier verbeeld 
hoe de werkelijkheid van het geteisterde 
Afghanistan tegen de achtergrond van de 
westerse media van zijn gezicht beroofd 
wordt en tot clichés stolt. De schilderijtjes sti-
muleren echter ook andere interpretaties. 

Zo valt op dat Alÿs het testbeeldachtige kleu-
renschema aan formele procédés onder-
werpt: de ene keer gebruikt hij louter verti-
cale kleurbanen, dan weer worden verticale 
en horizontale kleurbanen gecombineerd, of  
langwerpige banen met vierkante blokjes 
afgewisseld. De kleuren wisselen van plaats 
en er zijn ook een drietal doekjes waarin één 
kleine centrale rechthoek in kleurzones werd 
opgedeeld en de rest wit werd geschilderd. 
Het testbeeldachtige kleurenschema wordt 
dus óók als een zuiver visueel gegeven behan-
deld waarop allerlei bewerkingen kunnen 
worden uitgevoerd, zoals in bepaalde vor-
men van (seriële) abstracte kunst. Daarbij 
valt op dat in enkele werkjes subtiele relaties 
worden gelegd tussen de abstracte en de rea-
listische delen. Zo is er een werk waarin de 
voorstelling van drie figuurtjes (Afghaanse 
jongens?) op een stuk zanderige grond aan 
de rechterkant van een ‘testbeeld’-doekje is 
uitgespaard. Het stuk bodem is opgevat als 
één vakje dat naadloos past in het kleurenpa-
troon van het grotendeels abstracte doek. 
Bovendien houdt een van de figuurtjes een 
(geschilderd) okerkleurig en rechthoekig 
vlakje in de hand, dat echoot met een 
abstracte strook op het schilderijtje dat 
dezelfde kleur heeft, terwijl zijn rode jas bijna 
aan een rode strook rechts op het doekje 
raakt. De artistieke operaties van Alÿs op een 
abstracte vormentaal en de subtiele interfe-
renties tussen de abstracte patronen en de 
onooglijke Afghaanse slices of  life nodigen 
ons uit om Alÿs’ werken niet enkel als een 
mediakritische uitspraak, maar ook als een 
reflectie op de verhouding van de kunst en de 
realiteit (van Afghanistan) te lezen. Een 
wandvitrine in de centrale ruimte van de 
bakkerij bevestigt die dubbele lectuur en 
voegt nog meer lagen toe. In de vitrine wor-
den illustraties uit tijdschriften getoond van 
het soort die in de schilderijtjes worden 
gebruikt, naast een papieren kopie van een 
variant van het zonet beschreven schilderij-
tje. Daarnaast wordt ook een tekst gepresen-
teerd die op bezwerende toon de lotgevallen 
of  handelingen voor de geest roept van 
moderne kunstenaars in het oorlogsjaar 
1943 – tevens het jaar waarin Kassel voor 
80% in de as werd gelegd. De tekst begint als 
volgt: ‘1943, I think about Morandi painting 
on top of  a hill surrounded by fascism, I 
think about Picabia finding inspiration in 
soft porn magazines on the Côte d’Azur, I 
think about Marinetti returning sick from 
the Russian front…’. Meer dan dertig kunste-
naars passeren de revue. Hun verhouding 
tot de oorlog wordt afwisselend gekenmerkt 
door symbolisch verzet (‘Hannah Höch pain-
ting the Totentanz triptych in Nazi 
Germany’), tragiek (‘Oskar Schlemmer for-
bidden to paint and dying in an hospital’), 
obscene collaboratie (‘I think about Leni 
Riefenstahl filming Tiefland with extras from 
concentration camps’) of  afstand (‘I think 
about Mondriaan painting Broadway Boogie 
Woogie’). Door te vertrekken van één jaar en 
een dwarsdoorsnede in de tijd te maken, 
komt Alÿs tot een onthutsende staalkaart 
van mogelijke relaties tussen moderne 
kunst(enaars) en de Tweede Wereldoorlog. 
Het vaakst blijkt die verhouding uit een wan-
verhouding of  de afwezigheid van een ver-
houding te bestaan. Via de specifieke keuze 
voor het jaar waarin Kassel werd vernield, 
herinnert Alÿs bovendien aan het ontstaan 

van de documenta en de functie van deze 
manifestatie als hét artistieke Wiedergutmach-
ungsprojekt van het naoorlogse Duitsland, 
dat zijn humanistische boodschap bij uitstek 
ophing aan de abstracte kunst… waarop de 
doekjes in de bakkerij alluderen. In de bezoe-
kersgids wordt de relatie tussen de documenta
en de Tweede Wereldoorlog nogmaals onder-
streept door de 1943-zinnen af  te drukken 
onder een foto uit het stadsarchief  van Kassel 
waarop de in puin geschoten stad te zien is.
De relatie tussen Kassel en Kaboel, de span-
ningsverhouding tussen het Westen en de 
islamitische wereld, de impact van de wester-
se media op het verscheurde, door invasies 
gepijnigde en (onder meer) door het Westen 
bezette Afghanistan, de moeilijke verhouding 
van de westerse kunst én van Alÿs’ eigen 
werk tot dit vreemde land én tot historisch 
oorlogsgeweld en – ten slotte – de historische 
wortels van de documenta in het oorlogsge-
weld van de Tweede Wereldoorlog: al deze 
aspecten worden in deze presentatie op een 
zorgvuldige wijze op elkaar betrokken.

In andere bijdragen wordt – helemaal in 
lijn met wat we reeds in het Fridericianum 
ervoeren – aandacht gevraagd voor het 
belang van de plaats en de tijd van het ten-
toonstellingsbezoek. Een voorbeeld hiervan 
is de bijdrage van de Argentijnse kunste-
naar Adrián Villar Rojas, die op de verschil-
lende niveaus van de Weinbergterrassen
– een ruïneuze neoclassicistische tuin – onder 
de titel Return the World een reeks sculptu-
ren heeft opgesteld. Het bezoek van de site 
en Villar Rojas’ bijdrage leidt ons van onder-
aan de Weinberg via meerdere niveaus naar 
boven, tot vlak onder de Weinbergstrasse. 
Aan het begin van het parcours krijgen we 
sculpturen te zien die abstracte vormen kop-
pelen aan verwijzingen naar de gewone 
wereld: een langwerpige balk met een drie-
hoekige geul, balken die vanop een hoger-
liggend terras overhellen en op hun beurt 
op balken steunen. De sculpturen zijn 
gemaakt van materialen als gips en beton, 
en bekleed met een laag ongebakken klei die 
craqueleert in de zon, waardoor ze bij de 
ruïneuze toestand van de site aansluiten. 
Architecturale of  alledaagse of  abstracte 
constructies die dialogeren met het verval 
van de site: zo zou je de werken van Villar 
Rojas beneden aan de Weinberg beknopt 
kunnen omschrijven. Maar algauw blijkt 
dat Villar Rojas niet enkel dit soort werk bij-
draagt. Iets verderop, op de trap die naar 
een cirkelvormig terras met uitkijk op de 
omgeving leidt, ligt een sculptuur die niet in 
het plaatje past: een drinkzak met twee 
‘slurven’ die aan de achterkant twee vreem-
de ‘tentakels’ blijkt te vertonen. Nog verder-
op (en hogerop) neemt de diversiteit nog 
toe: op één grasperk worden een dubbele 
ringvorm, een stapeling van driehoekige 
piramidevormen, een opeenhoping van 
organisch-abstracte elementen en een pre-
caire constructie van op elkaar leunende en 
steunende balkvormen en een tandwiel 
gepresenteerd. Geometrische, alledaagse, 
organische en industriële vormen: het 
vormenarsenaal wordt steeds diverser, de 
werelden die ze oproepen steeds incongru-
enter. Helemaal buitenissig wordt het als 
blijkt dat op de balkenconstructie-met-
tandwiel een sculptuur in de vorm van een 
kadaver ligt en de organisch-abstracte 
sculptuur vergezeld wordt van een wiegje in 
de vorm van een dubbele eierschaal waarin 
het figuurtje van een slapende zuigeling is 
gelegd. Verder in het parcours volgen steeds 
meer taferelen met verminkte menselijke 
figuren: een vrouw en een man in een boot, 
een figuur rustend op een staketsel en een 
‘scène’ van een vrouw die, op een reusach-
tige knook gezeten, een varken zoogt. 
De scènes doen denken aan de gipsafgietsels 
van de slachtoffers van de vulkaanuitbar-
sting in Pompeï, maar een sculptuurtje in 
de vorm van een ruimtecapsule dat in de 
buurt opgesteld staat, suggereert dat ze ook 
met een buitenaardse beschaving kunnen 
worden geassocieerd. Het parcours eindigt 
op het bovenste ‘terras’ dat net onder de 
Weinbergstrasse ligt en waar een grote 
groep klokken in de meest uiteenlopende 
vormen en formaten wordt getoond. 
Suggereert Villar Rojas een religieuze apo-
theose? Valt de incongruente, extravagante 
wereld waarmee hij ons kennis laat maken 
alsnog samen in een teleologische of  apoca-
lyptische finaliteit? Die lectuur, ingegeven 
door de evidente metaforiek van de klokken, 
wordt opnieuw de pas afgesneden doordat 
enkele klokken vreemde elementen – holtes 
en voelsprieten – vertonen. Op een subtiele 

manier speelt Villar Rojas met onze neiging 
om de chronologie van het parcours met 
een lineaire narratieve logica te verbinden. 
Terwijl hij de draak steekt met onze cliché-
matige kunsthistorische verwachtingspa-
tronen, biedt hij inzage in de verbijsterende 
kracht van de verbeelding. De manier waar-
op hij de niveauverschillen van de Weinberg-
terrassen retorisch inzet, mag gerust ver-
bluffend worden genoemd.

Dat deze documenta in het teken staat van 
plaats en tijd, en dat beide abstracte noties 
een brandpunt kunnen vinden in het 
lichaam van de bezoeker, worden we ner-
gens beter – want zintuiglijk, aanstekelijk, 
prikkelend, opwindend – gewaar dan in de 
bijdrage van Tino Sehgal, die een werk heeft 
gerealiseerd in een verduisterde ruimte in 
de achtertuin van het Hugenotenhaus. 
Langs een klein gangetje betreed je een don-
kere ruimte waarin een heleboel mensen 
blijken te zijn samengetroept. Aanvankelijk 
hobbel en strompel je tussen andere licha-
men, terwijl klanken – mechanisch en 
melodieus tegelijk – van ver en dichtbij op je 
af  komen. Een groepje mensen – van het 
aantal heb je omwille van de duisternis 
geen idee – brengt a-capellabewerkingen 
van popsongs; een deel van de groep zingt 
en danst, een ander deel verzorgt beat-
boxend de ritmesectie. Omdat sommige 
mensen dansen en er steeds weer andere 
mensen de ruimte hopeloos op de tast betre-
den, blijf  je tegen mensen aanbotsen. Soms 
houdt een zanger(es) voor je halt en lijkt hij 
of  zij alleen voor jou te zingen – een onver-
getelijke sensatie, omdat de intensiteit van 
de performance ongekend hoog is. ‘Strum 
me like a guitar, blow out my amplifi-
er / When you hear some feedback keep 
going take it higher / Crank it up give it to 
me, come on / Crank it up give it to me, come 
on / I’m gonna feedback feedback, 
oh / Feedback feedback, oh’ (Janet Jackson, 
Feedback, 2007). Dan hebben je ogen zich 
aan de duisternis aangepast en krijgen die 
zingende en dansende lichamen een gezicht: 
een onwaarschijnlijk ontroerend moment. 
Dat een monsterlijk grote manifestatie als 
documenta in staat is om dit soort ervarin-
gen te veroorzaken, mag een mirakel heten. 
Of  toch niet, want bij nader inzien moeten 
we tot de conclusie komen dat de curator en 
de kunstenaar het werk op een bijzonder 
slimme wijze publiek hebben gemaakt. In 
de bezoekersgids wordt de toegang tot het 
werk via het Hugenotenhaus niet vermeld 
en wie op zoek gaat naar bijkomende infor-
matie over het werk is eraan voor de moeite: 
bladzijde 438, waarnaar de lezer in de 
inhoudsopgave verwezen wordt voor com-
mentaar op Seghals werk, is op mysterieuze 
wijze onvindbaar, evenals pagina 439. Het 
is slechts een van de voorbeelden van de tot 
in het uiterste detail bedachte – en dus niet 
geformatteerde – omgang met kunst die de 
curator van deze documenta voorstaat.

3. De Neue Galerie

Ooit gehoord van Maria Martins? Deze kun-
stenares werd geboren in 1894 in Campanha 
(Brazilië) en wijdde zich in haar jeugdjaren 
aan muziek en schilderkunst. In 1926 
huwde ze met Carlos Martins Pereira e 
Sousa, een Braziliaans diplomaat, ambassa-
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deur in achtereenvolgens Quito, Parijs, 
Kopenhagen, Tokio, Brussel, New York, 
Washington en Rio de Janeiro. Het was in 
Brussel, in 1936, dat Martins onder impuls 
van Oscar Jespers begon te beeldhouwen. In 
New York studeerde ze vervolgens bij Jacques 
Lipchitz en Stanley William Hayter. In 1941 
stelde ze voor het eerst tentoon in de 
Corcoran Art Gallery in Washington, waar 
ze figuratieve sculpturen exposeerde. Een 
jaar later had ze een tweede soloshow in de 
Valentine Gallery in New York waar ze eerder 
organische driedimensionale werken presen-
teerde. Maria – haar artiestennaam – ver-
keerde in die tijd in surrealistische kringen en 
mocht André Breton, André Masson, Yves 
Tanguy en Max Ernst onder haar kennissen 
of  vrienden rekenen. Breton zou over haar 
werk schrijven, Marcel Duchamp werd haar 
minnaar en koos haar als model voor de 
vrouwelijke figuur in Etant donnés: 1° la chute 
d’eau/2° le gaz d’éclairage. Het moge duidelijk 
zijn: het leven van Maria Martins, zoals opge-
tekend in de bezoekersgids van documenta en 
op de website Encyclopaedia Itaú Cultural, 
waaruit we hier slechts enkele passages cite-
ren, leest als een pageturner. Hoe komt het 
dan dat wij niet van haar bestaan – laat 
staan van haar belangrijke rol in de kunstge-
schiedenis – op de hoogte waren? Het is deze 
vraag die Carolyn Christov-Bakargiev ons in 
de Neue Galerie in de maag wil splitsen. Ten 
bewijze: er is in de Neue Galerie niet alleen 
werk te zien van Maria Martins, maar ook 
van Emily Carr (1871-1945) en Margaret 
Preston (1875-1963). Het is misschien niet 
uitgesloten dat een bezoeker het werk kent 
van een van deze kunstenaressen, het is ech-
ter zo goed als onmogelijk dat iemand 
vertrouwd is met het werk van Carr, Martins 
én Preston. Aan de hand van de uitstekende 
schilderijen van Carr en Preston, en de inspi-
rerende beeldhouwwerken van Martins wil 
Christov-Bakargiev ons bewust maken van 
de blinde vlekken in onze kunstgeschiedenis. 
Dat de curator hierbij het werk heeft gekozen 
van drie kunstenaressen die leefden en werk-
ten in de periferie van de westerse kunstwe-
reld – Martins zou in 1950 terugkeren naar 
Brazilië en het land nooit meer verlaten; 
Emily Carr was werkzaam in Canada, 
Margaret Preston in Australië – is een eerste 
aanwijzing dat niet enkel een rechtzetting 
van onze kunstgeschiedenis wordt beoogd, 
maar dat het gaat om de politieke lading van 
de gedane vaststelling. Van belang is dat het 
om drie in de marge van de westerse kunst-
wereld opererende artiesten gaat, maar ook 
– en vooral – dat het drie vrouwen betreft. 
Hebben alle kunstenaars die in afgelegen 
gebieden werken het moeilijk om door te bre-
ken in de machtscentra van de kunstwereld, 
dan geldt dit nog in heviger mate voor vrou-
welijke kunstenaars. Dit is de geslachtspoli-
tieke boodschap waarmee Christov-
Bakargiev ons in de Neue Galerie wil 
confronteren.

Bevestiging van deze interpretatie vinden 
we in andere werken in de Neue Galerie. Het 
is bijvoorbeeld zeer betekenisvol dat foto’s 
uit de reeks Faces and Phases van de Zuid-
Afrikaanse Zanele Muholi worden getoond. 
Muholi, die zichzelf  omschrijft als een ‘visu-
al activist’ maakt sinds 2006 foto’s van les-
bische vrouwen, transgenderists en trans-
seksuelen in Afrika. Gezien de gevaren 
waaraan transgenderists en homoseksuelen 
in Afrika blootstaan, is het geven van een 
‘gezicht’ aan deze mensen een politieke 
daad par excellence. De politieke agenda 
van de expo in de Neue Galerie blijkt ook uit 
de bijdrage van de Kroatische Sanja 
Ivekovic, bekend om haar zelfverklaard 
feminisme. Zij draagt onder meer een poster 
bij waarin alle redenen staan vermeld om 
iemand gevangen te zetten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, waarvan het weige-
ren van werk wel een van de meest in het 

oog springende is. Ivekovics preoccupatie 
met arbeid vindt in de Neue Galerie een pen-
dant in The Trial van Rosella Biscotti. Haar 
werk handelt over een Romeinse rechtszaal, 
gevestigd in de Aula Bunker, waar in de 
jaren 80 de processen tegen de Rode 
Brigades plaatsvonden, gevolgd door pro-
cessen tegen de Autonomia Operaia, een 
linkse groepering die ‘arbeid’ en ‘arbeiders’ 
een centrale rol toekende. The Trial bestaat 
uit twee delen: een reeks afgietsels van stuk-
ken van de rechtbank, vlak voor de ruimte 
werd getransformeerd tot een sportmuse-
um, en een acht uur durend audiobestand 
van het zogenaamde 7 aprilproces, dat live 
wordt vertaald door een tolk die in de ruim-
te met de afgietsels zit. Biscotti heeft een 
belangrijk onderwerp te pakken dat ze 
bovendien feilloos heeft uitgewerkt, maar 
het formele resultaat van een en ander is 
toch ietwat steriel. Een briljante vondst is 
nog iets anders dan een goed kunstwerk. 
Vormelijk gezien is The Trial volstrekt autis-
tisch; enkel met de bezoekersgids in de hand 
komt het tot spreken. Door de aandacht 
voor ‘sporen’ (in de letterlijke zin van 
‘afdrukken’) en door de presentatie van een 
belangrijk archiefstuk (de bandopname van 
het proces) reikt Biscotti’s werk niettemin 
een belangrijke gedachte aan: dat het heb-
ben van een politieke agenda niemand ont-
slaat van het voeren van onderzoek. In ver-
schillende andere bijdragen in de Neue 
Galerie, waaronder die van Gordon Bennett 
over (en gebaseerd op) het werk van zijn 
landgenote Margaret Preston, wordt waar-
achtig engagement verbonden met meticu-
leuze analyses en wordt – op die manier – 
de levensgevaarlijke valkuil van het politiek 
correcte ontweken.

4. De documenta-Halle

‘A number of  artworks thinking through 
what painting is today’, zo luidt de bondige 
en quasi nonchalante aankondiging van 
de sectie van de documenta-Halle in de 
bezoekersgids. ‘Enkele kunstwerken’: in de 
documenta-Halle zijn inderdaad slechts 
zeven bijdragen te zien. Dat lijkt op het eer-
ste gezicht zeer weinig om na te denken 
over ‘what painting is today’. Bovendien 
zijn niet alle zeven kunstenaars schilders. 
Op de kelderverdieping van de Halle wordt 
immers werk van kunstenaars getoond die 
nauwelijks iets met schilderkunst te maken 
hebben. MOON Kyungwon & JEON Joonho 
presenteren een film, een archief  van fic-
tieve lifestyle-producten en een boek, 
waarin zij vanuit een imaginaire postapo-
calyptische toekomst over onze actuele 
wereld reflecteren. In de installatie van 
Nalini Malani vormt de beschildering van 
vijf  cilinders, gemaakt van de kunststof  
mylar, slechts één element in een multime-
diaal spektakel. In de presentatie van 
Thomas Bayrle ten slotte kunnen enkel 
twee (tweedimensionale) wandwerken – 
waaronder de immense ‘seriële’ collage 
Flugzeug (1982-1983) – met schilderkunst 
in verband worden gebracht.

De vraag ‘what painting is today’ komt 
daarmee volledig bij amper vier (!) ‘echte’ 
schilderkunstige bijdragen te liggen die op 
het gelijkvloers van de documenta-Halle 
worden gepresenteerd. Wie de Halle via de 
hoofdingang binnenwandelt, wordt eerst 
met vroeg werk van Gustav Metzger gecon-
fronteerd. Het gaat om meer dan honderd 
bladen en enkele schilderijen op staal, die 
gemaakt zijn vóór 1959. De werken op 
papier worden getoond in vitrines die afge-
dekt zijn met doeken, waardoor we telkens 
een lap textiel moeten opheffen om ze te 
bekijken. Enkel de schilderijen op metaal 
hangen in een aparte ruimte open en bloot 
aan de muur. Het ensemble is niet bijzonder 

hoogstaand. Vaak gaat het om academisch 
studiewerk en de meer ‘moderne’ bladen 
onderscheiden zich nauwelijks van de 
lyrisch-abstracte kunst die in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog in zwang raakte. 
Waarom dit werk tonen? Waarom zo 
exhaustief, op het monotone en archivari-
sche af ? Waarom op zo’n mystificerende 
manier, in afgedekte vitrines? Had men de 
tekeningen niet beter samengebracht in een 
ruimte die makkelijk te verduisteren was, in 
plaats van in de documenta-Halle waar het 
daglicht gul binnenvalt? Vreemd is ook de 
titel van de presentatie: Too Extreme: 
A Selection of  Drawings by Gustav Metzger 
Made from 1945 to 1959 / 60. ‘Te extreem’ 
is een bizar predicaat voor deze verzameling 
van middelmatige en tijdgebonden kunst. 
De titel krijgt evenwel een andere betekenis 
wanneer je kennis neemt van enkele signifi-
cante feiten uit Metzgers biografie en van 
zijn artistieke stellingnames na 1959. 
Metzger is een zoon van orthodoxe joden en 
ontsnapte aan de Holocaust door een actie 
van de Refugee Children Movement, die 
hem in 1939 naar Engeland bracht. 
In 1944 besluit hij kunstenaar te worden 
en in de jaren 50 engageert hij zich onder 
meer in de strijd tegen milieuvervuiling en 
atoombewapening. In 1959 geeft hij de 
schilderkunst op, vernietigt een groot deel 
van zijn werken en schrijft zijn Eerste mani-
fest voor autodestructieve kunst, waarin hij 
die kunst ‘een levensduur tussen enkele 
ogenblikken en twintig jaar’ toedicht. De 
werken in de documenta-Halle zijn evenwel 
aan de vernieling ontsnapt en bleven van de 
jaren 60 tot 2010 van elke blik – ook die 
van hun maker – verstoken. Metzgers werk 
in de documenta-Halle was dus tot voor 
kort letterlijk aan het daglicht onttrokken, 
en dat niet zonder reden: gelet op Metzgers 
opvattingen had dit werk – net als zijn auto-
destructieve Acid Paintings uit de jaren 60 – 
al lang niet meer mogen bestaan! Plots 
krijgt het bedekken van de bladen een nieu-
we betekenis en alludeert het op het geheime 
en verborgen – of  zelfs ‘verboden’ – leven dat 
deze kunstwerken zo’n veertig jaar hebben 
geleid. Ook de grote omvang van de selectie 
wordt nu op een andere manier leesbaar, 
namelijk als een strategie om het paradoxale 
karakter van dit ‘verboden’ oeuvre op een 
compromisloze wijze aanwezig te stellen – 
door een meer selectieve presentatie zou 
men immers hebben gesuggereerd dat het 
om de ‘esthetische kwaliteit’ van de werken 
ging. Het zijn allemaal indicaties die ons uit-
nodigen om deze ruime presentatie niet als 
een positief  en restauratief  gebaar te lezen 
– als een poging tot rehabilitatie van een 
miskend oeuvre – maar als een strategie om 
de ‘negatieve bestaanswijze’ van deze wer-
ken – hun bestaan ondanks zichzelf  – aan te 
kaarten. Ook in de bijdrage van de Chinees 
Yan Lei wordt de schilderkunst in het licht 
van zijn verdwijning geplaatst. Zijn instal-
latie bestaat uit 360 schilderijen die elk op 
één dag van het Chinese kalenderjaar (dat 
slechts 360 dagen telt) werden vervaardigd, 
op basis van beelden die de kunstenaar 
vond op het internet. De doeken zijn deels 
aan de muur en aan het plafond opgehan-
gen, deels in rekken geschoven zodat je ze 
met moeite kan bekijken. Bovendien liet Yan 
Lei op gezette tijden enkele doeken naar een 
autofabriek brengen om ze met een mono-
chrome laag te overschilderen. De betekenis 
van deze fantasieloze standaardprocedure 
is zeer evident en bijzonder eenduidig, maar 
de keuze van Yan Leis werk past niettemin 
in een consistente agenda: net als het werk 
van Metzger dient zijn installatie om de 
negatieve, ‘onmogelijke’ relatie tot de schil-
derkunst te articuleren.

In de andere twee bijdragen op het gelijk-
vloers is dat negatieve perspectief  afwezig, 
maar wordt onze blik op de schilderkunst 
op andere manieren geproblematiseerd. In 
een van de zijruimtes op het gelijkvloers 
worden kleine halfabstracte schilderijtjes 
van Etel Adnan gepresenteerd, gemaakt 
tussen het einde van de jaren 50 en 2011, 
naast een tapijt en een videocollage. De 
schilderijtjes refereren aan landschappen 
en zonsondergangen en doen ondanks 
hun poppy kleuren meermaals denken aan 
klassieke vormen van Europese, voor- of  
naoorlogse abstracte kunst. Nog sterker is 
die connotatie leesbaar in het tapijt dat 
sterk aan het vroege abstracte werk van 
Kandinsky doet denken. De recente video-
collage van super 8-films onder de titel 
Motion (2012), die in de bezoekersgids 
op rake wijze als ‘laconieke studies van 

plaatsen  en ogenblikken’ wordt getypeerd, 
vestigt onze aandacht echter op de letter-
lijke gesitueerdheid van deze werken: het 
feit dat Adnan bijvoorbeeld heel vaak een-
zelfde berg in de buurt van een van haar 
woonplaatsen – San Francisco – schildert 
en de vaststelling dat ze de recentste schil-
derijen in de Libanese hoofdstad Beiroet 
heeft gemaakt. Dat maakt ons nieuwsgie-
rig naar haar biografie en naar het par-
cours dat de kunstenares langs diverse 
plekken heeft afgelegd: afkomstig uit 
Beiroet, trok ze in 1949 naar Parijs om 
zich in 1955 in Californië te vestigen. 
Adnans werk sluit dus weliswaar aan bij de 
westerse abstracte kunst, maar komt uit 
een ‘andere wereld’; ze heeft de taal van de 
abstracte kunst als buitenstaander geassi-
mileerd. Daaraan herinnert ook de titel 
van een essay dat ze in 1996 schreef  – To 
Write in a Foreign Language – en waaruit de 
bezoekersgids het volgende citaat licht: 
‘Abstract art was the equivalent of  poetic 
expression; I didn’t need to use words, but 
colors and lines. I didn’t need to belong to a 
language-oriented culture but to an open 
form of  expression.’ De uitspraak herin-
nert aan de manier waarop de abstracte 
kunst ten tijde van de eerste documenta’s als 
een universeel esperanto werd gepropa-
geerd, dat alle taal- en cultuurverschillen 
overbrugt. Betekenisvol is evenwel dat die 
uitspraak door een Libanese kunstenares 
wordt gedaan, en dat bovendien pas in 
1996, op een moment dat dit door en door 
westerse humanistische verhaal van de 
moderne schilderkunst zijn beste tijd had 
gehad (terwijl Adnan zelf  nog steeds het-
zelfde soort schilderijtjes maakt!). Adnans 
verhaal is dus zowel out of  place als out of  
time. Door die dubbele perspectiefwissel 
worden de westerse automatismen – die 
bijna vanzelf  in werking treden als het over 
(moderne) schilderkunst gaat – uit hun 
hengsels gelicht.

De laatste bijdrage in de documenta-Halle 
omvat vier enorme schilderijen die door de 
Amerikaanse, in Ethiopië geboren Julie 
Mehretu speciaal voor deze documenta
gemaakt zijn. De doeken zijn van een haast 
duizelingwekkende complexiteit en gelaagd-
heid: een kluwen van lijnen, inktsporen, 
kleurstrepen en vlakjes is vermengd met 
fragmenten van plattegronden en architec-
tuurtekeningen, en allerhande beeldmate-
riaal van onbekende herkomst. De schilde-
rijen doen aan talloze trends van de 
20ste-eeuwse moderne kunst denken 
– de geometrische vormen van de abstracte 
kunst, de colourfield painting waaraan ze 
hun schaal danken – en tegelijk blijken ze 
naar architectuur en stedenbouw te verwij-
zen; ze omvatten bij nader inzien zelfs 
hoogst actuele en politieke referenties: 
zo heeft Mehretu er (via diaprojectie) beel-
den in verwerkt van diverse plaatsen die in 
2011 het toneel vormden van (revolutio-
naire) acties en demonstraties. Als in een 
duizelingwekkende mise-en-abîme opent 
zich in deze werken de afgrondelijkheid van 
zowel de moderne kunstgeschiedenis als 
van de hedendaagse conflicten die tekenend 
zijn voor het mondiale spanningsveld van 
onze tijd.

Terwijl de presentaties van Metzger en 
Yan Lei het verhaal van de schilderkunst 
ontwrichten door ze in het teken van haar 
verdwijning te plaatsen, en de zaal van Etel 
Adnan de verankering van dat verhaal in de 
westerse geschiedenis van de moderne 
kunst onderuithaalt, brengt Julie Mehretu 
het kunsthistorisch narratief  tout court tot 
ontploffing door het tot een exces met een 
afgrondelijke, onontwarbare complexiteit 
op te voeren. In de documenta-Halle wordt 
wel degelijk over schilderkunst gereflec-
teerd, op een manier die het verhaal over 
schilderkunst radicaal onder spanning zet.

een schilderijtje van Etel Adnan in de documenta-Halle

Too Extreme. A Selection of  Works on Paper by Gustav Metzger Made from 1945 to 1959/1960, 
documenta-Halle, Kassel
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5. Ehemaliges Elisabeth Krankenhaus 
(Oberste Gasse 4)

Dat delen van de documenta ook in Alexandrië/
Caïro (Egypte), Banff  (Canada) en Kaboel 
(Afghanistan) te zien geweest zijn, nemen we 
voor kennisgeving aan. We beschikten niet 
over de tijd noch over de financiële middelen 
om naar die drie steden – in evenveel conti-
nenten – te reizen. Afghanistan is gelukkig 
wel zeer prominent aanwezig in Kassel, zodat 
we ons kunnen buigen over de omgang van 
de curator en de door haar geselecteerde kun-
stenaars met dit sinds 1979 door talloze oor-
logen gekwelde land.

Op verschillende locaties in Kassel worden 
werken ván Afghaanse kunstenaars of  wer-
ken van elders geboren kunstenaars óver 
Afghanistan gepresenteerd. Naast de film 
Have You Ever Seen the Snow? van de 
Mexicaanse kunstenaar Mario Garcia Torres 
en de bijdrage van de Amerikaan Michael 
Rakowitz is in het Fridericianum de two-
channel video A Brief  History of  Collapses van 
de Amerikaanse Mariam Ghani te zien, twee 
parallelle portretten van gelijkaardige gebou-
wen: het Fridericianum in Kassel en het Dar 
ul-Aman paleis in Kaboel, beide meermaals 
ten prooi gevallen aan branden en bombar-
dementen, het ene gerestaureerd en de thuis-
basis van de documenta, het andere nog 
steeds in puin. In de soundtrack wordt de 
situatie als volgt samengevat: ‘In destruction 
and reconstruction, equally, something is 
lost. One building loses a thread to the past; 
the other loses the path to the future.’ A Brief  
History of  Collapses is een sereen werk over de 
brutaliteiten van de oorlog.

Ook de Poolse Goshka Macuga verbindt 
Kassel met Kaboel. Macuga maakte foto’s 
van twee culturele happenings, de ene in 
Kaboel, de andere in Kassel. Beide beelden 
fotoshopte ze – de mensen die de uitreiking 
van de Arnold-Bodeprijs in Kassel bijwoon-
den, kwamen in de Karlsaue terecht; de 
genodigden van een party in Kaboel werden 
voor de achterkant van het Tajbeg Paleis 
(beter bekend als het Queen’s Palace) 
gemonteerd. Van de gemanipuleerde foto’s 
werden vervolgens reusachtige zwart-witte 
tapijten geweven, een verwijzing naar het 
beroemde exportproduct van Afghanistan. 
Het Kasselse tapijt is vervolgens in Kaboel 
getoond; het Afghaanse in de rotonde op de 
tweede verdieping van het Fridericianum. 
Macuga’s werk is het resultaat van een aan-
tal vertalingen – van het ene medium (foto-
grafie) naar een ander (textiel), van Europa 
naar Azië en vice versa. Het photoshop-
procedé is de meest cruciale bewerking. De 
personen op de foto’s / tapijten lijken te zwe-
ven: ze zijn er niet op hun plaats! Door de 
mensen op een andere locatie te ‘plakken’ 
wordt zonneklaar dat zij er niet thuishoren. 
In plaats van de gruwelijke situatie van de 
doorsnee Afghaan in beeld te brengen en 
aldus de onontkoombaarheid van hun lot te 
affirmeren, suggereert Macuga in Of  what 
is, that it is; of  what is not, that it is not de 
radicale contingentie van wat de Afghanen 
in hun land is overkomen. Wat de meeste 
werken over Afghanistan gemeen hebben, 
is de blijk van diepgaande betrokkenheid bij 
de geschiedenis en de actuele toestand van 
het Aziatische land. Dat engagement is de 
motor van een aantal zeer precies gedefini-
eerde en even zorgvuldig uitgevoerde artis-
tieke strategieën.

De werken van verschillende kunstenaars 
over Afghanistan en de bijdragen van 
Afghaanse kunstenaars vinden we niet 
alleen terug op de diverse locaties van docu-
menta. Een specifieke ruimte is volledig 
gewijd aan de kunst van Afghaanse kunste-
naars en aan de Seminars die op initiatief  van 
Carolyn Christov-Bakargiev in Kaboel geor-
ganiseerd werden. De bijzondere locatie 
betreft het voormalige Elisabeth-ziekenhuis 
in de Oberste Gasse 4. Het gebouw werd net 
als het Fridericianum vernield tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, daarna opnieuw 
opgebouwd en deed vervolgens dienst als 
woonblok, Duits café, Spaans restaurant en 
ten slotte Chinees eethuis, waarvan de spo-
ren nog overduidelijk zichtbaar zijn. Is het 
symbolisch om de seminaries in dit voorma-
lig hospitaal onder te brengen? Is het respect-
vol om het werk van jonge Afghaanse kun-
stenaars – de deelnemers aan de Seminars – 
in dit uitgeleefde pand aan het publiek te pre-
senteren? Het is vooral de omgang met de 
Afghaanse kunst die een antwoord biedt op 
deze zeker niet onzinnige vragen.

In The Afghan Seminars, de introducerende 
zaaltekst over de seminaries, lezingen en 
workshops die vanaf  de lente van 2010 tot de 
lente van 2012 in Kaboel plaatsvonden, stelt 
de curator het volgende: ‘The seminars loo-
ked at ways to relate ideas and people, ways of  
doing and ways of  sharing, and of  under-
standing the role of  artists in producing sense 
when surrounded by the paradoxical and 
unsustainable circumstances of  being in a 
condition of  conflict and occupation. And 
therefore, in this venue, the way we choose to 
convey this experience is mainly through the 
display of  works produced by artists partici-
pating, rather than through documentation.’ 
Meteen is duidelijk dat dit een bijzonder ambi-
tieuze opzet is. Het is zonder meer gewaagd 
om kunstwerken van overwegend jonge loka-
le kunstenaars te tonen. Bovendien wil men 
ook naar de betekenis van hun kunst peilen. 
Is dit ook gelukt? Een eerste aanwijzing voor 
een antwoord op deze vraag vinden we in de 
zaalteksten in de Oberste Gasse 4. Terwijl 
elders de informatie op de zaalbordjes tot het 
uiterste beperkt is – enkel de naam van de 
kunstenaar, de titel van het werk, de aange-
wende materialen en de betrokken producen-
ten worden vermeld (en dus niet het geslacht, 
de geboortedatum en het land van herkomst 
van de kunstenaar!) – krijgt de toeschouwer 
in het ‘Afghaanse paviljoen’ ruime toelichting 
bij de gepresenteerde werken. Als we de tek-
sten in de bezoekersgids vergelijken met de 
zaalteksten, dan blijkt bovendien dat die laat-
ste een stuk langer zijn. Er worden ook meer 
zaken in gesteld. De tekst in de gids over het 
werk van Zainab Haidary (geboren in 1990 
in Kaboel, en daar nog steeds woonachtig) 
bedraagt amper 42 woorden. De zaaltekst is 
meer dan dubbel zo lang. Terwijl de teksten 
voor de bezoekersgids wellicht vroeger moes-
ten worden ingeleverd opdat het boek op tijd 
– voor de opening van de documenta – klaar 
zou zijn, is dat blijkbaar geen beletsel geweest 
om verder na te denken, te schrijven en te 
interpreteren. Het getuigt van een zelden 
gezien engagement. Een andere opmerkelijke 
vaststelling is dat in haast alle gevallen ver-
trokken is van (de vorm van) de kunstwer-
ken. Om bij het werk van Zainab Haidary te 
blijven: ‘For dOCUMENTA (13) in Kassel, she 
painted brightly colorful floral arrangements 
on the walls of  the former Elisabeth Hospital, 

which she then almost fully covered up with 
brown paint, leaving some small parts visible, 
as if  the meaning of  the artwork were to 
focus on the drama of  withdrawal and refusal 
to accept the obligation to ‘perform’ in a con-
tradictory world of  many orders and obligati-
ons.’ Eerst wordt geconstateerd hoe het werk 
er formeel uitziet, om pas daarna de mogelijke 
betekenis van het werk aan te geven. Onnodig 
te zeggen dat in andere tentoonstellingen 
vaker wel dan niet de omgekeerde route 
wordt bewandeld: wat men denkt of  hoopt te 
weten, projecteert men op wat er te zien is.

De Afghaanse kunstwerken zijn geen tro-
feeën die de curator trots toont als een bewijs 
van haar lange reis rond de wereld; het zijn 
objecten waarvan de vorm zorgvuldig is 
bestudeerd om daarna een plausibele inter-
pretatie naar voor te schuiven. De omgang 
met de jonge Afgaanse kunst overstijgt daar-
mee zelfs het specifieke (en zeker niet gerin-
ge) belang van de presentatie op zich.

6. Hauptbahnhof

De Hauptbahnhof  was ooit het belangrijkste 
treinstation van Kassel, maar moest die 
plaats na de komst van de hogesnelheids-
trein aan Kassel-Wilhelmshöhe afstaan. 
Sindsdien is dit nog slechts een regionaal sta-
tion dat grotendeels tot culturele site 
– Kulturbahnhof – werd omgedoopt. Enkele 
leegstaande loodsen en aanpalende gebou-
wen herinneren nog aan de geschiedenis van 
de plek. Precies dat dubbele karakter – cultu-
rele infrastructuur (in de zuidvleugel van het 
station) en historische plek (in de noord-
vleugel) – wordt door de documenta ontgind.

Reeds voor de stationsdeuren is kunst te 
zien. Bij een ticketshop is een video van Ana 
Prvacki opgesteld. Deze Servische kunstena-
res doet luidens de bezoekersgids onderzoek 
naar onze ‘steeds meer gedematerialiseerde 
ideeën- en diensteneconomie’. ‘Onderzoek’ is 
evenwel een groot woord voor deze video’s, 
die vooral een moraliserend lesje in etiquette 
opdissen. In een ruimte nabij de kantoren 
van de lokale en regionale televisie presen-
teert Nanni Balestrini een film die gedurende 
honderd dagen 24 uur per dag loopt. De film-
collage is niet meer dan een richtingloze mix 
van beeld en geluid, die hooguit als ‘filmbe-
hang’ in een hotellounge dienst zou kunnen 
doen. In de zuidvleugel van het station kun-
nen we links van de ingang een klankinstal-
latie van Florian Hecker onder de titel 
Chimerization beluisteren. Uit drie luidspre-
kers weerklinkt telkens een stem die een tekst 
voordraagt, respectievelijk in het Duits, 
Engels en Farsi. De titel verwijst naar het 
‘spookachtige karakter’ dat de tekst krijgt 
doordat de stemmen met elkaar vermengd 
en met elektronische middelen gemanipu-
leerd worden. Het resultaat klinkt evenwel 
niet interessanter dan wanneer men aan de 
knop van een oude transistorradio draait. 
Van de Indische Tejal Shah wordt een video-
installatie getoond. Een figuur in een vreemd 
pak met dierlijke tentakels, dat ook aan een 
duikers- of  astronautenoutfit doet denken, 
voert op een balkon allerlei perverse rituelen 
uit. Daarnaast krijgen we landschappelijke 
shots te zien van gelijkaardig uitgedoste figu-
ren die op een immense mestvaalt hun mys-
tieke verbondenheid met de wereld lijken te 
vieren. Het geheel is een onverdraaglijk 
mengsel van deleuziaanse clichés (de mens 
die dier of  machine wordt) en boeddhistische 
banaliteiten (de mystiek). De installatie van 
Jessica Warboys bestaat uit een film, objecten 
en wandvullende Sea Paintings. Deze laatste 
schijnen letterlijk aan de kust te zijn ont-
staan, onder de tumultueuze inwerking van 
de natuurelementen. In de film zijn onder 
meer beelden van Stonehenge en raadsel-
achtige objecten in de ongerepte natuur te 
zien – sommige ervan staan ook in de ruimte 
opgesteld. Warboys’ brij van natuurmystiek 
en ‘mysterieuze tekens’ blijft volledig in een 
idiosyncratische geheimtaal steken. De bij-
dragen van Hecker, Shah en Warboys zijn 
volstrekt oninteressant; wat ze met elkaar 
gemeen hebben is evenmin duidelijk. 
Verbanden met de werken van de overige in 
de zuidvleugel exposerende kunstenaars zijn 
er evenmin.

Ook in de noordvleugel zijn irritante bij-
dragen te zien. Critical Art Ensemble heeft 
helemaal aan het uiteinde van het terrein 
een paviljoentje opgesteld dat als Free Speech 
Zone functioneert. Op die manier wil deze 
groep iedereen toelaten om in het kader van 
de documenta ‘iets te doen’ – een speech te 
houden of  kunst te tonen… Het maakt dus 

niet uit wat! In en rond de noordvleugel van 
het station zijn echter ook enkele uitstekende 
bijdragen te zien die zich op een voorbeeldige 
wijze op de plek nestelen én op verschillende 
niveaus met de site in dialoog treden. Zo 
heeft Haegue Yang een installatie gemaakt 
die uit jaloezieën bestaat, die boven de spo-
ren van een voormalig goederenstation zijn 
opgehangen. De jaloezieën worden door een 
motor in beweging gezet, wat in een strakke 
choreografie resulteert. Uiteraard alluderen 
deze venetian blinds op ‘tonen’ en ‘verber-
gen’. Doordat de zonneschermen echter 
deels evenwijdig met, en deels dwars op de 
sporen zijn opgehangen, doen ze dat op een 
dubbele manier: ze gaan zowel een relatie 
aan met de sporen (en dus met het vertrek-
ken en aankomen van de treinen, of  zelfs 
met de geschiedenis van de deportaties die in 
dit station hebben plaatsgevonden) als met 
het gebouw links en rechts van de sporen (de 
geschiedenis, de industriële bedrijvigheid 
rond het station – er bevond zich in de 
onmiddellijke nabijheid trouwens een 
wapenfabriek). Clemens von Wedemeyers 
werk gaat geen directe relatie aan met de 
locatie. Von Wedemeyer draagt een driedeli-
ge film bij die op drie schermen wordt 
getoond, die niet simultaan kunnen worden 
bekeken omdat ze in een driehoekige cilin-
derformatie staan opgesteld. De drie delen 
van de film spelen zich af  in het reeds ver-
melde klooster van Breitenau. In één deel 
zien we hoe een schoolklas ergens in de jaren 
90 het klooster bezoekt onder begeleiding 
van een leraar die zijn matig geïnteresseerde 
leerlingen een geweten tracht te schoppen 
door hen op de dramatische gebeurtenissen 
te wijzen waarvan de plek ooit het toneel 
was. Op het tweede scherm zien we hoe 
Breitenau in 1945 door de Amerikanen 
bevrijd wordt. Het derde en veruit meest 
complexe deel ten slotte handelt over een 
filmploeg die in de jaren 70 een film draait 
over de tijd waarin Breitenau een heropvoe-
dingsgesticht voor meisjes huisvestte. 
Doordat de geluiden van de twee films bui-
ten het blikveld zich voortdurend vermen-
gen met de film die je aan bekijken bent, 
worden de drie delen op elkaar betrokken en 
worden de polyfonie en de incongruentie 
tussen de verschillende perspectieven 
op deze ‘heterogene’ plek gearticuleerd. 
Von Wedemeyers film is geen plekgebonden 
werk; zijn film staat volledig op zichzelf. Toch 
ontstaat een rijke uitwisseling tussen het 
werk over Breitenau en de loods waarin de 
films worden geprojecteerd. Beide plekken 
hebben immers een naziverleden – terwijl 
Breitenau vlak voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als concentratie- en arbeids-
kamp fungeerde, was de Hauptbahnhof  in 
1941-1942 de draaischijf  voor de depor-
tatie van joodse families uit de buurt van 
Kassel. Ook in de installatie van William 
Kentridge, die in een donkere ruimte vlakbij 
Haegue Yangs werk is opgesteld, wordt de 
locatie betekenisvol bij het werk betrokken. 
De installatie bestaat uit vijf  filmprojecties, 
verschillende metronomen, zilverkleurige 
megafoons en een machine uit hout die aan 
een traag bewegende oliepomp doet denken. 
Uit de megafoons stijgt een soundtrack op 
van teksten, geluiden en muziek. Zodra de 
eerste filmbeelden oplichten, valt op dat de 
textuur en de grafische details van de film-
beelden bijna versmelten met de afbladde-
rende wand van de ruwe ruimte, waarop 
bovendien talloze borden herinneren aan 
het industriële verleden van de plek. Niet 
alleen zuiver plastisch is het werk op de 
plaats betrokken; door de nadruk op de 
beheersing van de tijd (de metronomen) en 
de industriële instrumentalisatie van de tijd 
(de klokvast pompende machine) wordt 
tevens een metaforische relatie gelegd met 
de hele site van het station.

Niet alleen door de kwaliteit van de wer-
ken is het contrast tussen de noord- en de 
zuidvleugel groot. Terwijl de werken in de 
zuidvleugel tentoongesteld worden in de 
smetteloze ruimtes van de Kulturbahnhof, 
leggen William Kentridge, Haegue Yang en 
Clemens von Wedemeyer in hun bijdragen 
de pijnlijke geschiedenis van het Kasselse 
station bloot. De Hauptbahnhof  verschijnt 
aldus als een gespleten plek, een locatie die 
bestaat uit een white cube – waar de geschie-
denis letterlijk achter witte muren is wegge-
stopt – en een plaats die ruimte biedt voor 
herinneringsarbeid. Het contrast tussen 
kunstruimtes en alledaagse plekken op de 
site van de Hauptbahnhof  is een spiegel van 
de combinatie van institutionele en gewone 
locaties die de gehele documenta kenmerkt.

Jeanno Gaussi

Family Stories, 2011-2012, detail installatie in het voormalige Elisabeth-Krankenhaus
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7. Het Ottoneum

In het Ottoneum is sinds 1885 het natuur-
kundemuseum gevestigd. De bezoekersgids 
meldt dat er kunstwerken en projecten wor-
den getoond over ‘the question of  seeds and 
the making of  earth, life, food, art, stories, 
intra-action, and worldliness’. Het is een 
omschrijving waar je heel wat kanten mee 
op kan en waarin je met wat goede wil een 
zeer brede omschrijving van de ecologische 
vraagstelling kan lezen. Kijken we naar de 
kunstwerken in het Ottoneum, dan blijkt 
echter dat we deze opsomming vooral letter-
lijk moet lezen: heel wat kunstwerken gaan 
in strikte zin over ‘aarde’, ‘leven’, ‘voedsel’ 
en ‘zaad’ en brengen die substanties letter-
lijk in beeld. Soms vormen die stoffen zelfs 
het materiaal van het kunstwerk. Voor haar 
installatie Soil-erg heeft de Amerikaanse 
Claire Pentecost bijvoorbeeld een ruimte 
van het Ottoneum volgestouwd met grote 
hoeveelheden staven en schijven, die 
gemaakt zijn van compostaarde en die hun 
vorm aan bestaande valuta en waardesyste-
men (meer bepaald goudbaren en geldmun-
ten) ontlenen. Daarnaast presenteert ze ook 
tekeningen die als (fantasierijke) ontwerpen 
voor geldbiljetten kunnen worden gezien. 
Veel meer dan deze korte beschrijving heb je 
niet nodig om de inhoudelijke inzet van de 
installatie te achterhalen: Pentecost heeft 
het op de roekeloze exploitatie en de kapitali-
sering van de aarde gemunt. Ze stelt boven-
dien voor om een nieuw waardesysteem of  
munteenheid – de Soil-erg – gebaseerd op 
vruchtbare aarde in te voeren. Haar werk is 
een eenduidige aanklacht en een onweerleg-
baar moreel advies, namelijk dat we meer 
respect moeten opbrengen voor de aarde.

In de bijdragen van Maria Thereza Alves 
en Amar Kanwar wordt een gelijkaardige 
verzuchting aan lokale mistoestanden opge-
hangen. Alves heeft het over de roekeloze uit-
buiting van de streek rond het Chalcomeer in 
Mexico City en de ecologische en humani-
taire catastrofe die daar het gevolg van is. 
Haar installatie bestaat uit tekst, een ruimte-
vullende en gedetailleerde maquette die de 
desastreuze toestand en geschiedenis van de 
regio in beeld brengt, en een heleboel foto’s 
van plaatselijke bewoners die gepresenteerd 
worden onder de gruwelijk sentimentele titel 
The Heroes of  the Lake. De maquette is een 

louter didactisch werkstuk dat hooguit 
kijkplezier voor kinderen oplevert. Ronduit 
weerzinwekkend is de demonstratieve 
manier waarop Alves met de slachtoffers 
sympathiseert en zo haar engagement voor 
de zwakkeren etaleert. Amar Kanwars bij-
drage The Sovereign Forest is in inhoudelijk 
opzicht haast een doublure van het werk van 
Alves. Het verschil zit in de afgelikte vorm-
geving en de keuze voor een andere getroffen 
regio – een gebied in Odrissa (Oost-Indië) dat 
ten prooi is gevallen aan extreem winstbejag, 
wat gepaard gaat met de systematische ont-
eigening en verdrijving van de plaatselijke 
bevolking. The Sovereign Forest beslaat twee 
ruimtes. In de ene ruimte wordt de film 
The Scene of  the Crime gepresenteerd. Die titel 
klinkt als een goedkoop stationsromannetje 
en moet jammer genoeg ook letterlijk wor-
den genomen: in de film zijn namelijk land-
schappen te zien die op het punt staan te ver-
dwijnen; net voor het zover is, mogen we er 
nog even een melancholieke blik op werpen. 
In de aanpalende kamer, aangekleed als een 
stijlvolle black box, worden onder meer foto’s, 
videoprojecties, boeken, bakjes met zaden en 
(handgeschreven) teksten gepresenteerd. De 
bestanddelen van deze enscenering vormen 
niet meer dan een letterlijke representatie (de 
zaden, de foto’s van de regio) of  een nostal-
gisch-sentimentele verpakking (de beelden) 
van de tragische geschiedenis die het onder-
werp vormt van Kanwars werk. Een door-
wrochte analyse is in deze bijdragen volledig 
afwezig; ze bestaan louter uit ondubbelzin-
nige aanklachten, ethische imperatieven en 
stereotiepe slogans. Bijzonder kwalijk zijn het 
weeïge misbruik van ellende en de politiek-
correcte self-advertising waar met name Alves 
en Kanwar zich aan bezondigen.

Is de artistieke vorm in deze bijdragen niet 
meer dan window dressing, dan is er in de bij-
drage van AND AND AND van enige artisti-
citeit hoegenaamd geen sprake. AND AND 
AND – een open collectief  dat ook op enkele 
andere plekken in deze documenta bijdragen 
levert – heeft in de tuin van het Ottoneum 
een zogenaamde non-capitalistic herbal tea 
garden geïnstalleerd die de vorm aanneemt 
van geïmproviseerde plantenbakken met 
theekruiden. Deze ‘installatie’ is tevens een 
informele ontmoetingsplek waar allerlei 
events en discussies plaatsvinden. Zo stond 
op 3 juli 2012 een Learn-in onder leiding 

van Michael Brodda op het programma, 
eigenaar van de bioboerderij Lichtenborner 
Kräuter in de buurt van Kassel. Thema van 
dit educatieve evenement: wat is het nut 
van theekruiden en hoe dragen we er zorg 
voor? Wat komt dit nuttige en sympathieke 
initiatief  in een kunsttentoonstelling doen?

Eén bijdrage in het Ottoneum valt moeilij-
ker te situeren binnen de ecologische the-
matiek die in het Ottoneum centraal staat: 
de zaal met sculpturen van de Noorse Aase 
Texmon Rygh. Geboren in 1925, is Rygh 
een van de oudste levende kunstenaars in 
deze documenta. Haar werk wortelt in de 
klassiek-modernistische sculptuur van vóór 
en vlak na de Tweede Wereldoorlog en 
onderscheidt zich vooral door een steeds 
terugkerend motief: de Möbiusring, een 
vorm die de idee van oneindigheid en dus 
een soort kosmische transcendentie 
oproept. Ryghs werk behoort niet tot de top 
van de Europese modernistische beeld-
houwkunst, en haar fixatie op het 
Möbiusmotief  maakt mede de beperktheid 
van haar werk uit, maar het loutere feit dat 
haar sculpturen aan de doorzichtigheid, de 
letterlijkheid, de verstikkende morele cor-
rectheid of  de evidente geschiedfilosofische 
lesjes van de andere werken ontsnapt, doet 
je opgelucht ademhalen. Maar waarom 
wordt Ryghs werk in het Ottoneum gepre-
senteerd? Wat hebben deze sculpturen met 
‘the question of  seeds and the making of  
earth, life, food, art, stories, intra-action, 
and worldliness’ te maken? Zit de link in de 
esthetiek van natuurlijke materialen, meer 
bepaald in het feit dat Rygh haar vormen in 
warme materialen als hout uitvoert? 
Nee, de genoemde kenmerken van Ryghs 
werk zijn te secundair om het in een ecolo-
gisch probleemveld te kunnen situeren. 
Dat nodigt ons evenwel uit om een andere 
vraag stellen: is het zinvol om een sectie 
samen te stellen met kunstwerken die in 
enge zin ecologische kwesties thematiseren? 
Het antwoord is negatief. In het Ottoneum 
wordt op een fatale wijze gedemonstreerd 
dat het in strikte zin thematiseren van ‘the 
question of  seeds and the making of  earth, 
life, food…’ slechts tot eenduidige, moralise-
rende of  belerende kunst kan leiden.

8. De Orangerie

De Orangerie werd rond 1700 opgetrokken 
als een koninklijk zomerpaleis en deed tevens 
dienst als binnentuin voor exotische planten. 
Sinds 1992 fungeert de Orangerie als een 
‘kabinet’ voor astronomie en fysica waarin 
een groot aantal wetenschappelijke instru-
menten voor het publiek worden ontsloten. 
Is een dergelijke museale ruimte een goede 
locatie voor de presentatie van hedendaagse 
kunst? Het antwoord op deze vraag hoeft niet 
per definitie negatief  te zijn – al hebben we al 
talloze malen de gecombineerde opstelling 
van wetenschappelijke apparaten en kunst-
werken zien mislukken. Als zo’n expositie 
echter meerdere honderdduizenden mensen 
op de been brengt, dan is zeker gerede twijfel 
geboden. Waarom zo’n massa bezoekers 
door een tot de nok met zeer specialistische 
instrumenten gevuld museum pompen? 
Is dat verantwoord? Het lijkt erop dat het ver-
langen van de curator om banden te smeden 
tussen kunst en wetenschap het hebben 
gehaald van bezwaren van praktische aard.

Hoe is Carolyn Christov-Bakargiev omge-
gaan met de organisatorische en inhoude-
lijke uitdaging om hedendaagse beeldende 
kunst op deze plek te brengen? De chaos aan 
de ingang van het museum spreekt alvast 
boekdelen. Het museumpersoneel is op deze 
opdracht eenvoudigweg niet berekend. 
Het is overduidelijk dat zij in normale 
omstandigheden slechts een handvol bezoe-
kers per dag verwelkomen. Eenmaal bin-
nengekomen blijkt dat zelfs niet wordt vol-
daan aan de minimale eis om de bezoeker 
naar de kunstwerken of  andere objecten te 
leiden die tijdelijk in het museum zijn onder-
gebracht. De bezoekersgids maakt bijvoor-
beeld melding van de expositie van het 
bouwmodel van de Z1, een vroege compu-
ter die door Konrad Zuse in 1938 werd ont-
wikkeld. Het model staat ergens tussen 
andere apparaten op de gelijkvloerse verdie-
ping. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat 
we aan al die objecten evenveel aandacht 
besteden? Als we de Z1 uiteindelijk na veel 
vijven en zessen hebben gevonden, blijkt 
het toestel nauwelijks belangstelling te kun-
nen wekken. Het is een ‘stom’ object; de 
vorm ervan is betekenisloos. Hoe het 

gefunctioneerd heeft is volstrekt onduide-
lijk. Een van de eerste computers? So what! 
Dat Zuse ook tekende, aquarelleerde en 
schilderde, en dat die konterfeitsels ook wor-
den tentoongesteld, weet dit betekenisdeficit 
op geen enkele manier te compenseren. 
Zuse is een kunstenaar van het zevende 
knoopsgat, een veredeld amateur. Is het vol-
doende dat de uitvinder van een van de eer-
ste computers ook geschilderd, getekend en 
geaquarelleerd heeft om die maaksels aan 
het publiek van de documenta te tonen? Ons 
dunkt van niet.

Op de eerste verdieping staan we oog in 
oog met allerlei instrumenten waarvan de 
betekenis ons totaal ontgaat en waarover 
we niets te weten komen. Het is opnieuw 
nauwelijks duidelijk waar de werken van de 
documenta-deelnemers zich bevinden. 
Kaartjes met namen van kunstenaars en 
titels van kunstwerken ontbreken groten-
deels. Wegwijzers brengen geen raad. Een 
radeloze suppoost maakt een afwerend 
gebaar als we haar benaderen. De bezoe-
kers lopen elkaar achterna als apen. 
Arriveren we dan toch bij de ‘werken’, dan 
blijken die in feite even hermetisch te zijn 
als de apparaten die tot de collectie van de 
Orangerie behoren. We staan voor een aan-
tal toestellen die gemaakt zijn door de Fin 
Erkki Kurenniemi: het Electric Quartet
(1967), een instrument dat hij maakte 
voor Mauri Antero Numminen en zijn 
groep Sähkokvartetti, of  de DIMI-S (1972), 
dat net als het Electric Quartet door een 
groep musici collectief  bespeeld moet wor-
den. In de ruimte flikkeren ook allerlei 
schermen, maar de noodzakelijke uitleg 
over de inzet van dit audiovisuele materiaal 
is zo goed als afwezig. In de gids lezen we 
dat we in niets minder dan de eerste uitvoe-
rige retrospectieve van Kurenniemi te gast 
zijn. Het moet zowat de meest in zichzelf  
gekeerde terugblik op een oeuvre zijn. Uit 
de presentatie spreekt in feite alleen maar 
groot onbegrip over de eigenlijke inhoud en 
missie van de Orangerie en de geselecteerde 
kunstenaars. Noch de bijzondere – maar 
voor de meeste bezoekers onbegrijpelijke – 
objecten, noch de bezoekers – die massaal 
op zoek zijn naar hedendaagse kunst – wor-
den in de Orangerie met respect behandeld.

Als we op onze stappen terugkeren met de 
intentie de Orangerie te verlaten, valt ons 
oog plots op een merkwaardig schilderijtje, 
Gemäldeuhr, in 1825 geschilderd door G. 
Ulbricht. Het gaat om een landschap waarin 
een kasteel opdoemt. Het merkwaardige is 
dat op de ‘gevel’ van het kasteel een echt uur-
werk is bevestigd, waarvan de mechanische 
aansturing achter het canvas is verborgen. 
Het is een schilderij dat de tijd aangeeft. Als 
we van onze verbazing over dit curiosum 
bekomen zijn, merken we dat de klok niet is 
aangebracht op een manier die recht doet 
aan de wetten van het perspectief. Kasteel en 
klok leggen een andere kijkrichting op. Er 
wringt iets. Nadat we even verderop de ene 
na de andere bezoeker door een van de ver-
rekijkers zien turen, gunnen we onszelf  ook 
een kans. Wat blijkt: het kijkinstrument staat 
zo opgesteld dat de bezoeker door het kijkgat 
een groot uurwerk in het Auepark kan zien.

9. Karlsaue

De wandeling naar de klok in het Auepark 
neemt algauw een klein halfuur in beslag. 
Aangekomen bij Clocked Perspective, het werk 
van de Albanese kunstenaar Anri Sala, blijkt 
het reusachtige, op een mast gemonteerde 
uurwerk een afwijkende vorm te hebben, 
overigens zonder dat het daarom de ‘verkeer-
de’ tijd aangeeft: het is ovaal in plaats van 
rond. Het uurwerk in het schilderijtje van 
G. Ulbricht is perfect rond, maar vloekt per-
spectivisch met de rest van het schilderij; 
Sala’s uurwerk leek een perfect ronde vorm 
te hebben toen we het bekeken door de ver-
rekijker, maar is in werkelijkheid ellipsvor-
mig. Deze vindingrijke omkering is evenwel 
geen doel op zich. Het is een breekijzer om al 
te lichtzinnige of  onbewuste ideeën over tijd 
en ruimte open te wrikken. Terwijl zowel 
Gemäldeuhr van Ulbricht als Clocked 
Perspective van Anri Sala letterlijk een 
moment aangeven – het op het uurwerk af  te 
lezen tijdstip – roepen ze daarnaast de dis-
cussie op over de verstreken tijd – iets waar 
een klok normaal gezien geen aanleiding toe 
geeft. Gemäldeuhr van G. Ulbricht dateert uit 
een andere epoque; het schilderij laat niet na 
ons daarop te wijzen – het dateert van 1825 
en de verstreken tijd is letterlijk en figuurlijk sculpturen van Aase Texmon Rygh in het Ottoneum

William Kentridge

The Refusal of  Time, 2012, installatie Hauptbahnhof
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zichtbaar; tussen de eerste ontdekking van 
Clocked Perspective – via de verrekijker – en de 
daadwerkelijke constatering van de vreemde 
vorm van het uurwerk ligt een lange wande-
ling. Dat de verrekijker bovendien een essenti-
eel bestanddeel is van Sala’s project wordt 
nog het meest duidelijk als je op een kaart de 
afstand tussen beide – de verrekijker en het 
uurwerk – natrekt. De verrekijker bevindt 
zich in de ‘cockpit’ van de Orangerie, de klok 
op het einde van een enorme kunstmatige 
waterpartij. De kaart maakt ook duidelijk dat 
de lijn tussen beide slechts een onderdeel is 
van een fijnmazig geometrisch plan waarvan 
de Orangerie het vertrek- én uitkijkpunt 
vormt. Sala’s werk heeft dus niet enkel betrek-
king op de tijd, bemeesterd door de uurwerk-
maker, maar ook op de ruimte, geknecht door 
de landschapsarchitect. Het in de late 17de 
eeuw in opdracht van landgraaf  Karl gete-
kende barokke landschapspark vormt inder-
daad het ruimtelijke equivalent van de tuigen 
waarmee de tijd wordt gemeten.

Bekijken we opnieuw de kaart waarop alle 
kunstwerken zijn aangeduid die naar aanlei-
ding van de documenta een tijdelijk onderko-
men hebben gevonden in de Karlsaue, dan 
valt eerst en vooral de grote hoeveelheid wer-
ken op. Geen enkele voorgaande editie van de 
vijfjaarlijkse tentoonstelling omvatte zoveel 
werken in het park. Een andere vaststelling 
betreft de spreiding van deze werken. Het 
gehele park, zowat anderhalve vierkante kilo-
meter groot, vormt het decor voor de 
documenta. Omdat de werken zo ver uit elkaar 
liggen, wordt de wandeling deel van de erva-
ring van de kunst. Het park biedt zich in al 
zijn verscheidenheid, rijkdom en pracht aan. 
Dat Carolyn Christov-Bakargiev lering heeft 
getrokken uit de bevindingen van Anri Sala 
blijkt uit de plaatsing van de werken: het 
strakke grid van het barokke park dat het uit-
gangspunt zou kunnen vormen van een zeer 
precies parcours blijft zo goed als onbenut. 
De werken lijken als bij toeval op hun plaats 
in het park te zijn gevallen. Deze zeer bewuste 
keuze – al lijkt het tegendeel het geval – heeft 
verregaande praktische gevolgen voor het 
bezoek aan het park. Omdat het onmogelijk is 
om een route te herkennen, is het aan elke 
bezoeker om een route uit te stippelen door 
het park. Er is eenvoudigweg geen voorbe-
dacht parcours, waarlangs de kunstwerken 
een na een kunnen worden ‘geplukt’. Maar er 
is meer: omdat de werken ook op de meest 
onverwachte plaatsen te bezichtigen zijn – bij 
paden maar ook tussen paden in – is het 
haast onmogelijk om álle werken te zien. Wie 
zijn bezoek aan het park opvat als een verove-
ringstocht komt van een koude kermis thuis. 
Christov-Bakargiev wil de bezoeker van de 
documenta niet alleen in contact brengen met 
de weergaloos mooie natuur van de Karlsaue, 
ze vraagt ook uitdrukkelijk een andere 
omgang met kunst die niet op consumptie, 
maar op ervaring en reflectie is gericht.

In de Karlsaue zijn vele ‘soorten’ kunst te 
zien, die ofwel in aparte – duurzaam gecon-
strueerde – paviljoenen zijn ondergebracht of  
gewoon in openlucht staan opgesteld. 
Alhoewel de diversiteit van de werken zeer 
groot is, is het toch opvallend dat zeer veel 
werken getuigen van een politiek of  maat-
schappelijk engagement. Zelfs een van de 
meest ‘autonome’ kunstwerken in de 
Karlsaue, Idee di pietra van Giuseppe Penone – 
een grote bronzen boom waarin een giganti-
sche riviersteen vervat zit – sluit aan bij een 
van de centrale bekommernissen van de ten-
toonstelling in het park: de zorg voor het mili-
eu, in de meeste brede betekenis van het 
woord. Omdat de Italiaanse arte poverakun-
stenaar de grootste moeite heeft gedaan om de 
boom er als een levend organisme te doen uit-
zien, waarin hij overigens is geslaagd, valt des 
te meer op dat de boom – in putje zomer – geen 
enkel blad draagt. Penone’s werk, dat overi-
gens als eerste geïnstalleerd werd, ruim twee 
jaar voor de opening van dOCUMENTA (13),
 is echter meer dan de evocatie van een ecolo-
gische nachtmerrie. Idee di pietra is geen slo-
gan, maar een beeld dat meerdere tegenstel-
lingen in elkaar vervlecht: levende materie 
versus dode; boom versus kei; verticaliteit 
versus zwaartekracht. Het is een complex 
beeld dat even poëtisch is als dreigend. 
Hetzelfde kan worden gesteld over Scaffold
van Sam Durant, een werk dat op een afstand 
nog het meest lijkt op een klimrek, maar dat 
bij nadere beschouwing een montage is van 
verschillende schavotten – van de stellage 
waaraan John Brown in 1859 werd opge-
hangen tot het schavot dat Sadam Hoessein 
in 2006 fataal werd. Durants werk staat 
schitterend opgesteld: wie de in elkaar 

geschoven schavotten via een metalen trap 
betreedt, heeft een prachtig uitzicht op het 
reusachtige bassin van het park. Wreedheid 
en schoonheid zijn op een listige manier met 
elkaar verweven.

De werken van Penone en Durant zijn 
jammer genoeg uitzonderingen. De meeste 
‘geëngageerde’ werken vallen naadloos 
samen met hun politiek correcte inhoud, die 
in sommige gevallen zelfs ronduit belache-
lijk is. Zo heeft Brian Jungen een échte speel-
tuin gemaakt… niet voor kinderen, maar 
voor honden. Een ridicule bijdrage, maar het 
kan nog gekker. De Thaise kunstenares 
Araya Rasdjarmrearnsook, ook een liefheb-
ster van de blaffende viervoeter, heeft een 
tijdlang in haar paviljoentje met een hond 
geleefd, houdt een vurig pleidooi om de 
naam van de tentoonstelling te veranderen 
in dogumenta en vraagt aan de bezoekers een 
bijdrage voor haar hondencrèche in 
Thailand. Je houdt het niet voor mogelijk dat 
dit idiote voorstel de documenta heeft 
gehaald! Elders worden weliswaar zeer 
schrijnende maatschappelijke, politieke of  
historische situaties of  gebeurtenissen aan 
de kaak gesteld, maar is van enige artistieke 
bewerking niet of  nauwelijks sprake. De his-
toricus Gunnar Richter is honderd dagen 
aanwezig in het park en is aanspreekbaar 
over de jodenvervolging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in en nabij Kassel. Robin Kahn 
vraagt aandacht voor het lot van de bevol-
king van de westelijke Sahara, die in het 
eigen woongebied gevangen werd gezet 
nadat het door Spanje verlaten en door 
Marokko ingepalmd werd. Het zijn zonder 
meer reële en belangrijke problemen, maar 
voor hun presentatie zijn andere media meer 
aangewezen: een geschiedenisboek, een 
documentaire, een voordracht… Nog proble-
matischer dan deze eendimensionele bijdra-
gen, die tenminste nog getuigen van een 
vorm van engagement, zijn een aantal ‘wer-
ken’ die enkel als vormen van wellness kun-
nen worden gekarakteriseerd. Zo heeft de 
Mexicaan Pedro Reyes een paviljoen beteke-
nisvol ‘sanatorium’ gedoopt: bezoekers kun-
nen na een intakegesprek kiezen uit een 
reeks therapieën. De Amerikaan Paul Ryan 
biedt in zijn paviljoen een collectieve thera-
pie aan, threeing, ‘een yoga van verhoudin-
gen tussen drie spelers’. Dat het park 
enerzijds een podium biedt aan bijdragen 
waarin zeer aangrijpende wantoestanden 
worden aangeklaagd, maar anderzijds de 
kaart wordt getrokken van de individuele of  
groepstherapie, is zonder meer bijzonder 
kwalijk. Erger dan de verwarring tussen een 
geschiedenisboek en een expositie van 
hedendaagse kunst is immers de identificatie 
van een kunstmanifestatie met kwakzalverij.

De tentoonstelling in de Karlsaue, ruimte-
lijk briljant geconcipieerd, is duidelijk het 
toneel van vele misverstanden en onnozel-
heden. Af  en toe is er wel iets te zien of  te 
beleven dat nog lang zal blijven nazinderen: 
de tamelijk hermetische, maar toch prikke-
lende installatie van de Georgische Thea 
Djordjadze of  de puntige, ironisch verpakte 
kritiek van de Amerikaan Jimmie Durham. 
Het meest beklijvende moment in de 
Karlsaue – misschien wel van de gehele 
documenta – danken we aan de Franse kun-
stenaar Pierre Huyghe. Geen enkele weg op 
de kaart voert rechtstreeks naar zijn bijdra-
ge; een voor de gelegenheid platgetreden 
stuk wildernis leidt ons ernaartoe. Nog voor 
we het kunstwerk zien, ruiken we al iets: de 
onaangename geur van rottende planten of  
ontbindende algen. We komen aan bij een 
dode boom, kriskras op elkaar gestapelde 
blokken beton, stukken asfalt, welig tieren-
de planten, opgehoopt zand. Een man 
besproeit de gehele site, geholpen door een 
vrouw. En dan gebeurt er iets wonderlijks: 
een grote magere witte hond loopt op ons 
toe; een van zijn vier poten is roze geschil-
derd. Even later wordt hij vergezeld van een 
kleiner exemplaar, tevens van een roze plek 
voorzien. Natuur gecontamineerd door 
kunst? Nauwelijks later doet zich een tweede 
wonder aan ons voor: tussen alle planten, 
hopen zand, dode takken, stronken en afval 
zien we een sculptuur van een naakte 
vrouw, liggend op een betonnen sokkel, de 
benen licht gespreid; haar hoofd is een korf  
waarnaar bijen voortdurend af  en aan vlie-
gen. Kunst besmet door natuur? Alhoewel 
de gehele site zorgvuldig door Pierre 
Huyghe is bedacht, getuige een schets in de 
bezoekersgids, geeft de kunstenaar op ten 
minste twee manieren aan dat hij geen of  
althans weinig controle heeft op de mate 
waarin de natuur de kunst infecteert. 

De eerste aanwijzing is de titel – Untilled, in 
het Nederlands: ongecultiveerd, onbebouwd, 
braakliggend. De tweede vingerwijzing is de 
omschrijving van het project: ‘Alive entities 
and inanimate things, made and not made. 
Dimensions and duration variable’. Huyghe 
heeft een verbluffende ‘installatie’ gecreëerd: 
een plaats waar iets ongemeen sterks gereali-
seerd is – het beeld van de naakte vrouw 
waarvan het hoofd een bijenkorf  is – maar 
ook een plek waar iets kán gebeuren wat nie-
mand voorzien heeft. De suggestie van die 
potentialiteit is adembenemend.

Bij wijze van besluit

In dOCUMENTA (13) worden talloze proble-
men aan de kaak gesteld die onze globe 
momenteel in de greep houden, en daarbij 
wordt gewezen op de haast onmogelijke rela-
tie tussen die problemen en de hedendaagse 
kunst. De tentoonstelling laat zien wat kunst 
in extreme omstandigheden vermag, maar 
ook en vooral wat kunst niet ‘kan’, en waar zij 
verstek moet laten gaan. Jammer genoeg 
bevat dOCUMENTA (13) ook heel wat kunst-
werken waarin dit onvermogen ongereflec-
teerd blijft: we krijgen dan slechts een kreet of  
een klacht te horen. Het grootste pijnpunt is 
evenwel het contrast tussen de immense pro-
blemen die in dOCUMENTA (13) worden 
aangekaart en de miezerige oplossingen die 
worden voorgesteld. Alleen al de suggestie 
dát de kunst oplossingen kan bieden voor 
ingrijpende mondiale problemen, is erg 
bedenkelijk te noemen. Bovendien is die sug-
gestie in tegenspraak met de eerlijke manier 
waarop de tentoonstelling elders wél het 
beperkte oplossingsvermogen van de kunst 
aangeeft. Dat een dramatische analyse van de 
toestand van onze wereld gecounterd wordt 
met kunstwerken die individuele of  collectie-
ve vormen van therapie en wellness betreffen, 
moet zelfs als een vorm van klassiek ideolo-
gisch bedrog worden gekarakteriseerd.

Dat dOCUMENTA (13) de editie is van de 
zogenaamde ‘locational turn’, is na de niet 
korte wandeling langs de verschillende 
– niet eens alle! – locaties geen loze belofte 
gebleken, for better or for worse (dat laatste 
vooral in het Ottoneum, de Orangerie en de 
Karlsaue). Geen enkele van de voorgangers 
van Carolyn Christov-Bakargiev heeft zo 
grondig de locatie onderzocht waar de docu-
menta plaats heeft. De künstlerische Leiterin

heeft ons gewezen op de navrante geschiede-
nis van Breitenau; ze heeft ons kennis laten 
maken met een weergaloze sculptuur in de 
openbare ruimte, de Aschrottbrunnen van 
Horst Hoheisel; het Fridericianum zullen we 
nooit meer bezoeken zonder de pijnlijke 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in 
ons achterhoofd; het bezoek aan de Karlsaue 
– en het zeer intelligente gebruik van het 
park – zal ons voor altijd bijblijven. Enzovoort. 
Ondanks het feit dat we enkel Kassel bezoch-
ten en niet de drie andere zustersteden, 
Banff, Alexandrië/Caïro en Kaboel, hebben 
we kunnen constateren dat de omgang met 
de kunst en de kunstenaars van deze steden 
diepgaand en respectvol was en dat verschil-
lende kunstenaars uit andere steden en lan-
den hieromtrent op een grondige en (artis-
tiek) interessante manier kunstwerken 
hebben gerealiseerd.

De manifestatie moet echter vooral de 
geschiedenis ingaan als de editie waarin de 
conceptie van wat tentoonstellen is – en de 
voorstelling van wat het bezoeken van een 
tentoonstelling is – een volstrekt originele 
invulling heeft gekregen. De tot het uiterst 
opgedreven leegte van het grootste deel van 
het gelijkvloers van het Fridericianum en 
de extreme verdichting van de presentatie 
in de achtergelegen hemicyclische ruimte 
– alsook de manipulatie van het ruimte- en 
tijdgevoel van de bezoeker die daarmee 
gepaard ging – kunnen zonder meer histo-
risch worden genoemd. De intentie om 
enerzijds globale concepten te smeden (per 
locatie), en deze anderzijds overboord te 
gooien waar ze de individuele kunst(enaars) 
dreigen te overschaduwen, getuigt van een 
zelden waargenomen aandacht, respect en 
intelligentie. Het zijn slechts twee krachtige 
voorbeelden van een uiterst minutieuze, tot 
in het detail bedachte regie van de belang-
rijkste tentoonstelling ter wereld. Dat de 
curator van de documenta zich ten slotte 
gerealiseerd heeft dat zo’n immense exposi-
tie niet volledig kán worden bezocht en dat 
ze de bezoeker – ons toch! – heeft overtuigd 
dat ze niet volledig hóéft te worden bezocht, 
is een gedachte die ons zou moeten overtui-
gen om het pak van de (kunst)consument 
definitief  aan de wilgen te hangen.

dOCUMENTA (13) liep van 9 juni tot 16 
september 2012 in Kassel.

Pierre Huyghe

Untilled, 2011-2012, installatie Karlsaue
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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

rr

JULIETTE
JONGMA
AMSTERDAM
Baw-lal. Group Exhibition
Frank Hannon, Pawel Kruk, 
Benoît Maire, Willem Oorebeek, 
Pablo Pijnappel
tot 23/02

Art Rotterdam
Michiel Ceulers, Arjan van 
Helmond, Lisa Oppenheim, 
Melissa Gordon, Florian and 
Michael Quistrebert
07/02 tot 10/02

WILLEM
BAARS
PROJECTS
The Great Escape 
Guillaume Bijl, Vaast Colson, 
Koenraad Dedobbeleer, Kristof 
van Gestel, Lieven Hendriks, Gert 
Robijns, Frank Koolen  
Curated by Frank Koolen.
26/1 tot 09/03

Ido Vunderink
16/03 tot 20/04

GALERIE 
VAN GELDER
24 Years Ahead
John M Armleder
A retrospective show in
extended space >250 m2

tot 23/02

Art Rotterdam
Matthew Lutz–Kinoy
07/02 tot 10/02

The Armory Show, New York
Marijke van Warmerdam
07/03 tot 10/03

Naakt / Naked
Jaap Kroneman
OPENING 02/03, 17:00-19:00
02/03 tot 10/04

C&H ART
SPACE
Group Show: 
Gallery Artist + Guest
tot 26/01

The Maiden Element
New work: photography and 
drawings
Emily Kocken
OPENING 02/02, 15:00-19:00
02/02 tot 23/03 

GALERIE 
RON MANDOS
Drawings, kinetic sculptures, 
photographs
Peter Feiler, Christiaan 
Zwanikken, Jan Hoek
OPENING 19/01, 17.00-19.00
tot 16/02

Lost in time… Adrift in history. 
Sculptural installations
Nika Neelova
OPENING 23/02, 17.00-19.00
23/02 tot 23/03

ELLEN DE 
BRUIJNE
PROJECTS
In EDBPROJECTS

A way of making
Maria Pask & Frederique Bergholtz
tot 23/02

New work
Otto Berchem
02/03 tot 06/04

In EDB/DOLORES

Karin Hasselberg
tot 23/02

Craig Drennen
02/03 tot 06/04

Art Rotterdam Projections
Erkka Nissinen
07/02 tot 10/02

Arco Madrid
Falke Pisano, Jeremiah Day, 
Pauline Boudry/Renate Lorenz, 
Evi Vingerling
13/02 tot 17/02

GALERIE
FONS 
WELTERS
Jan De Cock
02/02 tot 09/03

Magali Reus
16/03 tot 20/04

Art Rotterdam
07/02 tot 10/02

GALERIE
DE EXPEDITIE
MickeyMinniePlutoHuey
LouieDeweyDonaldGoofy
Sacramento
Pieterjan Ginckels
30/11 tot 22/12

Joe Scanlan
02/03 tot 27/04

Art Rotterdam
Lara Viana, Yonatan Vinitsky, Joe 
Scanlan, Thomas Raat, Jaroslaw 
Flicinski, Pieterjan Ginckels, Paul 
Beumer, Rachel Adams
Pieterjan Ginckels is Focused
Artist on Art Rotterdam  
07/02 tot 10/02

ART AFFAIRS
New York Project 
(Modellen en tekeningen)
Ewerdt Hilgemann
25/01 tot 16/03 

GALERIE 
GABRIEL ROLT
Song of the roustabouts
Douglas White
OPENING 19/01, 17:00-19:30
19/01 tot 23/02

Easter and oak trees
Bertien Van Manen
OPENING 02/03, 17:00-19:30
02/03 tot 06/04
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Nieuws
Museumcultuur Strombeek | GENT. Het S.M.A.K. te 
Gent en Cultuurcentrum Strombeek hebben een langdu-
rig samenwerkingsproject opgestart. Jaarlijks wordt in 
twee projecten aan de hand van kunstwerken uit de col-
lectie van het S.M.A.K. een thema in de diepte uitgewerkt. 
De thema’s voor 2013 zijn een subjectief  overzicht van de 
schilderkunst van de jaren 60 tot nu, en een project over 
de veranderingen van de beeldhouwkunst gelieerd aan de 
evolutie in de dans. In de tentoonstelling Het Ding (tot 7 
februari) ligt de focus op een artistieke beweging die begon 
in de jaren 60 en die het schilderij als ‘ding’ centraal stelde 
in het denken over schilderkunst. De tentoonstelling 
brengt een groot aantal bruiklenen uit de S.M.A.K.-collectie 
samen met werken uit diverse privécollecties en geeft de 
toeschouwer inzicht in de manier waarop het schilderij 
zich in die periode letterlijk ‘in beeld’ zette. Er zal werk te 
zien zijn van onder anderen Sol LeWitt, Raoul De Keyser, 
Dan Van Severen, Eugène Leroy, Gerhard Richter, Andy 
Warhol, Jan Schoonhoven, Amédée Cortier, Walter 
Swennen en Marthe Wéry. (www.smak.be en www.
ccstrombeek.be)

Lemmens en Stommels schenken collectie Russische 
boekkunst aan Van Abbemuseum. De Nijmeegse verza-
melaars Albert Lemmens en Serge Stommels hebben een col-
lectie van ruim 13.500 titels geschonken aan de bibliotheek 
van het Van Abbemuseum. De collectie omvat 20ste-eeuwse 
boekkunst en naslagwerken over Russische kunst, en bestaat 
uit onder meer kunstenaarsboeken, kinderboeken, grafiek en 
tijdschriften. Daaronder bevinden zich ook boeken en tijd-
schriften die vormgegeven en/of  geïllustreerd werden door de 
kunstenaars El Lissitzky (1890-1941) en Ilya Kabakov 
(°1933). Ze zijn te zien in de tentoonstelling Lissitzky-Kabakov, 
Utopie en werkelijkheid die tot en met 28 april loopt. Met deze 
schenking wordt het Van Abbemuseum het grootste openbaar 
toegankelijke kenniscentrum op het gebied van 20ste-eeuwse 
Russische kunst in West-Europa. (www.vanabbemuseum.nl)

De Paviljoens sluit de deuren in 2013. Museum De 
Paviljoens in Almere zal in 2013 de deuren sluiten. Meer 
nieuws over deze sluiting volgt in de nabije toekomst. 
Het Museum is ondergebracht in de Aue Paviljoens van 
de Belgische architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem. 
Ze werden in 1992 gebouwd als tijdelijke tentoonstellings-
ruimte voor Documenta IX in Kassel en twee jaar later ver-
plaatst naar Almere Stad. De laatste twee tentoonstellingen 
van Museum De Paviljoens, met aankopen en archiefstuk-
ken uit de periode 2001-2012, zijn te zien tot 30 juni 2013. 
People can only deal with the fantasy when they are ready for it. 
De Paviljoens 2001-2012 toont een overzicht van de collec-
tie, met werk van onder anderen Bik Van der Pol, Yael 
Davids, Job Koelewijn, Barbara Visser, Meschac Gaba, 
Germaine Kruip en Suchan Kinoshita. It’s an Ongoing 
Process: Ontwerpers voor De Paviljoens 2001-2012 toont 
grafische ontwerpen voor publicaties, flyers en zaalteksten 
van het museum, met ontwerpen van Ian Brown, Laurenz 
Brunner, Corine Datema, LUST, Sandra Kassenaar, Luna 
Maurer en Niels Schrader. (www.depaviljoens.nl)

Lokaal 01 Breda sluit de deuren in 2013. De Nederlands-
Vlaamse instelling voor actuele kunst Lokaal 01, met vesti-
gingen in Breda en Antwerpen, heeft vernomen dat haar pro-
gramma in Breda voor de komende twee jaar niet gehonoreerd 
wordt door het Mondriaan Fonds. Het bestuur en de directie 
van de instelling hebben daarop besloten dat instandhouding 
van Lokaal 01 Breda niet langer realistisch is. Bij Lokaal 01 
hebben de afgelopen 33 jaar bijna duizend Nederlandse en 
buitenlandse kunstenaars tentoongesteld. In 1981 betrokken 
een aantal Bredase kunstenaars het pand aan de Kloosterlaan 
138. Van daaruit ontstond stapsgewijs een broedplek voor 
jonge beeldende en geluidskunstenaars. In 1993 kwam er de 
locatie in Antwerpen bij. Daar krijgen internationale kunste-
naars nog steeds de kans om een vrije werkperiode door te 
maken, in gesprek te gaan met jonge kunstcritici en een pre-
sentatie te laten zien van hun resultaten aan het eind van hun 
verblijf. Lokaal 01 Antwerpen blijft de komende vier jaar zeker 
bestaan, dankzij de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en 
van de Stad Antwerpen. Lokaal 01 Breda wil het afscheid met 
een ultieme tentoonstelling markeren. De afscheidsmanifes-
tatie moet een ode worden aan de kunstenaars die het pro-
gramma van de instelling hebben bepaald. De tentoonstelling 
wordt georganiseerd in de eerste helft van 2013. (www.
lokaal01.org en www.lokaal01.be)

CBKU heeft deuren gesloten. Op 2 december liep in 
Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) de laatste ten-
toonstelling af. Het CBKU werd in 1992 opgericht en werd in 
2007 na de fusie met stichting Grafisch Atelier Utrecht 
uitgebreid met een grafisch atelier voor kunstenaars. 
De sluiting volgt op het stopzetten van de exploitatiesubsidie 
door zowel de Provincie Utrecht als de Gemeente Utrecht. 
De Provincie vindt kunst en cultuur geen kerntaak meer 
en de Gemeente Utrecht kan en wil het wegvallen van de 
provinciale subsidie niet opvangen. (www.cbk-utrecht.nl)

SKOR stopt en herorganiseert activiteiten. Zoals door 
het ministerie van OCW aangegeven, ontvangt SKOR | 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte vanaf  2013 geen 
structurele subsidie meer. SKOR realiseerde sinds 1999 

kunstprojecten in het publieke domein. De nieuwe situatie 
dwingt de organisatie tot drastische maatregelen. De orga-
nisatie wil het archief  overdragen aan de Gerrit Rietveld 
Academie, als onderdeel van een nog te ontwikkelen ken-
niscentrum. De internationale activiteiten kunnen worden 
overgenomen door het Europees Netwerk van Producenten 
van Kunst in de Openbare Ruimte (ENPAP), dat in 2010 
mede door SKOR is geïnitieerd. Open. Cahier over kunst en het 
publieke domein zou verder kunnen gaan als de zelfstandige 
stichting OPEN!, een internationaal online- en offlineplat-
form voor experimenteel gedachtegoed over kunst, cultuur 
en het publieke domein. Met Stroom Den Haag staat een 
structurele samenwerking op stapel, mede ter versterking 
van het kenniscentrum van dit instituut. De nieuwe coöpe-
ratie TAAK zal fungeren als een internationaal platform 
voor vernieuwende kunstpraktijken en kennisproductie in 
relatie tot onderwerpen van publiek belang als ecologie, ste-
delijkheid, social design en mensenrechten. TAAK ontwik-
kelt in dialoog met haar partners innovatieve (artistieke) 
strategieën en nieuwe perspectieven op een veranderende 
wereld. Een selectie projecten van SKOR wordt voortgezet 
onder TAAK. (www.skor.nl en www.taak.me)

Stroom Den Haag en platform Open! starten structu-
rele samenwerking. Beide instellingen vinden elkaar in 
een interdisciplinaire benadering van de stad en openbaar-
heid. Open! zal het actuele activiteitenprogramma van 
Stroom met een theoretische en reflectieve invalshoek aan-
vullen. Stroom biedt Open! een vorm van veldwerk, nieuwe 
doelgroepen en presentatiemogelijkheden. Het vernieuwde 
Open!, voortgekomen uit Open. Cahier over kunst & het publieke 
domein (SKOR), ontplooit zich verder tot een platform voor 
experimenteel gedachtegoed over kunst, stedelijke cultuur 
en publiek domein. Het initieert thematische (digitale) publi-
caties, draagt met lezingen en symposia bij aan het pro-
gramma van Stroom en zal regelmatig samenwerken met 
landelijke onderzoeksinstellingen. Begin dit jaar wordt de 
nieuwe website van Open! gelanceerd en haar onderzoeks-
programma openbaar gemaakt. (www.stroom.nl)

SMART en NIMk vormen nieuwe organisatie NASA. 
SMART Project Space en het Nederlands Instituut voor de 
Mediakunst (NIMk) hebben besloten de krachten en expertise 
van beide instellingen te bundelen, waarbij vanuit SMART 
een geheel vernieuwde organisatie ontstaat: New Art Space 
Amsterdam (NASA). NASA wil een podium bieden aan kun-
stenaars die ontwikkelingen in de samenleving met nieuwe 
ideeën en in nieuwe vormen gestalte geven. Het discipline-
overschrijdende programma moet een breed publiek aanspre-
ken. NASA werkt samen met de stichting Collectie Montevideo 
aan de (internationale) verspreiding van werk, faciliteert de 
uitwisseling van talenten en brengt uiteenlopende media in 
een betekenisvolle maatschappelijke en culturele context. 
(www.nimk.nl en www.smartprojectspace.net)

Brussel. Nieuwe tentoonstellingsruimten. In het najaar 
van 2012 opende in Brussel de Fondation A Stichting haar 
deuren in de voormalige Bata-fabriek. De Stichting kreeg 
erkenning als organisatie van openbaar nut en zal fungeren 
als een platform voor het fotografische beeld. Jaarlijks worden 
drie tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd die gepaard 
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DE WARANDE TURNHOUT
WWW.WARANDE.BE // 014419494

    PARADE
HANS OP DE BEECK 

in de nieuwe tentoonstellingsruimte
van 27 januari tot 14 april 2013
woensdag tot zondag van 11 tot 17 uur 
en donderdag van 11 tot 20.15 uur

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 dilet-
tanten 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

Hogewal 1-9
2514 HA
Den Haag
T. 070-3658985
E. info@stroom.nl 
www.stroom.nl

Luc Deleu - T.O.P. office
Tentoonstelling 20 januari t/m 24 maart 2013

Curatoren Wouter Davidts en 
Stefaan Vervoort, in dialoog 
met T.O.P. Office

Parallel aan de tentoonstelling is een lijvige publicatie 
verschenen over het werk en de praktijk van Deleu en 
T.O.P. office, uitgegeven door Valiz, book and cultural 
projects. ISBN 978-90-78088-60-8, www.valiz.nl

De tentoonstelling is mogelijk 
gemaakt door:
Vlaamse Overheid, Vlaams-Nederlands 
Huis deBuren, de gemeente Den Haag, 
Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie, Duvel Moortgat N.V.

Productie partners zijn:
Vlaams Architectuur Instituut (VAi),
Extra City, LLS 387 en Etablissement d’en 
face projects

Luc_Deleu_Advertentie_WitteRaaf.indd   1 07-01-13   11:07
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G A L E R I E  G R E TA M E E R T

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

VALERIE KRAUSE – SO WEIT SO LANGE
TOBIAS PUTRIH – THE DEATH OF TARELKIN

Vernissage donderdag 07.02.13
Tentoonstelling 08.02.13-20.04.13

gaan met workshops voor jongeren en kinderen. De ruimte 
bevindt zich aan de Van Volxemlaan, naast WIELS. In dezelfde 
buurt zijn nog andere culturele instellingen actief  als Brass, 
P.A.R.T.S. en Komplot. (www.fondationastichting.be)

In de buurt van de Louizalaan, meer bepaald in de 
Washingtonstraat, is in december Galerie Rainhart opge-
start. Deze nieuwe galerie zal zich concentreren op heden-
daagse Latijns-Amerikaanse kunst. (www.rainhart.net)

Gent. Galeries. Beeldend kunstenares Cecilia Jaime open-
de onlangs de Cecilia Jaime Gallery in de historische wijk 
Patershol in het hart van de stad Gent. De galerie toont 
kunst, design en architectuur. (www.ceciliajaime.com)

De Gentse Galerie S&H De Buck viert haar veertigste ver-
jaardag met het tweede deel van de tentoonstelling Het 
Paradijs, dat loopt van 1 tot 31 maart. (www.galeriedebuck.be)

Antwerpen. Galeries. In het najaar van 2012 opende in 
Antwerpen de nieuwe galerie At The Gallery, in een pand 
aan de Leopoldstraat waar ooit veilinghuis Van Herck 
gevestigd was. De galerie beschikt over 600 m² expositie-
ruimte. Zopas liep er een overzichtstentoonstelling van 
Christo & Jeanne-Claude. Momenteel is er nieuw werk te 
zien van de Antwerpse kunstenaar Denmark (°1950). 
At The Gallery presenteert ook werk van Robert Combas, 
Andy Warhol, Jan Fabre, Wim Delvoye, Yves Klein, César en 
vele anderen. (www.atthegallery.be)

Michaël Borremans wint Vlaamse Cultuurprijs voor 
Beeldende Kunst. Vlaams Minister van Cultuur Joke 
Schauvliege heeft op 20 november in CC Strombeek de Prijs 
van de Vlaamse Gemeenschap voor Beeldende Kunst 
2011–2012 uitgereikt aan kunstenaar Michaël Borremans. 
De jury loofde de kunstenaar voor het boeiende spel van 
vorm en inhoud in zijn oeuvre. Hij creëert een eigen univer-
sum, dat tegelijk herkenbaar is en bevreemdend werkt. 
(www.cjsm.vlaanderen.be)

Guillaume Bijl ontvangt Prijs Beeldende Kunst 2012 
van Provincie Antwerpen. De vierjaarlijkse prijs ter 
waarde van 10.000 € wordt toegekend aan Guillaume Bijl 
voor zijn gehele carrière. Bijl brak na zijn debuuttentoonstel-
ling in 1979 (Autorijschool Z in het Antwerpse Ruimte Z) 
internationaal snel door. Zijn installaties zijn over de hele 
wereld te zien. Bijl beoefent een ‘archeologie van het alle-
daagse’. Zijn installaties en stillevens bevriezen het heden in 
al zijn banaliteit en (schijnbare) toevalligheid. Overzichten 
van zijn werk waren onder meer te zien in het M HKA (1996) 
en in het S.M.A.K. (2008). De jury (bestaande uit Bart De 
Baere, Annelies Nagels, Johan Pas, Walter Rycquart, Hilde 
Van Gelder en Christine Vuegen) looft de kunstenaar ook 
voor zijn werk als docent en voor zijn engagement tegenover 
beginnende kunstenaars (onder meer in het NICC).

Curator M HKA wint ICI Independent Vision 
Curatorial Award. Curator Nav Haq, die sinds april 
2012 is aangesteld bij het M HKA, ontving samen met Jay 
Sanders, curator bij het Whitney Museum of  American 
Art, op 19 november in New York de tweede ICI 
Independent Vision Curatorial Award. De curatoren wer-
den door Hans Ulrich Obrist geselecteerd uit zestien geno-
mineerden. Nav Haq was eerder curator bij instellingen 
als Gasworks in Londen en Arnolfini in Bristol, terwijl hij 
meewerkte aan tal van internationale projecten. Haq 
bereidt momenteel de retrospectieve OPTIMUNDUS –
Jos de Gruyter & Harald Thys voor. (www.curatorsintl.org)

De Prijs van de Jonge Kunstkritiek. Op 29 november 
werd in het Stedelijk Museum Amsterdam de derde Prijs 
voor de Jonge Kunstkritiek uitgereikt. De prijs voor Essay 
(€ 7.500) ging naar Roos van der Lint, de prijs voor 
Recensie naar Joke de Wolf  (€ 5.000) en de prijs voor 
Internetkritiek (€ 1.500) naar Marieke Ladru. De Prijs 
voor de Jonge Kunstkritiek is een initiatief  van Witte de 
With, de Appel arts centre en Mondriaan Fonds in samen-
werking met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. 
(www.jongekunstkritiek.net)

Former West. Het vierde Former West congres staat 
geprogrammeerd van 18 tot 24 maart in het Haus der 
Kulturen der Welt in Berlijn. Onder de titel Documents, 
Constellations, Prospects worden proposities in de meest uit-
eenlopende vormen samengebracht: als kunstwerk, dis-
cussie, presentatie, repetitie, dialoog en filmvoorstelling. 
Deze worden op hun beurt verder onderzocht door tijdelijk 
opgestelde werken van kunstenaars als Július Koller 
(Bratislava), Aernout Mik (Amsterdam), Nástio Mosquito 
(Luanda), Christoph Schlingensief  (Berlijn) en het kunste-
naarscollectief  Chto Delat? / What is to be done? (Sint-
Petersburg). Omtrent de noties van kunstproductie, 
opstandige burgerij en infrastructuur worden de lijnen res-
pectievelijk uitgezet door Boris Groys (kunstcriticus, cura-
tor en filosoof), Ranjit Hoskote (dichter, theoreticus en 
curator) en Irit Rogoff  (theoreticus en curator). FORMER 
WEST wil tot een kritische herinterpretatie komen van de 
geschiedenis na 1989 en tot speculaties over een globale 
toekomst door nieuw licht te werpen op hedendaagse 
kunst in relatie tot maatschappelijke en politieke ontwik-
kelingen. Het congres wordt georganiseerd door Haus 
der Kulturen der Welt in samenwerking met BAK, basis 
voor actuele kunst, Utrecht. (www.formerwest.org en 
www.bak-utrecht.nl)

Aanvragen projectsubsidies en ontwikkelingsge-
richte beurzen. Vanaf  2013 maakt Vlaams Minister 
van Cultuur Joke Schauvliege meer geld vrij voor recht-
streekse ondersteuning aan kunstenaars en aan projec-
ten. Van het totaalbudget van het Kunstendecreet gaat 
daarmee 10% naar projectmatige middelen tegenover 
90% naar structurele middelen (voorheen was de verhou-
ding 7% tegenover 93%). Voor beeldende kunstenaars 
biedt deze beslissing een kans om het aandeel van recht-
streekse ondersteuning (ten opzichte van ondersteuning 
aan organisaties) te verhogen. NICC roept individuele 
beeldende kunstenaars op om een kwalitatieve aanvraag 
in te dienen voor projectsubsidie en / of  ontwikkelingsge-
richte ondersteuning. Volgende uiterste indiendatum is 1 
maart. Alle informatie over indiendata, subsidiecriteria 
en indieningsformaliteiten is te vinden via www.kunst
enenerfgoed.be. (www.nicc.be)

Opendeurdagen Sint-Lucas Antwerpen en Sandberg 
Instituut. Op 7 februari van 14 tot 20u houdt het Sandberg 
Instituut opendeurdag. Van 14 tot 16 maart organiseert 
Sint-Lucas Antwerpen studie-informatiedagen in de 
Antwerp Expo Hal. Op za 23 maart is het van 10 tot 17u 
opencampusdag op Campus Congres. (www.sandberg.nl en 
www.sintlucasantwerpen.be)

Call for applications PhDArts. Beeldend kunstenaars en 
designers kunnen nog tot 1 april en 1 oktober een aanvraag 
indienen bij PhDArts voor een onderzoek in en via de kunst-

praktijk. PhDArts is een internationaal doctoraatsprogram-
ma in kunst en design dat uitgaat van de Universteit van 
Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in 
Den Haag. (www.phdarts.eu)

Oproep residenties Frans Masereel Centrum. Nog 
tot 2 februari kunnen aanvragen worden ingediend voor 
een residentie bij het Frans Masereel Centrum. Het 
Centrum ondersteunt de ontwikkeling van grafische pro-
jecten die gebaseerd zijn op artistiek werk of  research, of  
die vertrekken van een artistiek/theoretisch onderzoek. 
Mogelijke kandidaten zijn professionele kunstenaars, 
designers, theoretici, critici en onderzoekers die een con-
sistent curriculum of  een portfolio kunnen presenteren. 
(www.fransmasereelcentrum.be)

Wissels
Saskia van Stein wordt artistiek directeur NAiM /
Bureau Europa. Saskia van Stein (1969) volgt Guus 
Beumer op als artistiek directeur van NAiM/Bureau Europa 
in Maastricht. Stein werkt reeds sinds september 2011 in 
het instituut als curator. Van 2002 tot 2011 was ze actief  
bij het NAi in Rotterdam. Ze was ook tweemaal curator van 
de Nederlandse inzending voor de Architectuur Biënnale 
van Venetië. Van Stein vertrekt vanuit een sterk sociaal 
engagement en hecht groot belang aan samenwerking. 
Ze zal als directeur de bestaande partnerschappen met 
de Jan van Eyck Academie en het RWTH in Aken intensifië-
ren. Ze wil ook samenwerkingen met (semi)commerciële 
organisaties opzetten, zolang daarbij de autonome positie 
van het NAiM/Bureau Europa niet in het gedrang komt. 
(www.bureau-europa.nl)

Katerina Gregos wordt artistiek directeur van Art 
Brussels. Katerina Gregos zal als artistiek directeur voor 
Art Brussels een nieuwe visie uitwerken. Gregos was (co)
curator van tentoonstellingen als Newtopia: The State of  
Human Rights (Mechelen en Brussel), Speech Matters (in het 
Deense paviljoen op de 54ste Biënnale van Venetië), 
Manifesta 9 (Genk) en het 4de Fotofestival Mannheim 
Ludwigshafen Heidelberg. Naast haar werk als onafhanke-
lijk curator was Gregos ook oprichter en curator van de 
Deste Foundation, Centre for Contemporary Art, in Athene 
(tot 2002) en artistiek directeur van Argos – Centrum voor 
Kunst & Media in Brussel (tot 2007). Gregos studeerde aan 
het Courtauld  Institute of  Art en het King’s College 
(University of  London), waar ze kunstgeschiedenis, 
Europese literatuur en geschiedenis volgde. Aan de City 
University London haalde ze een MA in Museum 
Management. ( www.artbrussels.be)

Karin van Gilst is nieuwe Algemeen Directeur van 
het Stedelijk Museum Amsterdam. Karin van Gilst 
(48) vormt sinds 1 januari samen met Artistiek Directeur 
Ann Goldstein de directie van het Stedelijk Museum. Als 
Algemeen Directeur is Van Gilst verantwoordelijk voor alle 
commerciële, financiële en operationele activiteiten van 
het museum. Karin van Gilst verdiende haar sporen in de 
wereld van de uitgeverij. Zij werkte bij onder meer Wolters 
Kluwer, VNU en Sanoma. Tot voor kort was zij directeur bij 
Weekbladpers Tijdschriften. Alexander Ribbink, voorzitter 
van de Raad van Toezicht, licht toe: ‘Met Karin van Gilst 
halen we een ervaren commerciële manager in huis, met 
een goed gevoel voor bezoekers, medewerkers en sponso-
ren. Ze is onafhankelijk en open, een doener en een den-
ker. Ze heeft veel affiniteit met moderne kunst en boven-
dien gevoel voor de publieke en leidende rol van het 
Stedelijk Museum in een veranderend cultureel klimaat.’ 
(www.stedelijk.nl)

Fleurie Kloostra vertrekt bij de Brakke Grond. 
Programmeur beeldende kunsten Fleurie Kloostra verlaat 
na acht jaar de Brakke Grond. Ze is op 1 januari als pro-
grammeur bij De Melkweg Galerie aan de slag gegaan. 
(www.debrakkegrond.nl)

Philip Henderickx

Paradise found
tentoonstelling ‘40 jaar Galerie S&H De Buck’
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Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard  t +31 46 4513460  www.hetdomein.nl  Open: di-z0 11-17 uur  
Museum Het Domein is een culturele instelling van

m u s e u m  h e t d o m e i n  s i t t a r d

Mark Dion, Mandrillus Sphinx (detail) 2012; wood, glass, plastic, tar, metal, ceramic, paper, cork, ribbon, and string; overall installed dimensions: 
175.3 x 67.3 x 128.3 cm; Private Collection, Paris; Photo: Jean Vong; Courtesy the artist and Tanya Bonakdar Gallery, New York. 

Mark Dion
The Macabre Treasury
20.01.13 t/m 05.05.13

DOM_advDWR_MarkDion2013.indd   1 03-01-13   15:13

THE BIG CHANGE
rEVOLUTIONS IN rUSSIAN 

PAINTING 1895-1917

DE GrOTE
VErAиDErIиG
rEVOLUTIES Iи DE rUSSISCHE 

SCHILDErKUNST 1895-1917

bOииEFANTEиMUSEUM MAASTrICHT 
12 MAArT-11 AUGUSTUS 2013

Painting (detail): Ilya Mashkov, Portrait of a boy in painted shirt, 1909 ©The State Russian Museum 2009

Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Nederland-Rusland jaar 2013 
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www.ateliersbaztille.nl
In Ateliers BaZtille kun je terecht voor beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie, 

grafische vormgeving, (interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.

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

18 januari t/m 16 februari 2013

Temporarely Defined
Presentatie Frank Mohr International Masters
Hanzehogeschool Groningen

Een internationaal gezelschap studenten van de afdelingen Painting,
Scenography en IME (Interactive Media and Environments) zullen
recent werk presenteren
www.hanze.nl

SMAHK

Lezingen
De Stad is Niet van Gisteren.   Sinds kort woont de meer-
derheid van de wereldbevolking in steden. De demografi-
sche explosie stelt steden voor grote uitdagingen. 
In deze lezingencyclus komen sprekers aan het woord over 
de stad van morgen. Op do 24 januari Ludic Empowerment. 
Playful tactics for the urban society door Thomas Laureyssens 
(kunstenaar en interactiondesigner, MAD-faculty/
KULeuven), op do 21 februari Waalse Boomtowns door 
Pascal Verbeken (reporter, documentairemaker) en op do 7 
maart Over de beleving en verbeelding van een stads-landschap-
pelijke wandeling door Dieuwertje Komen (fotografe). Telkens 
van 19u tot 21 in Sint-Lucas Antwerpen, Sint-Jozefstraat 
35, Polyvalente zaal (www.sintlucasantwerpen.be). 
Inschrijving & info: Petra.Vanbrabandt@kdg.be.

MAD-faculty. MAD-faculty organiseert een lezingen-
reeks waarbij vooraanstaande kunstenaars en juweelont-
werpers in discussie kunnen gaan met studenten en 
docenten, maar ook met een ruimer publiek. Op di 29 
januari om 20u Aldo Bakker (juweel en objecten) in Z33, 
Zebrazaal, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Op do 7 maart Anne-
Mie Van Kerckhoven (beeldend kunstenaar), op do 21 
maart Lokaal 01 (BE) in gesprek met Nadia Hebson, tel-
kens om 18u in Campus Elfde-Linie, Elfde-Liniestraat 25, 
Gebouw D, Hasselt. (www.vrijekunsten.phl.be )

A-Z lezingen. Op 29 januari designer Aldo Bakker (Nl), op 
5 februari 6A Architects, op 19 februari Bovenbouw (B), op 
26 februari Nicola Triscott van The Arts Catalyst, op 5 
maart De Gouden Liniaal, op 12 maart designcriticus Justin 
McGuirk, op 19 maart Monadnock. Telkens op dinsdag-
avond om 20u in Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. 
Toegang gratis. Reserveren via www.a-zlezingen.be.

Revolution at Point Zero. Op do 31 januari van 19u tot 
22u organiseert Casco een debat over de definitie van ‘the 
Commons’ (‘meentes’) met Silvia Federici (New York) en 
Tine De Moor (Utrecht). Op vr 1 februari volgt een dagvul-
lend forum met Silvia Federici. Casco, Nieuwekade 213-
215, Utrecht (www.cascoprojects.org).

Lezingen De Pont. In de reeks De Meesters Koen Delaere op do 
31 januari en Karin van Pinxteren op do 14 maart, telkens om 
15u. In de reeks Kunstenaarsgesprekken Robert Zandvliet op do 
21 februari en Wil van Dusseldorp op do 21 maart, telkens om 
20u. De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg. (www.depont.nl)

Between Seeing and Believing – Part I. Naar aanleiding 
van het kunstwerk Tulkus 1880 to 2018 van Paola Pivi dat 
Witte de With momenteel exposeert, organiseert het cen-
trum een tweedelig symposium. Aan de hand van geestelij-
ke visualisatie, projectie en beeldvorming wordt de vraag 
gesteld hoe het begrijpen van de wereld als een idee-fixe 
(visueel en / of  beschrijvend) de ene overtuiging boven de 
andere stelt. Op za 2 februari vindt deel 1 plaats onder de 
titel Visualisatie in boeddhistische kunst en meditatie. Deel 2 is 
geprogrammeerd op za 30 maart onder de titel Duizenden 
jaren, duizenden beelden, duizenden gedachten. (www.wdw.nl)

The Sandberg Series. In februari begint de 4de Sandberg 
Series met presentaties door Lidwien van de Ven, Sally 
O’Reilly, Wayne Koestenbaum, Doug Ashford en Rad 
Vaughan Tremmel. Locatie: Goethe-Institut, Herengracht 
470, Amsterdam. Inkom € 5. (www.sandberg.nl en www.
goethe.de/nederland)

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 16 februari staat Woody Allen centraal, op 
za 16 maart is het thema Scatology. Witte de With, Witte de 
Withstraat 50, Rotterdam (010/411.01.44; www.wdw.nl). 
Entree € 5.

Lezingen Bozar. In de reeks Clés pour le XXIème siècle op 
za 2 februari om 10u30 L’histoire de l’art vue par les artis-
tes d’aujourd’hui door kunsthistoricus Christophe Veys. 
In de reeks La Création contemporaine op do 7 februari om 
20u Jean Dubuffet typographe door Pierre Leguillon. In het 
kader van de tentoonstelling Antoine Watteau. Muziek in 
beeld vindt op do 7 maart de lezing Muzikanten door de 
ogen van Watteau door musicologe Florence Gétreau 
plaats, en op di 26 maart de lezing Muziek en muzikanten 
in Parijs in de tijd van Watteau door Laurence Decobert 
(Bibliothèque nationale de France), telkens om 20u. 
(www.bozar.be)

Lezingen op zondag. Nieuw gebouw, nieuw muse-
um? Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA) kadert zijn lezingen binnen de ver-
nieuwing van het museumgebouw, met de vraag hoe 
musea er in de toekomst moeten uitzien. De lezing van 
Chris Dercon over het museum van de 21ste eeuw is reeds 
volzet. Op zo 3 februari bespreekt tentoonstellingsmaker 
Terenja van Dijk de renovatie van het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika en plaatst die naast de opening van 
het gloednieuwe Gentse stadsmuseum STAM. Op zo 3 
maart houdt curator Valentijn Byvanck een pleidooi voor 
een andere dialoog met het publiek. De lezingen vinden 
telkens plaats om 11u in het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde, Nationalestraat 155, Antwerpen (www.
kmska.be).

Arcamlezing. Stedenbouwkundige Maurits de Hoog en 
de Antwerpse stadsbouwmeester Kristaan Borret spreken 
op di 5 februari om 20u15 over metropoolvorming. De 
Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl). 
Inkom € 10.

Guy Vandenbranden, Maen Florin & collectie. Naar 
aanleiding van de overzichtstentoonstelling van Guy 
Vandenbranden (jaren 50-nu) en Maen Florin (ruimtelijk 
en monumentaal werk) organiseert Kunstzolder op vr 15 
maart om 19u een academische zitting in de Arme 
Klarenkapel, Tieltsesteenweg 22, 9900 Eeklo (www.kunst
zolder.be/nl/node/2763). 

Plastische kunst
Lissitzky – Kabakov, Utopie en werkelijkheid in het 
Van Abbemuseum. Met Lissitzky – Kabakov, Utopie en wer-
kelijkheid willen de curatoren door middel van een reeks 
‘radicale nevenschikkingen’ het werk van beide kunste-
naars inzichtelijk maken. Die nevenschikkingen zouden 
bovendien een blik geven op het hoopvolle begin en ont-
luisterende einde van de Sovjet-Unie. In werkelijkheid 
gaat het deze tentoonstelling echter om meer dan neven-
schikkingen – het gaat ze om contrastwerking. De exposi-
tie beslaat twee verdiepingen, ingedeeld in kamers met elk 
een eigen thema. De kamers zijn zo in elkaar gestoken dat 
de bezoeker altijd eerst het werk van El Lissitzky ziet en 
vervolgens in het tweede deel van de kamer, dat meestal 

door een laag muurtje afgescheiden is van het eerste deel, 
het werk van Ilya Kabakov. Deze ruimtelijke opeenvolging 
suggereert een temporele opeenvolging, zelfs een histo-
risch narratief  dat loopt van utopie naar werkelijkheid, 
van droom naar desillusie, van Lissitzky naar Kabakov. 
De nevenschikking die zo tot stand komt, is dus geen vrij-
blijvende vergelijking. Het is een contrast dat een onthul-
lende werking moet hebben.

Die onthulling via contrast is het duidelijkst op de tweede 
verdieping, in het bijzonder in zalen drie en vier. In zaal vier 
zien we eerst de maquette van een spreekgestoelte dat 
Lissitzky in 1920 voor Lenin ontwierp. Daaropvolgend zien 
we Kabakovs Monument voor een tiran (2005). Terwijl het 
spreekgestoelte voor Lenin abstract, licht en modernistisch 
oogt, meters de hoogte in reikt en voorwaarts helt, toont 
Kabakov een maquette van een massieve sokkel midden op 
een plein waarop wellicht ooit het standbeeld van een poli-
tiek tiran stond, maar dat nu leeg is. Door dit zware, onbe-
weeglijke en onbeweegbare, maar lege centrum van de 
macht als de slotfase en zelfs als vervolg op het spreekge-
stoelte te presenteren, neemt deze tentoonstelling een dui-
delijke stelling in: het werk van Lissitzky staat aan het begin 
van wat zal uitmonden in een catastrofe en is juist daarom 
een politieke en esthetische utopie, terwijl Kabakov de wer-
kelijkheid toont.

Omdat Lissitzky hier afgezet wordt tegen het onthutsende 
einde van de Sovjet-Unie komt zijn modernistische, abstracte 
esthetica over als utopisch, naïef  of  onwerkelijk. In werke-

El Lissitzky

schets voor de Lenintribune, 1920. Collectie Tretjakovgalerij, Moskou.
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lijkheid was de kunstenaarspraktijk van Lissitzky van meet 
af  aan op een kritische manier geworteld in het 
Sovjetproject. In de tentoonstelling koos men ervoor om 
voornamelijk werk van Lissitzky uit de jaren 20 te 
tonen – voordat de werkelijke desillusie van de Sovjets 
begon – maar zelfs in die hoopvolle jaren nam de kunste-
naar stelling tegen de utopie, tegen de blinde liefde voor de 
machine, tegen de woeste vlucht naar voren en koos hij 
voor de kritische worteling van zijn werk in de werkelijk-
heid. In 1924 schreef  hij samen met Kurt Schwitters in het 
Duitse tijdschrift Merz: ‘Est ist schon genug, immer Machine, 
Machine, Machine.’ Lissitzky was bepaald geen utopisch 
kunstenaar, en hij ging op exemplarische wijze om met de 
politieke contradicties van zijn tijd.

In zaal drie zien we eerst de Wolkenbügel van Lissitzky 
(1925) en vervolgens Kabakovs reconstructie van de 
gemeenschappelijke keukens in de Sovjetappartementen 
(1991). Lissitzky’s Wolkenbügel, waarvan het Van 
Abbemuseum hier enkele prachtige maquettes toont, 
waren een kritiek op de hoogbouw die opkwam in de 
Verenigde Staten en door Lissitzky te utopisch werd bevon-
den. De hoogbouw sloot niet aan bij het leven van de hui-
dige mens, vond Lissitzky. Met zijn Wolkenbügel ontwikkelde 
hij een alternatief  waarin de horizontaliteit van de mens 
evenzeer in rekening werd genomen.

Zeker, Lissitzky’s architectuurontwerpen zijn grootse, 
vaak niet te realiseren totaalprojecten. Dat is eigen aan zijn 
constructivistisch, modernistisch project. Maar dat is geen 
reden om Lissitzky’s politiek-esthetische visie tot een utopie 
te herleiden. Door de Wolkenbügel te contrasteren met 
Kabakovs reconstructie van de armtierige gemeenschaps-
keukens in de troosteloze sovjetappartementen (In de 
gemeenschappelijke keuken, 1991) wordt een krachtmeting 
opgeroepen tussen twee werkelijkheidsvisies en twee soor-
ten van politieke esthetica: die van Lissitzky is radicaal 
abstract, niet narratief  en op onmiddellijke samenwerking 
tussen politiek en kunst gericht; die van Kabakov is gericht 
op een poëtische, maar ook wel escapistische weergave van 
het banale en het alledaagse. In deze enscenering valt er 
tegen de desillusie niet op te boksen. Het modernistische 
project wordt hier door de tentoonstellingsmakers in feite 
weggezet als een gefaalde utopie.

Zoals opgemerkt dateren de meeste werken van Lissitzky 
in de tentoonstelling uit de jaren 20, met nadruk op het 
midden van dat decennium. In die periode bereikte zijn 
carrière een hoogtepunt. De tentoonstelling bevat dan ook 
prachtige werken, zowel belangrijke werken uit de collec-
tie van het Van Abbemuseum als unieke bruiklenen uit 
Rusland. Er is niets mis met een historische uitsnede. Er is 
een overvloed aan werk van Lissitzky en dat alleen al loont 
de moeite. Problematisch is evenwel dat deze uitsnede 
wordt afgezet tegen een ruime selectie van Kabakovs werk, 
die de volledige tijdsperiode van 1970 tot 2012 omspant. 
Het vreemde is dat we in het werk van Kabakov gedurende 
die periode eigenlijk niet veel verandering zien. Ook aan 
het eind van 2012, dus bijna 22 jaar na het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie, maakt hij werken die de ontluisteren-
de werkelijkheid van de latere Sovjet-Unie uitbeelden. 
Je kan je afvragen waarom. Het was wellicht spannender 
geweest wanneer de curatoren ervoor hadden gekozen om 
na te gaan hoe een veranderende politieke context Lissitzky 
tot ingrijpende esthetische aanpassingen dwong, terwijl 
Kabakov zijn poëtische voorstelling van de banale alle-
daagsheid van de Sovjet-Unie na het uiteenvallen van de 
Unie in 1991 gewoon voortzet. Bram Ieven

p Lissitzky – Kabakov. Utopie en werkelijkheid, tot 28 april in 
het Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 NH 
Eindhoven (040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl)

Roger Hiorns. De sculpturen van Roger Hiorns in de bene-
denzaal van De Hallen bestaan uit een roestvrijstalen keu-
kentafel, drie stadsbanken en twee motorblokken. Er is niets 
bijzonders aan deze voorwerpen, totdat zij plotseling onder-
deel worden van een performance. Een poedelnaakte jonge-
man gaat zitten op de rugleuning van een van de metalen 
bankjes, ontsteekt een vuurtje op de zitting en staart bewe-
gingsloos in de vlammen. Achter het moderne design gaat 
blijkbaar een andere wereld schuil, die ouder is en primitie-
ver. Man staart in vuur. Zoals mannen al duizenden jaren in 
de vlammen turen.

Ooit heeft Hiorns voorgesteld een complete Boeing 747 
diep onder de grond te begraven. Het toestel zou dan via 
een liftschacht bereikbaar zijn, zodat bezoekers in het 
vliegtuig konden afdalen als in een prehistorische grot. 
Het plan spreekt tot de verbeelding – een hoogtechnolo-
gisch product van vandaag als mysterie van de toekomst. 
Hoewel nooit uitgevoerd, tekent het Hiorns’ interesse in de 
relatie tussen sculptuur en een irrationele orde die ongrijp-
baar is en onbegrijpelijk.

Religie is zo’n orde. Eén werk bestaat uit een open geluids-
verbinding met de nabijgelegen Sint-Bavokerk. Je hoort 
geschuifel, een stem, geroezemoes, griezelig dichtbij. 
De zalen voor de kunst verbonden met het huis van God. 
Een gebedsgroep, gevestigd in het pand waar Hiorns zijn 
atelier heeft, betaalt hij om te bidden voor zijn sculpturen. 
Als ‘mentale energie’ bestaat, waarom die kracht dan niet 
benutten? Hierin toont de jonge Engelse beeldhouwer zich 
een zoon van Joseph Beuys, die het scala aan kunstenaars-
materialen ooit heeft uitgebreid met heilige sacramenten.

De dominantie van de ratio doorkruisen met magische ritu-
elen is een beuysiaanse ambitie die Hiorns deelt. Op de boven-
etage wordt de bezoeker uitgenodigd zijn hand in een vrieskist 
te steken, om het vervolg van de tentoonstelling te bekijken 
met vrieskoude vingers. Rondom hangen negen vierkante 
panelen, besmeurd met hersenvocht van geslachte koeien. 
Het is een morsige substantie die we niet kennen, waarvan we 
de werking niet begrijpen. De grijze cellen als blinde vlek. 
Tegelijk vraag je je met tintelende vingers af  welk onvermoed 
potentieel in deze materie besloten zou kunnen liggen.

In de belendende zaal hangen vier reliëfs van piepschuim 
die de geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw uitbeel-
den. Erg erotisch is het niet. De fragmentarische figuren lij-
ken op reptielen. Dit is seks uit Jurassic Park, paargedrag als 
noodzakelijk ritueel van natuurlijke evolutie. Ook de sculp-
turen met kristalliserend kopersulfaat doen denken aan de 
oertijd. Twee motorblokken, geplaatst op stalen sokkels, zijn 
geheel overwoekerd door fonkelend blauwe kristallen. 
Net als de voortplanting is de kristallisatie een proces zon-
der einde. De bovenlaag kleurt langzaam bronsgroen en 
niemand die weet hoe het beeld er over tien jaar uit zal zien. 
Voortdurende transformatie kenmerkt eveneens de twee 
sculpturen van zichzelf  vormende schuimvlokken, waar 
zachtjes ruisend steeds nieuwe luchtbelletjes aan het opper-
vlak verschijnen en uiteenspatten.

Vuur en vrieskou. Voortplanting en kristallisatie. Denken en 
geloven. Alles in Hiorns’ tentoonstelling wijst op een basaal en 
naakt bestaan, willoos onderworpen aan de goden en de ele-
menten. De verholen obsessie met seks en dood heeft Hiorns 
gemeen met Damien Hirst. Maar waar Hirst kiest voor shock 
and awe, appelleert Hiorns aan instinctieve gevoelens van 
onmacht en onbeduidendheid die nooit volledig uit ons 
bewustzijn zijn verdwenen. Het maakt zijn werk bedrukkend.

De Hallen heeft Hiorns’ sculpturen een historische achter-
grond gegeven met twee installaties van Joseph Beuys. Daar is 
wat voor te zeggen. Zowel Beuys als Hiorns maken moeilijk te 
interpreteren werken die speculeren over processen van evo-
lutie en transformatie. Beiden verkennen de samenhang tus-
sen de stoffelijke wereld en het rijk van ‘onzichtbare energieën 

waarmee we het contact hebben verloren’, zoals de sjamaan 
uit Kleef  het noemde. De keuze voor de massieve, statische 
installaties Strassenbahnhaltestelle (1976) en Voglie vedere meie 
montagne (1971) is echter geen gelukkige. Toepasselijker zou 
een op video vastgelegde Aktion zijn geweest, zoals Wie man 
dem toten Hasen die Bilder erklärt (1965) waarin Beuys, 
besmeurd met honing en bladgoud, een dode haas wiegt en al 
neuriënd onderricht over de schilderijen aan de muur. De per-
formance symboliseert niet alleen de heilzame werking van 
kunst en creativiteit, maar ook de waarde van riten en de 
behoefte van mensen aan spirituele kracht–een psychoana-
lytisch aspect dat ook aan Hiorns’ werk eigen is.

De afkeer van het almachtige materialisme wordt duide-
lijk in de laatste zaal, waar twee muntverdelers, verborgen 
tussen de spanten van het plafond, regelmatig een geldstuk 
uitspuwen dat met een venijnige tik op de houten vloer 
slaat. Elk van de muntstukken is voorzien van een beetje 
hersenweefsel. Bij de Amerikaanse kwartjes is het woordje 
‘God’ in de inscriptie ‘In God we Trust’ afgeschraapt. Dat 
schijnt de gewoonte te zijn onder christenfundamentalis-
ten. Zolang de kerk geen beursgenoteerd bedrijf  is, valt het 
offer van Gods eigen Zoon niet in dollars uit te drukken.

Hiorns weet wetenschappelijke inzichten en metafysische 
neigingen op poëtische wijze te absorberen in zijn werk. 
Staat bij Beuys koper voor geleiding en vilt voor isolatie, 
Hiorns gebruikt vuur, hersenen en kristallen als verwijzing 
naar de zogeheten diepe tijd, de tijdschaal van de geologie. 
Op verschillende plaatsen in de expositie hangt een keuken-
klok, besmeurd met hersenen. Het is verleidelijk deze stil-
staande uurwerken te interpreteren als metaforen voor ons 
onvermogen de enorme dimensies van onze eigen evolutie 
te bevatten, laat staan onze toekomst. Dat is wat Hiorns’ 
expositie aankondigt: waar de ratio tekortschiet, begint 
de betovering. Dominic van den Boogerd

p Roger Hiorns en Joseph Beuys, tot 24 februari in De Hallen, 
Grote Markt 16, Haarlem (023/511.57.75; www.dehallen.nl).

EXHIBITION

‘BON TRAVAIL’
WORKS BY BORIS CHOUVELLON, 
PIERRE LEGUILLON, GUSTAV METZGER, 
JEAN-LUC MOULÈNE, HANS OP
DE BEECK, JEAN-GABRIEL PÉRIOT, 
MLADEN STILINOVIĆ, ROBERTO VERDE 
& GERALDINE PY, ANGEL VERGARA 
SANTIAGO. 

CURATED BY IVE STEVENHEYDENS 
(ARGOS) IN COLLABORATION WITH 
BORIS CHARMATZ AND MARTINA 
HOCHMUTH (MUSÉE DE LA DANSE).

23 & 24.02.2013
14:00-19:00
MUSÉE DE LA 
DANSE ‘BROUILLON’

27.03.2013
19:30
LAZINESS: THE 
LAST TABOO
ISABELLE STENGERS AND PETRA 
VAN BRABANDT IN DISCUSSION 
WITH CHANTAL PATTYN 

EXHIBITION

DANNY 
MATTHYS 
‘FICTION = 
FIXATION’

ARGOS BLACK BOX 

‘SPRING 
2013: NEW
ACQUISITIONS 
IN THE 
BLACK BOX’

ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER 
B-1000 BRUSSELS 

03.03-07.04.2013 — OPENING 02.03.2013 — 18:00-21:00

INFO@ARGOSARTS.ORG 
TEL +32 2 229 00 03 
WED-SUN 11.00-18.00

DWR_feb2013.indd   1 10/01/13   09:32

Roger Hiorns

Zonder titel, 2010 
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IF I CAN’T DANCE, 
I DON’T WANT TO BE PART OF 

YOUR REVOLUTION 

ORLA BARRY

Mountain

with Derrick Devine, Marcus Lamb, 
and Einat Tuchman

HET VEEM THEATER 

25 & 26 January 2013, 8.30 PM
Van Diemenstraat 410, Amsterdam

Prins Hendrikkade 142, Amsterdam, www.deappel.nl 

FINE ARTS, APPLIED ARTS, DESIGN, INTERIOR 
ARCHITECTURE, VACANT NL, ART & LEARNING,
MATERIAL UTOPIAS, SCREEN SCENARIOS 
DEADLINE ADMISSIONS APRIL 1, 2013 MORE INFO WWW.SANDBERG.NL
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Julian Dashper – Donald Judd
27 January – 24 March 2013

Opening
27 January 2013, 16.00 – 18.00 hrs

The exhibition is accompanied by a publication 
with contributions by Steffen Böddeker,

Rudi Fuchs and Wjm Kok.

From January 27 – March 24, 2013, 
the work Untitled (O), 1990-1992 by

Julian Dashper will be exhibited at the 
Stedelijk Museum in Amsterdam.

PS projectspace
Madurastraat 72

1094 gr Amsterdam
The Netherlands

t  +31 (0)20 3376254
www.psprojectspace.nl

Friday, Saturday and Sunday 
14.00 – 17.00 hrs.
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Mike Kelley. Begin 2012 stapte Mike Kelley op 57-jarige 
leeftijd uit het leven. Het tentoonstellingsproject dat met 
zijn medewerking werd voorbereid in het Stedelijk 
Museum, kreeg plots een expliciet retrospectief  karakter. 
Nieuwe werken of  woorden komen er niet meer. Het 
veroorzaakt in Amsterdam onmiskenbaar een leegte, 
zeker aangezien Kelley de gewoonte had om zijn werk te 
becommentariëren met diepgaande essays, en te structu-
reren door tentoonstellings- en boekprojecten. Het is bij 
Kelley moeilijk om te achterhalen waar het ene werk 
ophoudt en het andere begint, wat het werk wil zeggen of  
tot wie het zich richt. Het is evenmin eenduidig wat de 
kunstenaar als de oorzaak en het gevolg beschouwt van de 
maatschappelijke fenomenen die hij als grondstof  
gebruikt. De vraag stelt zich of  het mogelijk is om uitge-
breid en inzichtelijk terug te blikken op het complexe oeu-
vre van Mike Kelley nauwelijks een jaar na zijn dood – en 
bovendien in een pas heropend museum.

Het antwoord is niet voluit negatief, maar het concept ach-
ter de – signifi cant eenvoudig getitelde – tentoonstelling Mike 
Kelley blijkt erg voorzichtig. Dat de catalogus pas in april ver-
schijnt, draagt evenmin bij tot discursieve complexiteit of  
inventiviteit. In een toelichting wordt aangegeven dat het 
‘eerste’ concept – getiteld Mike Kelley. Themes & Variations 
from 35 years, en opgesteld door Eva Meyer-Hermann – na de 
dood van de kunstenaar werd verlaten. Reden daarvoor is, 
aldus Ann Goldstein, directrice van het Stedelijk, ‘de verant-

woordelijkheid om Kelley’s omvangrijke en brede oeuvre te 
tonen als een voltooid geheel’. De uiteindelijke opbouw is niet 
thematisch, maar grofweg chronologisch: de kelderverdie-
ping van de nieuwbouw van het Stedelijk is gevuld met werk 
gemaakt tussen 1975 en 2001; de productie van na de eeuw-
wisseling is opgesteld op de kleinere eerste verdieping.

Na een weinig op elkaar betrokken ensemble in de kolos-
sale openingshal, worden in elke zaal, binnen tijdvakken 
van niet groter dan een decennium, verwante werken ver-
zameld. Die verwantschap kan draaien rond een object 
zoals het knuffeldier – massaal verwerkt in het wandtapijt 
More Love Hours Than Can Ever Be Repaid (1987); tegen-
over elkaar gezet langs een vloertapijtje in Arena #7 
(Bears) (1990); of  als een koppel in een ongemakkelijke 
positie vastgenaaid in Estral Star #3 (1989). Soms is de 
verwantschap minder duidelijk, wanneer er bijvoorbeeld 
‘bijproducten’ van performances worden getoond. The 
Sublime (1984) wordt vertegenwoordigd door melancholi-
sche foto’s die precies de teloorgang van het sublieme 
tonen – en die doen verlangen naar een duidelijker zicht op 
de performance waar ze deel van uitmaakten. Ze worden 
gecombineerd met de installatie Plato’s Cave, Rothko’s 
Chapel, Lincoln’s Profi le (1985-1986) – een programmati-
sche koppeling van de schijnwerkelijkheid van ideeën, het 
religieuze karakter van moderne kunst, en de kopzijde van 
de dollarcent – die echter eveneens tot een handvol grote 
prenten is gereduceerd.

Het vroege werk komt zo wat in de schaduw te staan van 
de jeugdwerken, die zeker minder gelaagd en precies zijn, 
maar die als ensemble krachtig op elkaar inwerken. Tussen 
1977 en 1979 maakte Kelley als student aan het California 
Institute of  the Arts een reeks sculpturen. De handgemaakte 
voorwerpen (vogelkastjes, een verschaald tuinhuisje, een 
hoekige megafoon) willen openlijk clusters van betekenissen 
opwekken, bij voorkeur afkomstig uit de ‘lage cultuur’. 
Eenzelfde inzet typeert de video The Banana Man uit 1983, die 
speculeert over de gelijknamige televisiefi guur, over enter-
tainment voor kinderen, over de drama’s achter de probleem-
loze straling van beeldschermen. Het is niet verwonderlijk 
dat Kelley aanvankelijk romancier wou worden; precies de 
ontmoeting tussen deze werken toont hoe hij zich als jonge 
kunstenaar afzette tegen de wetten van conceptualisme en 
minimalisme – en hoe hij op zoek ging naar een beeldende 
kunst die cultuurkritiek, vorm en fi ctie integreert.

Schaal en ruimte spelen al snel een sleutelrol – en vooral de 
manier waarop de toeschouwer ingesloten of  overweldigd 
kan worden door een kunstwerk. Halverwege het parcours 
op de kelderverdieping bevindt zich Pay for your pleasure uit 
1988: een lange gang met aan weerszijden 42 kleurige por-
tretten van beroemde kunstenaars en intellectuelen (zoals 
Foucault, Rimbaud, Bataille), steeds gekoppeld aan een citaat 
over de relatie tussen kunst en misdaad. Nog in hetzelfde jaar 
werd de galerij in Chicago uitgebreid met de seriemoordenaar 
John Wayne Gacy. Het choquerende karakter – een intentie 

Mike Kelley

Pay For Your Pleasure, 1988
foto: Courtesy Mike Kelley Foundation for the Arts

TILL RABUS 
Fearless Realism
 recent paintings

DENNIS SCHOLL
Les non-dupes errent

recent drawings

32 r. Blanche str. 1060
Brussels Belgium
+ 32 2 537 22 02
www.aeroplastics.net

Opening Jan. 24 2013, 6 - 9 pm, exhibition until March 16th

OPENING HOURS
Tues-Fri - 11.00 - 18.00
Sat - 14.00 - 18.00
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De Vleeshal, Markt
De Kabinetten van De Vleeshal, 
Zusterstraat 7, Middelburg
Centrum voor hedendaagse kunst
Dinsdag t/m zondag 13–17 uur
www.vleeshal.nl

26.01–14.04

The Moon Has a Complicated Geography
Lonnie van Brummelen & 
Siebren de Haan, Arnoud Holleman, 
Hedwig Houben, Gert Jan Kocken, 
Wendelien van Oldenborgh, 
Willem Oorebeek, Vincent Vulsma

27.04–09.06

You Export Reality to Where 
It Is You Get Your Money From
Koenraad Dedobbeleer

26.01–14.04

The Moon 
Has a Complicated 
Geography

27.04–09.06

The Shroom Project
Annie Ratti

en

www.dewitteraaf.be

vraag onze 

advertentie-

tarieven
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T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A

NL-1017 GD  Amsterdam

Group Show
12.01 – 16.02.2013

Art Rotterdam
07 – 10.02.2013

waarmee Kelley als ‘enfant terrible’ vaak geïdentificeerd 
wordt – is relatief: eerder toont de ingreep hoe een cultuur 
waarin van kunst transgressie of  agressie wordt verwacht, 
ook een voedingsbodem voor misdaad vormt.

Daarna, in de jaren 90, blijkt hoe Kelley steeds effectiever en 
dialectischer cultuurkritiek is gaan bedrijven, in steeds aan-
grijpender werken, die ook visueel aantrekkelijker werden. 
De grote maquette Educational Complex uit 1995–in 2008 de 
kern van een briljante tentoonstelling in WIELS (zie De Witte 
Raaf  nr. 133) – blijft ook in Amsterdam een hoogtepunt, 
omdat het werk ironisch maar met betrokkenheid toont hoe 
verleidelijk het is een identiteit te construeren op basis van 
traumatische gebeurtenissen in gebrekkig herinnerde ruim-
tes. John Glenn Memorial Detroit River Reclamation Project uit 
2001 – het recentste werk op de kelderverdieping –
vult een volledige zaal, net zoals alle werken in de tweede 
helft van de tentoonstelling.

De eerste etage wordt bereikt door een koker met roltrap, 
die uitmondt in een grote circulatieruimte. Tegen de wand 
van een ongebruikt auditorium zijn enkele kunstwerken 
weinig aansprekend opgehangen. In het donkere circuit dat 
volgt komen Kelley’s recentste installaties beter tot hun 
recht – hoewel de concentratie abrupt wordt doorbroken 
wanneer het traject door alweer een leeg auditorium pas-
seert. Tot de latere werken behoort Day is done (2004-2005): 
een wat chaotische ruimtelijke videocollage – het lijkt wel 
een hommage aan Dara Birnbaum – van georkestreerde 
vrijetijdsbestedingen van de Amerikaanse jeugd. Van 
Kandors (1999-2011) is helaas de meest indrukwekkende, 
onwerkelijk lichtgevende, sculpturale totaalversie niet bij de 
Pinault Foundation in Venetië uitgeleend. Kandor, de hoofd-
stad van de geboorteplaneet van Superman, is door een 
booswicht verkleind en onder een stolp gezet. Deze anekdote 
is het vertrekpunt voor een multimediale en sprookjesachtige 
reis door de biografie van een Amerikaanse superheld. Niet 
alleen als rotsachtige sculptuur, maar ook als cartoon op een 
televisiescherm is het beeld van een duizendmaal verkleinde 
stad, kwijnend en klagend onder een glazen stolp, een 
embleem voor de manier waarop alles tot het voorwerp van 
controle, onderzoek en beheersing wordt gemaakt. Zelfs 
Superman weet niet of  zijn herinneringen – en dus zijn 
leven – niet onherkenbaar vervormd zijn door de cultuurin-
dustrie, waarin hij als weldoener terecht is gekomen.

Ondanks de dagelijkse bewijzen van maatschappelijke en 
culturele bepaaldheid, laat de mens zich kenmerken door 
een onaflatend verlangen naar individuele vrijheid. Het 
vroegtijdig voltooide oeuvre van Mike Kelley blijkt daarvan, 
ook in Amsterdam, een grootse veruitwendiging.

Christophe Van Gerrewey

p Mike Kelley, tot 1 april in het Stedelijk Museum, 
Museumplein 10, 1071 GJ Amsterdam (020/573.29.11; 
www.stedelijk.nl).

Beeldende kunst – Terugblik
The Future that Was. Het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst (NIMk), vroeger bekend als MonteVideo /Time 
Based Arts, moest onlangs sluiten nadat het Ministerie 
van OCW had besloten om de subsidie stop te zetten. Het 
NIMk en Smart Project Space hebben daarop besloten de 
krachten te bundelen, waarbij een nieuwe organisatie 
ontstaat: New Art Space Amsterdam (NASA). Het nieuwe 
instituut gaat tentoonstellingen organiseren in het pand 
van Smart op het Wilhelmina Gasthuisterrein in 
Amsterdam.

De eerste expositie werd samengesteld door Gabriel Lester 
(1972), die werk van zichzelf  en 23 andere kunstenaars liet 
zien. In al zijn activiteiten – Lester schreef, regisseerde, 
maakte installaties en tentoonstellingen, en ontwierp 
kunstwerken in de openbare ruimte – is de geschiedenis van 
de film alomtegenwoordig. Lester is een verhalenverteller, al 
volgen de verhalen niet altijd de gebruikelijke narratieve 
structuur. Hij beschreef  zijn werkwijze in dit verband eens 
als ‘abstract narratief ’. Het principe zou vergeleken kunnen 
worden met een symfonie. Want al vertelt een symfonie 
niet letterlijk een verhaal, ze kan wel als een verhaal wor-
den ervaren.

In The Future that Was presenteerde Lester werk van kun-
stenaars die een lineaire opvatting met een cyclische opvat-
ting van de tijd laten samengaan. Bij de ingang hing een 
werk van Lester zelf, een zandloper met de titel Each Lap. 
Als symbool voor vergankelijkheid vertegenwoordigt de 
zandloper zowel de afbakening van tijd, als wel de einde-
loosheid ervan. Als de tijd op is en het zand doorgelopen, 
kan de zandloper immers worden omgekeerd, waarna de 
tijd als het ware opnieuw begint te lopen.

De tentoonstellingszalen van NASA werden voor de gele-
genheid ingedeeld en vormgegeven op basis van elementaire 
celstructuren. Bijna alle vensters van de zalen werden ver-
duisterd, er werden hoeken afgerond en nissen gecreëerd 
waar kunstwerken geïsoleerd konden worden bekeken. 
Op vier hoge vensters die wel open bleven, plakte Barbara 
Visser de silhouetten van een zwerm vogels, gemaakt van 
zwart plastic. De trek van vogels als een eindeloos herha-
lend fenomeen werd door Visser als het ware bevroren op 
het glas. Hella Jongerius maakte een cirkelvormige visuali-
satie van de manier waarop onze ogen kleuren waarnemen. 
Gekleurde bolletjes klei lieten zien hoe de kleur van het dag-
licht van blauw naar rood verandert.

Zo zijn er meer werken die een cyclische beweging beschrij-
ven. Lester zelf  presenteerde onder andere twee videomoni-
toren met zijn werk Gridlock. Een taxi rijdt continu 
rondjes om één blok in de steden Hong Kong, Amsterdam, 
Stockholm, Boedapest, Rio de Janeiro, Shanghai en Brussel. 
De zich telkens herhalende scènes laten zich slechts door 
kleine verschillen onderscheiden. De taxi rijdt door steeds 
dezelfde straten, langs steeds dezelfde winkels, vuilnisbak-
ken en geparkeerde auto’s. In het langsrijden zien we 
iemand spullen in een achterbak van een auto laden, maar 
tijdens de volgende passage is de auto verdwenen. Zo ont-
vouwt zich een soort Groundhog Day, waarin alle gebeurte-
nissen herhaald worden, maar waarin allerlei dingen toch 
steeds anders zijn.

In dezelfde ruimte had Zorro Feigl een vergelijkbare, eeu-
wigdurende beweging gevisualiseerd. Een lange lus groen 
plastic zonder begin of  eind werd in beweging gezet door 
een elektrisch aangedreven mechaniek dat aan het plafond 
hing. Het machientje hield de lus ingeklemd, maar reageer-
de zelf  ook op de bewegingen van het plastic op de vloer. Zo 
was het geheel verwikkeld in een eindeloze beweging, die er 
toch nooit hetzelfde uitzag.

Hetzelfde principe van een zich herhalende actie die 
eeuwig doorgaat lag aan de basis van Jonas Dahlbergs 
video View through a Park. De camera glijdt zachtjes over 
een verlaten, klassiek ingericht interieur, en gaat daarna 
naar een venster dat uitzicht biedt op een parkje. De came-
ra zweeft langzaam door het park, vliegt vervolgens door 
een venster het tegenoverliggende pand binnen, verkent 
opnieuw het interieur en keert ten slotte terug naar het 
eerste pand.

Freek Wambacq presenteerde een foto van het strand 
van Katwijk aan Zee, waar ogenschijnlijk weinig mee aan 
de hand is. Hoewel het zand vol sporen van voeten en ban-
den zit, zijn slechts in de verte enkele wandelaars te zien. 
De natuurlijke setting is echter schijn. De grijze schelpen 
op de voorgrond blijken door Wambacq op het strand te 
zijn verspreid. Die schelpen werden eerder als een berg 
geëxposeerd onder de titel Rocaille. Die term werd vanaf  de 

16de eeuw gebruikt voor schelpvormige decoraties in 
kunstmatige grotten, fonteinen en rotstuintjes. In de 18de 
eeuw werden schelpvormige ornamenten zoveel toegepast 
dat de term rococo ontstond. Door de stapel nu als het 
ware te retourneren aan het strand, keren de schelpen 
naar hun oorsprong terug, waarbij ze ook tal van cultu-
rele en artistieke associaties uit de 20ste eeuw met zich 
meedragen. Het ligt in dit verband voor de hand om te den-
ken aan Marcel Broodthaers’ mosselen, maar het gebaar is 
ook een geestig commentaar op de landschappelijke ingre-
pen van de land art uit de jaren 60 en 70. Ook kunst refe-
reert constant aan zichzelf, en vormt zo een Ouroboros, de 
oerslang die in zijn eigen staart bijt en daarmee staat voor 
de cyclische aard van het bestaan. Kees Keijer

p The Future that Was liep van 3 november tot 30 december 
2012 in NASA (Smart Project Space), Arie Biemondstraat 
105-113, 1054 PD Amsterdam (020/4275951; www.
smartprojectspace.net).

Aanwinsten
Galerie Xavier Hufkens schenkt werk van Antony 
Gormley aan Middelheimmuseum. Na Thomas Schütte 
is de Britse kunstenaar Antony Gormley de tweede gastkun-
stenaar in het vernieuwde Middelheimmuseum. Naar aan-
leiding van de expositie, die loopt van 24 februari tot 5 mei, 
schenkt de Brusselse galerie Xavier Hufkens het werk 
Firmament III (2009) aan het museum. Het zal een plaats 
krijgen in het oudste deel van het beeldenpark. Firmament 
III bestaat uit een grillig driedimensionaal net in de vorm 
van een mens. (www.middelheimmuseum.be)

zaalzichten tentoonstelling Gabriel Lester, NASA. Foto: Niels Vis

Mike Kelley

Banana Man Costume, 1981
foto: Courtesy Mike Kelley Foundation for the Arts
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Elsewhere, 2012, 140 x 200 cm, olieverf op doek

DISTANCES

ELSEWHERE

Luc Dondeyne
galerie Transit Mechelen

03.02 - 17.03.13
Zandpoortvest 10, 2800 Mechelen  |  www.transit.be

open vrijdag, zaterdag & zondag 14 - 18 u, of na afspraak 0478 811 441

Bedrijvencentrum Concentra Antwerpen
31.01 - 30.06.13

Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen
open tijdens kantooruren | 03 210 05 97

Sint Lucas Antwerpen 
van en voor studenten
Open Campus Dag
zaterdag 23 maart van 10 tot 17 uur
Campus Congres
Kerkstraat 45, 2060 Antwerpen

Studie informatie dagen in Antwerpen
donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2013
Antwerp Expo, Hal 4, 
Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

SINT LUCAS ANTWERPEN
K AREL DE GROTE-HOGESCHOOL 

SLA_adv_DWR_121217.indd   1 21/12/12   13:00

Te zien in het Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

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

dagelijks van 10 tot 17 uur (deuren > 16.30u) 
gesloten op maandag

© Gertrude Van de Perre-

nog tot eind 2017
2 euro

van 8 februari tot 31 maart 2013
gratis

© KIK/IRPA Brussel

TENTOONSTELLING

HAROLD VAN DE PERRE
Verlangen naar schoonheid LAM GODS

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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Nieuwe publicaties

•	 [Aurore Chassé]. Courtesy of  Artists Who Do Books 2. 
[Lyon]: A.C. Publications, 2012. 96 blz. 41 afb.
Wie geïnteresseerd is in de kunstenaarsboeken van de jaren 60 
en 70 (denk aan Ruscha, LeWitt, Roth, Baldessari, 
Broodthaers…) kan tijdens het surfen op internet geregeld jonge 
eenpersoonsuitgeverijen ontdekken, gespecialiseerd in het 
publiceren van bewerkingen, pastiches, parodieën, re-enactments
en zelfs bootlegs van deze zeldzame publicaties. Zo richtte Aurore 
Chassé in 2010 haar eigen uitgeverij op met de bedoeling de 
klassieke kunstenaarsboeken heruit te geven. Hiervoor put ze 
voornamelijk uit de collecties van kunstbibliotheken waar ze 
de originele boeken fotografeert. De nonchalante, eigenzinnige 
foto’s publiceert ze dan in kleine boekjes. Het bijzondere is dat 
Aurore Chassé de boekjes gratis verspreidt via haar website. 
De drukkwaliteit is echter pover. Wie geïnteresseerd is moet snel 
zijn; de oplage is meestal niet hoger dan 100 exemplaren (zie: 
www.acpublications.fr). Courtesy of  Artists Who Do Books 2 is de 
nieuwste publicatie. Het boek omvat pagina’s van onder anderen 
Filliou, Weiner, Kaprow en Roth, en verscheen naar aanleiding 
van de tentoonstelling A Kind of  ‘Huh?’ in Les Abattoirs 
(Toulouse, tot 23 maart 2013).

•	 Wouter Davidts / Guy Châtel / Stefaan Vervoort (red.).
Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space. Amsterdam: 
Valiz, 2012. 432 blz. ISBN 978-90-78088-60-8

Over het werk van de Antwerpse architect-kunstenaar Luc Deleu 
en T.O.P. office verscheen zopas een Engelstalige monografie. Luc 
Deleu heeft duidelijk genoten van de mei 68-beweging, maar 
hij verviel niet in zweverigheid of  politieke utopieën. Hij paste 
stedenbouwkundige principes toe op mondiaal, planetair niveau 
(Orban Space). Deze schaalvergroting blijkt nu erg pertinent te zijn. 
Verder gebruikte hij havencontainers als medium voor zijn 
monumentale sculpturen en bekeek hij de impact van architectuur 
op onze planeet.

Over de inhoud van deze nieuwe publicatie is veel nagedacht. 
Vooreerst werd het oeuvre opgedeeld in zeven thema’s: imitation, 
architecture, sculpture, mobility, scale, depiction en manifesto. 
Elk thema is gedocumenteerd met een beeldessay door een 
medekunstenaar of  -architect, waarna een essayistisch 
onderzoek volgt, aangevuld met een bijdrage van Luc Deleu / 
T.O.P. office zelf. Voor dit alles werden niet minder dan 14 
auteurs, kunstenaars en architecten aangetrokken, onder wie 
Maarten Delbeke, Kersten Geers, Aglaia Konrad, Manfred Pernice 
en Felicity Scott. Voor wie zich wil verdiepen in het werk van Luc 
Deleu bevat dit boek een niet te missen hoeveelheid informatie en 
beeldmateriaal. Naast een chronologisch overzicht van werken, 
teksten en tentoonstellingen bevat de publicatie ook twee indices: 
een index op naam en een geografische index op plaatsnaam. 
Het meest opvallend is de excentrieke vormgeving van Vinca 
Kruk en Daniel van der Velden (van het ontwerpbureau 
Metahaven). Ook zij hebben goed nagedacht over de vorm van 
deze publicatie, maar de grafische vondsten en slimmigheidjes 
maken het boek complex. Zo zijn de vele voetnoten als blokjes in 
de teksten geschoven en kregen ze een overbodige, decoratieve 
markering mee. De honderden tekstillustraties, die op dezelfde 
manier zijn behandeld, werden zo pieterig afgebeeld dat de 
visuele informatie nauwelijks valt te ontcijferen. Daardoor 
veranderen de teksten in lastige parcours met telkens nieuwe 
hindernissen. Ook de vreemde, louter formele afwisseling 
van papiersoorten, het ontwerp van de cover en de dominante 
decoratieve ingrepen zorgen voor onnodige afleiding. 

Wellicht zien de twee mensen achter Metahaven zichzelf  niet 
enkel als grafische ontwerpers, maar ook als kunstenaars met 
een expliciete artistieke boodschap. Dit uitgangspunt levert 
ongetwijfeld boeiend, experimenteel drukwerk op, maar is niet 
zo geschikt voor een monografie over het werk van Luc Deleu / 
T.O.P. office. 

•	 Yilmaz Dziewior (red.). Reading Ed Ruscha. 
Bregenz: Kunsthaus Bregenz, 2012. 286 blz. 
ISBN 978-3-86335-232-5

Tussen 1962 en 1972 publiceerde Ed Ruscha 16 kunstenaars-
boeken. Ze blijken ondertussen normerend te zijn voor de 
geschiedenis van het genre. Theoretici en kunsthistorici hebben 
ze ontelbare keren geanalyseerd en becommentarieerd, en de 
alom gereproduceerde covers zijn iconen geworden. Men kan 
zich afvragen of  het punt van overexposure niet stilaan bereikt is. 
Toch waagde het Kunsthaus Bregenz in Oostenrijk zich vorig jaar 
(7 juli – 14 oktober) aan een tentoonstelling waarbij de 
kunstenaarsboeken van Ed Ruscha centraal stonden. 
De bijhorende publicatie verscheen in het late najaar en bevat 
enkele troeven waardoor men toch uitgenodigd wordt om terug 
te kijken naar deze klassieke werken. Vooreerst is te zien hoe 
Ed Ruscha het boek niet alleen gebruikt als medium, maar ook 
als onderwerp van vele schilderijen, tekeningen, sculpturen, 
objecten en edities, en dit vooral sinds de jaren 90. Verder bevat 
de catalogus essays van W.S. Di Piero en Beatrice von Bismarck, 
maar ook van de Canadese schrijver Douglas Coupland, bekend 
van zijn boek Generation X uit 1991. Hij slaagt er moeiteloos in 
om met enkele anekdotes de artistieke wereld van Ruscha te 
evoceren. Wie zich de peperdure boekjes van Ed Ruscha niet wil 
aanschaffen kan ze allemaal in deze publicatie terugvinden, 
genereus gereproduceerd van de eerste tot de laatste bladzijde. 
Exclusief  voor deze tentoonstelling maakte Ed Ruscha een aantal 
nieuwe, grote schilderijen die tonen dat hij nog steeds op scherp 
staat. Deze uitstekend verzorgde publicatie, met een opvallende 
cover, bevat ten slotte een omvangrijke bibliografie waarmee elke 
geïnteresseerde onderzoeker of  liefhebber aan de slag kan. 

•	 Johan Pas. Neonlicht. Paul De Vree & de neo-avant-garde. 
Gent: AsaMER, 2012. 240 blz. 
ISBN 978-94-9069-346-6

De Antwerpse dichter Paul De Vree (1909-1982) schreef  
niet alleen poëzie, maar ook proza, essays en monografieën 
(over onder anderen Maurice Gilliams, Jozef  Peeters en Paul 

Van Ostayen). Hij was ook de bezieler en uitgever van het 
tijdschrift De Tafelronde (1953-1981) en later Lotta Poetica
(1971-1975). Veel van die geschriften zijn ondertussen in de 
vergetelheid geraakt. Tegelijkertijd was hij promotor van de 
Belgische avant-garde en organiseerde hij vele tentoonstellingen 
(onder andere de belangrijke Forum-tentoonstellingen in Gent 
van 1961, 1962 en 1963). In de jaren 60 begon Paul De Vree 
concrete poëzie te maken (hij was toen reeds de vijftig voorbij) en 
ontpopte hij zich tot een van de belangrijkste beoefenaars van 
het genre in België en Nederland. Daarenboven was hij een 
gedreven netwerker. Hij had wereldwijde contacten met de 
interessantste figuren van de concrete poëzie. Het was een goed 
idee om voor deze nieuwe publicatie de figuur van Paul De Vree 
te herbekijken vanuit het perspectief  van zijn persoonlijk archief, 
eerder dan vanuit zijn artistieke productie. Het boek verscheen 
tegelijk met een tentoonstelling in het M HKA (Antwerpen) waar 
een selectie uit het archief  van Paul De Vree te zien was (5 
oktober 2012 – 20 januari 2013). Het toont dat Paul De Vree een 
bevlogen figuur was die ideeën en werken uitwisselde met 
kunstenaars als Jef  Verheyen, Ian Hamilton Finlay en Henri 
Chopin. In een lange tekst behandelt auteur Johan Pas de 
activiteiten van Paul De Vree en het archiefmateriaal in 
chronologische volgorde. De illustraties zijn, zonder enige vorm 
van hiërarchie, paginagroot afgebeeld. De wat vreemde titel 
Neonlicht verwijst naar een vaste rubriek in het tijdschrift 
De Tafelronde waarin Paul De Vree nieuwe publicaties besprak.

•	 Nicola Simpson (red.). Notes from the Cosmic Typewriter. 
The Life and Work of  Dom Sylvester Houédard. London: 
Occasional Papers, 2012. 192 blz. 
ISBN 978-0-9569623-3-1

In 1963 schreef  Eugen Gomringer in een brief  aan Dom Sylvester 
Houédard (1924-1992) dat concrete poëzie spijtig genoeg (en 
vooral in Duitsland) modieus was geworden. In datzelfde jaar 
publiceerde Dom Sylvester Houédard een artikel in het tijdschrift 
Typographica onder de titel Concrete Poetry & Ian Hamilton Finlay. 
Deze tekst wordt beschouwd als een eerste introductie tot het 
genre in Engeland. Bijzonder is dat Dom Sylvester Houédard (dsh) 
een pater was in de orde der Benedictijnen. Hij had zich tot dan 
toe vooral verdiept in de werken van de beat generation (Kerouac, 
Ginsberg, Burroughs), maar was ook geïnteresseerd in mysti-
cisme, oosterse filosofie en de joodse kabbala, waarin hij de 
perfecte vereniging van poëzie en gebed zag. Voor dsh was 
concrete poëzie geen formeel spel, maar een spirituele oefening. 
Vanaf  1963 ontpopte hij zich tot een centrale figuur in de Britse 
literaire avant-garde. Hij deed dit vooral met behulp van een 
typemachine (een draagbare Olivetti Lettera 22) en werd snel 
bekend met zijn typestracts waarin hij alle mogelijkheden van die 
machine exploreerde. Aanvankelijk werkte hij met lettertekens, 
maar later creëerde hij subtiele composities met de overige tekens 
van het klavier. Verder maakte hij ‘poëzie-objecten’ en schreef  hij 
partituren voor events zoals we die kennen van de fluxusbeweging. 
Midden de jaren 70 verdween de aandacht voor het werk van dsh, 
samen met die voor concrete poëzie. Deze publicatie is de eerste 
introductie tot zijn oeuvre. Het boek bevat een viertal teksten, 
gevolgd door een selectie van werken. Opvallend zijn dsh’s eigen 
essays over concrete poëzie: klassieke teksten van een wereldwijze 
intellectueel, die de tijdsgeest overstijgen. Volgens de auteurs van 
deze publicatie volgt er binnenkort nog een biografie en zijn er 
plannen voor een catalogue raisonné.

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

             

             PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University 
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK) 
in The Hague.        www.phdarts.eu

The body of an art work. 

The art work of a body. 

The work of a body as art. 

The art of a body as work. 

The body of work as art. 

The body of art as work. 

The body as art.
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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
❑ ‘Watch That Sound’ – Pierre-Laurent 
Cassière, Stefaan Dheedene, Mira 
Sanders, João Onofre, Sarah van 
Sonsbeeck [tot 10/3]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Collection Rooms’ – Wesly Meuris [tot 
27/1] ❑ ‘Solo show in colaboration with 
Kris Kimpe & Marc Nagtzaam’ – Hans 
Demeulenaere [31/1 tot 9/3]

Artists space LOCUS SOLUS
Pourbusstraat 14 – 0610128996 
vr-za 14-18u
❑ ‘Sensual Zero’ – Henk Peeters /Rob 
Smit [tot 9/2]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Otto Boll [tot 26/1] 
❑ Michel Mouffe [31/1 tot 10/3]

Bedrijvencentrum Concentra
Katwilgweg 2 – 03 210 05 97 
open tijdens kantooruren
❑ Luc Dondeyne [30/1 tot 30/6]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Jonge makers denkers dromers. 
Land en zee 2070’ – MikeViktorViktor 
architecten [30/1 tot 31/3] 
❑ ‘How small? How vast? How 
architecture grows’ – Junya Ishigami 
[8/2 tot 16/6]

Extra City - Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Elements for a Retrospective #1: 
Someone you’ve never seen before’ – 
Steve Van den Bosch [tot 3/3] 
❑ ‘Cross-examinations #4. Ultimate 
Substance’ [24/1 tot 3/3]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Murder is My Business’ – Weegee [tot 
27/1] ❑ ‘Scenes of Life’ – Lucie&Simon 
[tot 27/1] ❑ ‘S’ – Gert Jochems [tot 
27/1] ❑ ‘Power! Photos! Freedom! 
De Arabische Lente/Fotografie als 
politiek gereedschap?’ [15/2 tot 9/6] 
❑ ‘Wilder Mann’ – Charles Fréger [15/2 
tot 9/6] ❑ ‘Camera Exotica. Selectie uit 
de collectie FoMu’ [15/2 tot 9/6]

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] ❑ ‘De 
Modernen. Avant-garde’ – Piene, Arman, 
Fontana, Van Hoeydonck, Leblanc… 
[16/3 tot 1/9]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u
❑ ‘Cadavre exquis. Eén muurschildering 
gemaakt door een tiental schilders’ 
[16/3 tot 28/4]

Lokaal 01 - Antwerpen
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66 
vr-za 13-17u
❑ Daan Verzele [8/2 tot 17/2]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo /vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘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 
[tot 10/2] ❑ ‘Collectie XXXII: 
Persoonlijkheidstest’ – Richard 
Artschwager, Vito Acconci, Dan Flavin, 
Leo Copers, Martin Kippenberger, Job 
Koelewijn… [tot 21/4] ❑ ‘Optimundus’ – 
Jos de Gruyter & Harald Thys [8/2 tot 

19/5] ❑ ‘Moments on Moments’ – Trisha 
Brown, Sanja Ivekovic, Yvonne Rainer, 
Ruti Sela… [22/2 tot 12/5]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
Oktober tot maart: 10-17u
❑ Antony Gormley [24/2 tot 5/5]

Museum Plantin-Moretus/
Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22 – 03 221 14 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Magnifieke Middeleeuwen. 
De mooiste manuscripten uit het Museum 
Plantin-Moretus’ [2/2 tot 5/5]

Museum Rockoxhuis
Keizerstraat 10-12 – 03 201 92 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Gulden Cabinet. Collectie 
KMSKA & Rockoxhuis’ – Rogier Van der 
Weyden, Hans Memling, Jan Van Eyck, 
Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck 
[2/2 tot 1/1/2017]

NK Gallery
Museumstraat 35 
wo-za 12-18u
❑ ‘The dark side of the moon’ – 
Natacha Ivanova [tot 26/1]

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 30/3] ❑ Dexter 
Sinister, Watch Wyoscan 0.5 Hz 
[tot 30/3]

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]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Biosonic Furniture’ – Chris Baaten - 
Marianne Theunissen [31/1 tot 9/3]

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

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ ‘Being Here’ – Adrian Ghenie, Gelitin, 
Jonathan Meese, Peter Rogiers, Aaron 
van Erp… [tot 26/1] ❑ ‘TVLG_Yard: 
Henk Visch’ [31/1 tot 9/3] ❑ Benjamin 
Verdonck [31/1 tot 9/3]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.52 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Uitgelezen zilver. How much silver 
is in the alphabet?’ [tot 3/3] 
❑ ‘Do Not Use’ – Dries Dockx [tot 3/3]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ Stefaan Vermuyten [tot 24/2] 
❑ Jean-Georges Massart [10/3 tot 21/4]

Brussel

Albert Baronian
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ Marie José Burki [tot 9/2] 
❑ Olaf Holzapfel [15/2 tot 23/3]

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ ‘Olga Forever!’ – Francesco Vezzoli 
[tot 2/3] ❑ Johan Creten & Matthieu 
Ronsse [tot 2/3] ❑ Mark Hagen 
[13/3 tot 11/4]

Anyspace
Van Eyckstraat 59 – 0471 882 617 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Michel Mazzoni [26/1 tot 2/3]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Argos Events (14-19u). Musée de la 
danse. Brouillon’ [23/2 tot 24/2] ❑ ‘Bon 
Travail’ – Pierre Leguillon, Gustav 
Metzger, Jean-Luc Moulène, Mladen 
Stilinovic, Angel Vergara Santiago… 
[3/3 tot 7/4] ❑ ‘Fiction = Fixation’ 
– Danny Matthys [3/3 tot 7/4] 
❑ ‘New Acquisitions in the Black Box’ 
[3/3 tot 7/4]

art)&(marges museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Lionel. L’enfant bleu d’Henry 
Bauchau’ [tot 27/1] ❑ ‘Coup de cœur 
room : Robert Garcet, thinker’ [tot 27/1] 
❑ ‘Outsider art from Poland’ [22/2 tot 
26/5]

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 25/1] ❑ Fabrizio Corneli [25/2 tot 
26/4]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ ‘Approche aux Constellations’ – 
Vladimir Skoda, Marco Bagnoli, Julien 
Salaud, Yves Zurstrassen, Laurette 
Atrux-Tallau… [tot 3/2]

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

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u

❑ ‘Roots’ – Harry Gruyaert [tot 3/2]
BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘4X4. 4 visies op de Noord-
Zuidverbinding’ [tot 27/1] 
❑ ‘Multiconfessionele en seculiere 
bezinningsplaats’ – Michelangelo 
Pistoletto [tot 25/1] ❑ ‘Pecados y 
Milagros’ [31/1 tot 24/3] 
❑ ‘The Obsession of the Demiurge. 
Selected Works 1993-2012’ – Neo Rauch 
[20/2 tot 19/5] ❑ ‘Changing States: 
Contemporary Irish Art & Francis 
Bacon’s Studio’ [28/2 tot 19/5] 
❑ ‘Mountain’ – Orla Barry [28/2 tot 5/5]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Miscellaneous’ – Philippe Vandenberg, 
Angel Vergara, Mohammed Targa, Tom 
Woestenborghs [21/2 tot 24/2] 
❑ ‘L’Origine des choses. Verzameling van 
het Centre national des arts plastiques de 
Paris’ [8/3 tot 9/6]

CIVA - Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Gentleman Architect. Créateur de 
cités-jardins’ – Jean-Jules Eggericx 
[tot 7/4]

Espace Architecture La Cambre Horta, 
ULB
Flageyplein 19 bis – 02 642 24 50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Dithyrambes. (Re)Nouveaux Plaisirs 
d’Architecture #3’ – adn architectures, 
vincent p. Alexis, Label architecture, 
LLAC architectes, Radim Louda, 
orthodoxe, SPECIMEN, Vers.A, V.0. 
[22/2 tot 12/5]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
❑ ‘De potten van établissement’ 
[tot 17/2]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Accrochage X Drawings’ [tot 26/1] 
❑ Johannes Wald - Jan Bos - Jean Forêt 
[tot 26/1] ❑ ‘So weit so lange’ – Valerie 
Krause [8/2 tot 20/4] ❑ ‘The death of 
Tarelkin’ – Tobias Putrih [8/2 tot 20/4]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Reptile brain, or reptile body, it’s your 
animal’ – Joachim Koester [26/1 tot 2/3]

Galerie Van Der Mieden / Brussel
Aalststraat 10 
wo-za 14-18u
❑ ‘Distance, M > B’ – Kris Van Dessel 
[tot 23/2]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
ma,do,vr 12-17u za 14-19u
❑ ‘In My Plexus’ – Helene Claes 
[tot 10/2]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Sofie Van der Linden [26/1 tot 9/3]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Fridge’ – Felicia Atkinson, Sofie 
Haersaerts, Lars Laumann, Jurgen Ots, 
Andrea Winkler [tot 20/3]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Jordaens en de Antieken’ [tot 27/1] 
❑ ‘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] 
❑ ‘Chapters I-XVIII Waxes & Bronzes’ – 
Jan Fabre [tot 27/1]

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

Le Salon d’Art
81 rue de l’Hôtel des Monnaies – 
02 537 65 40 
ma-vr 14-18u30 za 9u30-12u / 14-18u
❑ ‘Ici et là. Drawings & paintings’ – 
Desobry [tot 2/3]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Image not found’ – Lieven De Boeck 
[tot 16/2] ❑ ‘An aspen’s inability to be 
a pine’ – Adam Henry [tot 16/2] 
❑ Hreinn Fridfinnsson [18/2 tot 16/2]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Alberto Magnelli. Pionier van de 
abstractie’ [21/2 tot 26/5] ❑ ‘Openbare 
bekentenis. Laureaat POP-UP’ – Vincent 
Solheid [21/2 tot 26/5] ❑ ‘Archeologie. 
Laureaat Prijs Rousseau 2012’ – Vincent 
Chenut [14/3 tot 14/4]

Tour & Taxis
Avenue du Port 86 C – 02 513 48 31 
11-19u di & do 11-22u
❑ ‘BRAFA, the Brussels Antiques & 
Fine Arts Fair’ [tot 27/1]

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] ❑ ‘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
❑ ‘Portrait Portrait of of a a Generation 
Generation’ – Matias Faldbakken 
[tot 3/3] ❑ ‘Cave/Construction/Ruin’ – 
Emmanuel Van der Auwera [tot 3/2] 
❑ ‘All-in-One’ – Thomas Bayrle 
[9/2 tot 12/5]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Exhibition curated by Clarissa 
Dalrymple’ – Tommy Hartung, Jay 
Heikes, Alfred Leslie, Sarah Lucas, 
Luther Price, Brie Ruais, Ryan 
Sullivan [tot 9/2] ❑ David Altmejd 
[14/2 tot 20/3]

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 – 
02 347 78 95 
do-vr 14-18u za 11-18u (en na afspraak)
❑ ‘Rond de School van Nice’ – Arman, 
Christo, Yves Klein, César, Malaval… 
[24/1 tot 16/3]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
wo-zo 12-18u
❑ ‘The Allochtoon’ – Charif Benhelima 
[16/3 tot 26/5]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Une affaire de famille. La collection 
de photographies de Rodolphe Janssen’ 
[26/1 tot 12/5] ❑ ‘Variation. Cet ouvrage 
est un tissu de mensonges. A Bruxelles, 
il pleut’ – Charles Paulicevich 
[26/1 tot 12/5] ❑ ‘L’échappée belle. 
Albums de famille 1870-1980’ [26/1 
tot 12/5]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ ‘De moderniteit in beeld’ – Oscar 
Jespers (1887–1970) [27/1 tot 7/4] 
❑ ‘Ein vages Gefühl des Unbehagens’ – 
Thomas Helbig, Victor Man, Helmut 
Stallaerts [27/1 tot 7/4]

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 24/2]

Eeklo

Arme Klarenkapel
Tieltsesteenweg 22 – 0486 20 27 78 
vr 19-21u za-zo 10-17u
❑ ‘OverZicht’ – Guy Vandenbranden, 
Maen Florin & collectie [15/3 tot 31/3]

Eupen

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

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ Harold Van de Perre [8/2 tot 31/3]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 13-18u
❑ ‘Art Pop Up Cecilia Jaime Gallery’ 
[tot 26/1] ❑ ‘Merci a dieu et sa soeur’ 
– William Phlips [16/2 tot 16/3]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 – 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Eric Pries, Leo Gabin, Dirk 
Slootmaekers, Adam Geczy, Alice 
de Mont, TVF art doc cinema 
[20/1 tot 17/2]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘Schoonhoven Silver Award 2012’ 
[tot 24/2] ❑ Shiro Kuramata 
(1934-1991) [tot 24/2]

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 09.222.00.33 
wo-vr 14-18u za 12-18u
❑ ‘Office Paintings’ – Jacques Charlier 
[tot 26/1] ❑ ‘Hunt’ – Stief Desmet 
[22/2 tot 20/4]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Hurt’ – Jan Stremes [tot 24/2] 
❑ ‘Inside/Out (expo & boekvoorstelling)’ – 
Stéphanie Leblon [17/3 tot 28/4]

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’ [1/3 tot 31/3]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Early Works, Late Moment’ – Adriaan 
Verwée [tot 17/2] ❑ ‘The Drum in the 
Mouth’ – Julia Spínola [tot 17/2] 
❑ ‘Interpunction #4’ – Mauro Cerqueira 
[tot 17/2] ❑ Sigtryggur Berg 
Sigmarsson, Vaast Colson, Peter Fengler, 
Dennis Tyfus, Joris van de Moortel 
[24/2 tot 7/4]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Gleich Gleich Gleich’ – Ulla von 
Brandenburg [16/2 tot 14/4]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Vicken Parsons [26/1 tot 10/3]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Nerveuze vrouwen. Twee eeuwen 
vrouwen en hun psychiaters’ – Diane 
Arbus, Yayoi Kusama, Tracey Emin, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Barbara 
Krüger, Louise Bourgeois… [tot 26/5]

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] 
❑ ‘Belgisch Modernisme. De Belgische 
abstracte kunst en Europa (1912-1930)’ 
[2/3 tot 30/6]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Ensemblematic’ – Marcel 
Broodthaers, Bruce Nauman, Joseph 
Beuys, Thomas Schütte, Leo Copers, 
François Morellet, Michaël Borremans… 
[tot 2/6] ❑ ‘Maybe One Must Begin with 
Some Particular Places’ – Joachim 
Koester [tot 10/3]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Eine kleine Geschichte der Bilder’ – 
Marc Schepers, Frederick Bell, Sim Cha 
Chi, Axel Claes, Jerry Galle, Marco 
Jacobs, Els Nouwen… [tot 24/2] 
❑ ‘Lijn, orde, licht’ – Georges Vercheval 
[tot 24/2]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek - Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Das Treffen’ – Caroline Coolen - 
Bart Van Dijck [tot 24/2]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) – 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ Panamarenko [tot 24/2]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Toegepast 17’ – Noortje De La Haye, 
Makiko Shinoda, Jenny Stieglitz, Veerle 
Tytgat, Eline Cautereels & Maarten De 
Beukelaar. Coaches: Kaspar Hamacher, 
MaisonCaro [tot 17/2] ❑ ‘All the Knives 
(any printed story on request)’ – Åbäke 
[tot 16/2] ❑ ‘Space Odyssey 2.0’ – Nelly 
Ben Hayoun, Vincent Fournier, Frederik 
De Wilde, Semiconductor, Angelo 
Vermeulen… [17/2 tot 19/5]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Space oddity. Design fiction’ [tot 10/3] 
❑ Mathieu Lehanneur [tot 31/3]

MAC’S - Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘S.F. [Art, science & fiction]’ – Kasimir 
Malevitch, Lucio Fontana, Chris Marker, 
Edith Dekyndt, Mike Kelley, Tony 
Oursler… [tot 17/2]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Circle of Dream. Estampes et 
courts-métrages’ – David Lynch [23/2 
tot 19/5]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘Wall drawings’ – Sol Lewitt [tot 12/5] 
❑ ‘Getekend, Jan R. Een 
renaissancemeester herontdekt’ – Jan 
Rombouts (ca. 1480-1535) [tot 17/2] 
❑ ‘Blijven Kijken. Een tentoonstelling 
over verschijnen en verdwijnen’ [14/2 tot 
12/5] ❑ Geert Goiris [14/2 tot 19/5] 
❑ Saskia Olde Wolbers [24/2 tot 26/5]
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Liège

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ Sophie Langohr [tot 3/3] 
❑ ‘Nyctalope’ – Capitaine Lonchamps 
[tot 3/3] ❑ Pol Pierart [tot 3/3] 
❑ Valérie Sonnier [tot 3/3]

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]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Provinciale prijs beeldende kunsten’ 
– Adrien Tirtiaux, Ilke De Vries, Paul 
Hendrikse [tot 3/3]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘The Bride Re-Turned’ – Philip Huyghe 
[tot 3/3]

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
❑ ‘Elsewhere’ – Luc Dondeyne [3/2 
tot 17/3]

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

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 
064.21.21.93 
di-zo 10-17u
❑ ‹Écrivains : modes d’emploi. 
De Voltaire à bleuOrange› [tot 17/2] 
❑ ‘Henry Bauchau. L’épreuve du temps’ 
[tot 24/2]

Oostende

Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 – 059 80 51 18 
wo-ma 10-12u 14-17u (di gesloten)
❑ ‘De bode van Ensor. August van Yper’ 
[tot 14/4]

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] ❑ ‘Joe Scanlan 
deel II. Truffle finds Pig’ [tot 31/8] 
❑ ‘Abstractie in België. De collectie in 
dialoog met Victor Servranckx’ [tot 27/1] 
❑ Léon Spilliaert [tot 22/10] ❑ ‘Vinyl in 
het atelier. Kunstenaarshoezen in België’ 
– Mark Verstockt, Danny Devos, Dennis 
Tyfus, Marc Nagtzaam, … [tot 17/2] 
❑ ‘Passie #2. Collecties Mu.ZEE / 
Belfius Bank’ – James Ensor, Wallter 
Leblanc, Jef Verheyen, Emile Claus, 
Luc Tuymans, Ann Veronica Janssens… 
[tot 3/3] ❑ Philip Aguirre y Otegui [2/2 
tot 20/5]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
woe-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘The Double Dream of Spring’ – 
Günther Förg [20/1 tot 3/3] 
❑ ‘Collector’s Room #1’ – Benjamin 
Moravec [20/1 tot 3/3] ❑ ‘Tutorial’ – 
Keren Cytter [20/1 tot 3/3]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ Pieter Laurens Mol [27/1 tot 14/4]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘About Waves. Deel I: Het Ding’ – 
Gerhard Richter, Raoul De Keyser, Walter 
Swennen, Robert Ryman, Philippe Van 

Snick, Willy De Sauter, … + interventie: 
Tom Jooris [tot 7/2] ❑ ‘About Waves. 
Deel II: Re-Figuratie’ – Gerhard Richter, 
Raoul De Keyser, Walter Swennen, 
Martin Kippenberger, René Daniels, 
Willy van Sompel, Philippe 
Vandenberg… + interventie: Wannes 
Lecompte [22/2 tot 21/3]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
di-vr 14-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Parade’ – Hans Op de Beeck [27/1 
tot 14/4]

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 
[tot 27/1] ❑ ‘Time Space/Poker Face’ – 
Joëlle Tuerlinckx, Willem Oorebeek, 
Adriaan Verwée, Nel Aerts, Joke 
Van den Heuvel… [23/2 tot 21/4]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109  
0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Lufonauten. Eine Ausstellung für 
Kinder’ [tot 21/4] ❑ ‘Terrains d’une 
Collection: From New York to Beijing’ 
[tot 21/4] ❑ ‘It’s your choice! Highlights 
der LUFO Sammlung’ [tot 21/4] 
❑ ‘The City that doesn’t exist’ – Lidwien 
van de Ven, Aglaia Konrad, Armin Linke, 
Tobias Zielony, Kader Attia… [tot 17/2] 
❑ Videozone: Artur zmijewski [tot 17/2]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b  
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Fictions’ – Roberto Matta 
(1911–2002) [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] 
❑ Elizabeth Peyton [9/3 tot 23/6]

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] ❑ ‘SUPER visions – Draw and be’ 
– David Shrigley, Matthias Böhler and 
Christian Orendt, who do joint projects, 
Heiner Franzen, Petrit Halilaj and Eva 
von Platen [17/2 tot 30/6]

Berlin

Akademie der Künste - Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Wagner 2013. Künstlerpositionen’ – 
Romeo Castellucci, Alexander Kluge, 
Jonathan Meese, Hans Jürgen Syberberg, 
Robert Wilson… [tot 17/2]

Akademie der Künste - Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-19u
❑ ‘Archivfenster. Benjamin in Berlin’ [tot 
14/4] ❑ ‘Letzte Zuflucht Mexiko. 
Gilberto Bosques und das 
deutschsprachige Exil nach 1939’ [tot 
14/4] ❑ ‘Mut zur Wut. Internationaler 
Plakatwettbewerb’ [tot 31/7] 
❑ ‘Nothing to declare? Weltkarten der 
Kunst nach ‘89’ – Halil Altındere, Pieter 
Hugo, Christian Jankowski, Rasheed 
Araeen… [1/2 tot 24/3]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
vr-wo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Romantik und Mittelalter. Architektur 
und Natur in der Malerei nach Schinkel’ 
[tot 24/2]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Female Bauhaus: Weaver and 
photographer’ – Gertrud Arndt 
(1903-2000) [30/1 tot 22/4]

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] ❑ ‘The Shuttered Society. 
Art Photography in the GDR 1949-1989’ 
[tot 28/1] ❑ ‘GASAG Art Prize 2012’ – 
Tue Greenfort [tot 8/4] ❑ ‘The New 
Berlin. International designs for public 
buildings and embassies since 1990’ 
[21/2 tot 30/9] ❑ ‘Painting, Sculpture, 
Film’ – K.H. Hödicke [22/2 tot 27/5]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Spend Time, Waste Time’ – 
Israel Martinez [tot 2/2]

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

Hamburger Bahnhof - Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51  
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Children’s Crusade’ – Martin Honert 
[tot 7/4] ❑ ‘Robert Rauschenberg and 
9 Evenings: Theatre & Engineering 
(New York, October 1966)’ [tot 30/6] 
❑ ‘Lautlos’ – Rolf Julius (1939-2011) - 
Nina Canell [tot 21/4] ❑ ‘Secret 
Universe IV’ – George Widener [25/1 
tot 16/6]

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… 
[tot 17/2]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7  
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Lebensmittel’ – Michael Schmidt [tot 
1/4] ❑ ‘Fotografien 1930–1945’ – 
Margaret Bourke-White (1904-1971) 
[tot 14/4]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Divided Heaven. 1945-1968. 
The Collection’ [tot 8/9] ❑ ‘Dresdener 
Graphiker in der Nachkriegszeit. 
Studioausstellung des 
Kupferstichkabinetts’ [tot 28/4]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129  
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ Anja Kirschner/David Panos [tot 27/1] 
❑ Jens Ziehe [tot 25/1] ❑ ‘Video Of The 
Month: Strike 2010’ – Hito Steyerl [tot 
31/1] ❑ Ursula Biemann [2/3 tot 28/4] 
❑ Vadim Zakharov/Niklas Nitschke [5/3 
tot 26/4]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5  
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘Drawing’ – Dan Flavin [tot 3/3]

Bonn

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

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Treasures of the World’s Cultures. 
The Great Collections: The British 
Museum’ [tot 7/4] ❑ ‘Only Here. 
Works by contemporary artists from
 the collection of the Federal Republic 
of Germany. Acquisitions 2007–2011’ 
[tot 14/4]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘The Polyphone Picture. Gouaches, 
Water Colors, Drawings’ – Ernst Wilhelm 
Nay (1902-1968) [tot 3/2] ❑ Andreas 
Schmitten [tot 26/5] ❑ ‘Videonale 14’ 
[15/2 tot 7/4]

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] ❑ ‘Sehnsucht 
nach den Kranichen. Gerhard Marcks in 
Niehagen’ [tot 17/2]

Duisburg

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 [tot 24/2]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste 
wo /maand: 10-22u
❑ ‘Bildhauerei an der Kunstakademie 
Düsseldorf’ [20/2 tot 28/7]

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] ❑ ‘100 x Paul Klee. 
Paintings and their stories’ [tot 10/2] 
❑ Wolfgang Tillmans [2/3 tot 7/7]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Drawing a Universe’ – William 
Engelen, Bettina Krieg, Jenny Michel, 
Anke Röhrscheid, Nora Schattauer, 
David Thorpe, Jorinde Voigt [tot 23/3]

KIT - Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b  
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Master Students I. The Passion of the 
Real. Sculptural Works from the Master 
Class of Prof. Martin Honert, Dresden’ 
[tot 27/1] ❑ ‘Sonic States’ – Bojan 
Vuletic and Frank Schulte [6/2 tot 10/2] 
❑ ‘One Third White. Contemporary 
interest in black and white’ – Marsha 
Cottrell, Jan Paul Evers, David Heitz, 
Andrey Klassen, Imi Knoebel, Martin 
Pfeifle, Thomas Struth, Thomas Ruff 
[22/2 tot 20/5]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘First we make the rules, then we 
break the rules’ – Both Simon Evans /
Öyvind Fahlström [tot 17/2] 
❑ Yin Xiuzhen [tot 10/3]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ Andreas Gursky [tot 3/2] ❑ ‘AFORK 
(Archiv künstlerischer Fotografie der 
rheinischen Kunstszene). 10 Jahre - 
10 Fotos’ [2/2 tot 1/4] ❑ ‘Wolfgang 
Tillmans: Düsseldorf Raum 2001-2007’ 
[2/2 tot 5/5]

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]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Paul Klee’s angels’ [2/2 tot 14/4]

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] ❑ ‘Unidisplay 
and uni(psycho)acoustic.’ – Carsten 
Nicolai [26/1 tot 5/5] ❑ Andrea Büttner 
[16/2 tot 21/4] ❑ ‘The Krazy House’ – 
Rineke Dijkstra [23/2 tot 26/5]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel  
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Die Vögel’ – Latifa Echakhch 
[tot 28/2]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Privacy’ – Andy Warhol, Michel Auder, 
Sophie Calle, Tracey Emin, Hans-Peter 
Feldmann… [tot 3/2] ❑ ‘Half- a- wind 
show’ – Yoko Ono [15/2 tot 12/5]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Encounters’ – Alberto Giacometti 
[26/1 tot 20/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do /maand 11-21u
❑ ‘Mystic Silver’ – Anselm Reyle [tot 
27/1] ❑ ‘Haubrok Collection – No 
Desaster’ [tot 24/2] ❑ ‘Gute Aussichten 
2012-2013. Junge deutsche Fotografie’ 
[26/1 tot 3/3] ❑ Hans-Peter Feldmann 
[1/3 tot 2/6]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Collection display. Art from the 1950s’ 

[tot 17/2] ❑ ‘15 years of the Gallery of 
Contemporary Art’ [tot 30/4] 
❑ ‘A German Landscape Painter in 
Rome’ – Johann Christian Reinhart 
(1761-1847) [tot 27/1] ❑ ‘Brain and 
Money’ – Annette Wehrmann [tot 27/1] 
❑ ‘Captivated by Darkness. Charles 
Meryon and the French Etching Revival’ 
[tot 3/3] ❑ ‘A Life for Hamburg. Oscar 
Troplowitz’ [tot 30/6] ❑ ‘Giacometti. 
The Playing Fields’ [25/1 tot 19/5] 
❑ ‘Fail Better. Moving Images’ – Vito 
Acconci, Bas Jan Ader, Bruce Nauman, 
Christoph Schlingensief, Gillian 
Wearing… [1/3 tot 11/8]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘A World of Wild Doubt’ – Andreas 
Fischer, Olaf Metzel, Sigmar Polke, 
Gregor Schneider, Stephen Willats… 
[26/1 tot 14/4] ❑ ‘Blind Man’s Faith’ – 
Norbert Schwontkowski [26/1 tot 14/4]

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] ❑ ‘Im Zeichen der Linie. Die 
Entwicklung der Arbeiten auf Papier’ 
– Rudolf Jahns [tot 10/2] ❑ ‘Wenn 
Gesinnung Form wird / Verflechtungen’ 
– Arne Schmitt [tot 3/3] ❑ ‘Sprengel-
Preis für Bildende Kunst der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung 
2012: Your Life is not for You’ – Friedrich 
Kunath [tot 3/3] ❑ ‹Über den Bäumen› 
– Meret Oppenheim [20/2 tot 5/5] 
❑ ‘Die Bücher. 1968-2012’ – Boris 
Mikhailov [24/2 tot 20/5]

Karlsruhe

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] ❑ ‘ARTandPRESS Art. Truth. 
Reality.’ – Peter Weibel, John Baldessari, 
Denmark, On Kawara, Gregor Schneider, 
Angel Vergara, Wolf Vostell… [tot 10/3] 
❑ ‘Vidéo Vintage 1963-1983. A Selection 
of the New Media Collection, Musée 
national d’art moderne, Centre 
Pompidou, Paris’ [tot 3/2] ❑ ‘Gifts for 
the ZKM Collection’ [tot 10/2] 
❑ ‘One Sixth of the Earth. Ecologies of 
Image’ [tot 1/4] ❑ ‘Energy Fields. 
In Celebration of the 85th Birthday of 
Otto Piene’ [25/1 tot 1/4] ❑ ‘Move on 
Asia. Video Art in Asia 2002 to 2012’ 
[9/2 tot 4/8] ❑ ‘Henry Flynt. Activities 
1959–’ [2/3 tot 12/5]

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 7/4]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6  
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ Thea Djordjadze [16/2 tot 31/3]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60 
di-zo 11-17u 1ste do /maand 11-22u
❑ ‘Raum-Maschine Theater – Szene und 
Architektur’ [tot 10/3] ❑ ‘Isn’t it 
romantic? Zeitgenössisches Design 
zwischen Poesie und Provokation’ 
[tot 21/4]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do /maand 10-22u
❑ ‘Modernist Masterpieces. The 
Haubrich Collection at Museum Ludwig’ 
[tot 31/8] ❑ ‘A Bigger Picture’ – David 
Hockney [tot 3/2] ❑ ‘Machines. Your 
time is my Rolex’ – Andreas Fischer 
[tot 17/3] ❑ ‘Man Ray. The Collection 
Renate and L. Fritz Gruber’ [1/2 tot 5/5]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Lichtspiele. Wie Film und Fotografie 
Tanz sehen. Eine Ausstellung des 
Deutschen Tanzarchivs Köln im 
Tanzmuseum’ [tot 18/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Invention of the Landscape c. 
1500. On the trail of a contemporary of 
Hieronymus Bosch’ [25/1 tot 21/4]

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] 
❑ Anne Chu [tot 7/4]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Twisted Entities. Zeitgenössische 
polnische Kunst’ [27/1 tot 28/4]

Mönchengladbach

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

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1  
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Open End. Goetz Collection at Haus 
der Kunst’ [tot 7/4] ❑ ‘Art commission: 
To the Public - from the friends of Haus 
der Kunst’ – Haegue Yang [tot 22/9] 
❑ ‘ECM. A Cultural Archaeology’ [tot 
10/2] ❑ Kendell Geers [1/2 tot 12/5] 
❑ ‘Rise and Fall of Apartheid: 
Photography and the Bureaucracy of 
Everyday Life’ [15/2 tot 26/5]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Karl Friedrich Schinkel (1781–1841). 
Architekt-Maler-Designer’ [1/2 tot 12/5]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Revolution’ – Hiroshi Sugimoto [tot 
10/2] ❑ ‘Retrospective 1992-2012’ – 
Gillian Wearing [15/3 tot 7/7]

Pinakothek der Moderne / 
Neue Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Elástico. Video installation’ – Jan 
Linnartz & Max Mayer [tot 3/2] 
❑ ‘Elementary Painting’ – Jerry Zeniuk 
[tot 1/5] ❑ ‘The Architect. History and 
present of a profession’ [tot 3/2] 
❑ ‘Across the Board’ – Stefan Wewerka 
[tot 3/2] ❑ ‘Werke aus Münchner 
Privatsammlungen’ – Richard Tuttle [tot 
24/2] ❑ ‘The Berlin Sculpture Find. 
‘Degenerate Art’ in Bomb Debris’ [tot 
28/1] ❑ ‘Lichtbilder. Fritz winter and 
abstract photography’ [tot 17/2] 
❑ ‘Honoré Daumier. The Kames 
Collection’ [tot 24/2] ❑ ‘Urushi Lacquer 
and Design. East Meets West’ [tot 24/2] 
❑ ‘To Rome. The landscape painter 
Johann Christian Reinhart (1761-1847)’ 
[21/2 tot 26/5] ❑ Otto Künzli [9/3 
tot 7/4]

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

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60  
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ ‘Highlights aus der Sammlung Gunter 
Sachs’ [tot 3/2]

Münster

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

Nordhorn

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

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Goodbye Old Paint’ – Ulrich Pester 
[7/2 tot 31/3] ❑ Henning Bohl [7/2 
tot 31/3]
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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] ❑ ‘Process Progress’ – Helmut 
Jahn [tot 24/2] ❑ ‘Erste Sequenzen, 
1964’ – Attila Kovács [tot 20/5]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Lieber Aby Warburg. Was tun mit 
Bildern?’ [tot 3/3]

Stuttgart

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

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] ❑ ‘Fluxus! Anti-art 
Is Also Art’ [tot 28/4] ❑ ‘Images of 
Peace in Europe, 1450–1815. The Art 
of Diplomacy – The Diplomacy of Art’ 
[tot 4/4]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Platino. Flechtwerke und Fliehkräfte’ 
[23/2 tot 5/5]

Tübingen

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

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u di 11-20u
❑ ‘In the Flow of Time. Photographs 
from Asia 1980-2010’ – Steve McCurry 
[tot 16/6]

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]

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] ❑ Tatjana Valsang 
[3/3 tot 26/5]

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]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14u30-19u
❑ ‘Grundfrage’ – Carina Brandes, Jos de 
Gruyter & Harald Thys, Oscar Murillo, 
Noële Ody, Jean-Michel Wicker [17/2 
tot 5/5]

Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
rue Ferrère 7 – 05 56 00 81 50 
di-zo 11-18u wo 11-20
❑ ‘Les escargots ridiculisés’ – Michael 
Krebber [tot 10/2] ❑ ‘La petite moitié’ 
– Jonathan Binet [tot 10/2]

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 3/2]

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]

Grenoble

CNAC - Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘Ultracore’ – Anselm Reyle [17/2 
tot 5/5]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du 
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
di-zo 11-13u 14-18u
❑ ‘Terre de profondeur’ – Dominique 
Ghesquière [20/1 tot 31/3]

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 21/3] 

❑ ‘Dessins muraux de 1968 à 2007’ – 
Sol LeWitt [tot 29/7] ❑ ‘Frac Forever. 
Osez l’expérience!’ [tot 25/2] ❑ ‘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 [tot 18/3] 
❑ ‘Une brève histoire des lignes’ – Vassily 
Kandinsky, Marcel Duchamp, Vera 
Molnár, John Cage… [tot 1/4]

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… [tot 21/4] 
❑ ‘Dans l’oeil du spectateur’ – Frantisek 
Kupka, Andy Warhol, Carl André, Joseph 
Beuys… [tot 3/3]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38  
01 42 71 95 70 
di-vr 10-18u za-zo 13-19u
❑ ‘Le collectionneur’ – Marc Bauer [1/2 
tot 14/4] ❑ ‘Confronting the Monster in 
a Monster Costume’ – Basim Magdy [1/2 
tot 3/3] ❑ Fabrice Gygi [8/3 tot 14/4]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Accrochage de la collection permanente 
(de 1905 à 1960)’ [tot 26/8] ❑ ‘Musée 
national d’art moderne, Collections 
contemporaines (des années 1960 à nos 
jours)’ [tot 2/9] ❑ ‘Fruits de la passion, 
Société des Amis du Mnam. Dix ans du 
Projet pour l’Art Contemporain’ [tot 2/9] 
❑ Salvador Dalí [tot 25/3] ❑ Eileen 
Gray [20/2 tot 20/5] ❑ ‘Du dessin 
à la sculpture’ – Alina Szapocznikow 
(1926-1973) [27/2 tot 20/5] 
❑ ‘Colllection du Centre Georges 
Pompidou, Mnam/Cci’ – Jesús Rafael 
Soto (1923-2005) [27/2 tot 20/5]

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

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ ‘Moscow & Muscovites’ – Semyon 
Faibisovich [tot 2/2] ❑ ‘19 Rue de 
Saintonge. Group Show’ [tot 2/2] 
❑ ‘Chapiteau Moscow’ – Sergey Bratkov 
[tot 2/2]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill  
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ Edward Hopper [tot 28/1]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘Erreur d’impression. Publier à l’ère 
du numérique. Exposition en ligne sur 
Internet’ [tot 11/3] ❑ ‘Vies en transit’ 
– Adrian Paci [26/2 tot 12/5] 
❑ ‘l’ Enjeu classique’ – Laure Albin 
Guillot (1879–1962) [26/2 tot 12/5] 
❑ ‘Une exposition parlée. Suite pour 
exposition(s) et publication(s), premier 
mouvement’ – Mathieu Copeland [26/2 
tot 12/5]

La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10  
01 40 01 08 81 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Sous influences. Arts plastiques et 
psychotropes’ [15/2 tot 19/5]

Le Plateau - Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Les fleurs américaines. Memories of 
Modern Art (1990-2035)’ [tot 17/2]

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
❑ ‘La Collection Michael Werner’ – 
Lehmbruck, Dix, Derain, Michaux, Beuys, 
Broodthaers, Polke, Toroni… [tot 3/3] 
❑ “L’Art en guerre, France 1938-1947. 
De Picasso à Dubuffet” [tot 17/2] 
❑ ‘Femme/Objet’ – Linder [1/2 tot 21/4]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur  
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Photographies’ – Félix Thiollier 
(1842-1914) [tot 10/3] ❑ ‘L’ange du 
bizarre. Le romantisme noir de Goya 
à Max Ernst’ [5/3 tot 9/6]

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]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘Les Fantômes du Louvre’ – Enki Bilal 
[tot 18/3] ❑ ‘Des fleurs en hiver’ – 
Eugène Delacroix, Jean- Michel 
Othoniel, Johan Creten [tot 18/3] 
❑ ‘Un Français en Chypre’ – Camille 
Enlart (1862-1927) [tot 28/1] ❑ ‘Chypre 
entre Byzance et l’Occident du IVe au 
XVIe siècles’ [tot 28/1] ❑ ‘New Frontier 
II. L’art américain entre au Louvre. 
Aux sources de la peinture de genre 
américaine’ [tot 22/4] ❑ ‘Préface à la 
première édition’ – Walid Raad [tot 8/4]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
10-19u30 ma,vr 10-22u
❑ ‘Chagall. Entre guerre et paix’ [21/2 
tot 21/7]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
di-zo 10-17u45
❑ ‘Rodin, Flesh and Marble’ [tot 1/9]

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] ❑ ‘Imaginez l’imaginaire’ [tot 
11/2] ❑ ‘Soleil froid’ – Raymond Roussel, 
François Curlet, Joachim Koester, 
Evariste Richer… [27/2 tot 20/5]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand  
02.98.55.55.77 
di-za 13-18u zo 14-18u
❑ ‘Abstraction manifeste’ – Patrick 
Bernier et Olive Martin, Isabelle 
Cornaro, Liam Gillick, Peter Halley… 
[tot 5/5]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
❑ ‘Onze mille cent quatre-vingt sept 
jours’ – Francesco Arena [1/2 tot 21/4] 
❑ ‘Les actions silencieuses’ – Emilie 
Pitoiset [1/2 tot 21/4]

Rennes

Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 – 02.99.28.55.85 
wo-zo 10-12u 14-18u di 10-18u
❑ Adalberto Mecarelli [tot 3/3]

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
❑ ‘Walden Memories’ – Jean-François 
Peyret [9/2 tot 31/3]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-16u20
❑ William Scott [26/1 tot 6/5] 
❑ Peter Fraser [26/1 tot 6/5]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘Wreaths to Pleasure’ – Helen 
Chadwick [tot 17/2] ❑ ‘1913: The Shape 
of Time’ [tot 17/2] ❑ ‘Vladimir Markov: 
Displays and Fictions’ [30/1 tot 14/4]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘’DLA Piper Series: This is Sculpture’ 
[tot 30/6] ❑ ‘Liverpool Biennial 2012: 
Thresholds’ – Yael Bartana, Sophie Calle, 
Jimmie Durham, Thomas Hirschhorn, 
William Kentridge… [tot 7/4] ❑ ‘Glam! 
The Performance of Style’ – David 
Hockney, Andy Warhol, Cindy Sherman, 
Allen Jones, Richard Hamilton, Peter 
Hujar… [8/2 tot 12/5] ❑ Sylvia Sleigh 
[8/2 tot 3/5]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre  
020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Random International: Rain Room’ 
[tot 3/3] ❑ ‘The Bride and the Bachelors: 
Duchamp with Cage, Cunningham, 
Rauschenberg and Johns’ [14/2 tot 9/6]

Hauser & Wirth London
196a Piccadilly / 23 Savile Row  
207 287 2300 
di-zo 10-18u
❑ ‘Mindfuck’ – Bruce Nauman [30/1 tot 
9/3] ❑ ‘Eva Hesse 1965’ [30/1 tot 9/3] 
❑ ‘Selected Works’ – Philippe 
Vandenberg [30/1 tot 13/4]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Eros to the Ritz. 100 Years of Street 
Architecture’ [tot 27/1] ❑ ‘Almost Real 
Art. A Satirical Archaeology of the RA 
Collections and Library’ – Mark 
Hampson [tot 17/2] ❑ ‘Constable, 
Gainsborough, Turner and the Making of 
Landscape’ [tot 17/2] ❑ ‘Rebirth’ – 
Mariko Mori [tot 17/2] ❑ ‘Portraying 
Life’ – Édouard Manet [26/1 tot 14/4]

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

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Colour and Line: Turner’s experiments’ 
[tot 21/3] ❑ ‘Focus: Frank Bowling’ [tot 
30/4] ❑ ‘Focus: Charles Harrison as 
Curator’ [tot 10/3] ❑ ‘Drawing for 
Free Thinking’ – David Tremlett [tot 
31/12/2016] ❑ ‘Family Matters: 
The Family in British Art’ [tot 24/2] 
❑ ‘Display: Ian Hamilton Finlay’ [tot 
17/2] ❑ ‘Schwitters in Britain’ [30/1 tot 
12/5] ❑ ‘Looking at the View’ – J.M.W. 
Turner, John Hill, John Brett, William 
Hodges, Patrick Caulfield, Lucian Freud, 
Paul Graham… [12/2 tot 2/6]

Mirta Demare

Bergsingel 176-B
3037 GN Rotterdam  
t. 31.10 2810266
f. 31.10 2810347
mail@mirtademare-art.nl 
www.mirtademare-art.nl    

Gallery hours
Thursday to Saturday 
from 1—6 pm
and by appointment 

Mariano Gaich—
The altered Idyll
13/01—17/02/’13 
Puck Willaarts
—Veldwerk
24/02— 24/03/’13

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Collection Display’ – Oskar Fischinger 
[tot 12/5] ❑ ‘Objects in Mirror are 
Closer than they Appear’ – Herman 
Asselberghs, Manon de Boer, Sherif 
El-Azma, Patricia Esquivias, Lars 
Laumann, Maha Maamoun, Ján 
Mancuška [tot 17/2] ❑ ‘A Bigger 
Splash: Painting after Performance’ [tot 
1/4] 
❑ ‘Lichtenstein: A Retrospective’ [21/2 
tot 27/5]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand  
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Becoming Picasso: Paris 1901’ 
[14/2 tot 26/5]

The Showroom
63 Penfold Street – 020 7724 4300 
wo-zo 12-18u
❑ ‘On Vanishing Land’ – Mark Fisher 
and Justin Barton [6/2 tot 30/3]

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] 
❑ ‘So Peculiarly English: topographical 
watercolours’ [tot 12/3] ❑ ‘Waxing and 
Waning: 19th-century women sculptors 
and wax modelling’ [tot 9/3] 
❑ ‘Masterpieces of Italian Renaissance 
Maiolica’ [tot 6/5] ❑ ‘Collecting Abroad 
for the V&A 1851-1914’ [tot 26/5] 
❑ ‘Inspired by… 2012’ [tot 21/4] 
❑ ‘Halfway to Paradise: Photography by 
Harry Hammond’ [tot 3/3] ❑ ‘Hollywood 
Costume’ [tot 27/1] ❑ ‘Light from the 
Middle East: New Photography’ [tot 
7/4] ❑ ‘V&A Africa: Exploring Hidden 
Histories’ [tot 3/2] ❑ ‘Chromazone: 
colour in contemporary architecture’ 
[tot 21/7] ❑ ‘Research on Paintings: 
technical art history and 
connoisseurship’ [tot 22/9] ❑ ‘The Art of 
Seeing Nature: The Oil Sketches’ – John 
Constable (1776-1837) [tot 22/9] ❑
Barbara Nessim [15/2 tot 19/3]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street  
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘The Bloomberg Commission: Spazio 
di Luce’ – Giuseppe Penone [tot 11/8] 
❑ ‘Aspen Magazine: 1965-1971’ [tot 
3/3] ❑ ‘Collection Sandretto Re 
Rebaudengo: Viral Research’ – Charles 
Ray, Piotr Uklanski, Cindy Sherman… 
[tot 10/3] ❑ Lucy Cash [tot 8/3] 
❑ ‘Artists Film International: Pageant 
Roll’ – Jessica Warboys [tot 15/4] 
❑ ‘A state of neutral pleasure’ – Gerard 
Byrne [tot 8/3] 

Italië
Roma

MAXXI
via Guido Reni, 4 A – 06 3225178 
di-wo,vr-za 11-19u do,za 11-22u
❑ ‘Modelli / Models. MAXXI 
Architettura Collection’ [tot 2/4] 
❑ ‘Projections. Installations from the 
MAXXI Arte Collections’ [tot 5/5] 
❑ ‘L’Italia di Le Corbusier’ [tot 17/2] 
❑ ‘Mirabilia Urbis’ – Grazia Toderi [tot 
7/3] ❑ ‘Vertical Thinking’ – William 
Kentridge [tot 3/3] ❑ ‘Alighiero Boetti a 
Roma’ [23/1 tot 6/10] ❑ ‘Inhabiting the 
Home’ – Michele Valori [23/1 tot 17/2]

Venezia

François Pinault Foundation - Punta 
della Dogana
Dorsoduro – 041 27 19 039 
wo-ma 10-19u
❑ ‘In Praise of Doubt’ – Marcel 
Broodthaers, Roni Horn, Elaine 
Sturtevant, Bruce Nauman, Edward 
Kienholz… [tot 17/3]

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
❑ Andrea van der Straeten [tot 28/4] 
❑ ‘Invisible More Visible More Invisible’ 
– Marco Godinho [tot 28/4] ❑ ‘Le livre 
d’artiste. Version conceptuelle’ [tot 
28/4]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3  
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘Atelier Luxembourg. The Venice 
Biennale Projects 1988-2011’ [tot 
24/2] ❑ ‘OnLAB’ – Michel Paysant [tot 
24/2] ❑ ‘Dieu est un fumeur de havanes. 
Collection Mudam’ [tot 16/6]

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… [tot 30/6]

Amersfoort

Kunsthal KAdE - Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Tower with Nine Flags’ – Iris 
Frerichs [tot 1/9] ❑ ‘Space Drawings: 
over de bewegingsvrijheid van de 
tekening’ – 
Sui Jianguo & Liang Shuo, Thijs Ebbe 
Fokkens, Chiel Kuijl, Ronald de 
Ceuster… [tot 14/4]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Traditie en toeval’ – Ronald de 
Bloeme, Olaf Holzapfel, Jan van de 
Pavert [tot 27/1] ❑ ‘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] ❑
‘Tentoonstelling Schatkamer. Vroege 
Mondriaans’ [10/3 tot 14/4]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Snake’ – Michael Tedja [2/2 tot 26/5] 
❑ ‘Armando vs Armando’ [10/3 tot 2/6]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘New York project. Modellen en 
tekeningen’ – Ewerdt Hilgemann [25/1 
tot 16/3]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo /maand 14-17u
❑ ‘Schilderijen en beelden’ – Victor 
Pedra [2/3 tot 1/4]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘Border Theories’ – Elian Somers 
[16/2 tot 7/4]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50  
020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘Group Show: Gallery Artist + Guest’ 
[tot 26/1] ❑ ‘The Maiden Element. 
New work: photography and drawings’ 
– Emily Kocken [2/2 tot 23/3]

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] ❑ Dirk Braeckman [tot 
31/3] ❑ Zarina Bhimji [tot 31/3]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94 
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste zo /maand 
14-17u
❑ ‘Clay in crisis’ – Maria Pask [tot 
23/2] ❑ Karin Hasselberg [tot 23/2] 
❑ ‘New work’ – Otto Berchem [2/3 
tot 6/4]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-17u
❑ ‘Experiments in Cinematic 
Abstraction’ – Oscar Fischinger 
(1900-1967) 
[tot 17/3]

Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Primrose, Russian Colour 
Photography’ – Ivan Shagin, Dmitry 
Baltermants, Sergey Prokudin-Gorski, 
Alexander Rodchenko, Vladislav 

Mikosha, Boris Mikhailov [25/1 tot 3/4] 
❑ ‘Inbetweens. Toneelgroep Amsterdam’ 
– Jan Versweyveld [25/1 tot 17/3] 
❑ ‘One Group Show’ – WassinkLundgren 
[25/1 tot 17/3] ❑ ‘Me & My Models’ – 
Jan Hoek [25/1 tot 20/3]

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 – 020.620.47.58 
wo-za 13-18u
❑ ‘MickeyMinniePlutoHueyLouieDewey-
DonaldGoofySacramento’ – Pieterjan 
Ginckels [tot 22/2] ❑ Joe Scanlan [2/3 
tot 27/4]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ Jan De Cock [2/2 tot 9/3] ❑ Magali 
Reus [16/3 tot 20/4]

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34 – 020 7855146 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Song of the roustabouts’ – Douglas 
White [tot 23/2] ❑ ‘Easter and oak 
trees’ – Bertien van Manen [2/3 tot 6/4]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 3207036 
wo-za 12-18u
❑ ‘Drawings, kinetic sculptures, works 
on blackboard’ – Peter Feiler, Christiaan 
Zwanikken, Maurice Braspenning [tot 
16/2] ❑ ‘Lost in time… Adrift in history 
- sculptural installations’ – Nika Neelova 
[23/2 tot 30/3]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ John M Armleder [tot 23/2]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Impressionisme: sensatie & 
inspiratie. Favorieten uit de Hermitage’ 
[tot 27/1] ❑ ‘Vincent. Het Van Gogh 
Museum in de Hermitage Amsterdam’ 
[tot 25/4] 
❑ ‘Peter de Grote, een bevlogen tsaar’ 
[9/3 tot 13/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ Viviane Sassen [tot 2/3]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Het Amsterdam van Sal Meijer. 
Stadsgezichten, stillevens, landschappen, 
katten en portretten’ [tot 17/3]

Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a – 020 
463.69.04 
wo-za 13-18u
❑ ‘Baw-lal. Group exhibition’ [tot 28/2]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400 
ma-zo 10-17u
❑ ‘Rembrandts portret van Eleazar 
Swalmius’ [tot 31/12/2015]

New Art Space Amsterdam (NASA)
Arie Biemondstraat 111 – 
020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ ‘Sonic Acts. The Dark Universe’ – 
Justin Bennett, Félicie d’Estienne 
d’Orves, Ivana Franke, Semiconductor, 
Yolanda Uriz Elizalde… [tot 24/2]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b  
020 3318311 
do-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Collector s Choice. Video en dia uit 
de collectie van Frits Bergsma’ – Julika 
Rudelius, Martha Colburn, Lucas 
Michael, Pablo Pijnappel, Germaine 
Kruip [tot 17/2]

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ Julian Dashper / Donald Judd [27/1 
tot 14/3]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo /maand 14-17u
❑ ‘Group Show’ [tot 16/2]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di-zo 11-17u do 11-22u vr-zo 10-18u
❑ Mike Kelley [tot 1/4] ❑ Guido van 
der Werve [25/1 tot 28/4]

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 020.568.82.00 
ma-vr 10-17u
❑ ‘Imagined Places’ – Adrian Paci, 
Zineb Sedira, Bouchra Khalili, Claudia 
Cristovão, Ho-Yeol Ryu [tot 14/4]

W139
Warmoesstraat 139 – 020 6229434 
ma-zo 12-18u
❑ ‘A Matter of Time and Space’ – 
Daniela Bershan, Bas de Boer, Matthijs 
Bosman, New Sculpture Department, 
Monica Tormell, Anne Verhoijsen 
[tot 10/2]
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Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Great Escape. Groupshow curated 
by Frank Koolen’ – Guillaume Bijl, Vaast 
Colson, Koenraad Dedobbeleer, Kristof 
van Gestel, Lieven Hendriks, Gert 
Robijns, Frank Koolen [26/1 tot 9/3] 
❑ Ido Vunderink [16/3 tot 20/4]

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] ❑ ‘Beeldrijm in vaste 
collectiepresentatie’ [tot 28/4] 
❑ ‘Regressive’ – Erwin Olaf [tot 27/1] 
❑ ‘In de schaduw van morgen. 
Neorealisme in Nederland’ [tot 17/2] 
❑ ‘New Nomads. New Traditional 
Jewellery. Editie 2012’ [tot 27/1] 
❑ ‘Keuze uit de collectie hedendaagse 
kunst door gastcuratoren van Schloss 
Ringenberg’ [17/2 tot 21/4] 
❑ ‘Female Power’ [3/3 tot 20/5]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst - SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Temporarely Defined. 
Groepspresentatie masterstudenten van 
FMI Masters Hanzehogeschool 
Groningen /Academie Minerva’ [tot 16/2] 
❑ ‘Groepstentoonstelling’ – Greg Que, 
Anh Tam Le, Eric Setz, Leslie Kamps 
[8/3 tot 30/3]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ Bas Schevers en Hedwig Houben [tot 
12/2] ❑ Marnie Slater [13/2 tot 26/3]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Zilveren Camera 2012. Wat wordt de 
beste persfoto van 2012?’ [tot 3/3]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Faith Fear Face’ – Carlijn Mens [tot 
24/2] ❑ ‘En être et ne pas en être’ – 
Michiel Ceulers/Ben Akkerman [tot 
24/2] ❑ ‘Now or Never #2. 
Afgestudeerden Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten (KABK) Den 
Haag. Selectie: Benno Tempel’ [tot 24/2]

Gemeentemuseum Den Haag - gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ [tot 
10/3] ❑ ‘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] ❑ ‘Pin-up’ [tot 
10/2] ❑ ‘Fabulous Fifties - Fabulous 
Fashion’ [tot 3/2] ❑ Karla Black [tot 
21/4] ❑ ‘Een impressionist en de 
fotografie’ – Gustave Caillebotte 
(1848-1894) [2/2 tot 20/5] ❑ ‘Herkomst’ 
– Ivo Bouwman [16/2 tot 12/5]

Heden
Denneweg 14a – 070.346.53.37 
wo-za 12-17u, eerste zo /maand 12-17u
❑ Christie van der Haak [tot 9/3]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ Jessica de Boer [tot 24/2] ❑ ‘Orban 
Space: Luc Deleu - T.O.P. office’ [20/1 
tot 24/3]

Eindhoven

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] ❑ ‘Guppy 13 vs 
Ocean Wave, a Bas Jan Ader Experience’ 
– Ahmet Ögüt [tot 31/3] ❑ ‘Sources in 
the Air’ – David Maljkovic [tot 3/2] 
❑ ‘Informational Weather’ – Sarah van 
Sonsbeeck [tot 31/3] ❑ ‘Lissitzky – 
Kabakov. Utopie en werkelijkheid’ [tot 
28/4] ❑ ‘12x12. Wijn en Dromen der 
Kunst. Bibliotheektentoonstelling’ [22/1 
tot 5/4] ❑ ‘Walls to Talk to’ – Jewyo Rhii 
[26/1 tot 28/4] ❑ ‘Open Eye Policy’ – 
Sheela Gowda [23/2 tot 26/5]

Yksi Expo
Torenallee 22-04 (Strijp-S)  
040-7805034 
di-vr 11-17u30 za 11-17u
❑ ‘Like Lissitzky’ – Volle Kracht, Marcel 
Sloots, Henri van Nuenen, Heleen van 
Heel, Norbert van Onna, Yksi Ontwerp 
[tot 28/4]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘De collectie De Ploeg’ [tot 3/3] 
❑ ‘Draken en lange Lijzen. Chinees 
Porselein uit de collectie’ [tot 1/9] 
❑ ‘Urban Gothic’ – Marc Bijl [tot 1/4] 
❑ ‘Collectie Veendorp’ [tot 17/3] 
❑ ‘Nordic Art 1880 - 1920’ [tot 5/5]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ Roger Hiorns [tot 24/2] ❑ ‘Inventory 
2007-2012 - Huisstijl De Hallen 
Haarlem’ – Studio Cobbenhagen 
Hendriksen [tot 24/2] ❑ ‘Herinnering, 
energie, transformatie’ – Joseph Beuys 
[tot 24/2] ❑ Keith Edmier [9/3 tot 26/5]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Conversation Piece IV. Maaike 
Schoorel en de oude meesters’ [tot 17/2]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘Rozen van Redouté’ – Pierre-Joseph 
Redouté (1759-1840) [tot 5/5]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie - Kasteel 
Het Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ Gert Jan Kocken [tot 17/3]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘CoBrA tot Dumas. Collectie De 
Heus-Zomer’ – Constant, René Daniëls, 
Lucebert, Daan van Golden, Ger van 
Elk… [24/1 tot 20/5]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Bijzondere Collecties: 425 jaar 
Universiteitsbibliotheek Leiden’ [9/3 
tot 30/6]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Good Vibrations’ – Mary Heilmann 
(BACA Laureaat 2012) [tot 27/1] 
❑ ‘Theatre of Thought. Werk van 
kunstenaars van postacademisch instituut 
Jan van Eyck in samenhang met de 
tentoonstelling van Mary Heilman’ [tot 
27/1] ❑ ‘Disegno & Couleur. Italiaanse & 
Franse tekeningen van de 16e tot de 18e 
eeuw’ [tot 17/2] ❑ ‘Collectie Jean de 
Grez. Tekeningen uit de 16e-18e eeuw 
uit de collectie KMSK Brussel’ [tot 27/2] 
❑ ‘Storage Telling. Extra-Ordinary. 
Fotografie en nieuwe media uit de 
collectie’ – Pawel Althamer, Nam June 
Paik, Roman Signer, Roy Villevoye… [tot 
20/5] ❑ ‘Tales from the Backyard’ – 
Keetje Mans [tot 28/4] ❑ ‘De Grote 
Verandering. Revoluties in de Russische 
schilderkunst 1895-1917’ [12/3 tot 11/8]

Marres - Centrum voor Contemporaine 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-19u
❑ ‘de Avant-Garde: Deep Cuts’ – Hans-
Christian Dany, Scott Joseph, Michaela 
Meise, Jochen Schmith, Cara Tolmie… 
[tot 17/2]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Playboy Architecture, 1953-1979’ [tot 
10/2]

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]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘The Moon has a Complicated 
Geography’ – Lonnie van Brummelen en 
Siebren de Haan, Arnoud Holleman, 
Hedwig Houben, Gert Jan Kocken, 
Wendelien van Oldenborgh, Willem 
Oorebeek, Vincent Vulsma [26/1 tot 1/4]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-zo 10-17u
❑ Tajiri meets Sabine Weiss & Leonard 
Freed [tot 3/2] ❑ Tom Küsters. 
Marathonloper en activist [tot 27/1] 
❑ ‘Uit de plooi. De 18de eeuw in 
beweging’ [2/2 tot 26/5]

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] ❑ ‘Van geheimzinnige schoonheid. 
Een vergeten kunstenaar’ – Piet Meiners 
(1857-1903) [27/1 tot 20/5] 
❑ Henk Wildschut [3/2 tot 9/6]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Vincent is back - deel I: 
Geboortegrond’ [tot 1/4] ❑ ‘De rijkdom 
van Arte Povera. Italiaanse avant-garde 
uit de jaren ‘70’ [tot 7/4]

Rotterdam

ART ROTTERDAM
Cruise Terminal - Wilhelminakade 699 
– 010 742 02 59 
do 12-18u vr 12-21u za-zo 11-19u
❑ ‘Art Rotterdam 2013. The 
International Art Fair of the 
Netherlands.’ [7/2 tot 10/2]

Galerie Mirta Demare
Bergsingel 176 b – 010.281.02.66 
wo-za 13-18u
❑ ‘The altered Idyll’ – Mariano Gaich 
[tot 24/2] ❑ ‘Veldwerk. Fotografie’ – 
Puck Willaarts [3/3 tot 31/3]

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Transformation’ – Nathaniel Mellors, 
Koen Vanmechelen, Uli Westphal, Floris 
Kaayk… [26/1 tot 14/4]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ Aristide Maillol (1861-1944) [tot 
10/2] ❑ ‘Merry Christmas’ – Laure 
Vasconi [tot 17/2] ❑ ‘Grenzeloos 
gedogen’ – Jan Montyn [tot 21/4] 
❑ ‘The Fashion World of Jean Paul 
Gaultier. From the Sidewalk to the 
Catwalk’ [10/2 tot 12/5] ❑ ‘Like Pastoe. 
100 jaar vernieuwing in vormgeving’ 
[23/2 tot 2/6]

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] ❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons 
[tot 28/2/2015] ❑ ‘Interventie #21’ – 
Matias Faldbakken [tot 27/1] 
❑ ‘De Collectie Vormgeving’ [tot 31/12] 
❑ ‘De weg naar Van Eyck’ [tot 10/2] 
❑ ‘Het Collectieboek van Joost Grootens’ 
[tot 10/2] ❑ ‘Abundantia’ – Hans 
Makarts (1840-1884) [tot 31/3] 
❑ ‘Domestic strangers’ – Tanja Smeets 
[9/2 tot 11/7] ❑ ‘Soft City’ – Pushwagner 
[23/2 tot 26/5] ❑ Christophe Coppens 
[9/3 tot 2/6] ❑ ‘Hand Made. Lang leve 
het ambacht’ [9/3 tot 20/5]

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] ❑ ‘Lelé. Architect van geluk 
en gezondheid’ – João Filgueiras Lima 
Lelé [tot 3/2]

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] ❑ ‘Supersonic Youth. 
Actuele fotografie uit België’ – Jonathan 
Jacques, Thomas Sweertvaegher, BGDC, 
David Widart, Julie Calbert [tot 17/3] 
❑ ‘The Sound of Silence’ – Alfredo Jaar 
[19/2 tot 24/2] ❑ ‘From Holland With 
Love. Liefde in beeld en liefde voor het 
beeld’ – Ed van der Elsken, Paul Kooiker, 
Bertien van Manen, Julika Rudelius, 
Martine Stig… [9/3 tot 19/5]

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘…wegen van Jan van Eyck’ – Simon 
Benson, Michael Toenges, Ewoud van 
Rijn, Yvonne van de Griendt, Piet Dirkx, 
Stefan Gritsch, Casper Hoogzaad, Mark 
Cloet [24/1 tot 24/2]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31  
010/433.20.22 
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
❑ ‘Ossie’s Bingo Boutique’ – Oscar 
Murillo [25/1 tot 24/3]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Most Electrified Town in Finland 
(2004-12)’ – Mika Taanila [23/1 tot 3/2] 
❑ Libia Castro & Ólafur Ólafsson [7/2 tot 
7/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Tulkus 1880 to 2018’ – Paola Pivi 
[24/1 tot 5/5]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Collectiepresentatie Kunst na 1945’ 
[tot 14/2] ❑ ‘Cool! Aanwinsten en 
hoogtepunten uit de collectie Seriële, 
systematische, fundamentele en radicale 
schilderkunst’ [tot 24/2] ❑ ‘Pointing 
Inside’ – Jan Maarten Voskuil [tot 24/2] 
❑ ‘65 jaar CoBrA. Vrijheid en Vitaliteit’ 
[tot 1/9] ❑ ‘Tekeningen’ – Aji V.N. [26/1 
tot 14/4] ❑ ‘Collectiepresentatie Oorlog 
(video)’ [26/1 tot 1/9]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Macabre Treasury’ – Mark Dion 
[20/1 tot 5/5]

Tilburg

De Pont - Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do /maand 11-20u 
(niet in juli-aug)
❑ Anish Kapoor [tot 27/1] ❑ Hans de 
Wit [tot 3/3] ❑ ‘Two Younger Women 
Come In And Pull Out A Table’ – 
Katharina Grosse [16/2 tot 9/6] ❑ ‘La 
France profonde’ – Wil van Dusseldorp 
[9/3 tot 5/5]

Utrecht

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Architectuur van Rietveld. Ontwerp en 
uitvoering’ [tot 11/5] ❑ ‘Rietveld en Van 
Baarencollectie. Kunst en vormgeving 
1915-1930’ [tot 11/5] ❑ ‘Dit is het 
Centraal Museum! Topstukken uit vijf 
collecties’ [tot 1/9/2015] ❑ ‘Archeologen 
aan het werk. De collectie van het 
Provinciaal Utrechts Genootschap’ [tot 
31/12] ❑ ‘Maria Elisabeth Houtzager. 
Spraakmakend directrice’ [tot 25/8] 
❑ ‘Blue Jeans. 350 jaar spijkergoed’ [tot 
10/3] ❑ ‘Sitzmaschine (1905), icoon van 
het vroege modernisme’ – Josef 
Hoffmann [tot 27/1] ❑ ‘Prooff Stand. 
Werk- en woonlandschap van Studio 
Makkink & Bey’ [tot 25/5/2014]

Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 – 030/231.38.35 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Het Woord in de Gouden Eeuw. 
Protestantse zeventiende-eeuwse 
schilderkunst’ [tot 24/2] ❑ ‘Ontsnapt aan 
de Beeldenstorm. Middeleeuwse 
beeldhouwkunst’ [tot 24/2]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6  
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Collectie Manders. Naar eenvoud en 
verstilling’ – Walter Leblanc, Piet 
Ouborg, herman de vries, Jan 
Schoonhoven, Marthe Wéry… [27/1 tot 
20/5] ❑ ‘Collectie Marianne van der 
Heijden (1922-1998)’ [27/1 tot 20/5]

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]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘media.art.collection. Perspectives of
a collection’ [tot 2/6] ❑ ‘In The Flesh’ 
– Berlinde De Bruyckere [15/2 tot 12/5] 
❑ ‘Panorama’ – Josef Dabernig [1/3 tot 
28/4]

Neue Galerie Graz
Joanneumsviertel, access Kalchberggasse 
– 699/1780-9500 
di-zo 10-17u
❑ ‘Gardens in the Exosphere. Poems and 
Picture-Poems’ – Günther Brus [tot 3/2] 
❑ ‘The Location of Pictures’ – Maria 
Lassnig [tot 28/4] ❑ ‘Panorama’ – Josef 
Dabernig [1/3 tot 28/4]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Intervention (1)’ – Markus Hofer [tot 
27/1] ❑ Erwin Wurm [tot 17/2] ❑ Max 
Ernst [23/1 tot 5/5] ❑ Lewis Baltz [1/3 
tot 2/6]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ Miquel Barceló [tot 10/3]

Bawag Foundation
Franz Josefs Kai 3 – 059905 919 
14-20u
❑ ‘Magnetics’ – Michael Borremans [tot 
17/2] ❑ Ceal Floyer [7/3 tot 28/4]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘New. New York. From the series 
emerging artists’ [tot 1/4] ❑ Georg 
Baselitz [tot 20/5] ❑ Martin Schnur [1/2 
tot 9/6]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Amazing! Clever! Linguistic! An 
Adventure in Conceptual Art. Curated by 
Guillaume Désanges’ – Marcel 
Broodthaers, Lili Dujourie, Dan Graham, 
Dennis Oppenheim, Martha Rosler… 
[tot 21/4]

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1 – 1-52189-0 
dagelijks 10-19u do 10-21u
❑ ‘Xtravaganza. Staging Leigh Bowery’ 
[tot 3/2] ❑ Mike Parr [tot 24/2] 
❑ ‘Artures’ – Yüksel Arslan [tot 24/2]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13  
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ Saul Leiter [31/1 tot 26/5]

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] ❑ ‘Poetry of Reduction. Minimal, 
Concept, Land Art’ [tot 5/5] 
❑ ‘Lights’ – Dan Flavin (1933-1996) [tot 
3/2] ❑ ‘Wo ist mein Achter?’ – Franz 
West [23/2 tot 26/5] ❑ ‘Fantastischer 
Sozialismus’ – Verena Dengler [23/2 
tot 23/6]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-zo 10-18u
❑ ‘Wenn Ihr wollt, ist es kein Traum. 
Fragen an Herzl und Freud’ – Yael 
Bartana [tot 10/2] ❑ Liz Deschenes [tot 
10/2] ❑ ‘retaped Rape’ – Fiona 
Rukschcio [tot 10/2] ❑ Mathias Poledna 
[27/2 tot 28/4] ❑ Dominik Lang [27/2 
tot 28/4] ❑ Miriam Bajtala [27/2 
tot 28/4]

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 [tot 
3/3] ❑ ‘BES Revelação 2012’ – Diana 
Carvalho, Joana Escoval, Tiago Casanova, 
Mariana Caló & Francisco Queimadela 
[tot 31/3] ❑ ‘Sonae/Serralves Project’ 
– Patricia Dauder, Carlos Bunga [tot 3/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 zo 10-14u30
❑ ‘Explosion! The legacy of Jackson 
Pollock’ – Jean Tinguely, Allan Kaprow, 
Andy Warhol, Bruce Nauman, John 
Baldessari, Paul McCarthy… [tot 24/2] 
❑ ‘The Nipple Slip Speech Performance’ 
– Gabriel Pericàs [tot 10/2] ❑ ‘El cuadro 
de La Calleja’ – Julia Montilla [22/1 
tot 21/4]

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
❑ ‘Critical Episodes (1957-2011). 
MACBA Collection: Fissures/voyeurism, 
Fetishism and Narcissism/Content 
becomes something to be avoided like a 
plague’ [tot 17/2] ❑ ‘Phantom’ – Ahlam 
Shibli [25/1 tot 28/4] ❑ ‘I Have Never 
Painted Golden Angels’ – Eulàlia Grau 
[8/2 tot 26/5] ❑ ‘Written on the Wind’ 
– Lawrence Weiner [8/3 tot 25/6]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
di-zo 10-20u
❑ ‘Inhabited Architecture’ – Liam Gillick, 
Mona Hatoum, Cristina Iglesias… 
[tot 19/5]

Madrid

ARCOmadrid
Halls 8 & 10 at Feria de Madrid - Apdo. 
de Correos 67.067 
Professionals: 13/1: 12-21u, 14/1: 12-20u 
- General public: 15/1-17/1: 12-20u
❑ ‘Feria de Madrid 2013’ [13/2 tot 17/2]

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] ❑ ‘The invited work: Portrait of 
a Man’ – Velázquez [tot 27/1] 
❑ ‘The landscape painter’ – Martín Rico 
(1833-1908) [tot 10/2] ❑ ‘Titian. Saint 
John the Baptist’ [tot 10/2] ❑ ‘The Young 
Van Dyck’ [tot 3/3] ❑ ‘Juan Fernández, 
el Labrador’ [11/3 tot 16/6]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
ma,wo-za 10-21u zo 10-14u30
❑ María Blanchard [tot 25/2] ❑ ‘Losing 
the human form: a seismic image of the 
1980s in Latin America’ [tot 11/3] 
❑ ‘Two Golden Rings’ – Jirí Kovanda [tot 
24/2] ❑ Heimo Zobernig [tot 15/4] 
❑ ‘The Place We Live. A Retrospective 
Selection of Photographs’ – Robert 
Adams [tot 20/5] ❑ ‘Concrete Invention. 
Colección Patricia Phelps de Cisneros’ 
[23/1 tot 16/9] ❑ ‘Metonymy’ – Cristina 
Iglesias [6/2 tot 13/3]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u za 10-23u
❑ ‘Exchanging Gazes 4. Freud/Watteau’ 
[tot 17/2] ❑ ‘Impressionism and Open-air 
Painting. From Corot to Van Gogh’ [5/2 
tot 12/5]

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] 
❑ ‘Forbidden Vibrations. The mechanisms 
and outcome of the censorship carried 
out by the Franco regime in the world 
of pop and rock music’ [tot 10/3]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘What Is Grey Exactly? The use of the 
(non-)colour grey in Swiss art from the 
1950s to the present’ [tot 28/4] 
❑ ‘Hidden Reserves. Swiss Painting 
1850-1950’ [26/1 tot 28/4] ❑ Michael 
Blaser [26/1 tot 28/4]

Basel

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

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] ❑ ‘Tell It To My Heart: 
Collected by Julie Ault’ [2/2 tot 12/5]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ Isabelle Cornaro [1/2 tot 24/3]

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] 
❑ Otto Nebel (1892-1973) [tot 24/2] 
❑ ‘Mutual Inspiration. Cosmos of color’ 
– Johannes Itten & Paul Klee [tot 1/4]

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

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

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3  
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘From Japonism to Zen. Paul Klee and 
the Far East’ [tot 12/5] ❑ ‘Klee and 
Jawlensky. An artist friendship’ [2/2 
tot 26/5]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘American Songline’ – Helmut Federl 
[tot 3/2] ❑ ‘Annual Exhibition of Artists 
from Central Switzerland 2012’ [tot 3/2] 
❑ ‘Facts & Figures’ – Ray Hegelbach 
[tot 3/2]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Edgar Degas (1834 –1917) [tot 27/1] 
❑ Ferdinand Hodler (1853–1918) [27/1 
tot 26/5] ❑ ‘Collection Renard’ [9/3 
tot 5/5]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Young People. Set 9 from the 
Collection of the Fotomuseum 
Winterthur’ [tot 10/2] ❑ ‘Riffs’ – 
Yto Barrada [tot 10/2] ❑ ‘Concrete. 
Architecture and Photography’ [2/3 
tot 20/5]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Werke aus der Sammlung’ – Bendicht 
Fivian [tot 1/4] ❑ ‘Sammler sammeln 
für das Museum. Geschenke an die 
Graphische Sammlung’ [tot 1/4] ❑ ‘100 
Disegni’ – Luciano Fabro [26/1 tot 14/4] 
❑ Giovanni Anselmo [26/1 tot 14/4]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ Tobias Madison [2/2 tot 24/3] ❑ ‘here, 
here and here’ – Uri Aran [2/2 tot 24/3]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Giacometti. The donations. Special 
presentation Giovanni and Alberto 
Giacometti’ [tot 17/2] ❑ Latifa Echakhch 
[tot 24/2] ❑ ‘Chagall. Modern Master’ 
– Marc Chagall (1887–1985) [8/2 
tot 12/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ Ragnar Kjartansson [tot 27/1] 
❑ ‘Collection on Display’ – Phyllida 
Barlow, Jimmie Durham, Daniel Knorr, 
Mark Leckey [tot 27/1] ❑ ‘The Law 
of the Unknown Neighbor’ – Stephen G. 
Rhodes [9/2 tot 21/4]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘It Truly Pays: The Crime Film’ 
[tot 2/6]
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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 
cultuurpolitiek. 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 
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FIEKE KONIJN

Afgelopen jaar wijdde het Wallraf-Richartz-
Museum te Keulen onder de titel Mission 
Moderne een grote herdenkingsmanifestatie 
aan de Sonderbundausstellung, die in 1912 
in dezelfde stad plaatsvond. Een eeuw na 
datum is het nog steeds verbluffend om te 
zien wat in deze historische tentoonstelling 
van moderne kunst bij elkaar was gebracht. 
Niet zozeer de omvang was uitzonderlijk, 
want ook al waren er in totaal ruim 600 
schilderijen, 58 sculpturen, tekeningen, 
prenten en een afdeling toegepaste kunst, 
de expositie behoorde niet eens tot de aller-
grootste tentoonstellingen die rond de 
eeuwwende en in het begin van de 20ste 
eeuw plaatsvonden. In het oog springt voor-
al de programmatische, didactische opzet 
en de trefzekere keuze van kunstenaars die 
ook tegenwoordig nog tot de belangrijkste 
voorlopers van de moderne kunst worden 
gerekend. In de erezalen op de middenas 
van het parcours waren solo-exposities 
ingericht van achtereenvolgens Van Gogh 
met 120 schilderijen en 16 tekeningen, 
Cézanne met 26 en Gauguin met 25 werken. 
Verderop in het circuit had Munch een apar-
te zaal gekregen voor een retrospectieve 
met 32 schilderijen. Opmerkelijk is boven-
dien dat de route direct na Gauguin ver-
volgde met een zaal (al was het dan een klei-
nere) waarin 16 werken van Picasso waren 
samengebracht en dat pas daarna de neo-
impressionisten Henri Cross en Paul Signac 
aan bod kwamen. De nadruk op de Van 
Goghzalen werd nog versterkt doordat zich 
in het verlengde daarvan, op het einde van 
de middenas, een kapel bevond met glas-
in-loodramen van Thorn Prikker, waarvan 
de wanden waren gedecoreerd door Erich 
Heckel en Ernst Ludwig Kirchner. Aan 
weerszijden van deze middenas waren 
nationale inzendingen van hedendaagse 
kunst gegroepeerd, waaronder die van 
Duitsland, zoals te verwachten was, tot de 
grootste behoorde.1

De Sonderbundausstellung in 
de canon

Ook naar haar directe offspin gemeten, 
behoort de Sonderbundausstellung tot een 
van de belangrijkste uit de tentoonstellings-
geschiedenis. Fameus is het verhaal dat 
de organisatoren van de International 
Exhibition of  Modern Art in New York, beter 
bekend als de Armory Show van 1913, 
de catalogus van de Sonderbundausstellung 
in handen kregen en zo onder de indruk 
waren dat zij de Amerikaanse kunstenaar 
Walt Kuhn hals over kop naar Europa stuur-
den. Kuhn, die op schilderreis was in Nova 
Scotia, kon nog net op de laatste dag van de 
expositie kennis nemen van het gebodene, 
waarna hij Europa afreisde om de benodig-
de bruiklenen voor New York bij elkaar te 
krijgen.2 Maar ook de Nederlandse kunste-
naar, criticus en verzamelaar Conrad 
Kickert kwam enthousiast en geïnspireerd 
uit Keulen vandaan, om nog in hetzelfde 
jaar in het Stedelijk Museum van 
Amsterdam zijn eigen versie samen te stel-
len met de tweede tentoonstelling van de 
Moderne Kunstkring.3 Verder organiseerde 
de Blaue Reitergroep, die zich gepasseerd 
voelde omdat niet alle door hen voorgestel-
de werken waren gehangen, in 1912 in 
galerie Der Sturm van Herwarth Walden in 
Berlijn een expositie die de groep ditmaal 
wél in volle omvang representeerde. En dan 
was er nog de Erster deutscher Herbstsalon
die door Walden in 1913 werd georgani-
seerd, nadrukkelijk bedoeld als protest 
tegen en alternatief  voor wat men in Keulen 
als het meest actuele tentoonstelde.4

In dit proces van tentoonstellingen die 
tentoonstellingen baren staat de Sonder-
bundausstellung zeker niet op zichzelf. De 
frequentie van tentoonstellingen lag in deze 
periode al heel erg hoog en het – doorgaans 
polemische – reageren op andermans expo-
sities om uitspraken te doen over de toe-
stand van de kunst was een belangrijk 
bestanddeel van het tentoonstellingsbedrijf  

geworden. Maar de tijdgenoten herkenden 
de Sonderbundausstellung onder de vele 
andere exposities kennelijk meteen als een 
mijlpaal, of  liever gezegd als ijkpunt. De ver-
klaring daarvoor moet gezocht worden in 
zowel de programmatische opzet van de 
expositie en de kwaliteit van het geëxpo-
seerde, als in de cultuurpolitieke omstan-
digheden waaronder de expositie plaats-
vond, waarover later meer.

Het is dan ook des te opmerkelijker dat er 
tot nu toe geen uitvoerig onderzoek is 
gedaan naar de precieze samenstelling van 
deze Internationale Ausstellung des 
Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde 
und Künstler, zoals de officiële titel luidde. 
Weliswaar is ze regelmatig genoemd in het 
onderzoek naar de Van Goghreceptie in 
Duitsland en zijn nog vrij recent publicaties 
verschenen over deelaspecten als de 
genoemde Munchzaal en de kapel, in de 
tentoonstellingsgeschiedenis is  de 
Sonderbundausstellung echter onderbe-
licht gebleven. Zo is zij slechts in één over-
zicht van canonieke exposities terecht-
gekomen.5 Voor een belangrijk deel is dat 
toe te schrijven aan het gebrekkige bron-
nenmateriaal: er is geen archief  bewaard 
gebleven dat inzicht kan geven in de wijze 
waarop de expositie tot stand kwam. 
We moeten het doen met enkele bruikleen-
brieven, de officiële catalogus, een publieks-
gids voor de expositie en een aantal in de 
pers verschenen recensies. De enige visuele 
bronnen voor de inrichting zijn Kirchners 
schetsontwerpen voor de kapel en de foto’s 
van een beperkt aantal zalen. Anderzijds 
heeft een vergelijkbare schaarste de reputa-
tie van vele andere exposities niet weten te 
dwarsbomen. Daarom denk ik dat de gerin-
ge aandacht eerder te wijten is aan de a-pri-
ori’s en blinde vlekken in het onderzoek 
naar de geschiedenis van tentoonstellingen.

Canonieke status kregen die presentaties 
waarmee een avant-gardegroep schandaal 
veroorzaakte of  een kunststroming door-
brak, en die aldus de etappes van het moder-
nisme markeren. Zo ontbreekt Keulen 1912 
niet alleen in een van de eerste overzichten 
die dit criterium toepassen, Dunlops Shock 
of  the New uit 1972, maar ook in Altshulers 
The Avant-Garde in Exhibition uit 1994 en 
zijn meer recente Salon to Biennial I uit 
2008. Waarschijnlijk speelde bij deze 
Amerikaanse auteurs bovendien een onbe-
kendheid mee met het Duitse taalgebied. 
Dat kan niet gezegd worden van Stationen 
der Moderne, een Duitse expositie van 1988 
die handelde over tentoonstellingsgeschie-
denis. Ook in die vlootschouw van exposi-
ties was de Sonderbundausstellung klaar-
blijkelijk niet te verbinden met de 
geschiedschrijving van het modernisme. 
De enige keer dat de Keulse expositie wel als 
baanbrekend werd erkend, was in de bundel 
Die Kunst der Ausstellung uit 1991 van 
Klüser en Hegewisch, maar daarvoor was 
dan ook het vernieuwende van de presenta-
tievorm als selectiecriterium gehanteerd.6

In deze bundel geeft Wulf  Herzogenrath 
een beknopte, maar nog steeds informatieve 
beschrijving van aanleiding, organisatoren, 
bruikleengevers, inrichting en marketing 
van de Sonderbundausstellung.7 Kort 
samengevat wilden de organisatoren een 
daad stellen tegenover het manifest waarin 
Carl Vinnen in 1911 hard van leer was 
getrokken tegen de dominerende en corrum-
perende invloed die de Franse kunst op de 
eigentijdse Duitse productie zou hebben 
gehad, en waarin hij critici en musea als par-
tijdig Frans en dus niet-patriottisch neerzet-
te. In dit verziekte polemische klimaat, dat de 
tegenstanders van Vinnen, onder wie de 
Blaue Reitergroep, aanzette tot een tegenma-
nifest, moest de geplande tentoonstelling via 
de gekozen aartsvaders de ‘historische 
Grundlage’ laten zien waarin die eigentijdse, 
lees expressionistische, Duitse kunst was 
geworteld. Tegelijk moest via de confrontatie 
tussen Franse en Duitse kunst duidelijk wor-
den – zoals de belangrijkste organisator, 
kunsthistoricus Richart Reiche, in de catalo-
gus schreef  – dat de eigentijdse moderne 
kunst een ‘Europäisches Kunstwollen’ deelde. 
Met de keuze van dit citaat accentueert 
Herzogenrath het internationale aspect 

boven het Duitse. Hij besluit met erop te wij-
zen dat de Armory Show het model van een 
historische kern met daaromheen eigentijd-
se kunst overnam, als strategie om het nieu-
we en onbekende meer acceptabel te maken.8

Het schijnt de op handen zijnde honderd-
jarige herdenking van diezelfde Armory 
Show geweest te zijn die Barbara Schaefer 
ertoe bracht om directeur Andreas Blühm 
van het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen 
te benaderen voor het ambitieuze project om 
de Sonderbundausstellung voor het eerst zo 
volledig mogelijk te reconstrueren. Het 
speurwerk van Schaefer en een team auteurs 
resulteerde in een lijvige catalogus en feest-
tentoonstelling – tevens het einde markerend 
van het directoraat van Blühm, die met 
ingang van september 2012 is benoemd tot 
directeur van het Groninger Museum. Het is 
zonder meer een prestatie van formaat dat 
nog zoveel van de oorspronkelijk getoonde 
werken bij elkaar gebracht werd. Bovendien 
wordt de samenstelling van de expositie in de 
catalogus vrijwel compleet gedocumenteerd 
en zijn aan alle zalen afzonderlijke beschou-
wingen gewijd.

Daarbij stelt zich wel de vraag welke 
nieuwe perspectieven het project heeft 
opgeleverd. Is de beeldvorming van de 

Mission Moderne 
De reconstructie van de Sonderbundausstellung van 1912

plattegrond van Mission Moderne, 2012

plattegrond van de Sonderbundausstellung, 1912, zoals opgenomen in de catalogus van 1912

inhoudsopgave catalogus van 
de Sonderbundausstellung, 1912, 

met verklaring van de zalen 
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Sonderbundausstellung ten opzichte van de 
schets van Herzogenrath veranderd of  ver-
fijnd? Is er nieuw materiaal opgedoken over 
de principes die de inrichting bepaalden? 
Krijgen we een beter inzicht in het belang 
van deze tentoonstelling voor de geschied-
schrijving van de moderne kunst? Een 
andere kwestie betreft het fenomeen recon-
structietentoonstelling of  ‘remembering 
exposition’. De laatste decennia zijn steeds 
meer tentoonstellingen gehouden die histo-
rische exposities tot op zekere hoogte recon-
strueren. Het is een genre op zichzelf  gewor-
den, met een eigen problematiek en eigen 
beginselen. Hoe verhoudt Mission Moderne
zich daartoe? Biedt de reconstructie 
gezichtspunten die van belang zijn voor 
gelijksoortige ondernemingen?

De catalogus van Mission Moderne

Op Schaefer rustte de taak om de catalogus 
van Mission Moderne te voorzien van een 
inleiding en een evaluerend slothoofdstuk. 
Haar schets van de aanloop tot de 
Sonderbundausstellung en van het bredere 
historische kader is uiterst informatief, 
maar het is jammer dat zij geen scherpere 
conclusies trekt uit de onderzoeksbijdragen 
van de overige auteurs. Naar mijn zin con-
formeert zij zich te veel aan het type canon-
vorming à la Altshuler. Ze kan de verleiding 
niet weerstaan om vanuit Keulen 1912 een 
genealogie te construeren die langs Berlijn 
1913 en New York 1913 rechtstreeks naar 
Kassel 1955 toeloopt, als het tweede grote 
overzicht van de modernen. Zulk een 
‘lijnentrekken’ doet weinig recht aan de his-
torische specificiteit van elk van deze expo-
sities, nog daargelaten dat niet wordt aan-
getoond óf  en in welk opzicht de eerste 
documenta op de Sonderbundausstellung 
was geïnspireerd.9 Weliswaar relativeert zij 
haar opmerking dat dit de eerste ‘moderne’ 
expositie zou zijn enigszins door een schets 
te geven van het geavanceerde kunstmilieu 
in Duitsland rond 1912 en te memoreren 
dat het museum van Carl Ernst Osthaus in 
Hagen in dat jaar reeds zijn tienjarig bestaan 
vierde. Maar toch, het zou productiever zijn 
geweest om aan de neiging te weerstaan de 
geschiedenis te stroomlijnen in een perfect 
kloppend beeld, en juist een aantal hybride 
of  ambivalente aspecten van de expositie te 
onderkennen. De vanuit wisselende per-
spectieven geschreven bijdragen van de ove-
rige auteurs aan de catalogus dragen daar 
wel degelijk materiaal voor aan. 

Kunsthistorici versus kunstenaars

Een voorbeeld van zo’n hybride aspect dat in 
de evaluatie meer aandacht had kunnen 
krijgen, is de combinatie van de landenselec-
tie met het historiserende middendeel waar-
in zich de solo-exposities van Van Gogh, 
Cézanne en Gauguin bevonden. Op zichzelf  
zijn geen van beide tentoonstellingsvormen 
nieuw; zij waren een beproefd onderdeel van 
de 19de-eeuwse tentoonstellingspraktijk. 
Maar terwijl de indeling naar landen voor-
dien de verworvenheden van de verschillen-
de naties beoogde te representeren, werd de 
ruimtelijke groepering van de landen in 
1912 ingezet om een uitspraak te doen over 
grensoverschrijdende culturele samenhan-
gen. Aan de linkerkant van de middenas 
bevonden zich de landen die tot de Franse 
invloedsfeer werden gerekend: na de Franse 
zalen kwamen Nederland, Zwitserland, 

Hongarije en Noorwegen. Nadat men de 
kapel was gepasseerd kwam men aan de 
rechterkant in het Duitse cultuurgebied 
terecht, met Oostenrijk (waartoe toentertijd 
ook het huidige Tsjechië en Slowakije behoor-
den), de Munchzaal en ten slotte de Duitse 
inzending. Een ander verschil betreft de 
samenstelling van de landeninzendingen. 
Meestal waren die nogal eclectisch samenge-
steld, maar nu hadden zij een grotere interne 
samenhang en waren ze ook in zoverre op 
elkaar afgestemd dat zij alle het effect van het 
postimpressionisme op de eigentijdse kunst 
lieten zien. Een vertrouwde formule werd in 
Keulen gerevitaliseerd en omgevormd voor 
nieuwe doeleinden.

In dit verband is een opmerking uit een 
toenmalige recensie veelzeggend: de schrij-
ver ervan betreurt dat de Duitse inzending 
door de Düsseldorfse schilders werd geju-
reerd en dat de Düsseldorfse schilder August 
Deusser daardoor oververtegenwoordigd 
was (en Beckmann de grote afwezige). De 
buitenlandse inzendingen waren in zijn ogen 
veel representatiever omdat zij door muse-
ummensen waren samengesteld.10 Diverse 
bijdragen aan de catalogus van Mission 
Moderne bevestigen inderdaad dat kunsthis-
torici, al dan niet uit de museumwereld, zit-
ting in de diverse landenjury’s kregen en zo 
een sturende rol konden spelen. Voor de 
Hongaarse selectie was Zoltán Felvinczi 
Takács van het Museum voor Schone 
Kunsten in Boedapest verantwoordelijk; bij 
die van Oostenrijk heeft de aanwezigheid van 
de nog zeer jonge kunsthistoricus en criticus 
Hans Tietze ongetwijfeld bijgedragen tot een 
sterke representatie van het werk van Oscar 
Kokoschka en van de Praagse modernen, 
waarvan hij de pleitbezorger was. Voor 
Noorwegen trad Jens Thiis op, sinds 1908 
directeur van het Nasjonalmuseet in Oslo. 
Tezamen met de inbreng van de twee belang-
rijkste personen uit het organiserende comi-
té van de Sonderbundausstellung, Richart 
Reiche en Alfred Hagelstange, allebei kunst-
historici uit de museumwereld, moet dat de 
canonvormende intenties van de expositie 
sterk hebben aangezwengeld. Het was alsof  
deze met het tonen van de ‘Säulen der jüng-
sten Richtung der Malerei’ een voorzet lever-
de voor een museum van moderne kunst.11

Deze tendens naar een grotere inbreng 
van kunsthistorici riep echter ook de nodige 
weerstand op. Uit de hoofdstukken over Die 
Brücke en Der Blaue Reiter blijkt dat vooral 
deze beide kunstenaarsgroepen aanvarin-
gen hadden met de organisatoren over de 
opstelling. Zij wilden niet als individuen tus-
sen andere individuen worden gebracht, 
maar als groep hun presentatie een eigen 
vormgeving geven. Ze haalden echter bak-
zeil: de kunstenaars van Die Brücke hingen 
nog wel bij elkaar in één zaal, maar niet in de 
vorm van het beoogde gesamtkunstwerk, en 
de Blaue Reiter was verspreid geraakt over 
meerdere zalen van de Duitse inzending. 
Voor Franz Marc vormde dit de aanleiding tot 
een beschouwing over het tentoonstellings-
wezen, waarin hij zich uitsprak tegen het 
inrichten volgens stilistische criteria, omdat 
daarmee diepere verwantschappen onaan-
geroerd zouden blijven. Veel goede woorden 
had hij dan ook niet over voor Reiche en 
Hagelstange, zo blijkt uit zijn briefwisseling 
met August Macke over deze kwestie. Macke 
speelde een verzoenende en verbindende rol, 
maar Marc foeterde in een brief  aan hem: 
‘was für ein Blödsinn, über hundert van 
Goghs auszustellen. […] so eine Ausstellung 
gehört nicht in den ‘Sonderbund 1912’, die 
die Entwicklung der Moderne zeigen will.’ 12

Munch kreeg echter wel ruim baan, 
althans, in die richting wijzen de bronnen. 
In een van de meest verrassende bijdragen 
aan de catalogus weet Götz Czymmek aan-
nemelijk te maken dat Munch zijn zaal zelf  
inrichtte. Deze vormde binnen de expositie 
een retrospectieve op zichzelf  en was als 
zodanig als enige vergelijkbaar met die 
van de ‘Saülen’. Via de rangschikking over 
de wanden liet Munch niet alleen de 
breedte van zijn oeuvre tussen 1889 en 
1912 zien, maar vermoedelijk ook de the-
matische verbondenheid tussen zijn por-
tretten, landschappen en de werken over 
liefde en dood. Direct bij binnenkomst bij-
voorbeeld liep men tegen een wand aan 
met zeer dicht op elkaar gehangen mans-
hoge portretten: een galerij van weldoe-
ners en zielsverwanten.13

Duits versus internationaal – 
de primitivistische wending

De Munchzaal raakt aan een ander aspect 
van de Sonderbundausstellung dat door het 
onderzoek voor de catalogus in een scher-
per licht is komen te staan, namelijk de posi-
tionering van de eigen Duitse kunst ten 
opzichte van de internationale en anders-
om. Door zijn speciale status te midden van 
de Duitse inzending, een eind van de Noorse 
zalen vandaan, was Munch ‘verduitst’. 
Dat valt nog te herleiden tot zijn lange ver-
blijf  in Duitsland, maar ook Van Gogh viel 
die eer te beurt. Zo beschreef  organisator 
Reiche Van Gogh in de catalogus van 1912 
als een kunstenaar ‘den wir stolz zu unserer 
Rasse rechnen’. Dat was zeker bedoeld om 
Vinnen en zijn aanhangers de wind uit de 
zeilen te nemen, als zij beweerden dat de 
expositie te veel de nadruk legde op de 
invloed van de Franse kunst ten koste van 
de Duitse schildertraditie. Maar daarnaast 
speelde bij het concept van de expositie een 
ingewikkelder tournure, zo valt op te maken 
uit diverse bijdragen aan Mission Moderne.

In de vroeg 20ste-eeuwse receptie van 
Van Gogh, Cézanne en Gauguin hadden de 
primitivistische aspecten van hun werk de 
nadruk gekregen, zowel in Frankrijk als in 
Duitsland. In Duitsland associeerde men 
deze aspecten met de stilistische en mentale 
essentie van de middeleeuwse kunst, in het 
bijzonder met de gotiek als bloeitijd van de 
Duitse kunst. Zo konden de drie aartsvaders, 
al maakte hun vernieuwingsimpuls deel uit 
van de Franse kunst, toch opgevoerd wor-
den als zielsverwanten van de Duitse gotiek 
en van het daarop geïnspireerde Duitse 
expressionisme.

De connectie tussen de vernieuwers van 
de kunst, de Duitse gotiek en het expressio-
nisme werd in de presentatie concreet 
gemaakt door de positie van de kapel op het 
einde van de middenas. Die kapel maakte al 
deel uit van de architectuur: de tentoonstel-
lingshal waarin de expositie werd gehouden 
was namelijk overgebleven van de 
Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel 
en in Keulen opnieuw opgezet. In de kapel, 
die met zijn (nep)gotische architectuur 
nogal gecontrasteerd moet hebben met de 
strakke vormgeving van de expositiezalen, 
zou een aantal van de vensters komen die 
Thorn Prikker voor Neuss had ontworpen. 
Pas op het allerlaatste moment werden 
Heckel en Kirchner aangetrokken om daar 
een passende setting voor te ontwerpen. 
De reconstructie van de gang van zaken in 
de catalogus leest als een detectiveverhaal: 
krap twee weken voor de opening op 24 mei 
1912 was de opdracht rond, tot ongenoe-
gen van Thorn Prikker die vreesde over-
stemd te worden. Tussen 17 en 24 mei, in 
één week tijd, kwam vervolgens de decora-
tie tot stand. De wanden werden bekleed 
met textiel dat in batiktechniek met motie-
ven was beschilderd en boven de hoofdin-
gang aan de binnenzijde werd een meters-
hoge madonnaschildering van Heckel 
aangebracht. Het geheel moet met zijn 
rood-groen-blauwe kleurenschema fraai 
aangesloten hebben bij de vensters en een 
mystieke sfeer hebben opgeroepen.14 En 
Heckel en Kirchner waren natuurlijk tevre-
den dat zij alsnog een ambiance hadden 
kunnen realiseren.

In 1991 betoogde Herzogenrath nog dat 
de organisatoren een soort verzoening van 
de Franse en Duitse kunst nastreefden door 
beide in een internationaal kader te plaatsen. 
Moet deze interpretatie nu terzijde worden 
geschoven? Veel lijkt erop te wijzen dat de 
expositie eerder uit was op een verduitsing 

van de internationale kunst, dan omge-
keerd. Of  dat van te voren was bedacht of  
langzamerhand bij de organisatoren post-
vatte, is moeilijk te zeggen. Aan de andere 
kant is het opmerkelijk dat Reiche nog in 
1914 ervoor pleitte om de expressionisti-
sche beweging in een internationaal per-
spectief  te bezien en geen scheiding tussen 
nationaliteiten te maken.15

De beste conclusie lijkt mij dat veel van de 
ogenschijnlijk doortimmerde opzet van de 
Sonderbundausstellung het resultaat was 
van een nogal ad hoc verlopen voorberei-
ding, waarbij ook nog eens de belangen van 
de verschillende betrokkenen met elkaar 
botsten. De gang van zaken rond de kapel 
wijst erop dat er veel improvisatie in het spel 
was. Mogelijk is dat eveneens het geval 
geweest bij Picasso. Uit de nummering van 
de werken in de catalogus van 1912 valt 
namelijk op te maken dat de Picassozaal 
eigenlijk eerst na Cross en Signac moest 
komen, maar vervolgens – tijdens het 
inrichten? – in de route naar voren is 
geschoven, waardoor Picasso nadrukkelijk 
als erfgenaam van de grote ‘primitieven’ 
werd gepresenteerd.

Hoe het ook zij, ook een langs invallen tot 
stand gekomen concept kan in de receptie als 
een programma gaan werken. De expositie 
droeg een gecompliceerde boodschap uit, 
door de eigentijdse kunst te presenteren als 
een internationale, op Franse invloeden 
voortbouwende beweging, maar tegelijk een 
eigen positie voor de Duitse kunst op te eisen. 
Daarmee vormde ze op de allereerste plaats 
een schakel in het interne debat over de posi-
tie van de Duitse moderne kunst.

Een afspiegeling van het particuliere 
verzamelen

Een andere kwestie waar de catalogus van 
Mission Moderne uitgebreid materiaal voor 
aandraagt, is de beschikbaarheid van bruik-
lenen voor de organisatoren. Gezien de 
ultrakorte voorbereidingstijd – men begon 
pas serieus in januari 1912 – was het een 
knap staaltje van de organisatoren om zo’n 
concentratie van moderne kunst bij elkaar 
te krijgen. Vrijwel geen kunstwerk blijkt uit 
stedelijk of  nationaal museaal bezit geko-
men te zijn: particuliere verzamelaars, ver-
zamelaars/galeriehouders en verzamelaars 
met een eigen museum zoals August 
Freiherr Von der Heydt en Karl Ernst 
Osthaus waren de grootste inzenders. Voor 
de landeninzendingen zullen de werken het 
vaakst direct uit het atelier van de kunste-
naars zijn uitgezocht.

Aan de bruiklenen wordt een netwerk 
van contacten zichtbaar, een soort socio-
gram van de zich met deze onderneming 
engagerende kunstwereld. Erich Flechtheim 
bijvoorbeeld, die in 1911 waarschijnlijk al 
zeven Picasso’s bezat en in 1913 bij galerie 
Thannhauser in München een van de eer-
ste belangrijke Picasso-exposities organi-
seerde, leende er vijf. Van hem kwamen 
bovendien drie schilderijen en één aquarel 
van Cézanne. Edwin Suermondt uit Aken 
leende twee Picasso’s en twee Braques. 
Bernhard Koehler uit Keulen, die in 1913 
met zijn financiële ondersteuning de 
Herbstsalon in Berlijn mogelijk maakte, 
leende drie Cézannes, Ernst Cassirer twee. 
Ook Eberhard Freiherr von Bodenhausen 
blijkt een genereus bruikleengever geweest 
te zijn. Pas een maand voor de opening werd 
een aanvraag voor Van Gogh gedaan bij 
Johanna Cohen Gosschalk-Bonger, de voor-
malige echtgenote van Theo van Gogh. Van 
de in totaal 120 schilderijen en 16 tekenin-
gen kwamen 25 bruiklenen van deze erfge-
name. Hélène Kröller-Müller leende 25 
schilderijen en 14 tekeningen van Van 
Gogh, en voegde nog acht schilderijen bui-
ten catalogus toe die zij vers op de veiling 
van de verzameling Hoogendijk had 
gekocht. De rest van de Van Goghs, bij 
elkaar toch nog de helft, was echter voorna-
melijk afkomstig uit Duitse privéverzame-
lingen, evenals de andere Cézannes, de 
Gauguins en een deel van de Munchs.16

De expo weerspiegelde dus bovenal de 
stand van het Duitse particuliere verzame-
len. Verder demonstreren deze voorbeelden 
hoe nauw de eerste vorming van kunste-
naarsreputaties verbonden was met de rol 
van verzamelaars en kunsthandelaren. 
Tegelijk markeerde de expositie de toe-
nemende invloed van museumdirecteuren 
op de canonvorming, een positie die zij in de 
volgende decennia zouden uitbouwen met 
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museale aankopen en een actief  tentoon-
stellingsbeleid. De Sonderbundausstellung 
kan daarom gelden als een vooruitgescho-
ven post van de op handen zijnde musealise-
ring van het postimpressionisme en het 
Duitse expressionisme. 

De problematiek van reconstructies

De belangstelling voor reconstructies van 
tentoonstellingen is al geruime tijd groei-
ende. In de Nederlandse museumwereld 
wordt dat bijvoorbeeld geïllustreerd door 
uiteenlopende projecten als Living Archive
van het Van Abbemuseum, de Recollection-
tentoonstellingen van het Stedelijk Museum 
Amsterdam of  de recente expositie De don-
kere jaren in het Museum voor Moderne 
Kunst Arnhem, die een tentoonstelling uit 
1960 over het neorealisme van de jaren 30 
reconstrueert. Dezelfde belangstelling was 
voor Tate Modern aanleiding om in 2008 
het symposium Landmark Exhibitions: 
Contemporary Art Shows since 1968 te orga-
niseren, met de bedoeling verschillende 
benaderingen van de tentoonstellingsge-
schiedenis met elkaar te confronteren. 
Onder de vele interessante bijdragen aan 
dat symposium is vooral de bijdrage van 
Reesa Greenberg bruikbaar om nader in 
te gaan op de problematiek die zich bij 
de reconstructietentoonstelling van de 
Sonderbundausstellung voordeed.

Greenberg onderscheidde in haar lezing 
drie vormen van ‘remembering exhibitions’. 
De ‘replica’ wil een zo getrouw mogelijke 
reconstructie geven, soms op verkleinde 
schaal. De ‘riff ’ – in de muziek een herhaald 
basispatroon – peurt de essentie uit de oor-
spronkelijke tentoonstelling en thematiseert 
daarbij tegelijk de moeilijkheden van het her-
inneren zelf. Ten slotte is er de reprise, een 
soort meta-meta-expositie die de herinne-
ringstentoonstelling registreert en van com-
mentaar voorziet, vaak via een website. Het 
is een bruikbare typologie, ook al moet 
Greenberg vele subcategorieën creëren om 
voorbeelden uit de praktijk erin te kunnen 
onderbrengen. Als functie hebben ‘remem-
bering exhibitions’ volgens Greenberg dat ze 
tastbare momenten van toetsing zijn, waar-
mee het geheugen wordt geactiveerd. 
Ze integreren de historische expo’s in het col-
lectieve geheugen.17 Haar voorkeur gaat 
daarbij duidelijk uit naar de ‘riff ’ en de repri-
se, omdat deze meer dan de replica reflectie 
centraal stellen. Als nadeel van de replica ziet 
zij dat deze het unieke van een expositie 
onderstreept, en zo belangrijke momenten 
uit de kunstgeschiedenis dreigt te isoleren en 
zelfs te fetisjeren.

Wat voor presentatievorm heeft Schaefer 
nu voor Mission Moderne gekozen en hoe 
verhield deze zich tot Greenbergs typologie? 

Het is duidelijk dat de Sonderbund-
ausstellung ondanks het uitputtende voor-
onderzoek niet in zijn volle omvang was te 
reconstrueren. Alleen al vanwege de oor-
spronkelijke aantallen Van Goghs, 
Gauguins en Cézannes was dat ondenk-
baar. Verder hadden alleen de Van 
Goghzalen en de Munchzaal op basis van 
foto’s historisch getrouw ingericht kunnen 
worden. Als oplossing koos Schaefer ervoor 
om een heropvoering te maken die het ori-
gineel tot 115 schilderijen en 18 sculptu-
ren indikte en de opstelling grotendeels te 
baseren op de oorspronkelijke plattegrond. 
Dat werd direct bij de ingang expliciet 
gemaakt, door de plattegronden van 1912 
en 2012 tegenover elkaar te presenteren. 
Bovendien nodigden uitvergrote foto’s op 
diverse punten van de route uit tot een ver-
gelijking met de oorspronkelijke inrichting, 
zodat men zag dat ook de karakteristieke 
vormgeving van de wanden – wit met een 
donkere omlijning – was nagevolgd.18

Mission Moderne was daarmee naar 
Greenbergs criteria een replica van de meer 
naturalistische soort. Of  dit helemaal geluk-
kig uitpakte is de vraag, want de essentie, 
het programmatische aspect van die oor-
spronkelijke plattegrond, werd op belangrij-
ke punten geweld aangedaan. Oppervlakkig 
bezien leek het alsof  de symmetrie, met links 
het doorwerken van de Franse traditie en 
rechts de Duitse voortzetting ervan, behou-
den werd, maar bij nadere beschouwing 
was zij vervangen door een hedendaagse 
interpretatie van geografische invloedsfe-
ren. Noorwegen, dat vroeger aan de ‘Franse 
kant’ zat, kwam nu aan de ‘Duitse kant’, 
terwijl bij Oostenrijk nota bene het omge-
keerde gebeurde. Munch werd met de 
Noorse inzending in één zaal samen-
gebracht, wat een scheef  beeld gaf  van de 
unieke positie die hij in 1912 kreeg toebe-
dacht. Bovendien vormde de presentatie van 
Munch, met slechts zeven van de 32 oor-
spronkelijk getoonde werken, onvermijde-
lijk het esthetische tegendeel van de over-
donderende, bijna claustrofobische 
inrichting die Munch zelf  ontwierp.

Ook bij de erezalen leidden ogenschijnlijk 
kleine veranderingen tot opmerkelijke 
inhoudelijke consequenties. Niet alleen 
werden de drie pilaren van de moderne 
kunst in één middenzaal samengevoegd, 
ook Picasso was daar bij gehangen. Dat 
zette hem in een ander licht, want in plaats 
van een vertegenwoordiger van de nieuwe 
generatie werd hij nu de evenknie van de 
aartsvaders. Helaas was er van Picasso 
geen kubistisch werk aanwezig, wat zijn 
vooruitgeschoven positie van 1912 nog ver-
der verdoezelde. Ook de ronduit religieuze 
ervaring die het doorlopen van de Van 
Goghzalen in de middenas moet hebben 
opgeroepen, met zicht op de in de verte lon-
kende kapel van Die Brücke, ging hierdoor 
verloren. Dat er begrijpelijkerwijze ‘slechts’ 
veertien van de oorspronkelijke hon-
derdtwintig Van Goghs waren, werd met 
wandfoto’s enigszins opgevangen.

De zaal met de reconstructie van de kapel 
was het meest problematisch. Ze was nog 
wel op de oorspronkelijke locatie in de 
hoofdas gesitueerd, maar er kon met behulp 
van reproducties van de ramen van Thorn 
Prikker en de twee enige bestaande foto’s 
van de kapel niet meer dan een flauwe 
afspiegeling van het gesamtkunstwerk wor-
den gesuggereerd. Met haar zwarte wanden 
en spots vormde deze kapel alleen nog maar 
een manipulatieve setting voor een aantal 
sculpturen van Minne, die er in 1912 niet 

eens stonden. De beste indruk van de kapel 
krijgt men nog steeds uit de eveneens geëx-
poseerde voorstudies van Kirchner.

Het meest verfrissende onderdeel van 
Mission Moderne was de evocatie van de ver-
schillende landeninzendingen, omdat deze 
een kijk boden op de mindere goden van de 
expositie. Ik denk daarbij in het bijzonder 
aan de vertegenwoordiging van de Oost-
Europese landen en Zwitserland, maar ook 
aan de merkwaardig samengestelde 
Nederlandse inzending en de drie schilderij-
en van Pierre-Paul Girieud te midden van de 
zoveel bekendere werken van Signac, Cross 
en Derain. Ook werd de opdringerigheid van 
het zeer matige talent August Deusser, die 
zichzelf  een eigen zaal met 25 schilderijen 
had gegeven, niet weggeretoucheerd, al 
waren zelfs de vijf  aanwezige schilderijen 
nog iets te veel eer. Bijzonder geslaagd vond 
ik ook de plaatsing van de sculpturen: net als 
in 1912 stonden ze verspreid door de zalen. 
De combinaties konden vaak op basis van de 
historische foto’s worden gemaakt, zoals bij-
voorbeeld tussen Barlach en Munch.

Natuurlijk was het onvermijdelijk dat er 
een vertaalslag gemaakt moest worden. Mij 
lijkt echter dat er beter voor een meer geab-
straheerde en reflexieve vorm was gekozen, 
richting ‘riff ’. Ook zou een commentaarver-
sie op een website tal van mogelijkheden 
hebben geboden om de complexe cultuur-
politieke context recht te doen, die uit het 
onderzoek voor de catalogus opdoemt.19 Nu 
zullen maar weinig bezoekers zich hebben 
gerealiseerd dat ze naar een sterk gemani-
puleerde en geësthetiseerde versie van de 
oorspronkelijke tentoonstelling hebben 
gekeken. ‘What we remember is often deter-
mined by how we remember’, schrijft 
Greenberg. Door de rafelrandjes eraf  te slij-
pen mikte Mission Moderne te veel op de 
populariteit van de klassieke modernen en 
werd de kans gemist om het publiek van het 
proces van herinneren bewust te maken.
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tentoonstellingen van de moderne kunst in 
1946 in Dresden en in 1949 in Keulen, evenals 
een expositie in 1950 in Recklinghausen in het 
kader van de Ruhrfestspiele. 

10 Paul Ferd. Schmidt, Die Internationale 
Ausstellung des Sonderbundes in Köln 1912, 
in Zeitschrift für Bildende Kunst, Neue Folge, 
jrg. 23 (1912), pp. 229-238, in het bijzonder 
p. 236 waar Reiche, Hagelstange, Cohen en 
Creutz genoemd worden als 
hoofdverantwoordelijken voor de inrichting.

11 Hagelstange was directeur van het Wallraf-
Richartz-Museum, Reiche leider van de 
Kunstverein in Barmen. In de catalogus wordt 
nergens een link gelegd naar de eerste 
canonvorming in overzichtsboeken. Wel wordt 
vermeld dat kunsthistoricus Wilhelm Niemeyer 
twee aartsvaders aanwees naar aanleiding van 
de Sonderbundexpositie van 1911 in 
Düsseldorf, namelijk Van Gogh en Cézanne 
(p. 75). De eventuele invloed van Julius 
Meier-Graefe wordt nergens onderzocht, 
terwijl zijn Van Goghmonografie ten tijde 
van de tentoonstelling verscheen.

12 Brief  van 1 juni 1912; voor het conflict, 
zie Annegret Hoberg in Mission Moderne, 
pp. 250-251.

13 Götz Czymmek in Mission Moderne, pp. 
202-209. Eerder werd in Bielefeld (2002) een 
tentoonstelling gehouden over de Munchzaal 
in Keulen; zie Edvard Munch 1912 in 
Deutschland (tentoonstellingscatalogus), 
Bielefeld, Kunsthalle Bielefeld, 2002/2003. 

14 Reinhold Heller in Mission Moderne, 
pp. 217-233. 

15 Annegret Hoberg in ibid., p. 257.
16 Rainer Stamm over de inbreng van 

verzamelaars in ibid., pp. 58-69. Voor de 
sculpturen, zie in het bijzonder pp. 614-617 en 
Bernd Ernsting, pp. 262-291. Hoewel geen 
expliciete verkoopstentoonstelling werd er toch 
veel verkocht; zie hiervoor o.a. Herzogenrath. 
Uit de reconstructie van de catalogus van 1912 
blijkt dat er vier Picasso’s werden verkocht, 
waarvan een van de meest recente, het 
kubistische La violiniste uit 1911, door 
Flechtheim werd verworven. Koehler kocht 
Vrouwelijk naakt (Das Biest) uit 1902 op de 
expositie rechtstreeks van Munch; Hagelstange 
verwierf  Kokoschka’s Dent du Midi voor het 
Wallraf-Richartz-Museum. Hélène Kröller-
Müller kocht Rozen in een vaas van Herbin 
uit 1911.

17 Reesa Greenberg, ‘Remembering Exhibitions’: 
From Point to Line to Web (Tate Papers nr. 12), 
te raadplegen via http://www.tate.org.uk/
research/publications/tate-papers/
remembering-exhibitions-point-line-web

18 De afdeling toegepaste kunst in de zijruimtes 
bij de ‘Erfrischungsraum’ was geheel 
weggelaten, omdat deze te lastig te 
reconstrueren was. In de catalogus is er wel 
een hoofdstuk aan gewijd. In een zaaltje met 
documentatie sierde een uitvergrote foto van 
de ‘Erfrischungsraum’ de wand.

19 Zie Greenberg voor voorbeelden. De New York 
Historical Society, die de Centennial van de 
Armory Show volgend jaar organiseert, plant 
een dergelijke website met archiefmateriaal en 
commentaar; zie http://www.artlyst.com/
articles/reunion-of-masterworks-celebrate-the-
centennial-of-the-1913-armory-show.

De tentoonstelling Mission Moderne. Die 
Jahrhundertschau des Sonderbundes liep 
van 31 augustus tot 30 december 2012 in 
het Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud, Obenmarspforten (am Kölner 
Rathaus), 50667 Keulen (0221/221-
211.19; www.wallrafmuseum). De catalo-
gus (red. Barbara Schaefer) verscheen bij 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud/Wienand Verlag, Köln, 2012 
(0221 47 22-0; www.wienand-koeln.de).

Van Goghzaal in Mission Moderne, 2012, combinatie met wandfoto’s

Munchzaal in de Sonderbundausstellung, 1912
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CECILIA JAIME 
GALLERY
Art Pop Up
Group exhibition with works by:
Lieven Leurs BE paintings, Peter Van Eyck BE

sculptures, Saar De Buysere BE graphic works, 
William Phlips BE sculptures/paintings, Fred 
Pectoor BE paintings, Juanan Soria ES paintings/
Mixed media, Octavio Amado FR lights objects.
Invited designers:
Miyaco Yonezawa JP, Ministry of Mass BE,  
Marika Giacinti FR, Ann Leers BE and Hector 
Boetto ARG

  tot 26/01 

Merci a dieu et sa soeur
William Phlips
  16/02 tot 16/03

Egon Van Herreweghe
  23/03 tot 20/04

GALERIE
S. & H. DE BUCK
Het paradijs–Le paradis–
The paradise 1972–2012.
Galerie S. & H. De Buck viert 
haar 40 jarig bestaan!
DEEL II
  OPENING: 01/03 om 20:00u
  door Stef Van Bellingen
  01/03 tot 31/03

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 

GALERIE
JAN DHAESE
Hurt
Jan Stremes
  13/01 tot 24/02

VOLTA NY, New York
Max Razdow
  07/03 tot 10/03

Inside/Out
Stéphanie Leblon
Expo en boekvoorstelling
  17/03 tot 28/04

GALERIE
TATJANA PIETERS
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, Julia Spínola & Philippe 
Van Snick
ism. ARCADE, London / 
Caroline Achaintre & Luca Bertolo
  13/02 tot 17/02 

Arco Madrid / Solo Objects
Adriaan Verwée & Anne Wenzel
  13/02 tot 17/02 

Sigtryggur Berg Sigmarsson, 
Vaast Colson, Peter Fengler, 
Dennis Tyfus & Joris van de 
Moortel
  24/02 tot 07/04

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

KRISTOF DE 
CLERCQ GALLERY
Vicken Parsons
  OPENING: 26/01 om 15:00u
  26/01 tot 10/03

Agnes Maes
  23/03 tot 05/05

CROXHAPOX
Adam Geczy AU

Eric Pries DE

Leo Gabin BE

Dirk Slootmaekers BE

Alice De Mont BE

TVF art doc cinema

Instalraam/Window Project
Line Boogaerts BE

  Januari–Maart

GALERIE 
FORTLAAN 17
Office Paintings
Jacques Charlier
  tot 26/01

HUNT
Stief Desmet
  OPENING: 22/02, 19:00u–21:30u
  22/02 tot 20/04

VOLTA NY, New York
Lawrence Malstaf
  07/03 tot 10/03

KIOSK
Gleich Gleich Gleich
Ulla von Brandenburg
  OPENING: 15/02 om 20:00u
  16/02 tot 14/04

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
0471.44.13.62
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
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KAREL VANHAESEBROUCK

De kunsthogescholen in Vlaanderen, of  ze 
nu School of  Arts of  Faculteit der Kunsten 
heten, ondergingen de voorbije jaren een 
verregaande mutatie. Die mutatie leverde 
niet alleen positieve ontwikkelingen op 
(heel wat instellingen werden uit een lange 
winterslaap gewekt), maar zadelde deze 
hogescholen ook op met alle excessen van 
de neoliberale onderwijspolitiek, waar de 
Bologna-akkoorden intussen symbool voor 
staan. Ontwikkelingen die ooit op luid ver-
zet onthaald zouden worden, worden nu 
zonder veel problemen geïntegreerd. And 
everybody gently rides along.

De finaliteit van Bologna is de creatie van 
een Europese onderwijsruimte. Wie binnen 
die ruimte afstudeert, zo luidt de redenering, 
moet over evenwaardige en gelijkaardige 
competenties beschikken en op die manier 
mobiel kunnen worden op de Europese markt. 
Europa probeerde daarmee een antwoord te 
formuleren op het economische globalise-
ringsproces. Die mobiliteit lijkt een goede zaak 
(en is het ook), maar bracht ook een verre-
gaande homogenisering (iedereen moet het-
zelfde kunnen) en schaalvergroting (hoe gro-
ter, hoe efficiënter) met zich mee. En in die mal 
zitten nu ook de kunstscholen gevangen. Ook 
zij functioneren – noodgedwongen of  enthou-
siast – binnen een algemeen aanvaarde effici-
entieretoriek die voorschrijft dat onderzoek en 
onderwijs alleen maar doelgericht, concreet, 
planmatig en dus efficiënt kunnen zijn. En 
ook de student is helemaal mee: in plaats van 
coherente en inhoudelijk evenwichtige oplei-
dingsjaren doorloopt de prototypische 
Bolognastudent versplinterde individuele 
jaartrajecten waarbij hij zijn eigen lesporte-
feuille samenstelt én beheert. De student is 
een manager geworden: een competentiema-
nager die afweegt en berekent wat zijn of  haar 
efficiëntste traject zou kunnen zijn. Ook in 
kunstopleidingen is het creditdenken onher-
roepelijk binnengeslopen.

Ondertussen zijn we op het punt aangeko-
men dat we dus ook nood hebben aan out-
putindicatoren voor artistiek onderzoek (hoe 
meet je artistiek onderzoek?). Die indicatoren 
zouden immers de overheid toelaten om onze 
onderwijsomgevingen te evalueren en op 
basis van deze evaluatie te financieren of  
indien nodig te sanctioneren. Die ontwikke-
ling is niet zonder gevolgen: achter een 
schijnbaar neutrale strategie gaat ook een 
ideologie schuil en die ideologie zal op lange 
termijn helemaal niet tot meer, maar tot 
minder ‘excellentie’ leiden. Daarbij moeten 
we steeds het volgende voor ogen houden: de 
reden waarom we dit evaluatiesysteem nodig 
hebben, is onlosmakelijk verbonden met de 
schaalvergroting die binnen het hoger 
onderwijs doorgevoerd werd. Kunstscholen 
maken nu deel uit van grotere instellingen 
en de overheid hecht steeds meer belang, en 
dat in alle domeinen, aan een gestandaardi-
seerde en schijnbaar neutrale evaluatie van 
haar activiteiten. Of  anders geformuleerd: de 
reden waarom we outputindicatoren nodig 
hebben, heet ‘wantrouwen’, een gedeeld 
gevoel van ongemak omdat precies die 
schaalvergroting een directe, kritische dia-
loog tussen collega’s of  peers onmogelijk 
maakt. Dus hebben we objectieve standaar-
den nodigen (of  beter: we denken die nodig te 
hebben). Ik geloof  oprecht dat er maar één 
oplossing is om uit die impasse te geraken: 
autonomie. Kunstscholen zouden autono-
me, ideosyncratische, artist-run mini-instel-
lingen moeten zijn, die geëvalueerd worden 
op basis van hun reële ‘output’: de artistieke 
merites en de professionele zichtbaarheid 
van hun alumni. Deze jonge mensen, en 
enkel zij, zijn de reden van ons professionele 
bestaan, of  we onszelf  nu docent, artiest of  
onderzoeker noemen.

De discussie omtrent evaluatiemethodes 
van artistiek onderzoek is daarom erg 
belangrijk, maar ook problematisch. Steevast 
gaat men in dat verband op zoek naar model-
len die men kent uit het wetenschappelijke 
bedrijf, van steriele, kwantitatieve classifica-
tiesystemen tot intersubjectieve peer-review-
systemen. Misschien is het daarom aange-
wezen om even de outputcultuur aan de 

universiteiten en de gevolgen ervan van 
naderbij te bekijken.1 De universiteit bevindt 
zich aan het begin van de 21ste eeuw immers 
in een onmogelijke spreidstand: de centrale 
waarden van het wetenschappelijke systeem 
– onzekerheid, tijd, kritische ingesteldheid, 
ondoelmatigheid, collegialiteit – worden 
steeds nadrukkelijker bedreigd door het pri-
maat van de economie. Niet het genereren 
van symbolische kennis staat centraal, maar 
wel wat je financieel opbrengt. En dat mag let-
terlijk worden genomen: bij de aanwerving en 
evaluatie van academici komt externe
 financiering steeds nadrukkelijker als crite-
rium op de voorgrond. Jonge onderzoekers in 
precaire statuten moeten, om hun positie 
binnen hun eigen instelling te verstevigen, 
onderzoeksmiddelen werven. Onderzoekstijd 
aan een universiteit komt steeds meer neer 
op financiële werving.

Naast ‘werving’ is ‘output’ de tweede deus 
ex machina in het postfordistische onder-
wijsbedrijf. Financiering is in het hoger 
onderwijs afhankelijk van kwantitatieve 
‘output’: het aantal diploma’s dat je uitreikt, 
het aantal doctoraten dat je aflevert, het 
aantal publicaties enzovoort. De grote vij-
and in die outputdrift is inefficiëntie. Onder 
het adagium time is money worden onder-
zoekers gewogen in termen van efficiëntie 
en output. Hoeveel kunnen zij leveren bin-
nen de door ons toegemeten tijd? Wie snel 
levert, wordt positief  geëvalueerd: die out-
put kan immers onmiddellijk gevaloriseerd 
worden ter verantwoording van nieuwe of  
bijkomende financiering.

Turven en meten, ziedaar de kernbegrippen 
van ons huidige wetenschappelijke bedrijf. 
Wat niet gemeten kan worden, valt uit de 
boot. Die meetocratie brengt bovenal een ver-
regaande formattering met zich mee, en 
maakt avontuurlijk, onorthodox onderzoek 
minder evident en zelfs onmogelijk. Zouden 
intellectuelen als pakweg Michel Foucault, 
Claude Levi-Strauss, Aby Warburg of  Stephen 
Greenblatt hun onderzoek binnen het huidige 
regime überhaupt opgestart krijgen? Die 
vraag moeten we ons durven te stellen, ook 
als we straks criteria ter evaluatie van artistiek 
onderzoek proberen vast te leggen.

De gevolgen van een meritocratie, waarin 
onze merites voortdurend gewogen, geturfd 
en vergeleken worden, heeft Paul Verhaeghe 
scherp beschreven.2 Wanneer een overheid 
of  controleorgaan de nadruk legt op externe 
motivatie – ik verricht onderzoek om ‘out-
put’ te genereren – impliceert dat eigenlijk 
dat diezelfde overheid weinig vertrouwen 
heeft in die intrinsieke motivatie. Erger nog: 
de onderzoeker zal dat gebrek aan vertrou-
wen interioriseren en zichzelf  (dus niet onder 
dwang) een moordend concurrentieritme 
opleggen. Nog kwalijker is de autonomie die 
de onderzoeker zichzelf  in zo’n systeem ont-
zegt: je kiest voor onderzoek dat kans geeft op 
financiering en publiceren wordt een vorm 
van persoonlijke marketing. 

Het hoger kunstonderwijs kan dus heel wat 
leren uit de recente ontwikkelingen in het 
academische bedrijf:

– Onderzoek wordt trendgevoelig, want 
moet zich inschrijven in de heersende 
conjunctuur.

– Persoonlijke betrokkenheid met het eigen 
onderzoek wordt steeds minder belangrijk.

– Je werkt in een systeem dat drijft op pro-
fessioneel wantrouwen en dus vernieti-
gend werkt voor sociale relaties.

– het systeem bestendigt de eigen hiërarchie.

Als een alternatief  voor die blinde meetzucht
wordt vaak, ook binnen de discussies omtrent 
outputindicatoren voor artistiek onderzoek, 
het peer-reviewsysteem naar voren gescho-
ven, als een collegiale vorm van evaluatie 
inter pares. De formule van peer review biedt 
zonder twijfel mogelijkheden omdat ze 
meestal vertrekt vanuit een wederzijdse 
nieuwsgierigheid: diegene die geëvalueerd 
wordt, is nieuwsgierig naar de inschatting 
van zijn peers en de evaluatoren zijn nieuws-
gierig naar hoe collega’s ‘het’ doen. Dat sys-
teem kennen we bijvoorbeeld ook in het kun-
stenveld, waar met adviescommissies 
gewerkt wordt. Misschien is deze werkwijze 

inderdaad een optie voor het hoger kunston-
derwijs, maar dan moeten we wel de conse-
quenties van het begrip ‘peer’ durven te 
benoemen. ‘Peers’ zijn in dit geval immers 
artiesten. En met artiesten bedoel ik: kunste-
naars met een actieve praktijk binnen het 
professionele kunstenveld, en dus binnen de 
publieke ruimte, als fotograaf, speler, thea-
termaker, filmregisseur, schilder, muzikant 
enzovoort. Die kwalificatie valt niet noodza-
kelijk samen met de grotendeels fictieve cate-
gorie ‘artistiek onderzoeker’, waarvan de 
hypothetische praktijk enkel bestaat binnen 
een zelf  gecreëerde niche, namelijk die van 
de parallelle artistic-researchindustrie die zich 
de voorbije jaren in Europa ontwikkelde. En 
vooral: men moet het publieke domein waar-
in kunst functioneert opnieuw ernstig dur-
ven te nemen. Artistieke onderzoeksoutput 
is pas betekenisvol, is pas een echt resultaat
als men de onderhandeling aangaat met een 
publiek, wat de aard van die onderhandeling 
ook is. Al te vaak beperken resultaten van 
artistiek onderzoek zich tot een voorlopig, 
hypothetisch statuut waarbij het contact 
met een publiek (al dan niet moedwillig) uit-
gesteld wordt of  waarbij het parallelle artis-
tic-researchcircuit niet verlaten wordt. Het 
enige resultaat is een toenemende zelfrefe-
rentialisering van de kunstpraktijk.

In dit circuit worden panels samengesteld 
om een praktijk te evalueren binnen het op 
voorhand afgebakende domein. De modali-
teiten waarbinnen de praktijk zich moet 
ontwikkelen worden als evidente uitgangs-
punten genomen. De kunstpraktijk komt in 
dit gesprek derhalve niet centraal te staan.

Een peer-evaluatie daarentegen is een 
gesprek onder peers, dus noodgedwongen 
onder artiesten, i.e. praktijkmensen. En 
misschien zullen die artistieke peers de 
omgeving waarbinnen docenten en onder-
zoekers vandaag werken, wel compleet 
ongeschikt achten voor de ontwikkeling 
van de artistieke praktijk. In elk geval zal 
peer-evaluatie enkel op die wijze zin hebben 
en als een alternatief  kunnen dienen.

Maar ook hierbij zijn kanttekeningen te 
plaatsen. Voor haar erg boeiende sociaal-
etnografische studie How Professors Think. 
Inside the curious world of  academic judgment 3

woonde Harvard-professor Michèle Lamont 
tientallen vergaderingen bij van commissies 
die beslissen over de toekenning van onder-
zoeksgelden op het gebied van de geesteswe-
tenschappen. Ze laat zien dat schijnbaar evi-
dente criteria als ‘excellentie’, ‘originaliteit’, 
‘intelligentie’ en de vele andere buzzwords die 
de researchindustrie bepalen, discursieve 
constructies zijn waarvan de betekenis en de 
toepassing bij elke beslissing herhaald en 
versterkt worden. En de reden daarvoor is, zo 
stelt Lamont vast, simpel: peers gaan op zoek 
naar wat ze reeds kennen – daarom zijn het 
immers peers. En zo schuilt achter het sys-
teem van peer review een subtiel, maar 
belangrijk disciplinerend gevaar: het consen-
suseffect. Lamont laat zien dat uitspraken 
over kwaliteit helemaal niet objectief  zijn, 
maar emotioneel, cognitief, sociaal en inter-
subjectief. Subjectieve emoties maken dus 
integraal deel uit van zo’n evaluatieproces 
en zijn niet zomaar te vertalen in scores. 
Problematischer is het gevolg voor de onder-
zoeker zelf  – die gaat noodgedwongen zijn 
eigen onderzoek binnen die onuitgesproken 
consensus inschrijven. Hij probeert met 
andere woorden te beantwoorden aan een 
impliciete smaaknorm.

De consequenties van al deze ontwikkelin-
gen voor het hoger kunstonderwijs zijn ver-
regaand. In Vlaanderen werden onder druk 
van de Bologna-agenda instellingen gefu-
seerd (denk aan het rampzalige verlies van 
het Herman Teirlinck Instituut in 
Antwerpen) en onder grote koepels onder-
gebracht. Opleidingsprogramma’s en 
onderzoeksomgevingen dienden te worden 
gestroomlijnd en gehomogeniseerd. 
Abstracte streefdoelen (‘het creëren van een 
Europese onderwijsruimte’) hebben op die 
manier verregaande gevolgen voor de con-
crete organisatie van kunstopleidingen.

Ook het artistieke moet resultaten opleve-
ren; resultaten die beantwoorden aan al dan 
niet uitgesproken beleidsagenda’s of  poëti-

cale voorkeuren. Met zijn allen gebruiken we 
in visitatie- en onderzoeksrapporten de buzz-
words internationalisering, excellentie, inno-
vatie, experiment en interdisciplinariteit als 
neutrale, evidente categorieën, terwijl het 
fundamenteel disciplinerende kaders zijn die 
een verregaande invloed op de artistieke 
praktijk hebben. Die praktijk moet immers 
steeds meer een aantal beleidsverwachtin-
gen invullen en concretiseren. En ja, het mag 
best wel wat kritisch en weerbarstig zijn, dat 
verwacht men zelfs van kunstenaars, maar te 
gek moet het ook niet worden.

Voorlopig beantwoorden nochtans slechts 
weinig scholen in Vlaanderen écht aan een 
realiteit die die buzzwords impliceren, ook de 
school niet waar ik werk. Een sprekend voor-
beeld in dat verband is PARTS, de dansschool 
van Anne-Teresa De Keersmaeker. PARTS is 
een van de weinige scholen in Vlaanderen 
met een reële internationale werking die, bij-
voorbeeld, inhoudt dat men op 21 (!) plekken 
ter wereld toelatingsproeven organiseert. 
PARTS is een onafhankelijke, kleinschalige, 
particuliere school met een eigen artistiek 
profiel en beschikt over de mogelijkheid om 
elke dag opnieuw de eigen pedagogie radicaal 
te herbronnen. (Net zoals elke artiest op een 
punt in zijn carrière zijn hele ambacht moet 
herdenken, omdat het niet anders kan.)

Die vrijheid – die ook een verantwoordelijk-
heid is – hebben de docenten en beleidsver-
antwoordelijken van een regulier kunstde-
partement in Vlaanderen niet. De invoering 
van outputindicatoren voor artistiek onder-
zoek zal het disciplinerende effect in een regu-
liere instelling bovendien nog versterken. Het 
zal leiden tot een doorgedreven formattering 
en normering, en dus uiteindelijk middelma-
tigheid stimuleren. Daarmee zijn we natuur-
lijk ver verwijderd van de ‘excellentie’ die we 
met zijn allen beweren na te streven. 

En toch is er een uitweg. Laten we even terug-
keren naar de oorsprong van de Bologna-
omwenteling. Kunstscholen werden belast 
met een onderzoeksopdracht omdat men 
geloofde dat een onderzoeksomgeving de 
opleidingen beter zou maken. Laat ons dat 
uitgangspunt ernstig nemen. Laten we artis-
tiek onderzoek op de kunstscholen op die 
manier evalueren. Op welke wijze dragen die 
projecten bij tot een meer uitdagende, inte-
ressantere onderwijsomgeving voor jonge 
studenten, of, nog ongenuanceerder, op 
welke wijze dragen die projecten bij tot de 
opleiding van betere artiesten? Vraag uw stu-
denten en alumni uit: voelen jullie het ver-
schil? Als kunstdepartementen die vragen 
niet ten gronde durven te stellen, verspillen ze 
het weinige geld dat hun ter beschikking 
gesteld wordt. En laat kunstscholen opnieuw 
kunstscholen zijn in plaats van pseudo-uni-
versiteiten. Het laatste wat ze moeten doen, is 
blind de outputmodellen van de universitei-
ten overnemen. Academici zullen de eerste 
zijn om dit te bevestigen. Daarom: een plei-
dooi tegen grootschaligheid, competitiviteit 
en standaardisering, en voor kleinschalig-
heid, autonomie en collegialiteit. Of  tegen 
output en voor kunst, zo u wilt.

Noten

1 Zie onder meer: René Boomkens, Topkitsch en 
slow science. Kritiek van de academische rede, 
Amsterdam, Van Gennep, 2008; Geert 
Buelens, Donkerste jaar, in De Standaard, 18 
december 2010, p. 52; Martha Nussbaum, Not 
for profit, Princeton, Princeton University Press, 
2010; Karel Vanhaesebrouck, Authority Inc, in 
Rekto:verso nr. 49, pp. 68-71.

2 Zie onder meer: Paul Verhaeghe, De effecten van 
een meritocratie op identiteit en interpersoonlijke 
verhoudingen, in Oikos 56, nr. 1, 2011, pp. 
4-22; Paul Verhaeghe, Identiteit, Antwerpen, 
De Bezige Bij, 2012.

3 Michèle Lamont, How Professor Think. Inside the 
curious world of  academic judgment, Harvard, 
Harvard University Press, 2009, p. 11.

Deze tekst is een herwerkte en ingekorte 
versie van een lezing gehouden op het con-
gres Evaluating Research in the Arts dat 
georganiseerd werd door de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) op 15 en 16 november 2012 
in het Paleis der Academieën te Brussel.

Waarheen met het hoger kunstonderwijs? 
Een pleidooi voor autonomie, kleinschaligheid en collegialiteit
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Het Instituut van het Heilig Graf  
(Turnhout)

Koen Brams/Dirk Pültau: Herinner jij je hoe 
je voor het eerst met kunst in aanraking kwam?
Nel Aerts: Dat is geleidelijk gebeurd, denk 
ik. Toen ik na de lagere school een studie-
keuze moest maken, ging mijn voorkeur uit 
naar de kunsthumaniora in het Instituut 
van het Heilig Graf  in Turnhout. Wilde ik 
met ‘kunst’ bezig zijn of  wilde ik ‘creatief ’ 
zijn? Wellicht dat laatste.
K.B./D.P.: Hoe was je keuze voor de kunst-
humaniora tot stand gekomen?
N.A.: Dat weet ik niet meer… Ik was twaalf  
jaar toen die knoop moest worden door-
gehakt. Misschien had het te maken met het 
feit dat mijn zus er ook de kunsthumaniora 
liep? Het Heilig Graf  stond me wel aan, eer-
der dan Het Spijker of  Het Klein Seminarie 
in Hoogstraten – een van die twee scholen 
zou een veel logischer keuze zijn geweest, 
vermits wij in Wortel, vlakbij Hoogstraten, 
woonden. Klassiek middelbaar onderwijs 
zei me echter niets; ik wilde met mijn han-
den bezig zijn. In Hoogstraten werd er geen 
kunstrichting aangeboden; het Heilig Graf  
in Turnhout was de beste optie.
K.B./D.P.: Kwamen jij en je zus uit een artistiek 
nest? Is dat een mogelijke verklaring voor jullie 
studiekeuze?
N.A.: Neen, in de familie was niemand met 
kunst bezig. Het was ook geen gesprekson-
derwerp bij ons thuis. Ik herinner me wel 
een bezoek aan het toenmalige PMMK, 
waar de expo Van Ensor tot Delvaux (1997) 
liep. Daar was ik behoorlijk van onder de 
indruk. Van jongs af  aan tekende en knut-
selde ik. Inzicht in de kunst en de kunstge-
schiedenis had ik in het begin totaal niet. 
In de eerste jaren kregen we trouwens ook 
geen kunstgeschiedenis.
K.B./D.P.: Heb jij herinneringen aan je leraars 
en leraressen in het Heilig Graf?
N.A.: We werden door een goed team bege-
leid. Monique Jennes gaf  beeldhouwen; zij 
was een zeer energiek persoon. David Huet 
stond in voor grafiek, Jef  Faes voor schilde-
ren. Louis Hulstaert gaf  kunstgeschiedenis. 
Hij was een heel gedegen leraar; ik herinner 
me dat ik onder zijn impuls boeken over spe-
cifieke kunstenaars ging raadplegen. Het 
heeft wel even geduurd eer ik die nieuwsgie-
righeid had ontwikkeld. Mieke Paulussen 
gaf  literatuur. Zij heeft mij in het laatste jaar 
gemotiveerd om mee te doen aan een thea-
tervoorstelling. Dat heb ik echter slechts 
een keer gedaan. Met Liesbeth Breugelmans 
gingen we tijdens de laatste jaren van de 
humaniora tentoonstellingen bekijken die 
we nadien bespraken. Zo bezochten we bij-
voorbeeld Brain Box Dream Box (2004), de 
tentoonstelling van Paul McCarthy in het 
Van Abbemuseum. Men was dus best breed-
denkend in het Graf. Je bent evenwel nog zo 
jong dat je eigenlijk heel selectief  bent.
K.B./D.P.: Wanneer besefte je dat je kunstena-
res wilde worden?
N.A.: Ik denk dat ik zeventien, achttien was 
toen ik begon in te zien hoe immens groot de 
wereld van de kunst was. Niet dat ik de 
geschiedenis van de kunst of  de kunstwereld 
volledig kon overschouwen, maar ik werd 
me er wel van bewust. Dat ik in het laatste 
jaar ook een eindwerk moest maken, was 
daar wellicht niet vreemd aan. Er werden 
altijd thema’s opgelegd en het thema van de 
G.I.P., de Geïntegreerde Proef, was ‘de noot’, 
niet de muzieknoot maar de boomvrucht. Je 
kreeg een mentor – een van de leerkrachten 
– die ervoor zorgde dat je iets uitwerkte dat 
bij je paste. Aan die eindproef  werkte je het 
hele jaar en er waren drie jurymomenten. 
Het belangrijkste moment was uiteraard de 
publieke jury op het einde van de humanio-
ra. De eindjury bestond uit leerkrachten en 
een drietal externen.
K.B./D.P.: Welke eindproef  maakte jij?
N.A.: Ik realiseerde een animatiefilmpje 
waarin ik gekleurde pindanoten liet dansen 
en copuleren. Die bewegende noten werden 
afgewisseld met tekeningen en foto’s. 
Samen met een vriend schreef  ik ook 
een soundtrack. 

K.B./D.P.: Hoe lang duurde het filmpje?
N.A.: Drie minuten, denk ik. Ik werkte er 
extreem hard en heel gedisciplineerd aan. 
Geholpen door mijn naïviteit durfde ik heel 
veel richtingen uitgaan. Ik experimenteerde 
erop los. Het was een goed moment.
K.B./D.P.: Was er een plot?
N.A.: Op het einde bleven er twee noten 
over. Ze hadden elkaar gevonden. Het was 
een liefdesverhaal, maar helemaal niet 
zwaar op de hand. Samen met een aantal 
medestudenten nam ik met mijn eindwerk 
deel aan een wedstrijd die jaarlijks georga-
niseerd werd door Dexia. De wedstrijd stond 
open voor studenten van de kunsthumani-
ora en van het deeltijds kunstonderwijs. Het 
moment waarop mijn werk tentoongesteld 
werd, was van wezenlijk belang. Het werk 
werd publiek, mensen keken ernaar en spra-
ken me erover aan. Plots werd dat kleine 
wereldje van mezelf, mijn werk, mijn mede-
studenten en leerkrachten doorbroken. Het 
was heel vreemd, maar ook zeer interes-
sant.
K.B./D.P.: Heb je de wedstrijd gewonnen?
N.A.: Nee, maar mijn werk werd wel weer-
houden voor de tentoonstelling van de 
Dexia Art Price. In de catalogus van de wed-
strijd staan stills van mijn filmpje.
K.B./D.P.: Stimuleerde de school je om aan de 
wedstrijd deel te nemen?
N.A.: Ja, zelf  zou ik niet op het idee zijn 
gekomen om mijn werk in te sturen. Mijn 
leraars en leraressen wezen me op het 
belang van de prijs.
K.B./D.P.: Het is een aanwijzing dat de school 
ambitie had.
N.A.: Zeker. Ik zat bovendien in een klas met 
heel gemotiveerde leerlingen. Een andere 
belangrijke gebeurtenis tijdens mijn laatste 
jaar, waaruit opnieuw het streven van de 
school sprak, was een project waarvoor 
Vaast Colson geëngageerd werd. Dat men 
ervoor opteerde om een kunstenaar die niet 
verbonden was aan de school een project te 
laten uitwerken, was zonder meer bijzon-
der. Het project was getiteld Off  the Wall. 
Vaast had een constructie gemaakt – een 
platform – en nodigde de studenten uit om 
iets in of  op die ruimte te doen. Er was ook 
een afsluitend moment. In het begin was 
het heel abstract wat hij voorstelde. Daarna 
werden er vragen gesteld en ontstonden er 
gesprekken. Het was enorm uitdagend en 
het werd weer een stukje duidelijker wat er 
allemaal mogelijk was.
K.B./D.P.: Wat droeg jij bij?
N.A.: Eerst zijn we allemaal aan de slag 
gegaan met een kartonnen doos die we 
opvatten als een ruimte. Ik herinner me ook 
dat ik veel tekeningen heb gemaakt en heb 
meegewerkt aan een filmpje. Twee jaar gele-
den hebben ze ook mij gevraagd om een 
project op te zetten in die ruimte, samen 
met andere afgestudeerden van de school. 
Ze hebben me ook benaderd om in de eind-
jury te zetelen.
K.B./D.P.: Ze volgen je?
N.A.: Ja, mijn voormalige leerkrachten 
komen wel eens naar de openingen van 
mijn tentoonstellingen.
K.B./D.P.: Hebben je leraars of  leraressen je 
destijds ook gestimuleerd om de stap te zetten 
naar het hoger kunstonderwijs? 
N.A.: Het was zonder meer duidelijk dat ik 
die weg zou opgaan. Ik moest daar niet voor 
worden gemotiveerd. Ze hebben wel probe-
ren mee te denken over de specifieke rich-
ting die ik zou volgen.

2. Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten (Gent)

K.B./D.P.: Je hebt gestudeerd aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten in Gent. 
Waarom viel je keuze op die hogeschool?
N.A.: Antwerpen lag in zekere zin voor de 
hand: het was dicht bij huis en ik kende er heel 
veel mensen. Zowel mijn vrienden als mijn 
familie vormden een hechte groep; het had 
iets dominants. Ik wilde net het tegenoverge-
stelde. Ik wilde geen basis waarop ik kon 
terugvallen. Ik wilde mijn eigen weg maken.
K.B./D.P.: Je had dan toch ook kunnen kiezen 
voor Sint-Lukas Brussel?
N.A.: Ja, dat had ook gekund.

K.B./D.P.: Naar welke richting ging je voorkeur 
uit?
N.A.: In het eerste jaar koos ik ‘gecombi-
neerde media’. 
K.B./D.P.: Vanwaar die keuze? Hoe kan je als 
achttienjarige weten dat daar je interesse ligt?
N.A.: Het klopt dat je dat in feite niet weet, 
maar je wordt toch gevraagd je belangstel-
ling kenbaar te maken. Ik denk dat mijn 
keuze te maken had met het soort werk dat 
ik tijdens het laatste jaar in het Heilig Graf  
had gemaakt, meer bepaald dat animatie-
filmpje. Achteraf  gezien twijfel ik wel eens 
of  ik niet beter een klassieke opleiding had 
gevolgd, schilderen bijvoorbeeld.
K.B./D.P.: Wat hield de richting ‘gecombineer-
de media’ precies in?
N.A.: De richting vormde een combinatie 
van media-, performance- en driedimensio-
nale kunst. We hadden in feite te veel vak-
ken en te veel docenten. Ik wist echt niet 
wat me overkwam. Ik liep verloren. 
K.B./D.P.: Wat heb je in dat jaar verricht?
N.A.: Ik deed min of  meer verder met wat ik 
in het Heilig Graf  had gedaan. Ik maakte 
vreemde filmpjes waarin objecten bewogen. 
Ik zat ook veel te tekenen. Ik herinner mij 
ook dat ik schreef, vooral dialogen.
K.B./D.P.: Kwamen die dialogen tot stand in 
functie van de filmpjes?
N.A.: Het waren inderdaad scenario’s. Ik 
heb ze nog steeds. Af  en toe valt mijn oog er 
nog op, en dan merk ik hoe jong en kwets-
baar ze zijn. De filmpjes waarvoor ik die dia-
logen schreef, heb ik echter nooit gereali-
seerd.
K.B./D.P.: De filmpjes met de objecten omvat-
ten geen dialogen?
N.A.: Nee. Ik denk dat ik dat niet durfde.
K.B./D.P.: Welke rol speelden jouw docenten? 
Heb je herinneringen aan hun feedback?
N.A.: Iemand als Sjoerd Paridaen begreep 
echt wel wat ik probeerde te doen, maar er 
was ook negatieve feedback. Sommige 
docenten zeiden ons vlakaf  dat wij zomaar 
wat rondhingen in het atelier. Geheel onge-
lijk hadden ze niet, maar dat had te maken 
met de combinatie van die drie disciplines: 
installatie, media en performance. De theo-
retische vakken boden meer houvast: 
kunstgeschiedenis door Piet Vanrobaeys, 
filosofie door Wim De Temmerman en litera-
tuur door Paul Demets.
K.B./D.P.: Hoe eindigde het eerste jaar?
N.A.: Uiterst verwarrend. Mijn eindwerk was 
opnieuw een filmpje, maar ik werkte voor het 
eerst met echte mensen. Ik had mijn zus en 
haar vriend gevraagd om met elkaar te con-
verseren. Ze hebben ook gezongen.
K.B./D.P.: Met welke drager werkte je?
N.A.: Video, maar ik had geen enkele kennis 
van de programma’s. Ik gruwelde van het 
idee om een video te moeten monteren.
K.B./D.P.: Beschouwde jij je vanaf  de eerste dag 
aan het K.A.S.K. als een kunstenaar of  pas op 
het einde van het eerste jaar… of  helemaal niet?
N.A.: Gedurende of  op het einde van het eer-
ste jaar zeker nog niet. Dat is pas later gebeurd.
K.B./D.P.: Wat deed je in het tweede jaar?
N.A.: Het atelier ‘gecombineerde media’ 
werd in het begin van dat jaar stopgezet en 
dus moest ik naar een andere richting uit-
kijken. Ik opteerde voor ‘nieuwe media’. Ik 
liet me leiden door mijn voorkeur om te wer-
ken met Jerry Galle, een docent met wie het 
klikte. Hij nodigde me uit en ik ging erop in.
K.B./D.P.: Wat werd er verstaan onder ‘nieuwe 
media’?
N.A.: Het was tamelijk onduidelijk wat die 
richting precies inhield, ook voor de docen-
ten. Dat was althans mijn indruk. We 
beschikten gelukkig over een groot, open 
atelier waarin vaak nauwelijks iemand aan-
wezig was, want iedereen zat achter de com-
puter. Dat was voor mij op zich wel interes-
sant. Zo had ik immers heel veel ruimte om te 
doen wat ik wilde.
K.B./D.P.: Wat wilde je doen?
N.A.: Ik was iemand die graag in het atelier 
zat en de dingen deed die je in een atelier 
doet, tekenen bijvoorbeeld, maar dat werd 
misschien niet genoeg aangemoedigd. Ik 
tekende minder en minder; mijn werk kan-
telde helemaal. Ik was veel meer aan het 
nadenken dan aan het doen.
K.B./D.P.: Wie waren de docenten naast 
Jerry Galle?

N.A.: Danny Deprez doceerde filmregie, 
Hendrik Leper het maken van websites. Ik 
zag de kwaliteiten van die docenten, maar 
hun vakken sloten in feite niet volledig aan 
bij mijn interesses.
K.B./D.P.: Het tekenen was belangrijk voor je, 
het prutsen, maar precies dat viel na verloop 
van tijd weg?
N.A.: Ja. Het was een vreemde tijd. Ik weet 
niet in hoeverre ik bezig was om mezelf  te 
leren ontdekken of  om echt werk te maken. 
Een combinatie van de twee, denk ik.
K.B./D.P.: Welk werk realiseerde je in het twee-
de jaar?
N.A.: Ik maakte video’s. Ik reconstrueerde 
de straat waarin ik was opgegroeid, zette er 
figuurtjes in en filmde dat. Het waren 
maquettes die ik als een set gebruikte. 
Ik creëerde een fictieve wereld.
K.B./D.P.: In 2008, toen je al in het derde jaar 
van de academie zat, stelde je een eerste keer 
tentoon in Croxhapox in Gent. Wat toonde 
je daar?
N.A.: In de zogenaamde kubusruimte, een 
heel kleine ruimte, exposeerde ik Built on 
Ribs, een installatie die bestond uit een 
tafeltje waarop fragiele constructies ston-
den die werden aangelicht: hun schaduw 
viel op een papieren vel. Ik heb er ook een 
animatiefilm van gemaakt die ik toonde op 
An evening on… Stick Figures tijdens het 
Courtisane festival in de Vooruit (Gent). 
Het volledige derde jaar stond in het teken 
van dat soort werk. In het vierde jaar brak 
ik daar volledig mee.
K.B./D.P.: Wat deed je dan in het vierde jaar?
N.A.: Vanaf  het vierde jaar filmde ik bepaalde 
handelingen die ik met sculpturale objecten 
uitvoerde. De film werd eerder een registra-
tie. Het was heel belangrijk dat ik zelf  deel 
ging uitmaken van het beeld.
K.B./D.P.: Wat was de drager van die films?
N.A.: Ik werkte nog uitsluitend met Super 8. 
Dat was een totaal andere gevoeligheid. Het 
creëert een vreemd soort afstand; het is niet 
zo direct als een digitale drager. Mijn inte-
resse was plots verschoven. Ik bewerkte 
stukken hout en probeerde iets met die losse 
stukken hout tegen een muur op te bouwen. 
Ik heb talloze mogelijkheden geëxploreerd.
K.B./D.P.: Kan je zeggen dat die verschuiving 
het resultaat was van een ander soort bewust-
zijn? Zag je jezelf  vanaf  dat moment meer en 
meer als een kunstenaar?
N.A.: Zeker. Het werd extremer. Dit was echt 
wat ik wilde doen. Het ging ook gepaard met 
het tonen van de films.
K.B./D.P.: In het najaar van 2008 nodigde 
Croxhapox je opnieuw uit.
N.A.: Ja, Hans van Heirseele vroeg me of  ik 
in dezelfde ruimte, de kubusruimte, op drie 
momenten verspreid over het academiejaar 
2008 / 2009, iets wilde doen. De eerste pre-
sentatie omvatte een stapeling van kubusjes 
die met verschillende gekleurde papiertjes 
waren ingepakt. Bij de stapelingen hingen 
twee op papier aangebrachte zinnen: 
‘According to Albers’ rules’ en ’In search for 
black paper’.
K.B./D.P.: Hoe was je tot dat werk gekomen?
N.A.: Ik was op dat moment begonnen met 
het schrijven van mijn thesis, die ik opbouw-
de rond het werk van kunstenaars zoals 
Jimmie Durham, René Heyvaert en André 
Cadere – kunstenaars van wie de namen me 
allemaal waren aangereikt door Kristof  Van 
Gestel. Hij was pas aangesteld als docent en 
had een bundel samengesteld over kunste-
naars die hem boeiden. Alle andere docen-
ten van mijn masterjaar – onder wie Edwin 
Carels en Anouk De Clercq – waren heel 
genereus in het aangeven van referenties, 
maar die van Kristof  pasten het best bij mij. 
Hij heeft me heel veel bijgebracht. 
K.B./D.P.: Er lijkt een verband te zijn tussen 
het werk van Cadere en jouw gestapelde, veel-
kleurige kubusjes…
N.A.: …dat klopt, maar er zijn ook veel ver-
schillen. Cadere gebruikte verf, ik papier; 
mijn vormen waren kubussen, zijn elemen-
ten schijven. Hij ordende zijn gekleurde schij-
ven volgens een bepaalde formule, waarte-
gen hij per stok steeds één keer zondigde; in 
mijn werk was de volgorde arbitrair.
K.B./D.P.: Cadere stond ook heel kritisch ten 
opzichte van de kunstwereld. Daar lijkt in jouw 
werk met de kubusjes geen sprake van.

‘Met ringen eindeloos regelmatig als kringen in het water’
Het begin van het kunstenaarschap: een gesprek met Nel Aerts
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N.A.: Dat klopt, maar het performatieve van 
zijn werk is wel iets dat me toen al bezig-
hield. Zijn werk was volledig uitgepuurd en 
ging gepaard met acties. Ik sta er in mate-
loze bewondering voor. Ook trouwens voor 
het werk van Guy Mees, waarop Jerry Galle 
me gewezen had.
K.B./D.P.: Wat verbond voor jou het werk van 
Cadere, Durham, Heyvaert en Mees?
N.A.: Dat is lastig om te formuleren. Wat ik 
zeker weet, is dat voor mij alles was begonnen 
met mijn kennismaking met Cadere. Ik was 
intens met zijn werk bezig en raakte nadien 
ook geïntrigeerd door dat van Durham, 
Heyvaert en Mees. Wat ik in het werk van die 
vier kunstenaars enorm waardeerde, was een 
soort van omgang met materiaal. 
K.B./D.P.: In februari 2009 volgde het tweede 
deel van de triptiek in Croxhapox.
N.A.: Ik presenteerde Untitled (purple, blue, 
black) (2008), een animatiefilmpje gemaakt 
op Super 8, waarin mijn handen de hoofd-
rol spelen: nu eens de linker-, dan weer de 
rechterhand, en soms ook beide samen, en 
steeds besmeurd met verf.
K.B./D.P.: Het is onmogelijk om dit filmpje niet 
in verband te brengen met Richard Serra’s 
Hand Catching Lead (1968), waarin een 
hand vruchteloos naar een steeds weer naar 
beneden vallend stuk lood grijpt.
N.A.: Serra’s filmpje zag ik in Berlijn, een 
poosje nadat ik Untitled (purple, blue, black)
had gemaakt. Het was een eigenaardige 
ervaring, maar ook een goede.
K.B./D.P.: Wat was jouw conclusie na die ken-
nismaking met Serra’s werk? Dat je vond dat je je 
meer in de kunstgeschiedenis moest verdiepen?
N.A.: Ik ben over Serra beginnen te lezen, 
dat kan ik niet ontkennen. Ik wou weten 
waar zijn werk vandaan kwam.
K.B./D.P.: Omdat in het filmpje van Serra de 
zwaartekracht onverbiddelijk zijn werk doet, 
kan je zeggen dat het werk over beeldhouwkunst 
gaat. Handelt Untitled (purple, blue, black)
integendeel over schilderkunst? Impliciet geef  je 
met het filmpje aan dat je op schilderkunst kunt 
reflecteren als je het medium in een ander medi-
um binnenbrengt.
N.A.: Dat vind ik een interessante bedenking.
K.B./D.P.: Een andere referentie betreft de dra-
ger van de film, Super 8. Met die keuze sluit je 
aan bij de grote traditie van de experimentele 
film.
N.A.: Daar was ik wel mee bezig. Die ‘flik-
kerfilms’ bijvoorbeeld vond ik zeer interes-
sant. Het werk van kunstenaars als Robert 
Breer of  Paul Sharits interesseerde me 
enorm. Ook de filmpjes van Bruce Nauman 
in zijn studio fascineerden me.
K.B./D.P.: De derde aflevering van het drieluik 
vond plaats van 26 april tot 17 mei 2009.
N.A.: Het derde deel titelde ik Goodbye Old 
Paint, naar een gelijknamig cowboynum-
mer dat onder andere vertolkt is door 
Arthur Russell. Ik toonde er houten plan-
ken die op elkaar gestapeld waren; sommige 
stapelingen leunden tegen de muur, andere 
stonden in de open ruimte; sommige waren 
geschilderd, andere niet. Wat ik eerder had 
vastgelegd op film, toonde ik nu als sculptu-
ren in de kleine ruimte van Croxhapox.
K.B./D.P.: Heb je toen ook het filmpje getoond?
N.A.: Neen, ook al is het filmpje voor mij 
onlosmakelijk verbonden met die houten 
constructies. Beide dragen trouwens 
dezelfde titel.
K.B./D.P.: Omstreeks die tijd studeerde je af  
aan het K.A.S.K. Wat was je afstudeerproject?
N.A.: Ik beschikte over twee kamertjes. In het 
eerste toonde ik Untitled (purple, blue, black); 
in het tweede twee filmpjes die ik boven 
elkaar projecteerde, enerzijds het filmpje van 
de stapelingen van de stukken hout, ander-
zijds een filmpje in stop-motion waarin ik 
aan het spelen was met de woorden van de 
titel, Goodbye Old Paint. Daarnaast realiseer-
de ik ook een project op het binnenplein van 
het K.A.S.K. Ik had een massa hout verza-
meld; ik bewerkte het, schuurde het af  en 
schilderde sommige stukken. Met de bewerk-
te stukken hout pakte ik de stam van een 
boom in. In het kamertje waarin ik het film-
pje met de handen toonde, stond een soort 
van tafel die ik zelf  had gemaakt en waarop 
kaartjes lagen met een beeld van dat werk op 
het binnenplein.
K.B./D.P.: Waarom wilde je dat werk buiten 
creëren?
N.A.: Het afstuderen ging in de academie 
gepaard met een enorme opwinding – 
bijna op het hysterische af. Met mijn pro-
ject in de tuin wou ik die drukte als het 
ware achter mij laten. Nog maar zeer 
recent kreeg ik het bericht dat de construc-
tie helemaal is opengeplooid…

K.B./D.P.: …je had het werk dus niet afgebroken?
N.A.: Ik had gevraagd of  het mocht blijven 
staan en daar heeft men gelukkig mee inge-
stemd. Ik heb talloze foto’s van het werk 
gemaakt, in de meest verschillende klimato-
logische omstandigheden. Zeer mooi.
K.B./D.P.: Op het moment dat jij je eindproject 
realiseerde, kregen wij vanuit verschillende hoe-
ken je naam te horen als die van een beloftevol 
jong kunstenaar. Was jij je ervan bewust dat jij 
als dusdanig naar voor werd geschoven?
N.A.: Daar heb ik nooit lucht van gekregen. 
Ons klasje was op den duur wel danig uitge-
dund. Je voelde dat je zelf  een keuze had 
gemaakt die voor anderen niet evident was. 
Een ander signaal – positief  in mijn geval – 
was dat ik na mijn afstuderen werd uitgeno-
digd voor de tentoonstellingsreeks Coming 
People in het S.M.A.K. Je wordt daar alleen 
voor uitgenodigd als de curatoren – in dit 
geval Thibaut Verhoeven en Meruro 
Washida – geloven in je werk. 
K.B./D.P.: Welk werk droeg je bij aan Coming 
People?
N.A.: Alleen maar bestaand werk, waaron-
der Untitled (purple, blue, black). De sfeer tij-
dens het maken van de expo was redelijk 
ontspannen, herinner ik me.
K.B./D.P.: Hoe beschouw jij je afstudeerwerken 
nu? Horen ze voor jou bij je oeuvre of  zie je ze 
als werken die aan je oeuvre voorafgaan?
N.A.: Toen ik onmiddellijk na het verlaten 
van de academie een portfolio samenstelde, 
maakten de werken er prominent deel van 
uit. Dat kon ook moeilijk anders, want ik 
beschikte niet over ander werk. Uit de laat-
ste versie van mijn portfolio heb ik die wer-
ken echter geweerd. Maar nu ik er zo uitge-
breid met jullie over van gedachten wissel, 
ben ik toch de mening toegedaan dat ik ze 
niet kan elimineren. Ik moet er terug over 
nadenken. Ik heb ze immers heel doelbe-
wust geconcipieerd als kunstwerken. En 
wat ik toen gemaakt heb, heeft bepaald wat 
ik nadien verwezenlijkt heb. 
K.B./D.P.: Dat je de werken uit een portfolio 
weglaat, is iets anders dan de werken of  de ten-
toonstellingen te schrappen uit een curriculum 
vitae. Op het internet hebben we een cv gevon-
den waarin bijvoorbeeld al je tentoonstellingen 
in Croxhapox vermeld zijn. Croxhapox biedt op 
haar website trouwens een enorme hoeveelheid 
documentatie aan over alle projecten die er heb-
ben plaatsgevonden.
N.A.: Dat onderscheid tussen portfolio en 
cv. lijkt me inderdaad wezenlijk. In het cv 
staat wat je allemaal hebt uitgespookt; in 
het portfolio ga je actief  om met je oeuvre. 
Je probeert je praktijk vast te nemen en af  
te bakenen. Het gevolg kan zijn dat bepaal-
de werken niet meer in het beeld van het 
oeuvre thuishoren.

3. Naar Antwerpen

K.B./D.P.: Nadat jij je Master behaald had, 
ging je meteen als kunstenaar aan de slag. 
Waarom besliste je niet om een andere opleiding 
te volgen – een Master na Master bijvoorbeeld?
N.A.: Ik wou geen bijkomende opleiding 
aanvatten. Het leek mij veel spannender om 
mij in de kunstwereld te smijten.
K.B./D.P.: Hoe was het in het begin om te erva-
ren dat er geen structuur meer was om op terug 
te vallen? 
N.A.: Spannend, soms heel vervelend, maar 
nooit onmogelijk. De sociale zekerheid is 
niet slecht in België.
K.B./D.P.: Had je na het K.A.S.K. misschien je 
buik vol van het kunstonderwijs?
N.A.: Dat ik die Master in een jaar heb 
behaald en niet heb willen spreiden over 
twee jaren, is wel een teken aan de wand. 
Tijdens het Masterjaar ben ik echter goed 
begeleid. Ik kijk dus zeker niet met gemengde 
gevoelens terug op mijn opleiding. Grappig 
was wel dat ik meteen na het behalen van 
mijn diploma opnieuw werd uitgenodigd om 
iets te doen aan het K.A.S.K. Vaast Colson 
vroeg me om samen met drie andere jonge 
kunstenaars – Gerard Herman, Michiel 
Ceulers en Bert Jacobs – een project te doen 
in KIOSK, het tentoonstellingspaviljoen van 
het K.A.S.K. Wekelijks was een van de vier 
youngsters aan zet, steeds in dialoog met 
Vaast. Toen ik aan de beurt was, hebben we 
de glazen uit de tentoonstellingsruimte 
gehaald. Dat was best heftig.
K.B./D.P.: Heeft niemand je de ‘wijze’ raad 
gegeven om je aan te melden bij een postacade-
misch instituut?
N.A.: Ik werd voortdurend met de vraag 
bestookt waarom ik mij niet inschreef  voor 
de toelatingsproef  van het H.I.S.K. Maar ik 

keek er niet naar uit om nog meer tijd door 
te brengen in een instituut. Ik wou dat niet. 
De waarheid gebiedt me echter te zeggen 
dat ik eerst en vooral geen enkel verlangen 
had om nog langer in Gent te blijven.
K.B./D.P.: Waarom niet?
N.A.: Ik had het gevoel gekregen dat er wei-
nig van de grond kwam, dat het geen broei-
haard was, dat er niet veel initiatief  werd 
genomen door de kunstenaars zelf, jong of  
oud. Er zijn te weinig tussenlagen of  perifere 
plekken in Gent. 
K.B./D.P.: Antwerpen, waar je naar verhuisde 
in 2009, ervaarde je wel als dynamisch?
N.A.: Ik vond dat de kunstscene in 
Antwerpen iets energieks en eigenwijs had. 
Er waren toen nog meer galeries en ze 
waren dynamischer. Van een ruimte als 
Pocketroom in de Hofstraat, dat gerund 
werd door Wim Waumans, ging een enor-
me energie uit. Onbekende en gearriveerde 
kunstenaars stelden er naast of  na elkaar 
tentoon. Zelf  ben ik op het einde van 2009 
gevraagd om er een project te doen: One 
with the Medicine Man. Edwin Carels had me 
er geïntroduceerd.
K.B./D.P.: Waar slaat de titel van de tentoon-
stelling op?
N.A.: De titel was een verwijzing naar een 
uitspraak van René Heyvaert: ‘De kunste-
naar is een medicijnman, een magiër, een 
tovenaar, een priester. Ik ben een machts-
wellusteling.’ Het is een referentie aan de 
activiteit van de kunstenaar die een banaal 
object manipuleert en het statuut ervan 
fundamenteel verandert. Ik ben lange tijd 
aan de slag geweest in de ruimte van 
Pocketroom. Ik heb er een voorraad hout 
naartoe gebracht. De houten planken heb ik 
vastgenomen en – naargelang de kleur – 
een plaats gegeven in drie groepen, die ik 
tegen de ramen van de ruimte opstelde. Dat 
alles heb ik gefilmd en op de dag van de ope-
ning heb ik het filmpje een keer vertoond op 
een scherm buiten.
K.B./D.P.: Heb je het filmpje na de opening niet 
meer vertoond?
N.A.: Toch wel. Tijdens de volledige duur 
van de tentoonstelling speelde het filmpje op 
een scherm in Pocketroom. In een groeps-
tentoonstelling georganiseerd door de 
Scheld’apen heb ik wel eens een filmpje 
slechts eenmalig getoond: ik had geregis-
treerd hoe ik een scherm maakte waarop 
een filmpje kon worden geprojecteerd. Ik 
projecteerde dat filmpje op een scherm en 
dat was het.
K.B./D.P.: Film en performance vielen in dat 
geval samen?
N.A.: Ja.
K.B./D.P.: In 2010 keerde je, zoals je reeds eer-
der vermeldde, terug naar het Instituut van het 
Heilig Graf  in Turnhout.
N.A.: Onder de paraplu van Anastasis, een 
vereniging die verbonden is met het Heilig 
Graf, realiseerde ik met oud-medestudenten 
en studenten van de kunsthumaniora het 
project In de leer. Sommige van mijn oud-
medestudenten hadden een artistieke prak-
tijk, andere waren de richting van de toege-
paste kunst ingeslagen. Ieder zou vanuit 
zijn eigen praktijk met de studenten werken. 
Ik had het hout dat ik in Pocketroom had 

gebruikt naar Turnhout getransporteerd en 
liet de studenten daarmee werken. De stu-
denten hebben het hout met gips bewerkt, 
tot planken verzaagd, opnieuw beschil-
derd… Nadat In de leer was afgelopen heb ik 
de planken allemaal in min of  meer gelijke 
delen gezaagd; de plankjes heb ik tentoon-
gesteld in Croxhapox. Ik noemde het project 
Undisclosed Gathering.
K.B./D.P.: Het was inmiddels de vijfde keer 
dat je in Croxhapox exposeerde. Ditmaal 
was het een soloshow. Kan je iets meer ver-
tellen over de tentoonstelling?
N.A.: Undisclosed Gathering omvatte drie-
honderd genummerde plankjes, die ik op 
een in de ruimte uitwaaierende tafel had 
gelegd. Ik had driehonderd kaartjes uitge-
deeld op twee verschillende momenten, 
onder meer tijdens de opening. Als iemand 
zich op een later moment met dat kaartje bij 
mij aanmeldde, ontving hij of  zij het corres-
ponderend stukje hout.
K.B./D.P.: Het was belangrijk dat de bezoekers 
na de opening nog eens zouden terugkeren naar 
de tentoonstellingsruimte?
N.A.: Ja, dat was van wezenlijk belang. 

Undisclosed Gathering, 2010

Undisclosed Gathering, 2010, detail

Undisclosed Gathering, uitnodigingskaart

Nel Aerts op de opening van ‘Undisclosed Gathering’ 
in Croxhapox, Gent, 2010, filmstill
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Tijdens de opening overgaan tot het uitde-
len van de plankjes vond ik geen interessant 
gebaar. Alles hing dus af  van de bereidheid 
van de mensen om de uitnodiging zorgvul-
dig te lezen en daarna opnieuw de stap te 
zetten richting Croxhapox. Er zijn echter 
ook mensen die een latje zonder kaartje 
hebben meegenomen. Sommige bezoekers 
hebben zich dan weer pas na afl oop van de 
expo gemeld. Ik hou nauwkeurig bij wie wat 
wanneer heeft gedaan. Het hele werk, inclu-
sief  de resterende houten latjes, is gearchi-
veerd. Ik heb er ook een kunstenaarsboekje 
over gemaakt.
K.B./D.P.: Op de uitnodigingskaart is een 
vreemd handgebaar gedrukt. Wat is daarvan de 
betekenis?
N.A.: De Italiaanse kunstenaar Bruno 
Munari stelde een kunstenaarsboekje 
samen waarin hij handgebaren toont en 
uitlegt wat ze betekenen, zogenaamd om 
toeristen wegwijs te maken in de niet-talige 
communicatie in Italië. Voor de uitnodi-
gingskaart koos ik een specifiek hand-
gebaar: twee handen, zij aan zij, vormen  elk 
een vuist; enkel de wijsvingers en de dui-
men zijn uitgestoken. De personen die een 
dergelijk gebaar maken, hebben volgens 
Munari een geheime afspraak: er is iets op 
til; iemand heeft iets gepland voor iemand 
anders. Het handgebaar vormde een soort 
startsein voor Undisclosed Gathering. Ik heb 
er ook een sculpturale versie van gemaakt 
en ik was zelf  op de opening aanwezig ter-
wijl ik dat handgebaar maakte, mijn ene 
wijsvinger rood, de andere blauw geschil-
derd. Daarvan is een registratie gemaakt.
K.B./D.P.: Waarom verfde je je wijsvingers? 
Om het gebaar te verbinden met schilderkunst?
N.A.: Dat is een mogelijke uitleg, maar het 
was toch vooral een intuïtieve beslissing om 
dat te doen.
K.B./D.P.: In 2010 deed je verder iets in Fort 
8. Wat behelsde dat project? 
N.A.: De Scheld’apen, die toegang hadden 
tot het Fort in Hoboken, hadden een mail 
rondgestuurd en ik ben erop afgegaan. Ik 
bracht een performance, Traveling after 
Zbigniew Herbert and Pan Cogito. De perfor-

mance ging terug op een werk dat ik eerder 
op uitnodiging van Wim Waelput in Watou 
had gerealiseerd. Wim was de coördinator 
van KIOSK en had mijn werk gevolgd. In 
Watou beschikte hij over een stuk of  tien 
strandcabines waarin hij jonge, pas afgestu-
deerde kunstenaars iets wilde laten doen. 
Hij gaf  ons gedichten waaruit we er een 
konden kiezen. Mijn voorkeur ging uit naar 
een gedicht van Zbigniew Herbert uit de 
bundel Pan Cogito [Meneer Cogito], tevens 
een soort alter ego van de Poolse dichter. Ik 
herinner me dat het een beetje een lastige 
periode was: ik woonde in een appartement, 
had geen atelier en tuimelde van het ene 
project in het andere.
K.B./D.P.: Wat heb je uiteindelijk in Watou 
gedaan?
N.A.: Vermits het gedicht over een wereld-
reis gaat en de verschillende bestemmingen 
omvat, heb ik daarvan een kaart gemaakt. 
Die reizen waren immers – naast de idee 
van het alter ego – de enige houvast in dat 
gedicht. De kaart heb ik op het plafond van 
de cabine aangebracht en vervolgens heb ik 
een actie uitgevoerd – een spel (Reis rond de 
wereld) waarvan de regel was dat ik de 
grond niet mocht raken. Ik stond voortdu-
rend op de randen van de cabine.
K.B./D.P.: Het was een performance?
N.A.: Ik verkies de termen ‘actie’ of  ‘spel’, 
want er was geen publiek bij aanwezig. Voor 
de bezoekers van de expo was enkel de kaart 
op het plafond zichtbaar. De ervaring van 
die actie maakte wel het verlangen in me los 
om een echte performance met publiek uit 
te werken. Dat heb ik gedaan in Fort 8, uit-
gedost in een speciaal voor de gelegenheid 
gecreëerd kostuum.
K.B./D.P.: Jij incarneerde Pan Cogito, die naar 
alle verschillende plaatsen op de kaart reist?
N.A.: Ja, ik bouwde in het fort een installatie. 
Met verschillende kleuren verdeelde ik de 
ruimte in werelddelen waar Pan Cogito was 
geweest en waar hij vaak naar terugkeerde. 
De performance duurde een half  uurtje.
K.B./D.P.: De performance is tot dusverre een 
unicum in je jonge oeuvre. Het werk is op het 
eerste zicht met geen enkel ander werk te ver-
binden, niet met de eraan voorafgaande en even-
min met de erop volgende werken.
N.A.: Dat klopt. Ik heb heel vaak de aan-
vechting om een performance te doen, maar 
het is vooralsnog slechts één keer gebeurd. 
Meestal doe ik een actie die ik vastleg op 
Super 8 en die enkel als dusdanig publiek 
wordt gemaakt, zoals Tribune sculpture, 
waarvoor ik een sculptuur langs de kade 
van de Schelde trok. De sculptuur had de 
vorm van een tribune waarop een fi guurtje 
is gezeten. Het fi lmpje is getoond tijdens een 
manifestatie georganiseerd door Cakehouse 
in de Scheld’apen. Van een andere actie, De 
Grote Overtocht, bleven enkel foto’s bewaard 
die ik bewerkt heb.
K.B./D.P.: Wil je iets meer vertellen over De 
Grote Overtocht?
N.A.: Ik had een primitief  vlot in elkaar 
getimmerd en het te water gelaten op een 
plas nabij Wortel. Ik nam plaats op het vlot 
en vroeg mijn vader om foto’s te nemen. 
Aan deze actie is een anekdote verbonden: 
het meertje was een vaste stek voor gesprek-
ken tussen mijn vader en mij als er proble-
men of  confl icten waren. Ik denk niet dat 
hij zich ervan bewust was toen hij foto’s van 
mij op het vlot aan het schieten was en het 

heeft ook geen belang dat het werk met die 
anekdote verbonden is. Nadien maakte ik 
tekeningen op de foto’s waarvan ik de 
afdrukken begin 2011 in Hectoliter in 
Brussel toonde. Het vlot stond ook in de 
ruimte opgesteld, maar eerder om de actie 
te documenteren. Het was het residu van 
een actie, geen kunstwerk. De Tribune en Het 
Vlot leverden niet zo veel respons op. Dat 
was niet makkelijk.
K.B./D.P.: In Hectoliter stelde Gerard Herman 
luttele tijd voor jou tentoon. Met Gerard 
Herman en Milan W. deed je eerder – in 2010 
– een ander project, getiteld Leven, wat brengt 
het leven?. Mogen we stellen dat alle projecten 
die je in die tijd realiseerde in verband staan met 
vriendschappelijke contacten?
N.A.: Ja, dat klopt min of  meer. Het project 
met Gerard en Milan vond bij mij thuis 
plaats. Ik was verhuisd en had een klein ate-
lier in een tuin. Ik zette er een tafel in en zei 
bij mezelf: ‘OK, en wat nu?’ Het was een 
belangrijk moment. Nauwelijks enige tijd 
later begon ik opnieuw te tekenen.
K.B./D.P.: Zoals je het formuleert, lijkt het een 
terugkeer naar een praktijk die voor een stuk of  
zelfs geheel in de kiem gesmoord was tijdens je 
studies aan de academie?
N.A.: Ik had dat gevoel, ja. Het was in ieder 
geval een zeer belangrijke verschuiving. Ik 
had een vrijere manier gevonden om te 
kunnen lachen met dingen.
K.B./D.P.: Hoe zag het project van Gerard, 
Milan en jou eruit?
N.A.: Gerard had een cassette opgenomen 
en ik stelde hem voor om de cassette in mijn 
atelier voor te stellen. Milan en Gerard heb-
ben geperformed; ik stond in voor de inrich-
ting van de ruimte waarbij ik voor de eerste 
keer met de techniek van de houtsnede 
werkte.
K.B./D.P.: Waarom wilde je met die techniek 
werken?
N.A.: Dat is ontstaan in het atelier, denk ik. 
Er slingert altijd hout rond in mijn atelier. 
Op een gegeven moment moet ik op het idee 
zijn gekomen om er drukken van te maken. 
Als ik me zoiets voorstel, begin ik er onmid-
dellijk aan. Ik kan dan niet wachten.
K.B./D.P.: Op het einde van 2011 nodigde 
Vaast Colson vier jonge kunstenaars uit om 
werken te exposeren in het kader van een solo 
die hij had in De Garage in Mechelen. Het ging 
om Tom Poelmans, Gerard Herman, Michiel 
Ceulers en jij. Vormden jullie een groep?
N.A.: We kenden elkaar en deden dingen 
samen… maar ik weet niet of  het een echte 
groep was. Voor Vaast lag dat wellicht 
anders. Hij had ons uitgenodigd. Ik heb het 
gevoel dat ik me na de tentoonstelling weer 
zeer snel in het atelier afzonderde.
K.B./D.P.: In De Garage presenteerde jij Whilst 
the Master Sleeps, 68 tekeningen, ingekaderd. 
Kan je daar toelichting bij geven?
N.A.: Ik had op korte tijd heel veel gete-
kend. De snelheid van het tekenen was erg 
belangrijk. 
K.B./D.P.: Jij en Vaast hebben ook een gelijkna-
mig kunstenaarsboek uitgegeven: op de linker-
pagina van het boek zie je Vaast die in een bed 
slaapt, op de rechterpagina zijn er tekeningen 
van jou afgedrukt, waarvan sommige in De 
Garage waren tentoongesteld.
N.A.: Ik vond het belangrijk om de relatie 
tussen twee kunstenaars te registreren, en 
daarnaast ook het verschil aan te geven tus-
sen onze trajecten omdat we een andere 
leeftijd en een andere positie hebben.

K.B./D.P.: Het is niet gebruikelijk om dat te 
doen. Ook de titel is ongewoon. Wie was met de 
titel op de proppen gekomen?
N.A.: Vaast zelf. Op een dag deed hij die sug-
gestie en ik was er meteen voor gewonnen: 
de ‘master’ slaapt, terwijl ik tekeningen aan 
het maken ben. Het is ironisch bedoeld. Ik 
vind de titel perfect. Als mensen vragen stel-
len over mijn relatie met Vaast, verwijs ik 
naar dat boek.
K.B./D.P.: Hoe was het boek tot stand gekomen?
N.A.: Ik ben altijd vroeger dan Vaast wakker 
en ik was al een poosje tekeningen aan het 
maken terwijl Vaast nog sliep. Op een gege-
ven moment besloten we met beide gege-
vens iets te doen. Ik maakte een fi lm terwijl 
Vaast sliep. Uit de fi lm distilleerden we even-
veel stills als het aantal tekeningen waar-
over ik op dat moment beschikte. Vaast 
overtuigde me om alle tekeningen in het 
boek op te nemen, ook de tekeningen die ik 
minder goed vond. Het ging om het werk-
proces. Voor het ontwerp hebben we samen-
gewerkt met ontwerper Jef  Cuypers.
K.B./D.P.: Naast de tekeningen toonde je in De 
Garage ook schilderijen. Het was de eerste keer 
dat we met dit nieuwe werk van je kennis-
maakten.
N.A.: Over het feit dat ik was beginnen te 
schilderen is er wat gedoe geweest. Ik kan 
niet ontkennen dat er in die periode heel 
veel gebeurd is. Die nieuwe ontwikkelingen 
houden evenwel niet in dat ik mijn vroeger 
werk verloochen. Het ‘vroegere’ werk is 
voor mij even belangrijk als het nieuwe. Ik 
zie het niet als verschillende trajecten. Om 
die reden vond ik het zeer prettig dat ik in 
Un-Scene II in Wiels, de tentoonstelling die 
volgde op die in De Garage in Mechelen, ver-
schillende soorten werk kon tonen.
K.B./D.P.: Hoe ben je tot de schilderkunst 
gekomen? Het lijkt op het eerste zicht een zeer 
grote stap.
N.A.: Misschien wel, al denk ik dat je steeds 
zoekt naar de taal die het best uitdrukt wat er 
moet gezegd worden. Ik ben geleidelijk aan 
gefascineerd geraakt door het ritme van de 
schilderkunst, en het radicale karakter dat het 
medium daardoor heeft. Concreet heeft het 
begin van mijn schilderijen zeker te maken 
met de houtgravures. Om die drukken te kun-
nen maken moest ik hout bewerken. Op een 
gegeven moment ging ik wat verder dan strikt 
nodig was om er enkel een afdruk van te 
maken. Ik begon bijvoorbeeld de hoeken af  te 
zagen. Plots was ik het hout aan het bewerken 
zonder dat ik er nog een afdruk van kon of  
wilde maken. In het begin bracht ik kleuren 
aan in functie van redelijk abstracte en droge 
beelden. Ik wist niet dat ik slechts een stap ver-
wijderd was van eerder fi guratieve beelden.

Traveling after Zbigniew Herbert and Pan Cogito, performance, Fort 8, Hoboken, 2010

De Grote Overtocht, bewerkte foto van een actie, 2011

Traveling after Zbigniew Herbert and Pan Cogito (1), 
Kunstenfestival Watou, 2010, actie

Nel Aerts & Vaast Colson

Whilst the Master Sleeps, 2011, kunstenaarsboek
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K.B./D.P.: Schilder je uitsluitend op hout?
N.A.: Ja. Het is een ellenlang proces van 
afschuren, beschilderen, herbewerken, 
opnieuw beschilderen enzovoort. Soms is er 
heel veel uitgesneden en heb ik de neiging 
om bepaalde stukken terug op te vullen, 
zodat het effect ontstaat van een gat in de 
muur waar iets is ingestopt. Soms is het 
beeld als het ware zonder moeite op het 
paneel terechtgekomen. Ik werk nu op gro-
tere panelen en ik merk dat het loodzware 
objecten beginnen te worden.
K.B./D.P.: Hout is een constante in je jonge 
oeuvre. Het is het materiaal waarmee je bij 
wijze van spreken steeds hebt gewerkt. Kan je 
zeggen wat hout voor jou betekent?
N.A.: Ik hou heel veel van hout. Het is een 
materiaal dat weerstand biedt. Het is weer-
barstig. Je kan er eindeloos in wroeten. Het 
bestaat uit lagen die nooit netjes boven 
elkaar liggen, maar in elkaar verstrengeld 
zijn. Ik heb evenwel geen theorie over hout.
K.B./D.P.: Heb je nooit geschilderd op doek?
N.A.: Toch wel, ik wilde het wel eens probe-
ren. Ik schilderde een beeld en dat was het 
dan. Ik voelde er niets bij. Wat een verschil 
met schilderen op hout! Ik heb het gevoel 
dat ik hout kan bewerken, dat ik de texturen 
kan inzetten, dat ik iets kan suggereren.
K.B./D.P.: Kan je iets over de beeldtaal zeggen?
N.A.: De eerste schilderijen gingen bijna 
allemaal terug op collages die ik ongeveer 
op hetzelfde moment begon te vervaardi-
gen met homogene kleurvlakken die ik uit 
tijdschriften had geknipt. In het begin 
waren het vooral landschappen, een beetje 
à la Jean Brusselmans, van wie ik een 
retrospectieve zag in Mu.ZEE. Die kennis-
making heeft me wel een duwtje in een 
bepaalde richting gegeven. Ik verdiepte me 
ook in het werk van schilders die iconische 
beelden hebben gemaakt.
K.B./D.P.: Welke schilders?
N.A.: Onder meer Walter Swennen en Philip 
Guston. 
K.B./D.P.: Het lijkt erop dat jouw werken sterk 
doordrongen zijn van populaire iconografie: 
stripverhalen, reclame. Je beeldtaal lijkt bewust 
goedkoop, folky, licht. De drager – het hout – 
verstevigt die indruk nog. Het hout wordt niet 
geadoreerd als puur materiaal, integendeel er 
wordt gealludeerd op kitsch.
N.A.: Dat heb ik nog gehoord, maar het 
klopt niet helemaal. Ik zoek geen inspiratie 
in populaire cultuuruitingen en wil er ook 
niet bewust naar verwijzen. Misschien zoek 
ik eerder naar een eigen beeldtaal.
K.B./D.P.: Waar hebben je beelden dan wel mee 
te maken?
N.A.: Mijn eerste schilderijen hadden de col-
lages als uitgangspunt. Als ik trouwens op 
rommelmarkten in tijdschriften blader, zal 
mijn oog meer bezig zijn met kleurvlakken 
om collages te maken, dan met de beelden in 
de magazines. In elk geval was de collage 
enkel een model; als ik eenmaal het hout aan 
het bewerken was, liet ik de collage voor wat 
ze was. Op een gegeven moment maakte ik 
een redelijk klein werkje. Ik had er eindeloos 
op geschuurd en kwam op het punt dat ik 
dacht dat ik de fouten niet meer zou kunnen 
herstellen. Het schilderijtje belandde een 
tijdje in een bergruimte. Op een gegeven 
moment besliste ik om het nog eens op te 
hangen op een plaats waar ik voortdurend 
langsloop. Na verloop van tijd zag ik dat er in 
het werk iets heel bijzonders aan de hand 
was. In de achtergrond, op de plekken waar 
heel veel bewerkingen waren uitgevoerd, 
leek er iets op te doemen. Terwijl ik het werk 

eerst als mislukt had beschouwd, was dit 
eigenlijk het eerste gelukte schilderij! Op dat 
moment had ik zes andere, zogenaamd 
gelukte schilderijen, maar enkele heb ik 
onmiddellijk naar de zolder verbannen, 
andere ben ik opnieuw beginnen te bewer-
ken. Ik heb het ‘eerste schilderijtje’ in Wiels 
getoond. Jammer genoeg had ik voordien al 
de fout begaan om het werk te verkopen. 
Daar heb ik echt spijt van.
K.B./D.P.: De openbaring die het ene werkje 
bracht, was dat de lastige bewerking van het 
hout je tot andere beelden bracht?
N.A.: Ja.
K.B./D.P.: Betekent het ook dat je gestopt bent 
met de collages?
N.A.: Neen, omdat ik gemerkt heb dat ik 
soms nog put uit de collages als ik begin te 
schilderen. Omgekeerd heb ik ook vastge-
steld dat een schilderij inspiratie kan leve-
ren voor een collage. Ik vind die wisselwer-
king heel boeiend, precies vanuit het besef  
dat beide praktijken op eigen wetmatighe-
den gestoeld zijn. Ik kan weken bezig zijn 
met collages, of  een heel lange periode 
alleen maar met de schilderijen. Wat beide 
praktijken gemeen hebben, is hun verdich-
ting in een beeldtaal.
K.B./D.P.: Het verschil tussen de collages en de 
schilderijen heeft te maken met weerstand. In 
het hout kan je blijven werken. Je schildert en 
schuurt weer af. Wanneer beslis je dat een schil-
derij af  is?
N.A.: Dat is een moeilijke vraag. Voor mij is het 
belangrijk dat het schilderij een heel concrete 
eigen taal articuleert. De vernieling moet 
‘juist’ zijn; de fouten moeten ‘juist’ zijn. Het is 
heel belangrijk om te zien wat een beeld nodig 
heeft. Tegelijkertijd mag het schuren en snij-
den geen truc worden. Ik hang de schilderijen 
dikwijls op een plaats waar ik en anderen 
vaak voorbijkomen. We kijken en praten 
erover. Sommige werken vallen dan soms al 
meteen af, van andere kom ik dan geleidelijk 
tot de conclusie dat ze af  zijn.
K.B./D.P.: Kan je de titels van de schilderijen 
becommentariëren? Zijn ze ironisch bedoeld, 
zoals De kap van de ijskar en Dobbermans?
N.A.: Het zijn soms werktitels, titels die ik 
eraan geef  om erover te kunnen communi-
ceren, zoals Dobbermans bijvoorbeeld. ‘Hoe 
staat het met Dobbermans?’ Soms probeer ik 
met een titel ook een wereld te omschrijven.
K.B./D.P.: Is Zielzoekerij daarvan een voor-
beeld?
N.A.: Die titel is ontstaan tijdens het proces 
van het ‘vernielen’ van dat beeld. Het is 
dus niet dat ik op voorhand denk dat ik 
eens iets wil maken dat ‘zielzoekerij’ of  iets 
dergelijks uitdrukt. In het atelier ga je met 
het materiaal om – je schuurt, schildert, 
vernielt, werkt bij – en met die omgang 
hangen bepaalde woorden, zinnen, een 
taal samen. Bij de collages is dat niet 
anders: ook daar speelt het maakproces 
mee bij het bepalen van de titels.
K.B./D.P.: Tijdens de zomer van 2012 nam je 
deel aan de eerder door jou al vernoemde mani-
festatie Un-Scene II, een tentoonstelling van 
jonge kunstenaars in Wiels. Hoe verliep de ken-
nismaking met de curatoren Elena Filipovic en 
Anne-Claire Schmitz?
N.A.: Ik was gevraagd om mijn portfolio te 
presenteren in Brussel. Elena en Anne-
Claire hebben mijn werk bekeken en we 
hebben wat gepraat. Dat het gesprek in de 
voorbereiding van een specifieke tentoon-
stelling kaderde werd niet gecommuni-
ceerd. Het was een vreemd moment.
K.B./D.P.: Weet je hoe ze bij jou waren uitge-
komen?
N.A.: Daar heb ik geen idee van. Had iemand 
hen getipt? Wat ik wel weet, is dat ze heel 
graag Tribune sculpture wilden tonen. Dat 
heb ik geweigerd. Ik wilde nieuw werk bren-
gen en daar zijn ze gelukkig in meegegaan.
K.B./D.P.: In Wiels toonde je schilderijen en 
filmpjes, gecombineerd met de ‘rekwisieten’ 
ervan: de tafel waarop je hebt gezeten terwijl je 
een cirkel zaagt rond de plek waarop je zit, en 
twee gipsen handjes die je telkens aantikt nadat 
je van het ene naar het andere handje bent gelo-
pen. Het verschil met de schilderijen is frappant.
N.A.: Dat klopt, ze hebben een ander ritme. 
Het werken aan de schilderijen gaat trager. 
Het duurt soms alleen al dagen vooraleer ik 
‘erin’ zit. Dat is fantastisch, maar evengoed 
heb ik zin om eens iets heel snel neer te zet-
ten. Ik vind het ook interessant om na te 
denken over wat het verband is tussen 
beide, of  precies die vraag voor te leggen 
aan de toeschouwer.
K.B./D.P.: Waar had je de filmpjes opgenomen?
N.A.: Tafelmanieren — het filmpje waarin ik 
op de tafel zit — in mijn atelier, het andere 

filmpje in Wiels zelf. Ik had de handjes geïn-
stalleerd en dan heb ik de actie gedaan. Het 
was een heel bewuste keuze om die actie 
niet voor een publiek te doen. Toen ik ver-
nam dat ik geselecteerd was, werd ik best 
zenuwachtig. Ik weet sowieso pas laat wat 
ik ga ondernemen als ik gevraagd ben voor 
een tentoonstelling.
K.B./D.P.: In de actie van het heen en weer 
lopen tussen de handjes, speel je jezelf  van het 
kastje naar de muur of  lever je je over aan een 
oppressief  protocol. Hoe moeten we de actie 
begrijpen? Als een commentaar op je eerste 
ervaringen in de ‘echte’ kunstwereld?
N.A.: De tentoonstelling in Wiels wás mijn 
eerste ervaring in de ‘echte’ kunstwereld. 
Voor mij was het belangrijk dat ik iets met die 
ervaring kon doen. Formeel gezien zijn twee 
aspecten zeer belangrijk: enerzijds dat ik het 
filmpje heb gedraaid op Super 8 – het is haast 
slapstick – anderzijds dat het een loop is – ik 
heb maar een paar seconden overgehouden 
van de opnamen. Ik wou dus wel iets maken 
dat – onder meer – over de omstandigheden 
handelde, maar het mocht niet te zwaar op 
de hand zijn. Het is meer een algemeen state-
ment over de kunstenaar: over hoe snel alles 
moet gaan en hoe je als mens geprangd zit 
tussen van alles en nog wat.
K.B./D.P.: Je bijdrage omvatte ook een schand-
paal, waarvan een deel links, een deel rechts aan 
de inkom van jouw ruimte geplaatst was.
N.A.: Ja, het ging me om de positie van die-
gene die in het midden van het plein te kijk 
staat. Ik wilde de standpaal dwars in de 
(deur)opening plaatsen, zodat je er als toe-
schouwer onderdoor moest lopen, maar dat 
werd niet toegestaan, omdat mijn bijdrage 
dan te zeer interfereerde met het werk van 
een andere deelnemer.
K.B./D.P.: Hoe heb je je deelname aan 
Un-Scene II ervaren? Wat waren de reacties?
N.A.: Toen ik destijds in Pocketroom expo-
seerde, was er een recensie verschenen in 
H-Art. Het was een eerste vreemde gewaar-
wording – dat hetgeen je ondernomen hebt 
voor iemand anders de aanleiding is om kri-
tisch te schrijven. Bij Un-Scene II was dat 
gevoel nog sterker. Wiels staat gelijk aan 
extreme zichtbaarheid. Heel veel mensen 
hebben de tentoonstelling gezien; ik kreeg 
tal van reacties. Het was overweldigend.
K.B./D.P.: Niet veel later na je participatie aan 
Un-Scene II stelde je tentoon in de Brusselse 
galerie VidalCuglietta. Speelde Un-Scene II
daarbij een rol?
N.A.: Niet rechtstreeks. Ik was al in contact 
met de twee galeristen nog voor Un-Scene II
openging, maar het is wel zo dat Elena 
Filipovic hen getipt had nadat het besluit 
was genomen dat ik voor de tentoonstelling 
zou worden uitgenodigd. Ze vroegen me om 
een presentatie te verzorgen in de kleine 
ruimte van hun galerie – in de main space
exposeerde Amy Granat.
K.B./D.P.: Had jij al contact gehad met andere 
galeries?
N.A.: Neen.
K.B./D.P.: Wat heb je in VidalCuglietta 
getoond?
N.A.: De schilderijen. Natuurlijk heb je dan 
te maken met allerlei prozaïsche kwesties: 
de prijs van de werken, de procentverdeling, 
normale zaken die voor mij desondanks niet 

evident zijn. Gelukkig is de verkoopbaarheid 
van de schilderijen redelijk concreet en dui-
delijk. Bij ander werk van mij ligt dat een 
stuk moeilijker.
K.B./D.P.: Was de keuze om schilderijen te 
tonen door jou genomen of  was het een sugges-
tie van de galeristen?
N.A.: Het was mijn eigen beslissing. De uit-
nodiging was zeer open. Ik mocht zelf  met 
een voorstel komen. Ik vond het heel span-
nend om eens alleen schilderijen tentoon te 
stellen en te kijken welk verhaal dan zicht-
baar wordt.
K.B./D.P.: Heb je werken verkocht?
N.A.: Ja, en dat was een interessant 
moment, zeker omdat ik weet wie de kopers 
zijn en hoe zij ermee zullen omgaan.
K.B./D.P.: Hoe zie je je relatie verder met de 
commerciële kunstwereld?
N.A.: Wel, die is redelijk concreet. Enige tijd 
na mijn tentoonstelling hebben Vidal en 
Cuglietta me gevraagd om me bij hun gale-
rie te vervoegen.
K.B./D.P.: En wat was je antwoord?
N.A.: Ik ben met plezier op hun aanbod 
ingegaan!

Transcriptie: Soetkin Beerten & Toon Beerten
Redactie: Koen Brams

De titel van het interview is een vers uit het 
gedicht Sequioa uit de bundel Meneer Cogito 
van de Pools dichter Zbigniew Herbert, ver-
taald door Gerard Rasch.

Nel Aerts neemt deel aan de groepstentoon-
stelling Definitional Disruptions (samen 
met Filip Gilissen en Hedwig Houben). 
De tentoonstelling loopt tot 26 januari 2013 
in Kunstraum, 15a Cremer Street, London 
E2 8HD. Van 19 januari tot 24 maart loopt 
haar solotentoonstelling De averechtse val 
van Huize Frankendael in Frankendael 
Foundation – Buitenhuis voor Actuele 
Kunst, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam. 
Van 23 februari tot 21 april participeert zij 
aan de groepstentoonstelling Time 
Space / Poker Face, samengesteld door Sofie 
Van Loo, en met als overige deelnemers Joëlle 
Tuerlinckx, Willem Oorebeek, Peter 
Buggenhout, Adriaan Verwée, Laurent-
Dupont-Garitte, Jani Ruscica, Joke Van den 
Heuvel, Alexandra Reynolds en Adriano 
Costa. Locatie: Be-Part – Platform voor actu-
ele kunst, Westerlaan 17 B, 8790 Waregem.

Tribune Sculpture, 2011, filmstill

Op kop!, 2011 
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Koen Brams & Dirk Pültau – Locations, Concepts, Works of  
Art. Looking Back at dOCUMENTA (13)

This essay offers an extensive analysis of  dOCUMENTA 
(13), held last summer in Kassel, Germany. The authors 
discuss the exhibition by location, thus confirming the 
importance ascribed by the artistic director of  the 
documenta, Carolyn Christov-Bakargiev, to the different 
locations and places in which the exhibition is held. Other 
threads running through this text are the importance of  
time (the time of  the visitor visiting the exhibition) for this 
documenta as well as the relation between art and extreme 
or even agonistic circumstances. Brams and Pültau further 
criticize the exhibition for its problematic preference for 
naïve forms of  (utopian) ‘ecological’ and ‘therapeutic’ art.

documenta – dOCUMENTA (13) – Kassel – contemporary art

Fieke Konijn – Mission Moderne. The reconstruction of  the 
Sonderbundausstellung from 1912

This is a review of  the show Mission Moderne which was held 
in the second half  of  2012 in the Museum-Wallraf-Richartz, 
Cologne. Mission Moderne was conceived as a reconstruction 
of  an historical show held in Cologne a century earlier, in 
1912 – the so called Sonderbundausstellung – and thus can be 
considered as an example of  a recent trend to organise 
‘remembering exhibitions’. The author criticizes the 
exhibition for its ambition to reconstruct the original event 
‘as far as possible’ by pointing to differences (partly inevitable 
but sometimes ideological) between the two exhibitions. 
Referring to a recent lecture on the theme of  remembering 
exhibitions by Reesa Greenberg, Konijn pleas for a more 
reflexive approach to events of  this nature. 

Sonderbundausstellung (Cologne, 1912) – remembering exhibitions 
– exhibition history

Karel Vanhaesebrouck – Where do we go with higher arts 
education? A plea for autonomy, small scale and collegiality

Vanhaesebrouck presents an edited version of  a lecture 
delivered on the occasion of  the symposium Evaluating 
Research in the Arts, organised by the Vrije Universiteit 
Brussel (Free University of  Brussels) on 16 November 2012. 
The author is most critical of  the consequences of  the 
implementation of  academic and neoliberal principles in 
the context of  art education.

Art education – Bologna reform – ‘academisation’ of  art education

Koen Brams & Dirk Pültau – The Beginning of  an Artistic 
Calling: A conversation with Nel Aerts

This is the first in what may become a series of  conversations 
in which (very) young artists are interviewed about their 
first works. Nel Aerts (°1987) is a young artist living and 
working in Antwerp. She is presented by the Brussels gallery 
Galerie VidalCuglietta (http://vidalcuglietta.com).

art education – the first work of  art – Nel Aerts 

In the abstracts of  the last issue some ‘final corrections’ were not 
implemented in their entirety. The final, definitive version of  this 
issue may be consulted on the website (go to http://www.dewitte
raaf.be/englishsummary).

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

Exhibition curated by 

Clarissa Dalrymple
Tommy Hartung, Jay Heikes, Alfred Leslie, Sarah Lucas, 
Luther Price, Brie Ruais & Ryan Sullivan

17 January – 9 February 2013

David Altmejd
14 February – 20 March 2013
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