
België – Belgique
P.B.

BRUSSEL X
3 / 2964

P706236

1 Koen Brams & Dirk Pültau
1973-1980. Gesprek met Wim Van Mulders over zijn docent-
schap aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 
Gent (1973-2002)

6 Koen Brams & Dirk Pültau
1974-1978. Interview met Robert Devriendt over de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (Gent) in het algemeen en de 
lessen van Wim Van Mulders in het bijzonder

8 Koen Brams & Dirk Pültau
Kunst en onderwijs. Gesprek met Joëlle Tuerlinckx

13 Daniël Rovers
Ontsnapping in herhaling. Over Steve McQueen 

Ondertussen 1-20 (English abstracts p. 19)

nr. 164
juli – augustus 2013
jaargang 28

Opvoeding/leertijd: 
docent & student
In het vorige nummer van De Witte 
Raaf  werden de opvoeding en de leer-
tijd van de kunstenaar in de ruimst 
mogelijke zin van het woord verkend 
– van de kinderjaren tot het volwas-
sen kunstenaarschap. Deze afleve-
ring biedt een uiterst gedetailleerde 
kijk op het ‘officiële’ leertraject van 
de kunstenaar – de periode van vier 
jaar waarin hij of  zij een hogere 
kunstopleiding volgt. Koen Brams en 
Dirk Pültau spreken met Wim Van 
Mulders over de eerste jaren (1973-
1980) van zijn docentschap aan de 
Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten (K.A.S.K.) te Gent, waar hij 
vanaf  1973 tot 2002 Kunstactualiteit 
doceerde. Ze ondervragen tevens 
een ex-student uit Van Mulders’ 
beginperiode: de schilder Robert 
Devriendt, die van 1974 tot 1978 
aan het K.A.S.K. studeerde en vanaf  
1975 bij Van Mulders in de klas zat. 
Terwijl Van Mulders zijn studenten 
begrip tracht bij te brengen voor de 
‘conceptuele’ kunstenaars die hem 
op dat moment bijzonder interes-
seren, hoopt Devriendt in de lessen 
met ‘grote schilders’ in aanraking te 
komen. Verbijsterd stelt hij vast dat 
juist de schilderkunst in hoge mate 
ontbreekt in Van Mulders’ lessen. Is 
de cursus Kunstactualiteit dan een 
maat voor niets geweest? Wel inte-
gendeel, want precies daar waar het 
verlangen van de geëngageerde jonge 
docent en dat van de leergierige stu-
dent langs elkaar heen schieten, doet 
Devriendt een fundamenteel inzicht 
op: dat een authentieke ‘hedendaag-
se’ schilderkunst slechts mogelijk is 
wanneer zij de lessen van de ‘concep-
tuele kunst’ ter harte neemt – in de 
bondige formulering van de schilder: 
‘Als je als schilder […] geen con-
cept hebt, dan ben je eraan voor de 
moeite!’ Het is een ontroerend bewijs 
dat een ‘gelukte’ pedagogische over-
dracht het onvoorspelbare resultaat 
van een mislukte ontmoeting kan 
zijn! Ook in de daaropvolgende bij-
drage – een diepte-interview van de-
zelfde auteurs met Joëlle Tuerlinckx 
– komt dit inzicht aan bod. Als 
docent van de École de recherche 
graphique (ERG) bedacht Tuerlinckx 
experimentele methoden om te le-
ren ‘zonder vooropgezette kennis’. 
Een van die methoden bestond erin 
gesprekken met studenten te voeren 
en hen te bevragen over hun werk, 
waarbij ze systematisch notities nam. 
Vorig jaar besloot ze die nota’s voor 
het eerst aan de studenten terug te 
geven. Het feedbackproces dat daar-
bij op gang kwam, karakteriseert ze 
als ‘een terugkoppeling […] waarbij 
de student een troebele spiegel werd 
voorgehouden’. Ze vervolgt: ‘De stu-
dent herkent zich immers slechts ten 
dele in mijn ‘feedback’, omdat ze be-
paald wordt door wat ik als lesgever 
heb opgeschreven.’ Wat we uit het 
relaas van Van Mulders en Devriendt 
terloops hebben kunnen opmaken, 
wordt hier expliciet als uitgangspunt 
genomen van een pedagogische prak-
tijk: Tuerlinckx geeft als het ware 
zelf  vorm aan een scène waarop de 
mislukte, maar productieve ontmoe-
ting tussen pedagoog en student kan 
plaatsvinden.
 Tot slot bevat dit nummer ook een 
tekst van Daniël Rovers over het 
werk van Steve McQueen.

Dit nummer werd samengesteld in 
samenwerking met Koen Brams.

1973-1980
Gesprek met Wim Van Mulders over zijn docentschap aan de Koninklijke Academie  

voor Schone Kunsten te Gent (1973-2002)

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams / Dirk Pültau: Welke leraars of  
docenten zijn jou zelf  bijgebleven? 
Wim Van Mulders: Ik bewaar vooral goede 
herinneringen aan Alfons Hoppenbrouwers, 
een van mijn leraren in de Sint-Lukas 
Kunsthumaniora, waar ik van 1964 tot 
1966 schoolliep, en Roger D’Hulst, profes-
sor aan het Hoger Instituut voor Kunst-
geschiedenis (H.I.K.O.) van de Universiteit 
Gent, waar ik van 1967 tot 1971 kunstge-
schiedenis studeerde. Hoppenbrouwers, 
alias Broeder Veron, was een ingenieur-
architect die in 1957 de Sint-Lukas Kunst-
humaniora had opgericht en later directeur 
werd van het Sint-Lukas Hoger Instituut 
voor Architectuur (1980-1990). Hij was 
een fascinerende man, een beetje cynisch en 
heel eigenzinnig. Hij gaf  het vak Vormgeving, 
maar sprak in de praktijk vooral over wat 
hem persoonlijk interesseerde, wat beteken-
de dat we in de eerste plaats les kregen over 
De Stijl en Bauhaus. Hij had aandacht voor 
zowel de theoretische achtergrond als de 
concrete verschijningsvorm van de kunst 
en architectuur die hij belichtte. Enerzijds 
liet hij ons de basisteksten van kunstenaars 
van De Stijl lezen, waarin archaïsche con-
cepten zoals ‘universele harmonie’ schering 
en inslag waren, anderzijds behandelde hij 

de architectuur van De Stijl en het Bauhaus 
op een vrij pragmatische manier. Ik herin-
ner me bijvoorbeeld dat hij uiterst gedetail-
leerd op het Schröderhuis van Gerrit 
Rietveld inging en dat ik dat bouwwerk op 
het examen vanuit drie verschillende hoe-
ken moest tekenen. Aandacht voor de theo-
retische achtergrond en een scherp oog 
voor de vorm en structuur van een kunst-
werk of  gebouw gingen bij hem hand in 
hand. Die koppeling van theorie en praktijk 
is altijd blijven hangen.
K.B./D.P.: Wat heb je aan de universiteit van 
Roger D’Hulst opgestoken? 
W.V.M.: D’Hulst doceerde het vak Plastische 
kunsten van de Nederlanden. Hij was een 
trouwe volgeling van de Amerikaanse 
kunsthistoricus Erwin Panofsky. D’Hulsts 
adagium was dat je van het algemene naar 
het bijzondere moest gaan. Als hij de 
Madonna met kanunnik Joris van der Paele van 
Jan Van Eyck besprak, lichtte hij eerst de 
context ten tijde van het ontstaan van het 
schilderij toe – het hof  van de Hertog van 
Bourgondië waar Jan Van Eyck als hofschil-
der werkzaam was – om van daaruit lang-
zaam maar zeker over te gaan naar wat er 
op het schilderij te zien was. Ik heb van hem 
geleerd dat je altijd een context moet aange-
ven vooraleer nader op een kunstwerk in te 
gaan. Aan de universiteit zijn ook de lessen 
filosofie van Etienne Vermeersch en Rudolf  
Boehm belangrijk voor me geweest. Ik vond 
vooral de manier waarop zij doceerden 

indrukwekkend. Boehm gaf  een overzicht 
van de westerse filosofie, van Aristoteles tot 
Marx. Hij vertrok meestal van één citaat uit 
een filosofische tekst en gaf  er vervolgens 
commentaar op. Die aanpak vond ik een 
verademing. In heel wat andere vakken 
werd immers een nogal doodse, encyclope-
dische aanpak gehuldigd.
K.B./D.P.: Aan het H.I.K.O. gaf  ook Marcel De 
Maeyer les. Welke herinneringen heb je aan zijn 
lessen?
W.V.M.: Van De Maeyer kregen we Plastische 
kunsten van de Europese beschaving. Hij 
was zelf  kunstenaar en dat voelde je aan de 
manier waarop hij over kunst sprak. Hij had 
het voortdurend over de lagen van een 
schilderij en de toets van de schilder. Hij 
wilde ons vooral voor schilderkunst sensibi-
liseren; met beeldhouwkunst had hij min-
der affiniteit. Hij was de specialist moderne 
kunst binnen het H.I.K.O. en trad dus als 
begeleider van mijn licentiaatsverhande-
ling over Paul Klee op. De Maeyer zou ook de 
promotor van mijn doctoraat zijn geweest 
indien ik dat plan ten uitvoer had kunnen 
brengen.
K.B./D.P.: Kan je daar iets meer over vertellen?
W.V.M.: Ik wilde mij verder verdiepen in het 
werk van Paul Klee. Voor mijn scriptie had 
ik al een maand in de Klee Stiftung in Bern 
en in de Kandinsky Stiftung in München 
gewerkt. Ik had de dagboeken van Klee uit-
geplozen en zijn boeken Unendliche Natur
geschichte en Das Bildnerische Denken – de 

Ben Vautier

Fluxusconcert in het kader van het 5de internationale mixed mediafestival van Proka, Academie voor Schone Kunsten, Gent, 28 januari 1975. Ben speelt piano in de lift 
van de academie, die door een assistent een paar keer naar de 2de verdieping en terug wordt gestuurd. Foto: Wim Van Mulders
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neerslag van zijn lessen aan het Bauhaus – 
bestudeerd. Fascinerende literatuur! Via 
die teksten kreeg ik inzage in de manier 
waarop Klee zijn oeuvre had uitgebouwd 
en vooral ook hoe hij erover nadacht en 
theoretiseerde. Klee is voor mij in die zin 
altijd een rolmodel gebleven. De interes-
santste kunstenaars vond ik later door-
gaans diegenen die in staat waren om over 
hun werk te reflecteren.
K.B./D.P.: Welke aspecten van Klees kunste
naarschap wilde je nadien onderzoeken?
W.V.M.: Ik was van plan om mij in zijn kleu-
rentheorie te verdiepen en onder meer de 
relatie met de kleurentheorieën van onder 
anderen Newton, Goethe en Kandinsky te 
onderzoeken. Eerst moest ik echter mijn 
militaire dienstplicht vervullen. Tijdens 
mijn legerdienst vernam ik dat de enige 
beurs van het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek die voor 
kunsthistorisch onderzoek beschikbaar was 
naar Robert Hoozee was gegaan, de latere 
directeur van het Museum voor Schone 
Kunsten te Gent – samen met mij was hij de 
enige die met grootste onderscheiding was 
afgestudeerd. Hoozee is gedurende enkele 
jaren naar Engeland getrokken om het werk 
van John Constable te bestuderen.
K.B./D.P.: Wat heb je gedaan nadat je leger
dienst achter de rug was?
W.V.M.: Ik heb mijn onderzoek over Paul 
Klee nog enige tijd op eigen houtje voortge-
zet. Mijn professoren Marcel De Maeyer en 
Roger D’Hulst hadden mij verzekerd dat 
Klee het ideale doctoraatsonderwerp was. 
Aan het werk van Klee kan je je hele leven 
wijden, zeiden ze. D’Hulst had echter een 
merkwaardige bedenking. Hij zei me dat ik 
één grote fout had gemaakt: ik had mijn 
scriptie veel te grondig aangepakt! Volgens 
hem had ik de helft van mijn scriptie moe-
ten opsparen voor mijn doctoraat; dan had 
ik op twee of  drie jaar tijd mijn doctorstitel 
kunnen behalen en had ik daarna een aca-
demische carrière kunnen ambiëren. Ik 
ving evenwel nog een ander gerucht op: ik 
zou naast de boot zijn gevallen omdat men 
twijfelde of  ik op lange termijn wel voor een 
carrière als onderzoeker zou kiezen. Mijn 
professoren wisten namelijk dat ik ook kun-
stenaar wilde worden.
K.B./D.P.: Kunstenaar?
W.V.M.: Ja, die droom koesterde ik al toen ik 
nog aan de Sint-Lukas Kunsthumaniora 
studeerde. Na de kunsthumaniora heb ik 
trouwens eerst studies architectuur aan de 
Sint-Lukas Hogeschool aangevat – ik hield 
het echter al na 14 dagen voor bekeken 
omdat ik de opleiding veel te technisch 
vond. De rest van dat jaar heb ik schoolgelo-
pen aan de afdeling Beeldende kunst van de 
Sint-Lukas Hogeschool, waar ik terecht-
kwam in het atelier schilderkunst dat geleid 
werd door Maurits Van Saene (1919-2000). 
Ik vermoed dat mijn artistieke aspiraties 
teruggaan tot mijn kindertijd. Mijn vader, 
Modest Van Mulders (1916-1964), was 
kunstenaar. Hij was opgeleid door Isidoor 
Opsomer aan de Academie voor Schone 
Kunsten te Antwerpen en beschikte thuis, 
in Erembodegem, over een groot atelier. De 
immer aanwezige geuren van olieverf  en 
terpentijn hebben wellicht het verlangen 
gewekt om zelf  kunstenaar te worden. Ik 
moet wel zeggen dat mijn liefde voor de 
schilderkunst snel taande zodra ik in het 
atelier van Van Saene met verf  en kwast 
aan de slag ging. Bovendien was het niveau 
van de opleiding ondermaats. Mede daar-
door heb ik beslist om kunstgeschiedenis te 
gaan studeren. Ik bleef  evenwel artistiek 
actief.
K.B./D.P.: In welke zin?
W.V.M.: Ik bezocht de avondacademie en 
volgde tekenlessen, gewoon voor mijn ple-
zier – het ging om klassiek tekenen naar 
plaasteren sculpturen en levend model. 
Lang ben ik er niet mee doorgegaan. Nadat 
ik in 1972 Documenta 5 had gezien, staakte 
ik mijn tekenactiviteiten. Ik was geweldig 
onder de indruk van die tentoonstelling en 
met name van Joseph Beuys. Beuys was 
haast voortdurend aanwezig om met krijt op 
een schoolbord zijn kunstopvattingen toe te 
lichten en vragen te beantwoorden. Voor mij 
was hij toen in de eerste plaats een enigmati-
sche verschijning – ik was nog niet in staat 
om zijn werk ten volle te begrijpen – maar 
onmiddellijk daarna heb ik me in zijn werk 
verdiept en zijn eerste kleine publicaties 
gekocht. Het jaar daarop zag ik onder meer 
een tentoonstelling van Bruce Nauman in 
het Van Abbemuseum te Eindhoven. Ik 
dacht dat het traditionele tekenen en schil-

deren geen zin meer hadden, en ben toen 
andersoortig werk gaan maken.
K.B./D.P.: Om wat voor werk ging het? 
W.V.M.: Ik begon met fotografische beelden 
te werken, die ik uit tijdschriften haalde en 
met teksten combineerde. Ik was onder de 
indruk geraakt van het werk van Marcel 
Broodthaers, die eveneens aan Documenta 5 
had deelgenomen. Vooral de relatie tussen 
Broodthaers en Magritte intrigeerde me. In 
1974 heb ik Broodthaers ontmoet tijdens de 
vernissage van zijn solotentoonstelling, die 
door Yves Gevaert georganiseerd werd in 
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. 
In datzelfde jaar stelde ik me met de voor-
noemde werken kandidaat voor de Jeune 
Peinture Belge. 
K.B./D.P.: Werd je werk weerhouden?
W.V.M.: Neen, mijn werken werden niet 
eens geselecteerd voor de tentoonstelling in 
het Paleis voor Schone Kunsten, hoewel het 
toen nog de gewoonte was om niet enkel de 
laureaten, maar een veel ruimere keure van 
deelnemende kunstenaars te presenteren. 
Ik heb toen vrij snel beslist om er de brui 
aan te geven. Ik moet er trouwens bij ver-
melden dat ik altijd twijfels heb gekoesterd 
over mijn kunstenaarschap. Ik had name-
lijk mijn vader zien mislukken. De frustra-
ties die voortvloeiden uit het feit dat hij zijn 
kunst niet kon ontplooien zoals hij het zich 
had voorgesteld, de spanningen in ons gezin 
waartoe dat leidde, het stond me allemaal 
nog bij en mede daardoor heb ik altijd 
geaarzeld om voluit voor het kunstenaar-
schap te kiezen. Bovendien moest er brood 
op de plank komen. Ik deed er dus goed aan 
om naar een job uit te kijken.
K.B./D.P.: Hoe heb je dat aangepakt? 
W.V.M.: Ik heb onder meer bij Flor Bex geïn-
formeerd of  er in het I.C.C. een vacature 
was. Het I.C.C. beschikte over slechts drie 
tijdelijke contracten, die reeds ingevuld 
waren door Claude Devos, Jan Van 
Broeckhoven en Bex zelf. Enkel als freelan-
cer zou ik voor het I.C.C. kunnen werken. 
Dat heb ik later ook gedaan: vanaf  het einde 
van de jaren 70 heb ik heel wat bijdragen 
aan I.C.C.-catalogi geleverd. Daarnaast heb 
ik me aangemeld bij instellingen voor deel-
tijds kunstonderwijs. Ik kwam in een weinig 
opbeurende omgeving terecht. Zo werd ik in 
de plaatselijke academie van Merksem ont-
vangen door een directeur die me in plat 
Antwerps vroeg wat ik gestudeerd had. 
Toen ik antwoordde dat ik kunsthistoricus 
was, veegde hij me de mantel uit. ‘Wablief, 
hadde gaa nie bjieter advocoat gewurre’, 
snauwde hij me toe. Ik heb mijn plannen 
om in het deeltijds kunstonderwijs aan de 
slag te gaan snel laten varen. Gelukkig 
kreeg ik een aantrekkelijke job in de schoot 
geworpen, toen Flor Bex mij in 1973 vroeg 
of  ik Karel Geirlandt wilde opvolgen als 
docent Kunstactualiteit aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (K.A.S.K.) 
van Gent. Bex was eerst zelf  gevraagd of  hij 
het docentschap van Geirlandt wilde over-
nemen, maar als directeur van het I.C.C. 
had hij daar geen tijd voor. Hij wist dat ik 
het I.C.C. regelmatig bezocht en dat ik er het 
jaar voordien onder meer het Fluxusconcert 
van Ben Vautier had bijgewoond. Ik ben me 
gaan aanbieden bij Pierre Vlerick, de direc-
teur van het K.A.S.K. Hij vond het prima dat 
ik de cursus van Geirlandt zou overnemen. 
Hij stelde slechts één voorwaarde: ik moest 
‘met meester Geirlandt en meester Bultinck 
gaan praten’. Karel Geirlandt en John 
Bultinck waren respectievelijk voorzitter en 
lid van de beheerraad van de Vereniging 
voor een Museum van Hedendaagse Kunst. 
Geirlandt was dé figuur op het vlak van de 
hedendaagse kunst in het Gentse. Hij was 
oprichter van de genoemde Vereniging, had 
de Forumtentoonstellingen in Oostende 
(1959) en Gent (1961, 1962, 1963) geor-
ganiseerd en was bekend omdat hij tal van 
lezingen gaf. Ik ben me op het Gentse advo-
catenkantoor van Geirlandt en Bultinck 
gaan aanbieden voor een gesprek. Gelukkig 
kreeg ik hun zegen en kon ik beginnen les te 
geven. Het betrof  een halftijdse opdracht 
waarbij ik doceerde aan het tweede, derde 
en vierde jaar.

2.

K.B./D.P.: Wat voor een school was het K.A.S.K. 
op het moment dat jij er begon les te geven?
W.V.M.: Een provinciaal academietje was 
het zeker niet. De laatste tijd wordt wel eens 
gesuggereerd dat het K.A.S.K. onder Vlerick 
een achterlijk instituut was. Totaal onte-

recht! Pierre Vlerick was in 1969 directeur 
geworden en had reeds in het jaar van zijn 
aanstelling – op 12 november 1969 om pre-
cies te zijn – de vereniging Proka opgericht, 
de ‘Promotors van de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten’. Vlerick was een man 
met een internationale blik – hij had enorm 
veel gereisd – die zich interesseerde voor de 
meest uiteenlopende vormen van experi-
mentele kunstbeoefening. Hij was geboeid 
door de nieuwste ontwikkelingen in de film, 
de muziek en het theater; evengoed hield hij 
van flamenco. Onder de auspiciën van Proka 
organiseerde Vlerick allerlei activiteiten, 
concerten en voorstellingen in de Zwarte 
Zaal, een ruimte met zwarte muren die zich 
in de toenmalige lokalen van de academie 
aan de Academiestraat bevond. Op het vlak 
van de podiumkunsten trok hij Tone Brulin 
en Franz Marijnen aan, die beiden sterk 
beïnvloed waren door het ‘arme’ en extreem 
fysieke theater van Jerzy Grotowski. In 1977 
werd de legendarische voorstelling De doden
klas van Tadeusz Kantor in de Zwarte Zaal 
gepresenteerd; ik herinner me ook een voor-
stelling uit 1983 van Carlotta Ikeda, die het 
Butoh-danstheater in een moderne vorm 
bracht. Daarnaast vond onder meer ook een 
Clown-Mimefestival (februari 1978) plaats. 
Vlerick hield erg van clowns. Die voorliefde 
had hij wellicht van zijn leraar geërfd, de 
Gentse schilder Jos Verdegem, in wiens schil-
derijen het wemelt van de clownfiguren.
K.B./D.P.: De inbreng van Vlerick leverde hem 
wel het verwijt op dat Proka een al te persoon
lijk project was.
W.V.M.: Proka werd wel eens laatdunkend 
als het ‘winkeltje van Vlerick’ omschreven, 
maar dat klopt niet. Dat het om méér dan 
een individueel project ging, blijkt alleen al 
uit de interesse van heel wat andere organi-
saties om in Proka te investeren of  met de 
vereniging samen te werken. Zo vormde de 
Zwarte Zaal voor het Nederlands Toneel 
Gent een tweede plateau waar ruimte werd 
geboden aan experimentele vormen van 
theater. Voorts werkte Proka vanaf  het eer-
ste uur met het I.P.E.M. samen, het Instituut 
voor Psycho-akoestiek en Experimentele 
Muziek dat geleid werd door Jan Lea 
Broeckx, musicoloog en hoogleraar aan de 
Universiteit Gent. Ik heb er heel wat concer-
ten van elektronische muziek meegemaakt. 
Ik vind het belangrijk om op het belang van 
Proka te wijzen omdat er mede door de acti-
viteiten van die vereniging een frisse wind 
door de gangen van het K.A.S.K. waaide. Ik 
had alle reden om blij te zijn dat ik de kans 
kreeg om in een dergelijk instituut aan de 
slag te gaan.
K.B./D.P.: Nochtans wilde je even tevoren nog 
onderzoeker worden en heb je in 1974 – het 
jaar na je aanstelling aan het K.A.S.K. – nog 
aan de Jeune Peinture Belge deelgenomen.
W.V.M.: Ja, maar ik heb mijn plannen om 
kunstenaar of  onderzoeker te worden snel 
aan de kant gezet nadat ik aan het K.A.S.K. 
was aangesteld. Plots slorpte de wereld van 
de actuele kunst mij helemaal op. Ik wilde 
alles over hedendaagse kunst weten en 
kreeg er maar niet genoeg van om overal 
naartoe te rijden en tentoonstellingen te 
bezoeken. Ik kwam simpelweg niet meer 
aan een proefschrift toe. Ook aan een artis-
tieke carrière heb ik snel verzaakt. Ik was 
weliswaar ontgoocheld toen ik in 1974 voor 
de Jeune Peinture Belge was ‘afgewezen’, 
maar ik had ook snel begrepen dat het kun-
stenaarschap niet voor mij weggelegd was. 
Bovendien vond ik het geen goed idee om 
twee beroepen met elkaar te combineren. Je 
kan dus stellen dat ik vrijwel meteen koos 
om voluit voor het docentschap te gaan.
K.B./D.P.: Wat motiveerde jou om les te geven? 
W.V.M.: Het Bildungsideal! Ik was erop 
gebrand om jonge mensen te vormen, hen 
inzichten bij te brengen en met ideeën te 
verrijken. Ik was ervan overtuigd dat ik hen 
zou kunnen ‘voeden’. Mij stond immers nog 
levendig voor de geest wat de overdracht 
van leraar op leerling bij mezelf  had teweeg-
gebracht, door les te krijgen van mensen als 
Hoppenbrouwers en D’Hulst. Als je niet 
gelooft dat je mensen kan kneden of  dat zij 
zich kunnen openstellen voor wat je te ver-
tellen hebt, dan moet je een ander beroep 
zoeken. Ik heb dat vertrouwen altijd gehad. 
Anderzijds verwachtte ik van de studenten 
dat zij openstonden voor wat ik aanbracht. 
K.B./D.P.: Hoe deed je dat?
W.V.M.: Aanvankelijk moedigde ik hen aan 
om boeken mee te brengen over de kunste-
naars die in de lessen aan bod zouden 
komen. Van de directie van het K.A.S.K. 
kreeg ik immers amper de kans om met hen 

op reis te gaan; Pierre Vlerick vond dat te 
duur en vreesde dat het uit de hand zou 
lopen. Alles moest ter plekke gebeuren. 
Omdat ik het visuele contact met het kunst-
werk belangrijk vond, trachtte ik dat door 
plaatjes in boeken te ondervangen die door 
de studenten moesten worden meege-
bracht. Het pakte niet goed uit. Het resul-
taat was dat zij tijdens de les verstrooid in 
een catalogus zaten te bladeren in plaats 
van mijn betoog te volgen. In het begin heb 
ik ook enkele keren geprobeerd om van de 
interesses van de studenten uit te gaan, 
maar ik kwam er spoedig achter dat dat 
geen goed idee was.
K.B./D.P.: Waarom niet? 
W.V.M.: Ik informeerde bijvoorbeeld naar de 
films of  tentoonstellingen die ze hadden 
gezien, de muziek die hen boeide, de boeken 
die ze lazen… De antwoorden waren ont-
goochelend. Wat lazen ze? Het weekblad 
HUMO. Hun favoriete muziek? The Rolling 
Stones of  Talking Heads. Tentoonstellingen? 
Die bezochten ze niet. Hun favoriete kunste-
naars? Ze hielden van vaste waarde Oskar 
Kokoschka en celebrities als Francis Bacon 
en David Hockney. 
K.B./D.P.: Ging je op de voorstellen van de stu
denten in? 
W.V.M.: Welgeteld één les heb ik gegeven 
over een kunstenaar die bij de studenten 
populariteit genoot – namelijk Francis 
Bacon – maar ik begreep meteen dat het 
geen zin had om hun voorkeuren centraal 
te stellen. Toevallig las ik in die tijd een bun-
del radiolezingen van Adorno, die in 1971 
in het Nederlands was verschenen onder de 
titel Opvoeding tot mondigheid. Adorno gaf  
zelf  les en was zich als geen ander bewust 
van de macht die hij over zijn studenten uit-
oefende. In een van die lezingen betoogt hij 
dat elke leraar een – onterechte – voor-
sprong op zijn leerlingen heeft opgebouwd 
en dat de verhouding tussen leraar en leer-
ling onvermijdelijk getekend is door geweld 

Affiche ‘Toreador’, voorstelling door de groep Camera 
Obscura o.l.v. Franz Marijnen, in april 1975 te zien in 

de Zwarte Zaal, Gent

Carlotta Ikeda, solodansvoorstelling in de Zwarte Zaal, 
15 oktober 1983. Foto: Carlos Dekeyrel

Cricot 2 speelt de Dodenklas van Tadeusz Kantor in de 
Zwarte Zaal, november 1977. Foto: Carlos Dekeyrel
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en macht. Ik besefte dat aan de machtsposi-
tie van de docent niet te ontkomen viel. Op 
basis van dat inzicht heb ik mijn aanpak 
bijgesteld.
K.B./D.P.: Wat hield dat in?
W.V.M.: Omdat het niet mogelijk was om 
met de studenten te reizen, besloot ik om 
alléén op reis te gaan. In alle musea of  
kunsthallen die ik bezocht, nam ik een grote 
hoeveelheid dia’s die ik in de les gebruikte. 
Daarnaast verzamelde ik ter plekke zoveel 
mogelijk documentatie – boeken over kun-
stenaars en kunstbewegingen, tentoonstel-
lingscatalogi, geschriften van kunstenaars, 
tijdschriften… – die ik enerzijds verwerkte in 
mijn lessen en anderzijds in de klas aan de 
studenten doorspeelde. Ik volgde de vaklite-
ratuur op de voet en gebruikte de boeken en 
tijdschriften die ik kocht tevens om dia’s te 
maken – in de eerste jaren was mijn verza-
meling van zelfgemaakte dia’s van tentoon-
stellingen immers nog niet zo uitgebreid. Ik 
had het geluk dat mijn volledige lessenpak-
ket op maandag en dinsdag tijdens het eer-

ste semester was geconcentreerd. Van 
woensdag tot vrijdag kon ik er dus op uit-
trekken om tentoonstellingen te bezoeken – 
het tweede semester had ik zelfs volledig vrij 
om te reizen.
K.B./D.P.: Welke plekken bezocht je zoal?
W.V.M.: In Nederland ging ik het vaakst 
naar het Stedelijk Museum (Amsterdam), 
Museum Boijmans Van Beuningen 
(Rotterdam) en het Van Abbemuseum 
(Eindhoven). In Parijs deed ik vooral het 
Musée d’art moderne de la ville de Paris aan. 
Daar mocht ik zonder enig probleem fotogra-
feren; in het Centre Pompidou – dat in 1977 
zijn deuren opende – is mij dat op een enkele 
uitzondering na nooit toegestaan. Natuurlijk 
kwam ik ook geregeld in de kunsthallen en 
kunstmusea van steden als Keulen, 
Düsseldorf, Essen, Mönchengladbach, 
Krefeld… – het waren allemaal places to be als 
je de hedendaagse kunst trouw wilde volgen. 
Tijdens het weekend verwerkte ik de ten-
toonstellingen die ik gezien had en het mate-
riaal dat ik gekocht had, zodat ik op maan-

dag en dinsdag klaar was om terug voor de 
klas te staan.
K.B./D.P.: Het kon dus gebeuren dat je lesgaf  
over tentoonstellingen die je pas de week voor
dien had bezocht?
W.V.M.: Ja, op voorwaarde dat mijn beeld-
materiaal klaar was. In de eerste jaren van 
mijn docentschap nam de ontwikkeling van 
diapositieven nog vrij veel tijd in beslag; pas 
vanaf  de jaren 90 was die klus op amper 
een of  twee dagen geklaard. Ik zat de kunst-
actualiteit evenwel vanaf  het begin op de 
huid. Ik gaf  les over tentoonstellingen op 
het moment dat ze nog liepen en dus nog 
door de studenten bezocht konden worden. 
Vaak begon ik de les overigens met een soort 
‘kunstagenda’, een overzicht van de belang-
rijke tentoonstellingen die op dat moment 
in diverse steden in onze buurlanden te zien 
waren.
K.B./D.P.: Je gaf  dus ‘kunstactualiteit’ in de let
terlijke zin van het woord!
W.V.M.: Jazeker, maar tegelijk gaf  ik niet 
uitsluitend les over hedendaagse kunst. Ik 
was er snel van overtuigd geraakt dat ik ook 
de klassiek-moderne kunst aan bod moest 
brengen.
K.B./D.P.: Hoe was je tot die conclusie geko
men? 
W.V.M.: Al in mijn eerste lessen in septem-
ber 1973 bracht ik Fluxuskunstenaars als 
Ben Vautier, Nam June Paik, Charlotte 
Moorman en Joseph Beuys ter sprake. Die 
namen vielen op ijskoude bodem! De stu-
denten wisten totaal geen blijf  met dat soort 
kunst. Ze hadden amper van die kunste-
naars gehoord. Toen ik de relatie legde met 
het werk van hun voorgangers, bleek dat ze 
ook daar bitter weinig van af  wisten. Het 
was duidelijk dat een minimale basiskennis 
van de moderne kunst noodzakelijk was om 
de hedendaagse kunstenaars die ik besprak 
te kunnen plaatsen. Ik bracht de moderne 
kunst echter steeds ten berde in relatie tot 
hedendaagse kunst. Het werk van Duchamp 
behandelde ik bijvoorbeeld in relatie tot 
Beuys. Naar aanleiding van Marcel 
Broodthaers heb ik enkele lessen gewijd aan 
René Magritte. Als ik over Polke sprak, ver-
wees ik naar Picabia. Van Kurt Schwitters 
kon ik, over Robert Rauschenberg en Jasper 
Johns, een lijn trekken die tot aan het werk 
van Edward Kienholz liep.
K.B./D.P.: Je keerde terug in de geschiedenis in 
functie van de actualiteit?
W.V.M.: Precies. De studenten moesten de 
geschiedenis van de moderne kunst niet op 
hun duimpje kennen, ze dienden enkel te 
beseffen dat de actuele kunst die ik belichtte 
niet uit het niets kwam en dat ze voort-
bouwde op een oudere traditie. 
K.B./D.P.: Welke hedendaagse kunst heb je in de 
periode 19731980 belicht? 
W.V.M.: Zoals gezegd behandelde ik vanaf  
het begin de kunst van Fluxus. Beuys had ik 
reeds het jaar voordien in Documenta 5 
(1972) ontmoet. In 1973 kwam de eerste 
belangrijke monografische studie over zijn 
werk uit en toen heb ik onmiddellijk beslo-
ten om over Beuys les te geven. Ik besteedde 
ook al vroeg aandacht aan minimal art 
(Donald Judd, Dan Flavin,…), conceptuele 
kunst (Joseph Kosuth, Sol LeWitt,…), land 
art (Robert Smithson) en arte povera (Mario 

Merz, Jannis Kounellis,…). Kunstenaars als 
Daniel Buren, Niele Toroni en Marcel 
Broodthaers waren heel prominent aanwe-
zig in mijn lessen. Ik besteedde aandacht 
aan vrouwelijke kunstenaars als Eva Hesse, 
Marina Abramovic, Gina Pane, Louise 
Bourgeois, Louise Nevelson. Ik weet dat ik de 
naam had om enkel over mannelijke kunste-
naars te spreken, maar dat klopt niet. In 
mijn lessen van de jaren 70 kwamen heel 
wat oeuvres van vrouwen aan bod. Vanaf  
1977 begon ik over het Weense Aktionisme 
les te geven – met aandacht voor het werk 
van onder anderen Arnulf  Rainer, Otto 
Mühl, Günter Brus en Hermann Nitsch. De 
Weense Aktionisten beoefenden een specta-
culaire kunst met een pseudoreligieuze ach-
tergrond, die wortels had in het theater. Het 
was interessant om hun werk tegen dat van 
Beuys af  te zetten, dat een totaal ander refe-
rentiekader had. Ik toonde onder meer de 
Aktion Zerreisprobe van Günter Brus en de 
Aktionen van Rudolf  Schwarzkogler waarin 
hij onder meer gaas rond zijn penis wikkel-
de. De studenten waren geschokt! Sommigen 
verlieten het lokaal omdat ze dachten dat ik 
met pornografie in plaats van kunst op de 
proppen kwam. In 1977 was het echt not 
done om dergelijke kunst te tonen. Vanaf  
1979 kwam ook Sigmar Polke aan bod. Ik 
was inmiddels een beetje op het werk van 
Beuys uitgekeken en raakte geïntrigeerd 
door de antibeuysiaanse houding die uit 
Polkes werk sprak. Polke ridiculiseerde de 
verheven metaforen die Beuys voor het kun-
stenaarschap had verzonnen. De zogenaam-
de ‘groeikracht’ waar Beuys het altijd over 
had, haalde hij bijvoorbeeld onderuit door 
de kunstenaar met een aardappel te vergelij-
ken, die in de kelder ligt en scheuten krijgt… 
In 1978 heb ik een eerste belangrijke ten-
toonsteling van Polke gezien in InK. Halle 
für internationale neue Kunst te Zürich. 
Vanaf  dat moment was hij niet meer uit 
mijn lessen weg te branden. Het gebeurde 
wel vaker dat kunstenaars prominenter in 
beeld kwamen nadat ik net een boeiende 
tentoonstelling van hen had gezien.
K.B./D.P.: Kan je daar nog voorbeelden van 
geven?
W.V.M.: Aan Daniel Buren heb ik bijvoor-
beeld meer aandacht besteed nadat ik in 
1976 een solotentoonstelling van hem had 
bezocht, die op hetzelfde moment in drie 
Nederlandse musea plaatsvond. De delen 
hadden een aparte titel – Hier/Ici (Stedelijk 
Museum, Amsterdam), Désormais/Vanaf 
(Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo) en 
Ailleurs/Elders (Stedelijk van Abbemuseum, 
Eindhoven) – en de werken verwezen naar 
elkaar doordat ze in elkaars richting waren 
opgesteld. Een andere tentoonstelling die 

Marcel Broodthaers

Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1969, 
kunstenaarsboek. Foto: Wim Van Mulders

Joseph Beuys

Fond IV/4, 1970-1974, detail. Bijdrage aan ‘Je/Nous – Ik/Wij’, Gemeentelijk Museum Elsene,  
17 april – 15 mei 1975. Foto: Wim Van Mulders

Mario Merz

Dubbele iglo, 1968-1979, zicht op solotentoonstelling 
in het Van Abbemuseum, mei 1980

Foto: Wim Van Mulders

Marcel Broodthaers

La souris écrit rat, 1974, zeefdruk op papier,  
overzichtsbeeld en detail. Foto’s: Wim Van Mulders

Daniel Buren

Travail in situ, 1974, tentoonstelling Wide White Space Gallery, Antwerpen. Foto’s: Wim Van Mulders
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me heel erg geïnspireerd heeft, was de door 
Klaus Bußmann en Kasper König gecureer-
de Skulptur Ausstellung in Münster (1977), 
die naast een klassiek overzicht van de 
moderne beeldhouwkunst ook een 
Projektbereich met in-situwerken van heden-
daagse kunstenaars omvatte, onder wie 
Carl Andre, Joseph Beuys, Donald Judd en 
Richard Serra. De Projektbereich is later tot 
de tienjaarlijkse tentoonstelling Skulptur 
Projekte Münster uitgegroeid, waarvan ik 
overigens ook de andere afleveringen 
(1987, 1997) gezien en behandeld heb in 

mijn lessen. Wat ik in de editie van 1977 
revelerend vond, was het inzicht dat de 
omliggende ruimte een steeds grotere rol 
begon te spelen in de ervaring van het 
kunstwerk. Carl Andre toonde bijvoorbeeld 
een steel line met 97 staaltegels die de glooi-
ing van een heuvel bij de Aasee volgde en 
aldus de omgeving bij het kunstwerk betrok. 
Donald Judd realiseerde vlak bij de Aasee 
een sculptuur met twee betonnen ringen 
waarvan er één perfect waterpas stond en 
de andere de helling van het terrein volgde. 
Judd stelde dat de beleving van zijn werk en 

van de omgeving belangrijker waren dan de 
intrinsieke kwaliteiten van zijn sculpturen. 
Ook de drie reusachtige, in beton gegoten 
‘biljartballen’ van Claes Oldenburg op de 
Aaseeterrassen waren duidelijk toegesneden 
op de plek waar ze opgesteld waren. Ik heb 
evenwel zelden over thema- of  groepsten-
toonstellingen lesgegeven omdat ik dat erg 
moeilijk vond. De documenta’s en de edities 
van Skulptur Projekte heb ik steeds belicht, 
maar ik voelde me meer op mijn gemak bij 
een monografische aanpak.

3.

K.B./D.P.: Kan je beschrijven hoe jouw lessen 
waren opgebouwd?
W.V.M.: Ik begon met een bondige situering 
van de kunstenaar. Daarbij verschafte ik de 
nodige biografische informatie, gaf  ik een 
korte omschrijving van het werk – ging het 
om schilderkunst of  om sculptuur; hebben 
we te maken met objecten of  met installa-
ties? – en lichtte ik de verschillende delen 
van het oeuvre toe. Ik legde ook verbanden 
met aanverwante kunstwerken of  oeuvres, 
vaak van moderne kunstenaars, en illus-
treerde het inleidende gedeelte met een 
beperkt aantal dia’s, zodat de studenten 
alvast een beeld hadden van wat in de les 
aan bod zou komen. Vervolgens hield ik een 
uitgebreider exposé over de kunstenaar. 
Men heeft mij vaak verweten dat ik op dat 
moment cavalier seul speelde, maar ik heb de 
studenten altijd voorgehouden dat zij me 
mochten onderbreken indien er iets ondui-
delijk was. Het gebeurde ook dat ik zelf  mijn 
betoog onderbrak zodat ze de kans kregen 
om vragen te stellen, waarna ik soms een 
deel van de les hernam en opnieuw enkele 
beelden toonde. Het laatste deel van de les 
liet ik veel dia’s zien, aan een redelijk stevig 
tempo, waarbij ik de beelden evenwel steeds 
toelichtte. Met mijn dia’s is vaak de spot 
gedreven. De wildste verhalen deden de 
ronde. ‘Bij Van Mulders krijg je duizend 
dia’s per les.’ Daar klopt hoegenaamd niets 
van. Ik ging heel voorzichtig met dia’s om. 
Ik besefte dat ze een lapmiddel waren, dat ze 
het kunstwerk nooit konden weergeven 
zoals het in werkelijkheid was. Ik gaf  dat 
ook steeds uitdrukkelijk aan.
K.B./D.P.: Hoe deed je dat?
W.V.M.: Ik vermeldde bijvoorbeeld de afme-
tingen van het werk dat op een diabeeld te 
zien was. Was het een klein werk? Ging het 
om een monumentale sculptuur of  een 
metersbreed schilderij? Vanaf  een bepaald 
moment beschikte ik over een diaprojector 
met een zoom waarmee ik de dia’s van 
grootschalige werken uitvergrootte en 
rechtstreeks op de muur projecteerde – dat 
leverde weliswaar een wazig beeld op, maar 
gaf  de studenten toch een idee van de werke-
lijke dimensies van het kunstwerk. Velen 
vonden het saai dat ik bij elk werk systema-
tisch de verhoudingen vermeldde; ze zagen 
daar het nut niet van in, maar ik wist wel 
degelijk wat ik deed. Vergeet ook niet dat veel 
kunstenaars met betrekking tot de schaal 
van hun werk een enorme ontwikkeling 
hebben doorgemaakt. The well shaven cactus 
van Ger van Elk uit 1972, bijvoorbeeld, is 
een minuscuul klein werkje, maar later heeft 
Van Elk heel grote werken vervaardigd. Dat 
soort ontwikkeling wilde ik ook aan bod 
laten komen. Ik liet ook steeds veel detailop-
names van kunstwerken zien. Ik wilde de 
interactie tussen de details en het totaal-
beeld zichtbaar maken. Het leven van een 
kunstwerk zit vaak in de details en dat kan je 
met een overzichtsbeeld nooit weergeven.
K.B./D.P.: Dat laatste aspect van jouw metho
diek doet denken aan wat D’Hulst jou leerde, 
namelijk dat je van het algemene naar het bij
zondere moest gaan.
W.V.M.: Helemaal akkoord. 
K.B./D.P.: Kan je iets meer vertellen over de 
andere documentatie die je gebruikte in jouw 
lessen?
W.V.M.: Vooral in het begin speelden tijd-
schriften een belangrijke rol: het Italiaans-
Engelse Flash Art, het Franse tijdschrift Art 
press, dat in het jaar voor mijn aanstelling 
(1972) van start was gegaan… Het 
Amerikaanse Artforum was een toonaange-
vend tijdschrift in de jaren 70; ik verplichtte 
de studenten bijna om dat blad te consulte-
ren. Het Duitse Kunstforum vond ik heel 
dankbaar omdat er in die tijd heel veel diepte-
interviews met hedendaagse kunstenaars in 
werden gepubliceerd. Daarnaast maakte ik 
gebruik van teksten uit catalogi en van kun-
stenaarsgeschriften. Kunstenaars die zelf  

over kunst schreven, vond ik erg boeiend 
omdat ik hun teksten in mijn lessen kon 
gebruiken. Van Joseph Kosuth was in 1976, 
naar aanleiding van zijn solotentoonstelling 
in het I.C.C. te Antwerpen, een bundel van 
zijn belangrijkste teksten uitgekomen, in een 
Nederlandse vertaling van Jan Vercruysse. 
Het was een bijkomende reden om nader op 
zijn werk in te gaan. Ook van de geschriften 
van Daniel Buren, Robert Smithson en 
Robert Morris – diens Notes on sculpture – heb 
ik dankbaar gebruik gemaakt. Ik trachtte de 
studenten ertoe te bewegen oorspronkelijke 
teksten te raadplegen, maar makkelijk is dat 
nooit geweest. ‘Maar mijnheer, dat is geen 
Nederlands’: het is een opmerking die ik tot 
in den treure heb mogen horen.
K.B./D.P.: Gaf  je gehoor aan die klacht? 
W.V.M.: Ik heb verschillende teksten van en 
interviews met kunstenaars vertaald, bij-
voorbeeld twee interviews met Joseph 
Beuys. Na een tijdje begon ik ook zelf  tek-
sten te schrijven voor de studenten.
K.B./D.P.: Wat moeten we ons daarbij voorstel
len? 
W.V.M.: Ik heb altijd last gehad van plan-
kenkoorts; à l’improviste lesgeven, zoals 
sommige collega’s deden, was totaal niet 
aan mij besteed. Ik bereidde mijn lessen 
grondig voor en maakte uitgebreide notities 
die ik aanvankelijk voorlas. Ik merkte ech-
ter dat ik het contact met de studenten 
dreigde te verliezen doordat ik veel te lang 
over mijn papieren gebogen zat. Ik leerde 
gaandeweg om losser met mijn nota’s om te 
springen. Terzelfder tijd besliste ik om die 
uitgeschreven lesvoorbereidingen tot lopen-
de teksten uit te werken, meestal over indi-
viduele kunstenaars.
K.B./D.P.: Over welke kunstenaars heb je tek
sten geschreven?
W.V.M.: In de jaren 70? Onder meer over 
Joseph Beuys, Daniel Buren, Niele Toroni, 
Marcel Broodthaers, Mario Merz en Eva 
Hesse. Telkens wanneer ik merkte dat ik op 
het werk van een bepaalde kunstenaar 
meerdere keren terugkwam, was dat een 
reden om er een tekst over te schrijven. Ik 
vond het belangrijk dat mijn studenten iets 
hadden om op terug te vallen. Ik heb nooit 
een cursus gemaakt, maar in feite kan je de 
verzameling van de teksten die ik tijdens het 
jaar aan de studenten uitdeelde als ‘de cur-
sus’ beschouwen. Die bundel werd elk jaar 
hernieuwd.
K.B./D.P.: Gebeurde het ook dat je een nieuwe 
versie van een tekst over één bepaalde kunste
naar maakte?
W.V.M.: Zeker. Ik volgde nauwgezet de lite-
ratuur over kunstenaars die ik belangrijk 
vond. Ik stond erop om de laatste stand van 
het onderzoek in mijn lessen op te nemen. 
Het maakte de lessen rijker en het was ook 
voor mezelf  spannend. Ik herinner me bij-
voorbeeld dat ik in 1987 een interessant 
Broodthaersnummer van het Amerikaanse 
tijdschrift October (nr. 42, 1987), met onder 
meer een puike bijdrage van Birgit Pelzer, in 
mijn lessen heb verwerkt.
K.B./D.P.: Gebruikte je je eigen kunstkritische 
publicaties in je lessen? 
W.V.M.: Dat deed ik uiterst zelden.
K.B./D.P.: Waarom niet?
W.V.M.: Ik vond ze niet geschikt voor de stu-
denten. Mijn essays en kritieken waren 
geschreven voor een publiek dat goed op de 
hoogte was van de kunstactualiteit. In de 
academie had ik met zeer jonge mensen te 
maken, die doorgaans nog geen flauw benul 
hadden van hedendaagse kunst. Ik wilde 
mijn kunstkritische praktijk voorts niet als 
een autoriteitsargument gebruiken. De stu-
denten ontdekten vanzelf  wel dat ik als cri-
ticus actief  was, en dan kon het gebeuren 
dat ze mij erover aanspraken.
K.B./D.P.: Kwam het – omgekeerd – voor dat 
teksten die je oorspronkelijk voor je studenten 
had geschreven een publiek leven kregen? 
W.V.M.: Zeer uitzonderlijk. Zo is in 1980 
een aantal fragmenten uit een tekst over 
Beuys onder de titel Joseph Beuys: de meta
morfose van het litteken in het tijdschrift 
Streven verschenen. Het jaar daarop heeft 
Art Press delen gepubliceerd van mijn stuk 
over Gordon Matta-Clark (La Révolte de 
Gordon MattaClark, februari 1981). Ik pro-
beerde de hedendaagse kunst echter niet 
alleen door het schrijven van teksten en het 
tonen van beelden inzichtelijk te maken. In 
het kader van Proka heb ik ook enkele 
events en tentoonstellingen georganiseerd 

Joseph Beuys

Een vergelijking tussen twee maatschappelijke structuren, Nederlandstalige versie van ‘Ein Vergleich zweier 
Gesellschaftsformen’ (1972), uitgave Proka, 1976
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Wim Van Mulders en Alessandro Filippini (lid van het collectief  Schède) voor de ingang van  
de Zwarte Zaal tijdens de tentoonstelling Plan & Space, 20 januari – 12 februari 1977

Fred Sandback

installatieschets bijdrage ‘Plan & Space’, 20 januari – 12 februari 1977
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: In het curriculum 
vitae dat is opgenomen in de eerste monografi
sche catalogus die aan je werk werd gewijd 
(I.C.C., 1987), staat vermeld dat je vanaf  
1971 schoolliep aan de Stedelijke Academie 
voor Sierkunst in Brugge. Waren alle vakken op 
toegepaste kunst gericht?
Robert Devriendt: De opleiding was eerder 
technisch georiënteerd, maar er werd ook 
aandacht besteed aan autonome kunst, 
waaronder schilderkunst.
K.B./D.P.: Op je achttiende besloot je een opleiding 
tot autonoom kunstenaar te volgen. Waarom ging 
je voorkeur uit naar de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (K.A.S.K.) van Gent?
R.D.: Ik had de opendeurdagen van zowel 
Sint-Lucas als de Koninklijke Academie 
bezocht. In de academie was er meer vrij-
heid en was de opleiding harder, was mijn 
indruk. In Sint-Lucas werd een degelijke 
begeleiding aangeboden, maar dat hield 
ook in dat er meer werd gestuurd. Dat was 
althans het beeld dat ik aan mijn bezoeken 
had overgehouden.
K.B./D.P.: Koos je onmiddellijk voor schilder
kunst? 
R.D.: Neen, ik had me eerst opgegeven voor 
de afdeling Grafiek. Op de eerste dag zag ik 
die zeefdrukmachines en etspersen staan en 
rook ik de stank van de chemische produc-
ten. Ik ben nog dezelfde dag van atelier ver-
anderd.
K.B./D.P.: Kon dat zomaar?
R.D.: Ja, dat was geen probleem. Het was 
een andere tijd; er was meer ruimte voor 
improvisatie.
K.B./D.P.: Wie waren je praktijkdocenten?
R.D.: Het eerste half  jaar kreeg ik les van 
Wilfried Sybrands. Toen hij op pensioen 
ging, werd hij opgevolgd door Karel Dierickx 
die de eerste twee jaren voor zijn rekening 
nam. De twee laatste jaren was Jan Burssens 
mijn titularis.
K.B./D.P.: Vanaf  welk jaar kreeg je vakken over 
kunstgeschiedenis en actualiteit?
R.D.: Vanaf  het tweede tot en met het vierde 
jaar kregen we het vak Kunstactualiteit van 
Wim Van Mulders, steeds gedurende een 
bepaalde periode van het jaar. De lessen, die 
telkens vier uur duurden, gingen door in 
een lokaal in een straat die Berouw heette, 
op een kleine tien minuten van de 
Academiestraat waar het K.A.S.K. geves-
tigd was. Naast Van Mulders herinner ik me 
ook Roland Decancq, die op een zeer ver-
dienstelijke manier lesgaf  over literatuur.
K.B./D.P.: Volgde jij trouw de lessen van Van 
Mulders en Decanq?
R.D.: Ik denk dat ik negen op de tien lessen 
van hen heb bijgewoond. Ik broste alleen als 
ik heel intens met een schilderij bezig was.
K.B./D.P.: Hoe ervoer je de lessen van Van Mulders?
R.D.: Het was in eerste instantie bepaald 
ontnuchterend. Ik had de academie geko-
zen omdat ik wilde tekenen en schilderen, 
en om in aanraking te komen met de tradi-
tie van de grote schilders. Het was allemaal 
heel ernstig wat Van Mulders doceerde, 
maar schilderkunst kwam slechts mondjes-
maat aan bod. ‘Gaat dat hier wel over schil-
deren’, dacht ik na de eerste lessen. Niet veel 
later was ik zeer blij dat ik les kreeg van 
Wim Van Mulders.
K.B./D.P.: Waarom?
R.D.: Ten eerste omdat ik zeker was dat er 
elke week les werd gegeven. Hij was steeds 
present, wat niet van alle docenten kon 
worden gezegd. Hij maakte er zich boven-
dien niet makkelijk van af. Hij bood voort-
durend nieuwe stof  aan en het was duidelijk 
dat hij zich terdege had voorbereid. Hij had 
steeds notities bij zich en toonde ook veel 
diabeelden, die hij van degelijke, verhelde-
rende commentaar voorzag. Het was met 
andere woorden niet zo dat hij dia’s toonde 
om vooral niets te hoeven zeggen.
K.B./D.P.: Heb je herinneringen aan bepaalde 
lessen of  aan bepaalde onderwerpen die indruk 
op jou hebben gemaakt?
R.D.: Het is erg lang geleden… ik vatte mijn 
studies aan het K.A.S.K. in 1974 aan! Ik 

herinner me wel dat hij het uitgebreid had 
over documenta 5 (1972). Hij was zeer 
enthousiast over Harald Szeemann en de 
‘individuele mythologieën’. Toen ik in mijn 
derde jaar zat, stond de zesde editie van de 
documenta op het programma. Van Mulders 
wijdde er verschillende lessen aan. Het was 
in eerste instantie vooral informatief. Je 
werd nooit verplicht om iets goed of  slecht 
te vinden. Wat hij vertelde, kwam heel 
objectief  en neutraal over. Misschien waren 
zijn keuzes wel subjectief, maar ik merkte er 
nauwelijks iets van.
K.B./D.P.: Hoe pakte hij zo’n bespreking van de 
documenta aan?
R.D.: Hij overliep de verschillende locaties 
waar de documenta plaatsvond, te beginnen 
met het Fridericianum. Hij stond een heel 
analytische benadering voor. De tentoonstel-
ling werd helemaal ontrafeld. Op zijn typische 
manier – traag sprekend – gaf  hij uitleg over 
de kunstwerken en de kunstenaars. In die tijd 
hield ik heel veel van flamenco. Dat was hele-
maal het omgekeerde. Flamencomuzikanten 
willen je helemaal doen vergeten wie en waar 
je bent. Die emotionele houding was niet aan 
Van Mulders besteed.
K.B./D.P.: Voor welke kunstenaars had hij spe
cifiek aandacht?
R.D.: Ik herinner me bijvoorbeeld dat hij stil-
stond bij het werk van Hermann Nitsch – die 
bloederige toestanden – en bij de sculpturen 
van Anne en Patrick Poirier, die maquettes 
van steden maakten. Hij sprak ook over 
environments en performances. Ik herinner 
me een les over Joseph Kosuth, die wellicht 
een van zijn lievelingskunstenaars was op 
dat moment. In dat verband sprak hij over de 
Galerie Art & Project, die in Amsterdam was 
gevestigd. Concept was heel belangrijk, dat 
was de grondtoon van de lessen.
K.B./D.P.: Kwam de schilderkunst dan hele
maal niet aan bod?
R.D.: Toch wel. Het komt me voor dat hij 
over Baselitz les heeft gegeven.
K.B./D.P.: En Polke?
R.D.: Dat denk ik niet. Hij wijdde wel lessen 
aan de Colourfield Painting, onder andere 
aan het werk van Mark Rothko. Ook Ad 
Reinhardt kwam ter sprake, onder andere 
zijn zwart-op-zwartschilderijen. Dat hielp 
ook niet echt.
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
R.D.: Enerzijds kregen we veel te horen over 
kunstenaars die de schilderkunst achter 
zich hadden gelaten of  voorbijgestreefd 
achtten – waartoe onder anderen de con-
ceptuelen hoorden. Anderzijds zagen we 
werk van kunstenaars die de schilderkunst 
van binnenuit hadden leeggezogen. Wat 
kon je na Reinhardt nog verrichten op het 
vlak van de schilderkunst?
K.B./D.P.: Liet Wim Van Mulders zich laatdun
kend uit over schilderkunst?
R.D.: Neen. Hij informeerde ons over de 
kunstactualiteit en je kon er simpelweg niet 
omheen dat de schilderkunst in de jaren 70 
in een zeer kwaad daglicht stond. Van 
Mulders bracht die boodschap zonder enige 
vorm van leedvermaak, integendeel zelfs. Ik 
herinner me nog zeer goed dat hij de con-
ceptuele kunst als een verruiming – niet als 
een verenging – voorstelde, een immens 
belangrijke gedachte, ook voor schilders. 
Als je als schilder immers geen concept 
hebt, dan ben je eraan voor de moeite! Maar 
dat wezenlijke inzicht van Van Mulders 
nam niet weg dat zijn lessen vooral in het 
teken stonden van de kunstactualiteit. Niet 
de schilderkunst, maar de conceptuele 
kunst was in die jaren ‘actueel’.
K.B./D.P.: Wim Van Mulders nam de ‘actuali
teit’ bijzonder ernstig. Hij bezocht steeds tijde
lijke tentoonstellingen in functie van zijn lessen.
R.D.: Dat was enorm belangrijk. Hij con-
fronteerde ons met de realiteit. Hij toonde 
ons welke kunst op dat eigenste moment 
geproduceerd werd en hij maakte die kunst-
werken inzichtelijk. Hij heeft mijn blik ver-
ruimd op de kunst van mijn tijd.
K.B./D.P.: Werkte dat aanstekelijk? Voelde jij je 
aangesproken om tentoonstellingen te bezoeken?
R.D.: Ik weet dat niet meer. Naar galeries 
ging ik in ieder geval nauwelijks. Galerie 

1974-1978
Interview met Robert Devriendt over de Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten (Gent) in het algemeen  
en de lessen van Wim Van Mulders in het bijzonder

zodat de studenten binnen de muren van 
de academie in aanraking kwamen met 
hedendaagse kunst.
K.B./D.P.: Wat organiseerde je?
W.V.M.: De eerste manifestatie die ik op 
touw zette, was een Fluxusconcert van Ben 
Vautier, dat op 28 januari 1975 in de gan-
gen van de academie plaatsvond. Ik had 
Ben Vautier gecontacteerd via Claude 
Devos van het I.C.C., waar ik in 1972 zelf  al 
een Fluxusconcert van Vautier had bijge-
woond. Met dat concert was mijn reputatie 
binnen de academie voorgoed gevestigd.
K.B./D.P.: Leg uit!
W.V.M.: Vautier had onder meer twee enor-
me vellen papier over de hoofden van de 
mensen laten afrollen, waarbij het papier 
volgens plan door het publiek versnipperd 
werd. Aan het einde van het concert sloot 
hij iedereen gedurende een half  uur op. 
Sommige mensen zijn toen echt razend 
geworden. De dag nadien weigerden de 
poetsvrouwen de overblijfselen van het 
event – een immense berg vuiligheid, waar-
onder een grote hoop snippers papier – op 
te kuisen. Ze gingen bij Pierre Vlerick hun 
beklag doen en zijn ook op het stadhuis 
gaan vertellen dat ze nog nooit zo’n smeri-
ge boel hadden gezien. Enkele praktijkdo-
centen hebben toen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om mijn positie ter dis-
cussie te stellen. Ze vonden dat ik een slech-
te invloed had op de studenten. Ik was niet 
bepaald geliefd bij de atelierleraars.
K.B./D.P.: Wat was het probleem? 
W.V.M.: In mijn lessen haalde ik de overtui-
gingen onderuit die de studenten in de ate-
liers meekregen met betrekking tot artis-
tieke vrijheid, ‘zelfexpressie’ en zo meer. Ik 
stelde de premissen in vraag waarop het 
atelieronderwijs gebaseerd was, waaronder 
de indeling in media als schilder- en beeld-
houwkunst. Dat konden de atelierleraars 
maar matig appreciëren. Ik vond het echter 
mijn taak. Het was mijn plicht om die idee-
en openlijk ter discussie te stellen omdat 
het werk van de kunstenaars waarover ik 
lesgaf  mij leerde dat ze in diskrediet waren 
geraakt. Soms durfde ik wel provocatief  uit 
de hoek te komen.
K.B./D.P.: Wat deed je dan precies? 
W.V.M.: In de ateliers werden bijvoorbeeld 
twee schilders opgehemeld: Pierre Bonnard 
en Giorgio Morandi. Ik ging daar tegenin 
en legde de studenten uit dat ik die kunste-
naars – met alle respect voor hun kwalitei-
ten – tweederangsfiguren vond. Het leverde 
best een pittige discussie op! 
K.B./D.P.: Welke andere manifestaties heb je 
georganiseerd naast het concert van Ben 
Vautier? 
W.V.M.: Enige tijd later heb ik meegewerkt 
aan de tentoonstelling Theorie, Informatie, 
Praktijk (16 januari – 30 januari 1976), die 
op mijn uitnodiging georganiseerd werd 
door Roger D’Hondt, de drijvende kracht 
achter het experimentele kunstcentrum 
New Reform in Aalst. In het kader van die 
manifestatie heb ik voorgesteld om een 
Nederlandstalige versie uit te brengen van 
Beuys’ bekende Plastiktüte [plastic zak] 
waarop de kunstenaar zijn zogenaamde 
‘groene’ en ‘rode’ maatschappijvormen 
tegenover elkaar plaatst: de groene, die op 
democratische wijze wordt gestuurd door de 
wil van het volk – helemaal in de lijn van de 
door Beuys in 1971 opgerichte Organisation 
für direkte Demokratie durch Volksabstimmung 
– en de rode, die door de macht van de ‘par-
tijen’ wordt beheerst. Beuys had de oor-
spronkelijke – Duitstalige – editie van die 
multipel gemaakt naar aanleiding van 
Documenta 5 (1972). In 1975 zocht ik hem 
op met het voorstel om een Nederlandstalige 
editie uit te brengen. Hij ging onmiddellijk 
akkoord. De plastic zak fungeerde meteen 
ook als verpakking van de vertalingen van 
de interviews met Beuys die ik in de lessen 
gebruikte. Wat later heb ik in samenwerking 
met de Brusselse curator en criticus Bernard 
Marcelis de tentoonstelling Plan and Space 
(20 januari – 12 februari 1977) gereali-
seerd. Dat was veruit de meest ambitieuze 
manifestatie die ik voor Proka heb opgezet.
K.B./D.P.: Hoe was de tentoonstelling opge
vat?
W.V.M.: Plan & Space omvatte ruimtelijk 
werk van Mel Bochner, Nigel Hall, Bernard 
Joubert, Barry Le Va, Teodosio Magnoni, 
Anthony McCall en Fred Sandback. De ten-
toonstelling vond plaats in de grote, brede 
gang van het gebouw aan de Academie-
straat. We hadden de ruimte in zeven cellen 
opgedeeld, die telkens door één kunstenaar 
in beslag werden genomen. Zoals de titel 

aangeeft, stond de verhouding van het 
kunstwerk tot de ruimte centraal. Antony 
McCall realiseerde bijvoorbeeld het werk 
Line describing a cone, waarbij een kegelvor-
mige lichtstraal als een zwaailicht om zijn 
as cirkelde en op die manier de grenzen van 
de ruimte aftastte. Het werk van Fred 
Sandback bestond uit niet meer dan een 
touwtje dat over de vloer en de wanden liep, 
en aldus de ruimte ‘omarmde’. Bernard 
Joubert trok met behulp van twee rode stic-
kertjes een virtuele lijn door de ruimte. Zijn 
werk was typisch voor de postminimalisti-
sche kunst die we wilden brengen.
K.B./D.P.: Waren de kunstenaars persoonlijk 
bij de tentoonstelling betrokken? 
W.V.M.: Mel Bochner is zijn bijdrage – een 
vloersculptuur waarin hij met krijt en 
steentjes de stelling van Pythagoras illus-
treerde – zelf  komen installeren. Van 
Sandback had ik per brief  aanwijzingen 
gekregen voor de installatie van het werk. 
Sandbacks en Bochners werken waren zeer 
vluchtig – dat kan je letterlijk nemen, want 
het draadje van Sandback en de steentjes 
van Bochner verdwenen om de haverklap 
tijdens de tentoonstelling. 
K.B./D.P.: Heb je daarna nog het initiatief  tot 
een tentoonstelling genomen?
W.V.M.: Jazeker, in 1978 was de reizende 
tentoonstelling Ambulant en kortstondig van 
het collectief  Schède op mijn initiatief  te 
gast in de Zwarte Zaal. De bedoeling was 
dat de tentoonstelling op zoveel mogelijk 
plaatsen te zien zou zijn alvorens de werken 
in het I.C.C. – de laatste halte van de rei-
zende tentoonstelling – vernietigd zouden 
worden. Plan & Space en de tentoonstelling 
van Schède hebben weliswaar geen rel ver-
oorzaakt, maar ze lagen evenmin makkelijk 
bij veel leraren en studenten. Met alles wat 
‘conceptueel’ was, had men het moeilijk.
K.B./D.P.: De frisse wind die Proka in het 
K.A.S.K. liet waaien, werd kennelijk niet door 
iedereen geapprecieerd. 
W.V.M.: Nee, als je afging op wat er in de 
ateliers gebeurde, dan was het K.A.S.K. in 
veel opzichten een bastion van de traditie. 
In het docentenkorps stond ik tijdens de 
jaren 70 vrij alleen. Nochtans dacht ik heel 
genuanceerd over het kunstonderwijs. 
Omstreeks 1980 heb ik aan een tweetal col-
loquia over kunstonderwijs deelgenomen 
die voor een studentenpubliek werden 
gehouden in de Zwarte Zaal. Centraal stond 
de vraag of  kunstonderwijs naar klassiek 
model – tekenen, modelschilderen… – nog 
van betekenis kon zijn in een hedendaagse 
kunsthogeschool. Ik heb mijn visie over 
kunstonderwijs naar voren gebracht en die 
was helemaal niet zo rechtlijnig als velen in 
het K.A.S.K. verwacht hadden.
K.B./D.P.: Welke visie verdedigde je?
W.V.M.: Iedereen dacht dat ik zou pleiten 
voor de onmiddellijke afschaffing van de 
klassieke academiestructuur. Ik stond echter 
een strenge, klassieke en gedisciplineerde 
vorm van kunstonderwijs voor, met veel 
aandacht voor technische basisvaardighe-
den zoals tekenen. Ik voegde daar wel met-
een aan toe dat die technieken geen garantie 
waren voor een authentiek kunstenaar-
schap. De kunst begint pas als je die vaardig-
heden hebt aangeleerd. In de jaren 70 vroeg 
ik mijn studenten weleens waarom ze voor 
een kunstopleiding hadden geopteerd. Hun 
antwoord kwam er steeds op neer dat ze 
kunst wilden maken omdat ze hun zin wil-
den doen en droomden van de vrijheid die 
het kunstenaarschap in het vooruitzicht 
stelde. Groot was hun verbazing toen ik hen 
trachtte duidelijk te maken dat ze zich geen 
illusies moesten maken en dat kunst volgens 
mij een van de moeilijkste levenskeuzes was 
die er bestaan.

wordt vervolgd

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Dirk Pültau
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Foncke in Gent heb ik wel een aantal keren 
bezocht. Naar MTL in Brussel en de Wide 
White Space in Antwerpen ben ik nooit 
gegaan, wellicht om me de confrontatie met 
de conceptuele kunst te besparen.
K.B./D.P.: Besprak hij met jullie ook teksten 
over kunst?
R.D.: Ja, de teksten werden minutieus ont-
leed. Hij pakte het op een rationele en analy-
tische wijze aan. Ik herinner mij dat ik in de 
humaniora les kreeg van iemand die een 
gedicht haarfijn uitlegde. Dat is me gans 
mijn leven bijgebleven. Van Mulders deed 
hetzelfde op het vlak van de beeldende 
kunst. Als de les voorbij was, had ik het 
gevoel dat ik iets had bijgeleerd.
K.B./D.P.: Hadden jouw medestudenten dat
zelfde gevoel?
R.D.: Ja. Van Mulders stak met kop en 
schouders boven zijn collega’s uit. Bij hem 
werden steeds andere onderwerpen aan bod 
gebracht. Sommige van zijn collega’s vertel-
den vier jaar lang hetzelfde verhaaltje.
K.B./D.P.: Waren er medestudenten die jou 
hebben geholpen of  van wie de inzichten voor 
jouw praktijk belangrijk waren?
R.D.: Nee, ik voelde me helemaal alleen. Ik 
had een beetje contact met Marc Maet, met 
wie ik de banken deelde. Naar Philippe 
Vandenberg, die een of  twee jaar hoger zat, 
keek ik op. Ik zag hem als een groot talent. 
We spraken af  en toe met elkaar en zijn na 
onze studies met elkaar in contact gebleven. 
We zijn samen naar de documenta geweest, 
ik geloof  de editie van 1982.
K.B./D.P.: Waarover spraken jullie?
R.D.: We deelden een passie voor techniek. 
Op welke ondergrond schilderde Velázquez? 
Welke kleuren gebruikte hij? Dat waren de 
onderwerpen die ons boeiden.
K.B./D.P.: Van Mulders begon vanaf  1974 
zelf  ook kunstkritische teksten te schrijven. Hij 
droeg teksten bij aan De Standaard, Kunst & 
Cultuur en +-0. Las jij die teksten?
R.D.: Sporadisch. Concreet kan ik daar niets 
over zeggen.
K.B./D.P.: Sprak hij daarover in de lessen?
R.D.: Neen.
K.B./D.P.: Trad jij vaak met hem in discussie?
R.D.: Ik was een eerder teruggetrokken stu-
dent, maar in mijn hoofd was het niet stil. Ik 

was voortdurend bezig met te proberen om 
datgene wat hij aanreikte te begrijpen, het 
onderwerp een plaats te geven – kwaad te 
zijn, niet kwaad te zijn. Ik had trouwens de 
indruk dat hij erop aanstuurde dat we ons 
de stof  eigen zouden maken. Hij zette ons 
aan om na te denken. Het belang daarvan 
kan nauwelijks worden overschat.
K.B./D.P.: Tijdens de periode dat jij aan het 
K.A.S.K. studeerde – van 1974 tot 1978 – 
realiseerde Proka, een culturele vereniging die 
aanleunde bij de academie, een interessant 
artistiek programma in de Zwarte Zaal. Heb je 
dat gevolgd?
R.D.: Proka was een prachtig initiatief. Ik 
heb er voorstellingen bijgewoond en films 
gezien. Dirk Liefooghe stond in voor het 
filmprogramma. In 1976 organiseerde hij 
het project Marguerite Duras ontmoeten. 
Marguerite Duras was zelf  aanwezig! 
Onvoorstelbaar! Ik meen dat Liefooghe haar 
persoonlijk kende. Ik heb verschillende films 
van haar gezien. Spijtig genoeg was de com-
municatie over het event ondermaats; er 
was slechts een tiental mensen aanwezig. 
Heel jammer.
K.B./D.P.: Wim Van Mulders was ook actief  in 
Proka. Hij organiseerde samen met Bernard 
Marcelis de tentoonstelling Plan & Space, met 
werken van Mel Bochner, Nigel Hall, Bernard 
Joubert, Barry Le Va, Teodosio Magnoni, 
Anthony McCall en Fred Sandback. Heb jij die 
expo bezocht?
R.D.: Jazeker! Hij heeft ons door de tentoon-
stelling gegidst. De werken van Mel Bochner 
en Fred Sandback staan me nog levendig 
voor de geest. Bochner droeg een werk bij 
met keitjes die hij op basis van de gulden 
snede op de grond had neergelegd. Van 
Sandback was er een werk dat alleen maar 
uit een draad bestond die hij van de ene 
hoek in de ruimte naar de andere had 
gespannen. Naar aanleiding van de expo 
verscheen ook een catalogus in de vorm van 
een ringmap.
K.B./D.P.: Wat vond je van de tentoonstelling?
R.D.: Op de een of  ander manier vond ik het 
interessant, maar wat ik te zien kreeg, sneed 
me ook de adem af. Ik herinner me dat ik 
Van Mulders de vraag stelde welk werk na 
dat van Sandback nog tot stand zou kunnen 

komen. ‘Je moet dat niet persoonlijk nemen’, 
was zijn laconieke repliek. Een echt ant-
woord bleef  hij me schuldig. Ik voelde me in 
die dagen enorm eenzaam. Het was een 
koude tijd voor iemand die zijn leven wilde 
wijden aan de schilderkunst. Het waren vier 
uiterst moeilijke jaren.
K.B./D.P.: Had dat ook te maken met de lessen 
van Van Mulders?
R.D.: Ik ben door een hele reeks crisissen 
gegaan, maar dat had niet zozeer met het 
onderricht van Van Mulders dan wel met 
het algemene culturele klimaat te maken. 
Kunstenaars die wilden schilderen werden 
voor naïef  gehouden. Ik voelde dat ik best 
niet te veel voor mijn overtuiging uitkwam, 
wilde ik me niet belachelijk maken. Zelden 
kwam je iemand met naam en faam tegen 
die van schilderkunst hield. Het was al con-
ceptuele kunst wat de klok sloeg. Bijzonder 
pijnlijk. Schilderkunst werd uitgesloten. 
Alles wat menselijk was, werd uitgesloten!
K.B./D.P.: Boden de lessen van Van Mulders 
misschien op enigerlei wijze houvast?
R.D.: Jazeker. Ik nam zijn lessen in ieder 
geval zeer serieus. Ik werd me ervan bewust 
dat ik de schilderkunst opnieuw moest uit-
vinden. Dat was een heel grote en heel 
moeilijke opdracht, maar ik ben Van 
Mulders erg dankbaar dat hij me erop gewe-
zen heeft dat je als schilder niet kon doen 
alsof  de conceptuele kunst slechts een ver-
velende droom was. Hij heeft me er bewust 
van gemaakt dat ik een nieuwe inhoud 
moest geven aan de schilderkunst.
K.B./D.P.: Hoe zagen jouw pogingen eruit om 
de schilderkunst opnieuw uit te vinden?
R.D.: In het begin heb ik werkelijk alles uit-
geprobeerd. Ik heb eerst abstract-geome-
trisch geschilderd. Daarna trachtte ik 
Leonardo Da Vinci te imiteren, keek ik naar 
de intieme schilderkunst van Bonnard, 
Morandi… Vervolgens inspireerde ik me op 
het hyperrealisme. Er zijn weinig schilders-
stijlen die ik niet heb uitgetest.
K.B./D.P.: Bezocht Van Mulders jou in het 
schilderatelier?
R.D.: Slechts af  en toe. Het zal hem wel ver-
baasd hebben wat hij daar aantrof.
K.B./D.P.: Waarom?
R.D.: Het contrast met zijn lessen kon niet 
groter zijn. Hij had voortdurend aandacht 
voor de internationale kunst en in het atelier 
waren sommigen bezig met stilleventjes of  
met werk à la Raveel. Sommige medestuden-
ten haakten gaandeweg af. Ze verlieten de 
academie omdat ze geen uitweg meer zagen. 
Nochtans waren dat naar mijn aanvoelen 
soms getalenteerde jongeren. Ze waren zeker 
niet dom, ze wilden ook schilderen, maar 
bezweken onder de druk van het toenmalige 
kunstklimaat. Ze geloofden echt dat de rol 
van de schilderkunst was uitgespeeld. 
K.B./D.P.: Heeft Van Mulders ooit commentaar 
geleverd op jouw werk?
R.D.: Neen.
K.B./D.P.: Moest jij examens bij hem afleggen?
R.D.: Ja, het was een mondeling examen. 
Heel aangenaam. Hij examineerde steeds 
drie studenten tegelijkertijd. Ik herinner me 
dat ik eens een examen heb afgelegd in de 
aanwezigheid van mijn jaargenoten Marc 
Maet en Ingrid Castelein. Er was ook steeds 
een praktijkdocent bij aanwezig. Bij het net 
genoemde examen was dat Karel Dierickx.
K.B./D.P.: Was het niet vreemd om met zijn 
drieën tegelijk ondervraagd te worden?
R.D.: Het was een totaal andere tijd. In het 
K.A.S.K. hing nog de sfeer van het einde van 
de jaren 60. Wim Van Mulders vatte het 
examen serieus op, vond ik. Sommige stu-
denten namen het echter niet zo nauw en 
dat bleek dan ook weer geen probleem.
K.B./D.P.: In juni 1978 studeerde je af  aan de 
academie. Hoe pakte jij het vervolgens aan?
R.D.: Laat ik eerst en vooral stellen dat ik blij 
was dat ik het had volgehouden tot het bit-
tere einde. Dat voelde op zich als een over-
winning aan. Maar toen begon het eigenlijk 
pas. Ik ging naar mijn atelier en er was niets 
of  niemand meer om me heen. Ik moest zelf  
de reden en de zin zoeken van het schilde-
ren.
K.B./D.P.: Hadden je praktijkdocenten of  iemand 
als Van Mulders je op dat moment voorbereid?
R.D.: Nee, niemand had het over het leven 
na de studietijd gehad. Ik wist helemaal van 
niets. Ja, er was gezegd dat de documenta 
belangrijk was en op het belang van de 
Kunstbeurs van Keulen was ik ook gewe-
zen, maar over het galeriewezen was het 
muisstil gebleven. Ik was ook niet altijd de 
gelukkigste mens als ik naar een galerie 
geweest was. Het was een harde periode. 
Wat wilde ik schilderen? Hoe wilde ik schil-

deren? Op deze twee wezenlijke vragen had 
ik in feite geen antwoord.
K.B./D.P.: Hoe heb je een antwoord op de hoe
vraag gevonden?
R.D.: Op het vlak van de techniek ben ik blij-
ven experimenteren, zoals ik reeds had 
gedaan tijdens mijn academietijd. Ik wilde 
gewoon alles kunnen. Ik heb dat misschien 
wel tien, vijftien jaar volgehouden. Anders 
dan mij was voorgehouden in de academie 
wilde ik alles weten over schildertechnie-
ken. Ik bezocht musea met het doel te kijken 
hoe de oude meesters hadden geschilderd. 
Ik was vooral op zoek naar doeken die niet 
af  waren – dat waren voor mij de interes-
santste. Welke grondlaag bracht Rubens 
aan, en welke Jordaens? Hoe schilderden zij 
de huid? Ik kocht oude schilderijen, waste ze 
af  en keek wat er onder die verflagen zat. De 
gelaagdheid van een schilderij was voor mij 
een belangrijke ontdekking.
K.B./D.P.: Je hebt al die zaken zelf  moeten uit
zoeken?
R.D.: Ja. Ik kwam tot de conclusie dat je een 
schilderij echt voor je moet hebben en dat je 
zeer goed moet kijken naar de wijze waarop 
het tot stand is gekomen.
K.B./D.P.: Vond je het eigenlijk normaal dat je 
dat allemaal zelf  moest uitvissen terwijl je toch 
vier jaar academie achter de rug had?
R.D.: Nu vind ik dat niet normaal, maar op 
dat moment deed ik dat gewoon. Ik was 
enorm leergierig. Ik wilde alles begrijpen en 
alles kunnen.
K.B./D.P.: Naast de technische kant van het 
schilderen was er ook de inhoudelijke. Hoe ging 
je om met de vraag wat te schilderen?
R.D.: Ook dat was een lange reis. Ik herinner 
me dat ik in mijn atelier aankwam en een 
stoel zag staan, met een oranje plastieken 
zitelement en aluminium poten. Ik heb die 
stoel geschilderd. Wat moest ik doen? Ik wist 
het totaal niet. Het werd een jarenlange 
worsteling. In zekere zin werkte ik op basis 
van eliminatie. Als ik iets gedaan had, wist 
ik zeker dat ik dat niet meer moest doen. 
Totdat ik me op een gegeven moment 
afvroeg welk beeld ik zou meenemen als ik 
op een onbewoond eiland zou terechtkomen 
of  de wereld zou worden getroffen door een 
nucleaire ramp. Zou ik een schilderij van 
Mondriaan verkiezen of  een sculptuur van 
Donald Judd? ‘Neen’, dacht ik, ‘ik zou een 
portret van mijn moeder met me meene-
men’. Ik had kunnen opteren voor een brief  
van mijn moeder, maar ik verkoos een beeld.
K.B./D.P.: Dat is een bijzonder affectieve keuze.
R.D.: Dat kan ik moeilijk ontkennen, maar 
het is ook de keuze voor een beeld – een figu-
ratief  beeld. Het was een zeer belangrijk 
moment. Dat inzicht lag aan het begin van 
het oeuvre waaraan ik sindsdien onverdro-
ten heb gewerkt. Mijn affectieve benadering 
leidde tot de werken die ik nu maak en die ik 
als de gebroken verhalen van een alter ego 
beschouw. Ik maak een keuze – of  liever, de 
dingen en beelden dringen zich aan mij op 
om geschilderd te worden. Vervolgens voeg 
ik de werken als een regisseur bij elkaar, 
waarbij ik ruimte laat voor verschillende 
interpretaties. Door de schilderijen in nieu-
we combinaties onder te brengen en ze in 
verschillende contexten te tonen, krijgen ze 
een andere inhoud. Het is aan de toeschou-
wer om die beeldreeksen als een detective te 
ontrafelen. 
K.B./D.P.: Zowel op technisch als op inhoude
lijk vlak heb je blijkbaar alles zelf  moeten uit
pluizen. Heb je ooit spijt gehad dat je gekozen 
had voor een vierjarige opleiding aan het 
K.A.S.K.?
R.D.: Soms heb ik getwijfeld of  ik niet beter 
vanaf  het begin mijn eigen – affectieve – 
weg gevolgd had. Zeker ben ik daar echter 
nooit van geweest.
K.B./D.P.: Heb je een herinnering aan het 
moment waarop je Wim Van Mulders voor het 
eerst terugzag?
R.D.: Ik heb geen specifieke herinnering, 
maar ik weet wel dat ik hem ontmoette op 
een opening van een tentoonstelling van 
Philippe Vandenberg. Ik heb nooit contact 
gehouden met Wim, maar ik hou uitsteken-
de herinneringen aan zijn lessen over en ik 
ben steeds blij als ik hem terugzie.

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Koen Brams

Het werk van Robert Devriendt wordt in 
België vertegenwoordigd door Galerie 
Albert Baronian, Isidore Verheydenstraat 2, 
1050 Brussel (02/512.92.95; info@albert 
baronian.com; http://albertbaronian.com).

Marguerite Duras in het K.A.S.K., naar aanleiding van het festival ‘Marguerite Duras ontmoeten’, 9-11 februari 1977

Marguerite Duras

India Song, 1975, filmstill
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Leerling

Koen Brams / Dirk Pültau: Hoe heb jij als stu
dente je opleiding beleefd? Bewaar je herinne
ringen aan bepaalde docenten die jou bijzonder 
stimuleerden of  van wie je achteraf  kan zeggen 
dat ze jou geïnspireerd hebben?
Joëlle Tuerlinckx: Als ik heel ver in de tijd 
terugga, herinner ik me eerst en vooral m’n 
onderwijzeres in de tweede klas van de lage-
re school. Zij verstond de kunst om de leer-
stof  op een heel spannende manier over te 
brengen en onze aandacht gaande te hou-
den. Zij kon ons echt doen watertanden. 
Wanneer ze bijvoorbeeld lesgaf  over de 
sinaasappel, dan zat je de hele les te denken 
hoe je straks van die sinaasappel zou smul-
len. Je dreef  op die gedachte, op die span-
ning. Ik ben ze niet vergeten: noch de les en 
hoe die was opgebouwd, noch de smaak van 
die sinaasappel; dit soort lessen hebben zon-
der twijfel mijn belangstelling voor het 
onderwijs gewekt. Ik heb altijd een zekere 
voorliefde gekoesterd voor het verklaren 
van complexe onderwerpen. Vanaf  mijn 
eerste leerjaren had ik voortdurend het 
gevoel dat het onderwijs en de kennisop-
bouw op onlogische vormen van rationali-
teit steunden, of  dat die althans haaks ston-
den op mijn eigen logica. Ik moest de 
leerstof  altijd eerst herschrijven, in een 
nieuwe volgorde herformuleren om me die 
eigen te kunnen maken, waarna ik ze weer 
in de oorspronkelijke volgorde uit het hoofd 
kon leren. Dat dubbele proces van decode-
ring en reconstructie was een enorme 
inspanning voor het kind dat ik toen was, 
maar het is mij altijd bijgebleven en het 
blijkt van enorm belang te zijn geweest. In 
die aanpak kan je al iets herkennen wat ver-
band houdt met pedagogie en didactiek. 
K.B./D.P.: Je hebt wel eens een aantal docenten 
genoemd die tijdens je artistieke vorming een 
bepaalde indruk hebben nagelaten: Marc Van 
Hove in de eerste plaats, daarnaast ook Roland 
Jadinon en Pierre Carlier, en ooit had je het ook 
over Marthe Wéry. 
J.T.: Marthe Wéry heb ik eerder genoemd 
als toonbeeld van een vrouw die doceert. Ik 
heb nooit les bij haar gevolgd. Na mijn voor-
bereidend jaar aan Saint-Luc in Brussel had 
ik de mogelijkheid om mijn kunstopleiding 
voort te zetten bij Marthe, die toen de lei-
ding had over het schildersatelier. Haar 
manier van lesgeven sprak me aan, maar ik 
voelde me geen schilder. Op een of  andere 
manier kon ik me niet met de schilderkunst 
vereenzelvigen. Ik had al een voorgevoel dat 
mijn werk meer te maken zou hebben met 
driedimensionaliteit, met ruimte, en dat het 
een ‘experimenteel’ karakter zou hebben. Ik 
heb dus niet gekozen voor Marthe Wéry, 
maar opteerde voor de École de recherche 
graphique (ERG). Naar mijn gevoel werd 
daar een aanpak voorgestaan die veel ver-
rassender, nieuwer, experimenteler was…
K.B./D.P.: In welke zin gold Marthe Wéry voor 
jou dan als een voorbeeld? Wat sprak jou precies 
in haar aan? 
J.T.: Ze was ongelooflijk dynamisch. Als je 
haar atelier binnenstapte, had je meteen zin 
om aan de slag te gaan. Ze had iets enorm 
aanstekelijks over zich. In zekere zin is zij 
een ver voorbeeld voor mij geweest, als een 
vrouwelijke kunstenaar die met kleur werk-
te en een bepaald gevoel voor ruimtelijkheid 
bezat. Toen ik voor het eerst een van haar 
tentoonstellingen bezocht, kwam het me 
voor dat haar schilderijen zich losmaakten 
van de muur en me letterlijk overvielen. 
Niet alleen de schilderijen, maar de ten-
toonstelling als geheel bracht een soort dui-
zeling bij mij teweeg. Voor mij was dat de 
bevestiging van een intuïtie of  een stelling-
name die ik nu veel beter kan duiden, en die 
ermee te maken heeft dat de gehele tentoon-
stelling als medium is opgevat. Natuurlijk 
waren vrouwelijke kunstenaars in die tijd 
ook nog niet zo dik gezaaid. Misschien is dat 
een betere verklaring voor mijn identificatie 
met Marthe Wéry. Zij was trouwens 
omringd door anderen; je koos niet alleen 
voor een docent, maar voor een team. 
Misschien heb ik niet voor het team van 

Marthe gekozen omdat mijn voorkeur zo fel 
uitging naar Marc Van Hove. 
K.B./D.P.: Marc Van Hove was toen al jouw 
leraar? 
J.T.: Jawel, je moest in dat voorbereidende 
jaar kiezen tussen twee richtingen: de zoge-
naamd ‘goede’, die voorbereidde op de afde-
ling publiciteit, en de ‘slechte’, die je voorbe-
reidde op de vrije kunsten. Ik kon dat 
‘slechte’ jaar wel waarderen: de leerstof  
werd er op een heel vreemde manier bena-
derd en die aanpak beviel me uitstekend.
K.B./D.P.: In welk opzicht was Marc Van Hove 
een stimulerende docent?
J.T.: Hij verstond de kunst om structuur aan 
te brengen in de leerstof  en hij stelde de juis-
te vragen. In de woorden van Glenn Gould, 
die hij trouwens citeerde: ‘Wat kan een 
leraar meer doen dan vragen stellen?’ 
Vragen stellen, dat deed Marc; het was zijn 
manier om samen met ons over een praktijk 
na te denken, als het ware op de tast, stap 
voor stap. Voor het tekenonderricht had hij 
methodes ontwikkeld die ik geweldig vond, 
omdat ze niet gericht waren op representa-
tie. Ik verwachtte van de school niet dat ze 
mij de zin voor juiste verhoudingen zou bij-
brengen of  de kunst zou leren om die toe te 
passen. Dat deed Marc ook niet. Zijn metho-
des spraken het hele lichaam aan; je moest 
jezelf  als ‘instrument’ inzetten. Tijdens de 
eerste lessen vroeg hij ons bijvoorbeeld om 
netwerken van lijnen te tekenen. Je werd – 
zo stel ik het mij nu voor – uitgenodigd om 
te ervaren dat je er plezier aan kan beleven 
om vier uur lang rasters of  evenwijdig 
lopende lijnen op papier te zetten. Marc had 
het over het licht van een blad papier, terwijl 
we op dat blad nochtans alleen maar pun-
ten, lijnen of  rasters aanbrachten. Het was 
een schok: het licht kwam niet van de zon, 
maar van een lijn op een blad. Ik herinner 
me dat die oefeningen een grote concentra-
tie vergden, en dat ik er helemaal voor ging. 
Dat eerste jaar was heel basic, en sloot dus 
perfect aan bij de voorliefde voor het ‘ele-
mentaire’ die ik altijd heb gekoesterd. Het 
onderwijs leek wel voor mij op maat 
gemaakt.
K.B./D.P.: Was jij in die klas de enige die dat op 
die manier beleefde? 
J.T.: Zo ongeveer wel, denk ik. Daardoor is 
een sterke band ontstaan tussen Marc en 
mij. We hebben dat als een echte ontmoe-
ting beleefd. We werden vanaf  het eerste 
jaar vrienden, want hij zag iemand die het 
fantastisch vond wat hij van me vroeg, met 
die punten en lijnen, terwijl de klas er door-
gaans niks van snapte.
K.B./D.P.: In die idee van haast repetitieve oefe
ningen schuilt ook een sterk bewustzijn van het 
feit dat de finaliteit van kunstonderwijs iets heel 
betrekkelijk is.
J.T.: Ja, het enige ‘doel’ bestond erin om in 
het hier en nu voor dat blad papier te gaan 
zitten en van dat blad en van jezelf  te leren. 
Marc beklemtoonde die elementaire aspec-
ten. Er bestaan vast duizend manieren om 
te leren tekenen, bijvoorbeeld door een cur-
sus tekenen naar naaktmodel te volgen, 
maar het leek of  Marc het tekenproces had 
ontleed en ons liet kennismaken met de 
afzonderlijke bestanddelen ervan. 
K.B./D.P.: Had je werkelijk een rationeel inzicht 
in zijn methode en wat hij ermee beoogde?
J.T.: In zekere zin wel en ze beviel me uitste-
kend omdat mijn brein gemaakt was om de 
dingen op die manier te benaderen. Daarom 
noem ik het ook een ontmoeting.
K.B./D.P.: Waar had zijn methode volgens jou 
mee te maken? 
J.T.: Marc was sterk politiek geëngageerd en 
misschien was het zijn bedoeling om ons, 
door middel van uiterst eenvoudige oefenin-
gen, een besef  bij te brengen van de wereld, 
ons economisch of  politiek bewust te 
maken. Nochtans lijkt het bijna onmogelijk 
om zo’n abstracte ervaring als het projecte-
ren van een ‘vierkant van licht’ op een blad 
papier in verband te brengen met een 
wereldbeeld. Maar je moet de dingen in hun 
context plaatsen, die van de ERG vlak na 
1968. Wij hadden mei 68 net niet meege-
maakt – ik was toen tien jaar – maar onze 
docenten waren marxistische, zelfs maoïsti-
sche post-achtenzestigers die lesgaven over 
Chinese kunst, volheid en leegte, de inter-

pretaties van François Cheng… Dat is de 
context waarin die lijnoefeningen pasten.
K.B./D.P.: Was Marc Van Hove zelf  ook kun
stenaar? 
J.T.: Aanvankelijk wel, maar hij is met de 
kunst gestopt om zich volledig toe te leggen 
op het onderwijs. Toen ik hem leerde ken-
nen, had hij die beslissing al genomen. Hij 
beheerste de tekenkunst als geen ander, het 
leek wel of  hij in onze plaats tekende. Hij 
kon je vertellen waar je begonnen was, 
waar je had geaarzeld: een meester in het 
ontcijferen van tekeningen.
K.B./D.P.: Heb je met andere docenten soortge
lijke ervaringen gehad?
J.T.: Jawel, ik herinner me Pierre Carlier, een 
briljant man die lesgaf  over beeld en beeld-
taal, en Roland Jadinon, die kleurenleer 
onderwees. Zoals je ziet, werd alles ons in 
losse elementen aangereikt. Hoewel de 
praktijk in de ERG centraal stond, waren er 
geen werkplaatsen die op een specifiek 
medium waren gericht. 
K.B./D.P.: Wat heb jij uiteindelijk aan dat soort 
ervaringen overgehouden? Hebben die docenten 
jou geïnspireerd toen je zelf  les begon te geven? 
J.T.: Vanaf  die les met de sinaasappel op de 
lagere school was ik gefascineerd door 
leraars die de kunst verstonden om niet 
alles ineens prijs te geven. Misschien is het 
geen toeval dat ik zo van Alfred Hitchcock 
houd.
K.B./D.P.: Welke specifieke ervaringen heb je 
tijdens die eerste jaren met Marc Van Hove, 
Roland Jadinon, Pierre Carlier opgedaan?
J.T.: Die eerste jaren sloten aan bij mijn 
belangstelling. Ik was geïnteresseerd in het 
‘elementaire’ en vond het boeiend om na te 
denken over de zichtbaarheid van de 
bestanddelen van een werk in opbouw. De 
vraag hoe je iets toont, hield me van toen af  
aan heel erg bezig. Wat ik bij deze lesgevers 
zo bijzonder vond, was dat zij uitlegden 
waarom ze voor bepaalde onderwerpen 
kozen. Vooral daarin school hun pedagogi-
sche kracht. Marc schreef  zijn lessen hele-
maal uit, haast als een muziekpartituur, die 
hij trouwens achteraf  nog van aantekenin-
gen voorzag. Marc Van Hove, Pierre Carlier 
en Roland Jadinon waren alledrie, om heel 
verschillende redenen, zeer bekwame peda-
gogen, aangezien ze ieder hun eigen onder-
wijspraktijk hadden uitgevonden. Pierre 
Carlier had geweldige methoden ontwikkeld 
om beelden te ontleden. Met behulp van 
stukken papier, die hij over de beelden 
schoof, werden elementen door hem afge-
dekt of  onthuld, naarmate zijn betoog vor-
derde en hij zelf  nieuwe dingen ontdekte. In 
die zin ging het om een echte performance, 
waarbij op een rechtstreekse manier kennis 
werd uiteengezet. Hij werkte ook met twee- 
of  soms driedelige figures de fonctionnement, 
opgebouwd uit elementen die – zoals hij dat 
uitdrukte – ‘onder spanning‘ stonden, en 
waar je steeds op kon terugvallen. Het kon 
gaan over achtergrond, vorm, betekenaar, 
betekende… Hij onderwees met behulp van 
zo’n leesschema’s, verknipte het beeld, ver-
stopte, onthulde… Hij leerde ons dat een 
beeld kan worden gelezen, en liet ons zo 
diep mogelijk doordringen in het netwerk 
van mogelijke lezingen, in alle denkbare 
betekenislagen en connotaties. Van hem 
heb ik geleerd dat ieder beeld ‘spreekt’, dat 
een beeld altijd meervoudig is, dat er niet 
één gedachte achter steekt, maar een onein-
dig aantal betekenissen die je moet onthul-
len. Bij Roland Jadinon ging het dan weer 
om het overbrengen van een zeldzaam 
gevoel voor, en kennis van de kleur, in al zijn 
plastische, filosofische, historische aspec-
ten. Hij heeft me doordrongen van het 
belang van kleur.

2. Docent (1983-1999)

K.B./D.P.: Na je studies werd je gevraagd om 
aan de ERG les te geven. Hoe is dat precies 
gegaan?
J.T.: Ik had nooit gedacht dat ik docent zou 
worden. Toen ik aan de ERG afstudeerde, 
was ik dat ook helemaal niet van plan, de 
vraag overviel me. Er kwam net een betrek-
king vrij voor een tekenleraar en diezelfde 
drie docenten wilden mij in hun team. Dat 

voorstel was tegelijk prachtig en rampzalig! 
Lesgeven leek me het mooiste beroep ter 
wereld, maar kon ik die taak wel aan? En ik 
wilde me ook zo graag op mijn eigen werk 
toeleggen. Anderzijds trok het me wel aan 
om met deze briljante lesgevers samen te 
werken en na te denken over onderwijs. En 
zo werd ik de jongste docent van de school, 
aan de zijde van mijn voorbeelden, mijn 
‘vaders’ als het ware. Ik zou dat nooit meer 
opnieuw doen, het werden de moeilijkste 
jaren van mijn leven. Ik werd voortdurend 
heen en weer geslingerd tussen de school en 
het atelier. Ik was nooit tevreden, noch als 
lesgever, noch als kunstenaar. Sommige 
docenten waren er ten andere niet voor te 
vinden dat ik zou worden aangenomen. Ik 
herinner me dat onder anderen Birgit Pelzer 
bezwaar maakte. Ze had gelijk. Een docent 
moet kunnen bogen op een jarenlange 
ervaring. Nu besef  ik wel hoezeer ik als les-
gever uit mijn eigen ondervindingen put, en 
ik kan me niet meer voorstellen dat het 
anders zou kunnen.
K.B./D.P.: Wat betekende het om in een team te 
werken? 
J.T.: Ik moest mijn plaats zien te vinden en 
een eigen manier van lesgeven ontwikkelen. 
Marc, Pierre, Roland en ik kwamen geregeld 
samen om na te denken over het thema 
waarover we zouden werken, over hoe we 
dat zouden aanpakken en ontwikkelen.
K.B./D.P.: Kan je een voorbeeld geven? 
J.T.: Het kon gaan om een tentoonstelling, 
een vraagstuk dat ons bezighield, een boek 
dat we hadden gelezen. Toen bijvoorbeeld 
Rosalind Krauss’ boek over het grid ver-
scheen, hebben we dat onderwerp op het 
programma gezet en besproken – het grid 
als een oud, steeds terugkerend, fundamen-
teel thema in de hele westerse kunst. We 
dachten daar eerst samen over na. Is dat 
interessant? In historisch of  in hedendaags 
opzicht? Biedt het mogelijkheden? 
K.B./D.P.: Zoals jij het beschrijft, lijkt het alsof  
je weliswaar docent was, maar in zekere zin ook 
student bleef.
J.T.: De eerste jaren was het inderdaad dub-
bel: ik stond heel dicht bij mijn studenten, 
het leek bijna alsof  ikzelf  nog student was. 
Ik werkte samen met mijn meesters, die me 
bleven onderwijzen in de kunst van het les-
geven, maar tegelijk ervaarde ik de impact 
van een leerproces dat we allemaal deelden, 
zonder dat ik daar precies de hand op kon 
leggen. Dat gevoel eeuwig student te blij-
ven, ken ik zelfs nu soms nog. Ik heb er 
moeite mee mezelf  als lesgever te zien, 
mezelf  zo te definiëren en jullie vragen over 
onderwijs te beantwoorden. Het kan 
vreemd klinken, maar ik kan mezelf  als 
docent makkelijker in de ontkennende wijs 
omschrijven.
K.B./D.P.: Kan je proberen om je pedagogische 
praktijk op een positieve manier te karakteriseren?  
J.T.: Als ik erover nadenk, dan vind ik al 
mijn pedagogische ervaringen positief  – 
zonder uitzondering. Mijn eerste jaren als 
lesgever deden me langzaam inzien wat ik 
een groep studenten in een kunstschool te 
bieden had, hoe ik een klas kon stimuleren 
en hoe ik de werklust kon bevorderen. In 
mijn lessen heerste nooit verveling.
K.B./D.P.: Zou je kunnen omschrijven wat 
jouw bijdrage precies inhield?
J.T.: Hoeveel toewijding ik mijn gewezen 
docenten ook verschuldigd blijf, ik ben pas 
iets beginnen bijdragen toen ik alleen ging 
lesgeven. Op een gegeven moment heb ik de 
verantwoordelijkheid op mij genomen om 
het atelier voor beeldhouwkunst op poten te 
zetten – zonder middelen, materiaal of  
werktuigen. Ik had een plek uitgezocht ach-
terin de grote collectieve werkplaats. Die 
grote, lege ruimte gaf  me het gevoel dat 
alles van nul af  aan kon worden opgebouwd 
en uitgevonden. Ik schreef  mijn lessen niet 
langer uit als partituren. Haast bij wijze van 
tegenreactie kwam ik daar aan zonder voor-
opgezet idee van wat er te gebeuren stond. 
Toen heb ik ingezien dat mijn aandeel mis-
schien precies daarin zou kunnen liggen: in 
de aandacht voor die onhandelbare dimen-
sie, die moeilijk aangeleerd of  zelfs maar 
geformuleerd kan worden, en zich nauwe-
lijks laat inzetten in het kunstonderwijs. Ik 
raakte geïnteresseerd in de mogelijkheid om 
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bij het lesgeven een beroep te doen op het 
meer onbewuste deel van jezelf, dat bij het 
creatieve proces altijd een rol speelt, maar 
dat als uitgangspunt onverenigbaar is met 
de school omdat alles daar juist om bewust-
zijn draait. Ik ben methodes beginnen uit te 
vinden en ontwikkelen om te onderwijzen 
vanaf  het prille begin, zonder kennis – ik 
verwees naar het moment waarop men bij 
het flauwvallen het bewustzijn verliest en 
de wereld voelt kantelen. Ik vroeg me af  of  
het mogelijk zou zijn om les te geven over 
beeldhouwkunst en over alle fundamentele 
en historische begrippen die rond de prak-
tijk van de beeldhouwer zijn geconstrueerd: 
gewicht, evenwicht, zwaartekracht… Ik gaf  
les in het eerste jaar, een basiscursus, en 
stelde me de vraag of  je de beeldhouwkunst 
kon aanleren louter vanuit het zelf, met het 
eigen lichaam als enig werktuig of  materi-
aal. In die lessen beschikte ik over geen 
enkel instrument, met uitzondering van 
een lege metalen kast en een geïllustreerd 
woordenboek, dat ik gevonden had en in die 
kast had gelegd. Met dat woordenboek en de 
leegte eromheen is mijn zoektocht naar 
nieuwe manieren van lesgeven begonnen. 
Mijn methoden kwamen erop neer dat we 
alleen maar uitgingen van de gegevenhe-
den van een bepaalde situatie om hun van-
zelfsprekendheid te bevragen. Essentieel 
aan zo’n methode is dat ze een kritische 
dimensie aan de oppervlakte brengt. Ook 
dat aspect is inherent aan het creatieve pro-
ces, in de meest enge en letterlijke zin. Mijn 
bijdrage was dus dat geïllustreerde woor-
denboek en het vermogen zich daarin te 
verliezen, waarbij ik ervan uitging dat een 
woord en een beeld veel meer of  toch zeker 
evenveel vermogen als het gereedschap van 
de kunstenaar. Je moet weten dat er in die 
tijd geen computers waren. Wanneer 
iemand het woordenboek ter hand nam, 
bracht die persoon een bladwijzer aan. Met 
de jaren werden die steeds talrijker. Het 
object groeide uit tot een schitterend, per-
soonlijk en collectief  werkinstrument. In 
die jaren heeft mijn docentschap pas echt 
een aanvang genomen. Misschien begin je 
pas met plezier les te geven wanneer je je 
eigen methoden gaat ontwikkelen.
K.B./D.P.: Kan je nog andere voorbeelden noe
men van methoden die je destijds of  later hebt 
uitgewerkt?
J.T.: Op een dag werd ik uitgenodigd om een 
workshop te leiden aan de Universiteit Gent. 
Ik heb toen een methode ontwikkeld die ik 
action without knowing noemde, waarbij 
men voortgang maakt zonder zich daarvan 
bewust te zijn. Dat leverde geweldige erva-
ringen op. Ik nodigde elke dag een gast uit. 
Op een keer was dat de schilder Robert 
Devriendt. Er was geen thema, ik had alleen 
voorgesteld dat hij een van zijn doeken zou 
meebrengen. Wie zijn werk kent, weet dat 
zo’n schilderijtje gewoon in zijn vestzak kan 
passen. We hebben het werk aan de muur 
gehangen, en hoewel het kleiner was dan 
een zakdoek, vulde het meteen de 200 vier-
kante meter van het leslokaal. De vogel die 
erop afgebeeld stond, een arend in profiel, 
en Robert zijn beginnen te ‘spreken’. Ik had 
hem uitgenodigd bij valavond en van tevo-
ren één ding beslist: dat we geen licht zou-
den maken. Robert begon te praten over wat 
hij zag en hij ging maar door; de les is in het 
donker geëindigd. In het donker leer en zeg 
je niet dezelfde dingen. De studenten praat-
ten dus anders, alles was anders vanwege 
het simpele feit dat we geen licht hadden 
gemaakt. Robert begon als een schilder uit 
te wijden over hoe het licht weerkaatste op 
flessen en glazen; hij liet ons de ruimte 
lezen, hij wees op de lichtreflecties, 
beschreef  het licht en hoe het op de voor-
werpen viel… Het was een prachtige work-
shop, precies omdat ik zelf  niet wist waar 
we naartoe gingen. Iedereen aanvaardde 
dat. Een van de meest ondenkbare dingen in 
het kunstonderwijs is dat je je openstelt 
voor zaken die je niet beheerst. Paradoxaal 
genoeg kan een les ook vanuit die optiek 
worden opgebouwd, waarbij je uitgaat van 
de poreusheid van de wereld en van wat er 
gebeurt. Dat kan een programma worden. 
Ik noem dat de ‘onwaarschijnlijkheden’ van 
het hedendaagse onderwijs. Aanvankelijk 
voelde ik me verlamd door het gevoel dat ik 
meer hoorde te weten dan de student, tot op 
de dag dat ik besliste dat dat niet zo hoefde te 
zijn, dat ik niet noodzakelijk méér wist. Ik 
had artistieke ervaring, maar daarom niet 
per se kennis. Ik herinner me een les over 
evenwicht…
K.B./D.P.: Vertel!

J.T.: We werkten met alles wat we konden 
vinden. Was dat een glas water, dan experi-
menteerden we met dat glas water. De les 
was opgedeeld in sessies, die naargelang de 
instructies elk een paar minuten tot een 
kwartier duurden, of  in uitzonderlijke 
gevallen een heel uur. Er was niet echt een 
overtuigend resultaat – er werden intrige-
rende experimenten uitgevoerd, zonder dat 
ze iets opleverden. Iemand hield een glas vol 
of  leeg in de hand, met gesloten ogen, en er 
werd geëxperimenteerd met onevenwicht, 
waarbij het water soms op de vloer pletste. 
De logische opeenvolging van diverse acties, 
meestal uitgevoerd met gesloten ogen, 
resulteerde van buitenaf  gezien in een vrij 
absurde, soms erg verwarrende vertoning – 
dat komische effect had zowel met de inten-
se concentratie van elke ‘uitvoerder’ te 
maken als met het totaalbeeld, waar je als 
toeschouwer geen touw aan kon vastkno-
pen. Ik herinner me de laatste jaren, toen ik 
met een camera naar de les kwam en al die 
experimenten filmde. Ik maakte die opna-
mes met het idee om dat hele laatste jaar te 
registreren, want ik wist dat ik met lesgeven 
zou ophouden.
K.B./D.P.: Wat heeft je doen beslissen om met 
lesgeven te stoppen? 
J.T.: Mijn werk was in volle ontwikkeling. Ik 
kreeg de dingen niet meer gecombineerd, 
kon me niet voldoende vrijmaken, en heb 
dan beslist met lesgeven te stoppen. 
K.B./D.P.: Wanneer is die beslissing gevallen? 
J.T.: Tijdens de opbouw van de tentoonstel-
ling This book, LIKE A BOOK in de FRAC-
Champagne, voorjaar 1999. Ik reed om 5 
uur ‘s ochtends door de bossen uit Reims 
terug naar Brussel om daar om halfnegen 
voor de klas te gaan staan. Het was geen 
alleenstaand geval. Dat ging zo maar door, 
dag na dag. In dat bos, ergens tussen 
Frankrijk en België, heb ik een besluit geno-
men: voortaan zou ik kunstenaar zijn, zelf-
standig en voor de volle honderd procent. 
K.B./D.P.: Hoe sta je in het algemeen tegenover 
de combinatie van kunstenaarschap en didac
tiek? 
J.T.: Ik weet dat het begrip didactiek afschrikt 
en een eerder negatieve bijklank heeft, maar 
zelf  sta ik niet zo weigerachtig tegenover 
bepaalde vormen van didactiek. Hoewel ik 
lange tijd niet heb lesgegeven, heb ik me 
steeds aangesproken gevoeld door alles wat 
met het overdragen van een erfenis, het ver-
helderen van een uitspraak… en dus met 
pedagogie te maken heeft. Ik heb mezelf  

vaak de vraag gesteld hoe didactiek kon 
samengaan met scheppende arbeid, met het 
kunstwerk. Hoe verhouden beide zich tot 
elkaar? Mijn werk komt vaak tot stand van-
uit een complexe, chaotische situatie die ik 
moet zien te ontwarren. Als ik een werk 
publiek maak, word ik ertoe gedwongen uit-
leg te geven, mijn gedachten scherp te stel-
len. Ik word vaak voorgesteld als een con-
ceptuele of  ‘minimal’ kunstenaar, maar die 
termen bevallen me niet. Ter gelegenheid 
van de tentoonstelling WOR(LD)K IN 
PROGRESS? in WIELS (22 september 2012 
– 6 januari 2013), heeft Dirk Snauwaert, 
directeur van WIELS, gewezen op ‘het ele-
mentaire’ in mijn werk. Die benadering ligt 
me meer. In dat concept schuilt misschien 
ook het verband tussen didactiek en kunst. 
In WIELS heb ik gekozen voor een omgang 
met het oeuvre die men didactisch zou kun-
nen noemen, omdat het gewoon de eerste 
keer was dat ik werd uitgenodigd voor een 
overzichtstentoonstelling. Haast vanzelf  
heb ik gedacht aan een didactische aanpak, 
wat me meteen ook bang maakte – dat geef  
ik toe. Vanwaar die angst? Alsof  kunst en 
didactiek in geen geval kunnen samengaan. 
Jan Hoet stelde ooit dat slechte kunstenaars 
goede leerkrachten zijn, of  omgekeerd mis-
schien, dat goede leerkrachten altijd slechte 
kunstenaars zijn. Terwijl de onverenigbaar-
heid die ons dwingt een keuze te maken 
veeleer gelegen is in het leven, het onder-
wijsritme en de eisen van het systeem. Het 
probleem ligt in de manier waarop het 
kunstonderwijs is ingericht, in het feit dat je 
als lesgever per se om acht uur ‘s ochtends 
paraat moet staan, dáár zit de onmogelijk-
heid. De ontmoetingen tussen kunstenaars 
en jonge studenten die ikzelf  heb meege-
maakt, waren telkens opnieuw fantastisch. 
Ik zág hen leren. In het atelier van 
Guillaume Bijl leerden ze, op bezoek bij 
Willem Oorebeek leerden ze, bij Orla Barry 
leerden ze.
K.B./D.P.: Valt kunst dan aan te leren?
J.T.: Als kunst al een functie heeft, dan 
bestaat die er toch onder meer in dat ze de 
werkelijkheid bevraagt en dat je daarvan 
kan leren. Het is ongelooflijk wat je zoal van 
kunst kan leren! De cineast Wim Wenders 
zei ooit dat bepaalde appels wellicht niet 
zouden bestaan indien Cézanne ze niet 
geschilderd had – ook de manier waarop 
Cézanne naar de dingen keek, was formida-
bel. In 2006 nam ik in het M HKA deel aan 
de tentoonstelling Academy, Learning from 

Art. Ik trachtte daar elk vertoog te weren. Ik 
deed dat bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van tautologische denkvormen en verban-
den, zoals ‘académie angle: illustré du des-
sin d’un angle’, ‘académie points: de points’. 
Via die eenvoudige figuren aan de wand 
trachtte ik aan te geven wat het onderwijs 
mij heeft bijgebracht, benevens het kritische 
aspect; hoe het mijn liefde heeft gevoed voor 
het fundamentele of  elementaire – datgene 
waarover we het al hadden in verband met 
de lessen van Marc Van Hove. Dat was het 
eerste luik van mijn bijdrage. Daarnaast 
legde ik een boek in de tentoonstelling, cen-
traal in de ruimte, in wankel evenwicht op 
een tafel, als de handgemaakte constructie 
waar het boek op lag tenminste zo kan wor-
den genoemd – het boek hield in feite op zijn 
beurt de tafelconstructie overeind. Het 
boek, een bundel gesprekken met Glenn 
Gould die ik – je raadt het al – van Marc Van 
Hove had gekregen, werd opengehouden op 
een bladzijde met een handgeschreven 
opdracht, waarin Marc een schrijver citeer-
de. Wie hij citeerde, deed er niet zo toe, wel 
wat er stond te lezen: ‘Qu’est-ce que tu fais? 
Rien, j’apprends.’ ‘Mais qu’est-ce que tu 
apprends? Rien, j’apprends.‘ [‘Wat doe je? 
Niets, ik leer.’ ‘Maar wat leer je dan? Niets, ik 
leer.’] Wat vreemd genoeg meteen, in de 
vorm van een tautologie, het antwoord 
biedt op jullie vraag. En zo blijft de cirkel 
tegelijk open en gesloten. 

3. Terug naar het onderwijs (2006-…)

K.B./D.P.: Je bent in 1999 opgehouden met les
geven. Een aantal jaren later benaderde de ERG 
je opnieuw en in 2006 ben je teruggekeerd als 
docent. Waarom ben je op die uitnodiging inge
gaan?
J.T.: Er was inmiddels een nieuwe directeur, 
Yvan Flasse. Hij is het die mij heeft terugge-
haald. Hij kende me goed want hij had les 
van mij gekregen – hij was een van mijn 
eerste studenten. Yvan kende mijn onvoor-
waardelijke inzet en stelde die op prijs. Hij 
wist precies hoe ik functioneerde: als ik een-
maal in de school was, keek ik niet meer 
naar de klok. Hij liet me toe les te geven zon-
der dwingend uurrooster en naargelang 
van mijn beschikbaarheid. Zo’n uitnodiging 
kon ik niet afslaan. Ik heb dus toegezegd om 
terug aan de slag te gaan, niet voltijds maar 
halftijds; later heb ik de schaarse uren die 
overbleven nog eens gehalveerd.
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K.B./D.P.: Trof  je dezelfde school aan toen je in 
2006 opnieuw de ERG betrad?
J.T.: In 1999 waren er heel wat interessante 
docenten werkzaam: Birgit Pelzer, de gewel-
dige pedagogen over wie ik zoëven vertelde, 
internationaal gerenommeerde kunste-
naars als Ann Veronica Janssens of  Michel 
François… We kwamen ‘s avonds of  tussen 
de middag allemaal samen in de kroeg of  in 
het Portugese eethuisje vlakbij de school. Ik 
zou zelfs durven te stellen dat de mooiste 
lessen dáár werden gegeven, niet in de klas! 
Een school is eigenlijk een configuratie. Wij 
waren als lesgevers met elkaar vertrouwd, 
zochten elkaar op, discussieerden met of  
zonder de studenten over van alles en nog 
wat. Die tijd aan de ERG was enorm boei-
end. Toen ik in 2006 terugkeerde, was het 
Portugese restaurantje verdwenen, ieder-
een was weg. Ik stond er alleen voor, al mijn 
‘kunstvrienden’ waren op hun beurt opge-
stapt. De directie was veranderd en onder 
Yvan Flasse was de structuur van de school 
totaal gewijzigd, op alle gebied. Terwijl ik 
voordien heel erg betrokken was bij de 
opbouw van de school en de ideeën die 
erachter zaten, was dat bij mijn terugkeer 
helemaal niet meer het geval. Ik ontwikkel-
de een heel andere verhouding met de 
school, veel afstandelijker, maar ook veel 
meer gericht op onderwijs en pedagogie.
K.B./D.P.: In welk opzicht paste jij je eigen 
pedagogische aanpak aan?
J.T.: Sinds drie, vier jaar is het voor mij een 
stuk duidelijker wat ik in te brengen heb. Ik 
bedenk ook nu nog nieuwe methoden. 
Wanneer ik bijvoorbeeld in de klas aankom, 
willen de studenten me natuurlijk meteen 
hun werk laten zien, maar ik stel dat 
moment uit. Tijdens een gesprek met ieder 
van hen, nu eens kort en dan weer wat lan-
ger, noteer ik wat ze me over hun werk ver-
tellen, hoe ze hun werken beschrijven. Ik 
vestig terloops hun aandacht op de termen 
die ze gebruiken. Pas op het einde confron-
teer ik hen met mijn weergave van de dia-
loog die we hebben gevoerd. Het is nogal 
vreemd om een werk te leren kennen zon-
der het te hebben gezien. Ik zal altijd naar 
dat soort experimentele benaderingen blij-
ven zoeken; uiteindelijk zijn het die nieuwe 
methoden die me als docent prikkelen.
K.B./D.P.: Door over werken te spreken zonder 
ze te zien, schep je haast een postconceptuele 
situatie. Alsof  het werk louter in talige vorm 
kan bestaan…
J.T.: Ik geloof  niet dat het werk in een talige 
vorm bestaat. In feite betreft het een ‘afge-
leide’ methode, een werkinstrument dat ik 
heb bedacht omdat we in een school zijn en 
alles daar met woorden gebeurt, maar uit-
eindelijk hoop ik toch bij het werk uit te 
komen. Ik wil achterhalen wat wel en niet 
over een kunstwerk wordt gezegd. Ik gebruik 
de taal als medium omdat ik af  wil van het 
computerscherm, dat tegenwoordig in 
kunstscholen bijna het enige medium is om 
een kunstwerk te tonen. Ik sta daar argwa-
nend tegenover; ik erger me aan al die wer-
ken die er op het scherm, meestal een Mac-
scherm trouwens, zo gestandaardiseerd 
uitzien. Toen ik opnieuw begon les te geven, 
stond ik ervan versteld hoeveel dossiers men 
ons voorschotelde, zonder dat we recht-
streeks toegang kregen tot het werk. Daarom 
heb ik die nieuwe methode ontwikkeld. Ik 
wilde reageren op een praktijk die sinds het 
einde van de jaren 90 gangbaar is gewor-
den. Ik wilde de extreme mediatisering van 
vertogen ter discussie stellen – de voortdu-
rende bemiddeling tussen het kunstwerk en 
de toeschouwer. Dat deed ik vanuit het besef  
dat van elke praktijk tegenwoordig wordt 
gevraagd dat ze zichzelf  steeds meer met 
allerlei verlokkelijke effecten oplaadt. 
K.B./D.P.: Wat voor aantekeningen maak je tij
dens die gesprekken met studenten? 
J.T.: Ik tracht eerst en vooral voor mezelf  
een onderscheid te maken tussen datgene 
wat boeiend kan zijn als vertoog over kunst 
of  het kunstwerk, en wat ik oersaai vind. 
Aanvankelijk schrijf  ik meestal alleen op 
wat ik niet vervelend vind. Verder tracht ik 
datgene naar boven te halen wat absoluut 
noodzakelijk is wanneer je het werk niet 
onder ogen hebt, en je het niet via de unieke 
en onmiddellijke ervaring kan vatten en 
begrijpen. Hoe verschijnt het werk als het 
bemiddeld wordt via een of  andere vorm 
van verbale communicatie? Elke term wordt 
dan plots relevant en verhelderend. Niets is 
nog banaal. Wanneer een student het bij-
voorbeeld heeft over zijn ‘onderzoek’, dan ga 
ik dieper op die term in. Ik doe alsof  ik niets 
meer afweet van het gewicht van elk woord. 

Door een haast ongepaste bevraging tracht 
ik aan ieder woord dat voor de verklaring 
van het werk wordt ingezet zijn oorspronke-
lijk gewicht terug te geven.
K.B./D.P.: Wat doe je achteraf  met die aanteke
ningen? 
J.T.: Dat wisselt met de jaren. Vorig jaar heb 
ik ze voor het eerst aan alle studenten terug-
bezorgd, in uitgetikte vorm. Natuurlijk 
waren die aantekeningen onvolledig, omdat 
ik niet alles kan opschrijven. Ik vroeg hen 
dan ook na te gaan wat in mijn notities ont-
brak en deze eventueel aan te vullen. Ik 
hanteer geen vast systeem voor het maken 
van aantekeningen. Bij sommigen schrijf  ik 
alleen losse woorden op, bij anderen hele 
volzinnen. De werkwijze varieert naarge-
lang de student. Nu eens duurt het gesprek 
slechts een uur, dan weer zitten we vier uur 
over koetjes en kalfjes te kletsen voor we het 
echte onderwerp aanpakken. 
K.B./D.P.: En dat onderwerp is steeds het 
kunstwerk?
J.T.: Hun werk, ja, maar zonder foto’s, zon-
der documenten. Uiteraard komt er tijdens 
de lessen altijd een moment waarop ik wél 
de werken, de tekeningen onder ogen krijg. 
Dat moet óók gebeuren. 
K.B./D.P.: En wat brengt die methode jou en je 
studenten bij?
J.T.: Eerst schrikken de studenten een beetje 
van het feit dat een docent, die ze nooit eer-
der hebben gezien, hen één voor één uitno-
digt voor een privéles of  – beter – een privé-
ervaring. Maar achteraf  zeggen ze me 
allemaal dat ze van die aanpak geleerd heb-
ben, dat ze nooit eerder door iemand op die 
manier zijn ondervraagd en dat ze zich 
bewust zijn geworden van het belang van de 
taal, hoe die tussen hen en het werk in staat. 
Uit de woorden die ze gebruiken en de woor-
den die ze niet gebruiken, vorm ik me na een 
tijdje een concrete voorstelling van het werk. 
De taal is in dit geval écht wel sprekend. 
K.B./D.P.: In welk opzicht verschilt deze metho
de van de algemene tendens binnen het kunst
onderwijs om het talige te overwaarderen? 
J.T.: Ze brengt die tendens onvermijdelijk 
aan het licht. In zekere zin heb ik die metho-
de precies ontwikkeld in een poging om een 
bepaalde vrijheid te heroveren in het ver-
toog over een kunstwerk. Wanneer je als 
kunstkenner een werk voor ogen hebt, her-
ken je sneller de invloeden die de kunste-
naar heeft ondergaan en kan je dat werk 
meteen plaatsen; wanneer je het niet ziet, ga 
je af  op je eigen verbeelding en duiken er 
misschien heel andere beelden op dan via 
die meer ‘kunsthistorische’ lectuur. In elk 
geval stel ik vast dat die methode me niet 
alleen toelaat om al die formatteringen aan 
de kaak te stellen, maar dat ik me plots ook 
veel vrijer voel ten opzichte van het werk en 
zijn receptie, gewoon doordat ik het niet zie. 

Het vertoog heeft hier niet tot doel het werk 
te legitimeren. Aangezien het werk er niet 
is, vált er niets te verantwoorden. 
K.B./D.P.: Zijn er ook momenten waarop over 
dat probleem van de overwaardering van de taal 
gereflecteerd wordt? Waarop de studenten zich 
bewust worden van het overmatige gebruik van 
taal? 
J.T.: Zoals gezegd bezorgde ik vorig jaar aan 
elke student mijn eigen aantekeningen 
terug. Je zou kunnen zeggen dat het om een 
terugkoppeling ging waarbij de student een 
troebele spiegel werd voorgehouden. De stu-
dent herkent zich immers slechts ten dele in 
mijn ‘feedback’, omdat ze bepaald wordt 
door wat ik als lesgever heb opgeschreven. 
In die vertroebeling komt een ander aspect 
van het onderwijs aan het licht, namelijk 
het feit dat je als lesgever slechts één stand-
punt inneemt ten opzichte van een kunst-
werk. Wanneer je soms het gevoel hebt dat 
een student in een impasse is geraakt, dan 
kan dat uiteraard nooit meer zijn dan een 
indruk. In de aantekeningen komt die sin-
guliere, subjectieve blik van de lesgever 
beter naar voren. De klemtoon ligt duidelijk 
op het individuele standpunt, eerder dan op 
universele kennis. De aantekeningen laten 
zien op welke manier kennis relatief  is. 
K.B./D.P.: Misschien blijkt het vertoog van de 
student soms helemaal leeg. Het kan behoorlijk 
hard aankomen wanneer je met je eigen vertoog 
wordt geconfronteerd en moet vaststellen dat 
het voor een deel nergens op slaat! 
J.T.: Ja, maar dan graaf  ik wat dieper. Zo her-
inner ik me een student die alle dingen in de 
overtreffende trap benoemde, alles was 
‘super’. Ik pikte die term op, stelde daar ver-
der vragen over en ging door tot in de details. 
Ik vroeg dus: ‘Dat is super groot, zeg je. Is 
gewoon groot dan niet groot genoeg?’ Op 
een gegeven moment kwamen we echter uit 
bij het belang van die overtreffende trap; we 
zagen in hoe overmaat op zich een betekenis 
had in zijn werk. We gaan soms traag voor-
uit, en er zijn momenten van verbijstering, 
maar tot nog toe is de conclusie op zich nooit 
vreselijk geweest. De reflectie mondt uitein-
delijk altijd in iets uit, nooit in een leegte. 

4. Bologna

K.B./D.P.: Hoe heb jij in 2006 de reorganisatie 
van het onderwijs – beter bekend als de Bologna
hervorming – ervaren? 
J.T.: Toen ik in 2006 terugkeerde naar de 
ERG, had iedereen het inderdaad over 
Bologna. Ik had de hervorming als buiten-
staander wel gevolgd, maar de werkelijke 
veranderingen waren grotendeels aan mij 
voorbijgegaan. Bij mijn terugkeer werd ik 
aldus geconfronteerd met een reeks nieuwe 
regels. Overal doken nieuwe verplichtingen 

op, zonder dat we precies wisten wie achter 
‘Bologna’ zat en die nieuwe spelregels for-
muleerde, waar ze vandaan kwamen of  uit 
welke reële noden ze waren voortgekomen. 
K.B./D.P.: De basispremisse van de Bologna
hervorming betreft de gelijkvormige organisatie 
van het onderwijs voor alle disciplines. Als het 
over rechten gaat, dan kan iedereen zich er wel
licht in vinden dat de studies uniform zijn geor
ganiseerd. Voor het kunstonderwijs geldt dit 
niet. Het gaat om een fundamenteel verschil. 
J.T.: Van meet af  aan is men ervan uitgegaan 
dat het kunstenaarschap een kwestie van 
metier is. Ons vak blijft echter iets heel uit-
zonderlijks, door het feit dat kunst net aan 
alle regels ontsnapt, ook aan haar eigen defi-
nitie. De redenen voor de Bologna hervorming 
hebben volgens mij met twee verschijnselen 
te maken: een voortschrijdende standaardi-
sering van de wereld, die op haar beurt ver-
band houdt met eisen die uitgaan van een 
‘economistische’ maatschappijopvatting. De 
standaardisering treedt op in alle gebieden 
van het maatschappelijk leven en die gebie-
den worden stelselmatig opgevat als ‘secto-
ren’, die voor alles als economische entiteiten 
benaderd worden. Je merkt dat zelfs aan de 
manier waarop kunstwerken worden 
getoond. Overal ter wereld gebeurt dat op 
dezelfde manier en duiken gelijktijdig nieuwe 
tendensen op. Elke praktijk is tegenwoordig 
geformatteerd, in die mate dat je van de 
manieren van tonen zelfs lijstjes kan aanleg-
gen en dat je ze kan aanleren. Zo heerst op dit 
ogenblik bijvoorbeeld de trend om aan één 
wand slechts één werk te tonen, geen vier en 
zeker geen tien. Die keuze lijkt op het eerste 
gezicht ingegeven door esthetische overwe-
gingen, maar houdt in werkelijkheid ver-
band met de spelregels van een markt die 
inzet op meerwaardestrategieën. Tegen-
woordig worden die strategieën op de spits 
gedreven en dat gaat jammer genoeg gepaard 
met een uitbreiding van hun invloedssfeer, 
die maakt dat ze niet alleen in de kunst- maar 
ook in de onderwijswereld zijn doorgedron-
gen. Ik vind dat jammer, omdat de school 
van oudsher een plek was voor onderzoek. 
Dat was misschien wel de ultieme reden 
waarom ze voor mij aantrekkelijk bleef. 
K.B./D.P.: Een andere vraag in verband met 
Bologna: wat is jouw mening over het cijferma
tig beoordelen van studenten in het kader van 
een artistieke vorming?
J.T.: De ene dag schijnt de zon en geef  je een 
18; als het regent, is datzelfde werk goed 
voor een 12… Het geven van waarderings-
cijfers blijft een heel gevaarlijke oefening, 
zelfs na twintig jaar ervaring. Ook dat maakt 
deel uit van wat ik de ‘onwaarschijnlijkhe-
den’ van het kunstonderwijs heb genoemd. 
Kunst en kunstonderwijs hebben een aantal 
raakvlakken, maar punten horen daar zeker 
niet bij – althans niet het soort punten waar 

Joëlle Tuerlinckx
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we het hier over hebben. Wij hebben het 
allemaal moeilijk met die punten, elk jaar 
opnieuw zoeken we naar trucjes om het eva-
luatiesysteem te omzeilen.
K.B./D.P.: Hoe is het in het kunstonderwijs 
zover kunnen komen dat beoordelingscijfers de 
plaats hebben ingenomen van een gesprek en 
een mondelinge evaluatie?
J.T.: Nieuwe richtlijnen worden lijdzaam 
ondergaan, zeker wanneer het om cijfers 
gaat. Toen ik zelf  nog studeerde, had de 
school – die in die tijd nog was opgevat als 
‘de studenten, de docenten en de directie’ – 
een studenten- en docentenraad opgericht 
die over volmachten beschikte. Werd een 
lesgever ondermaats bevonden, dan werd 
die aan de deur gezet. Omgekeerd nam de 
raad het op voor iemand als Walter 
Swennen, die destijds psychoanalyse 
doceerde en haast systematisch op school 
verscheen wanneer zijn lestijd bijna om was 

– als hij echter eenmaal van wal stak, was 
dat zo fantastisch en intens dat een halfuur 
wel vier lesuren waard was. We bespraken 
dat en vochten om hem te mogen houden. 
We boden weerstand tegen het systeem, we 
bedachten zelf  onze eigen methodes, die op 
hun beurt voortdurend werden geëvalu-
eerd, in functie van een concrete beleving 
van de werkelijkheid. 
K.B./D.P.: De studenten en docentenraad die 
over het onderwijs debatteerde, is nu vervangen 
door peilingen: de docenten geven cijfers aan de 
studenten en de studenten aan de docenten. In 
enkele scholen komt daar ook nog een zelfevaluatie 
bij: de docenten moeten zichzelf  ‘punten geven’!
J.T.: Het is een ingenieus systeem van con-
trole en zeker de beste manier om mensen 
afkerig te maken van het onderwijs. Elk sys-
teem ontwikkelt echter inherente contradic-
ties, die weer nieuwe mogelijkheden bieden. 
Overigens wordt een school nog altijd sterk 

bepaald door de directie, en Corinne 
Disserens, de huidige directrice van de ERG, 
slaagt erin om de school heel verstandig te 
leiden, waarbij ze zichzelf  een grote mate 
van vrijheid oplegt, in weerwil van de 
Bolognaregelgeving. Aan de ERG heerst 
vreemd genoeg steeds minder controle. Ik zie 
aan het begin van mijn lessen geen pedel 
meer verschijnen met een ‘aanwezigheidsre-
gister’, zoals dat indertijd heette. Misschien 
komt dat omdat hij me niet weet te vinden. 
Wegens plaatsgebrek is het wel eens gebeurd 
dat ik ging lesgeven in het Justitiepaleis. Een 
van mijn studentes had me er namelijk op 
gewezen dat daar een lokaal vrij was met ide-
ale omstandigheden op het vlak van licht en 
verwarming, en er stonden zelfs grote tafels. 
K.B./D.P.: Kan je ons iets vertellen over de hui
dige eisen die aan lesgevers worden gesteld?
J.T.: Die worden steeds talrijker. Na die 
onderbreking van tien jaar werd ik getrof-
fen door het verwoede ‘activisme’ van de 
kunstscholen. Vandaag volstaat het niet 
langer dat je lesgeeft, je moet er ook nog 
over spreken en bovenal over doen spreken. 
Je moet grote namen uitnodigen; je moet 
seminars, spraakmakende tentoonstellingen 
en buitengewone events organiseren. Aan 
de ERG heerst zeker zo’n opbod, net als trou-
wens aan La Cambre, Saint-Luc, Sint-Lukas 
en andere academies. Het is echt waanzin 
hoe elke beleving wordt beheerd en gecen-
traliseerd door een informatica- en commu-
nicatiemachine, die ongetwijfeld het resul-
taat is van de ontwikkeling van nieuwe 
media. De school is niet langer privé. Ieder 
onderwijsmoment speelt zich af  in het 
publiek domein. Iedere lezing, elke gast, 
alles moet openbaar worden gemaakt. Dat 
is naar mijn gevoel zeker de zwaarste eis, die 
ook het moeilijkst te weerstaan is. Want 
wanneer je de beleving publiek maakt, leidt 
dat onvermijdelijk tot overproductie. De 
school van Bologna zwelgt in overmaat: ze 
vergt superdocenten, maar ook superkun-
stenaars. Het is een onmogelijke oefening. 
K.B./D.P.: Heb je het gevoel dat deze overactivi
teit, deze overproductie van evenementen ver
band houdt met de verplichte academisering 
van de scholen? 
J.T.: Uiteraard, want ze moeten gerenom-
meerd zijn en om naam te kunnen maken, 
moeten het superinstituten worden. Wat 
daar ontwikkeld en gepubliceerd wordt, 
moet van topniveau zijn!

5. Doctoraat

K.B./D.P.: Wat denk jij over het doctoraat in de 
kunsten?
J.T.: Mijn mening is gekend binnen de 
school: ik weiger te geloven in het doctoraat 
als vormingsmethode. De meeste kunste-
naars vinden de idee van een doctoraat in 
de kunsten trouwens waanzinnig, en al 
helemaal wanneer het als vereiste zou gel-
den om te mogen lesgeven. Als sommige 
kunstenaars erin geïnteresseerd zijn, heb ik 
daar natuurlijk vrede mee. Maar een docto-
raat in de kunsten verplicht maken, blijft 
een grote dwaasheid. 
K.B./D.P.: Wordt er druk uitgeoefend op docen
ten opdat zij een doctoraat zouden behalen?
J.T.: Absoluut, en dat is net het probleem. 
Die druk is veel sterker ten aanzien van 
jonge kunstenaars, omdat zij weten dat ze 
zonder dat doctoraat misschien nooit zullen 
kunnen lesgeven, terwijl ze daar wel belang-
stelling voor hebben. 
K.B./D.P.: Heb je jonge kunstenaars gevolgd die 
aan een doctoraat begonnen zijn?
J.T.: Jawel. Met Emmanuelle Quertain heb ik 
lang gepraat over haar eventuele plannen 
om na haar studies een onderzoek te starten 
dat naar een doctoraat zou kunnen leiden. 
Toen haar besluit eenmaal vaststond, heeft 
ze me, ondanks mijn scepticisme, gevraagd 
om haar mee te begeleiden. Het doctoraat in 
de kunsten, dat een doorslagje is van het 
universitaire model, verwerpt het individue-
le spreken. Het ‘ik’ bestaat er niet, onderzoek 
wordt er gezien als een collectieve onderne-
ming waartoe elke doctorandus zijn ‘steen-
tje’ dient bij te dragen, en waarbij hij of  zij de 
eigen identiteit laat opgaan in een groter 
‘wij’. Maar de kunst – en dan heb ik het over 
de uitdrukkingsvormen die ontwikkeld zijn 
binnen onze eigen, joods-christelijke, wes-
terse, liberale cultuur – hecht bij mijn weten 
net alléén betekenis aan dat individuele 
spreken in de ik-vorm. Anders zou onze hele 
artistieke expressie herleid zijn tot een soort 
van socialistische kunst, een dwangmatige 
gemeenschapskunst.  Ik heb met 

Emmanuelle over dat aspect gesproken en ze 
is aan het schrijven gegaan, waarbij ze eerst 
en vooral de voorschriften in vraag heeft 
gesteld en het recht heeft opgeëist om dat 
doctoraat in de ik-vorm te stellen. Achteraf  
ben ik het absurd gaan vinden om zo’n doc-
toraat te begeleiden terwijl ik zelf  niet eens 
over de nodige titels beschik, en hebben we 
beslist dat ik het project niet langer zou vol-
gen, tenzij op vriendschappelijke basis. 
K.B./D.P.: Heeft men jou ooit voorgesteld een 
doctoraat te behalen?
J.T.: Jawel, enige jaren geleden was Hans De 
Wolf  door de Vrije Universiteit Brussel belast 
met het uitwerken van nieuwe methoden 
voor het toekennen van doctoraten in de 
kunsten. Hij heeft toen bepaalde kunste-
naars benaderd die volgens hem, omwille 
van het werk dat ze hadden tentoongesteld 
of  anderszins openbaar gemaakt, mogelijk 
aan alle voorwaarden beantwoordden voor 
het verkrijgen van die titel. Hij probeerde op 
een rationele manier geldige en objectieve 
criteria te bepalen voor de aanduiding van 
deze ‘rechthebbenden’. Zijn stelling was 
namelijk dat de universiteit de kunstenaars 
moest opzoeken, maar dat deze laatsten 
zichzelf  niet zomaar aan de universiteit kon-
den aanmelden. Dat leek me een onaan-
vaardbaar uitgangspunt, en ik heb Hans 
deelgenoot gemaakt van mijn twijfels en kri-
tiek toen hij me hieromtrent benaderde. 
Omdat ik gewoon geen enkele intrinsieke 
noodzaak kon ontwaren, was ik niet alleen 
niet voor het doctoraat te vinden, maar ook 
niet voor zijn methoden, die naar mijn 
mening nog altijd op universitaire leest 
geschoeid waren. Toen ik als adolescent een 
opleiding kon kiezen, ben ik van de universi-
teit weggebleven en uiteindelijk zou de uni-
versiteit dan beslissen of  ik al dan niet doctor 
word: toch een wat vreemde manier om met 
een niet-aanvrager om te gaan! Het pro-
bleem is dat het doctoraat in de kunsten tot 
nog toe een kopie is van het universitaire 
model, terwijl er een radicaal nieuwe vorm 
voor zou moeten worden bedacht. Zelfs in 
Hans’ model zat nog een aspect van ‘verde-
diging’, en dat roept bij mij onmiddellijk vra-
gen op over de functie of  de geldigheid van 
dat idee in de kunst. Wat betekent een ‘ver-
dediging’ in de kunst? Je enige verdediging is 
het kunstwerk, en meteen is er ook het 
onvermijdelijke, inherente oordeel. Waarom 
zou je dan je werk op een andere manier ver-
dedigen? Een ander probleem is dat de uni-
versiteit niet bij de kunstschool in de leer 
komt: de kunstenaars moeten zich aanpas-
sen, zij moeten naar de universiteit gaan! 
Maar ook al vinden we ons eigen doctoraat 
uit, dan nog zou het een toegeving zijn… een 
kunstenaar is geen doctor. 
K.B./D.P.: Een van de doelstellingen van het 
doctoraat lijkt te zijn dat men controle wil ver
werven over de scheppende arbeid. 
J.T.: Jawel, en ook dat men resultaten wil 
kunnen voorleggen. Er heerst vandaag de 
dag een afkeer van alles wat geen nut heeft. 
Men wil onmiddellijke rendabiliteit en effici-
entie op alle niveaus. 
K.B./D.P.: Waarom zou je in die omstandighe
den nog in het kunstonderwijs blijven?
J.T.: Omdat van alle maatschappelijke struc-
turen de kunstacademie ondanks alles 
voorlopig diegene blijft waarbinnen je nog 
de tijd kan nemen. Onder druk van het 
wereldwijde netwerk van georganiseerde 
kennis, is het voor een kunstenaar echt niet 
vanzelfsprekend om zijn of  haar bewegings-
vrijheid te vrijwaren, en ondanks Bologna 
blijft de school een plek waar vrijheid van 
handelen en denken heerst. 
K.B./D.P.: Hoe kan die vrijhaven behouden blij
ven?
J.T.: Door intelligentie en vindingrijkheid. Ik 
hoorde onlangs over een kunstschool die 
een tijdje geleden werd opgericht in Los 
Angeles; alle docenten geven er onbezol-
digd les. Dat soort effecten zal Bologna uit-
eindelijk voortbrengen. De kunstenaars zul-
len die grote onderwijssupermarkten 
ontvluchten en vanzelfsprekend zullen ze 
parallelle, experimentele en vernieuwende 
scholen oprichten, zoals wellicht die van 
Los Angeles, gestoeld op radicaal verschil-
lende principes, los van het monetaire sys-
teem. Daarin zou wel eens de voorwaarde 
kunnen schuilen voor het behoud van de 
vrijheid. Dat blijft immers de fundamentele 
vraag voor elke kunstenaar of  criticus: hoe 
behoud ik mijn vrijheid?

Transcriptie: Camille Barbasetti
Eindredactie in het Frans: Laurine Tuerlinckx
Vertaling uit het Frans: Catherine Robberechts
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Collecting is fascinating,not 
only because of the way in 
which it speaks of an inner, 
psychological drive in so 
many people, but also because 
its study provides some in-
sight into the interactions 
and transactions that shaped 
history and defined the re-
lationship between the West 
and Africa, not only the co-
lonial relationship but also 
the proto colonial relation-
ship with all its intellectu-
al baggage of imperialism and 
racism, and the post-colonial 
situation.

Enid Schilkrout and Curtis 
Keim, The Scramble for Art 
in Central Africa. Cambridge 
University Press, 1998, 3-4.
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DANIËL ROVERS

1. Proloog: Deadpan (1997)

Voor een houten schuur staat een zwarte 
man in een wit T-shirt en donkere spijker-
broek met zijn armen langs zijn lichaam 
recht voor zich uit te kijken. Dit is een film-
opname, geen foto, en dat merk je pas als er 
iets beweegt, iets kantelt in het beeld en het 
onvoorstelbare plaatsvindt – de complete 
voorzijde van de schuur helt naar voren en 
valt geluidloos over de man heen. Voordat 
het tot je doordringt, gebeurt het opnieuw: 
het houten front komt langzaam naar voren 
en valt… en valt nog een keer… en weer 
opnieuw. Je ziet het van voren gebeuren, 
van opzij, vanuit kikvorsperspectief. Je ziet 
het vanaf  de nok van het dak, vanaf  de plek 
op de grond waar de punt van het dak landt, 
waarna het beeld een seconde op zwart 
gaat. Je ziet een statisch shot van het venster 
op de eerste verdieping, totdat het venster er 
niet meer is. Het is steeds dezelfde gevel die 
valt, en telkens weer blijkt er een standpunt 
of  camerabeweging te zijn die je niet had 
voorzien. Je ziet ook een close-up van de 
man en zijn gezicht, van zijn ongeveterde 
schoenen, van zijn handen die tegen zijn 
heupen rusten. De man blijft daar maar 
doodgemoedereerd staan. Zijn handen 
bewegen noch trillen, hoewel het T-shirt 
opbolt en wappert in de geweldige lucht-
stroom die ontstaat als de gevel meegeeft 
met de zwaartekracht, een luchtverplaat-
sing waarvan ook het stof  getuigt dat vanaf  
de korrelige grond naar de cameralens 
opstuift. Gedurende een seconde ervaar je 
die tochtvlaag zowat aan den lijve, zoals je 
ook de ruwe planken van die schuur denkt 
te ruiken terwijl je op de gepolijste houten 
vloer van de museumzaal neergehurkt zit, 
in een vergeefse poging te beschrijven wat er 
zich op het wandvullende scherm afspeelt. 
Met het stof  dat vanuit de film in je ogen 
slaat, komt ook de betekenis aanwaaien. 
 Het is een van de meest iconische scènes 
uit de filmgeschiedenis: in de stomme film 
Steamboat Bill, Jr., uit 1928, komt Buster 
Keaton na een korte sprint uitgerekend op 
die plek tot stilstand waar juist de voorgevel 
van een houten huis omvalt; hij lijkt ten dode 
opgeschreven, ware het niet dat hij – zijn 
geënsceneerde geluk bij een ongeluk – pre-
cies daar staat waar het open venster neer-
komt, waardoor hij wonderwel aan de dood 
ontsnapt. Een dergelijke bevrijding gaat 
normaal gezien gepaard met opluchting, zo 
niet een schaterlach, maar de blik van 
Keaton, die deze stunt zelf  uitvoerde, ver-
raadt niets, zelfs geen klein beetje schrik. 

Voor die onverstoordheid werd in de jaren 
twintig het woord ‘deadpan’ uitgevonden, 
Keaton had zogezegd een stalen gezicht. 
 Zo ook Steve McQueen in Deadpan, waarin 
de kunstenaar zich dezelfde stunt op de hals 
haalt. Daarmee lijkt hij ook naar een ander, 
welbeschouwd even absurd risico te verwij-
zen, namelijk dat van een zwarte huid. Wie 
daarover beschikte moest hoe dan ook op 
zijn hoede zijn in de jaren waarin Keaton 
furore maakte, en dan met name in het zui-
den van Amerika. Was je op het verkeerde 
moment op de verkeerde plaats, dan kon je 
zomaar worden opgehangen door een stel 
ijverige blanke dorpsbewoners die het ‘recht’ 
in eigen hand namen, tijdens een uitbar-
sting van collectief  geweld die lynchpartij 
werd genoemd. Wordt die geschiedenis hier 
niet opgerakeld en in een nieuw kader 
geplaatst? De lynchpartijen van weleer vin-
den vandaag in de meeste Amerikaanse sta-
ten op een gestructureerde manier plaats in 
de vorm van de doodstraf, uitgevoerd per 
injectie, stoel of  strop. In 1997 draagt de 
kunstenaar-stuntman McQueen geen veters 
in zijn schoenen. Hij neemt, zou je kunnen 
zeggen, de plaats in van een ter dood veroor-
deelde, en jij mag daar getuige van zijn. 

2. Parcours

Steve McQueen stelt zijn oeuvre – veel films, 
een reeks foto’s, één installatie – tentoon in 
Schaulager, dat tegelijk een kunstopslag-
plaats, onderzoeksinstituut en museum is. 
Het intimiderende gebouw van architecten 
Herzog & de Meuron, dat het uiterlijk bezit 
van een overgeproportioneerde bunker, ga 
je binnen via een klein puntig huisje met 
eenzelfde lemen huid als de schaduw wer-
pende kunstbunker, waarna je voor de 
terugwijkende voorgevel komt te staan: een 
reusachtig wit drieluik, met aan beide uit-
staande zijden een groot LED-scherm 
geplakt waarop – al wordt dat pas bij het 
naar buiten gaan duidelijk – twee films van 
McQueen te zien zijn, eerder een gimmick 
dan een volwaardig onderdeel van de ten-
toonstelling. Bij het binnengaan blijkt de 
entree van het gebouw opmerkelijk licht, 
open en leesbaar. Een hoog atrium met 
blanke wanden en houten vloer biedt zicht 
op de verschillende verdiepingen, en leidt 
naar de eerste zaal van de tentoonstelling, 
die zich op twee niveaus afspeelt.
 Het eerste wat je ervaart als je de donkere 
glazen deur naar de eerste ruimte open-
duwt, is het tirannieke geluid van een rond-
cirkelende helikopter. Op het projectie-
scherm, dat midden in de zaal hangt, is het 
Amerikaanse Vrijheidsbeeld van verrassend 
dichtbij te zien, kennelijk gefilmd vanuit de 
onzichtbaar blijvende helikopter. Zoals een 
mug een vredig slapend mens, zo omzwermt 
de helikopter het bronzen standbeeld, en 

juist door deze intieme afstand – de fluister-
ruimte tussen dader en slachtoffer – komt 
het brons tot leven. Deze blind voor zich uit 
starende groene dame blijkt bloed te bevat-
ten dat ze aan ons, insecten, af  kan staan. Je 
ziet de oxidatie bij haar oksels, als de zweet-
plekken in een slaaphemd, en merkt de slij-
tage op in haar ooit zo vol vertrouwen blin-
kende gezicht. Achter de stralenkroon op 
haar hoofd zie je heel kort de verlichting van 
de bezoekersruimte en tot je schrik merk je 
dat er zich net boven het handvat van de 
toorts een panorama deck bevindt vol insect-
grote mensen – zij vormen het spiegelbeeld 
van je eigen nieuwsgierige blik.
 De film heet Static (2009) en draagt de 
signatuur van de ervaren McQueen. De 
beelden zijn in kleur, het geluid is even 
belangrijk als het beeld, en de opzet (quasi)
documentair. Zoals in alle films van 
McQueen is de blik die je wordt gegund op 
de wereld van elke intentie ontdaan. 
Daardoor ligt de betekenis ervan zo goed als 
open, al maakt het wel uit wie vervolgens in 
de duiding voorziet. Je zou je bijvoorbeeld 
voor kunnen stellen dat in New York of  
Chicago, de twee Amerikaanse steden waar 
Static te zien was, een patriottische kijker, zo 
eentje met een kleine Stars and Stripes op 
zijn revers gespeld, Static beschouwd heeft 
als een beeld voor de weliswaar op de proef  
gestelde, maar niet versagende kracht van 
de Verenigde Staten, terwijl een veeleer kri-
tisch of  zelfs anti-Amerikaans gestemde 
Europese bezoeker in Basel de zichtbare cor-
rosie op het beeld en het niet aflatende 
gebulder van de helikopter als respectieve-
lijk de voorafschaduwing van de val en de 
weerspiegeling van de huidige surveillan-
cedwang van de VS heeft ervaren. Wat ech-
ter de twee hypothetische toeschouwers 
beiden moeten hebben ervaren, is de niet 
onprettige dreiging die van het werk uit-
gaat, een dreiging die ook in het geluidloze 
Deadpan van ruim een decennium eerder te 
voelen was. Van alle films van McQueen 
gaat een sluimerend gevaar uit, de aankon-
diging dat er iets enorms gaat gebeuren, al 
gebeurt er uiteindelijk helemaal niets.1 De 
man wordt níét verpletterd onder de neer-
stortende voorgevel, de helikopter stort níét 
ronkend naar beneden, het Vrijheidsbeeld 
wordt níét door een vliegtuig doorboord. 
Het punt is alleen dat je daar niet honderd 
procent zeker van kunt zijn zolang de loop 
van de film duurt en de kans bestaat dat er 
alsnog iets voorvalt, verandert of  spaak 
loopt, een onvoorstelbare mogelijkheid die 
de eigenlijke ruimte van de verbeelding is.
 Dan loop je verder de tentoonstelling in. 
Onder helikoptergeruis ga je een tweede 
deur door, en je betreedt een grote open zaal 
– weids, donker en gedomineerd door een 
staande driehoek waarop drie van de vroeg-
ste films van Steve McQueen worden gepro-
jecteerd: Bear (1993), Five Easy Pieces 

(1995) en Just Above My Head (1996). De 
overgang van het luidruchtige en panora-
mische Static naar deze drie geluidloze 
zwart-witfilms is betekenisvol, ook omdat 
hier driemaal het grote zwarte lijf  van de 
kunstenaar pontificaal in beeld verschijnt. 
Een welbewust gebaar van de maker, deze 
indeling, alsof  hij je uitdaagt om de consis-
tentie in zijn oeuvre aan te wijzen, en daar-
bij meteen zelf  oppert dat die allereerst 
gegeven is in zijn lust om onbekommerd en 
onbeschaamd met de vormen aan de slag te 
gaan die overgeleverd zijn uit de traditie van 
de foto- en cinematografie, van Vertov en 
Rodchenko tot Scorsese.2

 Zo donker is het binnen dat je de titels van 
McQueens werk nauwelijks op de wanden 
kunt lezen, en slechts met veel moeite vind 
je de beschrijvingen ervan in het 51 pagi-
na’s tellende tentoonstellingboekje. En dat 
is precies de bedoeling. Niet dat die beschrij-
vingen storend zijn, integendeel, je zou ze 
eerder jaloersmakend concreet en accuraat 
moeten noemen. Zo leer je bijvoorbeeld, als 
je eenmaal gewend bent aan de duisternis, 
dat Just Above My Head ook de titel is van 
een roman van James Baldwin, en uit de 
werkbeschrijving van Five Easy Pieces wordt 
duidelijk dat de kunstenaar ter afsluiting 
van die film niet alleen voor het oog van de 
toeschouwer in het water heeft geürineerd, 
maar daar ten slotte ook nog uit alle kracht 
een keer in heeft gespuugd. 
 Een enkele keer echter doen de beschrij-
vingen toch afbreuk aan de beelden, vooral 
bij films waarvan de werking berust op een 
verrassingseffect, dat juist in een beschrij-
ving verloren gaat. Dat is bijvoorbeeld het 
geval in Prey (1999), een film waar een 
ouderwetse bandrecorder met groene en 
rode spoel in beeld verschijnt, terwijl er een 
onbestemd, tikkend geluid te horen is, alsof  
die recorder slechts het gemankeerd draaien 
van de eigen spoelkoppen opneemt – tot 
opeens het apparaat het luchtruim kiest en 
vastgebonden blijkt aan een witte weerbal-
lon. Dat opstijgen is alleen dan verrassend, 
mogelijk zelfs bevrijdend, als je er niet van 
tevoren op bent bedacht.3 Ook Pursuit 
(2005) is een voorbeeld van een werk dat 
gebaat is bij zwijgende terughoudendheid, 
en overgave van de kijker. Het werk bestaat 
uit vier reflecterende wanden, met in het 
midden een dubbelzijdig scherm waarop een 
twinkelend sterrenstelsel te zien is dat, dank-
zij de spiegelwanden, tot in het oneindige 
weerkaatst wordt. Ondertussen hoor je een 
onbepaald hijgend of  krakend geluid. Die 
geheimzinnige melkweg, dat is de kunste-
naar zelf, laat de tentoonstellingstekst 
weten; McQueen heeft fietslichtjes aan zijn 
lijf  bevestigd en is voor het oog van de came-
ra op een avond met een opgespelde micro-
foon de bosschages van het Amsterdamse 
Sarphatipark ingelopen. In dit beknopte 
tekstje wordt onbedoeld de zwakte van het 
werk blootgelegd, dat zich verraden heeft als 
geconstrueerd dwaallicht.4

 Op de twee tentoonstellingsverdiepingen 
die Schaulager aanbiedt, presenteert 
McQueen zijn oeuvre even zelfbewust als 
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nauwgezet. Ga je op de inleiding van de 
catalogus af, waarin de directeur van de 
Laurenz Stiftung / Schaulager de samen-
werking met de kunstenaar omschrijft als 
een ‘Processie van Echternach’, dan is 
McQueen tot het uiterste gegaan om de con-
dities van de perfect geoutilleerde en ruime 
zalen ten volle te benutten. Maar liefst 
twaalf  aparte filmruimtes stonden tot zijn 
beschikking, afgezien nog van de eerste, 
inleidende zaal waar Static te zien is en de 
twee grote tussenruimtes op beide verdie-
pingen waar meerdere werken, ook foto’s en 
fotoreeksen, naast elkaar worden getoond. 
De technische apparatuur, zoals beamers en 
geluidsboxen, zijn in elke zaal zoveel moge-
lijk aan het zicht onttrokken, zodat de toe-
schouwer al zijn aandacht kan richten op 
het scherm, naar het voorbeeld van de klas-
sieke cinemazaal. 
 McQueen heeft altijd al veel waarde 
gehecht aan de omstandigheden waarin 
zijn werk te zien was. Zijn eerste films wer-
den geprojecteerd in een zelfontworpen, 
provisorische ruimte met zwarte wanden 
waar stoelen en banken ontbraken, met een 
licht glanzende donkere vloer van zeven bij 
vier en een projectiescherm van drie meter 
hoog dat de hele achterzijde innam.5 Die 
zorg voor de condities van de presentatie 
tekent de kunstenaar, die de vorm en mate-
rie van zijn werk minstens zo belangrijk 
acht als een mogelijke inhoud. Daarnaast 
spreekt er een besef  uit dat het door Walter 
Benjamin met zorg gedefinieerde, passé ver-
klaarde begrip aura in het tijdperk van de 
technische reproduceerbaarheid heeft 
plaatsgemaakt voor de oppervlakkige schit-
tering van de volmaakte weergave, de ver-
bluffende kwaliteit van surround geluid en 
high definition beeld. Opvallend wat dat 
betreft is dat McQueen op beide verdiepin-
gen van de tentoonstelling één keer de origi-
nele projectieapparatuur in stelling brengt. 
Motormaaiergrote 16mm-projectoren 
laten twee films in hun originele, analoge 
staat zien, respectievelijk Charlotte uit 2004, 
waarin het opengesperde, vochtige oog van 
actrice Charlotte Rampling in een roodver-
lichte ruimte wordt aangeraakt door de 
gestrekte vinger van McQueen, en Running 
Thunder uit 2007, waarin een paard figu-
reert dat eindeloos in een groene weide lig-
gen blijft.6 Je ziet de filmstroken met eigen 
ogen door de magisch snorrende projector 
lopen, en wordt herinnerd aan wat er nood-
zakelijkerwijs verloren gaat bij de presenta-
tie van dit beeldmateriaal in een museum-
zaal. Tegelijk wijzen juist deze archaïsche 
apparaten terug naar een oorsprong, en 
daarmee beslist ook naar de autoriteit én 
aura die verbonden zijn met de scheppende 
hand.

3. Western Deep (2002)

In zijn recente Versuch über den Stillen Ort 
schrijft Peter Handke over het toilethok op 
de boerderij van zijn opa, waar het spaarza-
me licht uit de houten planken van het hok 
zelf  leek te ontstaan, een herinnering die 
voor hem onlosmakelijk verbonden was 
met een film uit zijn jeugd. Daarin gaat een 
Amerikaanse jongen in een prairiedorp op 
gezette tijden, zonder dat hij zijn behoefte 
moet doen, op de drempel van het toilethok 
zitten om de stilte die er heerst tot zich te 
nemen – waarbij de sterren, aldus Handke, 
vanuit de hemel op hem neerkijken. Voor 
Handke is dit stille kijken en luisteren, en 
zich ondertussen ook door iets of  iemand 
bekeken weten, de ervaring van de stille 
plek.
 In McQueens tentoonstelling in Schaulager 
dient zo’n lege of  stille plek zich aan in de 
ruimte waar een van de schelste werken 
wordt getoond, de grootste zaal van de ver-
dieping op niveau -1, onder de grond dus. 
Het is de ervaring van een privilege7, want 
je geniet een groot voorrecht, vind je, dat je 
dit kan en mag zien. Buiten zal de zon nog 
schijnen, maar beneden in deze ruimte bin-
nen in de bunker is het baarmoederlijk don-
ker. Een zekere vermoeidheid zou begrijpe-
lijk zijn, maar het tegendeel is het geval, en 
wel omdat – al is dat een besef  dat pas ach-
teraf  daagt – het geheel van films en foto’s je 
duidingsdrang heeft teruggedrongen, waar-
door je je kunt overgeven aan een gecon-
centreerd, verwachtingloos schouwen. 
 De film heet Western Deep (2002).8 Je 
hoort harde, industriële klanken en denkt 
aan techno, en alsof  de donkere lege film-
zaal een dansvloer is, sper je je ogen wat wij-

der open, spreid je je armen uit om iets op te 
vangen van wat onherroepelijk komen 
gaat. Op het wandbrede scherm valt niets 
herkenbaars te zien, ook niet in de korte 
lichtflitsen die een zeker ritme doen vermoe-
den, maar geen enkel doorzicht bieden. Het 
is een beeld zoals je dat als forens voor ogen 
krijgt als je wakker wordt op het moment 
dat de trein de tunnel naar Brussel Centraal 
is ingereden en je, naar buiten starend, 
maar niet kan geloven dat wat je ziet een 
reeks van in de tunnelwand gemonteerde 
verticale tl-buizen is.
 In de eerste minuten van Western Deep 
geeft het beeld niets te zien, al ga je na een 
tijdje de oplichtende stofjes en beschadigin-
gen op de grofkorrelige super 8mm-film 
opmerken, wat alleen maar aan de fascina-
tie bijdraagt, ook omdat het geluid belooft 
dat je inspanning achteraf  niet voor niets 
zal zijn geweest. De vraag wat dit in hemels-
naam te betekenen heeft, doet er even niet 
toe. Tot opeens een stalen deur openklapt, 
en je mannen met gele helmen en blauwe 
overalls een kooi ziet uitstappen, uit een lift 
die tot diep in de aarde is gezakt – dit alles 
gefilmd in één enkel shot, door een camera 
die zelf  geen enkele beweging had te volvoe-
ren.9 Wat volgt is een montage van onder-
belichte beelden met veel harde cuts, bege-
leid door het geluid van drilboren, 
generatoren en iets wat op een hartslag 
lijkt, onderbroken door korte momenten 
van stilte. Je ziet een mijnwerker over een 
drilboor gebogen staan, je ziet sijpelend, 
druppelend, stromend grondwater, je ziet 
een zwarte, bezwete man met dreadlocks en 
een thermometer in zijn mond. Door dat 
claustrofobische gebrek aan ruimte in de 
vochtige krochten hebben de beelden de 
esthetiek van een kijkoperatie, inclusief  de 
angstige verwachting dat het naaldoog, dat 
gestuurd lijkt door je eigen begerig kijken, 
elk moment kan stuiten op de vliesachtige 
omhulling van een vitaal orgaan.
 De grootste spanning is die tussen wat je 
ziet en net niet ziet, wat je denkt te herken-
nen en wat je niet eens opmerkt omdat er 
geen herkenning mogelijk is. Een apotheose 
volgt op het einde van de film. Het zijn beel-
den van een groep van tientallen zwarte 
mannen die, gekleed in niet meer dan een 
blauwe lendendoek, een verhoging op en af  
stappen op het teken van twee rood oplich-
tende waarschuwingslampen en een zoe-
mer, die in de filmzaal in stereo klinkt. Je 
gelooft je ogen niet als je de mannen ziet 
opgesteld in twee lange rijen in de betegelde 
ruimte, waar ze met honderd tegelijk dezelf-
de voorgeschreven beweging uitvoeren. 
McQueen drijft dat ongeloof  op de spits door 
ten langen leste het geluid weg te draaien en 
van buiten, door een klein observatieven-
ster, de mannen te blijven filmen die niet 
ophouden de verhoging op en af  te stappen, 
de kijker zo tot heimelijke getuige makend 
van een volmaakte dystopie in het genre 
Metropolis. 
 Maar dit is geen fictiefilm, dit is werkelijk-
heid. Dit zijn mijnwerkers in de Zuid-
Afrikaanse goudmijn Tau Tona, de diepste 
mijn ter wereld die tijdens het apartheidsre-
gime bekendstond onder de naam Western 
Deep. McQueen heeft zich verbaasd over het 
uitblijven van ophef  over dit laatste deel van 
zijn film, waarin te zien is hoe de mijnwer-
kers aan mensonwaardige fysieke tests 
onderworpen worden; de beeldende kunst 
heeft kennelijk niets te betekenen, verzucht-
te hij.10 Dat kan zijn, maar daar staat tegen-

over dat McQueen zelf  op geen enkele 
manier heeft geprobeerd die verontwaardi-
ging op te roepen, door bijvoorbeeld te ope-
nen of  af  te sluiten met een statement, zoals 
voorgangers Storck en Ivens dat deden in 
hun interbellumfilm over de Borinage, of  
door informatie aan te bieden over de eco-
nomische en politieke omstandigheden van 
de mijnwerkers, zoals Orwell in zijn mijn-
werkersreportage The Road to Wigan Pier. 
Misschien is het ‘probleem’ in dit opzicht 
wel dat Western Deep te véél te betekenen 
heeft, te véél te zien en te ervaren geeft, niet 
in de laatste plaats dankzij Sean Bobbit, de 
cameraman met wie McQueen hier voor het 
eerst samenwerkte en die de speelfilm 
Hunger van zulk etherisch licht voorzag. Het 
sublieme Western Deep is met andere woor-
den een kunstwerk dat eerder tot verder en 
beter kijken aanzet dan tot actie. Dat is een 
kwaliteit op zich.

4. Hunger (2008)

Sinds 2008 maakt McQueen ook speelfilms. 
Die ontwikkeling zal ingegeven zijn door het 
verlangen om morele en politieke vraag-
stukken ter sprake te brengen, daartoe aan-
gezet door de ervaring dat Western Deep wel-
iswaar veel bewondering, maar geen enkele 
verontwaardiging oogstte. Zowel Hunger 
(2008) als het latere Shame (2011) zijn 
gemaakt om reacties op te wekken en de kij-
ker steeds opnieuw zijn plaats te laten bepa-
len in een respectievelijk politiek en psycho-
logisch-seksueel conf lict waar de 
verschillende posities zo overtuigend moge-
lijk worden geënsceneerd. Door een veel-
voud aan perspectieven aan te reiken, rekt 
McQueen het gangbare oordeel op.
 Hunger begint, dit in tegenstelling tot 
Western Deep, met een summiere aanvangs-
tekst, al is dat zeker nog geen statement. 
Vermeld wordt dat eind jaren zeventig IRA-
leden in de Noord-Ierse Maze-gevangenis 
actie voeren voor een status als politieke 
gevangene; de actie wordt blanket protest en 
dirty protest genoemd. Het eerste halfuur 
van de film is er zo goed als geen dialoog, het 
narratief  wordt door montage voortge-
stuwd. De eerste scène duurt amper een 
paar seconden en is gefilmd vanaf  knie-
hoogte: een jonge vrouw slaat, belicht door 
goudkleurig winters namiddaglicht, met 
zichtbare verontwaardiging de deksel van 
een vuilnisemmer op het asfalt. De tweede 
scène laat een close-up zien van een volstro-
mende wasbak, in beenhard toiletlicht. Je 
ziet de linker- en de rechterhand van een 
man die zijn verlovings- en trouwring routi-
neus van zijn vingers wringt en op de was-
bakrand legt, waarna hij zijn handen in de 
wasbak dompelt.11 Vanuit een scherpe hoek 
– het is alsof  je over zijn schouder meekijkt 
– zie je dat zijn knokkels gezwollen en ont-
veld zijn, en dat de vingers een moment ver-
stijven als de vuisten in het ontsmettende 
water worden gedompeld. In het volgende 
shot is de camera gericht op de spiegel boven 
de wasbak, en zie je het gezicht van de eige-
naar van de vuisten. De vraag of  deze man 
zichzelf  nog in de spiegel kan kijken, is met 
dit ene beeld gesteld. 
 Met dit shot, of  eigenlijk al een seconde 
eerder, met de gefilmde reflex van de ont-
velde handen in het koude water, roert film-
maker McQueen het wezen van de speelfilm 
aan, namelijk de ‘beweging het personage 
in’, zoals Willem Jan Otten dat heeft 

omschreven.12 Het is het moment dat de kij-
ker toegang krijgt tot een intimiteit van een 
personage en dus met hem kan gaan meele-
ven. Het personage wordt iemand die je 
kent. Dat heeft meteen consequenties, 
omdat je in het meeleven met iemand ook 
altijd tot op zekere hoogte medeplichtig aan 
zijn of  haar daden wordt.
 In Hunger blijk je, zo wordt in het eerste 
halfuur duidelijk, mee te leven met een 
gevangenbewaarder die de taak heeft het 
protest van de gevangenen neer te slaan. Je 
ziet hem op zijn werk, maar ook in zijn eigen 
woning, bij het Engelse ontbijt (vette worst-
jes en een drillend spiegelei) dat zijn bleke, 
spichtige vrouw – is ze bang dat zijzelf  met 
de knoet zal krijgen, of  vreest ze simpelweg 
voor het leven van haar man? – voor hem 
klaarmaakt. Geen woord spreken de twee 
met elkaar, maar hoe de verhoudingen bin-
nen het huwelijk liggen wordt duidelijk uit 
één schitterende close-up, opnieuw schijn-
baar vanaf  ’s mans schouder gefilmd, op het 
moment dat hij de kruimels van het servet 
veegt dat op zijn knieën gespreid ligt; de 
camera laat in een volgend shot zien hoe de 
kruimels als tandgruis op het tapijt liggen.
 Eenmaal in de gevangenis, zien we de 
man in bezwete hemdsmouwen buiten in de 
sneeuw een sigaret roken. Nu hij enkele 
minuten zijn (beuls)werk kan onderbreken, 
dat voor hem evengoed als voor de gevange-
nen een vernedering inhoudt, wordt zijn 
opluchting tastbaar; juist dan dwarrelt er 
een sneeuwvlok op de knokkel van zijn 
vuist, en voel je opnieuw samen met hem 
een korte pijn, na het contact tussen vlok en 
schaafwond. Nog één keer zal McQueen in 
de film de kijker op deze manier laten meele-
ven en medeplichtig maken. Het gebeurt als 
de bewaarder tijdens een met veel geweld 
opgelegde knip- en scheerbeurt een van de 
gedetineerden in zijn gezicht probeert te 
slaan, maar in plaats van een kaak of  juk-
been vol de stenen toiletmuur raakt. Vreemd 
genoeg is de plaatsvervangende pijn, als je 
dat zo kunt noemen, hier veel sterker dan bij 
de uiteindelijk gewelddadige dood van de 
bewaarder, die door een IRA-killer wordt 
afgemaakt wanneer hij zijn demente moe-
der in een verzorgingshuis bezoekt – tijdens 
de Troubles werden in totaal 39 cipiers ver-
moord. De film is dan pas halverwege.
 De positie van de bewaarder zet McQueen 
af  tegen die van een jonge gevangene, die de 
Maze-gevangenis binnenkomt per detentie-
busje, en die je vervolgens in het tl-licht van 
een wachtlokaal ziet staan tegenover een 
zittende beambte, met nog eens twee gevan-
genisbeambten aan zijn zijde en één in zijn 
rug. Davey Gillen heet deze jonge kerel, die 
zich voor het oog van de vier mannen moet 
uitkleden, nadat hij heeft geweigerd zijn 
gevangeniskloffie aan te trekken. Het 
moment dat hij zijn onderbroek in een aar-
zelende beweging over zijn witte billen 
schuift, is het moment van identificatie, ‘de 
beweging het personage in’. Gillen krijgt 
een deken uitgereikt en onderweg naar de 
cel zie je nog net één bewaarder uithalen 
voor een gerichte klap met de karwats; wie 
de film tweemaal bekijkt ziet dat het ‘onze 
man’ met de ontvelde knokkels is.
 Met een bebloed achterhoofd komt de 
jonge, bedeesde man aan in het hart der 
duisternis. In zijn cel staat hij oog in oog 
met een medegedetineerde, die met zijn 
baard en wilde blik een holbewoner lijkt. De 
celwanden gaan bedekt onder een dikke 
laag strontplamuur, door het open raam 

Western Deep, 2002, videostills. Courtesy the Artist / Marian Goodman Gallery, New York / Paris and Thomas Dane Gallery, London © Steve McQueen
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stroomt koude lucht en kleurloos licht. Net 
als bij de gevangenenbewaarder zoomt 
McQueen in op de handen van de nieuwe 
gevangene. Je ziet hem – in een latere scène, 
als hij al wat meer gewend is aan zijn nieu-
we omgeving – zijn gestrekte hand door een 
klein gat in het venster van gevlochten 
staaldraad steken. Het sneeuwt, er dwarre-
len sneeuwvlokken op zijn handpalm, en 
met zijn andere hand probeert hij een 
strontvlieg op zijn vinger te laten lopen, wat 
in eerste instantie niet lukt, alsof  die vlieg 
de hand te ranzig acht om erop neer te strij-
ken. Een volgend stadium van gewenning 
wordt getoond als Gillen en zijn medegevan-
gene in het licht van een zonsondergang 
loom en lui de tijd zitten te verbeiden in de 
met stront besmeerde cel. Het amberkleuri-
ge licht is een beeldrijm van de openings-
scène, waar de jonge vrouw met een vuil-
nisbakdeksel op het asfalt sloeg. De twee 
gevangenen ogen tevreden, contempleren 
de muren en kijken haast vertederd naar 
het wit van de krioelende maden, immuun 
geworden voor de geuren die voor een 
nieuwkomer ondraaglijk moeten zijn. In dit 
licht ziet het er inderdaad haast paradijse-
lijk uit, zodat je heel even kan denken dat je 
op geen andere dan juist op die plek zou wil-
len zijn.13 Op dat moment is de regisseur 
geslaagd in zijn opzet, hij heeft je de schoon-
heid van de opstand leren inzien en een lijfe-
lijke identificatie teweeggebracht met de 
kant van de ‘terroristen’, wat moeilijk voor-
stelbaar zou zijn geweest in een ander genre 
dan de speelfilm. 
 Ook McQueen zelf  moet zich geïdentifi-
ceerd hebben met het noeste werk dat de 
gevangenen indertijd in hun cellen door 
middel van hun strontprotest verrichtten. 
In Hunger laat hij de twee celgenoten met 
kunstige zorg en aandacht hun eigen stront 
in concentrische cirkels op de muren aan-
brengen. Als ten slotte een bewaker, gehuld 
in een rubberen overall en met een gasmas-
ker op, de cellen met een hogedrukspuit 
schoon komt maken, laat McQueen in eer-
ste instantie de verbazing op het gezicht van 
de schoonmaker zien, die een paar secon-
den lang aanschouwt wat hij vervolgens 
geduldig uitwist: een indrukwekkend stuk 
outsiderkunst.
 Als kijker ben je al diep de geschiedenis 
ingezogen voordat de eigenlijke hoofdper-
soon Bobby Sands, gespeeld door de prote-
ische Michael Fassbender, na een halfuurtje 
film zijn opwachting maakt. Hunger vertelt 
uiteindelijk het verhaal van de IRA-militant 
Sands, de twintiger die in 1981 in de Maze-
gevangenis stierf  na een maandenlange 
hongerstaking, die na hem in estafettevorm 
werd voortgezet door medegedetineerden, 
waarbij nog eens negen gevangenen het 
leven zouden laten. 
 De sleutelscène van de film gaat precies 
aan die hongerstaking vooraf; het is een 
dialoog (mede geschreven door de Ierse 
toneelauteur Enda Walsh) tussen een pries-
ter en Sands over het nut en de zin van het 

grote offer dat de IRA-strijder voor zijn ide-
aal wil brengen. Kernargument van de 
priester is dat Sands geen waardering meer 
kan opbrengen voor het leven, na vier jaar 
in de hel van een stinkende gevangenis te 
hebben gezeten, en dat hij daarom niet in 
staat is over zijn leven en dat van anderen te 
beslissen. Sands argumenteert dat zijn leven 
tenminste een echt leven is, geen retorische 
constructie, en dat hij, de revolutionair, 
nodig is om het leven van een hartslag [a 
pulse] te voorzien. McQueen brengt het 
gesprek in beeld in een zogeheten two shot, 
dat wil zeggen dat de twee acteurs in het-
zelfde kader getoond worden, een shot van 
niet minder dan zestien minuten, in een 
scène die in totaal 22 minuten duurt en ein-
digt met een close-up van een met peuken 
gevulde asbak. 
 Na deze uitbarsting van pure dialoog 
keert het zwijgen waarmee de film aanving 
terug. In een scène van goed drie minuten, 
gefilmd in één enkel long shot, zien we hoe 
een bewaarder een gevangenisgang vol pis 
met ammoniak overgiet en met een trekker 
schoonveegt. Behalve die vegende bewaar-
der gebeurt er helemaal niets, ook niet in 
filmisch opzicht – het shot is in die zin even 
radicaal leeg als de opening van Western 
Deep. In beide films wordt de routine van 
arbeid beklemtoond, waarvan de beklem-
mende duur normaal gezien niet toonbaar, 
want te saai wordt geacht, zeker in een com-
merciële bioscoopfilm. McQueen weet de 
aandacht echter over de volle lengte van de 
gang (die zoals elke gevangenisgang een 
bepaalde minimalistische schoonheid bezit) 
vast te houden, tot aan het uiteinde opeens 
de autoritaire stem van Margaret Thatcher 
klinkt, die met de haar bekende dictie de 
hongerstakers de oorlog verklaart: ‘They 
seek to work on the most basic of  human emo
tions, pity, as a means of  creating tension, and 
stoking the fires of  bitterness and hatred.’ Het 
volgende zwevende shot is dat van een 
droomblauwe ziekenhuiskamer, met onder-
aan op het bed het bleke gezicht en het uit-
gemergelde lichaam van Bobby Sands – de 
man die tot het uiterste ging.
  In Hunger contrasteert de vrijheidsbeper-
king van de gevangenen sterk met de onge-
kende hoeken en standpunten waaruit hun 
leven in beeld wordt gebracht. McQueens 
daaropvolgende film, Shame (2011), is een 
meer conventionele filmvertelling, gemaakt 
met een veel minder bescheiden budget dan 
het debuut. Shame kent een vrij ingetogen 
belichting en cameravoering, een in alle 
opzichten klassieke soundtrack (Bach, 
Sinatra) en een heus psychologisch verkla-
ringsschema. De toevlucht tot dat schema en 
tot een zeker determinisme – de suggestie dat 
de in zijn pornoverslaving gevangen Brandon 
(opnieuw gespeeld door Fassbender) zelf  een 
misbruikverleden heeft gehad – was mis-
schien wel de meest opmerkelijke ontwikke-
ling die de film liet zien. Het leek moeilijk te 
rijmen met een maker en kunstenaar die als 
‘ontsnappingsartiest’ kan worden gekaderd 
– een kunstenaar die dat kader ook zelf  
naar voren brengt.

5. Ontsnappingsartiest

Portrait as an Escapologist (2006) heet het 
60 bij 40 centimeter grote zelfportret in 
zwart-wit waarop Steve McQueen te zien is 
met zware kluisters om enkels, polsen en 
nek. De tentoonstelling in Schaulager toon-
de het beeld niet, maar uit de catalogus is op 
te maken dat het normaal alleen in serie te 
zien is, 6 portretten hoog en 25 breed. Beeld 
na beeld wordt de kunstenaar aan de muur 
genageld, uitkijkend naar de kans op ont-
snapping die in de titel wordt beloofd, maar 
die niet plaats kan vinden zonder de ver-
beelding van de toeschouwer, degene die de 
maker natuurlijk al in eerste instantie 
geframed heeft. Dit portret als ontsnappings-
artiest zou dan ook uitstekend als imaginair 
werk kunnen figureren – ontsnappend aan 
een duiding omdat niemand het ooit werke-
lijk zag.
 Zelf  lijkt McQueen evengoed te willen 
ontsnappen aan de herhalingsdwang waar-
toe hij als succesvol beeldend kunstenaar 
makkelijk zou kunnen vervallen, en wel 
door zich te committeren aan verschillende 
beeldende vormen. Hij maakt films, foto’s 
en installaties, en in het Amsterdamse 
Vondelpark waagde hij zich zelfs aan een 
landschappelijke interventie, al werd die 
van overheidswege na twee weken weer 
ongedaan gemaakt.14 Als officiële ‘War 

Artist’ liet hij zich uitzenden naar het door 
de Britten veroverde zuiden van Irak, wat 
uiteindelijk resulteerde in het veelbespro-
ken werk Queen and Country (2007-2009), 
een eikenhouten portfoliokast met 160 
postzegelvellen, met daarop de beeltenissen 
van gesneuvelde Britse soldaten – een werk 
dat McQueen zelf  als onvoltooid bestempelt 
zolang de postzegels niet door de Royal Mail 
in de handel worden genomen, maar dat hij 
niettemin een aparte ruimte in de tentoon-
stelling gaf. 
 Queen and Country is een variant van 
Bringing the War Home, en raakt als zodanig 
tamelijk snel uitgeput. Een paar keer trek je 
een lade uit de kast en bekijk je de afbeeldin-
gen op de zegelvellen van de afzonderlijke 
soldaten, daarna is het wel mooi geweest. 
Voor de rest kun je volstaan met opinies 
over het werk, de pro’s en contra’s, net als 
bij een zogeheten provocatief  werk van 
artiesten zoals Damien Hirst of  Wim 
Delvoye. Het verschil is natuurlijk dat 
McQueens werk zich veel sterker politiek 
laat lezen; als kunstenaar wordt hij in dat 
opzicht ook een stuk serieuzer genomen. 
McQueen geldt als een beeldenmaker die de 
grove asymmetrische verhoudingen laat 
zien van een wereld die het kolonialisme 
alleen in naam heeft afgeschaft, iemand die 
wijst op de consequenties van een door mul-
tinationals bepaalde neoliberale wereldor-
dening. En dat is zeker niet bezijden de 
waarheid. Het wordt bijvoorbeeld bevestigd 
door een film als Gravesend (2007), waar-
voor McQueen met een camerateam naar 
centraal-Congo afreisde en er de handmati-
ge coltanwinning vastlegde, onder meer 
gebruikt bij de fabricatie van mobiele tele-
foons en laptops, waarna hij die beelden in 
de montage afzette tegen de cleane, uiterst 
precieze industriële verwerking van het 
kostbare erts in een hightechfabriek in 
Engeland – de zwarte arm van een Congolees 
maakt in één cut plaats voor de stalen grijp-
arm van een robot. 
 Het punt is alleen dat zo’n algemene poli-
tieke duiding van het oeuvre zich al snel een 
goed geweten aanpraat, zeker omdat de 
kunstenaar noch zijn beschouwers afstand 
wensen te nemen van een al evenzeer geglo-
baliseerde kunstwereld.15 Bewust de esthe-
tiek benadrukken lijkt hier dan wel zo eer-
lijk. Daarmee is ook veel gewonnen. Een 
nieuwe manier van kijken en ervaren biedt 
wel degelijk de mogelijkheid van een uitweg 
– hoe voorwaardelijk ook. Het is namelijk 
niet niks wat Steve McQueen in zijn beste 
werk teweegbrengt. Hij bezit de gave je aan 
zijn beelden te kluisteren, hij weet ver-
trouwde manieren van kijken te ontmante-
len, is in staat de bekend geachte wereld tot 
staan te brengen. De ervaring die dat ople-
vert is er een van schoonheid. En wat is 
schoonheid anders dan de belofte van een 
onomkeerbare verandering?16 
 Kijk je naar de drie hoogtepunten uit 
McQueens werk, en dat zijn Deadpan, 
Western Deep en Hunger, dan gaan die over 
de disciplinering van het menselijk lichaam 
en het menselijk bestaan, waarbij ze steeds 
de minieme ruimte weergeven die voor een 
mogelijke ontsnapping beschikbaar is.17 Die 
ruimte bestaat niet voor de getoonde perso-
nen en personages, van wie de routines 
vastliggen en op film tot in eeuwigheid wor-
den herhaald. Voorlopig ligt de mogelijk-
heid van een ontsnapping alleen in de radi-
caal ongedisciplineerde manier waarop de 
disciplinering in beeld gevangen wordt, tel-
kens opnieuw. 

Noten

 1  David Foster Wallace’ omschrijving van zijn 
postuum verschenen De bleke koning: ‘Opnieuw 
dreigt er iets enorms te gebeuren, maar 
uiteindelijk gebeurt er niets.’ Amsterdam, 
Meulenhoff, 2013, p. 599.

 2  Een van de bekendste uitspraken van 
McQueen, z’n poëtica zo je wil (naar aanleiding 
van zijn voortijdige vertrek van de Tish School 
of  the Arts): ‘What I wanted to do was throw a 
camera up in the air but no one was letting me do 
that.’

 3  Niet vermeld in het tentoonstellingsboekje, 
maar wel in een interview met de kunstenaar 
in de catalogus, is dat het tikken op de 
geluidsband van een tapdanser afkomstig is. 

 4  Pursuit is een kwetsbaar kunstwerk. Het met 
zorg gecreëerde universum wordt al verstoord 
als een andere bezoeker bij het licht van de 
sterren probeert te lezen wat hij in godsnaam 
te zien krijgt, of  als een ijverige suppoost 
kauwgom smakkend en driftig op zijn bic 
drukkend controleert wie er toch zo lang in die 

duistere tentoonstellingsruimte blijft wachten 
tot hij eindelijk alleen is.

 5  Okwui Enwezor, From Screen to Space: Projection 
and Reanimation in the Early Work of  Steve 
McQueen, gepubliceerd in de tentoonstellings-
catalogus. 

 6  Het paard is gestorven, al wilde je dat kennelijk 
niet zien: ‘Soon we notice that the open eye never 
blinks, the tail does not shoo the fly away, the 
horse’s flanks are not rising and falling with each 
breath.’

 7  Bart Verschaffel: ‘De schoonheidservaring is 
zeker zeer persoonlijk, maar het persoonlijke 
impliceert geen epistemologisch solipsisme. Het 
duidt op het geprivilegieerde karakter van de 
vaststelling. Ik weet zeker dat x absoluut mooi is 
omdat ik op het juiste moment op de juiste 
plaats was en getuige was van de ‘onthulling’.’ 
Bart Verschaffel, De zaak van de kunst, Gent, 
A&S Books, 2011, p. 120.

 8  Western Deep was voor het eerst te zien op 
Documenta 11, onder de artistieke leiding van 
Okwui Enwezor, die McQueen al kent sinds zijn 
eerste expositie als beeldend kunstenaar in 
Londen.

 9  Een tilt shot wordt de camerabeweging naar 
bijvoorbeeld de top van een wolkenkrabber 
genoemd, waarmee de lengte van het gebouw 
wordt benadrukt. Je zou dit een tilt shot met 
andere middelen kunnen noemen, een tilt shot 
ad absurdum.

 10  McQueen in de tentoonstellingscatalogus, in 
gesprek met Adrian Searle: ‘Instead people asked 
if  we’d made it up. There was no outrage. There 
was nothing. I thought to myself, this is how 
powerful art is – it doesn’t mean anything.’

 11  Eenzelfde shot als dat waarmee de Congolese 
coltandelver in het zeventien minuten durende 
Gravesend (2007) in beeld wordt gebracht.

 12  Vrij naar Mièville definieert Willem Jan Otten 
in Een museum van licht ‘de beweging het 
personage in’ als het moment waarop degene 
op het doek iemand wordt van wie we een 
geheim weten. Otten voegt daaraan toe: 
‘Inleving begint op het moment dat we meer 
van een personage afweten dan de anderen.’ 

 13  Roland Barthes schrijft in La Chambre claire dat 
een oude foto van een stedelijk landschap 
(Alhambra, gefotografeerd door Charles 
Clifford) bij hem het verlangen opwekt precies 
dáár te willen wonen: ‘Ce désir d’habitation, si je 
l’observe bien en moimême, n’est ni onirique (je ne 
rêve pas d’un site extravagante) ni empirique (je ne 
cherche pas à acheter une maison selon les vues 
d’un prospectus d’agence immobilière); il est 
fantasmatique, relève d’une sorte de voyance qui 
semble me porter en avant, vers un temps utopique, 
ou me reporter arrière, je ne sais où de moi
même…’ 

 14  James Rondeau merkt in de catalogus op dat 
het opvallend is dat er nog nooit werk van 
McQueen in diens woonplaats Amsterdam te 
zien was, op Blues Before Sunrise na, waarvoor 
de lampen van de lantaarnpalen in het 
Vondelpark met blauwe folie bedekt werden (in 
het echt niet zo fabelachtig mooi als op de 
foto’s), wat door bestuurders na twee weken als 
te onveilig werd gebrandmerkt. Feit is dat het 
Stedelijk Museum ter plaatse geen werk van 
McQueen bezit, in tegenstelling tot het Van 
Abbemuseum in Eindhoven en Museum 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

 15  Schaulager is een instituut dat bestaat dankzij 
erfgenamen van het farmaciebedrijf  Roche 
(borstkankermedicijnen, Tamiflu).

 16  Deze ervaring van een ontdekking, een 
interruptie, een totaliteit, wordt al sinds 
eeuwen omschreven met de term schoonheid, 
al heeft dat begrip in de postmoderniteit, zo 
leert Bart Verschaffel in De zaak van de kunst, 
het vaak af  moeten leggen tegen het begrip van 
het sublieme, waar we de afgelopen decennia 
onze machteloosheid en sprakeloosheid mee 
uitdrukten vis à vis het schitterende, 
verbluffende, niet te duiden beeld: ‘Zowel binnen 
de filosofie als binnen het kunstdiscours gaat het 
diskwalificeren van de schoonheid echter steeds 
meer gepaard met het doorschuiven van de 
oude waarheidsaanspraken van de schoonheid 
naar het sublieme.’ Verschaffel, op. cit. (noot 7), 
p. 103.

 17  De these van Walter Benjamin in zijn 
platgeciteerde Kunstwerkessay, dat de film de 
ongekende dwangmatigheid van het moderne 
leven in de weergave daarvan laat ‘exploderen’, 
strekt zich nog tot in het werk van McQueen 
uit. Rancière zou later in een ander verband, 
maar voortdenkend binnen deze opvatting van 
esthetica, spreken van een interventie in ‘le 
partage du sensible’.

Steve McQueen, tot 1 september in Schaulager, 
Ruchfeldstrasse 19, 4142 Münchenstein / 
Basel  (061/335.32.32; www.schaulager.org).

De stomme film Catch (1997) van Steve 
McQueen is momenteel te zien in de groeps-
tentoonstelling Sympathy for the Devil, tot  
30 november in de Vanhaerents Art 
Collection, Anneessensstraat 29, 1000 
Brussel (02/511.50.77; www.vanhaerents 
artcollection.com). Hunger, 2008, filmstills © Steve McQueen
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Nieuws
Berlin.Status. Het is algemeen bekend dat Berlijn interna-
tionaal een grote aantrekkingskracht uitoefent op jonge 
kunstenaars. Sinds enige tijd kent de stad initiatieven die 
een poging doen om een overzicht te bieden van deze ‘jonge 
kunst’. In de zomer van 2011 was er de ‘Leistungsschau’ 
Based in Berlin, geïnitieerd door de senaat van Berlijn, die op 
weinig bijval kon rekenen. Een jaar nadien startten curator 
Christoph Tannert en de kunstenaar en kunstwetenschap-
per Sven Drühl het onafhankelijke onderzoeksproject 
Berlin.Status op. Het leidde tot twee groepstentoonstellin-
gen in Künstlerhaus Bethanien, waar telkens vijftig kunste-
naars geboren tussen 1973 en 1984 werden gepresenteerd. 
Bij de tentoonstelling werd een tweedelige catalogus gepu-
bliceerd. Over twaalf  jaar wil het project de huidige genera-
tie herbekijken en afzetten tegen de op dat moment nieuwe 
Berlijnse generatie.
 De centrale vraag bij deze initiatieven is telkens of  de 
kunstscene in Berlijn zich eigenlijk wel onder één noemer 
laat brengen. Hebben deze kunstenaars überhaupt op 
esthetisch vlak iets gemeenschappelijks of  delen ze slechts 
eenzelfde artistiek toevluchtsoord?
 Jaarlijks stromen honderden jonge kunstenaars naar 
Berlijn. Sommigen blijven slechts een paar maanden, genie-
ten van het hedonistische feestleven, produceren amper 
kunst, hebben geen bezoldiging en verlaten dientengevolge 
gedesillusioneerd weer het creatieve Mekka. Zo merkte de 
jonge Australische musicus Robert Coleman, die een poosje 
met zijn band in Berlijn verbleef, onlangs in het New York 
Times Magazine op dat er eigenlijk slechts twee verschillende 
types in Berlijn zijn: de creatieve toerist en de succesvolle, 
gevestigde kunstenaar (Coleman, In Berlin, you never have to 
stop, New York Times Magazine, 23 november 2012). 
 Voor kunstenaarsnomaden met potentie is Berlijn daad-
werkelijk de ‘Kunstmetropole ohne Konsens’. Nochtans ver-
oorzaken de intensieve gentrificatie en het neerstrijken van 
de ‘Easyjetset’ sinds enige tijd exorbitante verhogingen van 
de huurprijzen. Hoewel de ateliers altijd nog goedkoper zijn 
dan in andere kunststeden zoals Parijs, Londen en New York, 
kunnen de uit alle windrichtingen aangewaaide kunste-
naars hun hoofd vaak amper boven water houden. Het gros 
heeft namelijk een inkomen van minder dan 10.000 euro 

per jaar. In Berlijn zelf  is er van kunsthandel immers amper 
sprake. Deze onzekere randvoorwaarden worden echter niet 
in de beeldtaal van de jonge kunstenaars weerspiegeld. 
 Tannert en Drühl bezochten gedurende twee jaar ruim 
tweehonderd kunstenaars in hun studio’s, namen inter-
views af  en beoordeelden ze vooral naar persoonlijke smaak. 
Opvallend is dat de ‘Berlijnse’ esthetiek in alle opzichten 
heterogeen is. Vanwege het grote aantal internationale 
invloeden en het gebrek aan een aanwijsbare traditie is het 
tentoonstellingsconcept dan ook vooral op het uitlichten van 
afzonderlijke standpunten geijkt, waardoor er weinig collec-
tiefs overblijft. Het resulteerde tweemaal in een bonte en 
diverse opstelling, met video’s, (geluids)installaties, abstracte 
sculpturen, tekeningen, fotografie en schilderkunst.
 In de recentste tentoonstelling kon men bijzondere artis-
tieke invalshoeken onder meer terug vinden in het werk 
van de videokunstenaar Clemens Wilhelm (1980). Zijn pro-
vocerende video The Tourist, waarin een naakte man in een 
verlaten IJslands landschap seksuele handelingen met de 
overweldigende natuur uitvoert, raakt aan uiteenlopende 
beeldtradities, van romantiek tot pornografie. De confron-
tatie tussen de statische lavablokken en de perverse nudist is 
dusdanig absurd en in onbalans, dat je als toeschouwer 
benieuwd bent welk rotsblok het volgende slachtoffer zal 
worden. De immense, duistere zwart-witte lino Der neue 
Mensch (Chemnitz) van Claas Gutsche (1982) is een nachte-
lijke opname van een monumentale, socialistische mozaïek 
aan een Oost-Duitse Plattenbau. Zijn vakkundige techniek 
overschaduwt in eerste instantie de achterliggende bood-
schap – Gutsche’s werk wil de optimistische toekomstvisie 
bevragen die in het mozaïek belichaamd wordt door een uit 
de hand vliegende vredesduif. Een directe verwijzing naar 
de stad Berlijn vindt men terug in het werk van Larissa 
Fassler (1975). In haar panorama Warschauer Straße teken-
de ze alle architectonische facetten van deze (onder meer 
door partytoeristen fervent bezochte) locatie in al haar 
banaliteit op. 
 Het curatorenduo hield zich in de tentoonstelling en de 
zaalteksten afzijdig. De bezoeker werd uitgedaagd ieder werk 
op zijn eigen merites te beoordelen. De verzorgd uitgegeven 
catalogus biedt echter wel heel wat informatie en zorgt voor 
een goed aanknopingspunt tot verdere beschouwing. Aan 
elke kunstenaar zijn vier rijk geïllustreerde pagina’s gewijd. 
De curatoren bieden bondige, maar vurige introducties op 

het oeuvre van de relatief  onbekende kunstenaars. Aan hun 
subjectieve, maar treffende observaties valt veel leesplezier 
te beleven. Ze zijn doorspekt met lyrische metaforen, zelf  
samengestelde epitheta en associaties met muziek, film en 
literatuur. Derhalve is het project een belangrijk tijdsdocu-

Zaalzicht van Berlin.Status 2 met ‘Der neue Mensch (Chemnitz)’ (1982) 
van Claas Gutsche (achteraan)

Organisatie
Kortrijk Vlaandert VZW 
i.s.m. Stad Kortrijk

Info & Verkoop
Dienst Toerisme  t056 27 78 40 
Broelmuseum  t056 27 77 80 

Open elke donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 11 tot 18u

04/07>18/08
www.kortrijkvlaandert.org
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Michael Dans
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Call of the Mall wordt georganiseerd door de Stichting Kunst in het 
Stationsgebied in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling van de Europese Unie.

Lotte van den Berg, Bik Van der Pol, 
Maze de Boer, Fernando Sánchez 
Castillo, Nathan Coley, Robbie 
Cornelissen, Matthew Darbyshire, 
Ian Hamilton Finlay, Sylvie Fleury, 
Christian Jankowski, Krijn de Koning, 
Annette Krauss, Germaine Kruip, 
Agnieszka Kurant, Gabriel Lester, 
LIGNA, Antonio Vega Macotela, 
Sanja Medić, Alberto De Michele, 
John Miller, Wilfredo Prieto, 
Melle Smets, Lily van der Stokker, 
Pilvi Takala, Troika, Dries Verhoeven, 
Ester van de Wiel, Henrik Vibskov.

www.callofthemall.nl

Kunst in Hoog Catharijne 
en Utrecht Centraal
20 juni – 22 september 2013

Call of the Mall

Call of the Mall
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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ment van de huidige, inmiddels zeer internationale kunst-
scene in de Duitse hoofdstad, die ondanks de ingrijpende 
sociaal-economische veranderingen vooralsnog zijn mythi-
sche status behoudt als plek waar de actuele kunst alle ruim-
te heeft om te experimenteren.  Faby Bierhoff

p Berlin.Status 1 liep van 13 april tot 16 mei 2012, Berlin.
Status 2 van 24 mei tot 16 juni 2013 in Künstlerhaus 
Bethanien, Kottbusser Straße 10, 10999 Berlijn, 030/61 
69 030. 

Verdeling kunstsubsidies blijft voor discussie zorgen. 
Het advies dat de Raad voor Cultuur in mei uitbracht, zal 
door Staatssecretaris Zijlstra grotendeels opgevolgd wor-
den. De Raad voor Cultuur moest een voorstel doen voor de 
verdeling van de kunstsubsidies en daarbij de geplande 
bezuinigingen in rekening brengen. Voor de beeldende 
kunst kwamen drie categorieën instellingen in aanmer-
king: de musea, de presentatie-instellingen en de postaca-
demische instellingen. De musea werden hiërarchisch 
opgedeeld in vijf  groepen van ‘goed’ tot ‘voldoen niet aan de 
eisen’. De toegepaste besparing op het budget varieert van 2 
tot 11,1% en hangt af  van de beoordeling. Onder andere 
Rijksmuseum Twenthe en Cobra Museum vallen uit de 
boot. Van de presentatie-instellingen ontvingen De Appel, 
Marres, BAK en Stroom een positief  advies. Bij MU en Witte 
de With zijn er voorwaarden gesteld. Een negatief  advies 
ging naar onder meer Kunsthal, Noorderlicht, NP3, 
Onomatopee, Schunck, Smart Project Space, De Vleeshal, 
W139 en De Paviljoens. De Raad merkt hierbij op dat hij 
zeer selectief  is geweest omdat er in de nieuwe basisinfra-
structuur maar liefst vijf  plekken minder beschikbaar zijn 
dan in de vorige. De Raad heeft instellingen moeten afwij-
zen die in meer of  mindere mate aan alle criteria voldoen, 
maar moest streven naar een evenwichtig inhoudelijk palet 
en een goede spreiding. Zo kan het bijvoorbeeld dat de drie 
bladzijden die de Raad aan De Paviljoens wijdt, volstaan 
met complimenten. Voorts wil Staatssecretaris Zijlstra 
afwijken van het positief  advies voor Stroom, met als argu-
ment dat de instelling met 16,4% niet voldoet aan de eigen 
inkomstennorm van 17,5% over de jaren 2010-2011. 
Stroom geeft daarbij aan dat bij het vaststellen van de eigen 
inkomsten de sponsorgelden die de instelling wist te verza-
melen niet in rekening zijn gebracht. De Raad blijft achter 
het positieve advies staan, maar adviseert Zijlstra meteen 
wel om de € 200.000 aan Noorderlicht toe te kennen indien 
hij bij zijn standpunt blijft. Van de postacademische instel-
lingen ontvangt enkel de Jan van Eyck Academie het aange-
vraagde bedrag. Van de Rijksakademie en De Ateliers is de 
aanvraag vooralsnog afgewezen. Van deze instellingen 
wordt verwacht dat ze meer gaan samenwerken. Na 2016 
gaat er overigens sowieso geen subsidie meer naar de 
‘postacademies’. (www.cultuur.nl)

Sluiting dreigt voor Museum Jan Cunen en Tropen-
museum. Het Museum Jan Cunen in Oss zal door gemeen-
telijke bezuinigingsmaatregelen mogelijk de deuren moeten 
sluiten. Op de gemeenteraad van 27 juni werd beslist om de 
komende vijf  jaar € 441.000 te besparen op het museum. 
Het college van burgemeester en wethouders van Oss erkent 
de educatieve waarde van het museum en wil die behou-
den. Maar de collectie moet naar het depot en de villa waar-
in het museum huist, zal worden verkocht. Bovendien zal 
het personeel worden ontslagen. De enige mogelijke red-
ding van het museum lijkt te liggen in een samenwerking 
met andere culturele instellingen. Ook het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen in Amsterdam dreigt te verdwij-
nen, dit door bezuinigingen op het landelijke budget voor 
ontwikkelingssamenwerking, waarmee het museum gro-
tendeels wordt gesubsidieerd. De Raad voor Cultuur kaart 
het probleem aan dat door deze verspreide subsidies (en de 
bezuinigingen erop) geen overzichtelijk beleid mogelijk is 
voor het gehele museale bestel. Samen met de Amsterdamse 
kunstraad suggereert de Raad voor Cultuur dat de drie 
rijksgesubsidieerde musea in het verzamelgebied van de vol-
kenkunde – het Tropenmuseum, het Rijksmuseum 
Volkenkunde en het Afrikamuseum – de gelegenheid moe-

ten krijgen om op basis van een analyse met een wervend, 
uitvoerbaar en kostenbesparend samenwerkings- of  fusie-
plan te komen. Zowel het Tropenmuseum als Museum Jan 
Cunen organiseert een petitie om de bezuinigingen aan te 
vechten. (www.museumjancunen.nl en www.tropenmuse 
um.nl)

Metaforum Leuven publiceert visietekst subsidië-
ring kunstensector. Metaforum Leuven is een initiatief  
van de KU Leuven om expertise van de universiteit inzake 
belangrijke maatschappelijke kwesties te bundelen en ter 
beschikking te stellen van beleidsmakers en het brede 
publiek. Op di 14 mei stelde binnen dit initiatief  een kern-
groep bestaande uit Mart Buekers, Bart Van Looy, Jan 
Baetens, Ward Van De Velde en Rudi Laermans een visie-
tekst voor over de legitimiteit en de gewenste modaliteiten 
van subsidiëring in de kunstensector. Onder het opmerke-
lijke hoofdstuk Een nieuw pleidooi voor intrinsiekartistieke 
legitimatie wordt betoogd dat binnen de moderniteit de 
meeste kunstvormen zich voor een groot deel hebben 
geëmancipeerd van directe politieke, religieuze of  zelfs eco-
nomische horigheid en dat deze relatieve verzelfstandiging 
constitutief  is voor het westerse kunstbegrip en integraal 
deel uitmaakt van het cultureel erfgoed. Verder luidt het: 
‘Het gaat om een levende traditie waarvan de voortzetting 
en maatschappelijke inbedding mede wordt gewaarborgd 
door overheidssteun aan thans werkende artiesten en 
bemiddelaren.’ Binnen hetzelfde hoofdstuk halen de 
auteurs nog het ‘Bildungs- of  leerargument’ (vormende rol 
voor individuen) en het democratische openbaarheidsargu-
ment (autonome kunsten dragen bij tot culturele open-
baarheid) aan om overheidssubsidies te legitimeren. De 
visietekst plaatst echter ook een heleboel cijfers op een rijtje 
zodat een vergelijking mogelijk is tussen kunstsubsidies in 
Vlaanderen, Nederland en een aantal andere Europese lan-
den. De auteurs staan tevens een, weliswaar selectieve, vali-
datie van het economische perspectief  op de organisatie 
van kunstproductie voor en proberen de relatie van de ver-
schillende kunstvormen tot de markt in kaart te brengen. 
Op basis van hun bevindingen stellen de auteurs uiteinde-
lijk criteria en aanbevelingen op waarmee een overheid 
haar subsidiebeleid performanter zou moeten kunnen 
maken. De visietekst kan worden geraadpleegd via www.
kuleuven.be/metaforum. 

Seth Siegelaub overleden. Op 15 juni is Seth Siegelaub 
tijdens een bezoek aan de Zwitserse stad Basel overleden. 
Siegelaub werd geboren in 1941 in New York en speelde in 
de jaren 60 een cruciale rol bij de opkomst van de conceptu-
ele kunst, als galeriehouder, curator en uitgever. Hij werkte 
samen met kunstenaars als Carl Andre, Robert Barry, 
Douglas Huebler, Joseph Kosuth en Lawrence Weiner. 
Samen met John Wendler verzorgde hij in 1969 het beken-
de The Xerox Book, opgevat als een tentoonstelling in boek-
vorm, waarvoor zeven kunstenaars een bijdrage van tel-
kens 25 pagina’s leverden. In 1972 trok hij naar Parijs 
waar hij werkte als uitgever. Sinds 1980 woonde hij met 
Marja Bloem, oud-conservator van het Stedelijk Museum, 
in Amsterdam. In die periode vatte hij een specifieke belang-
stelling op voor textiel en zijn (sociale) geschiedenis. Zijn 
textielcollectie was de inspiratie voor de recente tentoon-
stelling Tradition in Marres, Maastricht, die nog tot 11 
augustus loopt in de Grazer Kunstverein (Oostenrijk). Op 
het eind van de jaren 90 richtte Siegelaub de eenmansstich-
ting Egress Foundation op, die kritisch moest bijdragen aan 
het onderzoek op, onder meer, het gebied van hedendaagse 
kunsttheorie, geschiedenis van textiel, tijd en oorzakelijk-
heid in de fysica. In De Witte Raaf nr. 150 verscheen naar 
aanleiding van de website van Egress als voorbeeld van een 
digitaal archief  een gesprek van Koen Brams met Seth 
Siegelaub. In 2012 verscheen in Metropolis M nog een lang 
interview (http://metropolism.com/magazine/2012-no1/
monnikenwerk-en-mooie-dingen). 

Weduwe Roger Raveel dagvaardt Stichting Raveel. Op 
zijn sterfbed uitte kunstschilder Roger Raveel de wens dat 
zijn oeuvre intact zou worden gehouden. Zijn weduwe 
Marleen De Muer vermoedt dat de Stichting van Openbaar 

Nut Roger Raveel aan deze wens niet zal kunnen voldoen. 
Daarom eist ze via de rechtbank een deel van een schenking 
uit 2008 terug. Op 9 december 2008 schold Raveel met een 
notariële akte ruim 1,16 miljoen euro voorgeschoten kos-
ten kwijt en schonk hij 672 kunstwerken aan de Stichting. 
De kunstwerken, 146 schilderijen, 511 tekeningen en 15 
objecten, hadden een waarde van 2.280.500 euro. De 
Muer vreest dat het museum werken uit het oeuvre zal 
moeten verkopen om het hoofd financieel boven water te 
houden. (www.rogerraveelmuseum.be) 

Oproep voor een gelijke behandeling van kunste-
naars door RVA. Kobe Matthys lanceert met steun van 
andere kunstenaars een oproep om een einde te stellen aan 
de ongelijke behandeling van kunstenaars door de RVA. De 
oproep is gericht aan Minister van Werk Monica De 
Coninck. Volgens de oproep besliste de RVA zonder enige 
vorm van overleg in een omzendbrief  van oktober 2011 dat 
het begrip ‘artistieke prestatie’ enkel nog van toepassing 
kon zijn binnen de ‘podiumkunsten, film- en audiovisuele 
sector’, naar verluidt om het misbruik van het kunstenaars-
statuut tegen te gaan. Matthys wijst erop dat daarmee ‘in 
één klap een grote groep kunstenaars, die tegen betaling 
van een loon artistieke prestaties leveren, uitgesloten wor-
den van de beschermingen van werknemers. Tegelijk wordt 
van deze kunstenaars, binnen het werknemersregime, wel 
nog verwacht dat zij de helft van hun inkomsten afstaan 
aan loonlasten voor de sociale zekerheid, zonder een moge-
lijke toegang tot de sociale zekerheid van dit regime. Dat 
veel kunstenaars nu administratief  uitgesloten worden van 
het kunstenaarsstatuut is niet alleen een discriminatie, 
maar ook een bedreiging voor de diversiteit aan kunstprak-
tijken.’ Met de oproep vragen de kunstenaars de intrekking 
van de RVA-omzendbrief. De volledige tekst is te lezen op 
www.bamart.be/nl/news/detail/9195/538. Ondertekenen 
doe je door een mail te sturen naar kobe@agentive.org.

Young Belgian Art Prize 2013. De Young Belgian Art 
Prize 2013 – voorheen de Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst – maakte op 26 juni de laureaten bekend. De 
Crowet Prize (€ 25.000) ging naar Jasper Rigole (1980) 
voor zijn filminstallaties Temps Mort en Attraction, monta-
ges van amateurfilmbeelden die de kunstenaar verzamelt 
voor zijn archief, het ‘Internationaal Instituut voor de 
Conservatie, Archivering en Verspreiding van Andermans 
Herinneringen’, ofwel IICAVAH. De ING Prize (€ 12.500) 
ging naar Philippe Van Wolputte, de BOZAR Prize naar 
Fabrice Pichat (€ 12.500). De Emile & Stéphy Langui Prize 
(€ 12.500) werd gedeeld door Félicia Atkinson en Céline 
Butaye. (www.youngbelgianartprize.com) 

Metahaven ontvangt Cobra Kunstprijs. Metahaven, het 
ontwerpcollectief  opgericht door Vinca Kruk (Leiden 1980) 
en Daniel van der Velden (Rotterdam 1971), heeft de vijfde 
editie van de Cobra Kunstprijs gekregen. Het wordt bekroond 
voor zijn experimentele, geëngageerde en interdisciplinaire 
aanpak, die daarom volgens het Cobra Museum overeen-
stemt met de waarden van de Cobra-beweging. Aan de prijs is 
een bedrag van € 10.000 verbonden, en een tentoonstelling 
in het Cobra Museum. Volgens de jury (Xander Karskens, 
Saskia van Kampen, Domeniek Ruyters, Katja Weitering) is 
‘het collectief  Metahaven geïnteresseerd in de machtsstruc-
turen die verborgen liggen achter de schijnbaar overzichte-
lijke vormgeving van onze digitale omgeving. Van der 
Velden en Kruk zijn daarin net zo goed onderzoeker en the-
oreticus als grafisch ontwerper. In hun projecten is er geen 
onderscheid meer te maken tussen deze verschillende 
bezigheden’. Zo werkte Metahaven aan een nieuwe grafi-
sche identiteit voor de klokkenluiders-website WikiLeaks, 
met T-shirts, mokken en sjaals. Eerdere winnaars van de 
prijs waren Joost Conijn, Johannes Schwartz, Gijs Frieling 
en Nathaniel Mellors. (www.metahaven.net en www.cobra 
prijsamstelveen.nl) 

Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt Turing 
Toekenning voor ‘Brancusi, Rosso & Man Ray’. De 
Turing Foundation reikt elke twee jaar een som van 
€ 450.000 uit aan een Nederlands museum voor een toe-

SAMENGESTELD DOOR GERARDO MOSQUERA I.S.M. RIEKE VOS 
MET WERK VAN MOUNIRA AL SOLH (LB / NL), LARA ALMARCEGUI (SP/NL), LINDA BANNINK (NL), JAMES BECKETT (ZA/NL), EGLE BUDVYTYTE & BART GROENENDAAL (LT/NL),
ED VAN DER ELSKEN (NL), CARLOS GARAICOA (CU), KENDELL GEERS (ZA/BE), BERT HAANSTRA (NL), INTI HERNANDEZ (CU), RODERICK HIETBRINK (NL), THOMAS HIRSCHHORN (CH/FR), 
PHILIPP KREMER (DE), GLENDA LEON (CU), CRISTINA LUCAS (SP/NL), ARNOLDUS MONTANUS (NL), TATZU NISHI (JP), HANS OP DE BEECK (BE), JAN ROTHUIZEN (NL), 
FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO (SP), KUANG-YU TSUI (TW), BARBARA VISSER (NL) EN LAWRENCE WEINER (VS)

PRINS HENDRIKKADE 142  
1011 AT AMSTERDAM  

WWW.DEAPPEL.NLDE APPEL 
ARTS CENTRE

ARTIFICIAL AMSTERDAM
DE MAAKBARE STAD 29 JUNI - 13 OKTOBER OPENING 
VRIJDAG 28 JUNI 18.00 - 21.00 UUR 
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The renewed Van Eyck Academie creates 
space for connections and stimulates your 
desire to venture into the world. At the Van 
Eyck you work on individual projects and 
engage in the Mirror Labs of the institute. 
You develop your talents and establish 
collaborations in the self-managed In-Labs, 
you collectively set up the programme, you 
initiate and activate. You know that what 
you make will acquire its true meaning 

through the time that surrounds it – the 
other half.
   The Van Eyck offers advisors, labs, 
courses, lectures, projects, presentations, 
workspaces, gardens, opportunities, 
possibilities. 
   The Van Eyck is looking for artists, 
designers, writers, curators, and critics in 
the fi elds of fi ne art and design who want 
to seize the possibilities and engage in 

the activities on offer. You are invited to 
apply for a working period at Van Eyck – 
multiform institute for fi ne art and design.
Application Deadline is October 10

To learn more, visit www.janvaneyck.nl

Like us on Facebook and follow us on 
Twitter

Academieplein 1
6211 KM Maastricht, NL
www.janvaneyck.nl
t. +31 (0)43 350 37 37

Van Eyck
Meervoudig instituut 
voor beeldende kunst 
en ontwerp

CALL FOR APPLICATIONS
A TIME SPAN OF ONE’S OWN IS ONLY HALF OF IT

VAN
EYCK 

CALL FOR APPLICATIONS

EYCK 

FHK neemt de kunstvakdocent serieus

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg (Nederland)  

verzorgt bachelor- en masteropleidingen in kunsteducatie en alle 

(podium)kunsten.

FHK:

•	 Combineert	docentschap	met	kunstenaarschap

•	 	Verzorgt	bacheloropleidingen	voor	alle	kunstdisciplines:		

beeldend,	dans,	muziek	en	theater

•	 	Verzorgt	de	master	kunsteducatie

•	 	Organiseert	internationale	kunstsymposia

•	 	Plaatst	kunst	binnen	een	maatschappijkritische	context	met		

o.a.	de	boekenreeks	Arts	in	Society	

•	 	Verzorgt	het	symposium over Kunsteducatie en  

Cultuurparticipatie	op	maandag 25 november 2013,		

in	samenwerking	met	het	Landelijk	Kennisinstituut	Cultuureducatie		

en	Amateurkunst	(LKCA)

Meer	informatie:	fontys.nl/kunsten
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komstige tentoonstelling. Voor deze derde Turing Toekenning 
werd een tentoonstellingsplan van Museum Boijmans Van 
Beuningen het hoogst gewaardeerd. Het museum organi-
seert volgend voorjaar de tentoonstelling Brancusi, Rosso & 
Man Ray – Framing sculpture. De focus zal daarbij liggen op 
de onderlinge samenhang tussen sculptuur en fotografie. 
Eerdere Turing Toekenningen gingen naar het Stedelijk 
Museum voor de tentoonstelling Mike Kelley (2009) en 
naar het Gemeentemuseum Den Haag voor de tentoonstel-
ling Alexander Calder. De Grote Ontdekking (2011). Voor de 
Turing Toekenning 2013 dienden zeventien Nederlandse 
musea tentoonstellingsplannen in. Vier musea werden 
genomineerd: Museum Beelden aan Zee, Van Gogh 
Museum, Museum De Fundatie/Rijksmuseum Twenthe en 
Museum Boijmans Van Beuningen. (www.turingfoundation. 
org en www.boijmans.nl) 

Robbrecht & Daem architecten en Denc!-studio win-
nen Jo Crepain Prijs. De Vlaamse Architectenorganisatie 
(NAV) heeft de eerste Jo Crepain Award toegekend aan 
Robbrecht & Daem architecten als Architectuurambassadeur 
in het Buitenland. Denc!-studio ontving de prijs voor belof-
tevol nieuw architectenbureau. De prijs is door NAV inge-
richt als hommage aan de Belgische architect Jo Crepain, 
die eind 2008 overleed. Naast het ontwerptalent worden 
ook de managementscapaciteiten en de internationale uit-
straling van het bureau in rekening gebracht. 

Koen Van Mechelen ontvangt de Nica Award. Koen 
Van Mechelen ontvangt voor zijn The Cosmopolitan Chicken 
Project de Golden Nica Award in de categorie Hybrid Art. De 
uitreiking gebeurt op 6 september in Linz. De Oostenrijkse 
organisatie Ars Electronica richt de prijs sinds 1987 jaarlijks 
in en voorziet in totaal zeven categorieën. Onder de vroegere 
laureaten bevinden zich kunstenaars als Joe Davis (US), 
Stelarc (AU) en Eduardo Kac (US). De jury (bestaande uit 
Andrea Grover (US), Arthur I. Miller (UK), Jens Hauser (DE/
FR), Jurij Krpan (SI) en Karin Ohlenschläger (DE/ES)) appre-
cieert de multidisciplinaire wijze waarop Van Mechelen uni-
versele thema’s onderzoekt als bioculturele diversiteit en 
identiteit. ‘Starting from a chicken, he forges arts, science 
and technology into very unique and wilful works of  art.’ 
(www.aec.at/prix en www.koenvanmeche len.be) 

AICA Oorkonde 2013 nomineert vier instellingen. 
Casco, De Hallen Haarlem, If  I Can’t Dance I Don’t Want To 
Be Part Of  Your Revolution en de Rijksakademie zijn geno-
mineerd voor de AICA Oorkonde 2013 voor instellingen. De 
jury, bestaande uit Maxine Kopsa, Maria Rus Bojan en 
Steven ten Thije, wilde met het samenstellen van de nomi-
natielijst niet alleen de beste instellingen kiezen, maar ook 
een momentopname bieden van de diversiteit en algehele 
kwaliteit van de culturele infrastructuur van Nederland. 
Nadat de AICA-leden hun stem hebben uitgebracht, zal dit 
najaar de laureaat worden bekendgemaakt. Meer toelich-
ting bij de selectie op www.aicanederland.org. 

The Great Indoors Award 2013. The Great Indoors is 
een tweejaarlijks evenement dat met een internationale 
prijsvraag, lezingen en workshops de discussie over het 
interieur wil stimuleren, en een bijdrage wil leveren aan 
talentontwikkeling en theorievorming. Deze editie heeft als 
thema The Nature of  Things en vormt een onderzoek naar de 
materiële en immateriële ontwikkelingen van het interieur 
in een geglobaliseerde werkelijkheid. Inschrijven voor deel-
name kan tot 8 september. (www.the-great-indoors.com) 

Concordia Concours 2013. PAK organiseert in samen-
werking met verzekeringsmakelaar Concordia de eerste edi-
tie van de kunstwedstrijd Concordia Concours 2013. 
Kunstenaars tot 29 jaar die in België of  Nederland verblij-
ven, studeren of  werken, kunnen tot 15 september hun 
werk indienen. De vereniging PAK werd in 2012 opgericht 
en organiseert tentoonstellingen in een ruimte in de 
gemeente Gistel, nabij Oostende. Daarbij komen uiteenlo-
pende artistieke disciplines aan bod: schilderkunst, beeld-
houwkunst, collage en fotografie, video, literatuur, theater, 
performance, muziek… Meer info www.pakgistel.be. 

Wissels
Catherine de Zegher wordt directeur MSK Gent. Nog 
geen jaar na de aanstelling van Luc Vanackere als directeur 
van het Museum voor Schone Kunsten te Gent werd 
bekendgemaakt dat hij vanaf  1 november zal worden opge-
volgd door Catherine de Zegher. Vanackere werd in septem-
ber 2012 als directeur aangesteld, ter vervanging van de in 
februari 2012 overleden Robert Hoozee. Hij neemt ontslag 
om persoonlijke redenen. Catherine de Zegher is momen-
teel aan de slag als directeur van de vijfde Moskou Biënnale 
(Rusland) en als curator van het Australisch Paviljoen 
(Simryn Gill) op de 55ste Biënnale van Venetië. Ze was 
onder andere artistiek directeur van de 18de Biënnale van 
Sydney (Australië) en directeur van The Drawing Center in 
New York (1999-2006). In 2010 maakte ze in het Museum 
of  Modern Art in New York de grootschalige overzichtsten-
toonstelling over tekenen in de 20ste eeuw: On Line. Drawing 
Through the Twentieth Century, uitgeroepen tot beste muse-
umtentoonstelling en catalogus door AICA (International 
Association of  Art Critics). (www.mskgent.be) 

Lezingen

Lezingen Wiels. Op wo 17 juli om 19u spreekt de Tsjechische 
conceptuele kunstenaar Jirí Kovanda over zijn werk, in het 
kader van de tentoonstelling Film as Sculpture. Op zo 1 sep-
tember om 12u houdt Liesbeth Decan een lezing over Jef  
Geys in het kader van de duotentoonstelling Jef  Geys / Monir 
Shahroudy Farmanfarmaian. Meer info www.wiels.org.

Beeldende kunst
Valérie Mannaerts: Orlando. Valérie Mannaerts zet din-
gen bij elkaar. Die dingen zijn zelfgeborduurde gordijnen, 
keramische vazen met cactussen, gipsen sokkels, soms 
bekroond met een amorfe sculptuur of  een bronzen klomp, 
gekartelde staalplaten of  manshoge vlakke sculpturen uit 
hout. De ruimtelijke constellatie van de objecten is uitge-
kiend en stuurt de blik, de aandacht en het parcours van de 
tentoonstellingsbezoeker. Voor haar laatste solotentoon-
stelling Orlando heeft Mannaerts de antichambres van het 
zuidelijk circuit in het Paleis voor Schone Kunsten in beslag 
genomen. Parallel hiermee brengt ze de sculpturen tot leven 
in de publicatie Orlando Orlando. De wijze waarop Mannaerts 
beide ‘containers’ inricht en haar werk erin positioneert, is 
even gevoelsmatig als precies.
 De architectuur van de antichambres dringt zich nadruk-
kelijk aan de bezoeker op, zowel door haar specifieke mate-
rialiteit, met een kleurig palet van roze en witte marmers, 
als door de ruimtelijke organisatie van de zalen, min of  
meer symmetrisch geordend rond de centrale rotonde. 
Mannaerts heeft ervoor geopteerd die plek niet te neutrali-
seren, maar laat haar tentoonstelling erdoor bepalen. Het 
zenitaal daglicht valt vrijelijk binnen. Geblokkeerde door-
gangen worden niet gecamoufleerd, maar benadrukt met 
kleurrijke gordijnen die Mannaerts voor de gelegenheid 
ontwierp. Bronsblokken  beschilderd met faux-marbretech-
nieken en houtimitaties zijn bespiegelingen op de rijke 
materialiteit van de plek. De aanwezige zichtlijnen van en 
naar de rotonde worden ten volle uitgespeeld door de opstel-
ling van de werken. Mannaerts zet ze zo in dat de dialectiek 
tussen de ruimtes doorwerkt in de expositie.
 Vanuit de rotonde gezien is het werk Orlando (ketchup) 
(2013) met de rug naar de kijker opgesteld. Het betreft een 
van de zogenaamde ‘fotocollages op hout’ in de tentoonstel-
ling: tweedimensionale assemblages van aaneengeschroef-
de houten platen die slechts aan één zijde met beeldfragmen-
ten bedrukt zijn. Hun achterzijde wordt expliciet getoond, de 
eigenlijke openbaring wordt uitgesteld. De manier waarop 
deze eenzijdige presentatie de bezoeker in een bepaald kijk-
standpunt dwingt, wordt soms door een andere ingreep 

opnieuw gerelativeerd. Zo suggereert de kunstenares in 
dezelfde ruimte met Orlando (platforme) (2013) een bank op 
zithoogte over de volledige lengte van een van de muren. 
Van daaruit valt echter geen van de fotocollages frontaal te 
bezichtigen, hetzij van helemaal achterin de zaal.
 Mannaerts bedient zich van de bestaande symmetrieas-
sen in de ruimte om een zekere orde en rust in de op het 
eerste zicht vrij onevenwichtige installatie te brengen. Maar 
wie zich vrij verplaatst voelt het geheel tot leven komen. In 
de hele tentoonstelling zijn kleine objecten in ‘zwermen’ 
uitgezet. Ze werpen weerstanden op die het kijken en ver-
schijnen vertragen, die afstand creëren. In de rotonde 
gebeurt dat in het segment van de cirkel dat toegang ver-
schaft tot de aanpalende sikkelvormige omgang. Een vijf-
tiental gipsen sokkels, van verschillende grootte, dikte en 
geometrische structuur, staat er opmerkelijk dicht bij 
elkaar. De bezoeker moet tussen de werken door manoeu-
vreren om de achterliggende plek te kunnen bereiken. De 
compositie evolueert traag mee met de beweging, er ont-
staat een vorm van intimiteit ten overstaan van het werk. 
In Orlando weet Mannaerts een enorme spanning op te bou-
wen tussen de speelse dynamiek waarmee ze haar werken 
samenstelt en tegenover elkaar uitspeelt, en de momenten 
van verstilling waarop de totaalcompositie tijdelijk in even-
wicht wordt gebracht.
 Ook al vallen ze vrij eenvoudig in een aantal families in te 
delen – witte sokkels, keramische schalen, cactussen, bron-
zen blokken, houten collages… – elk ding dat de kunstenares 
in de tentoonstelling gebruikt is uniek. Soms zijn het ambach-
telijk vervaardigde voorwerpen, zoals de gordijnen, of  de 
donkere aarden bloempotten waarin nog vingerafdrukken te 
zien zijn. Vaak zijn het gevonden objecten: een stoeltje, een 
beeldfragment, een opgerold blad papier, een plant. De mees-
te werken werden uit verschillende onderdelen samenge-
steld. Mannaerts probeert op geen enkel moment de indruk 
te wekken dat de verhoudingen vastliggen. Dat sommige sok-
kels wel en andere geen amorfe sculpturen torsen, lijkt vooral 
intuïtief  beslist te zijn. In het werk Fine, boisterous somethings 
(ghost) (2012) rust een bronzen klomp op een klein krukje. 
In Orlando (biscuits) (2013) maakt een gelijkaardig stoeltje 
deel uit van een complex samengestelde sculptuur uit hout, 
potlood op papier, fotocollage op hout en doek.

PHOEBUS• ROTTERDAM

MARK CLOET  •  JANNA HUYGHE
C-Stone solo en installatie in de tuin Phoebus Rotterdam     15 augustus t/m 15 september 2013

AMSTERDAM DRAWING 2013    19 t/m 22 september    NDSM-werf Amsterdam

STEFAN GRITSCH   •   SARAH VAN DER LIJN   •   REGULA MARIA MÜLLER 

  PHOEBUS• Rotterdam  Eendrachtsweg 61 NL-3012 LG Rotterdam, do t/m zo 12.30-17.30 uur, 010-414 5151, 06-46616553, phoebus@phoebus.nl  •  phoebus.nl
 

Valérie Mannaerts

Orlando Orlando, 2013. Foto: Kristien Daem 
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Deze werkwijze zet Mannaerts door in de publicatie. Een 
inleiding door curator Catherine Wood wordt gevolgd door 
een reeks composities, gefotografeerd door Kristien Daem. 
De objecten worden niet in de architectuur van Horta gefo-
tografeerd. Een neutrale witte wand contrasteert met een 
donkergrijze vloer. Tegen de muur hangt een gordijn van 
Mannaerts in hetzelfde vlasbruin als de gordijnen op de ten-
toonstelling. Het resulteert in een eenvoudige, bijna docu-
mentaire weergave van de sculpturen in de expositie. De 
foto’s reduceren de driedimensionale objecten tot vlakke 
composities. Maar in de opeenvolging van de beelden werkt 
een minutieus uitgekiende choreografie door die het geheel 
tot leven brengt. Van beeld tot beeld blijven bepaalde objec-
ten op dezelfde plek staan, en worden andere verplaatst of  
vervangen. Dezelfde geplooide staalplaat die in het eerste 
beeld nog achteloos tegen de wand lijkt neergezet, zit in een 
volgend beeld verstrikt in een kluwen van handen, kuiten 
en enkels die elkaar vastgrijpen. Een abstracte compositie 
van Mannaerts’ witte gipsen sokkels wordt op de volgende 
pagina gedomineerd door een naakte mannenromp en een 
omzwachtelde, om hulp smekende hand.
 De illusie van de singulariteit van het object en van de 
compositie wordt voortdurend onderuitgehaald. De auto-
nome, onveranderlijke identiteit van elk object wordt uitge-
daagd, zowel in de tentoonstelling als in het boek. Het is 
juist door de herhaling van – weliswaar licht verschillende 
– typeobjecten, door de suggestie dat elk object kan worden 
weggenomen, verplaatst of  toegevoegd, en dankzij de door-
dachte ruimtelijke opstelling dat Orlando aanvoelt als een 
met zorg opgebouwd stilleven. ‘For it is probable that when 
people talk aloud, the selves (of  which there may be more than 
two thousand) are conscious of  disseverment, and are trying to 
communicate, but when communication is established they fall 
silent.’ (Virginia Woolf) Birgit Cleppe

p Valérie Mannaerts, Orlando, tot 22 september in Bozar, 
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00; www.
bozar.be). 

Communitas – Aernout Mik in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Het is sinds 1999 geleden dat de Nederlandse 
kunstenaar Aernout Mik nog een overzichtstentoonstelling 
kreeg in eigen land. Ondertussen veroverden zijn video-
installaties het westerse halfrond. Het eerder dit jaar her-
opende Stedelijk Museum komt nu met een langverwacht 
overzicht van zijn werk van de afgelopen vijftien jaar.
 Elke bezoeker die zich in de monumentale kelderruimte 
van het Stedelijk Museum begeeft, komt meteen voor een 
keuze te staan. De tentoonstelling heeft twee ingangen. Ze 
worden van elkaar gescheiden door een matglazen wand, 
die door de wisselend gekleurde neonlampen nu eens door-
zichtig, dan weer ondoorzichtig wordt. Het beeld van de 
andere bezoekers vertroebelt en verdwijnt, om dan weer in 
alle scherpte te verschijnen. Dat is wat ook de meeste wer-
ken van Aernout Mik doen: zijn beelden spiegelen ons iets 
voor en doen het vervolgens weer teniet.
 Dezelfde glasplaten vormen het centrale element van de 
rest van de tentoonstelling. Je kan Miks werken niet 
zomaar als videowerken omschrijven. Zijn werk bestaat uit 
beelden die gematerialiseerd worden via een uitgekiende 
interactie tussen het flikkerende licht van digitale video-
projectoren en het transparante medium van industrieel 
glas. Meer dan alleen maar cinematografisch zijn Miks 
beelden ook fysiek: ze staan in de ruimte en leven op gelijke 
voet met de toeschouwer. Door het immersieve karakter 
van geluidloze meerkanaalsprojecties (de tentoonstelling 
behelst hoofdzakelijk filmische diptieken en triptieken) 
ontstaat er een haast contemplatieve sfeer, een diepe rust 

die in schril contrast komt te staan met de inhoud van de 
beelden zelf.
 De gefilmde personages komen manshoog in beeld, ze 
materialiseren zich als het ware in de ruimte. Wat we te zien 
krijgen zijn bevreemdende sociale processen. Er ontstaan 
complexe interacties tussen de personages in beeld, zonder 
dat je de betekenis van hun handelingen kan ontrafelen. 
Een beweeglijke, langzaam zwalpende camera tast deze scè-
nes af, onderzoekend en terughoudend tegelijk. Door de 
ontdubbelde schermen – die vaak twee dicht bij elkaar lig-
gende standpunten weergeven op eenzelfde situatie – ont-
staat er een dynamisch cinematografisch spel, waarbij 
camerabewegingen nu eens harmoniëren, dan weer met 
elkaar in botsing komen. De toeschouwer wordt voortdu-
rend bewust gemaakt van zijn eigen bewegingen en stand-
punten ten overstaan van de video’s. 
 De tentoonstelling presenteert 13 werken uit de laatste 
15 jaar. In Middleman (2001) voert Mik een grotesk gezel-
schap van speculanten op, die in de meest bevreemdende 
poses ten onder gaan aan de stroom negatieve beursberich-
ten. Door een doorgedreven mise-en-scène ontstaat er een 
genadeloze apocalyptische atmosfeer: hier krijgen we de 
veelbesproken ‘crisis’ niet te zien als een historisch evene-
ment, maar vooral als een conditie.
 Miks gevoel voor cinematografische mise-en-scène wordt 
echter op de spits gedreven als hij zich buigt over historisch 
filmmateriaal uit het koloniale verleden van Nederland in 
de jaren 20. In White Suits, Black Hats (2012) gebruikt hij 
een dialectische driekanaalsprojectie om de formele struc-
turen van parades, marsen, dans- en muziekgelegenheden 
en andere representatieve momenten in een koloniale con-
text te analyseren. Ook hier legt Mik weer een uiterst scherp 
gevoel voor ritme en camerabewegingen aan de dag, en 
weet hij een complex spel op te voeren tussen de kruisende 
blikken van camera, subject en toeschouwer.
 In de centrale ruimte, ietwat boven het geheel verheven op 
een houten platform, waardoor de toeschouwer plots een 
overzicht krijgt over de labyrintische scenografie, staat de 
driekanaalsinstallatie Communitas (2010). Doorheen een 
hele reeks conferentiezalen en vergaderruimtes in het stali-
nistische Paleis voor Cultuur en Wetenschap in Warschau 
beweegt zich een massa individuen van de meest uiteenlo-
pende pluimage: magistraten, beklaagden, protestanten, 
veiligheidsagenten, politiemannen en klaplopers. Wat er 
precies aan de hand is, blijft alweer onduidelijk. De film 
ademt een bedrukte sfeer en suggereert een democratie in 
crisis of  een samenleving na een mislukte revolutie, al zijn er 
ook momenten van euforie en optimisme te bespeuren. Door 
de stille, meditatieve en toch dynamische observatie van de 
camera te laten contrasteren met de groteske bewegingen 
van de personages, worden de beelden op een metaforisch 

plan getild en krijgen ze een universeel karakter. In 
Communitas onderzoekt Mik hoe het politieke lichaam, 
gevormd door een grote hoeveelheid incompatibele indivi-
duen, na de val van alle hegemonische systemen alsnog in 
beweging kan komen en zich kan organiseren. Of  juist niet?
 Mik brengt onze blik op sociale gedragcodes in verwar-
ring, vaak tegen de achtergrond van historisch geladen 
locaties. Zijn tentoonstelling is een geritmeerde reis langs 
revolutionaire simulaties, religieuze hysterie, verwarde 
autoritaire en morele handelingen, ongedefinieerde pro-
testacties, onspectaculaire oorlogssituaties en basisdemo-
cratische bijeenkomsten. Door de translucide glasprojecties 
zien we de meest uiteenlopende figuren op fragmentarische 
wijze verschijnen en verdwijnen: melancholische revolutio-
nairen, gedeprimeerde ondernemers, inefficiënte militai-
ren, verwarde veiligheidsagenten, besluiteloze juristen en 
plagerige schoolkinderen. Hun stemmen worden opgeslorpt 
door de muren van het museum.
 Wat Jeff  Wall deed met fotografie, doet Aernout Mik met 
video. Hij hanteert een doorgedreven enscenering en irratio-
nele narratieve structuren die het de toeschouwer onmoge-
lijk maken om zich tot één perspectief  te beperken. Voort-
durend wordt de kijker uitgedaagd om nieuwe invalshoeken 
en verbanden te zoeken. Mik tilt het medium daarmee op een 
conceptueel (en zelfs universeel) niveau. De gechoreogra-
feerde composities, die steevast stereotiepe sociale gedrags-
codes van groepen én individuen aan het wankelen brengen, 
onttrekken zich aan specifieke situaties en contexten, en 
worden metaforische beelden van een complexe en veront-
rustende eigentijdsheid.  Gawan Fagard

p Communitas van Aernout Mik, tot 25 augustus in het 
Stedelijk Museum, Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

Dynamo. Dynamo is een van de meest ambitieuze tentoon-
stellingen die recent in het Grand Palais werden gepresen-
teerd. Men is meerdere uren onderweg om het werk van de 
honderdvijftig kunstenaars te bekijken op een oppervlakte 
van 3700 vierkante meter. Twee historische stromingen 
vormen het uitgangspunt; enerzijds de zogenaamde kineti-
sche kunst, die in 1955 in Parijs werd ingeluid met de ten-
toonstelling Mouvement in de Galerie Denise René, met kun-
stenaars als Tinguely, Calder of  Vasarely; anderzijds de 
optische kunst of  Op Art, met als institutioneel hoogtepunt 
de tentoonstelling The Responsive Eye in het MoMA in 1965.
 Kinetische en optische kunst worden in Dynamo echter 
geenszins historisch gepresenteerd. Bij binnenkomst wordt 
de toon direct gezet door een opeenvolging van recente 
installaties van John Armleder, Philippe Decrauzat en 
Carsten Höller, waarin respectievelijk flikkerend tl-licht, geo-
metrische trompe-l’oeilpatronen en keiharde elektronische 
geluiden en stroboscopisch licht een destabiliserend effect 
hebben op de waarneming. Verdere installaties in deze spec-
taculaire ‘ouverture’ zijn een roterende carrousel van spie-
gelende lamellen van Jeppe Hein en enkele atmosferische 
ruimtevullende kunstwerken, waaronder Bluette, een werk 
met artificiële mist van Ann Veronica Janssens. In het ver-
volg blijkt dat deze intro zowel het beperkte formele palet van 
de hele tentoonstelling als de inhoudelijke insteek van de 
curatoren aankondigt. ‘Een eeuw aan licht en beweging in 
de kunst’ concentreert zich op de motorische en perceptuele 
provocatie en destabilisering van de bezoeker, om, zoals blijkt 
uit de citaten die her en der op de muur te lezen zijn, de ‘per-
ceptuele instabiliteit’ van de werkelijkheid te benadrukken. 
 De invulling van dit fenomenologische en bij vlagen wel-
haast esoterische concept is van encyclopedische omvang, 
maar mist de inhoudelijke duidelijkheid en visuele overzich-

Aernout Mik 

Communitas, 2010, video-installatie

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

OPENING NIGHT 14.09.2013
18:00-21:00

15.09.2013 — 27.10.2013
EXHIBITION
 

URSULA  
BIEMANN  
— HYBRID  
ECOLOGIES

15.09.2013 — 13.10.2013
EXHIBITION

ELS DIETVORST 
— ONE WAS 
KILLED FOR 
BEAUTY

18.10.2013 — 19.10.2013 
14:00-19:00
ARTIST PRESENTATION  
— SEMINAR

WORLD OF  
MATTER

15.9.2013 — 27.10.2013 
BLACK BOX

DCA  
SCREENINGS

INFO@ARGOSARTS.ORG 
TEL +32 2 229 00 03 
WED-SUN 11.00-18.00
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telijkheid van een encyclopedie. De bovenste verdieping 
draagt als overkoepelend thema ‘vision’ en de benedenver-
dieping ‘espace’. Dat het meer voor de hand liggende ‘mou-
vement’ niet is gekozen, ligt in de lijn van de keuze voor 
ruimtelijke installaties en sculpturen die niet per se zelf  
bewegen, als wel een atmosferisch of  perceptueel effect heb-
ben op de ervaring van ruimte, met als duidelijkste voor-
beeld een lichtinstallatie van James Turrell.
 De twee delen van de tentoonstelling zijn verder onderver-
deeld in zestien thema’s, wederom zonder historiserende 
intentie, en volgens het persbericht ‘puur plastisch en visu-
eel’ gekozen. Een greep uit de poëtische, maar weinig struc-
turerende en vaak onderling inwisselbare titels toont dat 
deze eerder zijn gericht op de perceptuele en zelfs psychologi-
sche ervaring: ‘het immateriële’, ‘interferenties’, ‘immersie’, 
‘flikkering’, ‘leegte’, ‘instabiliteit’, ‘mist’, ‘afgrond’, ‘kracht-
velden’, ‘halo’, ‘maelström’, en ten slotte, het eerder icono-
grafische dan rein visuele of  plastische slotthema, ‘hemels’. 
Wie zich verdiept in de zaalteksten die de thema’s verklaren, 
ontwaart inderdaad enige logica – al is die vaker wel dan niet 
gelardeerd met subjectiviteit. Het feit dat men vergelijkbaar 
werk van eenzelfde kunstenaar of  stijl terugvindt in ver-
schillende secties draagt niet bij tot de helderheid. 
 Wat de tentoonstelling vooral biedt is een overdonderende 
hoeveelheid kunstwerken die spelen met de conditionering 
van onze visuele en ruimtelijke perceptie. Het leeuwendeel 
van de werken is geproduceerd in de jaren 50 en 60. Ruim 
vertegenwoordigd zijn enerzijds de vaak in zwart-wit uitge-
voerde geometrisch-abstracte opart-schilderijen van kun-
stenaars als Bridget Riley, waarin wordt gespeeld met geo-
metrisch perspectief. Dit principe wordt dan weer voortgezet 
in sculpturen, schilderijen en installaties van François 
Morellet en Philippe Decrauzat. Anderzijds is er een over-
vloed aan vaak in plexiglas uitgevoerde sculpturen en instal-
laties in primaire kleuren. Ze zijn doorzichtig of  spiegelend, 
ze spelen met elektrisch of  natuurlijk licht. Ze bewegen zelf  
(Julio Le Parc), of  men kan zich erdoorheen begeven (Jésus 
Rafael Soto, Yayoi Kusama); of  men kan door de sculptuur 
beweging waarnemen, van bijvoorbeeld andere bezoekers.
 Nadat alle zestien thema’s zijn behandeld, volgt nog een 
bescheiden historische sectie met ‘voorlopers’ uit het begin 
van de 20ste eeuw. Hier vinden we bijvoorbeeld vroege 
abstracte films van onder anderen Hans Richter en Viking 
Eggeling. Hoogtepunt is een roterende sculptuur van 
Marcel Duchamp uit 1920, Rotative. Plaqueverre, die echter 
niet draait omdat de glazen schijven van de machine eraf  
kunnen vliegen, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de 

bezoeker of  voor de omringende kunst. Het is de enige duis-
tere noot in een al te vrolijke tentoonstelling.
 In Dynamo’s spectaculaire kakofonie – naar verluidt door 
kinderen zeer gewaardeerd – is het niet eenvoudig om de 
aandacht op een enkel werk te richten. Toch zijn er veel wer-
ken van grote interesse. Onder de werken die speciaal voor de 
tentoonstelling zijn gemaakt verdient vooral dat van Felice 
Varini de aandacht: in de zuilengalerij op de zijgevel van het 
Grand Palais bracht hij met oranje plakband een immens cir-
kelpatroon aan, dat op slechts één plek in correct geome-
trisch perspectief  is te zien – een anamorfose. Ook een aantal 
oudere werken houdt zich staande, zoals bijvoorbeeld twee 
sculpturen van Alexander Calder en Hans Haacke die een 
subtiel evenwichtsspel suggereren. Verrassingen zijn er ook. 
In een ruimte met lichtsculpturen blijkt de oranje gloed op 
een ragdunne ijzeren draad in het werk Warmte van Jan van 
Munster inderdaad behoorlijk wat warmte af  te geven. Maar 
zelfs de retinale pauzemomenten kunnen niet verhinderen 
dat men na afloop het gevoel heeft uit een vibrerende kermis-
attractie te stappen. Merel van Tilburg

p Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art 
19132013, tot 22 juli in het Grand Palais, 3 Avenue du 
Général Eisenhower, 75008 Paris (01/44.13.17.17; www.
grandpalais.fr).

Lorna Simpson. De tentoonstelling Lorna Simpson in het 
Jeu de Paume heeft niet de pretentie een volledig overzicht 
te geven van het werk van de Afro-Amerikaanse ‘mid-
career’-kunstenares. Ondanks de bescheiden selectie wor-
den wel alle stadia in Simpsons artistieke parcours aange-
stipt, te beginnen bij de documentaire zwart-witfotografie 
uit de jaren 70. In de eerste zaal vinden we ook enkele com-
binaties van tekst en geënsceneerde zwart-witfotografie, 
waarmee Simpson doorbrak in de jaren 80. Vooral het werk 
Waterbearer (1986) heeft niets aan zeggingskracht inge-
boet. De monumentale foto toont de rug van een zwarte 
vrouw in een witte hemdjurk tegen een inktzwarte achter-
grond. Zij schenkt water uit een zilveren kan in haar linker-
hand, en uit een witte jerrycan in haar rechterhand. De 
iconische helderheid van de foto, die in één oogopslag de 
geschiedenis van de slavernij oproept, wordt gecompliceerd 
door een tekstfragment dat het beeld tegelijkertijd individu-
aliseert én narratief  verruimt: SHE SAW HIM DISAPPEAR 
BY THE RIVER, THEY ASKED HER TO TELL WHAT 
HAPPENED, ONLY TO DISCOUNT HER MEMORY. 
 Lichaam, identiteit, gender, geschiedenis en herinnering, 
feit versus fictie, zijn de thema’s die Simpson in haar werk 
bevraagt. Simpsons kenmerkende juxtaposities van beeld 
en gevonden of  geschreven, korte of  langere tekstflarden, 
vormen nergens een afgesloten, eenduidig geheel, maar 
bieden openingen naar een fictieve, bijkans poëtische poly-
semie. In een aantal werken wordt het afwezige (zwarte) 
lichaam in beeld gebracht via menselijk haar, waarbij 
Simpsons voorliefde voor het pars pro toto en voor sporen 
blijkt. Het werk Wigs II (1994-2006) bestaat uit zo’n vijftig 
foto’s van haarstukken (op twee na allemaal zwart) tegen 
een crèmewitte achtergrond, afgewisseld met twintig tekst-
bordjes. Verschillende mannen- en vrouwenhaarstijlen, 
snorren, haar in netjes, en zelfs een toef  schaamhaar, roe-
pen een ‘verhaal’ op over gender, identiteit en maskerade, 
aangestuurd door teksten als ‘she dressed them as twins/
sometimes female/sometimes male’ of  het meer persoonlij-
ke ‘strong desire to blur’.
 Sinds de jaren 90 drukt Simpson haar foto’s en teksten 
regelmatig af  op vilt – een keuze die werd ingegeven door het 
werk van Joseph Beuys. Net als bij deze laatste spreken de 
tactiele, organische kwaliteiten van het materiaal tot de ver-
beelding, en versterken ze de relatie tot het menselijk 
lichaam. Bovendien benadrukken de vilten panelen de 
objectkwaliteit van zowel de foto’s als de tekstfragmenten. 
De vilten drager vervaagt de foto’s, en dit gegeven wordt 
expliciet ingezet in relatie tot het thema herinnering. Oude 
ansichtkaarten met foto’s van interieur en exterieur van het 
New Yorkse Lincoln Center vormen het uitgangspunt voor 
een recente serie vilten fotopanelen. In plaats van zwart-wit 
zijn deze beelden in sepia-achtig goud gedrukt, dat het pati-

na van de ‘herinnering’ weerspiegelt en de beelden een aura 
geeft van vergane glorie. Hoewel het hier om historische 
beelden gaat, horen deze werken uit 2011 bij een driedelige 
video-installatie uit 2010, Momentum, in dezelfde zaal 
gepresenteerd, waarin Simpson dan weer vertrekt van eigen 
herinneringen. In de video zien we een groep jonge dansers 
in een witte ruimte, jongens en meisjes, allen in gouden bal-
letpakken en met goudkleurige afropruiken, de lichamen 
volledig goud beschilderd. Raciale verschillen worden hier-
door opgeheven. De dansers staan afwachtend bij elkaar en 
draaien af  en toe een pirouette. Het gaat duidelijk om een 
repetitie, die door het gebruik van een ‘loop’ oneindig voort-
duurt. Simpson trad in de jaren 70 eenmaal op in het Lincoln 
Center. Vanwege haar timiditeit was dat geen positieve erva-
ring – en het was de laatste keer dat zij danste. Deze ‘reenact-
ment’ is een goed voorbeeld van haar werkwijze: het verle-
den wordt heropgevoerd in een proces dat subjectiever is dan 
het schrijven van geschiedenis.
 Gelaagdheid is een belangrijk kenmerk, zowel in individu-
ele werken als in Simpsons oeuvre in zijn geheel. De ‘reen-
actment’ van de eigen herinnering leidt tot nieuw werk dat 
steeds verderaf  staat van de persoonlijke ervaring, en dat 
nieuwe wegen opent voor oude motieven. Een goudkleurige 
serie penseeltekeningen, Gold Headed (2013), verbeeldt prui-
ken en haarstukken in een stijl die doet denken aan Japanse 
kalligrafie of  de inkttekeningen van Manet. In de serie 
zwart-witfoto’s getiteld 19572009 waagt Simpson zich aan 
de heropvoering van het leven van anonieme anderen. Bij 
een zoektocht op het internet naar afgewezen foto’s uit pas-
fotoautomaten (onder andere voor twee series werken die 
hier te zien zijn), stootte ze op een album met geënsceneerde 
portretten van een zwart suburban stel uit de jaren 50, moge-
lijk bedoeld als een portfolio voor acteer- of  modelwerk. 
Simpson presenteert een aantal van deze foto’s en wisselt ze 
af  met beelden waarin zij zichzelf  in scène zet en de twee pro-
tagonisten belichaamt. In een nieuw videowerk, Chess 
(2013), zien we Simpson op het eerste beeldscherm verkleed 
als de vrouw uit het album, en op het tweede scherm als de 
man, met snor en geruit jasje. Beide figuren zitten achter een 
schaakbord – sinds Duchamp een geliefde metafoor binnen 
de kunst. Ze spelen het spel echter niet tegen elkaar, maar in 
hun eentje. In navolging van een bekend principe uit de foto-
grafie, waaraan ook Duchamp zich eenmaal onderwierp, is 
elke figuur vijf  keer afgebeeld, zodanig dat ze met zichzelf  
om de tafel lijken te zitten. Een derde beeldscherm toont een 
vijfvoudig gespiegelde pianist, die een speciaal vervaardigde 
compositie uitvoert waarin de tonen van de linker- en de 
rechterhand exact zijn gespiegeld. ‘Spiegelende’ beeldecho’s 
zijn er ook tussen de drie schermen, bijvoorbeeld in de zwart-
witcombinaties van de pianotoetsen en het schaakbord, of  
tussen de blanke pianist en de zwarte schaakspelers, of  een-
voudigweg binnen het fotografisch palet.
 Hoewel narrativiteit bij uitstek een kenmerk is van 
Afrikaanse kunst, en Simpson niet zonder reden vaak is 

Te zien in het Caermersklooster
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nog tot eind 2017 Het Lam Gods ont(k)leed! 
 Het Lam Gods op de voet gevolgd! 
tot voorjaar 2014 Wat vertelt het Lam Gods? 

2 euro
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LAM GODSGoran Djurović
PRIME TIME

TENTOONSTELLING

Victor Vasarely

Métagalaxie, 1959/1961, privécollectie; courtesy Galerie Pascal Lansberg,
Parijs. © Adagp, Parijs, 2013

Lorna Simpson

Waterbearer, 1986, courtesy de kunstenaar; Salon 94, New York;  
Galerie Nathalie Obadia, Parijs/Brussel



De Witte Raaf  – 164 / juli – augustus 2013 Ondertussen 10

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont .nl

K
unstpodium

T
tm

22
sep

tem
b

er

Isaac Julien
p

ro
jectzaal  van

af
20

ju
li

D
E

P
O

N
T

M U S E U M

KUNSTTENTOONSTELLING 
7 JULI T/M 29 SEPT 2013

ELKE UITENTUIS & WOUTER OSTERHOLT 
JUSTIN BENNETT | MARTIJN ENGELBREGT 

BIK VAN DER POL | SIL KROL | INTI HERNANDEz
CURATOR: ALICE SMITS

07.07–15.09.2013

Jimmie Durham 
The Center of the World
Collectie 07

07.07–15.09.2013

The Nomadic Muse
Sven Augustijnen, Dirk 
Braeckman, Marcel Broodthaers, 
Patrick Corillon, Tony Cragg, 
Hans-Peter Feldmann, Rodney 
Graham, Raoul De Keyser, 
Bertrand Lavier, Pieter Laurens 
Mol, Joëlle Tuerlinckx 
Collectie 06: Works from M HKA

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

en



De Witte Raaf  – 164 / juli – augustus 2013 Ondertussen 11

gevraagd op te treden als Afro-Amerikaanse zegsvrouw, 
laat haar artistieke identiteit zich niet losweg als zodanig 
vastpinnen. Juist de gelaagdheid en de meerduidigheid 
maken haar werk zo intens. Merel van Tilburg

p Lorna Simpson, tot 1 september in Jeu de Paume, 1 Place 
de la Concorde, 75008 Parijs (01/47.03.12.50; www.jeu 
depaume.org). Van 10 oktober 2013 tot 19 januari 2014 is 
de tentoonstelling te zien in het Haus der Kunst te München.

Beeldende kunst – terugblik
Michaël Van den Abeele. Habitat Wheel bij Appartement 
Elisa Platteau. Afgelopen jaar was Elisa Platteau gehuis-
vest in een dakappartement aan de Brusselse Varkensmarkt. 
De twee in elkaar doorlopende kamers nodigden uit tot een-
voudige, gebalde exposities. Van die interventies bleven tel-
kens sporen achter tijdens de volgende expositie. Bij Habitat 
Wheel van Michaël Van den Abeele zijn de van wit tot don-
ker marineblauw verkleurende muren nog een overblijfsel 
van de tentoonstelling van Pieter Vermeersch. Het werk 
leidt de blik in een baan om de ruimte, wat een opmerkelijke 
resonantie met de huidige installatie teweegbrengt.
 In de hoek van de eerste kamer staat een tafeltje met 
daarop een cd-speler, allebei zorgvuldig in goud gespoten. 
Een stem leest een lange tekst voor, die ook op papier 
beschikbaar is. ‘I have come to appreciate the woodblockprin
ting technique.’ De ambachtelijke manier waarop de 12 wer-
ken in de belendende kamer geproduceerd zijn, contrasteert 
met de hoogtechnologische ambities die in de expositie cen-
traal staan. ‘Who invented the wheelshaped space station? 
Don’t ask me, I’ll tell you.’ Habitat Wheel is een concept voor 
een wielvormig ruimtestation dat om zijn as draait, waar-
door de centrifugale krachten in de buitenband als een 
vorm van artificiële zwaartekracht kunnen fungeren. De 
ruimtes in die buitenband kunnen dus als ‘normale’ kamers 
ingericht en bewoond worden.
 Bekendste voorbeeld is ongetwijfeld het ruimteschip 
Discovery in 2001, a Space Odyssey van Stanley Kubrick uit 
1968. Van den Abeele keert echter verder terug in de tijd, 
tot 1929, het jaar dat de Sloveense wetenschapper Herman 
Potocnik onder de alias Noordung zijn ontwerp voor een 
Wohnrat publiceerde, waarbij de techniek voor het eerst 
gebruikt werd. Van den Abeele wijst erop dat sciencefiction 
zich onwillekeurig probeert in te schrijven binnen een klas-
siek ruimtelijk referentiekader. ‘Science fiction – in my point 
of  view – is actually a flattening of  Space; a flattening of  the 
space of  the abstract – tuning it back into a room. Science fiction 
is about fear of  space.’ Noordungs Wohnrat herleidt het futu-
ristische droombeeld van een ruimtereis tot de meest ver-
trouwde veruiterlijking van het wonen: de kamer.
 ‘But can you tell gravity from artificial gravity?’ In 
Appartement Elisa Platteau wordt dezelfde frictie aanwezig 
gesteld. De achterste wand is volledig bezet met twee rijen 
van zes kaders. Twaalf  met zwarte inkt bedrukte rechthoe-
ken van hetzelfde formaat, geven bijna de indruk van een 
panoramisch venster. De gouden onderlaag blijft soms 
onbedekt en toont zich als een rand, als spikkels of  een 
figuur. De formele associaties die de werken automatisch 
oproepen – een sterrenhemel, de ruimte – worden her en 
der ontkracht door de afbeeldingen van kleine salontafels, 
waarvan het blad veranderd is in een wiel. Het heelal, met 
haar onbevattelijke omvang, wordt op de schaal van een 
klassiek interieur teruggebracht. Van den Abeele heeft 
bovendien het weidse vergezicht over Brussel geïntegreerd. 
Hierdoor zapt de expositie onwillekeurig tussen de schaal 
van het meubel, de kamer, de stad, de wereld en de ruimte, 
en wordt elke notie van afstand en ruimtelijke hiërarchie 
afgevlakt.
 Wohnrat werd door de sciencefictionwereld opgepikt als 
een nieuw ruimtelijk model voor de toekomst. Daarmee 
ontstond tegelijk de ambitie om die toekomstbeelden ook in 
de geschiedenis in te schrijven. Van den Abeele verwijst 
naar de slotscène van 2001, a Space Odyssey. Het hoofdper-
sonage komt er op bejaarde leeftijd in een gereconstrueerde 
stijlkamer terecht – in een context van artificiële zwaarte-
kracht. In Habitat Wheel is de notie van geschiedschrijving 
alomtegenwoordig. De tekst geeft een overvloed aan histori-
sche informatie, en maakt structureel deel uit van de instal-
latie. In de werken zijn ook portretten zichtbaar, onder 
andere van Potocnik, maar ook van Hugo Gernsback, uit-
gever van het eerste sciencefictionmagazine Amazing sto
ries. Van den Abeele haalt in dezelfde adem de figuur van 
jazzmuzikant Sun-Ra erbij, die claimde afkomstig te zijn 
van Saturnus en daarmee de raciaal-geïnspireerde aan-

dacht voor zijn Afro-Amerikaanse afkomst probeerde te 
counteren. De slotscène van zijn eigen tekst linkt het ont-
werp van Noordung aan het essay A room of  one’s own van 
Virginia Woolf  dat in hetzelfde jaar gepubliceerd werd. ‘It 
becomes clear that a great opportunity here was missed. 
Wouldn’t it have been a perfect match: Potocnik’s Habitat 
Wheel as Woolf ’s Room of  one’s own, joining forces and 
paraphrasing Sun-Ra’s strategy: ‘If  patriarchy stole your 
literary past, write yourself  into the future.’’ De kamer 
wordt een plek waar over de toekomst en de ruimte gecon-
templeerd wordt. Een holbewoner kan het wiel uitvinden, 
er alle mogelijkheden van inzien, maar de revolutie die het 
zal ontketenen nog even uitstellen. Hij hangt het als orna-
ment op aan de muur, en contempleert erover. ‘Gravity is the 
weakest force in the universe.’ Birgit Cleppe

p Michaël Van den Abeele, Habitat Wheel, 25 mei – 13 juli, 
Appartement Elise Platteau, Varkensmarkt 12, 1000 
Brussel (0482/142.365; www.elisaplatteau.com).

Bourgeois Leftovers in De Appel. In oktober 2012 was 
in het Van Abbemuseum een zaal te zien waar de registratie 
van de gehele collectie met A4-tjes op wanden en tafels 
werd getoond. Dit om het publiek inzicht te geven in de 
selectieprocedure voor een nieuwe collectiepresentatie. 
Toen studenten van de curatorenopleiding van De Appel 
deze zaal bezochten, werd hun aandacht speciaal getrok-
ken door een post-it met de woorden ‘bourgeois leftovers’ op 
een stapel formulieren van afgekeurde werken op de grond. 
Het betrof  schilderijen die in de beginjaren van het muse-
um, in de periode 1910-1939, zijn gekocht ter vorming van 
een basiscollectie. Ze werden deels verworven uit het bezit 
van Henri van Abbe, de stichter van het museum, en deels 
in 1936 aangekocht uit de openingstentoonstelling 
Hedendaagsche Nederlandsche Kunst.* In hun voorkeur voor 
realistische tendensen weerspiegelen deze aankopen wat in 
die jaren de algemene smaak was en wat het goed deed op 
de kunstmarkt. Dat blijkt zich moeizaam te verhouden tot 
de avant-gardistische en activistische koers van het huidige 
Van Abbemuseum.
 De nogal tendentieuze kwalificatie op het briefje intrigeer-
de de zes curatoren van de lichting 2012-2013 zozeer, dat 
zij besloten om deze afgeschreven schilderijen als uitgangs-
punt te nemen voor hun afstudeerproject en te onderzoe-
ken op grond waarvan waardeoordelen aan kunstwerken 
worden toegekend en wat voor rol noties als vernieuwing 

en vooruitgang daarin spelen. Het resulteerde in een prik-
kelende en conceptueel interessante tentoonstelling, geflan-
keerd door een aantal lees- en discussiebijeenkomsten 
(onder meer op basis van Groys’ On the New) en performan-
ces. De bedoeling was om in juni een publicatie uit te bren-
gen met een neerslag van het hele project, maar de verschij-
ning daarvan is uitgesteld tot september. Wel was er een 
brochure beschikbaar die als catalogus dient.
 Voor de presentatie gebruikten de curatoren het alom 
populaire confrontatiemodel, dat via combinaties van 
kunst uit verschillende historische periodes of  culturen 
nieuwe gezichtspunten beoogt te genereren. Typerend voor 
de wijze waarop het door hen werd ingevuld, was dat zij die 
wisselwerking meer op het talige dan op het visuele niveau 
zochten: het is opvallend hoe veelvuldig woorden als 
‘gesprek’, ‘dialoog’, ‘conversatie’, ‘taal’ en ‘tekst’ in de bro-
chure voorkomen. De negentien kunstenaars aan wie werd 
gevraagd ‘deel te nemen aan het ‘gesprek’ met de schilde-
rijen’ delen die fascinatie en werken dan ook vrijwel allen in 
een (neo)conceptueel idioom.
 Soms leidde dat tot nogal voor de hand liggende bijdra-
gen, zoals de stapel verkreukelde prints uit de museumregis-
tratie van de ‘leftovers’ die Jimmy van Zoelen onder het 
schilderij Antinous van Johanna Bauer-Stumpff  had 
geplaatst, of  de installatie A Talk to the Leftovers van Judith 
Deschamps, waarin te veel de echo van Andrea Fraser door-
klonk. Soms was de connectie wel erg los, zoals bij de – op 
zichzelf  fascinerende – met tekst volgekriebelde correspon-
dentiekaarten van Ayreen Anastas en Rene Gabri met 
berichten uit hun denkwereld. Veel directer was de wissel-
werking die Lydia Davis creëerde tussen een aantal schilde-
rijen en de korte poëtische tekstjes uit haar bundels die ze 
had overgebracht op de klassieke museumtekstbordjes. Zo 
ging je als toeschouwer bijvoorbeeld op zoek naar een ver-
band tussen een autonome overpeinzing over een vis en een 
stilleven met vissen en vogels van Conrad Kickert.
 Geslaagd was eveneens de zaal waarin twee werken van 
Fluxuspionier Alison Knowles te zien waren over de kloof  
tussen taal en object, evenals een aflevering van het meerja-
rige project Things (Purchased with Funds Provided By) van 
Matthieu Laurette dat over eigendom en verhandelbaarheid 
gaat. Laurette verleidt de bezoeker om voor hem artikelen te 
kopen, variërend van goedkope spullen tot dure design-
artikelen. De koper krijgt in ruil daarvoor een certificaat 
met een foto van het object. Tegenover de wand waarop hij 
zijn certificaten in volgorde van prijshoogte had gehangen, 
had hij eveneens veertien van de ‘leftovers’ geordend in 
volgorde van verzekeringswaarde. 
Gelaagder en directer verbonden met onderzoek naar de 
schilderijen zelf  waren twee werken van Barbara Visser.  
17 Farrow & Ball Archive Colours bestond uit zeventien ver-
ticale kleurbanen op de wand. De kleuren waren overgeno-
men uit het repertoire van het met een waas van traditie en 
nostalgie omgeven Farrow & Ball. De kleurbeschrijvingen 
door F&B werden in het bijschrift gelinkt aan zeventien van 
de schilderijen die door het Van Abbemuseum niet publie-
kelijk worden getoond. Hoog bovenin de kleurbanen hing 
een van de ‘leftovers’, een liggend naakt uit 1931 van Jan 
Sluijters. De macht van de eigenaar en/of  de conservator 
om te beslissen over zichtbaarheid of  onzichtbaarheid 
kwam ook aan de orde in 17 Left Out Leftovers (Bourgeois). 
Met foto’s van de achterkanten van ‘leftovers’ die níet in de 
expositie waren opgenomen tikte Visser de samenstellers op 
de vingers dat ook zij niet transparant zijn over hun selectie: 
zonder Visser hadden we niet geweten dat niet alle werken 
werden getoond. En waarom, kan men daaraan toevoegen, 
is in de brochure niet duidelijker toegelicht hoe de inbreng 
van de curatoren in de diverse presentaties zich verhoudt 
tot die van de kunstenaars? Er lijkt een vergaande samen-
werking geweest te zijn – wie koos bijvoorbeeld de plekken 
voor de bordjes van Lydia Davis? – maar dat wordt nergens 
geëxpliciteerd.
 ‘Gesprek’ was er dus genoeg, alleen ging dat nergens over 
specifiek deze schilderijen en hun makers. Was het allegaar-
tje dat hier bijeen was wel zo bourgeois? De bohemien 
Sluijters? Conrad Kickert die zich met zijn Moderne 
Kunstkring beijverde voor de avant-garde? Edgar Fernhout? 
Zelfs de dames van de Amsterdamse Joffers kun je in een 
bepaald opzicht vooruitstrevend noemen. Slaat ‘bourgeois’ 
in ‘bourgeois leftovers’ op de levensstijl of  mentaliteit van 
de kunstenaar of  op de waardering door een bepaalde 
publieksgroep? In weerwil van de onderzoekspretenties van 
de curatoren en de kunstenaars ontbreekt op dit vlak wer-
kelijke historische interesse. Hun vragen gaan niet voorbij 
de huidige fixatie op de condities van presentatie, waardoor 
de historische werken niet meer zijn dan een startpunt voor 
een eigen discours over selectie en waardeoordeel.

www.ateliersbaztille.nl
In Ateliers BaZtille kun je terecht voor beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie,  

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

Bourgeois Leftovers, tentoonstelling De Appel Arts Centre,  
zaalzicht met werk van Albert Servaes en Jota Castro

Michaël Van den Abeele

Habitat Wheel, zicht op de tentoonstelling in Appartement Elise Platteau, 2013
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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/office
Zsa-Zsa Eyck
Leliegracht 47
  1e etage/floor
020.620.47.58
m: +31-(0)622210301
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

JULIETTE
JONGMA
AMSTERDAM
Making abstract paintings
Tim Braden
 tot 20/07 

Lisa Oppenheim
 07/09 tot 20/09

Unseen Photo Fair
 26/09 tot 29/09

Fiac Parijs (Lafayette Sector) 
Ursula Mayer
 24/10 tot 27/10

Artissima
Present Future
Florian and Michael Quistrebert
 08/11 tot 10/11

GALERIE  VAN GELDER
Dit en Dat en Dat 
John M Armleder, Ansuya Blom, Elvire Bonduelle, 
Nicolas Chardon, Sylvie Fleury, Kristján Gudmundsson, 
Sigurdur Gudmundsson, Klaas Kloosterboer, WJM Kok, 
Jaap Kroneman, Gijs van Lenthe, Matthew Lutz-Kinoy, 
Olivier Mosset, Steven Parrino, Henk Peeters, Myne 
Søe-Pedersen, Runa Thorkellsdottir, Steel Stillman, Lily 
van der Stokker, Helgi Thorsson, Ola Vasiljeva, Marijke 
van Warmerdam, Louwrien Wijers

 09/07 tot 31/07
 01/08 tot 31/08: enkel op 
 afspraak

Principle of Uncertainty / Open
Klaas Kloosterboer
 Dubbeltentoonstelling met 
 EdB Projects
 OPENING: 07/09, 17:00–19:00
 07/09 tot 12/10

Curate This 
Jonas Lund
 Curator Gerben Willers
 07/09 tot 13/10

GALERIE 
FONS 
WELTERS
Olga Balema, Zilvinas Landzbergas
 07/09 tot 05/10

Amsterdam Drawing
 19/09 tot 22/09

Unseen Photo Fair
 26/09 tot 29/09

GALERIE  RON MANDOS
Best of Graduates 2013
 OPENING 27/07, 17:00-19:00
 27/07 tot 31/08 

Charcoal drawings, installations
Levi van Veluw
 OPENING 07/09, 17:00-19:00
+ om 17:00 tijdens de opening
 lancering van eerste officiële  
 publicatie van Levi van Veluw
 07/09 tot 05/10

Amsterdam Drawing
Esiri Erheriene-Essi, Peter Feiler, 
Ryan McGinness 
 19/09 tot 22/09

Unseen Photo Fair
David Verbeek & Hans Wilschut
 26/09 tot 29/09

ELLEN DE 
BRUIJNE
PROJECTS
 In EDBPROJECTS
Open / Principle of Uncertainty
Klaas Kloosterboer
 Dubbeltentoonstelling met 
 Galerie van Gelder
 07/09 tot 26/10

 In EDB/DOLORES
Performance project
 samengesteld door  
 Dorothe Orczyk
 07/09 tot 26/10

Fiac Parijs 
Lara Almarcegui, Falke Pisano,  
Evi Vingerling, Pauline Boudry/
Renate Lorenz
 24/10 tot 27/10

GALERIE 
GABRIEL ROLT
I Appear Missing
Athanasios Argianas, Adriana 
Arroyo, Nik Christensen, Eli 
Content, Shezad Dawood, Gino 
Saccone 
 29/06 tot 25/08

Take ‘em by the legs and throw 
‘em down the stairs
Dawn Mellor
 07/09 tot 12/10

GALERIE 
DE EXPEDITIE
Showroom
 Lijnbaansgracht 109 Amsterdam
 Open on appointment

Amsterdam Drawing
Erik Andriesse, Jakup Ferri, 
Pieterjan Ginckels, Leo 
Vroegindeweij 
 19/09 tot 22/09

ART AFFAIRS  

In Retrospect
Ewerdt Hilgemann,
 12/07 tot 10/08

Form Follows Garbage
Te gast:  Jan Eric Visser 
 16/08 tot 07/09

Original Drawings
Werken op papier 
 13/09 tot 18/10

Amsterdam Drawing
herman de vries, solo 
 19/09 tot 22/09

WILLEM 
BAARS
PROJECTS 
Summer Exhibition: group show 
with artists of the gallery
 The gallery can be visited 
 by appoinment only

Japan: group show
Hiromi Iuchi, Hiroyuki Nisougi, 
Fuyuhiko Takata, Masakazu 
Takatori
 07/09 tot 12/10

C&H ART 
SPACE
Gaan omver
Harm Hajonides, Ton Zwerver
 OPENING: 06/07, 15:00–19:00
 06/07 tot 31/08

Escape Landscapes
Mezzapelle-Deriu
 OPENING: 07/09, 15:00–19:00
 07/09 tot 12/10
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Toch wisten de samenstellers te ontsnappen aan het geijkte 
modernistische verhaal waar het museum zich in heeft 
vastgesponnen en waarin alleen plaats is voor de geënga-
geerde avant-gardekunstenaar. Zo worden in de begelei-
dende brochure alle kunstenaars, zowel de historische als 
de eigentijdse, vermeld in strikt alfabetische volgorde: de 
beste ordeningsvorm om neutraliteit uit te drukken. Maar 
ook door de wijze van inrichten kon men de werken steeds 
los zien van de installaties waar zij deel van uitmaakten, 
waardoor de bezoeker de ruimte kreeg om tot een eigen 
oordeel over kwaliteit te komen. Daarmee hebben de cura-
toren hun ambitie om ‘een dialectische relatie [te] laten 
ontstaan tussen progressieve ideeën en een conservatieve 
collectie’ zeker waargemaakt. Misschien is het voor het Van 
Abbe aanleiding om eens meer aandacht te besteden aan 
die dialectiek. Fieke Konijn

 *  Dit gebeurde via een opmerkelijke vestzak-broekzakoperatie, 
beschreven door René Pingen in zijn Dat museum is een mijnheer. 
De geschiedenis van het Van Abbemuseum 19362003, met 
vermelding van de betaalde bedragen. Van Abbe had de gemeente 
geld geschonken waarmee vervolgens schilderijen uit zijn eigen 
bezit voor het museum werden aangekocht. Op de site van het 
Van Abbe staan deze aankopen vermeld als schenkingen. 

p Bourgeois Leftovers, 20 april – 16 juni 2013, De Appel 
Arts Centre, Prins Hendrikkade 142,  1011 AT Amsterdam 
(020/625.56.51; www.deappel.nl).

Larry Bell and Sarah Crowner, Meet Marlow Moss. In 
een tijd waarin kunstruimtes liefst zo groot en spectaculair 
mogelijk zijn is het een verademing om te zien dat ook op 
een paar vierkante meters iets bijzonders tot stand kan wor-
den gebracht. Kunstverein programmeert tentoonstellin-
gen in een klein winkelpandje in de Amsterdamse Pijp. 
Kunstverein is, naar het Duitse model, een vereniging met 
een ledenstructuur die activiteiten ontplooit op de scheids-
lijn tussen privé en publiek. De ruimte wordt ook gebruikt 
als een soort salon voor lezingen of  performances. 
Daarnaast maakt Kunstverein publicaties. Hier geen A4-tje 
bij de ingang en een medewerker die achter een balie naar 
een computerscherm zit te staren. Bezoekers krijgen een 
persoonlijke toelichting op de tentoonstelling en kunnen 
desgewenst aan een tafel publicaties inzien.
 Kunstverein heeft in het verleden veel aandacht besteed 
aan kunstenaars, vooral uit de Verenigde Staten, die in de 
jaren 60 en 70 bekend werden, maar daarna in Europa in 
de vergetelheid raakten. Larry Bell and Sarah Crowner, Meet 
Marlow Moss paste in die jonge traditie. De tentoonstelling 
bracht werk van drie kunstenaars bij elkaar in een totaalin-
stallatie, als een ode aan de geometrisch-abstracte kunst uit 
de 20ste eeuw.
 De kern werd gevormd door een aantal werken van Larry 
Bell (1937), een kunstenaar die in de jaren 60 nogal van 
zich deed spreken. Hij werd met tal van kunstbewegingen in 
verband gebracht, zoals de Light and Space Movement uit 
Los Angeles. Hoewel het Stedelijk Museum een werk uit 
1969 van hem aankocht, bleef  hij in Europa in de decennia 
daarna zo goed als onzichtbaar, tot in 2011 een retrospec-
tief  van zijn oeuvre werd georganiseerd in het Musée d’Art 
contemporain de Nîmes.
 Bell werd in de jaren 60 bekend met reeksen glazen 
kubussen die meestal op transparante voetstukken staan. 
Zijn minimalisme maakte grote indruk op kunstenaars en 
architecten. Frank Gehry verklaarde dat een glazen muur 
en een trap in Bells huis hem tot voorbeeld dienden. In 
1967 werd Bell opgenomen op de beroemde hoes van The 
Beatles’ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, toch ook een 

indicatie dat hij destijds een zekere reputatie genoot. Dan 
Graham verklaarde in 2009 tijdens een tentoonstelling in 
het MOCA Los Angeles dat Bell belangrijk voor zijn ontwik-
keling was. ‘I was influenced by Bell’s use of  two-way mir-
ror glass. He was the first artist using it, although I was not 
as interested in pretty colors.’ De conceptuele benadering 
van Graham vertoonde verder uiteraard weinig overeen-
komst met Bells aandacht voor de picturale werking van 
zijn glazen objecten. Bell was vooral ook geïnteresseerd in 
de relatie van objecten tot het bewegende menselijk 
lichaam. In een serie foto’s die hij maakte met een panora-
macamera legt hij  bewegende figuren vast, wat tot foto’s 
leidt met een soort lachspiegeleffect.
 Maar vreemd genoeg waren de glazen sculpturen van 
Larry Bell niet in Kunstverein te zien. In plaats daarvan was 
een minder bekend werk zonder titel uit 1967 opgenomen, 
een schilderij waarin een spiegelende kubusvorm is geïnte-
greerd. De overige werken waren van latere datum en leken 
op het eerste gezicht van de hand van een andere kunste-
naar. Toch hanteert Bell voor deze werken op papier dezelf-
de techniek als waarmee hij zijn glazen kubussen van een 
dunne metalen coating voorzag. Een houten stoel met nogal 
uitgezakte leren kussens bleek eveneens een ontwerp van 
Bell, die sinds het begin van de jaren 80 meubels ontwerpt.
 Sarah Crowner (1964), die in haar werk vaak reflecteert 
over de erfenis van het modernisme, toonde twee schilde-
rijen met als titel Corner Painting for Larry (2013), die speci-
aal voor de ruimte gemaakt waren en er door hun afmetin-
gen perfect pasten. Deze werken konden gezien worden als 
een antwoord op de kubussen van Bell. Crowner was ook 
verantwoordelijk voor de veelkleurige wanden, het blauwe 
tapijt en de knalgele leestafel. In het spiegelende werk van 
Bell waren de schilderijen van Crowner te zien en omge-
keerd viel een reflectie van Bells werk op dat van Crowner. 
De ingrepen van Crowner maakten van de tentoonstelling 
een totaalervaring.
 Een schilderij van Marlow Moss (1889-1958) was als his-
torische toevoeging opgenomen in de tentoonstelling. Moss’ 
oeuvre wordt, meer nog dan dat van Bell, omgeven door 
misverstanden. Dat blijkt ook uit de publicatie die ter gele-
genheid van de tentoonstelling verscheen en die helemaal 
aan Moss is gewijd. Het boekje is een droge opsomming van 
de onduidelijkheden en vergissingen over haar leven en 
werk. Hoeveel namen ze had. Met wie ze correspondeerde. 
Wie haar partners waren. Welke schilderijen van haar 
bekend zijn. Hoe haar huisdier heette. Was zij een epigoon 
van Mondriaan, zoals vaak beweerd werd? Het schilderij 
dat in Kunstverein hing, kwam uit de collectie van de 
Vleeshal in Middelburg. Het heeft een typisch Mondrianesque 

compositie. De verdubbeling van lijnen is echter een vondst 
van Moss, die door Mondriaan werd overgenomen. Maar 
het blijft vaag hoe dat precies gegaan is en wat precies de 
betekenis van de dubbele lijn voor Moss’ eigen oeuvre is, dat 
grotendeels verloren is gegaan. Kees Keijer

p Larry Bell and Sarah Crowner, Meet Marlow Moss, 20 april 
– 22 juni, Kunstverein, Gerard Doustraat 132, 1073 VX 
Amsterdam (020/331.32.03; www.kunstverein.nl). 

Aanwinsten
Van Abbemuseum koopt Let’s Go Girls (2012) van Ilja 
en Emilia Kabakov aan. Let’s Go Girls is een reconstructie 
van een agitpropwagon, waarin een kleurrijk schilderij van 
vijf  vrouwen wordt getoond, begeleid door revolutionaire 
Sovjetliederen. Gecombineerd met brieven met kritiek van 
Sovjetburgers geeft het een ironisch, maar ook melancho-
lisch beeld van de Sovjetstaat. De Kabakovs maakten het 
werk in 2012 speciaal voor de tentoonstelling Lissitzky
Kabakov, Utopie en Werkelijkheid in het Van Abbemuseum. 
(www.vanabbemuseum.nl)

Armando schenkt werk aan Cobra Museum. Als dank 
voor het samenstellen en organiseren van zijn overzichtsten-
toonstelling heeft Armando het schilderij Gestrüp 3312 aan 
het Cobra Museum geschonken. (www.cobra-museum.nl)

Publicaties
Autonomie als waarde. Weinig woorden zijn zo glibberig 
als ‘autonomie’. Volgens Kant, die het begrip zowat uit-
vond, is er sprake van morele autonomie als de menselijke 
wil in staat is ‘een wet op zichzelf ’ te zijn. Tegelijkertijd 
benadrukte hij dat mensen alleen maximes mogen volgen 
als die zonder uitzondering voor universele wetten kunnen 
doorgaan. Je mag dus doen wat je wil, op voorwaarde dat 
het denkbaar is dat iedereen hetzelfde zou willen.
 In de wereld van de kunst wordt het probleem niet nood-
zakelijk duidelijker. De publicatie Autonomie als waarde is 
verschenen naar aanleiding van het honderdjarige bestaan 
van de sector ‘Beeldend’ bij de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten te Tilburg, en bevat een tiental teksten over de 
autonomie van de artistieke praktijk. Verheldering is daar-
bij niet het eerste doel. In de inleiding (getiteld De autono
mieparadox) schrijven de samenstellers dat het boek ‘in de 
eerste plaats het debat over autonomie als artistieke evenals 
brede maatschappelijke waarde opnieuw leven wil inbla-
zen’. Het wordt (zeker in Nederland) kunstenaars steeds 
minder toegestaan om hun activiteiten cultureel te verant-
woorden – laat staan dat kunstenaars gesubsidieerd wor-
den voor iets dat slechts op kleinschalige en indirecte wijze 
maatschappelijk rendeert. Daarom: ‘Wie raakt aan de auto-
nomie, raakt aan een van de belangrijkste fundamenten 
waarop onze (westerse) beschaving steunt. Een goede dis-
cussie hierover is urgenter dan ooit.’
 Urgentie is echter geen garantie voor aangename lectuur. 
De tekst Autonomie via heteronomie van Pascal Gielen is bij-
voorbeeld een ondoorwaadbaar moeras van referenties en 
beweringen. Alsof  het autonomiebegrip gebaat is bij een zo 
breed mogelijke context, wordt de wereldgeschiedenis van 
de afgelopen 1000 jaar bij de zaak betrokken. Het leidt tot 
duizelingwekkende passages: ‘De mogelijkheid om zich 
heterogeen te vernetwerken, om zich van de ene naar de 
andere wereld te kunnen verplaatsen, veronderstelt immers 

DORDTYART
Maasstraat 11
3313 CR Dordrecht

Internationaal centrum voor hedendaagse kunst

t/m 6 oktober 2013

DORDTYART
Pieterjan Ginckels
Marije Vogelzang
Dré Wapenaar
Observatorium
Peter Vink
Elodie Hiryczuk- 
Sjoerd van Oevelen
Roland Schimmel
Ronald van der Meijs
Staalplaat Soundsystem
Leonard van Munster

t/m 4 augustus 2013

TOPFLOOR ‘TOPOS’
Chiara Lammens
Stefan Peeters
Hanae Utamura
Katleen Vinck
Marc Vanderleenen
Wim Wauman

Curator:
Stef Van Bellingen

Maasstraat 11     3313 CR Dordrecht
info@dordtyart.nl     www.dordtyart.nl

Zaalzicht ‘Larry Bell and Sarah Crowner, Meet Marlow Moss’,  
Kunstverein, Amsterdam
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dat er verschillende werelden bestaan. En een samenleving 
kan hiervoor al dan niet zoals voor de kunsten institutio-
nele garanties bieden. En zo komen we terug bij de maat-
schappelijke domeinen van de moderne samenleving. De 
wereld begrijpen als bestaande uit verschillende terreinen 
met hun eigen waarderegimes, maakt niet alleen kritiek 
mogelijk.’
 Het boek bevat ook een aantal interviews met alumni van 
de Fontys Hogeschool. De optie om aan de hand van con-
crete kunstwerken het autonomiebegrip in te vullen, wordt 
opzijgeschoven ten voordele van wat nog het meest op sol-
licitatiegesprekken lijkt. ‘In feite kunnen we alle disciplines 
inzetten voor onze projecten’, zeggen Veerle Devreese en 
Sophia van Rijswijk, die zichzelf  ‘culturele conceptontwik-
kelaars’ noemen. ‘Wij zijn wel creërend bezig, we scheppen 
een uitdagende, inspirerende omgeving waarin makers en 
publiek bij elkaar gebracht worden. We denken in termen 
van connecties.’ Volgens kunstenaar Huub van der Loo 
komen die connecties niet langer in de materiële wereld tot 
stand: ‘Dat is dus wel veranderd ten opzichte van de tijd dat 
ik op de academie zat: de ongelimiteerde mogelijkheden te 
communiceren en aandacht te vragen voor jezelf  en je werk 
op internet. […] Wat nog steeds geldt in de kunstwereld is 
dat de kwaliteit van je netwerk belangrijker is dan het werk 
op zich.’ Bas Kwakman, directeur van Poetry International, 
is nog duidelijker: ‘Ik bewonder kunstenaars die wel midden 
in de maatschappij willen staan, zoals Jonas Staal. Dat is de 
kant die de kunst op moet, wil ze overleven.’ De uitspraak is 
een perfecte illustratie van de conclusie die Rudi Laermans 
op het einde van zijn essay maakt: de ‘artistieke autonomie’ 
is ingeruild voor een ‘kritische autonomie’. De kunstenaar 
moet niet meer doen wat specifiek is voor de kunst – het vol-
staat om zich ‘kritisch’ ergens tegen af  te zetten door op een 
maatschappelijke wantoestand te wijzen. De manier waar-
op wordt bijkomstig.
 Is de esthetiek dan dood? Zijn er geen ‘kunstaanschou-
wers’ meer die zich willen laten verrassen door van kunst te 
genieten, eerder dan kunst te bestellen (of  zelfs in de keuken 
mee te bereiden)? Zijn er enkel nog bemiddelaars, consu-
menten, activisten, onderzoekers, politici, netwerkers? In 
de tekst van Jeroen Boomgaard, de meest geslaagde in het 
boek (maar al twee keer elders verschenen), klinkt die vraag 
door het gebruik van de verleden tijd als een angstig ver-
moeden. ‘Autonomie betekende allereerst dat de beeldende 
kunst het gezicht van en haar zicht op de wereld met haar 
eigen middelen en op haar eigen manier wilde tonen. Ze 
wilde niet langer dienen als een handige manier om moraal 
of  literatuur te illustreren.’ Boomgaard betoogt terecht dat 
de kloof  tussen kunstwerk en publiek, samen met het uitge-
stelde – en weliswaar vaak misgelopen – plezier van con-
centratie en interpretatie, een absolute voorwaarde is voor 
om het even welke artistieke waarde. Wie zich daar niet bij 
kan neerleggen, moet zich maar met iets anders bezighou-
den: tegenover de kunstmatigheidsuitwassen van de bele-
vingseconomie ‘kan de kunst alleen maar iets stellen dat 
niet bij voorbaat uit onze verlangens geboren is, of  nadruk-
kelijk aan onze wensen tegemoetkomt’.
 Camiel van Winkel heeft dat de afgelopen jaren eveneens 
benadrukt, door middel van teksten en tentoonstellingen, 
en in een briefwisseling met Anna Tilroe in Metropolis M. 
Tot Autonomie als waarde draagt hij de tekst van een recente 
lezing bij. ‘Er is slechts sprake van afstand [tussen kunst en 
leven]’, zo luidt zijn besluit, ‘voor zover deze betekenis kan 
krijgen in haar overbrugging.’ Nieuw is de metafoor voor 
‘het autonome artistieke domein’: in plaats van het lab (‘te 
klinisch, te netjes, te wetenschappelijk-efficiënt’) stelt Van 
Winkel het kamp voor: ‘de hedendaagse kunst is een krui-
sing tussen een romantisch woonwagenkamp, een moder-
nistisch werkkamp en een beaux-arts-trainingskamp.’ Erg 

leuk klinkt dat niet. Moeten we het echt zo ver van huis zoe-
ken? Kan autonome kunst alleen nog haar unieke werking 
tentoonspreiden voor gestrafte kinderen in strenge uitzon-
deringssituaties? Christophe Van Gerrewey

p Autonomie als waarde. Dilemma’s in kunst en onderwijs ver-
scheen in 2013 bij Valiz, Gebouw Het Sieraad, Studio K34-
K36, Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam (020/676.41.44; 
www.valiz.nl).

L’Équerre. Réédition intégrale/The Complete Edition 
1928-1939. Het Franse woord ‘l’équerre’ (de (winkel)
haak) verwijst naar niet minder dan drie verschillende, 
maar innig met elkaar verbonden kunst- en architectuuri-
nitiatieven tijdens het interbellum. Allereerst was het de 
naam die de gebroeders Pierre en Victor Bourgeois aan hun 
uitgeverij gaven, die onder meer het wekelijkse kunsttijd-
schrift 7 Arts (1922-1928) uitbracht. Wellicht door die 
naam geïnspireerd startten enkele architectuurstudenten 
van de Académie des Beaux-Arts de Liège een gelijknamig 
studententijdschrift in het jaar waarin het laatste nummer 
van 7 Arts verscheen. L’Équerre werd na het afstuderen van 
de initiatiefnemers – Yvon Falise, Victor Rogister (junior), 
Jean Moutschen, Albert Tibaux, Edgard Klutz en Emile 
Parent – een onafhankelijk tijdschrift waarin naast archi-
tectuur en urbanisme ook aandacht werd besteed aan 
kunst. In 1933 trad ook Paul Fitschy tot de redactie, een 
architect die zijn diploma had behaald aan La Cambre en 
die korte tijd in het architectenbureau van Victor Bourgeois 
had gewerkt. De Tweede Wereldoorlog maakte een einde 
aan dit uitzonderlijke intellectuele avontuur.
 De derde ‘(winkel)haak’ betreft de Groupe L’Équerre, die 
in 1935 werd opgericht, en waar alle redactieleden van het 
tijdschrift deel van uitmaakten, behalve Jean Moutschen, 
die inmiddels benoemd was tot stadsarchitect van Luik, en 
Victor Rogister junior, die met een eigen bureau was begon-
nen. De Groupe L’Équerre kreeg het Belgische secretariaat 
van de Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM) toegewezen, dat tot dan toe beheerd werd door 
Victor Bourgeois. Het bureau realiseerde tal van imposante 
projecten. Voor de oorlog speelde de Groupe een belangrijke 
rol bij de inrichting van de Exposition Internationale de 
l’Eau in 1939; na de oorlog was het betrokken bij tal van 
urbanistische studies en verwezenlijkte het verschillende 
indrukwekkende gebouwen, onder meer het Luikse Palais 
des Congrès (1958).
 Aan de Groupe L’Équerre werd in 1977 een bescheiden 
publicatie gewijd, nauwelijks 72 pagina’s dik, waarin voor 
het tijdschrift L’Équerre slechts twee pagina’s waren voorbe-
houden. Met de recent gepubliceerde Réédition intégrale/The 
Complete Edition staat nu het tijdschrift in de schijnwerpers. 
Het contrast met de publicatie over de Groupe L’Équerre 
kon niet groter zijn: het tweetalige boek, dat werd uitgege-
ven door de Luikse culturele vereniging L’Émulation, op ini-
tiatief  van architect Pierre Hebbelinck, telt 1.348 bladzij-
den. Alle afleveringen van het tijdschrift zijn opgenomen in 
facsimile, behalve het eerste nummer dat onvindbaar bleek. 
(Vreemd genoeg wist de redacteur van het aan de Groupe 
L’Équerre gewijde boekje, Jean Lejeune, ereschepen van 
Luik, wel de hand te leggen op een exemplaar van het eerste 
nummer.)
 De – bijna – volledige herdruk van L’Équerre stelt ons in 
staat om kennis te nemen van de Belgische verwerking van 
het internationale modernisme zoals dat door onder meer 
Le Corbusier, Sigfried Giedion, Alberto Sartoris en Walter 
Gropius gepropageerd werd. Van alle genoemde architecten 
publiceerde L’Équerre teksten en het tijdschrift besteedde 
ook aandacht aan hun architecturale of  urbanistische pro-

jecten. In het boek kunnen we op de voet volgen hoe de 
inzichten van de CIAM door de leden van L’Équerre eerst 
vertaald werden in eigen standpunten en vervolgens in 
bouwkundige en urbanistische projecten. Zo realiseerde 
Yvon Falise in 1933 een modernistische woning in de Rue 
Adrien de Witte in Luik en begon de groep vanaf  1937 met 
de planning van een volledige wijk – Les Trixhes in Flémalle, 
nabij Luik.
 Het boek is evenwel veel meer dan een bundeling van de 
107 afleveringen van L’Équerre. Onder begeleiding van een 
wetenschappelijk comité werden vijf  auteurs gevraagd om 
beschouwingen te wijden aan de diverse aspecten van het 
uitgeven van een tijdschrift over architectuur tijdens het 
interbellum. Zowel Jean-Louis Cohen als Hélène Jannière 
nemen het gehele spectrum van architectuurtijdschriften 
tussen de twee wereldoorlogen onder de loep. L’Équerre 
komt jammer genoeg nauwelijks ter sprake in deze encyclo-
pedische bijdragen.
 De historiek van het tijdschrift en de Groupe L’Équerre 
staat daarentegen centraal in de tekst van Sébastien Charlier, 
de ‘directeur scientifique’ van het boek. Op meticuleuze 
wijze ontvouwt hij de unieke geschiedenis van het tijdschrift, 
de eerste individuele architecturale realisaties van de redac-
tieleden, de werkzaamheden van de groep vanaf  1935 en de 
relaties met de CIAM. Hij heeft daarbij oog voor de diverse 
achtergronden van de leden van de redactie (Falise, Rogister, 
Moutschen, Tibaux, Klutz, Parent en Fitschy), de intellectu-
ele omgeving van de Académie des Beaux Arts de Liège en 
het culturele klimaat in Luik en de rest van België. Op heel 
overtuigende wijze zet Charlier uiteen hoe het tijdschrift een 
wezenlijke rol vervulde in de toenaderingspogingen van de 
Groupe L’Équerre tot de toenmalige Belgische 
Werkliedenpartij, meer bepaald Hendrik De Man (op natio-
naal niveau) en Georges Truffaut (op nationaal én lokaal 
niveau). Het resultaat liet niet lang op zich wachten: Jean 
Moutschen werd door Georges Truffaut, Schepen van 
Openbare Werken van Luik, benoemd tot stadsarchitect; 
Yvon Falise kreeg niet weinig later de functie van architectu-
raal coördinator van de Exposition Internationale de l’Eau 
toegeschoven; de socialististische burgemeester van Flémalle 
verleende de Groupe L’Équerre de urbanistische studie die 
zou resulteren in de woonwijk Les Trixhes.
 Geoffrey Grulois gaat in zijn essay precies op dit urbanisti-
sche project dieper in. In 1937 wordt het project aangevat, 
maar de plannen worden herhaaldelijk aangepast en uit-
eindelijk pas politiek bekrachtigd in 1962. Grulois beschrijft 
hoe de aanvankelijke fascinatie voor de aanpak van Le 
Corbusier, die overigens ook verdedigd werd in het tijd-
schrift, langzaam plaatsmaakt voor een eigen benadering, 
die mede is ingegeven door het multidisciplinaire karakter 
van het ontwerpteam. In plaats van de hoogbouw van de 
Unité d’habitation is in Flémalle eerder sprake van een Unité 
de voisinage, aldus Grulois.
 Voor de laatste bijdrage in het boek tekent Sébastien 
Martinez Barat, medeoprichter van het ‘kleine’ tijdschrift 
Face b. Hij benadert het tijdschrift aan de hand van een aan-
tal steekwoorden: object, gemeenschap, strategie en archief. 
Even erudiet als ironisch schetst hij de wezenstrekken van 
het maken van een tijdschrift.
 De heruitgave van L’Équerre, het uitgebreide register en 
de kritische teksten die deze facsimile-uitgave begeleiden, 
zijn zonder meer een tour de force die bewondering afdwingt 
en tot navolging strekt. Koen Brams

p L’Équerre. Réédition intégrale/The Complete Edition 1928
1939 is een uitgave van Éditions Fourre-Tout / Société Libre 
d’Émulation de Liège, Liège, 2013. Contact: Pierre Geurts, 
Editions Fourre-Tout, 43 rue Fond-Pirette, 4000 Luik 
(04/226.53.26; www.pierrehebbelinck.net/fourretout).
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Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c

2712 XZ Zoetermeer
www.ateliersbaztille.nl

REMAIN

204 A Glass of Water (Some Objects on the Path to Enlightenment) Saskia Janssen 84 p 21 x 27,7 cm ISBN 978 90 77459 97 3 2013

203 In Memory of Things to Come Arnoud Holleman vouwblad 70 x 100 cm  2013

202 Yonder Marnix Goossens 128 p 20 x 27 cm ISBN 978 94 91843 01 3 2013

200 Room with Broken Sentence Mark Manders 176 p 21 x 27 cm ISBN 978 90 77459 96 6 2013

199 Full Color Karel Martens 160 p 15.5 x 22 cm ISBN 978 90 77459 98 0 2013
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Nieuwe publicaties

• Claude Closky. Lunar Calendar 2013. [Paris]: Galerie 
Laurent Godin, 2013. 24 blz. 300 ex.
In 1989 publiceerde de Franse kunstenaar Claude Closky een 
kunstenaarsboekje onder de titel Les 1000 premiers nombres 
classés par ordre alphabétique. Het ging om een sober, gefotokopi-
eerd bandje van 12 bladzijden. Zoals de titel doet vermoeden 
bevatte het enkel de lijst van de eerste duizend rangtelwoorden, 
voluit geschreven maar alfabetisch gerangschikt. De onlogische, 
soms absurde herschikking van allerlei reeksen zou een van de 
belangrijkste onderwerpen worden van de meer dan zeventig 
kunstenaarsboeken die Claude Closky sindsdien publiceerde.  
Zo herschikte hij, binnen de paginasequentie van het boek, 
kalenders, tabellen, prijslijsten, fotoreeksen en zo meer. De 
kunstenaarsboeken zijn simpel, enkelvoudig, glashelder en steeds 
voorzien van een twist. Hij claimt een artistieke ruimte tussen de 
grap en het serieuze. In dat moderne vagevuur treft hij niet 
alleen veel tijdgenoten, maar ook dadaïsten, patafysici en 
fluxuskunstenaars. In het zopas verschenen Lunar Calendar 2013 
toont Claude Closky de verschillende maanstanden in een reeks 
van 12 beelden. Van een witte schijf  op een zwarte achtergrond 
laat hij telkens een cirkelsector weg (zoals bij een aangesneden 
taart) tot hij uitkomt bij een volledige maansverduistering. 

• Peter Downsbrough. Link. Barcelona: Moritz Küng / 
Ostfildern: Hatje Cantz, 2013. 8 blz. 2 afb. 300 ex. 
ISBN 978-3-7757-3608-4
Peter Downsbrough publiceerde zijn eerste kunstenaarsboek 
Notes on Location in 1972. Zijn minimalistisch-conceptueel werk 
bleek goed te aarden in boekvorm. Nu, veertig jaar later, 
verschijnt zijn honderdste kunstenaarsboek. Het is een 
uitgezuiverde publicatie waarin twee woorden, een zwart-witfoto 
en twee verticale lijnen te zien zijn. De positionering en specifieke 
opeenvolging van deze karige elementen geven de inhoud meer 
diepgang. Het vierkante boekje is niet in de handel te verkrijgen. 
De uitgevers besloten om voor deze gelegenheid de volledige 
editie van 300 exemplaren te swappen. Iedereen kan een boek 
naar keuze sturen naar een van de uitgevers of  de kunstenaar in 
ruil voor het boekje van Peter Downsbrough. Het speelt geen rol 
welk boek men inzendt, alles kan. Op de website van Hatje Cantz 
wordt voorzichtig gesuggereerd dat de kunstenaar misschien iets 
zal ondernemen met de ingezonden boeken.

• Dietmar Elger. Gerhard Richter Catalogue Raisonné 
Volume 3. Dresden: Gerhard Richter Archiv Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden / Ostfildern: Hatje Cantz 
Verlag. 640 blz. 702 afb. ISBN 978-3-7757-1980-3
De catalogue raisonné is het soort boek dat de dodelijke concurren-
tie van de zoekmachines op onze computers zal overleven.  
De overzichtelijkheid en het visuele plezier kan google niet 
bieden. Een papieren naslagwerk van 500 pagina’s of  meer is 
nog steeds functioneler dan een download van hetzelfde kaliber. 
Voor kunstenaars symboliseert de catalogue raisonné de ultieme 
erkenning, meestal post mortem. Maar voor het catalogeren van 
de meer dan drieduizend werken die Gerhard Richter de laatste 
vijf  decennia maakte heeft men niet gewacht tot zijn dood.  
In 2011 verscheen deel 1 (1962-1968) van wat een reeks van 
vijf  volumes moet worden. Het blijft wachten op deel 2 omdat er 
problemen zijn bij de catalogisering van werken rond 1970. 
Zopas verscheen Catalogue Raisonné Volume 3. Deel 2, 4 en 5 
zullen verschijnen in de loop van de komende zes jaar. Het 
nieuwste deel vangt aan in 1978, op het moment dat Gerhard 
Richter radicaal breekt met zijn vroeger werk. In de jaren 60 en 
70 werd hij bekend met grijze fotoschilderijen. In 1978 
schilderde hij voor het eerst een abstract werk, waarbij kleur een 
dominante rol kreeg. Het was het begin van een lange reeks 
abstracte schilderijen (meestal genummerd) die inmiddels het 
overgrote deel van zijn oeuvre uitmaken. De boeken zijn 
schitterend uitgegeven, met veel referentiemateriaal. Ook de 
foto’s, schetsen of  schilderijen die Richter gebruikte als 
vertrekpunt zijn vaak opgenomen. De forse prijs van de vijf  
volumes zal wellicht voor veel liefhebbers een onoverkomelijke 
drempel zijn.

• Vincent Katz. Black Mountain College. Experiment in Art. 
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2013. 332 blz. 
500 afb. ISBN 978-0-262-51845-1
Toen het Berlijnse Bauhaus in 1933 onder druk van het 
naziregime de deuren moest sluiten, vertrokken verschillende 
docenten naar de Verenigde Staten. In datzelfde jaar richtte de 
Amerikaanse filosoof  John Andrew Rice het Black Mountain 
College op in de staat North Carolina. Hij wilde hiermee een 
alternatief  bieden voor de kunstacademies. De gewezen 
Bauhausdocenten Josef  en Anni Albers, Lyonel Feininger en 
Xanti Schawinsky vormden de eerste kern van het lerarenkorps. 
Black Mountain College lag afgelegen aan een bergmeer en had 
geen hiërarchische structuur, maar werd geleid door de docenten 
en studenten zelf. Iedereen leefde samen en de groepsdynamiek 
was belangrijker dan het individuele onderricht. Deze artistieke 
gemeenschap bestond gemiddeld uit een vijftigtal personen, en 
de lijst van docenten en kunstenaars die voor korte of  langere tijd 
participeerden is indrukwekkend. Een kleine selectie: de dichters 
Charles Olson, Robert Creely en Robert Duncan, de schilders 
Helen Frankenthaler, Ray Johnson, Franz Kline, Willem en Elaine 
de Kooning, Robert Motherwell, Kenneth Noland, Amédée 
Ozenfant, Robert Rauschenberg en Cy Twombly, de beeldhou-
wers John Chamberlain en Ossip Zadkine, de ingenieur 
Buckminster Fuller, de componisten John Cage en David Tudor, 
de choreograaf  Merce Cunningham, de kunstcriticus Clement 
Greenberg en de fotograaf  Aaron Siskind. Black Mountain 
College was een privaat gefinancierde school en moest in 1956 
de deuren sluiten wegens geldgebrek. Dat deze school een belang-
rijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het abstract 
expressionisme, wordt hier aangetoond in een uitvoerig 
geïllustreerde tekst van Vincent Katz. Hij behandelt de ontstaans-
geschiedenis en het dagelijkse reilen en zeilen op deze alterna-
tieve campus, en maakt daarbij gebruik van getuigenissen uit de 
eerste hand. Daarnaast situeert hij ook alle belangrijke 
kunstenaars in een kunsthistorisch kader, wat meteen een stuk 
relevante Amerikaanse kunstgeschiedenis oplevert. Het verhaal 
over Black Mountain College toont dat het succes van een 
kunstschool niet afhangt van structuren, maar dat individuele 
inzet, ambitie en het geloof  in de slaagkansen van artistieke 
vernieuwing volstaan om een hoog educatief  en artistiek niveau 
te halen.

• Walter Nikkels. Depicted – abgebildet – afgebeeld. 
Amsterdam: Valiz / Stuttgart: Tropen, 2013. 528 blz. 
ISBN 978-90-78088-54-7
De Nederlandse typograaf  en boekontwerper Walter Nikkels 
(1940) is vooral bekend van zijn museumcatalogi, die hij meestal 
ontwierp in samenwerking met de kunstenaars. Hierdoor claimen 
deze publicaties dikwijls het statuut van kunstenaarsboek. In deze 
nieuwe, vuistdikke monografie over Walter Nikkels zien we hoe hij 
aanvankelijk werkt binnen de heldere, functionele stijl van de 
Zwitserse typografie. Wanneer hij vanaf  1976 als huisontwerper 
optreedt voor het Van Abbemuseum in Eindhoven, ontwikkelt hij 
een eigen stijl. De samenwerking met conceptuele kunstenaars, 
die de museumcatalogus beschouwden als een verlengstuk van 
hun oeuvre, maakte dat hij afstand nam van rigide theorieën en 
systemen. Hij keek in de eerste plaats naar de kunstwerken en de 
inhoud, die hij op een meer intuïtieve manier verwerkte. Met lijm 
en schaar (van computers was nog geen sprake) zocht hij naar de 
juiste verhoudingen, beeldsequensen en tekstmontage. Bij het 
bladeren ziet men als het ware hoe hij de beelden en tekstblokken 
na langzaam zoeken in de juiste positie schoof, met veel aandacht 
voor de witverdeling. Hij creëerde heldere boeken met een hoog 
kijk- en leescomfort waarbij het ontwerp niet in de weg stond van 
de inhoud. Dit leverde een reeks catalogi op die tot de mooiste 
publicaties behoren binnen de geschiedenis van de conceptuele 
kunst. Daarnaast ontwierp hij onder andere de catalogi voor 
Documenta 7 (1982) en Bilderstreit (1989), maar ook postzegels 
en het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (1992). In de jaren 90 
was hij een tijdlang verbonden aan het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. Vanaf  dan is te zien hoe zijn terughoudende stijl 
steeds meer plaats maakt voor een expliciet design. Soms glijdt 
zijn uitbundige visuele esthetiek af  naar het gekunstelde, maar 
het plezier straalt er wel af. Zelfs op hoge leeftijd is hij een zoeker 
gebleven.
 Het boek bevat een volledige lijst van alle drukwerken die 
Walter Nikkels realiseerde. Het is overvloedig geïllustreerd en 

bevat een verzameling teksten van en over Nikkels. De vormge-
ving van deze monografie is verzorgd door zijn collega Wigger 
Bierma (1958). Die kantelde de teksten 90 graden naar links 
waardoor de lezer het chronologisch geordende boek moet lezen 
als een kalender. De illustraties daarentegen staan wel rechtop. 

• Veronika Spierenburg. In Order of  Pages. [Baden]: 
Kodoji Press, 2013. 520 blz. 393 afb.  
ISBN 978-3-03747-052-7
De bibliotheek van de Sitterwerk Foundation in Sankt Gallen 
bevat meer dan 25.000 boeken over kunst, toegepaste kunst en 
materialen. Gedurende een periode van 10 maanden heeft de 
Zwitserse kunstenares Veronika Spierenburg (1981) hieruit een 
subjectieve keuze gemaakt van 3000 pagina’s, die ze kopieerde. 
Aanvankelijk wilde ze haar selectie ordenen per thema, maar bij 
nader inzien besloot ze om de collectie pagina’s te ordenen 
volgens de paginanummers die ze droegen. Eerst nummerde ze 
elke pagina in haar kunstenaarsboek In Order of  Pages nadruk-
kelijk van 1 tot 500. Daarna vulde ze het boek met afbeeldingen 
afkomstig van pagina’s uit haar bladzijdenverzameling die 
hetzelfde paginanummer droegen. Uiteraard wordt de ordening 
van het boek volledig door toeval geregeerd. Het levert de meest 
vreemde beeldcombinaties op. Het boek bevat ook meer dan 100 
blanco pagina’s waarvoor Veronika Spierenburg geen overeen-
stemmende paginanummers vond. Het is aan de lezer om 
associaties en verhalen te maken bij het bekijken van het werk, 
dat zich in eerste instantie aanbiedt als een kakofonie van 
beelden.

• Wolfgang Tillmans. FESPA Digital / Fruit Logistica. 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2012. 
128 blz. 106 afb. ISBN 978-3-86335-211-0
FESPA Digital is een van de grootste beurzen die producenten van 
digitale printmachines samenbrengt. Fruit Logistica is een 
internationale beurs over de verwerking en verpakking van 
geïndustrialiseerde fruit- en groenteteelt. De Duitse fotograaf  
Wolfgang Tillmans bezocht beide beurzen met het oog op de 
parallellen. Hoe verschillend het aanbod van de beurzen ook is, 
toch is de visuele uitwerking van de verkoopstanden en de 
bedrijvigheid eromheen zeer gelijkaardig. Véél felle kleuren, veel 
slogans en merknamen (bijna allemaal in een schreefloos 
lettertype), maar ook glimmende machines, waarbij men soms 
niet ziet of  het om een industriële inkjetprinter gaat of  een 
verpakkingsmachine voor asperges. Ook de zithoekjes en de 
dresscode zijn inwisselbaar. Om deze parallelle werelden te tonen 
heeft Wolfgang Tillmans beide fotoreportages door elkaar 
gemonteerd. Hier en daar zijn blanco pagina’s ingelast om het 
kleurgeweld en het hoge beeldritme te temperen. Wat we zien is 
een glimp van de global world in volle actie.

• Dennis Tyfus. Onder de titels. Antwerpen: Für Dich 
Verlag, 2013. 180 blz.
Het hoge tempo waarmee de interdisciplinaire publicaties van 
Dennis Tyfus elkaar opvolgen is verbazingwekkend. Hij is een 
kunstenaar die eerder het plezier van de kwantiteit dan van de 
kwaliteit opzoekt. Dieter Roth en Martin Kippenberger toonden 
vroeger reeds dat deze houding tot interessante resultaten kan 
leiden. Onder de titels is waarschijnlijk de meest recente publicatie 
van Dennis Tyfus (bij hem weet je nooit). Dit pover uitgegeven 
kunstenaarsboekje bevat een compilatie van alle titels die hij 
sinds 2006 bedacht. Ze zijn chronologisch geordend, maar het is 
geen heldere lijst zoals men in een catalogus zou verwachten. 
Alle titels zijn aan elkaar geregen, zonder hoofdletters en punten. 
Enkel een kleine vermelding van de respectievelijke data onder 
het eerste woord van elke titel geeft de lezer enige houvast. Wie in 
de vrolijke taalkronkels van Dennis Tyfus wil duiken, kan 
hieraan plezier beleven.

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

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

België
Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28  
wo-za 14-18u 
❑ Luc Deleu & TOP Office [1/9 tot 12/10] 

Artists space LOCUS SOLUS
Pourbusstraat 14 – 0610128996  
vr-za 14-18u 
❑ ‘Artists Only’ – Adele Renault, Peter 
Kempff, Aldert Mantje, Mosez Benkhlafa, 
Menno Schenk, Toon den Heijer, Rosalie 
Gorter [tot 10/8] ❑ ‘Belgium Open’ – 
Annemie-Mie van Kerckhoven, Michaël 
Borremans, Walter Swennen, Danny Devos, 
René Magritte, Leo Copers, Luc Tuymans… 
[tot 10/8] ❑ ‘Naar een andere dimensie, 
Perfo-beelden’ – Franck Gribling [tot 10/8] 

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60  
wo-za 14-18u 
❑ Lucia Bru [5/9 tot 20/10] 

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00  
di-zo 10-18u 
❑ Ruud Van Empel [tot 6/10] 
❑ ‘You Ain’t Seen Nothing Yet. Muziek 
en fotografie’ [tot 6/10] ❑ ‘Jonge 
Belgische Fotografie’ – Frederik Buyckx, 
Max Pinckers, David Widart [tot 6/10] 

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16  
di-zo 10-17u za 10-18u 
❑ ‘De Modernen. Avant-garde’ – Piene, 
Arman, Fontana, Van Hoeydonck, 
Leblanc… [tot 1/9] 

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99  
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘Vrielynck Collectie #3. Telepathic 
Space – The Telepathic Motion Picture of 
The Lost Tribes’ – David Blair [tot 8/9] 
❑ ‘Collectie XXXIII. Het karakter van een 
collectie’ – Luc Tuymans, James Turrell, 
Wilhelm Sasnal, Guillaume Bijl, Róza 
El-Hassan, Cameron Jamie… [tot 6/10] 

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60  
maart: 10-17u, april: 10-19u, mei: 10-20u 
❑ ‘1+1=33’ – Vic Gentils en Rezsö 
Berczeller [tot 1/9] ❑ ‘Mijn kleine 
paradijs. Groepstentoonstelling 
samengesteld in overleg met Hans Op de 
Beeck’ – David Altmejd, John Cale, Janet 
Cardiff & George Bures Miller, Carsten 
Höller, Hans Op de Beeck, Pascale 
Marthine Tayou, Leon Vranken [tot 15/9] 

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #5: Private colloquies on a 
public sculpture’ – Ilaria Lupo [tot 22/9] 

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17  
di-za 14-18u 
❑ Rinus Van de Velde [5/9 tot 19/10] 

Brussel

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84  
di-za 11-19u 
❑ ‘Orphische Schatten’ – Gregor 
Hildebrandt [tot 27/7] ❑ ‘Pathos 
Formula’ – Adam Helms [6/9 tot 26/10] 

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ ‘The Monography Series Award / Bozar – 
Nikon’ – [tot 1/9] ❑ Giorgio Morandi 
(1890-1964) [tot 22/9] ❑ ‘Orlando’ – Valérie 
Mannaerts [tot 22/9] ❑ Claudio Parmiggiani 
[tot 22/9] ❑ ‘bOb Van Reeth: architect’ [tot 
8/9] ❑ ‘Michelangelo Antonioni. Il maestro 
del cinema moderno’ [tot 8/9] ❑ ‘Young 
Belgian Art Prize’ – Félicia Atkinson, 
Jean-Baptiste Bernadet, Céline Butaye, 
Shelly Nadashi, Fabrice Pichat, Jasper 
Rigole, Helmut Stallaerts, Adrien Tirtiaux, 
Philippe Van Wolputte [tot 15/9] 

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44  
10u30-18u 
❑ ‘Bazaar België. De 100 beste 
Belgische kunstwerken volgens Claude 
Blondeel’ [tot 29/9] 

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50  
di-zo 10u30-18u 
❑ ‘Le Corbusier and Photography. 
Construire l’image’ [tot 6/10] 
❑ ‘Le Corbusier’s personal postcard 
collection’ [tot 6/10] 

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51  
wo-za 14-18u 
❑ ‘A top-hat, a monocle, and a butterfly. 
Curator: Anthony Huberman’ – Judith 
Bernstein, Isa Genzken, Sascha Braunig, 
Rosemarie Trockel, Judith Hopf, Louise 
Lawler… [tot 21/7] 

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10  
do-za 14-18u30 
❑ ‘Terugblik. 1950–1970’ – Marian 
Zijlstra [tot 27/7] ❑ ‘one, two, many’ – 
Manon de Boer [6/9 tot 26/10] 

Galerie Van Der Mieden
Aalststraat 10  
wo-za 14-18u 
❑ Steve Van den Bosch [6/9 tot 26/10] 

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75  
za 14-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Grande Plage’ – Jagna Ciuchta [tot 30/8] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11  
di-zo 10-17u 
❑ ‘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] 
❑ ‘Gustave Courbet en België. Het 
realisme van ‘levende kunst’ tot ‘vrije 
kunst’’ [tot 11/8] 

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54  
di-za 11-18u 
❑ Leon Vranken [6/9 tot 26/10] 
❑ Jorge Méndez Blake [6/9 tot 26/10] 

Vertigo Art
Hoogstraat 271  
za-zo 11-18u (of op afspraak) 
❑ ‘keramiek-collages-bronzen’ – 
Matthias Vandeweghe [tot 1/9] ❑ ‘PLOT.
form Tanzania. Fototentoonstelling ten 
voordele van bouwprojekt voor 
straatkinderen in Tanzania’ [5/9 tot 11/9] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33  
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u 
❑ ‘Film as Sculpture’ – Rosa Barba, Ulla 
von Brandenburg, Rachel Harrison, 
Žilvinas Kempinas, Bojan Šarcevic… [tot 
18/8] ❑ Jef Geys / Monir Shahroudy 
Farmanfarmaian [tot 15/9] ❑ ‘ReSiDuE’ 
– Theo Cowley, Svenja Deininger, Hotel 
Charleroi, Wobbe Micha… [tot 1/9] 
❑ ‘Inhabiting the Surface’ – Fanny Zaman 
[22/8 tot 8/9] ❑ Evi Vingerling [22/8 tot 
8/9] ❑ Petrit Halilaj [7/9 tot 24/11] 

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30  
di-za 11-18u 
❑ ‘My Genghis Khan Suit/Like A Circle 
Around the Sun’ – Thomas Houseago [tot 
31/8] ❑ Tim Rollins & K.O.S [5/9 tot 
12/10] 

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30  
di-za 11-18u 
❑ ‘Au Début (works from 1970 to 1979)’ 
– Robert Mapplethorpe [tot 27/7] 
❑ Danh Vo [5/9 tot 26/10] 

XXL ART on Waterloo 503 
Steenweg op Waterloo 503 – 0472458149  
do-za 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Tekeningen – Variaties’ – Anne Marie 
Finné [12/9 tot 5/10] 

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Charleroi’ – Jens Olof Lasthein [tot 
22/9] ❑ ‘L’Envers du décor’ – Frédéric 
Pauwels [tot 22/9] ❑ ‘Les études de 
Monsieur Gaspar’ – Charles Gaspar 
(1871-1950) [tot 22/9] ❑ ‘Nikon Press 
Photo Awards 2012’ [tot 22/9] 

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70  
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u 
❑ Ben Snauwaert [tot 25/8] 
❑ ‘Omzien’ – Ingrid Castelein, Karel 
Dierickx, Marc Maet, Thé van Bergen, 
Philippe Vandenberg, Fik van Gestel, 
Philip Van Isacker [tot 25/8] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23  
di-zo 10-17u zomer: 10-18u 
❑ ‘Collectie Charles Vandenhove’ – Henri 
Michaux, Simon Hantaï, Antoni Tapies, 
Giulio Paolini, Anselm Kiefer, David 
Claerbout… [tot 13/10] 

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22  
do-zo 10u30-17u 
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Felix De Boeck: De 
vaste collectie – 9 jaar interactie’ – Felix 
De Boeck, Gaston De Mey, Vaast Colson, 
Leen Voet, Ief Spincemaille, Renato 
Nicolodi… [tot 25/10] 

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30  
di-zo 10-18u 
❑ ‘aXes’ – Eric Joris & CREW [tot 25/8] 

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)  
09.269.29.10  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Prime Time’ – Goran Djurovic [tot 8/9] 

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32  
wo-za 13-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Face to Face’ – Cecilia Jaime [20/7 
tot 20/8] 

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94  
do-za 14-18u zo 11-14u 
❑ Dolores Bouckaert [tot 28/7] 
❑ ‘This is the end of the story, which 
nobody can deny’ – Hedwig Brouckaert 
[8/9 tot 20/10] 

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81  
wo-za 15-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Paulien Föllings, Odilon Pain, Meltem 
Elmas, Siegfried De Buck – enkel op 
afspraak’ [tot 30/8] ❑ ‘Stop Motion’ – 
Jean De Groote [6/9 tot 28/9] 

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29  
wo-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Private Collection Selected By #1: 
Anneke Eussen’ [tot 25/8] 
❑ ‘Angels, Upside Down’ – Bart De 
Clercq [15/7 tot 20/10] 

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A  
groepsreservatie/individueel begeleid 
bezoek (90 min.): vr-za 11u / 14u. 
Reserveren via:
www.herbertfoundation.org 
❑ ‘As if it Could – ouverture. Works and 
Documents from the Herbert Foundation’ 
– Marcel Broodthaers, Stanley Brouwn, 
Bruce Nauman, Gerhard Richter, 
Jan Vercruysse, Martin Kippenberger, 
Mike Kelley… [tot 26/10] 

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95  
di-vr 9-17u za-zo 13-17u 
❑ ‘In alle staten. De mens in de 
hedendaagse kunstcollectie van de 
Fondation Francès’ – Diane Arbus, Tracey 
Emin, Max Neumann, Markus Schinwald, 
Damien Hirst, Rinus Van de Velde… [tot 
6/10] ❑ ‘Tekeningen. Wetenschap verbergt 
waanzin’ – Gideon Kiefer [tot 6/10] 

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] 

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Home-made Victories’ – Koen Theys 
[tot 18/8] ❑ ‘De Collectie’ – Stanley 
Brouwn, Lili Dujourie, Dennis Oppenheim, 
Lois Weinberger, Heimo Zobernig… [tot 
22/9] ❑ ‘Op bezoek | TRACK in Residence’ 
[tot 18/8] ❑ ‘Studio Matters+1’ – Massimo 
Bartolini [tot 22/9] ❑ ‘Geo-aesthetics’ – 
Maria Nordman [tot 22/9] 
❑ Manuel Burgener [tot 22/9] 
❑ Jordan Wolfson [7/9 tot 6/1/2014] 
❑ Rachel Harrison [7/9 tot 6/1/2014] 

Hasselt

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21  
di-vr 11-18u za-zo 13-17u 
❑ ‘Traction Avant’ – Johan Clarysse, 
Chloé Dierckx, John Körmeling, Niek 
Kosten, Stijn Segers, Ante Timmermans, 
Maarten Vanden Eynde, Kristof Vrancken 
[tot 1/9] 

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60  
di-za 11-17u zo 14-17u 
❑ ‘Design Beyond Production’ – Cohen 
Van Balen, Tal Erez, Tobias Revell, 
Jeremy Hutchison, Harun Farocki [tot 
18/8] ❑ ‘The Suspension of Disbelief’ 
– Sarah & Charles [tot 13/10] 

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21  
di-zo 10-18u 
❑ Akihisa Hirata [tot 18/8] 
❑ ‘Another exhibition about promotion 
and advertising material’ – Stefan 
Sagmeister [tot 18/8] 

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21  
di-zo 10-18u 
❑ Bernd Lohaus (1940-2010) [tot 6/10] 

Knokke

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50  
vr, ma 14-18u, za-zo 11-18u 
❑ ‘The.Target.Series’ – Sergio De 
Beukelaer [tot 28/7] 
❑ ‘The Mind of the Artist. From sketches 
to finished drawings and everything in 
between’ [2/8 tot 30/9] 

Geukens & De Vil
Zeedijk 735 – 0474/38.20.68 – 
0475/39.83.99  
weekdagen: 15-18u, za-zo: 11-13u, 
15-18u, gesloten op di 
❑ ‘Questioning the canvas’ – Stefan 
Annerel, Travis Boyer, Sarah Crowner, 
Luke Diiorio, Jim Lee [2/8 tot 31/8] 

Maruani & Noirhomme
Kunstlaan 90 – 0473/97.72.36 
❑ ‘Group Exhibition’ – Lori Hersberger, 
Peter Halley, Ross Bleckner, Bettina 
Rheims, Shannon Finley, Sue Williams 
[tot 31/7] ❑ ‘Totem’ – Lori Hersberger 
[1/8 tot 15/9] ❑ ‘Group Exhibition: Kate. 
In collaboration with young Gallery’ [2/8 
tot 15/9] 

Mulier Mulier Gallery
De Wielingen 14 – 0475/44.70.75 – 
0475/57.95.89  
za-zo 10u30-12u30 15-18u30 
❑ ‘Meeting Greece #1’ – Varvara 
Liakounakou, Takis, Eleni Paschalidis, 
Vlassis Caniaris, Maria Ikonomopoulou 
[tot 21/7] ❑ ‘Jubileumtentoonstelling, 
25 jaar gallery: Portraits of President 
Barack Obama in the Style of Jackson 
Pollock’ – Art & Language [2/8 tot 30/9] 

Patrick De Brock Gallery
zeedijk 758 – 050/62.13.09  
vr-ma 14-18u 
❑ Dan Walsh [2/8 tot 16/8] 

Stephane Simoens contemporary fine art
Golvenstraat 7 – 050.67 75 90 
❑ ‘Group Exhibition’ – Torben Giehler, 
Ross Hansen, Johan Nobell, Julie 
Scheurweghs, Berend Strik [tot 31/7]  
❑ Tony Matelli [2/8 tot 10/9 ]

Kortrijk

Kortrijk Vlaandert
Infopunten: Broelmuseum/Dienst 
Toerisme – 056 27 77 80 / 056 27 78 40  
do-zo 11-18u 
❑ ‘Kortrijk Vlaandert Kunstwandeling’ – 
Peter De Cupere, Leen Voet, Alda Snopek, 
Ben Benaouisse, Helmut Stallaerts, Ronald 
Ophuis, Michel Couturier… [tot 18/8] 

Lessines

Musée Nicolas
Chaussée de Grammont 14 – 068 33 52 83 
❑ ‘En permanence: Oeuvres de NICOLAS’

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06  
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo) 
❑ ‘I could have lived here’ – Wouter 
Krokaert, Bruno Hardt, Stijn Ank, 
Annelies Vaneycken, Greet Billet, Erik 
Nerinckx… [tot 25/8] ❑ ‘thank you 
silence’ – Ugo Rondinone [tot 6/10] 
❑ Ilse D’Hollander (Sint-Niklaas, 
1968-1997) [tot 20/10] 

Liège

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 
0475 90 52 26  
do-za 14-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Repeat/rI’ pi:t/’ – Olivier Foulon, 
Aglaia Konrad, Capitaine Lonchamps, 
Walter Swennen, Pol Pierart… [tot 8/9] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00  
wo-zo 11-17u 
❑ ‘De naamloze vorm’ – Thierry de 
Cordier, Pol Mara, Antoine Mortier, 
Philippe Vandenberg, Taki Katei, Tinus 
Vermeersch, anonieme weefsters uit 
Marokko, Pia Fries…[tot 13/10] 

Mechelen

Congres- en erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8/10 – 015/29.49.10  
do-di 13-17u (gesloten op woensdag) 
❑ ‘Schilder in beweging’ – Prosper De 
Troyer (1880-1961) [tot 22/9] 

Contour – Biënnale voor Bewegend 
Beeld
gevangenis, voetbalstadions, Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk, Stedelijk Museum 
Hof van Busleyden – 015 33 08 01  
contourmechelen.be 
❑ ‘Leisure, Discipline and Punishment. 
Curator: Jacob Fabricius’ – Sven 
Augustijnen, Harun Farocki, Judith Hopf, 
Sarah Vanhee, Keren Cytter, David 
Shrigley, Paul Hendrikse, Jos de Gruyter 
& Harald Thys… [24/8 tot 3/11] 

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00  
do-zo 11-18u 
❑ ‘Documentaire expo bij Route N16 
– traject: Public Places for Private 
Experience’ – Philippe Vander Maren 
i.s.m. Richard Venlet, Tractor collectief 
met: Peter Aerts, Denis Dujardin, Honoré 
d’O, Lore Perneel, Luc Reuse, Frank 
Vande Veire, Hugo Vanneste, Dirk Zoete, 
… [tot 29/9] 

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36  
vr-zo 14-18u (of na afspraak) 
❑ Mehdi-Georges Lahlou [14/9 tot 20/10] 

N16

N16 – Bornem-Puurs-Willebroek-
Mechelen
N16 – 015 29 40 00  
routen16.be 
❑ ‘Route N16: Public Places for Private 
Experience. Hedendaagse kunst en 
architectuur.’ – Office Kersten Geers 
David Van Severen i.s.m. Michael Van 
den Abeele, Robbrecht en Daem 
architecten i.s.m. Valérie Mannaerts, 
uapS i.s.m. Wesley Meuris, Architecten 
De Vylder Vinck Taillieu i.s.m. Sarah & 
Charles… [tot 29/9] 

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55  
di-zo 10-18u 
❑ ‘En nature. La Société libre des 
Beaux-Arts. D’Artan à Whistler’ [tot 1/9] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – Ensor, Spilliaert, 
Vantongerloo, De Keyser, Swennen, 
Dujourie… [tot 18/2/2014] ❑ ‘Joe 
Scanlan deel II. Truffle finds Pig’ [tot 
31/8] ❑ Léon Spilliaert [tot 22/10] 
❑ ‘Het sterrenalfabet van E.L.T. Mesens’ 
– Edouard Léon Théodore Mesens 
(1903-1971) / Jozef Peeters, Frits van 
den Berghe, René Magritte, Max Ernst, 
Picasso, Paul Klee, Giorgio de Chirico… 
[tot 17/11] 

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93  
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak) / 
vakantieperiode: enkel op afspraak: 8/7 
tot 19/7, gesloten: 22/7 tot 16/8 
❑ ‘Everything For You’ – Jan De Cock 
[11/9 tot 13/10] 

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71  
052/33.08.05  
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u 
❑ Eugeen Van Mieghem [tot 1/11] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94  
do-zo 14-18u30 
❑ Michel Boulanger [tot 28/7] 
❑ Sen Chung [4/8 tot 6/10] 

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91  
di-vr 14-18u za-zo 10-18u 
❑ ‘Weg van Vlaanderen. Hedendaagse 
Vlaamse landschappen. Over het einde 
van het lyrische landschap in Vlaanderen’ 
– Emile Claus, Renaat Braem, 
Jef Cornelis, Raoul De Keyser, Thomas 
Struth, Wim Delvoye, Jan Kempenaers… 
[tot 25/8] 

Veurne

Emergent galerie
Grote Markt 26  
do-zo 14-18u 
❑ ‘Constructies’ – Katinka Bock, 
Honoré d’O, Adriaan Verwee, Michiel 
Ceulers, Dirk Zoete, Virginie Bailly… 
[tot 1/9] 

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78  
za-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ Karel Dierickx [tot 29/9] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10  
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen 
❑ ‘N 50 51 40.9, E 3 24 1.3’ – Marcel 
Van Eeden [1/9 tot 24/10] 
❑ ‘Orange Room’ – Dominique 
Gonzalez-Foerster [1/9 tot 31/10/2014] 

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 
❑ ‘Phénotype’ – Ilka Helmig [tot 1/9]  
❑ ‘out there’ – Bea Otto [tot 29/9] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
072213 98 98-0  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Die Pracht der Farben’ – Emil Nolde 
(1867-1956) [tot 13/10] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Auf Zeit. Was hinter dem Putz steckt’ 
– Franz Ackermann, Nedko Solakov, 
Elmgreen & Dragset, Liz Larner… [20/7 
tot 27/10] 

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 
❑ ‘Achtung Kunst! Posters made by 
artists’ – Joseph Beuys, Joseph 
Fassbender, HAP Grieshaber, Horst 
Janssen, Nam June Paik… [tot 30/9] 
❑ ‘Worldline 1968–2013’ – Katharina 
Sieverding [28/7 tot 24/11] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000  
di-zo 11-19u 
❑ ‘Re.act.feminism #2. A performing 
archive’ [tot 18/8] 
❑ Rolf Szymanski [tot 3/11] 
❑ ‘Mobile Urbanity.Berlin’ – Christoph 
Steffner [9/8 tot 8/9] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0  
di-zo 11-19u 
❑ ‘Mut zur Wut. Internationaler 
Plakatwettbewerb’ [tot 31/7] 
❑ ‘Arte Postale. Bilderbriefe, 
Künstlerpostkarten, Mail Art’ [30/8 tot 
8/12] 

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43  
wo-ma 10-17u 
❑ ‘The Bauhaus Collection. Classic 
Modern Originals’ [tot 31/12] 
❑ ‘On–Type: Texts on Typography’ [tot 
5/8] ❑ ‘Poetry and Industry. Porcelain 
Design’ – Barbara Schmidt [21/8 tot 4/11] 

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600  
wo-ma 10-18u 
❑ ‘From the collection’ – KP Brehmer 
(1938–1997) [tot 12/8] ❑ ‘Art in Berlin, 
1933–1938. Berated, Banned and 
Burned’ – Max Beckmann, Otto Dix, 
Raoul Hausmann, Hannah Höch… [tot 
12/8] ❑ ‘The New Berlin. Public 
buildings and embassies since 1990’ [tot 
30/9] ❑ ‘Vattenfall Contemporary 2013: 
Drehmoment (Viel Zeit, wenig Raum)’ 
– Katja Strunz [tot 2/9] ❑ ‘Chamber 
Music (Vestibule)’ – Ari Benjamin 
Meyers [tot 28/4/2014] ❑ ‘From the 
collection’ – Henning Bohl [tot 30/9] 
❑ ‘Photography 2008–2013’ – Tobias 
Zielony [tot 30/9] 

The coast’s new venue for 
the exhibition and sale of  
contemporar y ar t f rom 
Flanders, The Netherlands, 
Israel and the world....

B-8400 Ostend, Belgium

galerie@koninklijkevilla.be
tel. +32/496.25.05.15
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DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40  
ma-za 11-18u 
❑ ‘Tamasha’ – N S Harsha [tot 31/7] 
❑ ‘Inseldasein / Being an Island’ – Allora 
& Calzadilla, Alvin Curran & Willem de 
Ridder, Allan Kaprow, Fiona Tan, Stephen 
Willats… [tot 27/7] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11  
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u 
❑ ‘The Collections’ [tot 31/8] 
❑ ‘Sehr Gut. Very Good’ – Martin 
Kippenberger [tot 18/8] ❑ ‘Weiße 
Bilder’ – Martin Kippenberger [tot 18/8] 
❑ ‘Body Pressure. Sculpture since the 
1960s’ – Bruce Nauman, Hans-Peter 
Feldmann, Paul McCarthy, Berlinde de 
Bruyckere, Gilbert and George, Franz 
Erhard Walther… [tot 31/1/2014] 
❑ ‘A Pioneer of Abstraction’ – Hilma af 
Klint (1862-1944) [tot 6/10] ❑ ‘The End 
of the 20th Century The Best Is Yet to 
Come’ [13/9 tot 30/3/2014] 

Kupferstichkabinett
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 42 42  
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u 
❑ ‘System and Sensuality. The Collection 
of the Ernst Schering Foundation: 
Contemporary Drawing from Tom 
Chamberlain to Jorinde Voigt’ – William 
Engelen, Nadine Fecht, Linda Karshan, 
Bernhard Leitner, Carsten Nicolai… [tot 
4/8] 

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0  
wo-ma 12-19u do 12-21u 
❑ ‘Relaunch’ [tot 25/8] ❑ ‘Reparatur. 
5 Akte’ – Kader Attia [tot 25/8] 

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777  
wo-ma 10-19u 
❑ ‘Cosmos of Colour’ – Johannes Itten & 
Paul Klee [tot 29/7] ❑ ‘Kapoor in Berlin’ 
[tot 24/11] ❑ ‘Paintings 1958–2010’ – 
Horst Antes [tot 16/9] 
❑ Meret Oppenheim [16/8 tot 1/12] 

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42  
di-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘World without Men’ – Helmut Newton 
[tot 13/10] ❑ ‘Portraits’ – François-
Marie Banier [tot 13/10] 
❑ ‘The Naked Truth and More Besides. 
Nude Photography around 1900’ [tot 25/8] 

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] ❑ ‘In the White 
Light. Sculptures from the 
Friedrichswerdersche Kirche’ [tot 28/7] 
❑ ‘JackQueenKingAce’ – Martin Eder, 
Michael Kunze, Anselm Reyle, Thomas 
Scheibitz [6/9 tot 24/11] 

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 
030.280.70.20  
di-zo 12-18u do 12-20u 
❑ ‘Suicide’ – Valérie Favre [tot 28/7] 
❑ ‘The Unanswered Question. Iskele 2/
Group show’ [8/9 tot 3/11] 
❑ Alejandro Cesarco [10/9 tot 1/11] 

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479  
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u 
❑ ‘Auf Zeit. Wandbilder. Bildwände’ – 
Sol LeWitt, Richard Tuttle, Blinky 
Palermo, Michel Majerus, Karin Sander, 
Lawrence Weiner… [4/8 tot 20/10] 

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36  
di-zo 11-17u do 11-19u 
❑ Anna Virnich [tot 24/11] 
❑ ‘Ihre Geschichte(n) / HERstories’ – 
Monika Baer/Monika Baer, Rita 
Mcbride/Marlene Dumas, Anne 
Pöhlmann, Spartacus Chetwynd/
Katharina Sieverding, Suse Weber/
Charlotte Salomon… [tot 25/8] 

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60  
di-zo 11-18u wo 11-21u 
❑ ‘Heimsuchung. Uncanny Spaces in 
Contemporary Art’ – Reynold Reynolds & 
Patrick Jolley, Johannes Gehrke, 
Christian Haake… [tot 25/8] 
❑ ‘An Expressionist Summer – Bonn 
1913’ [tot 29/9] ❑ ‘Mary, Blinky, Yay! 
Mary Heilmann and Blinky Palermo in a 
Dialogue’ [tot 29/9] 

Dortmund

Dortmunder U – Zentrum für Kunst 
und Kreativität
Leonie-Reygers-Terrasse 
(0)231.50-24723  
di,wo 11-18u do-vr 11-20u za-zo 11-18u 
❑ ‘His Master’s Voice: On Voice and 
Language’ – William S. Burroughs & 
Anthony Balch , Bruce Nauman, Katarina 
Zdjelar, Artur Zmijewski, Richard Serra 
with Nancy Holt… [tot 28/7] ❑ ‘Stadt in 
Sicht. Werke aus der Sammlung 
Deutsche Bank. Von Feininger bis Gursky’ 
[tot 4/8] ❑ Peter Piller [17/7 tot 8/9] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30  
wo,vr-za 12-18u do 12-22u zo 11-18u 
❑ Tony Cragg [tot 25/8] 
❑ ‘Up Close. A Contactual Experience’ 
[tot 25/8] 
❑ ‘Frauen – Liebe und Leben. Sammlung 
Klöcker’ – Alberto Giacometti, Nancy 
Spero, Gerhard Richter, Sigmar Polke, 
Rosemarie Trockel… [tot 3/9] 

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11  
wo 14-18u do-zo 11-18u 
❑ ‘Rhine driftwood line’ [tot 6/1/2014] 
❑ ‘Akademos: Eberhard Havekost’ [tot 
20/10] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130  
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u 
❑ ‘Sculpture at the Düsseldorf Art 
Academy. From 1945 to the Present’ – 
Harald Klingelhöller, Imi Knoebel, Isa 
Genzken, Rosemarie Trockel… [tot 28/7] 
❑ ‘Avant-garde in Motion’ – Alexander 
Calder [7/9 tot 12/1/2014] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600  
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 
1ste wo/maand: 10-22u 
❑ Wolfgang Tillmans [tot 8/9] 
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot 7/9/2014] 

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130  
di-za 12-17u 
❑ ‘The Stubborn Life of Things’ – Hans-
Peter Feldmann, Sofia Hultén, Bettina 
Buck, Monika Stricker, Haegue Yang, 
Romuald Hazoumè [tot 27/7] 

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Avante Brasil’ – Tatiana Blass, 
Marcelo Cidade, Jonathan De Andrade, 
Paulo Nazareth, Marcius Galan, Mauricio 
Ianês, Pablo Lobato, Matheus Rocha 
Pitta [tot 8/9] 

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Life with Pop. A Reproduction of 
Capitalist Realism’ – Ger hard Rich ter, 
Kon rad Lueg, Sig mar Pol ke, Man fred 
Kutt ner / wi th a cont ri bu ti on by 
Chris to pher Wil liams [21/7 tot 29/9] 

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60  
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘Academy. Collection. Lambert Krahe 
(1712–1790)’ [tot 4/8] ❑ ‘Living with 
art. Reiner Ruthenbeck as documentary 
photographer’ [tot 11/8] ❑ ‘Spot on: 
Marcel Duchamp: Boîte en valise’ [tot 
11/8] ❑ ‘Spot on: Graphite drawings’ 
– Otto Piene [tot 11/8] ❑ ‘From Fantasy 
to Sobriety. Figurative Art from the 
Kemp Collection’ [tot 11/8] 
❑ ‘Lückger Glass Collection’ [tot 11/8] 
❑ ‘Paintings and Drawings’ – Konrad 
Klapheck [tot 4/8] ❑ ‘Colourful. Modern 
Prints from the Kemp Collection’ – 
Fernand Leger, Josef Albers, Rupprecht 
Geiger, Ellsworth Kelly… [26/7 tot 
27/10] ❑ Candida Höfer [14/9 tot 
9/2/2014] 

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3  
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u 
❑ ‘The Child, the City and the Art’ – Aldo 
van Eyck, Nils Norman, Yto Barrada [tot 
15/9] 

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444  
di-zo 10-18u vr 10-22u30 
❑ ‘The collection of non-European art in 
juxtaposition with Modernity and 
Present’ [tot 3/11] ❑ ‘The Title Is 
Continued in the Picture. Film posters by 
Hans Hillmann’ [tot 1/9] ❑ ‘Seeing in 
Drawing’ – Sebastian Rug [tot 1/9] 
❑ ‘Made in Germany’ – Leonard Freed 
[tot 1/9] ❑ ‘Just What Is Not Is Possible. 
Painting in space’ – Franz Ackermann, 
Karla Black, Simon Dybbroe Møller, Niele 
Toroni… [tot 28/7] ❑ ‘Nowhere and 
Everywhere’ – William Forsythe [24/8 tot 
8/9] ❑ ‘Everything Is Nothing without Its 
Reflection. A Photographic Pantomime’ 
– Douglas Gordon [24/8 tot 29/9] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640  
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u / 
Bahnwärterhaus: di-vr 15-20u 
za-zo 11-18u 
❑ ‘Crossing Media. Der Kunst die Bühne’ 
– Birgit Brenner, Daniele Buetti, Johan 
Grimonprez, Atelier van Lieshout, Andres 
Lutz/Anders Guggisberg… [19/7 tot 6/10] 

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40  
di-zo 10-18u wo 10-20u 
❑ ‘Powerlessness, a Situation. 
Democracia, Revolutie & Polizey’ [tot 4/8] 

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47  
di-zo 10-18u wo 10-20u 
❑ ‘Safe Frame’ – Danica Dakic [tot 29/9] 
❑ ‘Wo ist mein Achter?’ – Franz West 
[tot 13/10] 
❑ ‘Walls to Talk to’ – Jewyo Rhii [tot 
1/9] 

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760  
di-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ ‘Parade’ – Anne Imhof [tot 8/9] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20  
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u 
❑ ‘Glam! The Performance of Style’ [tot 
22/9] ❑ ‘Photographs 1975-2012’ – 
Philip-Lorca diCorcia [tot 8/9] 
❑ ‘Street-art Brazil’ [5/9 tot 27/10] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44  
di-zo 12-18u wo 12-20u 
❑ ‘Soft Shell’ – Alice Channer [13/9 tot 
10/11] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0  
ma-zo 11-19u do 11-21u 
❑ ‘Rodtschenko. A New Era’ – Alexander 
Rodchenko (1891–1956) [tot 15/9] 

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50  
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u 
❑ William S. Burroughs (1914−1997) 
[tot 18/8] ❑ ‘Crossing the Elbe’ – 
Anthony McCall [tot 22/3/2014] 
❑ Maria Lassnig [tot 8/9] 
❑ ‘VisualLeader 2012’ [27/7 tot 13/10] 
❑ ‘Retrospective’ – Xavier Le Roy [8/8 
tot 25/8] ❑ ‘Sculpture, photography, film’ 
– Santiago Sierra [7/9 tot 12/1/2014] 

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ ‘Fail Better. Moving Images’ – Vito 
Acconci, Bas Jan Ader, Bruce Nauman, 
Christoph Schlingensief, Gillian 
Wearing… [tot 11/8] ❑ ‘Mono Meros’ – 
Monika Grzymala [tot 25/8] ❑ ‘From the 
Bauhaus to the Mediterranean’ – Jean 
Leppien [tot 22/9] ❑ Jochen Lempert 
[tot 29/9] ❑ ‘Prints 1970-2013’ – 
Richard Long [tot 20/10] ❑ ‘The 
Retrospective’ – R. B. Kitaj [19/7 tot 
27/10] ❑ ‘15 years of the Gallery of 
Contemporary Art’ [8/9 tot 20/10] 

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57  
di-zo 12-18u 
❑ ‘I cannot repeat what I hear’ – Natalie 
Czechs [tot 1/9] ❑ ‘Intermedian #5’ – 
Herr von Eden – CTRL ESC [tot 1/9] 
❑ ‘Meanwhile’ – Nathan Hylden [tot 15/9] 

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75  
di 10-20u woe-zo 10-18u 
❑ ‘Postcards from Europe’ – Eva Leitolf 
[tot 4/8] ❑ Bernd Koberling [tot 20/8] 
❑ ‘Pure Chance. The unforeseeable from 
Marcel Duchamp to Gerhard Richter’ – 
Hans Arp, Max Ernst, Arman, Jackson 
Pollock, John Cage… [tot 15/9] 
❑ ‘Schwitters in Britain’ [tot 25/8] 
❑ Frank Rosenthal [tot 6/10] 

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0  
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u 
❑ ‘Visions. An atmosphere of change’ 
– Franz Ackermann, Francis Alÿs, Michaël 
Borremans, Matt Mullican, Jorinde 
Voigt… [tot 8/9] ❑ ‘6th Recycling Design 
Prize. Outstanding Ideas’ [8/9 tot 10/11] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226  
di-vr 11-19u za-zo 11-17u 
❑ ‘Continental Drift. Conceptual Art in 
Canada: The 1960s and 70s. Part II’ 
[tot 8/9] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0  
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u 
❑ ‘Move on Asia. Video Art in Asia 2002 to 
2012’ [tot 4/8] ❑ ‘Babel World’ – Du 
Zhenjun [tot 4/8] ❑ ‘The Wishful Matrix 
(You&Me-isms Part 2)’ – Boris Petrovsky 
[tot 30/9] ❑ ‘Gemeine Wahrheiten’ – 
Werner Büttner [tot 22/9] ❑ ‘Generosity. 
Donations and Loans to the ZKM Collection’ 
[tot 12/1/2014] ❑ ‘Cross-border. 
Contemporary Female Artists from the 
Arabian Mediterranean Region’ [tot 8/9] 
❑ ‘Total Accomplishment’ – Matthew Day 
Jackson [tot 10/11] ❑ ‘The Algorithm of 
Manfred Mohr. 1963−now’ [tot 1/9] 
❑ ‘Beat Generation / Allen Ginsberg’ [tot 1/9] 
❑ ‘Molecules that changed the World’ [tot 
11/8] ❑ ‘FM-Scenario: Race with Reality’ 
– Eran Schaerf [tot 4/8] ❑ ‘Holography in 
Art and in Imaging Techniques’ [tot 
12/1/2014] ❑ ‘The Gernsback Prophecy / 
Father of Science Fiction’ [20/7 tot 27/10] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010  
di-zo 11-17u 
❑ ‘The Present Order is the Disorder of 
the Future’ – Ian Hamilton Finlay, Birgit 
Brenner, Lutz Dammbeck, Atelier van 
Lieshout, Artur Zmijewski, Saâdane 
Afif… [tot 15/9] 

Köln

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 13/10] 
❑ ‘Elbe, November, and Other Works’ 
– Gerhard Richter [tot 8/9] 
❑ ‘In every dream home a heartache’ – 
Phil Collins [tot 21/7] ❑ ‘Wolfgang-Hahn-
Preis 2013’ – Andrea Fraser [tot 21/7] 
❑ ‘Special Meat Occasional Drink’ – Kathryn 
Andrews [tot 1/9] ❑ Jo Baer [tot 25/8] 

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] ❑ ‘Ages. 
Portraits vom Älterwerden’ – Roman 
Opalka, Roni Horn, Thomas Struth, Rineke 
Dijkstra, Friedl Kubelka… [tot 28/7] 

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ ‘The Diplomat from Venice. 
Tintoretto’s Portrait of Paolo Tiepolo’ 
[tot 15/9] ❑ ‘Titian and Tintoretto in 
Prints. Art and Profit’ [tot 28/7] 
❑ ‘Face Value. An Unusual Dialogue 
between Painting and Photography’ – 
Wilhelm Leibl & August Sander [tot 
11/8] ❑ ‘Klecksography. Between Finger 
Exercises and Psychology’ [9/8 tot 
13/10] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Light on the horizon’ – Peter 
Angermann [tot 1/9] ❑ ‘Less is still 
more’ – Michael Craig-Martin [tot 1/9] 
❑ ‘Mies van der Rohe – 1:1 Modell 

Golfclubhaus’ – Robbrecht en Daem 
architecten [tot 31/10] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29  
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u 
❑ ‘Collagen mit Papier und Metall’ – 
Hans Salentin [tot 25/8] ❑ ‘Homey. 
Werke von 1981 bis 2013’ – Thomas 
Grünfeld [tot 8/9] 

Lingen 

Kunstverein Lingen Kunsthalle
Kaiserstraße 10a – 0591 59995  
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u, 1ste do/
maand 10-20u 
❑ ‘Southafternoon’ – Rebecca Morris [tot 
28/7] ❑ Judith Hopf [10/8 tot 13/10] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Ein ahnungsloser Traum vom Park. 
Phase 2: Eine Ausstellung im öffentlichen 
Raum des Abteibergs’ – Jakob Kolding, 
Thomas Locher, Andreas Siekmann, Ina 
Weber, Jessica Gispert… [tot 28/7] 
❑ ‘Textiles: Open Letter. Abstractions, 
Textiles, Art’ – Paul Klee, Carl Andre, Eva 
Hesse, Thomas Bayrle, Willem de Rooij, 
Rosemarie Trockel, Josephine Pryde, 
Florian Pumhösl… [tot 10/11] 

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16  
wo-zo 10-18u di 10-20u 
❑ ‘Das Alte Testament. Geschichten und 
Gestalten’ [18/7 tot 20/10] 

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115  
ma-zo 10-20u do 10-22u 
❑ ‘Art commission: To the Public/from 
the friends of Haus der Kunst’ – Haegue 
Yang [tot 22/9] ❑ ‘So Much I Want to 
Say: From Annemiek to Mother Courage. 
Goetz Collection’ – Chantal Akerman, 
Mona Hatoum, Rosemarie Trockel, Ryan 
Trecartin… [tot 12/1/2014] 
❑ ‘World[k] in Progress?’ – Joëlle 
Tuerlinckx [tot 29/9] ❑ ‘Paper Weight. 
Genre-defining Magazines 2000 to Now’ 
[tot 27/10] 

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12  
10-20u 
❑ ‘Nordic Art. The Modern Breakthrough 
1860-1920’ [tot 6/10] 

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a  
di-zo 10-18u do-10-20u 
❑ ‘Bücher und Bilder’ – Ed Ruscha [tot 
31/12] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118  
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u 
❑ ‘Changing Perspectives’ – Degas – 
picasso / Gauguin – Nolde / Monet – 
Macke [tot 31/8] 
❑ ‘Paris Intense. Die Nabis – Von 
Bonnard bis Vallotton’ [tot 30/9] 

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, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u 
❑ Anna Barriball [tot 6/10] 
❑ ‘Ain’t Painting a Pain. Malerei und 
Installationen 1969-2012’ – Richard 
Jackson [25/7 tot 13/10] 

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60  
di-zo 13-17u 
❑ ‘Werke aus der Sammlung des 
Kunsthauses’ – Karl Cornelius, 
Hans-Jürgen Fränzer, Fritz Tobergte, 
Josef König, Bruno Ophaus… [tot 22/9] 

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00  
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u 
❑ ‘zugunruhe’ – Tamara Grcic [tot 28/7] 
❑ ‘Die Form ist uns Geheimnis’ – Andrea 
Büttner, Susanne Kutter, Hans Op de 
Beeck, Nadja Schöllhammer, Tommy 
Støckel [31/8 tot 10/11] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03  
di, do-zo 10-18u wo 10-20u 
❑ ‘Das Glück kommt aus dem Nichts. 
Werke aus der Slg. Wilhelm Otto Nachf’ 
– Albert Oehlen, Rosemarie Trockel, 
Michel Majerus, Manfred Pernice, Georg 
Herold… [tot 6/10] 

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41  
di-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘Diet Sayler. Die Realität der Poesie’ 
[tot 21/7] ❑ ‘Timeless Game’ – Ilse Getz 
[tot 27/10] ❑ ‘Kymatik. Tag- und 
Nachtversion’ – Emil Siemeister [tot 
15/9] ❑ ‘Richard Lindner’ [tot 22/9] 
❑ ‘When Now Is Minimal. Die 
unbekannte Seite der Sammlung Goetz’ 
– Andrea Zittel, Rosemarie Trockel, Katja 
Strunz, Gerwald Rockenschaub, Peter 
Halley, Imi Knoebel… [19/7 tot 20/10] 
❑ ‘100 Beste Plakate 12’ [31/7 tot 8/9] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0  
di-zo 11-18u do 11-20u 
❑ ‘Point of Departure’ – Fiona Tan [tot 
27/10] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 – (0) 711 216 21 88  
di-zo 10-18u vr: 10-21u 
❑ ‘Cube. Sparda Art Award’ – Thomas 
Locher, Katrin Mayer, Alexander Roob 
[tot 22/9] ❑ ‘Stankowski Foundation. 
Photographs from the Archive’ [tot 27/10] 

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0  
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u 
❑ ‘Der Pringsheim-Fries’ – Hans Thoma 
(1839-1924) [tot 13/10] 
❑ ‘Edvard Munch in Stuttgart’ – Edvard 
Munch (1863-1944) [tot 6/10] 

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70  
di,do-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ ‘On Dithering. Motives of Suspension, 
Suture and Digression’ – Mircae Cantor, 
Anna Oppermann, Sigmund Freud, Dan 
Perjovschi, Andreas Schulze… [tot 4/8] 
❑ ‘Das Antlitz, das Entgegenblickende 
(Arbeitstitel). Visage, Portrait, Selbstbild, 
Profil, Klischee, Maske’ [17/8 tot 14/9] 

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00  
ma-za 10-18u do 10-20u zo 11-18u 
❑ ‘Stand der Dinge’ – Jim Rakete [tot 
8/9] ❑ ‘Welcome to my world!’ – Daniel 
Johnston [tot 17/11] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69  
wo-zo 11-18u 
❑ ‘Moved’ – Christian Boltanski [tot 
21/7] ❑ ‘Slapstick!’ – Charlie Chaplin, 
Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel & 
Hardy, John Bock, Rodney Graham, 
Fischli/Weiss, Bruce Nauman, Francis 
Alÿs… [20/7 tot 2/2/2014] 

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22  
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u 
❑ ‘Learning from Detroit’ – Gilda 
Snowden, Scott Hocking, Steve Hughes, 
Chido Johnson, Mira Burack and Kate 
Daughdrill… [tot 25/8] 

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59  
di-vr 10-18u za-zo 14u30-19u 
❑ ‘Susan Vérité. Des Méthodes’ – David 
Lamelas, Deimantas Narkevicius, Sophie 
Nys, Benjamin Seror, Jean-Marie Straub 
& Danièle Huillet… [tot 29/9] 

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00  
wo-zo 14-18u 
❑ ‘En suspension. Ouvres de Marc 
Camille Chaimowicz et de la collection 
du Frac des Pays de la Loire’ [tot 1/9] 

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55  
wo-zo 14-18u vr 14-21u 
❑ Dadamaino (1930-2004) [tot 29/9] 
❑ ‘Picasso devant la télé’ [tot 29/9] ❑ 
‘The Photographic Object 1970’ – Darryl 
Curran, Jack Dale, Richard Jackson, Dale 
Quarterman, Robert Watts, Michael 
Stone… [tot 29/9] ❑ Alex Israel [tot 29/9] 

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84  
di-zo 14-19u zomer wo-zo 14-19u 
❑ Pietro Roccasalva [tot 1/9] 

Lens

Louvre Lens
rue Georges Bernanos – 03 21 18 62 62  
7-21u 
❑ ‘L’Europe de Rubens. 170 oeuvres de 
l’artiste, de ses modèles et de ses 
contemporains’ [tot 23/9] ❑ ‘La Galerie 
du Temps: 70 œuvres pour l’Antiquité, 45 
œuvres pour le Moyen Âge et 90 œuvres 
pour les Temps modernes’ [tot 31/12/2017] 
❑’ Le Temps à l’oeuvre. Réflexion sur la 
perception du temps’ [tot 21/10] 

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39  
ma,wo-vr 11-18u za 10-20u zo 10-18u 
❑ ‘Écho d’échos : Vues plongeantes, 
Travail in situ’ – Daniel Buren [tot 31/10] 
❑ ‘Dessins muraux de 1968 à 2007’ – Sol 
LeWitt [tot 12/8] ❑ ‘Sol LeWitt 
collectionneur. Un artiste et ses artistes’ 
[tot 18/8] ❑ ‘Vues d’en haut’ [tot 7/10] 
❑ ‘Beat Generation / Allen Ginsberg’ [tot 9/9] 

Frac de Lorraine
Rue des Trinitaires 1 – 03 87 74 20 02  
di-vr 14-19u za-zo 11-19u 
❑ ‘Bad Girls. Une collection en action!’ 
– Martha Rosler, Lili Dujourie, Raeda 
Sa’adeh, Marina Abramovic, Pauline 
Boudry… [tot 20/10] 

Montélimar

Le château des Adhémar – Centre d’art 
contemporain
24, rue du château – 04 75 00 62 30  
10-18u 
❑ Guillaume Bijl [tot 6/10] 

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33  
wo-ma 11-21u (gesloten op di) 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/9] ❑ ‘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 17/10] 
❑ ‘Fruits de la passion, Société des Amis du 
Mnam. Dix ans du Projet pour l’Art 
Contemporain’ [tot 2/9] ❑ Albert Serra [tot 
26/10] ❑ Mike Kelley (1954-2012) [tot 
5/8] ❑ ‘L’image dans la sculpture’ – Navid 
Nuur, Nina Beier, Simon Denny, Yorgos 
Sapountzis [tot 5/8] ❑ Simon Hantaï [tot 
2/9] ❑ Simon Hantaï [tot 2/9] 
❑ Geneviève Asse [tot 9/9] ❑ Dove Allouche 
[tot 9/9] ❑ Roy Lichtenstein [tot 4/11] 

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50  
di-zo 12-20u 
❑ Ron Mueck [tot 29/9] 

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90  
di-za 11-19u 
❑ James Turrell [tot 27/7] ❑ ‘Attraversare 
Il Fuoco’ – Beatrice Caracciolo [5/9 tot 
5/10] ❑ ‘Constellations’ – Eduardo 
Terazzas [5/9 tot 5/10] 

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17  
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u 
❑ ‘Dynamo. Un siècle de lumière et de 
mouvement dans l’art 1913-2013’ [tot 22/7] 

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41  
di 11-21u wo-zo 11-19u 
❑ Lorna Simpson [tot 1/9] ❑ ‘Phantom 
Home’ – Ahlam Shibli [tot 1/9] ❑ ‘Une 
exposition – un événement. Suite pour 
exposition(s) et publication(s), troisième 
mouvement. Satellite 6. Une proposition 
de Mathieu Copeland’ – Mieko Shiomi, 
Maria Eichhorn, Tim Etchells [tot 1/9] 
❑ Lorna Simpson [tot 1/9] 

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10  
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u 
❑ ‘A Preface’ – Jimmie Durham, 
Philippe Fernandez, Ruth Krauss et 
Antonio Frasconi, Guillaume Leblon, Zoe 
Leonard… [tot 28/7] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00  
di-zo 10-18u do 10-22u 
❑ ‘The Political Line’ – Keith Haring 
(1958–1990) [tot 18/8] ❑ ‘Apartés 
2013’ – Leonor Antunes, Julien Prévieux, 
Marie Voignier, Leonor Antunes, Julien 
Prévieux, Marie Voignier… [tot 16/10] 
❑ ‘Go Mo Ni Ma Da’ – Danh Vo [tot 
18/8] ❑ ‘Pierre Henry. Autoportrait en 
53 tableaux’ [tot 1/12] 

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur  
01.40.49.48.84  
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45 
❑ ‘Une passion française. La collection 
Marlene et Spencer Hays’ [tot 18/8] 
❑ ‘L’amazone de la sculpture’ – Félicie 
de Fauveau (1801- 1886) [tot 15/9] 

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50  
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45 
❑ ‘L’art du contour. Le dessin dans 
l’Égypte ancienne’ [tot 22/7] ❑ ‘Année 1, 
le paradis sur terre’ – Michelangelo 
Pistoletto [tot 2/9] ❑ ‘Le Seicento à 
Bologne Dessins du musée du Louvre’ [tot 
9/9] ❑ ‘Un Allemand à la cour de Louis 
XIV De Dürer à Van Dyck, la collection 
nordique d’Everhard Jabach’ [tot 16/9] 
❑ ‘Delacroix écrivain’ [tot 6/10] 

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

Musée National Jean-Jacques Henner
43, avenue de Villiers – 01 47 63 42 73  
wo-ma 11-18u 
❑ ‘Sensualité et spiritualité. À la 
recherche de l’absolu’ – Jean-Jacques 
Henner (1829-1905) / Gustave Moreau, 
Paul Baudry, Théodule Ribot, Eugène 
Carrière, Alphonse Legros… [tot 16/9] 

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13  
01.47.23.38.86  
wo-ma 12-24u 
❑ ‘Nouvelles Vagues – 53 expositions dans 
tout Paris et au Palais de Tokyo’ [tot 9/9] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 – 10-16u20 
❑ ‘Tate St Ives Summer 2013’ – Barbara 
Hepworth, Patrick Heron, Marlow Moss, 
Linder, Allen Ruppersberg, R.H. Quaytman, 
Gareth Jones, Nick Relph [tot 29/9] 

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58  
di-zo 11-17u30 
❑ ‘Alberto Giacometti: Tête de femme 
(Flora Mayo) (c. 1927)’ [tot 18/8] 
❑ ‘The Age of Innocence. Replicating the 
Ideal Portrait in the New Sculpture 
Movement’ [tot 20/10] ❑ ‘Indifferent 
Matter: From Object to Sculpture’ – Robert 
Smithson, Andy Warhol, Hans Haacke, 
Felix Gonzalez-Torres… [25/7 tot 20/10] 

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Hangmen of England’ – Moyra Davey 
[tot 6/10] ❑ ‘Chagall: Modern Master’ 
– Marc Chagall (1887–1985) [tot 6/10] 

London

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38  
zo-do 10-18u vr 10-22u 
❑ ‘Sir Hugh Casson PRA: Making Friends’ 
[tot 22/9] ❑ ‘Summer Exhibition 2013’ 
– Grayson Perry RA, Frank Auerbach, 
Alex Katz, Ron Arad, Sean Scully… [tot 
18/8] ❑ ‘Mexico. A Revolution in Art, 
1910-1940’ [tot 29/9] ❑ ‘Inside Out’ – 
Richard Rogers RA [18/7 tot 13/10] 
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SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200  
ma-za 9-23u zo 11-17u 
❑ ‘Cauchy Horizons’ – Martine Stig [tot 
4/8] ❑ ‘Vangen wat er komt’ – Aad de 
Haas [tot 29/9] ❑ ‘Text based work: De 
Zachte Atlas’ – Jan Rothuizen [tot 8/9] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90  
di-zo 11-17u 
❑ ‘De hele familie Craeyvanger. 
17de-eeuwse portretten’ [tot 1/9] 
❑ ‘Storage Telling: 17de en 18de eeuwse 
grafiek van Rubens en De Lairesse naast 
moderne grafiek van Luc Tuymans en Peter 
Doig’ [tot 31/10] ❑ ‘De Grote Verandering. 
Revoluties in de Russische schilderkunst 
1895-1917’ [tot 11/8] ❑ ‘Rhythmic 
Excercises. Hedendaagse Russische Kunst’ 
[tot 15/9] ❑ ‘Rhythm Assignment’ – Katya 
Bochavar [tot 15/9] ❑ ‘LGOG Parcours: 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap’ [tot 17/9] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20  
wo-zo 11-17u 
❑ ‘Radical Locality: Reactivate! 
Samenwerkingsproject met Indira van  
’t Klooster’ [tot 5/8] ❑ ‘Radical Locality’ 
– Tim Prins (Maastricht-LAB) [tot 5/8] 
❑ ‘Radical Locality’ – onderzoeksbureau 
MONNIK [tot 5/8] 

Marres – Centrum voor Contemporaine 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07  
wo-zo 12-19u 
❑ ‘de Verzamelaar: Il faut que le masque 
ait dansé’ – Sara van der Heide, Pauline 
M’Barek, Jean-Luc Moulène en Alain 
Resnais, Chris Marker [tot 18/8] 

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 31/12] 

The Ridder
Oeverwal 3 – (0) 6 305 64 035  
wo-za 11-18u (en op afspraak) 
❑ ‘The Cassini Cruise III’ – Sofia Hultén, 
Suchan Kinoshita, Dan Graham, Joris Van 
de Moortel, LA Raeven… [tot 31/12] 

Wild West Active Space
Heggenstraat 16 – 043 321 08 30  
Open tijdens winkeltijden 
❑ ‘Big Books and Paper Jams’ – Neda 
Firfova [tot 28/7] 

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00  
di-zo 13-17u 
❑ ‘The Nomadic Muse – Collectie 06. 
Works from M HKA’ – Dirk Braeckman, 
Rodney Graham, Joëlle Tuerlinckx, 
Hans-Peter Feldmann, Marcel Broodthaers, 
Raoul De Keyser… [tot 15/9] 
❑ ‘Collectie 07: The Center of the World’ 
– Jimmie Durham [tot 15/9]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41  
di-zo 10-17u 
❑ ‘10 Topstukken – 1001 Verhalen’ [tot 1/9] 
❑ ‘Vincent is back deel II: Land van het 
licht’ [tot 22/9] ❑ ‘Top 75. Vijfen zeventig 
jaar Kröller-Müller Museum’ [tot 17/11] 

Roermond 

Bonnefanten Roermond
ECI Cultuurfabriek – ECI 13 
0475 – 317171  
ma-zo 11-19u do-vr 11-20u 
❑ ‘Een Zomerwandeling. Van Luyten 
naar Alÿs’ – Laurens Bisscheroux, Piet 
Killaars, Suchan Kinoshita, Bas de Wit, 
Eelco Brand… [tot 3/11] 

Rotterdam

AVL Mundo/Atelier Van Lieshout
Keileweg 18 – 010 244 09 71  
di-zo 12-18u 
❑ ‘Territory’ – Itziar Okariz, Philippe 
Meste, Erik van Lieshout, Kevin van 
Braak, Atelier Van Lieshout [tot 29/9] 

Galerie Mirta Demare
Bergsingel 176 b – 010.281.02.66  
wo-za 13-18u 
❑ ‘Schilderijen’ – Merel van Engelen [tot 
21/7] 

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201  
wo-za 12-18u 
❑ ‘Dichtkunstkrant – The Exhibition’ 
– Han Hoogerbrugge, Gil & Moti, Efrat 
Zehavi, Shagar Golan Sarig, Justin 
Wijers… [tot 17/8] 

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ ‘Children’ – Jeff Wall [tot 
31/12] ❑ ‘De Collectie Vormgeving’ [tot 
31/12] ❑ ‘Goya’s Verschrikkingen van de 
oorlog’ [tot 21/7] ❑ ‘Domestic strangers’ 
– Tanja Smeets [tot 26/1/2014] ❑ ‘Renilde 
Hammacher, conservator 1962-1978. Een 
grote, stimulerende en stuwende kracht’ 
– Salvador Dalí, René Magritte, Mark 
Rothko, Jim Dine, Christo, Daniel Spoerri, 
[tot 23/2/2014] ❑ ‘Collectiepresentatie: De 
verlengde blik’ – Man Ray, Günther Förg, 
Gabriel Lester, Andro Wekua… [tot 3/11] 
❑ ‘25 jaar Stadscollectie Rotterdam’ [tot 
1/9] ❑ ‘Sensory Spaces’ – Oscar Tuazon 
[tot 29/9] ❑ ‘Lubok 11. Een publicatie met 
linosneden van 12 kunstenaars’ [tot 1/9] 
❑ Fons Haagmans [tot 13/10] ❑ ‘Design 
Column #5: Body Building’ [tot 13/10] 
❑ ‘Vroege litho’s: 1948-1958’ – Wally 
Elenbaas [27/7 tot 29/9] 

Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 
/ Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00  
di-za 10-17u zo 11-17u 
❑ ‘Schatkamer. Hoogtepunten uit de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis’ 

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 – 10-18u 
❑ ‘New Order: British Art Today’ [tot 29/9] 
❑ ‘Paper’ – Rachel Adams, Klaus Mosettig, 
Daniel Kelly, Han Feng… [tot 29/9] 

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08  
za-do 10-18u vr 10-22u 
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ ‘Keith Arnatt: 
Sausages and Food’ [tot 11/8] ❑ ‘Tate 
Britain Commission 2013: Phantom Ride’ 
– Simon Starling [tot 20/10] ❑ ‘Basic 
Design’ – Roy Ascott, Richard Hamilton, Tom 
Hudson, Victor Pasmore, Harry Thubron… 
[tot 6/10] ❑ ‘Constable’s Cornfield: A 
Specimen of Genuine English Scenery?’ [tot 
30/9] ❑ Gary Hume [tot 1/9] ❑ Patrick 
Caulfield [tot 1/9] ❑ ‘Lowry and the 
Painting of Modern Life’ [tot 20/10] 

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87  
vr-za 10-22u zo-do 10-18u 
❑ Saloua Raouda Choucair [tot 20/10] 
❑ ‘AxME’ – Ellen Gallagher [tot 1/9] 
❑ ‘Museum of Contemporary African Art’ 
– Meschac Gaba [tot 22/9] ❑ Ibrahim 
El-Salahi [tot 22/9] ❑ ‘Project Space: 
Word. Sound. Power’ [tot 3/11] 

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526  
10-18u 
❑ ‘Illuminating Objects. German 
Miniature Picture Bibles’ [tot 22/7] 
❑ ‘Imagining Islands: Artists and Escape’ 
– Charles Avery, Barbara Hepworth, 
Mary McIntyre, John Everett Millais, 
Jan Brueghel the Elder… [tot 21/7] 
❑ ‘Collecting Gauguin: Samuel Courtauld 
in the ‘20s’ [tot 8/9] 

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] ❑ ‘A History of 
Photography’ – Eugène Atget, Henri 
Cartier-Bresson, Man Ray, Alfred Stieglitz, 
Irving Penn, Bernd and Hilla Becher [tot 
31/1/2014] ❑ ‘Chromazone: colour in 
contemporary architecture’ [tot 21/7] 
❑ ‘The Art of Seeing Nature: The Oil 
Sketches’ – John Constable (1776-1837) 
[tot 22/9] ❑ ‘Research on Paintings: 
technical art history and connoisseurship’ 
[tot 22/9] ❑ ‘David Bowie is’ [tot 11/8] 
❑ ‘Making It Up: Photographic Fictions’ 
– Julia Margaret Cameron, Clementina 
Lady Hawarden, Oscar Gustav Rejlander, 
Gregory Crewdson, Duane Michals, Cindy 
Sherman… [tot 16/3/2014] ❑ ‘Building 
Memories: The Art of Remembering’ [tot 
24/2/2014] ❑ ‘Sky Arts Ignition: Memory 
Palace’ [tot 20/10] ❑ ‘Club to Catwalk: 
London Fashion in the 1980s’ [tot 16/2/2014] 

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] 
❑ ‘Black Eyes and Lemonade: Curating 
Popular Art’ [tot 30/9] ❑ ‘Collection 
Sandretto Re Rebaudengo: Have you 
seen me before?’ – Katharina Fritsch, 
Ceal Floyer, Tauba Auerbach, Paul 
Pfeiffer, Fischli & Weiss… [tot 8/9] 
❑ ‘Artists Film International’ – Einat 
Amir, Ana Gallardo, Marinella Senatore, 
Nasan Tur, Katarina Zdjelar [tot 13/10] 

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 
❑ ‘Le vinyle d’artiste’ [tot 15/9] 
❑ ‘Altars of Madness’ – Matthew Barney, 
Elodie Lesourd, Gregory Jacobsen, Mark 
Titchner, Gee Vaucher… [tot 15/9] 

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20  
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u 
❑ ‘Collection Mudam: Art orienté Objet.’ 
– Katinka Bock, Laurent Massaloux [tot 
28/7] ❑ ‘L’Image papillon’ – John Stezaker, 
Tris Vonna-Michell, Helen Mirra, Jochen 
Lempert… [tot 8/9] ❑ ‘Actus Tragicus’ – 
Folkert de Jong [tot 8/9] ❑ Andres Lutz 
et Anders Guggisberg [tot 19/1/2014] 
❑ ‘The Forest’ – Andres Lutz et Anders 
Guggisberg [tot 19/1/2014] ❑ ‘Our Full’ 
– Thea Djordjadze [tot 19/1/2014] 

Nederland
Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80  
di-vr 11-17u za-zo 12-17u 
❑ ‘Visioen vs. Confrontatie’ [tot 25/8] 
❑ ‘Monument Mondriaan’ – A. Roiter, F. 
Halmans, P. de Reus [8/9 tot 12/1/2014] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Mondriaan en de Stijl’ [tot 1/1/2014] 
❑ ‘Ontdek het moderne’ [tot 1/1/2014] 
❑ ‘Meesters uit het Mauritshuis. Zes 
eeuwen kunst onder een dak’ [tot 
14/6/2014] ❑ ‘Ja natuurlijk. Hoe kunst 
de wereld redt’ [tot 1/9] ❑ Martin 
Gerwers [tot 18/8] ❑ ‘Grensverleggend. 
Werken uit de Collectie Bert Kreuk’ – 
Christopher Wool, Willem de Kooning, 
Damien Hirst, Luc Tuymans, Klara Liden, 
Danh Vo… [tot 29/9] ❑ ‘Nul, ZERO en 
Amerikaanse minimal art’ [tot 25/8] 

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57  
di-zo 11-17u 
❑ ‘De moderniteit in beeld’ – Oscar 
Jespers (1887-1970) [tot 27/10] 
❑ ‘Russia XXI. Hedendaagse Russische 
beeldhouwkunst’ – Alexander Brodsky, 
Irina Korina, Boris Orlov, Ilya & Emilia 
Kabakov, Haim Sokol, Anya Zholud, 
Leonid Sokov… [tot 27/10] 

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85  
wo-zo 12-17u 
❑ ‘Double Centre’ – Charles van 
Otterdijk [7/9 tot 17/11] 

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59  
wo-za 12-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Haunted House’ – Marc Aschenbrenner, 
Bjorn Melhus & Stacey Steers [1/9 tot 
6/10] ❑ ‘Extra locatie: Volkspaleis’ – 
Reynold Reynolds [7/9 tot 6/10] 

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200  
do-zo 11-17u 
❑ ‘DordtYart 2013’ – Pieterjan Ginckels, 
Observatorium, Dré Wapenaar, Roland 
Schimmel, Soundsystem… [tot 6/10] 
❑ ‘Topfloor 2: Topos. Curator: Stef Van 
Bellingen’ – Wim Wauman, Katleen Vinck, 
Chiara Lammens, Stefan Peeters, Marc 
Vanderleenen, Hanae Utamura [tot 4/8] 

Eindhoven

MU
Emmasingel 20 – 040.296.16.63  
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u 
❑ ‘Do It. Wat zou er gebeuren als we een 
tentoonstelling beginnen die nooit 
eindigt? Hans Ulrich Obrist en 
Independent Curators’ [tot 28/7] 

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663  
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u 
❑ ‘Small Gestures’ – Krystian Truth 
Czaplicki, Cayetano Ferrer, Navid Nuur, 
Lizan Freijsen, Strijbos & van Rijswijk… 
[tot 21/7] 

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00  
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u 
❑ ‘Videowerken 1970-1977’ – John 
Baldessari [tot 31/8] ❑ ‘Encounters’ – 
Manon de Boer [tot 15/9] ❑ ‘Black or 
White’ – Robert Crumb, Ton Smits, William 
Kentridge, Susan Coe, Phil Mulloy… [tot 
17/11] ❑ ‘Schenking Maurice van Valen’ 
– Johan Lennarts, Pieter Laurens Mol, JCJ 
Vanderheyden… [tot 15/9] ❑ ‘Leve 
Majakovski! Bibliotheektentoonstelling’ 
[tot 31/7] ❑ ‘Pull Focus’ – Mark Lewis [tot 
13/10] ❑ ‘Making Use. Dutch Art Institute 
in het Van Abbemuseum’ [tot 11/8] 
❑ ‘Supertoll!’ – Tijs Rooijakkers [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Geconcentreerde tijd. 
Collectiewerken’ – Alexander Ugay, Dan 
Graham, Rodney Graham, Jean-Marc 
Bustamante [tot 13/10] 

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Draken en lange Lijzen. Chinees 
Porselein uit de collectie’ [tot 1/9] 
❑ ‘Collectie Veendorp’ [tot 19/1/2014] 
❑ ‘Vrouwen van de Revolutie. Rusland 
1907-1934’ – Nina Gülicher, Karoline 
Hille, Irina Pronina, Ada Raev, Carla 
Schweitzer, Reinhard Spieler [tot 18/8] 
❑ ‘Capita Selecta’ – Jake & Dinos 
Chapman, Marga Weimans, Andy Warhol, 
Marc Quinn, Anselm Kiefer… [tot 22/9] 
❑ ‘Fuck Off 2. Curated by Ai Weiwei, 
Feng Boyi, Mark Wilson’ [tot 17/11] 
❑ ‘Donatie Henk van Os aan het 
Groninger Museum’ – Wobbe Alkema, 
Jan Altink, Henri de Wolf, Jannes de 
Vries, Fie Werkman, Olga Wiese, Jo van 
Dijk, Martin Tissing [tot 15/9] 

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75  
di-za 11-17u zo 12-17u 
❑ ‘In het voetspoor van Frans Hals. 
Portretkunst in Nederland, 1913-2013’ 
– Isaac Israels, Carel Willink, Paul 
Citroen, Jan Toorop, Jan Sluijters, Rineke 
Dijkstra, Marlene Dumas… [tot 25/8] 
❑ ‘Dread – The dizziness of freedom. De 
Hallen Haarlem Curatorenwerkbeurs’ – 
Constant, Thomas Hirschhorn, Berend Strik, 
Gert Jan Kocken, James Beckett, Sarah van 
Sonsbeeck, Mark Bain… [7/9 tot 24/11] 

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960  
di-za 10-17u zo 12-17u 
❑ ‘Onbekende vroege tekeningen’ – Andy 
Warhol [tot 1/9] 

Heerlen

Collectors House
Raadhuisplein 20 – 045 5711525  
do-zo 13-17u (en op afspraak) 
❑ ‘After Nature’ – Mark Dion, Katie 
Holten, Heimo Zobernig, Diana Thater, 
Ursula Böhmer, Karl Blossfeldt… [tot 27/9] 

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200  
ma-vr 9-17u 
❑ ‘Face Value. Portretten uit de collectie 
SCHUNCK*’ – Jeroen Elsen, 
Ad Gerritsen, Fons Haagmans, Erik van 
Lieshout, Jenny Lindblom, Marjolein 
Rothman, Maurice Thomassen, 
Roy Villevoye [tot 1/9] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38  
di-zo 11-17u 
❑ ‘CoBrA, en plein air’ [tot 1/9] 
❑ ‘Hundertwasser, Japan and the 
Avantgarde’ – Friedensreich Hundertwasser 
(1928-– 2000) / Arnulf Rainer, Yves 
Klein, Akira Kityo, Fontana, Shinkichi 
Tajiri, Constant… [9/8 tot 2/1/2014] 

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428  
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak) 
❑ ‘In Retrospect’ – Ewerdt Hilgemann 
[tot 10/8] ❑ ‘Form Follows Garbage 
Guest @ Art Affairs’ – Jan Eric Visser 
[16/8 tot 7/9] ❑ ‘Original Drawings on 
Paper’ – Jan Schoonhoven, Peter 
Struycken, herman de vries, Ad Dekkers, 
Norman Dilworth… [13/9 tot 18/10] 

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64  
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u 
❑ ‘Zomer opstelling’ – Anton Martineau, 
Esther Levigne, Hervé Martijn, Colette 
Curfs, Víctor Pedra, Liesbeth Rahder, Jan 
van Eden, Mapi Rivera [tot 31/7] 

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 – 020 753 09 64  
do-za 11-18u 
❑’ two men show: Gaan Omver’ – Ton 
Zwerver – Harm Hajonides [tot 31/8] 
❑ ‘Escape landscapes’ – Mezzapelle – 
Deriu [7/9 tot 20/10] 

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51  
di-za 12-20u zo 12-18u 
❑ ‘Artificial Amsterdam. Samengesteld 
door Gerardo Mosquera ism Rieke Vos’ 
– Lawrence Weiner, Ed van der Elsken, 
James Becket, Mounira Al Solh, Thomas 
Hirschhorn, Lara Almarcegui… [tot 13/10] 

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94  
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste zo/maand 
14-17u 
❑ ‘Sandberg Institute: A Festival of 
Choices’ – KroOt Juurak KroOt [tot 20/7] 
❑ ‘Open/Principle of Uncertainty’ – 
Klaas Kloosterboer [7/9 tot 26/10] 
❑ ‘Performance project met Zhana 
Ivanova, samengesteld door Dorothe 
Orczyk’ [7/9 tot 26/10] 

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 – 11-18u 
❑ ‘Fellini – The Exhibition ‘ [tot 22/9] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00  
10-18u do-vr 10-21u 
❑ ‘Memento’ – Lara Dhondt [tot 17/7] 
❑ ‘Bowie by Duffy. Photographs ’72 – 
’80’ – Brian Duffy [tot 6/10] 
❑ ‘In High Fashion, the Condé Nast 
Years, 1923–1937’ – Edward Steichen 
(1879-1973) [tot 5/9] ❑ ‘Yonder’ – 
Marnix Goossens [19/7 tot 6/10] 

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46  
di-za 13-18u 
❑ Zilvinas Landzbergas [7/9 tot 5/10] 
❑ ‘Playstation: Olga Balema’ [7/9 tot 5/10] 

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34 – 020 7855146  
wo-za 12-18u (of na afspraak) 
❑ ‘I Appear Missing’ – Athanasios 
Argianas, Adriana Arroyo, Nik 
Christensen, Eli Content, Shezad Dawood, 
Gino Saccone [tot 25/8] ❑ ‘Take ‘em by 
the legs and throw ‘em down the stairs’ 
– Dawn Mellor [7/9 tot 12/10] 

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 3207036  
wo-za 12-18u 
❑ ‘Best Of Graduates 2013. Ron Mandos’ 
selection of this year’s best art academy 
graduates’ [27/7 tot 31/8] 

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19  
di-za 13-17u30 
❑ ‘This and That and That’ – John M 
Armleder, Olivier Mosset, Marijke van 
Warmerdam, Lily van der Stokker, Klaas 
Kloosterboer… [tot 31/7] ❑ ‘Principle of 
uncertainty/Open’ – Klaas Kloosterboer 
[7/9 tot 12/10] 

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Decade by Decade’ – Walker Evans 
(1903-1975) [tot 1/9] 
❑ ‘De herontdekking van de wereld. Grote 
openingstentoonstelling in een verdubbeld 
Huis Marseille’ [7/9 tot 14/12] 

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310  
11-17u 
❑ ‘Beestenboel. Dieren in de kunst’ [tot 
1/9] ❑ Philip Mechanicus (1936-2005) 
[tot 27/10] 

Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a – 020 463.69.04  
wo-za 13-18u 
❑ ‘Making abstract paintings’ – Tim 
Braden [tot 20/7] 
❑ Lisa Oppenheim [7/9 tot 20/9] 

New Art Space Amsterdam (NASA)
Arie Biemondstraat 111 – 020.427.59.51  
ma-zo 12-22u 
❑ ‘Pink Moon. Organising Principles. The 
Statement Series’ – Jan van der Ploeg 
[tot 11/8] 

PS
Madurastraat 72  
vr-zo 14-17u 
❑ ‘Groupshow’ – Koen Delaere, Alejandro 
Garcia Contreres, Paul Morrison, Riette 
Wanders [tot 1/9] 
❑ Koen Delaere [8/9 tot 13/10] 

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14  
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u 
❑ Paul Drissen [7/9 tot 12/10] 

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11  
dagelijks 10-18u, do 10-22u 
❑ ‘Something They Have To Live With’ – 
Lucy McKenzie [tot 22/9] ❑ ‘Paul 
Andriesse – Addition’ – René Daniels, 
Marlene Dumas, Charles & Ray Eames, 
Thomas Struth… [tot 1/9] ❑ ‘Communitas’ 
– Aernout Mik [tot 25/8] ❑ ‘In the Land of 
the Giants’ – Jo Baer [tot 1/9] 

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 020.568.82.00  
ma-vr 10-17u 
❑ ‘Escher Meets Islamic Art: 
islamitische kunst als inspiratiebron voor 
een geniaal graficus’ [tot 3/11] 

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00  
dagelijks 10-18u vr 10-22u 
❑ ‘Jubileumtentoonstelling in 
gerenoveerd Van Gogh Museum: Van 
Gogh aan het werk’ [tot 12/1/2014] 

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07  
wo-za 12-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Japan: group show’ – Hiromi Iuchi, 
Hiroyuki Nisougi, Fuyuhiko Takata and 
Masakazu Takatori [7/9 tot 12/10] 

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 do-zo 12-17u (of op afspraak) 
❑ ‘Glazen Huis: LabPortal 3: N55 
presenteert XYZ Factory’ [22/7 tot 22/9] 
❑ ‘Orangerie: LabPortal 4: Martijn 
Engelbregt presenteert MedicijnFabriek’ 
[22/7 tot 22/9] 

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Vaste collectie presentatie: Ruimte 
voor Realiteit’ – Charley Toorop, Pyke 
Koch, Edgar Fernhout, Reinier Lucassen, 
Ad Gerritsen, Marlene Dumas… [tot 
31/12] ❑ ‘Disorient’ – Fiona Tan [tot 1/9] 
❑ ‘De Kamers van Piet Paris’ [tot 4/8] 
❑ Alicia Framis [tot 29/9] 
❑ Louise te Poele [tot 22/9] 

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16  
do-za 13-17u 
❑ ‘To have or to behave – fotografie’ – 
Helen Sandburg, Bernhard Mulder, Johan 
Niels Kuiper [8/9 tot 12/10] 

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76  
za-zo 13-17u 
❑ Shana Moulton [31/7 tot 10/9] 

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Ja Natuurlijk. Hoe kunst de wereld 
redt’ [tot 1/9] ❑ ‘Me We – The Circle of 
Life’ – Koos Breukel [7/9 tot 12/1/2014] 

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51  
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u 
❑ Elsbeth Ciesluk, Jim Holyoak, Heidi 
Linck, Jos de l’Orme [tot 28/7] ❑ Dieter 
Mammel, Ronald Versloot [8/9 tot 29/9] 

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98  
di-za 11-17u 
❑ Lucassen [tot 24/8] ❑ Tabea Reulecke 
[tot 24/8] ❑ ‘Viewmasters. Fotografie-
tentoonstelling’ – Yvonne Lacet, Marnix 
Goossens, Gerco de Ruijter, Matthias 
Koch, Shinji Otani… [tot 24/8] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33  
di-zo 12-18u 
❑ ‘Ja Natuurlijk. Hoe kunst de wereld 
redt’ – Francis Alÿs, Jimmie Durham, 
Olafur Eliasson, Fischli & Weiss, 
Tinkebell, Superflex… [tot 1/9] 

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68  
di-vr 12-17u za 13-17u 
❑ ‘Het Groene GEMAK – onderdeel van de 
Kunstmanifestatie Ja Natuurlijk’ [tot 7/9] 

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

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

[tot 10/9/2017] ❑ ‘Stad van Nederland. 
Voel wat de stad met je doet’ [tot 
1/7/2016] ❑ ‘De Ruïne: The Machine. 
Designing a new industrial revolution /
City Hall/Schmuck/Playboy Architecture, 
1953–1979/Deaf and Unstable/
Werkstadt Vienna – Design Engaging the 
City/Evil Media Distribution Centre/
Treppen, High Rise-Down Fall’ [tot 15/9] 

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] ❑ ‘Robert Doisneau. 
Meesterlijk straatfotograaf’ [tot 1/9] 
❑ ‘Waar of niet waar? Act I & Act II’ – 
Véronique Bourgoin [tot 1/9] 

Onderzeebootloods 
Heijplaatstraat 23 – 010.441.94.00  
di-zo 12-18u 
❑ ‘XXXL Painting’ – Klaas Kloosterboer 
– Chris Martin – Jim Shaw [tot 29/9] 

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51  
do-zo 12u30-17u30 
❑ Mark Cloet / Janna Huyge [15/8 tot 22/9] 

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Piet Zwart Institute Graduation 
Shows: News from Nowhere – Master 
Media Design and Communication’ [tot 
25/8] ❑ ‘Piet Zwart Institute Graduation 
Shows: Nothing could be slow enough, 
nothing last too long – Master Fine Art’ 
[tot 25/8] ❑ ‘TENT Academy Awards 
2013’ [tot 25/8] 

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44  
di-zo 11-18u 
❑ ‘The Humans. A project by Alexandre 
Singh’ [tot 30/9] 
❑ ‘Moderation(s). A project by Heman 
Chong’ – A Constructed World, Nadim 
Abbas, Oscar van den Boogaard, Gabriel 
Lester, Bik van der Pol, Eszter Salamon, 
Koki Tanaka… [tot 10/8/2014] 

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57  
di-zo 10-17u 
❑ ‘65 jaar CoBrA. Vrijheid en Vitaliteit’ 
[tot 1/9] ❑ ‘Collectiepresentatie Oorlog 
(video)’ [tot 1/9] ❑ ‘Mythe en Magie’ 
– Jan Nieuwenhuijs [tot 1/9] 
❑ Evi Vingerling [tot 1/9] 
❑ Ronald de Bloeme, Daan van Golden, 
JCJ Vanderheyden [tot 12/1/2014] 

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Artiste – sculpteur’ – Frans van de 
Laar (1853-1933) [tot 11/8] 
❑ ‘Your Letters. Pinturas Aeropostales 
1986-2012’ – Eugenio Dittborn [tot 15/9] 
❑ ‘Secret City Sittard-Geleen. Geheimen 
van de stad’ [24/8 tot 9/2/2014] 
❑ ‘St. Rosa Melkfabriek / Geschiedenis 
van een fabriek, haar arbeiders en haar 
producten’ [24/8 tot 9/2/2014] 

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) 
❑ ‘Kunstpodium T. 5 jaar Leerling/
Meester project’ [tot 22/9] ❑ Isaac 
Julien [20/7 tot 8/9] ❑ ‘Stilleven. 99 
vazen van 99 kunstenaars’ [7/9 tot 
5/1/2014] ❑ ‘The Destroyed Word’ – 
Santiago Sierra [14/9 tot 10/11] 

Utrecht

Kunstmanifestatie Call of the Mall
Hoog Catharijne en stationsgebied 
088 – 872 01 70  
do 10-21u, ma 12-18u, di-wo, vr-za 
10-18u zo 12-17u 
❑ ‘Call of the Mall’ – Bik Van der Pol, 
Robbie Cornelissen, Krijn de Koning, 
Gabriel Lester, Pilvi Takala, Germaine 
Kruip, Ian Hamilton Finlay… [tot 22/9] 

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077.351.34.57  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Van Bommel Van Dam Prijs 2013’ 
[tot 1/9] ❑ ‘Nieuw, nieuwer, nieuwst [1]. 
Aanwinsten en schenkingen van 
2010-2013’ [tot 3/11] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023 5589013  
wo, za-zo 13-17u 
❑ ‘Open City. Van wie is de Openbare 
Ruimte?!’ – Martijn Engelbrecht, Bik 
van der Pol, Sil Krol, Justin Bennet, Inti 
Hernandez, Elke Uitentuis & Wouter 
Osterhout [tot 29/9] 

Zoetermeer

Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c – 0650655680  
do-zo 13-18u 
❑ ‘Remain’ – Robert Verhaaf & Petra 
Wiek [7/9 tot 22/9] 
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Personalia
Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstel-
ler van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandesti
ne in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/De 
Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).

Robert Devriendt Kunstenaar. Woont en werkt te Brugge 
en Zwevezele. Zijn werk wordt vertegenwoordigd door 
Galerie Albert Baronian (Brussel), Galerie Loevenbruck 
(Parijs) en Mario Mauroner Contemporary Art (Wenen, 
Salzburg). Momenteel bereidt hij een tentoonstelling voor 
die in 2014 zal plaatsvinden in Marlborough Fine Art, 
Londen. Zopas verscheen het boek Scènes (Gent, MER. Paper 
Kunsthalle/DWB, 2013), waarin 17 Nederlandstalige 
schrijvers (Peter Verhelst, Saskia de Coster, Jeroen 
Olyslaegers…) met een literaire tekst reageren op zijn werk. 

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

Daniël Rovers Is auteur van de essaybundels Bunzing 
(Nijmegen, Vantilt, 2005) en van De figuur in het tapijt: op 
zoek naar zes auteurs (Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 
2008). Schreef  de romans Elf  (Amsterdam, Wereld biblio-
theek, 2010) en Walter (Amsterdam, Wereldbibliotheek, 
2011). Met Iannis Goerlandt vertaalde hij David Foster 
Wallace’ De bleke koning (Amsterdam, Meulenhoff, 2013). 
Hij werkt aan een bundel (anti)reisverhalen met als werk-
titel Nederwereld.

Joëlle Tuerlinckx Kunstenaar. Woont en werkt in Brussel. 
Op 15 oktober opende LA MEMOIRE®PROPRIETE 
UNIVERSELLE in Cransac (Frankrijk), een werk voor de 
openbare ruimte dat nog tot einde 2013 te zien is. Tot  
29 september 2013 loopt de tentoonstelling WORLD[K] IN 
PROGRESS? in Haus der Kunst te München.

Wim Van Mulders Kunsthistoricus. Publiceert over 
moderne en hedendaagse kunst. Eredocent Hogeschool 
Gent (K.A.S.K.). Werkte onder andere mee aan het boek 
Kunst in België na 45 (o.l.v. Karel Geirlandt, Antwerpen, 
Mercatorfonds, 1983). Recente publicaties handelen over 
Raf  Buedts, Johan Tahon, Maria Roosen, Werner Mannaers, 
Dennis Tyfus, Joris Ghekiere, Leo Copers en Narcisse Tordoir.

Permanente partners

Advisory Board

Dr. Andrew Leach (Griffith University)
Dr. Jan van Adrichem
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität  
 Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen) 

Submissions to De Witte Raaf  may be written in Dutch, English, 
French or German and sent to Dirk Pültau (dirk@dewitteraaf.be)  
for consideration. Articles are subject to a process of  peer review;  
the final decision to proceed to publication rests with the Editor.  
All texts are published in Dutch.

Koen Brams & Dirk Pültau – 1973-1980. Conversation with Wim 
Van Mulders on his tutorship at the Royal Academy of  Fine Arts 
(K.A.S.K.) in Ghent (1973-2002)

This is the first part of  an in-depth interview with art critic Wim 
Van Mulders on his tutorship at the Royal Academy of  Fine Arts 
(K.A.S.K.) in Ghent, where he taught ‘contemporary art’ from 
1973 to 2002. The interview treats his early attempts to develop 
both an academic and an artistic career and then focuses on his 
practice as a teacher from 1973 to 1980, when Van Mulders 
taught courses on artistic movements from the sixties and sev-
enties such as Fluxus, minimal art, conceptual art, land art and 
body art. The interview pays special attention to the interaction 
between Van Mulders’ engagement in the art world and his peda-
gogical practice, and also discusses some of  the exhibitions he or-
ganized in the so-called ‘Black Room’ [Zwarte Zaal] at the Acad-
emy in Ghent. 

Wim Van Mulders – K.A.S.K. (Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten), Ghent – Art education

Koen Brams & Dirk Pültau – 1974-1978. Conversation with 
Robert Devriendt on the Royal Academy of  Fine Arts (K.A.S.K.) in 
Ghent, with special attention to the teaching of  Wim Van Mulders

This is a conversation with the artist Robert Devriendt on his edu-
cation at the Royal Academy of  Fine Arts, Ghent, in which special 
attention is paid to Wim Van Mulders’ classes on ‘contemporary 
art’ which Devriendt followed from 1975 to 1978. At the core of  
the interview is the conflict between Devriendt’s desire to become a 
painter and Van Mulders’ focus on ‘conceptual’ and non-painterly 
forms of  art. At the same time, the conversation highlights the im-
portance of  Van Mulders’ teaching for Devriendt in making him 
conscious of  the necessity for any form of  contemporary painting 
to take into account ‘the lessons of  conceptual art’.

Robert Devriendt – K.A.S.K. (Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten), Ghent – Art education

Koen Brams & Dirk Pültau – Art and education. Conversation 
with Joëlle Tuerlinckx

This in-depth interview with Brussels artist Joëlle Tuerlinckx 
discusses her experiences as a student at the Art High School 
Saint-Luc (Brussels) and the Ecole de recherche graphique (ERG, 
Brussels) and then as a teacher at the ERG in Brussels, where she 
taught from 1983 to 1999 and again from 2006 and onwards. 
The interview ends by discussing Tuerlinckx’ views on the conse-
quences of  academisation and Bologna, and of  the implementa-
tion of  the PhD in the arts.

Joëlle Tuerlinckx – Ecole de recherche graphique (ERG), Brussels 
– Art education

Daniël Rovers – Escape in repetition. On Steve McQueen

This essay analyses the work of  British artist and filmmaker Steve 
McQueen, starting off  from his solo exhibition currently showing 
in Schaulager in Basel, Switzerland. Rovers focuses on the tension 
between political engagement and aesthetics, or ‘beauty’, in Mc-
Queen’s work and concludes that it is exactly through beauty that 
his oeuvre offers more than just a narrow and politically correct 
message or complaint – as it is through beauty that the infinitesi-
mal space for the possibility of  an escape is suggested.

Steve McQueen – Schaulager (Basel) – Film – Visual art
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