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In memoriam Dirk Lauwaert 
(1944-2013)

Ik duizel als ik me het imposante oeu-
vre voorstel dat Dirk Lauwaert heeft 
nagelaten. Dirk lijkt zowat over alles 
te hebben geschreven wat hem raakte, 
in de esthetische en intieme zin van 
het woord (zijn die twee bij hem wel te 
scheiden?). Het leek voor hem een ethi-
sche kwestie geweest te zijn om zich 
aan dit ‘alles’ te wagen. Hij deed dat 
met een totale overgave, waarbij passie 
en intellect elkaar in balans houden – 
een verbluffende evenwichtsoefening 
gedragen door een grote stilistische 
elegantie en virtuositeit. 
 Toen ik midden jaren 90 – de tijd 
waarin ikzelf  betrokken raakte bij 
De Witte Raaf, toen geleid door Koen 
Brams – de auteur Dirk Lauwaert 
leerde kennen, verslond ik zijn teksten 
over de sleutelbegrippen waarrond  
De Witte Raaf themanummers bouwde 
(Het Jonge, het Proces…): knetterende 
analyses van de machtsconstellaties die 
rond die begrippen in stelling werden 
gebracht. Ik beet me vast in zijn memo-
rabele essays over hedendaagse schil-
ders, Gerhard Richter, Luc Tuymans en 
Patrick Van den Eynde: kunstenaars 
die een systematische argwaan tegen-
over het beeld predikten, die je op een 
afstand plaatsen, maar die hij onge-
meen ‘intiem’ benaderde, op de huid 
zat en met een analytische drift te lijf  
ging. De ‘juiste kritische afstand’, het 
leek iets dat Dirk niet kende of  actief  
weigerde. Die weigering bleek een  
explosieve strategie te zijn.
 Toen ik hem tien jaar geleden per-
soonlijk leerde kennen – als contact-
persoon van een vierkoppige redactie 
(Sven Lütticken, Camiel van Winkel, 
Bart Verschaffel en ikzelf) – had hij 
zich toegelegd op de onderwerpen 
die aansloten bij zijn vroege liefdes: 
fotografie – toen vooral 19de-eeuwse 
stadsfotografie – de (zeer) vroege (diva)
film… Ik ontdekte een ander aspect 
van zijn werk (zoveel andere zijn voor 
mij nog verborgen): de archeologische 
liefde voor wat in de 20ste eeuw – met 
het blinde vooruitgangsgeloof  dat 
Dirk als dé misvatting van die eeuw 
beschouwde – was verloren gegaan. De 
19de eeuw zag hij als een oningeloste 
belofte – een reservoir van potentiali-
teit – die een ander heden had kunnen 
opleveren. Ik leerde Dirk ook persoon-
lijk kennen. De aristocratische dilet-
tant die ik in hem zag – een fantasietje 
dat misschien ook wel een beetje klopt? 
– bleek (ook) een genereuze, aimabele 
en guitige man te zijn die je met een im-
mens plezier ontving en onderhield in 
de kunst van de conversatie – welk een 
voorrecht moet het niet zijn geweest 
om les van hem te hebben gekregen. 
Aanvankelijk gingen die gesprekken 
over de teksten die hij voor het tijd-
schrift in gedachten had en de thema’s 
die ik wilde uitwerken. Naarmate dui-
delijk werd dat hij steeds minder aan 
De Witte Raaf kon bijdragen, gingen ze 
hoe langer hoe meer over ‘alles’: de toe-
komst van De Witte Raaf – met welk een 
bezorgdheid kon hij me niet vragen hoe 
het gesteld was met het blad, hoe ziek 
hij ook al was – de kunst, de geschiede-
nis, het leven. Onvergetelijk hoe Dirk 
die gesprekken voortzette tot voorbij 
het moment waarop er van bijdragen 
voor De Witte Raaf nog sprake kon zijn. 
De genadeloze scherpte en luciditeit 
waarmee hij het leven – en de dood – in 
de ogen keek, blijven in mijn geheugen 
gegrift.
 Wat voor een auteur was Dirk 
Lauwaert? Die vraag zal in de toekomst 
nazinderen in De Witte Raaf. We willen 
het oeuvre van Dirk Lauwaert een  
intens naleven schenken. 

Dirk Pültau, hoofdredacteur De Witte Raaf

‘De toekomst zal uitwijzen wie de juiste 
beleidskeuzes heeft genomen’

Interview met Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet over de integratie van  
de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: Op 5 juli 2012 
werd het decreet ‘betreffende de integratie van 
de academische hogeschoolopleidingen in de 
universiteiten’ door het Vlaams Parlement 
goedgekeurd.1 Voorafgaand had in de lente van 
2010 een zogenaamd ‘maatschappelijk debat’ 
over dat onderwerp plaatsgevonden. Het ‘maat-
schappelijk debat’ werd enkel gevoerd door 
genodigden. Waarom was voor deze ‘geregis-
seerde’ aanpak gekozen? Waarom heeft de dis-
cussie niet in de instellingen – hogescholen en 
universiteiten – plaatsgevonden?
Pascal Smet: Iedereen wist dat de integratie 
van de hogeschoolopleidingen besproken 
werd en volgens mij heeft iedereen de kans 
gehad om zijn of  haar mening kenbaar te 
maken. Het was een breed debat. Ik heb ook 
vele instellingen bezocht en stond open voor 
wat de betrokkenen over de integratie te 
zeggen hadden. 
K.B./D.P.: Sommige leden van de werkgroep 
‘maatschappelijk debat’, die meewerkten aan de 

‘platformtekst over het toekomstige hogeron-
derwijslandschap in Vlaanderen’, hadden zelf  
bedenkingen bij het proces. Een citaat: ‘een aan-
tal actoren […] blijven pleiten voor een breder 
maatschappelijk debat dat de toekomst van het 
volledige hoger onderwijs vat’.
P.S.: Er is heel veel gepraat, maar sommigen 
willen niets anders doen dan praten. Wat 
mij de afgelopen jaren is opgevallen, is dat 
iedereen een mening heeft als het over 
onderwijs gaat. De opvattingen zijn boven-
dien heel vaak zeer verschillend, ook bin-
nen de instellingen zelf. Ik vond het belang-
rijk dat er een maatschappelijk debat werd 
georganiseerd, maar op een gegeven 
moment moet je tot een afronding komen. 
We mogen niet vergeten dat dit debat reeds 
jaren gevoerd wordt, het werd dus tijd om 
een politieke beslissing te nemen waar een 
breed draagvlak voor aanwezig was.
K.B./D.P.: De studenten en deels ook de docen-
ten waren volgens ons onvoldoende geïnfor-
meerd over de mogelijkheid om hun stem te 
laten horen. Peter De Graeve, de toenmalige 
decaan van de FAK (de Faculteit Architectuur 
en Kunsten van de KU Leuven) en deelnemer 
aan het ‘maatschappelijk debat’, noemde het 

zelfs een ‘oligarchische bijeenkomst’.2 Welke 
studenten en docenten wisten werkelijk wat er 
te gebeuren stond?
P.S.: Ik denk dat studenten vooral op zoek 
zijn naar een omgeving waar ze zichzelf  
kunnen ontwikkelen. Hoe het onderwijs 
georganiseerd is, is in wezen niet zo belang-
rijk voor hen – als het maar goed georgani-
seerd is. Diegenen die bij de discussie betrok-
ken wilden zijn, hadden daartoe alle kans. 
Daar ben ik van overtuigd. De Vlaamse 
Vereniging van Studenten (V.V.S.) bijvoor-
beeld was bij alle discussies betrokken en 
heeft haar rol ten volle gespeeld. Het was 
eenvoudigweg onmogelijk om met iedereen 
rond de tafel te zitten. Als Vlaams Minister 
van Onderwijs heb ik mijn verantwoorde-
lijkheid genomen en een voorstel van 
decreet aan de Vlaamse Regering overge-
maakt. Dat voorstel heeft vervolgens een 
breed draagvlak in het Vlaams Parlement 
gekregen. Voor het decreet hebben we een 
tweederdemeerderheid weten te bekomen, 
dat wil toch wat zeggen. Het decreet is overi-
gens ook door zeer veel instellingen positief  
onthaald. Is het evenwel de laatste maal dat 
over dit onderwerp is gedebatteerd? Neen, 
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dat geloof  ik niet. In de toekomst zullen we 
het er opnieuw over moeten hebben en 
nieuwe beslissingen moeten nemen.
K.B./D.P.: Het decreet over de integratie van de 
academische hogeschoolopleidingen omvat een 
uitzondering betreffende de kunstopleidingen. 
Die opleidingen worden niet geïntegreerd in de 
universiteiten, maar worden ondergebracht in 
Schools of  Arts. Via de associatie waaronder 
een School of  Arts ressorteert, heeft de univer-
siteit echter wel een stevige vinger in de pap. 
Wat was jouw standpunt inzake de integratie 
van de kunstopleidingen?
P.S.: Voor mij was het vooreerst heel belang-
rijk dat de kunstopleidingen hun eigenheid 
zouden kunnen bewaren. Een artistieke 
opleiding kan je met geen enkele andere 
opleiding gelijkstellen, noch met de andere 
academische en evenmin met de professio-
nele studies. Daarnaast zijn kunstopleidin-
gen een onderdeel van de samenleving. Ze 
zijn niet gebaat met isolement, wel met con-
tacten met andere disciplines. De vraag was 
dus waar we de kunstopleidingen dienden 
onder te brengen. De integratie in de uni-
versiteit bleek geen optie – een meerderheid 
wilde daar niet van weten – maar het was 
ook niet zinnig om de artistieke opleidingen 
naast de meer beroepsgerichte opleidingen 
in de hogescholen in te delen. Een volledig 
op zichzelf  staande organisatie was even-
min wenselijk. De kunstopleidingen moeten 
hun eigen onderwijsvisie kunnen ontwik-
kelen in een omgeving die hun project ver-
sterkt. Het leek mij belangrijk een formule 
te bedenken waarbij de universiteiten 
betrokken zouden zijn. Uiteindelijk is de 
optie van de Schools of  Arts uit de bus geko-
men – een kruisbestuiving tussen de hoge-
scholen en de universiteiten. Het belang-
rijkste is evenwel hoe die beleidskeuze in de 
praktijk wordt gebracht. Krijgen de kunst-
opleidingen voldoende ruimte?
K.B./D.P.: Ter voorbereiding van het ‘maat-
schappelijk debat’ kreeg Dirk Van Damme, 
hoofd van het Centre for Educational Research 
and Innovation bij de OESO (Parijs), de 
opdracht om een beknopte synthesenota te 
schrijven, een zogenaamde green paper. In 
verband met het hoger kunstonderwijs bepleitte 
hij de oprichting van een werkgroep die ‘op vrij 
korte termijn een advies levert over de invoering 
van artistiek gerichte bachelor- en masteroplei-
dingen in het Vlaamse hogescholenlandschap’. 
Het idee van een derde route – naast academi-
sche en professionele, ook artistieke opleidingen 
– was hij blijkbaar niet bij voorbaat ongenegen. 
Is die werkgroep er gekomen?
P.S.: Neen, je kan blijven discussiëren over 
de organisatie van het onderwijs. Op een 
gegeven moment moeten knopen worden 
doorgehakt en dat hebben we met de oprich-
ting van de Schools of  Arts ook gedaan.
K.B./D.P.: Waarom is er gekozen voor dat spe-
cifieke model? Waarom hebben de hogescholen 
niet de kans gekregen om voor de volle 100% 
hun eigen visie op het hoger kunstonderwijs 
verder gestalte te geven?
P.S.: Omdat voor het voorstel van de Schools 
of  Arts het meeste draagvlak bestond. Is 
iedereen daar gelukkig mee? Nee, maar het 
voorstel genoot de grootste bijval. Zo een-
voudig is dat. Het is volgens mij ook het 
beste model omdat universiteiten en hoge-
scholen samen aan tafel zitten om het hoger 
kunstonderwijs vorm te geven. Dat is overi-
gens ook binnen de hogeschool het geval: er 
zullen binnen de hogescholen heel wat 
meningen zijn over de inbedding en finan-
ciering van artistieke opleidingen, maar op 
een bepaald moment dienen er keuzes 
gemaakt te worden, in alle openheid en met 
inspraak van alle geledingen. Dat is op 
Vlaams niveau niet anders gebeurd.
K.B./D.P.: Conform het decreet worden de 
instellingen voor het hoger kunstonderwijs 
ondergebracht in de Schools of  Arts, die 
bestuurd worden door raden waarvan de leden 
deels door een hogeschool worden aangewezen, 
en deels door de universiteit van de associatie 
waartoe die hogeschool behoort. Een universi-
teit krijgt minimaal 30 procent, maximaal 49 
procent van de bestuurszetels. Het decreet 
bepaalt verder dat alle beslissingen van de raden 
van de Schools of  Arts aan de betrokken hoge-
school moeten worden voorgelegd. Een hoge-
school kan weliswaar reageren op een beslissing 
die genomen is door de raad van een School of  
Arts, maar zelf  kan zij die beslissing in die raad 
maar voor de helft vormgeven. Is dat niet om 
problemen vragen?
P.S.: Uit de manier waarop jullie de vraag 
formuleren, proef  ik dat jullie uitgaan van 
een conflictmodel. Ik zie de gekozen oplos-
sing als een samenwerkingsmodel.

K.B./D.P.: In het advies dat de Vlaamse 
Onderwijsraad (VLOR) heeft verstrekt, wordt 
ook gewezen op deze kwestie en wordt opgeroe-
pen ‘een bepaling toe te voegen waarin gesteld 
wordt dat de samenwerkingsovereenkomst ook 
een procedure moet voorzien voor het geval dat 
er geen instemming is’.
P.S.: Het is de schrik van onze tijd: we den-
ken altijd dat er conflicten zullen ontstaan, 
terwijl het model van de Schools of  Arts 
precies de mogelijkheid biedt om tot diep-
gaande samenwerking te komen.
K.B./D.P.: Dirk Van Damme heeft in zijn green 
paper een aantal risicofactoren benoemd: de 
vrijwaring van de specifieke kwaliteiten en pro-
fielen van de opleidingen, de tendensen van pro-
cedurele formalisering en bureaucratisering 
van onderwijs en onderzoek, de top-downbena-
dering…
P.S.: Als die risico’s zijn geïdentificeerd, dan 
komt het er voor de instellingen op aan om 
ze te ondervangen. Als het beleid ondoor-
dacht – zonder voldoende overleg – wordt 
uitgevoerd, is het niet uitgesloten dat er zich 
grote problemen zullen voordoen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de mensen op het 
terrein om die risico’s te vermijden.
K.B./D.P.: Heeft het jou verwonderd dat de KU 
Leuven 49% van de bestuurszetels in haar 
School of  Arts – LUCA – in de wacht heeft 
gesleept, terwijl de universiteit zich ook met 
30% tevreden had kunnen stellen?
P.S.: Nee, het heeft mij niet verwonderd dat 
de universiteit van die mogelijkheid gebruik 
heeft gemaakt. Het betekent voor mij dat de 
universiteit de maximale verantwoordelijk-
heid wil opnemen. Wat is het probleem?
K.B./D.P.: Dat de KU Leuven het de facto voor 
het zeggen heeft in LUCA School of  Arts.
P.S.: Elke associatie heeft de vrijheid om zich 
te organiseren zoals zij dat wenst. Het is een 
essentieel onderdeel van de vrijheid van 
onderwijs die in de grondwet wordt gewaar-
borgd. Ik doe daar geen uitspraken over.
K.B./D.P.: Heb jij zicht op de wijze waarop de 
hogescholen en de universiteiten samenwerken 
in de Schools of  Arts?
P.S.: Ik weet dat niet iedereen even gelukkig 
is en dat sommigen problemen hebben. Het 
kan gaan om andere gebruiken, om andere 
werkmethodes, misschien zelfs om andere 
visies. Maar het is niet mijn verantwoorde-
lijkheid als Minister van Onderwijs om mij 
daarmee te moeien. Ik moet ervoor zorgen 
dat de regelgeving goed is. Ik moet het kader 
creëren en de werkingsmiddelen ter beschik-
king stellen. De inrichtende machten zijn 
verantwoordelijk voor de implementatie van 
het beleid. Er bestaat in Vlaanderen vrijheid 
van onderwijs, gelukkig maar.
K.B./D.P.: De VLOR noemt de volgende sys-
teemkenmerken die van belang zijn als het gaat 
over de organisatie van het hoger onderwijs: 
‘stabiliteit en rechtszekerheid, transparantie, 
mogelijkheden voor doorstroming en samen-
werking, financiële haalbaarheid en efficiëntie, 
conform de regelgevende context, gediversifi-
eerd aanbod’. Wij horen verhalen over willekeur 
en ondoorzichtige beslissingen, met name in 
LUCA School of  Arts.
P.S.: Hoe kan ik dat beoordelen? De Schools 
of  Arts zijn in oprichting; het transforma-
tieproces is volop bezig. Uiteraard gaat de 
uitbouw van een nieuwe structuur gepaard 
met turbulenties, grotere of  kleinere. Het 
spreekt voor zich dat er ongerustheid is en 
dat er vragen leven. Ik weet dat er proble-
men zijn op bepaalde plaatsen, maar het is 
nog te vroeg om te kijken of  het om funda-
mentele problemen gaat. Wij kunnen dat 
nu niet evalueren omdat het proces lopende 
is. Ik wil dat zelfs niet evalueren op dit 
moment. Ik denk overigens dat er meer 
Schools of  Arts zijn dan enkel LUCA, mis-
schien dient u de anderen ook eens te con-
tacteren. 
K.B./D.P.: Wat vind je er bijvoorbeeld van dat 
studenten pas in de gaten krijgen dat ze in een 
School of  Arts zitten doordat hun mailadres 
wordt gewijzigd? Dat is gebeurd in LUCA. 
Bovendien doen over de naam van deze School 
of  Arts meerdere interpretaties de ronde. Er 
werd bijvoorbeeld ontkend dat LUCA staat voor 
Leuven University College of  Arts.
P.S.: Als de studenten of  de docenten niet 
goed geïnformeerd worden over het veran-
deringsproces, dan is dat de verantwoorde-
lijkheid van de betrokken instelling.
K.B./D.P.: De Associatie KU Leuven heeft een 
crisismanager naar Sint-Lucas Gent – onder-
deel van LUCA School of  Arts – gestuurd. Dat 
toont aan dat er van eigen financieel beheer door 
die instelling geen sprake meer is. Dat is toch 
alarmerend.
P.S.: Je kunt niet verwachten dat ik daarop 

inga. Ik grijp pas in als er zich een kwali-
teitsprobleem voordoet of  als de financiële 
gezondheid van een instelling in gevaar is. 
K.B./D.P.: Een ander feit betreft de omgang met 
Jeroen Laureyns, die zich in de media kritisch 
had uitgelaten over de ontwikkelingen binnen 
de instelling waar hij lesgeeft, Sint-Lucas Gent. 
Vervolgens is er door de Associatie KU Leuven 
– naar verluidt door André Oosterlinck, de asso-
ciatievoorzitter – druk uitgeoefend om hem te 
ontslaan.
P.S.: Ik weet dat er een discussie gaande is; 
er is een probleem, maar het is aan henzelf  
om dat op te lossen. Ik heb op dit moment 
geen middelen – ik zou er ook niet over wil-
len beschikken – om in te grijpen.
K.B./D.P.: Dat je niet wil ingrijpen zolang er 
een evenwichtige, op verzoening gerichte dia-
loog tussen universiteiten en hogescholen gaan-
de is, begrijpen we. Maar in het geval van LUCA 
School of  Arts is sprake van grote dominantie 
door de universiteit.
P.S.: Nogmaals, het is de verantwoordelijk-
heid van de instellingen om mogelijke proble-
men op te lossen. Ik kom daar niet in tussen.

2.

K.B./D.P.: In de green paper van Dirk Van 
Damme staat er een merkwaardige passage over 
de ‘grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van 
onderwijs’. Hij stelt dat het ‘vrij gesubsidieerd 
onderwijs […] over mogelijkheden beschikt om 
eigenhandig beslissingen te nemen’ en hij voegt 
daar nog aan toe dat die beslissingen ‘niet alleen 
de eigen instellingen, maar ook de positie van 
andere instellingen in het landschap raken’. 
‘Daar is gelukkig slechts zelden van gebruik 
gemaakt’, voegt hij er nog aan toe. We vermoe-
den dat Van Damme hier verwijst naar de asso-
ciatievorming: de KU Leuven bouwde proactief  
en zonder enig decretaal kader een grote associ-
atie uit die de wetgever er haast toe verplichtte 
om deze ontwikkeling te volgen en in een decre-
taal kader te voorzien. Ben je het eens met deze 
duiding van Van Dammes uitspraak?
P.S.: Je kan het de KU Leuven niet kwalijk 
nemen dat zij het initiatief  tot een associatie 
genomen heeft.
K.B./D.P.: Is er geen sprake van een democra-
tisch deficit als een machtige organisatie zoals 
de KU Leuven een structuur ontwerpt die ver-
volgens moet worden overgenomen door de 
‘andere instellingen in het landschap’, om terug 
te grijpen op de terminologie van Van Damme?
P.S.: Ik was destijds niet politiek verant-
woordelijk voor deze gang van zaken en ik 
ga deze kwestie dan ook niet van commen-
taar voorzien. De feiten zijn wat ze zijn. 
Vlaanderen beschikt nu over verschillende 
associaties. In het decreet over de integratie 
van de academische hogeschoolopleidingen 
in de universiteiten hebben we de rol van de 
associaties trouwens bevestigd. Maar de 
huidige hervorming is slechts een stap op 
weg naar een verdere ontwikkeling van de 
Hogeronderwijsruimte in Vlaanderen.
K.B./D.P.: De vraag is of  de geschiedenis zich 
niet dreigt te herhalen – iets waar Van Damme 
toch ook impliciet op gewezen heeft. Is het niet 
veelbetekenend dat in het decreet wordt gespro-
ken over de functie van een ‘hoofd’ van een 
School of  Arts en dat LUCA een ‘decaan’ als lei-
dinggevende heeft?
P.S.: Het is geen geheim dat de KU Leuven 
voorstander was van de volledige integratie 
van de kunstopleidingen. Het debat over de 
structuur vind ik echter steriel. Of  het hoger 
kunstonderwijs door de hogescholen, door 
de universiteiten of  door beide wordt geor-
ganiseerd, is niet van belang. Belangrijk is 
dat we een kader ontwerpen voor kwalita-
tief  hoogstaand kunstonderwijs. Studenten 
en docenten willen een creatieve omgeving; 
ze willen dat degelijk onderwijs wordt ver-
strekt en zijn op zoek naar goede ondersteu-
ning om aan onderzoek te doen. Dat is wat 
telt, niet de structuur waarin dat hoger 
kunstonderwijs is gegoten.
K.B./D.P.: In een debat met André Oosterlinck 
en Ann Laenen, decaan van LUCA School of  
Arts, liet die laatste zich het volgende ontvallen: 
‘We zijn een faculteit kunsten, we zijn een aca-
demische opleiding en we gaan zoveel mogelijk 
volgens het model… werken naar de integratie. 
Zodat op het moment dat die integratie er is, dat 
je er staat, dat er niet nog eens een hele verande-
ring moet gebeuren.’3 Terwijl het Vlaamse 
Parlement decretaal heeft vastgelegd dat het 
hoger kunstonderwijs níet geïntegreerd wordt 
in de universiteiten en – integendeel – voor de 
Schools of  Arts gekozen heeft, zegt de decaan 
van LUCA dat zij in feite wel kiezen voor inte-
gratie.

P.S.: Zolang LUCA het hoger kunstonder-
wijs organiseert zoals de wetgever het 
gewild heeft, zie ik geen probleem. Als hun 
model functioneert, dan hebben zij de juiste 
weg gekozen; functioneert het niet, dan zul-
len de studenten afhaken en zitten ze met 
een probleem. Misschien is hun model goed, 
dat moeten we afwachten.
K.B./D.P.: Je hebt terecht verwezen naar de 
grote meerderheid die voor het decreet heeft 
gestemd. In het decreet wordt gesteld dat de 
kunstopleidingen niet geïntegreerd worden in de 
universiteiten. Als een decaan dan stelt dat zij 
toch kiest voor integratie, dan is er toch een pro-
bleem?
P.S.: Het is hun democratisch recht dat zij 
blijven ijveren voor de integratie. Niets is 
immers voor eeuwig.
K.B./D.P.: Het gaat er niet om dat zij niet 
mogen ijveren voor hun zaak. Het punt is dat 
LUCA gaat ‘werken naar de integratie’.
P.S.: Iedereen moet de decreten respecteren. 
Als dat niet gebeurt, zullen we optreden. Op 
dit moment heb ik daar geen weet van.
K.B./D.P.: Zoals je zelf  al aangaf, omvat het 
decreet over de integratie van de academische 
hogeschoolopleidingen in de universiteiten ook 
bepalingen over de associaties. Is het juist om te 
concluderen dat de associaties meer bevoegdhe-
den hebben gekregen?
P.S.: Jazeker. Ik ben een groot voorstander 
van de associaties. Dat er meer wordt samen-
gewerkt, is volgens mij het belangrijkste. 
Wat is er mis mee dat men samenwerkt?
K.B./D.P.: Niets, maar de vraag die wel moet 
worden gesteld, betreft het democratische debat 
binnen de associaties. We zien steeds weer boei-
ende gedachtewisselingen ontstaan binnen de 
muren van de universiteiten als er rectorverkie-
zingen op til zijn. De kandidaat-rectoren leggen 
verschillende visies op onderwijs en onderzoek 
op tafel, en vervolgens vinden er verkiezingen 
plaats. Waarom gebeurt zulks niet op het niveau 
van de associaties? Het lijkt ons een belangrijke 
kwestie, zeker in het licht van de toenemende 
macht van de associaties.
P.S.: Jullie stellen voor om over te gaan tot 
verkiezingen voor de positie van voorzitter 
van de associatie?
K.B./D.P.: Ja, want nu lijkt het alsof  iemand – 
om de naam van André Oosterlinck, voorzitter 
van de Associatie KU Leuven, niet te noemen – 
zelfs na de pensioengerechtigde leeftijd de plak 
kan blijven zwaaien over de grootste onderwijs-
instelling van Vlaanderen.
P.S.: Niemand is benoemd voor het leven. 
Het hangt ervan af  of  iemand het vertrou-
wen blijft genieten van de instellingen die 
tot de associatie behoren. Zij kiezen de voor-
zitter van de associatie. Als Minister vind ik 
het belangrijk om met een vertegenwoordi-
ger van een instelling te kunnen spreken die 
door de meerderheid van die associatie 
wordt gedragen.
K.B./D.P.: Maar er wordt geen publiek debat 
gevoerd over het inhoudelijk beleid van de asso-
ciaties, zoals dat wel gebeurt naar aanleiding 
van rectorverkiezingen. In de hogescholen vin-
den geen verkiezingen plaats en dat gebeurt 
evenmin in de associaties waartoe de hogescho-
len behoren. Hoe sta je tegenover associatie-
voorzittersverkiezingen?
P.S.: Over de taken van de associaties is in 
het Vlaams Parlement een debat gevoerd. 
Het is de eerste keer dat ik van dit voorstel 
inzake verkiezingen kennisneem. Het idee 
heeft voor- en nadelen. Zullen er betere 
associatievoorzitters benoemd worden als 
er verkiezingen worden gehouden? Ik weet 
het niet. Ik heb in ieder geval geen probleem 
met de manier waarop associatievoorzitters 
nu worden aangeduid. Het is van belang dat 
de associatievoorzitter gesteund wordt door 
alle instellingen die deel uitmaken van de 
associatie. Het is belangrijk dat de voorzitter 
de associatie op een goede manier vertegen-
woordigt. Als hij of  zij het woord neemt, 
dan doet hij of  zij dat namens de associatie. 
Ik heb niet de intentie om de manier waarop 
associatievoorzitters gekozen worden te ver-
anderen. Ik heb ook niet het gevoel dat er 
een grote vraag is om zulks te doen. Maar 
goed, een vraag die er niet is, kan altijd 
komen. Ook dat is democratie.
K.B./D.P.: Een andere vraag die door de inte-
gratie van de academische hogeschoolopleidin-
gen in de universiteiten wordt opgeroepen, 
betreft deze van de schaal van de associaties.
P.S.: Laat me eerst zeggen dat ik vind dat er 
in Vlaanderen een rationalisatiedebat moet 
worden gevoerd. Ik had dat heel graag zien 
plaatsvinden tijdens deze legislatuur, maar 
dat zou te veel geweest zijn. We moesten 
eerst de integratie van de academische hoge-
schoolopleidingen bespreken. Vervolgens 
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moest die integratie ook worden doorge-
voerd. Dat vraagt veel tijd en middelen. De 
volgende regering zal echter niet rond het 
thema van de rationalisatie en de financie-
ring van het hoger onderwijs, met inbegrip 
van de kunstopleidingen, heen kunnen. Dat 

is duidelijk. Ik ben overigens van mening dat 
de financiering van het hoger kunstonder-
wijs anders moet zijn dan voor andere oplei-
dingen. Niemand stelt het specifieke karak-
ter van de kunstopleidingen in vraag, net 
zomin als de bijzondere financiering.

K.B./D.P.: In verband met de schaal van de 
associaties zouden we willen vragen waarom 
groter per se ook altijd beter zou zijn?
P.S.: Vinden jullie dat Vlaanderen kreunt 
onder de schaalvergroting? Het bevolkings-
aantal van Vlaanderen ligt lager dan dat van 

de stad Peking! Ga eens kijken naar de schaal 
van de onderwijsinstellingen in China. Wat 
zogenaamd groot is in Vlaanderen, is klein in 
het buitenland en onze toekomst zal niet 
door het binnen- maar door het buitenland 
worden bepaald. Wij zijn niet meer de eni-

Une Petite Histoire : 
de avonturen van 
Sint-Lukas Brussel

Gesprek met  
Bart Verschaffel,  
gewezen bestuurslid van 
Sint-Lukas Brussel

Eveline Vanfraussen

Eveline Vanfraussen: Sint-Lukas Brussel, 
de kunsthogeschool waarvan jij tot twee 
jaar geleden bestuurslid was, is sinds 
kort een onderdeel van de veel grotere 
kunsthogeschool LUCA. Hoe sta je hierte-
genover?
Bart Verschaffel: Het kunstonderwijs 
kende in de laatste decennia twee ingrij-
pende transformaties. De eerste was de 
hogeschoolhervorming van het midden 
van de jaren 90. Het grote aantal hoge-
scholen in Vlaanderen zou teruggebracht 
worden tot een twintigtal. Ze moesten 
veel groter worden. Daarbij gold echter 
tegelijk de vreemde regel – het zou de 
moeite lonen te weten te komen hoe en 
waarom die er gekomen is – dat kunstho-
gescholen maar gesubsidieerd zouden 
worden tot een beperkt aantal studenten. 
Dat had als gevolg dat de kunstscholen 
niet met elkaar konden fuseren tot één 
grote kunsthogeschool. Ze moesten alle-
maal onder de paraplu kruipen van alge-
mene hogescholen waar – zo bleek – 
voor hun specificiteit dikwijls weinig 
begrip was. Een gevolg was ook dat er in 
de VLOHRA, de hogeschoolraad die alle 
hogescholen verenigde, niemand mee 
aan tafel zat om de kunsthogescholen te 
vertegenwoordigen. Behalve dan Sint-
Lukas Brussel. Het zag er even naar uit 
dat die school zou fuseren met de toen-
malige EHSAL, maar dat is gelukkig ver-
meden, en Sint-Lukas is als enige kunst-
school onafhankelijk gebleven, al werd ze 
daardoor financieel ernstig benadeeld. 
Als kleine hogeschool en als enige kunst-
hogeschool kon Sint-Lukas bij de 
VLOHRA, en later in de associatieraad 
van de KU Leuven, de zaak van het kunst-
onderwijs bepleiten. Maar binnen de 
associatie was de school bijna letterlijk 
een quantité négligable.
E.V.: Toen de hogescholen van de over-
heid zich dienden te verbinden met een 
universiteit, koos Sint-Lukas Brussel voor 
de Associatie KU Leuven. Hoe verliep dat 
precies?
B.V.: De tweede grote hervorming, de 
associatievorming, paste binnen de 
Bolognahervorming en de zogenaamde 
‘academisering’  van het hoger onderwijs. 
De hogescholen die academische oplei-
dingen aanbieden moesten een associ-
atie aangaan met een universiteit, die de 
verantwoordelijkheid zou dragen voor het 
academische gehalte – de link met het 
wetenschappelijk onderzoek – van die 
opleidingen. Op het moment dat de idee 
van de associatievorming gelanceerd 
werd, dacht men politiek nog aan ‘regio-
naal’ georganiseerde associaties, maar 
de toenmalige rector van de KU Leuven, 
André Oosterlinck, greep zijn kans om 
alle katholieke hogescholen op levensbe-
schouwelijke basis te (her)groeperen 
onder de KU Leuven. Ook de vroegere 
kunsthogescholen, die deel uitmaakten 
van die katholieke hogescholen, kwamen 

zo in de Associatie KU Leuven terecht. 
Binnen Sint-Lukas Brussel is er nog flink 
gediscussieerd over mogelijke associa-
tie-scenario’s. Willem De Greef, toenma-
lig directeur, en de Raad van Bestuur 
zagen wel iets in een alliantie met het 
RITS en het Conservatorium, in associatie 
met de VUB, om zo een grote kunstschool 
in Brussel te vormen. Toen bleek dat die 
Brusselse piste om allerlei redenen niet 
realistisch was, bleef de KU Leuven als 
de gedoodverfde associatiepartner over. 
We hebben toen – het moet in 2001 of 
2002 zijn geweest – met vice-rector Marc 
Vervenne gesproken en daarbij bepaalde 
voorwaarden gesteld. Het was immers 
duidelijk dat de universiteit allicht wel het 
nodige in huis had om bijvoorbeeld stu-
dies economie of industrieel ingenieur 
wetenschappelijk mee te ondersteunen 
en die opleidingen op termijn te laten 
‘inkantelen’, zoals nu aan het gebeuren 
is, maar dat ze nog niet klaar was om het 
kunstonderwijs op te nemen. Als voor-
waarde voor toetreding tot de associatie 
stelden we dat de universiteit samen met 
Sint-Lukas en de kunstdepartementen 
van de andere hogescholen prototypes 
van een ‘onderzoekscultuur’ in de kun-
sten zou ontwikkelen. Dat is het begin 
geweest van het Instituut voor Onderzoek 
in de Kunsten (IvOK). De universiteit en 
de hogescholen hebben dan uit hun ‘aca-
demiseringsmiddelen’ geld ingebracht 
waarmee een tijdlang gezamenlijke pro-
jecten zijn ontwikkeld – onder meer een 
zeer interessant project met en over 
Philippe Van Snick. Helaas is het uitpro-
beren van onderzoeksinitiatieven en 
-modellen snel vernauwd tot het oplos-
sen van het probleem van het zogenaam-
de ‘doctoraat in de kunsten’.
E.V.: Van wie kwam die vraag?
B.V.: Dat is niet erg duidelijk. De druk 
kwam voornamelijk vanuit de kunsthoge-
scholen, meen ik, en was in het begin 
allicht verbonden met het carrièrepro-
bleem. Zij wilden natuurlijk dat de docen-
ten in het kunstonderwijs, waaronder de 
artistieke docenten, ook in het geacade-
miseerde kunstonderwijs en met de nieu-
we doctoraatseis een vaste aanstelling 
zouden kunnen krijgen. Het doctoraat in 
de kunsten leek ‘aangepast’ aan het ken-
nisveld, of aan de capaciteiten van de 
docenten. De kwestie van het doctoraat 
in de kunsten begon echter snel de pro-
blematiek van de academisering van het 
kunstonderwijs én de aandacht van het 
IvOK te domineren. Alsof dat doctoraat 
de beste format was voor het onderzoek 
in de kunsten…
E.V.: Dachten de kunstopleidingen dan 
volgens u onvoldoende na over wat het 
voor hen zou kunnen betekenen ‘acade-
misch’ te zijn?
B.V.: De vraag is natuurlijk wat dat ‘aca-
demisch’ karakter van een kunstopleiding 
kan inhouden. Is het een zaak van het 
programma, het personeel, de omgeving, 
het niveau? Moeten theoriedocenten 
opgeleide onderzoekers zijn? Moeten 
praktijkdocenten een doctoraat hebben? 
Is (sommige) kunst als dusdanig een vorm 
van ‘onderzoek’? Is het een zaak van het 
aandeel ‘theorie’ in een opleiding? Een 
probleem is dat men de veranderingen in 
het hogeschoollandschap binnen de 
kunsthogescholen lange tijd ver van de 
‘werkvloer’ gehouden heeft, dat de 
docenten en praktijkdocenten heel erg 
defensief bleven reageren, maar zelf 
geen project voor vernieuwing van het 
kunstonderwijs hadden; en vervolgens 
dat een aantal mensen die wel iets wil-
den veranderen en mogelijkheden zagen, 
verblind zijn geraakt door de lichtbak van 

dat doctoraat in de kunsten. Anderzijds 
dient ook wel gezegd dat de omstandig-
heden er echt niet naar waren om een 
goed inhoudelijk project te ontwikkelen. 
Voor de beleidsmakers was het kunston-
derwijs een vervelende uitzondering. De 
kunstdepartementen konden nog min of 
meer hun zin doen zoals vroeger, maar 
zaten geïsoleerd en beschikten niet over 
de mogelijkheid om ook nog op het beleid 
te wegen. In het specifieke geval van 
Sint-Lukas Brussel spreek je bovendien 
over een uiterst kleine school die op 
gespannen voet leefde met de grote zus-
terschool Sint-Lucas Gent en de 
Brusselse ‘architectuurvestiging’ van 
Sint-Lukas. 
E.V.: Had men aan de universiteit dan wel 
nagedacht over hoe het moest?
B.V.: Enkele individuen hebben zich echt 
ingespannen, en men was er zich wel van 
bewust dat er iets moest gebeuren, maar 
er was geen globale visie, noch op het 
onderwijs in de kunsten, noch op het 
kennisstatuut van de kunsten en/of de 
relatie van de kunsten tot de algemene 
cultuurproductie. Men heeft enkel over 
institutionele problemen nagedacht, om 
ze ad hoc op te lossen. Een voorbeeld: 
toen het ernaar uitzag dat (ook) de aca-
demische kunstopleidingen zouden 
‘inkantelen’ in de universiteit, heeft de KU 
Leuven een ‘Faculteit van de Kunsten’ 
(FAK) opgericht. De FAK zou als ‘geasso-
cieerde faculteit’ de vroegere kunstde-
partementen en Sint-Lukas verenigen, 
een gemeenschappelijk onderzoeksbe-
leid voeren… Zij heeft het IvOK geïncor-
poreerd, en kreeg een decaan, Peter De 
Graeve, en enkele vicedecanen, maar het 
was en bleef goeddeels een lege doos. 
Want de hele inkantelingsoperatie van de 
kunstopleidingen in Vlaanderen sput-
terde, enerzijds door de concurrentie 
tussen de scholen en doordat men geen 
oplossing vond voor het verschil tussen 
de architectuuropleidingen en de kunst-
opleidingen, en anderzijds door het gron-
dige meningsverschil tussen de KU 
Leuven, die voor inkanteling was, en de 
scepsis die onder meer leefde bij de 
Gentse hoger onderwijsinstellingen 
(UGent, KASK).  
E.V.: Hoe is LUCA er gekomen?
B.V.: Omdat de stand alone-positie van 
Sint-Lukas stilaan (financieel) onhoud-
baar werd, heeft men getracht om de 
beperkende subsidienorm te doorbreken 
en binnen de Associatie KU Leuven als-
nog een nieuwe grote zelfstandige kunst-
hogeschool te vormen, door een fusie 
van Sint-Lukas met de kunstdepartemen-
ten uit de andere hogescholen. Daarvoor 
was echter een politiek akkoord nodig, en 
moest de KU Leuven druk uitoefenen… 
Die operatie, die Sint-Lukas financieel 
gered zou hebben, is echter om politieke 
en opportunistische redenen op het laat-
ste moment afgeblazen. Het doel is dan 
op een listige manier toch bereikt, door 
geen nieuwe school op te richten, maar 
de bestaande gefuseerde ‘gemengde’ 
hogeschool voor Wetenschap en Kunst 
(W&K) te hervormen. De W&K was de 
facto een losse alliantie van de vroegere 
hogescholen – waaronder ook Sint-Lucas 
Gent en het Lemmensinstituut – met een 
minimaal gemeenschappelijk bestuur. 
Alle niet-kunstdepartementen werden 
eruit gehaald en elders ondergebracht, 
en Sint-Lukas Brussel fuseerde met wat 
overbleef. Die nieuwe invulling van de 
W&K is nu herdoopt tot LUCA. Een gevolg 
van die constructie is echter dat LUCA 
veel van de oude W&K-bestuursstructuur 
heeft geërfd. LUCA is niet zelfstandig en 
wordt geleid door mensen die niet uit het 

kunstonderwijs komen. Hun eerste zorg is 
de school in te passen in de KU Leuven-
machine, en er financieel en organisato-
risch ‘orde op zaken te stellen’. Er is geen 
doordacht inhoudelijk project en men 
vraagt zich niet af, vrees ik, of wat goed 
is voor onderwijs (en ‘onderzoek’) in het 
algemeen ook gepast is voor het kunston-
derwijs. Daar komt bij dat de Vlaamse 
regering nu beslist heeft – allicht omdat 
de situatie in de Gentse associatie geheel 
anders is en men niet tot een akkoord 
komt – dat de architectuuropleidingen 
zullen inkantelen in de universiteit, maar 
de kunstopleidingen niet! Dat betekent 
dat die Leuvense Faculty of Arts, die 
eigenlijk nooit bestaan heeft, weer afge-
schaft moet worden. De architectuurop-
leidingen van Sint-Lucas Gent en Sint-
Lukas Brussel worden, in dit plan, uit de 
LUCA School of Arts gehaald en vormen 
een eigen architectuurfaculteit met een 
‘artistieke’ architectuuropleiding, naast 
de ingenieur-architectenopleiding binnen 
de faculteit ingenieurswetenschappen. 
En de kunsthogeschool LUCA wordt een 
‘School of Arts’ buiten de universiteit, die 
echter wel geheel onderworpen is aan 
het onderwijs- en organisatieregime van 
de associatie. Wat is het ‘academisch 
karakter’ van die school buiten de univer-
siteit en wat houdt de ‘academisering’ 
van de kunsten in dat geval in? Dat moet 
allicht helemaal opnieuw bekeken wor-
den.
E.V.: Wat betekent dit nu voor de opleidin-
gen in Sint-Lukas Brussel en de andere 
campussen van LUCA?
B.V.: Er begint wat voorzichtige kritiek te 
klinken op de manier waarop het univer-
sitair en hoger onderwijs gemanaged 
worden. Maar dat verandert vooralsnog 
weinig aan de dirigistische, autoritaire en 
oppressieve bestuurscultuur die geïnstal-
leerd is. Het kunstonderwijs wordt nu 
gedwongen om zich aan die nieuwe 
omgeving aan te passen. Je krijgt een 
disciplinering van het kunstonderwijs, 
met een regime van ‘regelneverij’, naïeve 
ideeën over efficiëntie en ‘productiviteit’, 
een paranoïde vloed van rapportering-, 
verantwoording- en controleprocedures. 
Dat is een schadelijke evolutie in het 
onderwijs tout court, maar het kunston-
derwijs is er extra gevoelig aan. Zolang 
Sint-Lukas Brussel apart stond, zijn het 
bestuur en de directie er nog in geslaagd 
de druk op de werkvloer te beperken, en 
een gevoel van vrijheid te behouden. 
Maar in de nieuwe structuur is dat niet 
meer mogelijk. Alles moet anders en 
beter, door alles anders en beter te ‘orga-
niseren’. En dat – zo werkt de microso-
ciologie van elk van die processen – cre-
eert automatisch een situatie waar men-
sen posities of macht kunnen verwerven 
door ‘mee te spelen’.
E.V.: De KU Leuven speelt de hoofdrol in 
jouw schets van de recente geschiedenis 
van het kunstonderwijs, maar zij is niet de 
enige actor.
B.V.: We hebben nu voornamelijk over 
Sint-Lukas gesproken! Maar ik meen 
inderdaad dat het kunstonderwijs de 
laatste vijftien jaar verwaarloosd is en 
bestuurd is zonder visie. Dat is echter 
een globaal en complex proces, je kan 
daarvoor niet zomaar schuld of verant-
woordelijkheden toewijzen. Je kan zeker 
ook niet zeggen dat het hoger kunston-
derwijs zo fantastisch goed en innovatief 
bezig was, en nu plots gehinderd wordt 
en veel schade lijdt door een ‘tsunami’ of 
een machtsgreep die van buitenaf komt. 
Het kunstonderwijs heeft te veel 
geklaagd, de kop te vaak in het zand 
gestoken, en zich slecht verdedigd. 
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gen die nadenken over een kwalitatief  hoog 
onderwijsaanbod! Ook landen die vroeger 
geen oog hadden voor onderwijs, beginnen 
er nu zwaar in te investeren. We kunnen ons 
maar beter hierop voorbereiden en een 
goede organisatie van het onderwijs op 
poten zetten. We moeten structuren uitwer-
ken die ons in staat stellen om de uitdagin-
gen van de 21ste eeuw aan te gaan. We 
moeten op zoek gaan naar modellen die 
maximale synergie mogelijk maken. Ik ben 
een groot voorstander van schaalvergro-
ting. Wat het secundair onderwijs betreft, 
heb ik een beslissing in die zin doorgevoerd. 
Dat was nodig. Moeten we dan streven naar 
mastodonten? Naar een zeer gecentraliseerd 
bestuur? Uiteraard niet. Het moet niet om 
onbeheersbare, oncontroleerbare entiteiten 
gaan. We moeten vrijheid en ruimte aan de 
docenten en studenten geven. We moeten ze 
motiveren om het beste van zichzelf  te 
geven. We moeten ernaar streven dat zij die 
met inhoud bezig zijn zich geen zorgen moe-
ten maken over de organisatie en de omka-
dering van onderwijs en onderzoek.
K.B./D.P.: In concreto betekent dit echter dat 
bijvoorbeeld de kunstopleidingen niet meer over 
de hefbomen beschikken om een eigen inhoude-
lijk beleid te voeren. Ze hebben niets meer te zeg-
gen over infrastructuur, financiën en personeel, 
wat nochtans de essentiële instrumenten zijn 
voor het voeren van een beleid.
P.S.: Ik denk dat verstandige bestuurders 

rekening houden met de eigen aard van de 
opleidingen en met de mensen die de oplei-
dingen verzorgen en volgen. Zonder 
inspraak heb je geen goede organisatie, dat 
is mijn overtuiging. Ik zie niet in waarom 
dat niet georganiseerd zou kunnen worden. 
Als het onderwijs slecht is, dan zal je de 
gevolgen daarvan zien: dalende studenten-
aantallen en afkalvende docentenkorpsen. 
Dan heb je te maken met verkeerde beleids-
keuzes. Dat zijn de parameters waaraan we 
het beleid van de instellingen zullen toetsen.
K.B./D.P.: Je hamerde verschillende keren op de 
specificiteit van het hoger kunstonderwijs… 
P.S.: …ja, daar ben ik van overtuigd.
K.B./D.P.: Het grote probleem is de dominantie 
door de universiteiten, wat ook uit het zoge-
naamd doctoraat in de kunsten blijkt. Dat doc-
toraat is een universitair concept dat onvol-
doende aansluit bij de specificiteit van de kunst. 
Kunstenaars zijn nu papers aan het schrijven in 
plaats van kunst te maken. Dat is de wereld op 
zijn kop. Met het doctoraat en de repercussies 
ervan op het toekomstig personeelsbeleid staat 
het eigen karakter van het kunstonderwijs fun-
damenteel op het spel.
P.S.: Het onderzoek in de kunsten en het 
doctoraat in de kunsten hebben al heel wat 
inkt doen vloeien. De meningen hierover 
zijn zeer uiteenlopend: over wat het is, wat 
het niet is, wat het zou kunnen zijn. De 
instellingen maken nu beleidskeuzes die we 
ter zijner tijd moeten evalueren. We zullen 

dat ook doen, maar het is daarvoor nu te 
vroeg. Hetzelfde gaat trouwens op voor de 
beoordeling van de kwaliteit van de oplei-
dingen.
K.B./D.P.: Je zegt dat het te vroeg is, maar als 
we nog even wachten, kan het misschien te laat 
zijn. 
P.S.: De toekomst zal uitwijzen wie de juiste 
beleidskeuzes heeft genomen. Dat is in elke 
organisatie zo, of  je nu koekjes bakt, coca 
cola produceert, een welzijnsorganisatie 
runt of  onderwijs verzorgt. Iemand die ver-
keerde beleidskeuzes maakt, gaat failliet. Ik 
hoop dat dat niet het geval is, maar ik wil 
dat op dit moment nog niet beoordelen.
K.B./D.P.: Je vergelijking gaat volgens ons niet 
op. Als een koekjesfabriek failliet gaat, dan kan 
een curator een overnemer zoeken om de pro-
ductie terug op te starten. Misschien staat een 
concurrent klaar om zelf  met de productie van 
koekjes te beginnen. Een kunsthogeschool kan 
je op minder dan geen tijd volledig met de grond 
gelijkmaken; een onderwijsinstelling terug 
opbouwen is een werk van zeer lange adem, als 
het überhaupt nog mogelijk is.
P.S.: Een kunstopleiding kan je natuurlijk 
niet vergelijken met een koekjesfabriek, dat 
weet ik ook wel. Maar voor elke organisatie 
gelden een aantal algemene principes: dat je 
een omgeving creëert waar mensen graag 
werken en zich kunnen ontwikkelen. Een 
organisatie die deze principes niet eerbie-
digt, is gedoemd om te falen.

Noten

 1  Het decreet betreffende de integratie van de 
academische hogeschoolopleidingen in de 
universiteiten is gepubliceerd op de volgende 
pagina: http://www.ond.vlaanderen.be/
hogeronderwijs/integratie/. Op deze pagina 
kunnen ook alle andere beleidsdocumenten 
worden gevonden waarnaar in het interview 
wordt verwezen.

 2  Koen Brams & Dirk Pültau, Leuven, architectuur 
en de kunsten. Interview met Peter De Graeve over 
zijn ontslag als decaan van de Faculteit 
Architectuur en de Kunsten (FAK), in: De Witte 
Raaf, nr. 160, november-december 2012,  
pp. 3-5.

 3  Het debat, georganiseerd door de studenten 
van Sint-Lucas Gent, vond plaats op 13 
februari 2013. Een videoverslag is te vinden op 
de volgende pagina: http://www.youtube.com/
watch?v=cEsAA70D6LU. Een verslag van het 
debat, van de hand van Eveline Vanfraussen, 
verscheen in De Witte Raaf, nr. 163, mei-juni 
2013.

Transcriptie: Soetkin Beerten & 
 Ernstjan van Geest
Redactie: Koen Brams

Over poorters  
en geuzen

Een gesprek met Luc 
Pien, gewezen departe-
mentshoofd Sint-Lucas 
Beeldende Kunst Gent

Eveline Vanfraussen

Eveline Vanfraussen: Is LUCA een goede 
zaak voor het hoger kunstonderwijs?
Luc Pien: Dat zal de toekomst uitwijzen. 
Er is met LUCA van bovenaf één alge-
mene structuur opgelegd aan entiteiten 
die bewezen hebben dat ze kunnen func-
tioneren. Dat is een van de strategieën 
van de associatie KU Leuven waar ik mijn 
vragen bij heb. Niet alle hogescholen, 
niet alle departementen zijn klaar om op 
dezelfde manier, met dezelfde snelheid, 
in een bepaald systeem te stappen. Ik 
zou me eerst afvragen welke samenwer-
kingsvormen door de scholen gewenst 
zijn. Men blokkeert de ontwikkeling 
van een andere opvatting over hoger 
onderwijs door een autoritaire hervor-
ming. Maar laat me even terugkeren in 
de geschiedenis. De Hogeschool voor 
Wetenschap & Kunst was een gedecen-
traliseerde school: alle departementen 
beheerden hun eigen budgetten, hadden 
hun eigen organisatievorm. Drie, vier 
jaar geleden zijn we tot de vaststelling 
gekomen dat we voor bepaalde decretale 
opdrachten beter moesten gaan samen-
werken, ons als bondgenoten achter één 
doel moesten scharen. Er waren ook al 
gesprekken met Sint-Lukas Brussel, met 
het KASK, met mensen van de univer-
siteit. De maatschappelijke verzuiling 
en de associatievorming hebben die 
langetermijnpolitiek echter doorkruist 
en versneld, en daardoor de basis voor 
een goede hogeschool in de kunsten 
gehypothekeerd. Dat zijn de effecten 
van de macht. Volgens Plato heeft macht 
maar zin als ze dienstbaar gemaakt wordt 
aan diegene die er geen heeft. Dat is de 
manier waarop je ermee moet omgaan. 
Maar dat gebeurt niet zo vaak. Ik geloof 
veel meer in beweging dan in verande-
ring of hervorming. Bewegingen zijn per-
manent, hervormingen zijn dat niet. 
E.V.: Betekent dit dat jullie niet langer in 
staat zijn jullie eigen beleid te bepalen? 

Kunnen jullie bijvoorbeeld nog mee  
beslissingen nemen op het vlak van  
personeelsbeleid?
L.P.: De opname van Sint-Lucas Gent 
in een nieuw geheel – LUCA School of 
Arts – heeft natuurlijk gevolgen voor het 
statuut van het personeel van de kunst-
hogeschool. Op dit moment wordt daar 
geen punt van gemaakt. Zodra bepaalde 
statuten ter discussie worden gesteld, 
komt er een maatschappelijk debat. Ik 
heb het gevoel dat men dat voor zich 
uitschuift. Bij de implementatie van grote 
systemen is het nu eenmaal de regel dat 
men gevoelige kwesties uitstelt. Maar 
laat ons andere vragen stellen. Vanuit een 
andere logica, een ander soort denken. 
Bij de huidige reorganisatie van het hoger 
onderwijs heeft men bijvoorbeeld veel te 
veel aandacht voor onderzoek en veel te 
weinig voor onderwijs, net zoals men veel 
te veel belang hecht aan het product en 
veel te weinig aan het experiment, en net 
zoals men te veel bezig is met resultaten 
en metingen, en te weinig oog heeft voor 
processen en evoluties. Ik ben gefasci-
neerd door onderwijs. Ik ben departe-
mentshoofd geworden omdat ik aan het 
onderwijs in de kunsten een nieuwe bete-
kenis wilde geven. Dat is nodig omdat de 
kunsten zich in de eenentwintigste eeuw 
opnieuw moeten definiëren: ze zijn te veel 
met de markt verbonden. Als je vertrekt 
van de vraag naar de betekenis van de 
kunsten in de samenleving, dan ga je op 
een heel andere manier nadenken over de 
organisatie van de kunstopleidingen. 
E.V.: De vroegere structuren konden die 
rol niet op zich nemen?
L.P.: Ik denk niet dat de kunstscholen 
van tien jaar geleden in staat zouden zijn 
geweest om ondersteuning te bieden 
aan de nieuwe betekenis van de kunsten 
in de samenleving, voor zover die al be-
paald kan worden. We moeten een or-
ganisatievorm zoeken die aansluit bij die 
nieuwe inhoud. Die vorm moet ook recht 
doen aan de specifieke kenmerken van 
de kunstopleiding: de heel eigen relatie 
tussen theorie en praktijk, het bijzondere 
statuut van de kunstenaar/lesgever, maar 
vooral ook het persoonlijke engagement 
dat van de studenten verwacht wordt en 
waarin subjectiviteit een wezenlijke rol 
speelt. Het kunstonderwijs moet op een 
andere manier georganiseerd worden 
omdat de student er zichzelf moet kunnen 
ontbloten, ontplooien, ontwikkelen, in de 
letterlijke zin van het woord: zich van zijn 
wikkels ontdoen. Wie binnen de kunsten 
actief is, weet dat de verhouding tussen 
vorm en inhoud precair is, dat het vinden 

van een juiste vorm een proces veronder-
stelt. Maar de associatie kiest ervoor een 
huis te bouwen voor het kunstonderwijs 
volgens de systemen en structuren die 
zij kent. Het is alsof ze een steen van 
een kubieke meter wil verpakken in een 
doosje van tien op tien. Ze mag blijven 
proberen. Dat zal nooit lukken! Achteraf 
zal ze vaststellen dat dat huis niet past op 
het kunstonderwijs. Op dat moment wordt 
het mogelijk om samen op zoek te gaan 
naar gedeelde horizonten. Dan pas kun-
nen we elkaar als bondgenoten vinden.
E.V.: Je wijst dat autoritaire systeem af, 
maar daarmee sluit je niet uit dat de kun-
stopleidingen tot de academische wereld 
zouden kunnen behoren?
L.P.: Zeker niet, ik heb de academisering 
van het hoger onderwijs in de kunsten 
altijd verdedigd. Vijf jaar geleden heb ik 
wel gezegd dat de universiteit niet klaar 
is om de kunsten te ontvangen. Maar 
het is niet omdat zij er niet klaar voor is, 
dat wij niet het recht hebben om ertoe te 
behoren. De kunsten en de kunstenaars 
hebben hun plaats binnen de wereld van 
de universiteit. De universiteit is een open 
wereld, of zou het moeten zijn, zoals ook 
de opleidingen in de kunsten open zijn, of 
zouden moeten zijn. Voor mij is de kun-
stenaar een ander soort mens, een mens 
die de complexiteit aanvaardt zonder ze 
te willen bewijzen of oplossen, die an-
ders denkt, anders kijkt, anders handelt, 
anders ageert en dus ook anders maakt. 
De kunstopleiding moet de student in de 
kunsten als mens voorbereiden om in de 
samenleving een bepaalde meerwaarde 
te creëren, niet in economische, maar in 
menselijke zin. 
E.V.: Een van de hervormingen die thans 
doorgevoerd worden, is het afschaffen 
van de departementen. Hoe sta jij daarte-
genover?
L.P.: Als departementshoofd had ik voor 
mezelf elk jaar een sleutelwoord. Ik koos 
voor het eerste jaar ‘beweging’. Dit jaar, 
mijn vijfde jaar, was mijn sleutelwoord 
‘zelfbeschikkingsrecht’. En net nu schaf-
fen ze ons departement af, wordt ons 
het zelfbeschikkingsrecht afgenomen. 
Symbolischer kan niet! Het is me niet 
om de termen ‘departement’ of ‘depar-
tementshoofd’ te doen. Maar de kleine 
kernen zijn de garantie voor democratie, 
terwijl grote systemen ze doet falen. De 
democratie – of wat ik dan het participa-
tiebeleid noem – krijgt pas vorm in kleine 
kernen. Hier in Gent werden mensen om 
hun deskundigheid en ongeacht hun sta-
tuut uitgenodigd deel te hebben aan het 
beleid.

E.V.: Hoe zie jij nu je toekomst?
L.P.: Ik heb te kennen gegeven dat men 
mij niet moet vragen om een leidingge-
vende functie te vervullen in de nieuwe 
organisatie. We zijn allemaal geuzen, 
maar om duizend en een redenen willen 
we toch bescherming en zekerheid, wil-
len we toch een beetje poorter worden. 
We vergeten dat we daardoor een stuk 
van onze vrijheid kwijtspelen. De vraag is 
hoeveel vrijheid je bereid bent af te staan 
voor die bescherming. Ik ben steeds blij-
ven herhalen, Multatuli indachtig: zoekt 
eerst de inhoud, dan wordt de vorm je 
aangereikt. Men is niet te kwader trouw. 
Men is ervan overtuigd dat in deze crisis-
situatie, die overigens de ganse samen-
leving treft, enkel een financiële, econo-
mische redenering kans maakt. Maar wij 
geuzen zijn niet opgewassen tegen de 
poorters, tegen de ‘wetenschappers’ en 
de machthebbers: hun logica maakt ons 
dood. Wij moeten onszelf blijven, onszelf 
vinden, onszelf ontwikkelen.
E.V.: Hoe kan jij jezelf blijven binnen 
LUCA?
L.P.: De heersende logica zal nooit een 
andere logica accepteren. Hoe kan je 
een dialoog voeren met iemand die een 
autoritaire logica volgt? Door een andere 
logica te ontwikkelen, door die te demon-
streren.
E.V.: Jij wil tonen dat het anders kan.
L.P.: Door mijn gedrag, mijn houding, mijn 
handelingen, door mijn actie. Ik ben vijf 
jaar boswachter geweest met respect 
voor de stroper, nu word ik opnieuw full-
time stroper: ik ga opnieuw lesgeven, de 
corebussiness van het onderwijs. Vanaf 
1 oktober – dan is mijn mandaat voorbij 
– sta ik opnieuw voor de klas. Dat is de 
enige manier. Er is iets in de kunstoplei-
dingen dat je nooit kan wegkrijgen. Het 
heeft te maken met het type student dat 
voor een kunstopleiding kiest, maar ook 
met de mensen die er lesgeven, men-
sen die andersdenkende jonge mensen 
opvangen, hen individueel begeleiden, 
van wie net zo een onvoorwaardelijk 
engagement wordt verwacht als van de 
studenten zelf. Je kan de aard van die 
mensen niet veranderen. De meesten zijn 
zelf kunstenaar. Ze kennen de waarde 
van subjectiviteit en intuïtie. Het hoger 
kunstonderwijs hangt aan elkaar van 
mensen uit de werkelijke wereld, mensen 
die daar veel geleerd hebben. Dat is een 
onmetelijke kracht die niet verloren gaat 
door toedoen van een of ander systeem 
of organisatievorm. 
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As if it Could 
Works and Documents 
from the Herbert Foundation
Ouverture

 juni – oktober 2013       
www.herbertfoundation.org      

Art & Language
John Baldessari
Marcel Broodthaers
Stanley Brouwn
Günter Brus
Daniel Buren
Elsa Cayo
Hanne Darboven
Jan Dibbets
Luciano Fabro
Gilbert & George
Donald Judd
Mike Kelley
Martin Kippenberger
Joseph Kosuth
Sol LeWitt
Richard Long
Bruce Nauman
A.R. Penck
Richard Prince
Gerhard Richter
Dieter Roth
Thomas Schütte
Jan Vercruysse
Didier Vermeiren
Lawrence Weiner
Franz West
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Annie Gentils 
Gallery
Peter Benoitstraat 40, 2018 Antwerp
+32 (0)3 216 30 28
+32 (0)477 756 721
www.anniegentilsgallery.com
tue–sat, 14:00–18:00

Altered States
Marc Vanderleenen

06/09–05/10

World Without Objects
Stephen Willats

Opening: 12/10, 18:00–21:00
13/10–30/11

Amsterdam Drawing 
18/09–22/09

Young International Artfair Paris
Marie Cloquet (solo)

23/10–27/10

Galerie Marion  
de Cannière
Pourbusstraat 3, 2000 Antwerp
+32 (0)3 283 09 88
www.mariondecanniere.com
thu–sat, 14:00–18:00

Dual Perspectives
Aline Bouvy, John Gillis, 
WassinkLundgren

05/09–19/10

(Neo)Constructiv-Emotionalism
Jóhanna Kristbjörg, Sigur.ardóttir

Project Space
05/09–19/10

Johan Gelper
24/10–30/11

Kasper Bosmans, Julius Peeters, 
Ester Vannuten, Christian van 
Haesendonck and Pivate Collection 
Henri Van de Heyning

24/10–30/11

Axel Vervoordt 
Gallery
Vlaeykensgang - Oude Koornmarkt 16 
2000 Antwerp
+32 (0)477 88 80 60
www.axelvervoordtgallery.com
wed–sat, 14:00–18:00

Aucune Ombre
Lucia Bru

Opening: 05/09, 18:00–21:00
tot 13/10

Black is the Drawing
Richard Serra

Opening: 24/10, 18:00–21:00
24/10–01/12

Frieze Masters 2013
17/10–20/10

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12, 2140 Antwerp
+32 (0)3 295 86 36
+32 (0)476 620 317
www.basealphagallery.com
wed–sat, 14:00–18:00

Dysideological Reasoning
Tinka Pittoors

12/09–02/11

LLS387
Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerp
+32 (0)497 48 17 27
users.telenet.be/lls387
thu–sat, 14:00–18:00
sun, 14:00–18:00

Salle 3 et 4 du ‘Bâtiment 200 salles’
Henri Jacobs

Vernissage: 05/09, vanaf 18:00
09/06–20/10

Prijs Bernd Lohaus
Maurice Blaussyld

Vernissage: 26/10, vanaf 19:00
met inleiding door Jan Hoet,  
gevolgd door de prijsuitreiking.
31/10–24/11

Galerie Micheline 
Szwajcer
Verlatstraat 14, 2000 Antwerp
+32 (0)3 237 11 27
www.gms.be
tue–fri, 10.00–18.30
sat, 12:00–18:30

Hearsay, Rumours, Bed-sit  
Dreamers and Art Begins Today
Koenraad Dedobbeleer

Opening: 19/09, 18:00–21:00
19/09–19/10

Sun Photographs
Zoe Leonard

Opening: 31/10, 18:00–21:00
31/10–30/11

Fiac Paris 
24/10–27/10

Galerie Schoots +  
Van Duyse
Napoleonkaai 15, 2000 Antwerp
+32 (0)3 689 13 14
+32 (0)468 188 928
www.schoots-vanduyse.com
wed–sat, 12:00–18:00

Works on paper 1957
Jan Henderikse

tot 12/10

High-lights
Armando, Louise Bourgeois, 
Anselm Kiefer, Mario Merz,  
Adriaan Rees, Studio Job,  
Andy Warhol

tot 12/10

Tim Van Laere 
Gallery
Verlatstraat 23–25, 2000 Antwerp
+32 (0)3 257 14 17
www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

The Story of Frederic, 
Conrad, Jim and Rinus
Rinus Van de Velde

tot 12/10

Everything and More
James Ensor, Tomasz Kowalski, 
Jonathan Meese, Tal R, Franz West

24/10–30/11

Galerie  
Van De Weghe
Pourbusstraat 5, 2000 Antwerp
+32 (0)478 258 044
www.galerievandeweghe.be
thu–sat, 14:00–18:00

A Second Opinion
Jean-Marie Bytebier

06/09–12/10

Boekvoorstelling  
‘Ook daar valt het licht’
met gedichten van Miriam Van hee 
en etsen van Jean-Marie Bytebier

ism uitgeverij Ergo Pers
11/10 vanaf 20:00

Hamid El Kanbouhi
25/10–23/11

Geukens & De Vil
Pourbusstraat 19, 2000 Antwerp
+32 (0)475 398 399
www.geukensdevil.com
thu–sat, 14:00–18:00

Here and There
Sofie Van der Linden

tot 12/10

Traditions/transformations 
(young Indian artists)

Curated by Abhay Maskara (Mumbai)
24/10–24/11

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Antwerp
+32 (0)3 216 16 26
+32 (0)3 216 09 92
www.zeno-x.com
wed–sat, 13:00–17:00

The people from the future  
are not to be trusted
Michaël Borremans

04/09–12/10

Twice
Marlene Dumas, Luc Tuymans

vanaf 05/11

Frieze London 
17/10–20/10

Fiac Paris 
24/10–27/10
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Esthetica

Koen Brams/Dirk Pültau: Verschilde jouw 
aanpak als docent in de jaren 80 van die in de 
jaren 70?
Wim Van Mulders: Niet wezenlijk. Het vak 
Kunstactualiteit had ik intussen aardig in de 
vingers. De belangrijkste verandering betrof  
een uitbreiding van mijn lesopdracht in 
1980. Ik werd gevraagd om de cursus 
Esthetica over te nemen van Chantal De 
Smet, die directeur was geworden van het 
Stedelijk Secundair Kunstinstituut (S.S.K.I.). 
Het ging om een verdubbeling van mijn les-
uren, want net als Kunst actualiteit gaf  ik 
Esthetica – of  Kunstfilosofie, zoals het vak 
later is gaan heten – in het tweede, derde en 
vierde jaar. Het was een hele aanpassing. Tot 
1980 had ik immers slechts een halftijdse 
betrekking. De ironie wil dat ik mezelf  niet 
eens kandidaat had gesteld, terwijl collega’s 
ijverig hadden gelobbyd om de uren van 
Chantal in de wacht te slepen. Pierre Vlerick, 
de directeur van de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten (K.A.S.K.), wilde ech-
ter graag dat ik het vak zou doceren.
K.B./D.P.: Waarom?
W.V.M.: Omdat hij wist hoe ik de cursus 
Kunstactualiteit benaderde en mijn werk-
wijze waardeerde, veronderstel ik. Ik vond 
het belangrijk om de kunst van een theore-
tisch kader te voorzien. Als ik over Beuys 
sprak, verwees ik naar het antroposofische 
gedachtegoed van Rudolf  Steiner, waar 
Beuys’ pedagogische visie sterk op leunde. 
Bij de bespreking van het werk van Joseph 
Kosuth en andere ‘talige’ conceptuele kun-
stenaars betrok ik de inzichten van Ludwig 
Wittgenstein. De interventies van Daniel 
Buren bracht ik dan weer in verband met 
een meer sociologisch georiënteerd discours.
K.B./D.P.: Hoe was jouw relatie met Vlerick?
W.V.M.: Ik kon het goed met hem vinden. Hij 
vroeg me geregeld wat ik gezien of  gelezen 
had – ik voelde een oprechte interesse als ik 
met hem sprak. Zo wist Vlerick dat ik het 
werk volgde van filosofen als Rudolf  Boehm, 
Jaap Kruithof, Etienne Vermeersch en Leo 
Apostel – met laatstgenoemde was hijzelf  
goed bevriend. Vond Vlerick mij om die 
reden de geknipte man om Esthetica te 
geven? Ik weet het niet. Over zijn beweegre-
denen hebben wij het nooit gehad. Zoals 
gezegd was ik zelf  geen vragende partij om 
het vak te doceren. Gedurende de jaren 70 
had ik weliswaar lesgegeven aan het RhoK 
– Academie voor Beeldende Kunsten in 
Etterbeek, maar aan die opdracht had ik na 
drie jaren de brui gegeven. Toen ik in 1973 
aan het K.A.S.K. werd aangesteld, heb ik 
zelfs een bijkomende lesopdracht geweigerd.
K.B./D.P.: Voor welk vak was je benaderd?
W.V.M.: Men had mij voorgesteld om ook in 
het S.S.K.I. les te geven – de Gentse kunst-
humaniora, die toen net als het K.A.S.K. 
deel uitmaakte van het stedelijk onderwijs. 
Ik had echter totaal geen zin om voor een 
klas met opstandige pubers te staan.
K.B./D.P.: Hapte je onmiddellijk toe toen 
Vlerick je vroeg om de cursus Esthetica op jou te 
nemen?
W.V.M.: Neen, ik heb geaarzeld. Ik vroeg me 
af  of  het vak niet beter zou worden gegeven 
door iemand met een filosofische achter-
grond, maar Vlerick bleef  aandringen. Het 
heeft mij in de zomer van 1980 een pak 
werk bezorgd.
K.B./D.P.: Je had eigenlijk niet zoveel zin in die 
bijkomende lesopdracht?
W.V.M.: Toch wel. Ik keek ernaar uit om mij 
met kunstfilosofie bezig te houden. Het was 
een gelegenheid om de leerstof  van mijn 
filosofiedocenten – onder wie Rudolf  Boehm 
en Etienne Vermeersch – verder uit te brei-
den en uit te diepen. Wat me eveneens 
beviel, was dat ik in het vak Esthetica min-
der aan de waan van de dag was overgele-
verd. Voor het ‘informatieve’ vak Kunst-
actualiteit was ik dag in dag uit op pad om 
de belangrijkste tentoonstellingen van 
actuele kunst in België en het omliggende 
buitenland te bezoeken. Het was een ver-
ademing om een eerder theoretisch vak te 
geven dat zich leende tot een wat afstande-

lijker benadering van kunst. Ook de invul-
ling die mijn voorgangster Chantal De Smet 
aan het vak gaf, vond ik uitnodigend. Op 
bepaalde aspecten van haar lessen kon ik 
voortborduren.
K.B./D.P.: In welke zin?
W.V.M.: Ik denk daarbij vooral aan één wel-
bepaald denker die in de lessen van Chantal 
een belangrijke rol speelde: Nicos 
Hadjinicolaou (°1938), een Griekse, mar-
xistische kunsthistoricus die in de leer was 
geweest bij de Franse filosoof  Louis 
Althusser en vooral bekend is geworden 
door zijn boek Histoire de l’art et la lutte des 
classes (1973). Wat ik interessant vond aan 
zijn aanpak is dat hij met het in zijn ogen al 
te beladen begrip ‘kunst’ af  wilde rekenen 
en voorstelde om het in te ruilen voor het 
concept ‘beeldideologie’. Met die term 
trachtte hij de idee van artistieke vrijheid te 
ondergraven en aan te geven dat ook kun-
stenaars worden beheerst door wat hij – in 
marxistische termen – de ‘dominante ideo-
logie’ noemde. Dat vond ik een heel vrucht-
bare gedachte. In de academie waande men 
zich immers al te zeer op een eiland. Vooral 
in de ateliers werd een naïef  geloof  in de 
vrijheid van de kunstenaar gepropageerd – 
terwijl de studenten in de ateliers aan han-
den en voeten gebonden waren! Ze werden 
verplicht om te schilderen en te beeldhou-
wen in een welomlijnde traditie. Het vak 
Esthetica bood de kans om ideologische 
constructies als de ‘vrijheid van de kunste-
naar’ tegen het licht te houden.
K.B./D.P.: Vatte jij je lessen op als een vorm 
van ideologiekritiek?
W.V.M.: Ten dele, mijn benadering was veel 
ruimer. Meestal vertrok ik van kunsttheore-
tische teksten van filosofen als Theodor W. 
Adorno, Walter Benjamin, Roland Barthes, 
Martin Heidegger, Herbert Marcuse, Maurice 
Merleau-Ponty, Ludwig Wittgenstein… Over 
een aantal van die denkers schreef  ik didac-
tisch opgevatte teksten die ik aan de studen-
ten gaf, zoals ik dat in de cursus Kunst-
actualiteit voor de belangrijkste kunstenaars 
deed. Ik heb echter nooit kunstfilosofie pur 
sang gegeven. Dat was simpelweg niet haal-
baar.
K.B./D.P.: Waarom niet? 
W.V.M.: Ten eerste ben ik geen filosoof  en 
ten tweede zou het voor de studenten onver-
teerbaar zijn geweest om een hele les – vier 
uur, slechts onderbroken door een pauze – 
naar een abstract exposé over een kunstfilo-
sofische tekst te luisteren.
K.B./D.P.: Hoe vatte jij je lessen dan wel op?
W.V.M.: Ik zorgde ervoor dat ik mijn betoog 
over een filosoof  steeds met concrete voor-

beelden uit de geschiedenis van de moderne 
kunst kon verbinden. Ik lardeerde mijn les-
sen altijd met beelden van de kunstenaar 
die in het betoog van een bepaalde filosoof  
centraal stond.
K.B./D.P.: Welke liaisons tussen filosofen en 
kunstenaars heb je zoal belicht?
W.V.M.: Van Martin Heidegger besprak ik 
bijvoorbeeld Der Ursprung des Kunstwerkes, 
een tekst die vertrekt van het motief  van de 
boerenschoenen in het werk van Vincent 
van Gogh. Daarbij confronteerde ik 
Heideggers abstracte betoog met de concre-
te reeks van zes doeken die Van Gogh van 
boerenschoenen had gemaakt. Het had iets 
laconieks en ironisch. Bij momenten was 
het zelfs bijna hilarisch om Heideggers 
betoog rechtstreeks met die schilderijen van 
banale boerenschoenen van Van Gogh te 
confronteren, maar dankzij die concrete 
aanpak onthielden de studenten wel de 
essentie van mijn betoog: dat Heidegger de 
boerenschoenen van Van Gogh gebruikte 
om te komen tot de idee van een object dat 
zich van zijn functie heeft losgemaakt en 
daardoor een aura krijgt… wat volgens 
Heidegger alles met de oorsprong van het 
kunstwerk te maken heeft. Dezelfde aanpak 
hanteerde ik ook om het werk van andere 
denkers toe te lichten.
K.B./D.P.: Kan je voorbeelden geven?
W.V.M.: Ik heb bijvoorbeeld Roland Barthes’ 
bekende tekst over Cy Twombly besproken, 
waarbij ik het betoog van de Franse filosoof  
illustreerde met werken van de Amerikaanse 
kunstenaar. De schilderkunst van Edvard 
Munch bracht ik in verband met het denken 
van Søren Kierkegaard, August Strindberg 
en met het gedachtegoed van de anarchis-
ten van Kristiania (Oslo). Ik heb ook de tekst 
De schilderkunst van de Van Velde’s of  de wereld 
en de broek van Samuel Beckett behandeld, 
over de Nederlandse schilders en broers 
Bram & Geer van Velde, waarin Beckett het 
zogenaamde ‘falen van Bram van Velde’ 
thematiseert – spijts de titel heeft Beckett 
het enkel over Bram, de oudste en meest 
bekende van de twee broers. Velen dachten 
dat Beckett negatief  stond tegenover het 
werk van Bram van Velde omdat hij het 
voortdurend over diens ‘falen’ had. Het 
kostte me moeite om uit te leggen dat 
Beckett met het falen een ‘geslaagde misluk-
king’ bedoelde.
K.B./D.P.: Sprak je in de cursus Esthetica enkel 
over klassiek-moderne kunst?
W.V.M.: Nee, ik bracht ook hedendaagse 
kunstenaars aan bod. Een aantal figuren 
die in mijn cursus Kunstactualiteit van de 
jaren 70 prominent aanwezig waren 

geweest, keerden in de lessen Esthetica 
terug. Van Joseph Kosuth heb ik bijvoor-
beeld Kunst na filosofie [Art After Philosophy] 
besproken, een van de teksten die Jan 
Vercruysse in het Nederlands had vertaald 
voor de bundel Joseph Kosuth. Teksten/textes, 
uitgegeven naar aanleiding van zijn ten-
toonstelling in het ICC in 1976. Ik had die 
teksten reeds in mijn lessen Kunstactualiteit 
ingezet. Mijn eigen vertalingen van inter-
views met Joseph Beuys bleef  ik eveneens in 
de cursus Esthetica bezigen. Op het einde 
van de jaren 70 was ik een beetje op het 
werk van Beuys uitgekeken, maar in de cur-
sus Esthetica bekleedde zijn werk nog steeds 
een belangrijke plaats, als een soort ijkpunt. 
Net als Duchamp bleef  ik Beuys als een 
model voor de hedendaagse kunst naar 
voor schuiven. Het klopt evenwel dat de 
meest recente kunst in de cursus Esthetica 
minder vertegenwoordigd was; die kwam 
aan bod in het vak Kunstactualiteit.

2. Kunstactualiteit in de jaren 80

K.B./D.P.: Van welke kunstenaars die bij het 
begin van de jaren 80 doorbraken, besprak jij 
het werk in je lessen Kunstactualiteit? Heb je 
bijvoorbeeld over de ‘nieuwe schilders’ van de 
jaren 80 lesgegeven?
W.V.M.: Jazeker… maar ik deed dat zeer 
selectief  en met de nodige afstand. 
K.B./D.P.: Wat bedoel je met ‘selectief ’? 
W.V.M.: Enkel de Mülheimer Freiheit heb ik 
uitvoerig behandeld, de Keulse groep van vijf  
jonge schilders (Peter Bömmels, Walter 
Dahn, Jiri Georg Dokoupil, Gerard Kever, 
Gerhard Naschberger). In november-decem-
ber 1980 was hun werk – naast dat van enke-
le andere jonge Duitse schilders – voor het 
eerst voor het voetlicht gebracht in de ten-
toonstelling Mülheimer Freiheit & Interessante 
Bilder aus Deutschland in de Galerie Paul 
Maenz te Keulen. Andere succesrijke voor-
beelden van de nieuwe schilderkunst – de 
Neue Wilde uit Berlijn, de jonge Italianen, 
Amerikaanse schilders als David Salle en 
Julian Schnabel – besprak ik eerder summier.
K.B./D.P.: Wat vertelde je over de Mülheimer 
Freiheit?
W.V.M.: Ik was vooral gefascineerd door de 
samenwerking tussen twee leden van die 
Keulse groep, Jiri Georg Dokoupil en Walter 
Dahn. Daarbij liet ik niet na om – net als bij 
veel kunstenaars die in mijn lessen van de 
jaren 70 centraal stonden – de relatie te leg-
gen met de klassiek-moderne kunst: in dit 
geval het Duitse expressionisme en de figuur 
van Max Beckmann, voor wie ik een bijzon-
dere fascinatie koesterde. Dat kon trouwens 
geen kwaad omdat de studenten iemand als 
Beckmann niet eens kenden. Weet je wie ze 
kenden? De Vlaamse expressionisten! Die 
kunstenaars werden namelijk behandeld in 
de cursus Kunstgeschiedenis van mijn col-
lega Eddy Muylaert, die in dat verband af  en 
toe met de studenten naar het Gentse 
Museum voor Schone Kunsten trok. De 
euforie die in het begin van de jaren 80 
omtrent de ‘nieuwe’ schilderkunst heerste, 
was ook in het K.A.S.K. voelbaar. In die con-
text vond ik het des te belangrijker om het 
‘nieuwe’ van die kunst te relativeren en de 
studenten op de kunsthistorische wortels 
van het fenomeen te wijzen. Ik heb de haus-
se van de schilderkunst in de jaren 80 voor-
al als een alibi gebruikt om het werk van de 
founding fathers te laten zien. Ik focuste op 
een aantal kunstenaars die al sinds de jaren 
60 of  zelfs vroeger een schilderkunstig oeu-
vre hadden opgebouwd, zoals Georg 
Baselitz, A.R. Penck, Markus Lüpertz, 
Gerhard Richter en Sigmar Polke. Zo’n 
excursie in de meer recente kunstgeschiede-
nis was ook al geen overbodige luxe. De 
amnesie waarmee de hype van de ‘nieuwe’ 
schilderkunst gepaard ging, was ronduit 
stuitend. Iemand als Georg Baselitz werd in 
het begin van de jaren 80 als een ‘nieuwe’ 
schilder gevierd, net als de Berlijnse Neue 
Wilde en de jonge Italianen van de 
Transavanguardia… maar Baselitz had al 
sinds 1959 een indrukwekkend oeuvre bij 
elkaar geschilderd toen die ‘nieuwe’ schil-
ders hun eerste doeken presenteerden! Ik 
kon me vreselijk ergeren aan het totale 
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gemis aan historisch bewustzijn en besloot 
voor de studenten een tekst over Baselitz te 
schrijven waarin ik de puntjes op de i zette. 
K.B./D.P.: Wat schreef  je dan precies? 
W.V.M.: Ik maakte duidelijk dat Baselitz 
niets met de nieuwe schilders te maken had, 
maar hooguit inspirerend had gewerkt voor 
de jonge garde. Het was belangrijk om gene-
raties van elkaar te onderscheiden. 
Daarnaast liet ik ook niet na om de studen-
ten op de schatplichtigheid te wijzen van de 
Neue Wilde aan voorgangers. 
K.B./D.P.: Kan je daar voorbeelden van geven? 
W.V.M.: Ik vertelde onder meer dat een van 
de Amerikaanse ‘nieuwe’ schilders, David 
Salle, schaamteloos het werk van Sigmar 
Polke plunderde. De Nederlandse schilder 
René Daniëls had mij daarop attent gemaakt. 
Ik herinnerde de studenten er ook met plezier 
aan hoe Julian Schnabel – dé vedette van de 
‘nieuwe’ schilderkunst in de Verenigde 
Staten – tot bepaalde van zijn werken geko-
men was. Nadat hij aan de Kunstakademie 
Düsseldorf  het werk van Beuys had gezien, 
begon Schnabel grote schilderijen te maken 
waarvoor hij motieven uit de tekeningen van 
Beuys tot gigantische proporties opblies. Ik 
vond dat de studenten best mochten weten 
waar het succes van sterren als Salle en 
Schnabel op gebaseerd was. 
K.B./D.P.: Eigenlijk deed jij dus aan ‘kunstkri-
tiek voor de klas’? 
W.V.M.: Zo zou je het kunnen noemen. 
K.B./D.P.: Hoelang heb je over de ‘nieuwe’ – of  
‘oude nieuwe’ – schilders lesgegeven?
W.V.M.: In 1982 ben ik ingegaan op de ten-
toonstelling 10 Junge Künstler aus 
Deutschland, die in dat jaar in het Folkwang 
Museum te Essen plaatsvond en waarin een 
aantal van de belangrijkste Duitse verte-
genwoordigers van de ‘nieuwe’ schilder-
kunst verenigd waren, met drie van de zoge-
naamde ‘Moritzboys’ uit Berlijn (Rainer 
Fetting, Helmut Middendorf  en Salomé) en 
de vijf  leden van de Mülheimer Freiheit – en 
de Tsjechisch-Duitse kunstenaar Milan 
Kunc die in die tentoonstelling een buiten-
beentje was. Daarna is de ‘nieuwe’ schilder-
kunst in mijn lessen nauwelijks nog ter 
sprake gekomen. Het was op dat moment 
trouwens niet meer nodig om er nog aan-
dacht aan te besteden. De kunsttijdschriften 
deden dat immers in mijn plaats. De infor-

matiestroom was zo massaal dat elke ver-
dere uitleg overbodig was.
K.B./D.P.: Waarover heb je nadien lesgegeven? 
W.V.M.: Over de Europese beeldhouwkunst, 
in de meest ruime betekenis, die tegelijker-
tijd met de ‘nieuwe’ schilderkunst haar 
opwachting maakte (Reinhard Mucha, 
Thomas Schütte, Jan Vercruysse, Jean-Marc 
Bustamante, Franz West…). Ik belichtte ook 
Amerikaanse kunstenaars als Allan 
McCollum, Matt Mullican en Jeff  Koons. Ik 
gaf  net als in de jaren 70 les over een aantal 
vrouwelijke kunstenaars die me erg boei-
den. Het lijdt geen twijfel dat ik heel wat 
namen vergeet, maar dat zijn in een noten-
dop de interessegebieden die centraal ston-
den in mijn lessen in de jaren 80.
K.B./D.P.: Welke kunstenaars waren voor jou 
heel belangrijk?
W.V.M.: Ik had een bijzondere voorkeur 
voor de jonge Britse beeldhouwers. Van de 
‘Indische Brit’ Anish Kapoor had ik in 1983 
een tentoonstelling in Galerie ’t Venster 
gezien, waarin hij zijn eerste sculpturen met 
een ‘verfpoederhuid’ toonde. Heel intrige-
rend! Ik ben altijd sterk in beeldhouwkunst 
geïnteresseerd geweest. Het werk van de 
Duitse Rebecca Horn heb ik lang en intens 
gevolgd. Memorabel vond ik Das gegenläufige 
Konzert in Skulptur Projekte in 1987, een 
installatie die was aangebracht in de ruïne 
van een 16de-eeuwse vestingtoren, die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog had gediend 
als executieplaats voor Poolse en Russische 
krijgsgevangenen. Een andere naam, die 
jullie misschien zal verrassen, is Jonathan 
Borofsky, die indertijd bekendheid verwierf  
met zijn Hammering Men: reusachtige, 
emblematische figuren van een arbeider 
met een hamer, die hij alleen of  in groep 
toonde, vaak in de publieke ruimte. Vandaag 
is Borofsky nagenoeg vergeten, maar voor 
mij is hij belangrijk geweest. Ik was ook een 
tijdlang heel erg geboeid door een aantal 
Franse kunstenaars, zoals Christian 
Boltanski en Annette Messager. In 1984 
heb ik van Messager een tentoonstelling 
gezien in het Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris. 
K.B./D.P.: Wat sprak je aan in haar werk?
W.V.M.: De manier waarop ze seksistische 
schuttingtaal en pornografische motieven 
gebruikte om de onderdrukking van de 
vrouw te thematiseren. Ze maakte bijvoor-
beeld haakwerkjes die ze Proverbes noemde 
en waarbij ze seksistisch scheldproza op lap-
jes stof  borduurde. Ze werkte aan kleine 
boekjes waarin ze seksueel beladen beelden 
kleefde, bijvoorbeeld foto’s van de gulp van 
mannen, met onderschriften die aangaven 
of  de betrokkene links of  rechts droeg. Ik 
vond haar werk anders dan de kunst die ik 
tot dan toe kende.
K.B./D.P.: Wat vond je precies nieuw?
W.V.M.: Uiteraard droeg Messager nog 
steeds zorg voor de vorm van haar werken, 
maar je kon haar kunst niet meer louter for-
malistisch benaderen. De kern ervan lag in 
de sociale en politieke inhoud. Ik ben me 
vanaf  de jaren 90 heel sterk in de politieke 
dimensie van hedendaagse kunst beginnen 
te interesseren en dat aspect was in feite al 
in Messagers werk aanwezig. Het heeft wel 
een tijdje geduurd vooraleer ik greep kreeg 
op haar oeuvre. In 1989 heb ik Soleil Noir 
van Julia Kristeva gelezen. Ik begreep welis-
waar niet elk woord van Kristeva’s psycho-
analytische discours, maar dankzij haar 
boek wist ik de feministische interesse van 
Messager beter te plaatsen.
K.B./D.P.: Bleef  je ook kunstenaars van de 
‘vorige generatie’ aan bod brengen? 
W.V.M.: Ja, Hans Haacke bijvoorbeeld. Ik 
volgde zijn werk al sinds 1974, toen hij zijn 
gecensureerde Manet-PROJEKT 74 presen-
teerde, dat oorspronkelijk bedoeld was voor 
de tentoonstelling Projekt 74, georganiseerd 
naar aanleiding van het 150-jarig bestaan 
van het Keulse Wallraf-Richartz-Museum 
(Kölnischer Kunstverein en Josef  Haubrich 
Kunsthalle, Keulen). Daarna besprak ik The 
Philips Papers (Van Abbemuseum, Eindhoven, 
1979), waarin hij het aandeel van Philips 
Eindhoven – een van de belangrijkste spon-
sors van het Van Abbemuseum – in de 
onderdrukking van de zwarten ten tijde van 
het Apartheidsregime in Zuid-Afrika bloot-
legt. Ten slotte had ik ook aandacht voor 
Der Pralinenmeister (Galerie Paul Maenz, 
Keulen, 1981), waarin hij de chocoladefa-
brikant Peter Ludwig, de belangrijkste 
naoorlogse verzamelaar in Duitsland, op de 
hak neemt. Daarnaast zijn Sigmar Polke, 
James Lee Byars en Jannis Kounellis me 
lang blijven boeien. Van Polke heb ik solo-

tentoonstellingen gezien in 1984 (Museum 
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam) en 
1992 (Stedelijk Museum, Amsterdam); ik 
heb er les over gegeven. Kounellis heb ik in 
1982 persoonlijk ontmoet – een heel zwijg-
zame, indringende man met een intrigerend 
en veelzijdig oeuvre. Van Byars heb ik een 
omvangrijke tentoonstelling belicht, The 
Philosophical Palace van 1986 in de 
Kunsthalle van Düsseldorf. Hij liet de zalen 
volledig rood schilderen als decor voor zijn 
Perfect Stones. 
K.B./D.P.: Kwam het voor dat een kunstenaar 
van de vorige generatie pas later in je lessen 
belangrijk werd? 
W.V.M.: Dat was beslist niet uitgesloten. 
Dan Graham had ik al in de jaren 70 
gebracht, maar in de jaren 80 kwam hij veel 
meer op de voorgrond in mijn lessen. Ik 
besprak zijn paviljoenen met dubbelzijdig 
spiegelglas, waaronder het Oktogon für 
Münster dat ik in 1987 zag in Skulptur 
Projekte Münster – werk dat vormelijk erg 
verschilde van wat hij in de jaren 60 en 70 
had gerealiseerd. Van Ed Ruscha heb ik in 
1989 een belangrijke tentoonstelling gezien 
in Museum Boijmans Van Beuningen. Ik 
heb vervolgens een lange tekst voor de stu-
denten geschreven, waarbij ik ook zijn kun-
stenaarsboekjes uit de jaren 60 belichtte, 
zoals Twentysix Gasoline Stations (1963): 
door en door Amerikaans werk, dat sterk 
leunde op de documentaire fotografie van 
Walker Evans en Robert Frank.
K.B./D.P.: Over welke kunstenaars sprak je niet 
meer?
W.V.M.: Dat zijn er heel wat. Over Arnulf  
Rainer en de Weense Aktionisten bijvoor-
beeld heb ik in de jaren 80 helemaal geen 
les meer gegeven.
K.B./D.P.: Wat waren de redenen om het werk 
van een kunstenaar niet meer aan bod te brengen? 
W.V.M.: Omdat ik op het werk uitgekeken 
was! Cindy Sherman vond ik bijvoorbeeld 
heel boeiend tot aan het midden van de jaren 
80 – bijvoorbeeld hoe ze zichzelf  in haar 
foto’s de meest uiteenlopende rollen toe-
eigende – maar in de loop der jaren werd 
haar werk steeds barokker en begon ze op 
kolossale formaten te werken. Ik zag daar 
echt de zin niet van in. De meest ‘interessan-
te’ kunstenaars maken slechts gedurende 
een beperkte periode relevant en inspirerend 
werk, zo denk ik er vandaag nog altijd over.

3. De omgang met de studenten

K.B./D.P.: Kon het gebeuren dat je een dergelijk 
kritisch oordeel ook uitsprak in de les? 
W.V.M.: Niet zo expliciet als ik het nu doe, 
nee… maar het gebeurde wel dat ik in de 
klas openlijk vragen stelde bij het werk van 
een bepaalde kunstenaar. Vragen als: ‘wat 
moeten we met dit werk?’, ‘heeft dit werk 
betekenis?’, ‘is dit nu werkelijk nieuw?’…
K.B./D.P.: Kan je een voorbeeld geven? 
W.V.M.: Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik 
het werk van Saint Clair Cemin kritisch heb 
benaderd. Cemins werk was opgenomen in 
de groepstentoonstelling Horn of  Plenty. 16 
Artists from New York (1989), samengesteld 
door Gosse Oosterhof  in opdracht van het 
Stedelijk Museum te Amsterdam. In de 
zomer van 1991 had ik in Witte de With 
een solo van hem gezien. Cemin maakte 
aantrekkelijke en bevallige objecten die op 
het eerste zicht deden denken aan klassieke 
beeldhouwkunst, maar bij nader inzien 
waren ze eigenlijk niet op een zinvolle 
manier met de geschiedenis van de beeld-
houwkunst in verband te brengen. Zijn 
werk werd niet gedragen door een discours; 
er zat ook geen verhaal in zoals bijvoorbeeld 
bij Rebecca Horn wel het geval was. Het 
waren gewoon mooie objecten, meer niet. 
In het daaropvolgende academiejaar heb ik 
zijn werk aan bod gebracht in de les. Ik her-
inner me nog levendig hoe de studenten 
reageerden toen ik dia’s liet zien. Iedereen 
was enthousiast! Waarop ik droogweg stel-
de dat ik het werk van Cemin nooit meer 
zou behandelen in mijn lessen. 
K.B./D.P.: Was het de bedoeling om te provoce-
ren?
W.V.M.: Misschien een beetje, maar het 
ging er mij vooral om het succes van zijn 
werk in vraag te stellen. Ik besefte dat Saint 
Clair Cemin in de smaak zou vallen en vond 
het belangrijk om dat te problematiseren. 
K.B./D.P.: Had je het in jouw lessen ook over 
‘succes’ in het algemeen? Of  over de factoren die 
dat succes bepalen – de kunstmarkt, de machts-
verhoudingen in de kunstwereld – en de manier 
waarop sommige kunstenaars daarop inspeel-

den? Je zei dat je ook lesgaf  over Jeff  Koons…
W.V.M.: De thematiek van de kunstwereld 
en de kunstmarkt kwam zeker aan bod toen 
ik Koons ter sprake bracht. 
K.B./D.P.: Hoe pakte je dat aan?
W.V.M.: Kennen jullie het verhaal over 
Koons’ carrièrestart? Ik vertelde het altijd 
als ik zijn werk belichtte. Begin jaren 80 
klopte Koons met ontwerpen voor een ten-
toonstelling aan bij de New Yorkse galeriste 
Ileana Sonnabend. Ze scheepte hem af  met 
het argument dat zij de productiekosten van 
zijn werk onmogelijk kon betalen – terwijl 
ze nochtans schatrijk was! Prompt besloot 
Koons om als beursmakelaar in Wall Street 
aan de slag te gaan. Na drie jaar had hij het 
nodige kapitaal vergaard om de werken te 
laten produceren die hij aanvankelijk bij 
Sonnabend had willen tentoonstellen, 
waaronder de zogenaamde Equilibrium 
Tanks – de bekende aquariums met in water 
zwevende basketballen – die hij in 1985 
presenteerde bij de International With 
Monument Gallery te New York. Drie jaar 
later, in 1988, stelde hij tentoon bij… Ileana 
Sonnabend. Het is een onwaarschijnlijke 
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geschiedenis die prachtig illustreert hoe 
strategisch Koons werkte. 
K.B./D.P.: Koons werd in de jaren 80 gezien als 
de baarlijke duivel, de incarnatie van pervers 
marktdenken in de kunst… terwijl zijn werk 
eigenlijk ook een heel ernstige interpretatie toe-
liet.
W.V.M.: Dat vond ik ook. Ik beschouwde 
Koons zeker niet zomaar als een louter com-
mercieel kunstenaar. Met zijn Equilibrium 
Tanks en de werken met stofzuigers en neons 
leverde hij een zinvol commentaar op de 
erfenis van de minimal art, door de strakke 
taal van ‘minimal’ te combineren met de 
fantasmagorie van de koopwaar of  met ele-
menten uit de pop art. Maar ik vond het óók 
belangrijk te vertellen hoe Koons zijn carri-
ère had uitgestippeld en daarbij kwam het 
thema van de relatie tussen de kunstenaar 
en de kunstwereld of  kunstmarkt steeds 
expliciet ter sprake. In de jaren 80 moest ik 
dat onderwerp trouwens niet eens zélf  op de 
agenda zetten. De studenten deden dat in 
mijn plaats.
K.B./D.P.: Hoe deden ze dat? 
W.V.M.: Ik herinner me bijvoorbeeld dat 
Wim Delvoye me op de man af  vroeg ‘hoe-
veel dat schilderij kostte’ toen ik een werk 
van Julian Schnabel toonde. Ik had in de 
jaren 80 een aantal studenten – onder wie 
Jan Van Oost (°1961), Gerda Dendooven 
(°1962), Jan Van Imschoot (°1963) en Wim 
Delvoye (°1965) – die scherp uit de hoek 
konden komen. Als ik bijvoorbeeld het werk 
van een kunstenaar besprak die niet meteen 
van ‘topniveau’ was, kreeg ik meteen het 
verwijt dat ik hun tijd verspilde. Ze waren 
enorm ambitieus en carrièrebewust. Wat 
zijn de belangrijke galeries, verzamelaars en 
kunsttijdschriften? Wat is de prijs van een 
kunstwerk? Hoeveel percent vraagt een 
galerist? Dat soort vragen hield hen bezig. 
Ze wisten me zelfs zover te krijgen dat ik af  
en toe de prijs van een kunstwerk vermeld-
de of  – indien ik minder op de hoogte was – 
naar een veilingtijdschrift à la Art & Auctions 
verwees. Sommige studenten hadden zelf  
reeds een inzicht verworven in de manier 
waarop de kunstwereld functioneerde. 
K.B./D.P.: Hoe uitte zich dat? 
W.V.M.: Danny Devos bijvoorbeeld, die 
omstreeks 1980 aan het K.A.S.K. studeerde, 
trad tijdens zijn studies al in een alternatief  
performancecircuit op. Hij wist maar al te 
goed wat het verschil was tussen een optre-
den van Beuys of  Abramovic – die omringd 
werden door een professioneel team en een 
groot publiek trokken – en zijn eigen perfor-
mances. Hij had reeds een bewustzijn ont-
wikkeld van de verschillende circuits waar-
uit de kunstwereld bestaat. Wim Delvoye, die 
een vijftal jaar later aan het K.A.S.K. studeer-
de, kon zich in die kunstwereld zelfs al 
behoorlijk uit de slag trekken. In 1986 orga-
niseerde ik Gent 86, een tentoonstelling op 
drie plekken in Antwerpen – het I.C.C., het 
Cultureel Centrum Berchem en galerie De 
Zwarte Panter – waar onder meer heel wat 
oudstudenten en studenten van het K.A.S.K. 
aan deelnamen. Wim heeft toen alles in het 
werk gesteld opdat hij in De Zwarte Panter 
zou kunnen tentoonstellen. Hij was immers 
in schilderkunst geïnteresseerd en wist dat 
die galerie vooral schilders verdedigde, onder 
wie enkele kunstenaars met wie hij zich per-
soonlijk verwant voelde. Wat hij echter nog 
veel beter doorhad, was dat het om een gale-
rie ging waar de getoonde kunst – in tegen-
stelling tot het I.C.C. en het Cultureel 
Centrum Berchem – verkocht kon worden!
K.B./D.P.: Was die assertieve houding in de 
jaren 70 dan helemaal afwezig? 
W.V.M.: Eigenlijk wel, ja. Mijn indruk is dat 
de studenten in de jaren 70 idealistischer 
waren. Het ging hen nog zuiver om de 
kunst. Ik heb het natuurlijk over de mensen 
die me zijn bijgebleven, onder wie Robert 
Devriendt (°1951), Philippe Vandenberg 
(1952-2009), Annemie Verbeke (°1953), 
Thierry De Cordier (°1954), Jan Lauwers 
(°1957) en Patrick Van Caeckenbergh 
(°1960). Ik sprak in de jaren 70 evengoed 
over de prozaïsche kanten van het kunstbe-
drijf. In mijn lessen over Duchamp liet ik bij-
voorbeeld nooit na om het belang van 
Walter Conrad Arensberg voor Duchamps 
carrière aan te stippen, de verzamelaar die 
onder meer al de readymades van de kun-
stenaar had aangekocht. Geen enkele van 
de zonet genoemde studenten zou het ech-
ter in zijn hoofd hebben gehaald om naar de 
prijs van zo’n readymade te informeren.
K.B./D.P.: Heeft dat volgens jou simpelweg te 
maken met een generatieverschil of  heb je een 
andere verklaring?

W.V.M.: Wat in de Gentse context zeker heeft 
meegespeeld, is dat de studenten in de jaren 
80 iemand aan het werk konden zien die 
macht had in de kunstwereld en ze op een 
meedogenloze manier uitoefende, namelijk 
Jan Hoet. Om dat te illustreren volstaat het 
om het geval van de Gentse schilder Marc 
Maet (1955-2000) in herinnering te bren-
gen, die overigens zelf  in het K.A.S.K. lesgaf. 
Tot op de dag van de voorstelling van de 
Belgische deelnemers van Documenta IX – de 
documenta van Jan Hoet – die van 17 mei tot 
9 augustus 1992 plaatsvond in Museum 
Dhondt-Dhaenens (Deurle) was Maet in de 
waan gelaten dat hij geselecteerd zou worden 
voor de tentoonstelling. Toen Hoet voor het 
voltallige publiek de namen van de Belgische 
geselecteerden voorlas, bleek er plots van 
Maet geen sprake meer. Ik volgde de aanloop 
naar Documenta IX op de voet in mijn lessen 
en bracht daarbij ook dat pijnlijke voorval ter 

sprake. Vele studenten waren trouwens op de 
hoogte. Ze zagen het drama voor hun ogen 
afspelen vermits ze Maet als docent hadden. 
Het leidde tot bijzonder pijnlijke discussies.
K.B./D.P.: Wat vertelde je voorts nog over de 
machtsverhoudingen in de kunstwereld? 
W.V.M.: Ik wees er onder meer op dat het 
museum bezig was zijn macht prijs te geven 
aan de grote privéverzamelaars. Volgens 
mij waren die toen reeds aan het uitgroeien 
tot de machtigste factor in de kunstwereld. 
Ook wat de kunstkritiek betreft wond ik er 
trouwens geen doekjes om: die had volgens 
mij geen enkele invloed. Ik werd in het 
K.A.S.K. namelijk ook op mijn zogenaamde 
machtspositie als criticus aangesproken.
K.B./D.P.: Hoe gebeurde dat? 
W.V.M.: Van praktijkdocenten kreeg ik gere-
geld het verwijt dat ik hen negatief  bena-
derde, in diskrediet bracht en in de vernie-
ling reed. Ook de studenten lieten zich 

ontvallen dat ik ‘toch kunstcriticus was’ en 
dus de macht had om een kunstenaar te 
maken of  te kraken.
K.B./D.P.: En dat was volgens jou niet geval? 
W.V.M.: Natuurlijk niet. Critici hebben hele-
maal geen macht. In de jaren 50 waren 
invloedrijke kunstcritici actief, zoals de 
Amerikaan Clement Greenberg, maar in de 
jaren 80 waren de macht en het aanzien 
van de criticus – onder meer door de druk 
van de media en talrijke curatoren – hele-
maal verschrompeld. De kunstcriticus 
stond inmiddels op het allerlaagste trapje in 
de hiërarchie van de kunstwereld. Hij mocht 
– en mag – een beetje filosoferen, de kunst 
met essayistische bedenksels opsmukken, 
maar had totaal niets in de pap te brokken. 
Ik maakte de studenten duidelijk dat hun 
kritiek zijn doelwit miste.
K.B./D.P.: Kreeg je nog op andere manieren 
tegenwind in de klas? 
W.V.M.: Zeker. Dat kon behoorlijk frustre-
rend zijn. 
K.B./D.P.: Kan je een voorbeeld geven?
W.V.M.: Waar ik echt moedeloos van werd, 
waren de onverschilligheid en de scepsis 
van sommige studenten. ‘Waarom hebben 
wij al die informatie nodig?’, ‘Waarom moe-
ten we dat allemaal weten?’: hoe vaak heb 
ik die opmerkingen niet moeten horen! 
Vooral in het derde en het vierde jaar weer-
klonken ze steeds luider. In de twee laatste 
jaren begonnen studenten zich namelijk 
‘kunstenaar’ te voelen en dat betekende 
maar al te vaak dat ze alle informatie die 
niet onmiddellijk bij hun praktijk aansloot 
als overbodig gingen beschouwen. Het pijn-
lijkst vond ik echter de momenten waarop 
hetgeen ik aanbracht zonder enig argu-
ment als onzin werd afgedaan. Weet je wat 
ik te horen kreeg als ik om argumenten 
vroeg? ‘Argumenten zijn verzinsels, mijn-
heer.’ ‘Je kan zoveel argumenten uit je duim 
zuigen als je wil.’ Verschrikkelijk vond ik 
dat. Als men zelfs de noodzaak om te argu-
menteren niet meer inziet, dan is het afgelo-
pen. Dan zijn we echt in de barbarij beland. 
Maar er waren gelukkig ook harde discus-
sies en confrontaties waar ik achteraf  heel 
goede herinneringen aan overhoud.
K.B./D.P.: Welke discussies? 
W.V.M.: Met Jan Van Imschoot, die in de eer-
ste helft van de jaren 80 aan het K.A.S.K. 
studeerde, ging ik meermaals in de clinch. 
Maar ik vond dat niet erg. Ons geruzie had 
immers een serieuze inzet. Jan was door 
schilderkunst gebeten, en het beviel hem niet 
als ik te veel uitwijdde over andere kunst. Ik 
heb op het K.A.S.K. heel wat saaie lichtingen 
gekend, jaren waaruit niemand me is bijge-
bleven, maar gelukkig waren er ook een aan-
tal heel sterke klassen met interessante stu-
denten waar ik met plezier aan terugdenk: 
jongelui die openstaan voor wat je te vertel-
len hebt en bereid zijn mee te denken, die na 
de les blijven hangen om van gedachten te 
wisselen. De studenten die met vragen zaten 
en met deze vragen voor de pinnen kwamen, 
daar kon ik me aan optrekken.

4. Afscheid van Vlerick

K.B./D.P.: Kan je iets zeggen over de manier 
waarop je examineerde? 
W.V.M.: Aanvankelijk ging het om een 
mondeling examen. Ik had er een vreselijke 
hekel aan. 
K.B./D.P.: Waarom?
W.V.M.: Ik vatte het examen ernstig op en 
trok er veel tijd voor uit, een half  uur per 
student. Wat ik echter te horen kreeg, was 
zo ontgoochelend dat ik het als puur tijdver-
lies ervoer. Ik kwam steevast nukkig naar 
huis als ik examens had afgenomen. Na een 
tijdje werd het nog een stuk lastiger doordat 
ik vanwege het groeiende aantal inschrij-
vingen gedwongen werd om meerdere stu-
denten tegelijk te examineren. Hoe moet je 
in godsnaam onthouden wat elk van hen 
geantwoord heeft? Dat was ondoenbaar! 
Nog wat later werd ik zelfs gedwongen om 
in het gezelschap van twee atelierleraars 
examens af  te nemen. Ik werd in de ateliers 
een beetje argwanend bekeken; men ver-
dacht mij ervan dat ik studenten onheus 
bejegende, onredelijke eisen aan hen stelde 
en dus moest ik onder supervisie examine-
ren. Dat was een totale farce. Mijn twee col-
lega’s waren totaal niet vertrouwd met de 
leerstof. Zodra ik liet blijken dat ik een 
bepaalde student teleurstellend vond, 
begonnen ze tegengas te geven. ‘Ja, maar 
deze student is wel een heel goed element in 
het atelier’, kreeg ik dan bijvoorbeeld te 

Hans Haacke

Der Pralinenmeister, 1981, detail 
Foto: Wim Van Mulders

Joseph Beuys, James Lee Byars en Annette Messager tijdens de voorbereiding van ‘Je/Nous – Ik/Wij’,  
Gemeentelijk Museum Elsene, 17 april – 15 mei 1975

Ed Ruscha

Babycakes with Weights, 1973, boek 
Foto: Wim Van Mulders

Dan Graham

Two Cubes, one 45° rotated, 1986, FRAC Nord, Lille
Foto: Wim Van Mulders

Thomas Schütte

Schutzraum (Schuilkamer), bijdrage aan Sonsbeek 86, 
Arnhem, 1986, persfoto
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1982-1986
Interview met Jan Van Imschoot over de Koninklijke 

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

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: In 1982 schreef  jij 
je in aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten van Gent. Vanaf  welk jaar kreeg jij les 
van Wim Van Mulders? 
Jan Van Imschoot: Vanaf  het tweede jaar. 
Mijn eerste kennismaking met Van Mulders 
zal ik niet licht vergeten.
K.B./D.P.: Hoezo?
J.V.I.: Ik had zijn eerste twee lessen moeten 
missen om medische redenen. Mijn klasge-
noten hadden al kunnen wennen aan zijn 
ongebruikelijke verschijning: hij droeg stee-
vast een lange jas en legerlaarzen; hij kwam 
binnen met zijn valiesje, zette zich aan een 
bureau en begon met gebogen hoofd te ver-
tellen waarover hij het die dag zou hebben… 
De eerste les die ik bijwoonde, stond in het 
teken van het werk van Donald Judd. ‘Het 
zal toch niet waar zijn’, dacht ik, ‘we gaan 
toch geen heel jaar naar geleuter over mini-
mal art moeten luisteren’. Brutaal onder-
brak ik hem en vroeg wat het verschil is tus-
sen een konijnenhok dat een boer in elkaar 
heeft getimmerd en een box van Donald 
Judd. Patat! Van Mulders was helemaal van 
zijn melk. Het enige wat hij kon uitbrengen, 
was dat ik niet verplicht was om zijn les te 
volgen. ‘Daar is de deur!’
K.B./D.P.: Ben jij het ook afgestapt?
J.V.I.: Neen, ik repliceerde dat hij evengoed 
het lokaal kon verlaten omdat hij niet ver-
plicht was om les te geven. Ik kwam uit de 
punk en was in die dagen een provocateur 
in hart en nieren. Het was een slechte start, 
maar anderzijds wist hij meteen met wie hij 
te maken had.
K.B./D.P.: Daagde je op voor de tweede les van 
Van Mulders?
J.V.I.: Uiteraard, ik heb nooit een les gemist, 
van geen enkele docent trouwens. Vraag me 
niet waarover die tweede les handelde, maar 
ik weet zeker dat het niets met Judd of  mini-
mal art te maken had. Het begon me te 
dagen dat hij helemaal niet de profeet van 
de minimal art was. Ik moest tot de conclu-
sie komen dat ik me de week voordien schro-
melijk vergist had. 
K.B./D.P.: Hoe verliep een les van Van Mulders?
J.V.I.: Hij gaf  eerst een inleiding, toonde ver-
volgens dia’s en begon de tentoonstelling of  
het werk van een individueel kunstenaar te 
interpreteren, vier uur in totaal! Achteraf  
bleef  dat hangen of  niet. Saai heb ik zijn les-
sen nooit gevonden.
K.B./D.P.: Kon jij je vier uur lang concentreren?
J.V.I.: Meestal wel. Het was mentale voe-
ding. Sommige van mijn klasgenoten deden 
al eens een tukje, maar ik niet. Ik kon er niet 
bij dat zij zijn uiteenzetting niet met aan-
dacht volgden. Ik wou alles opslorpen. Het 
unieke was dat hij de kunstactualiteit op de 
voet volgde en ons daarover onmiddellijk 
informeerde. Alle interessante tentoonstel-
lingen bezocht hij, in Keulen, Parijs, 
Londen, Eindhoven… Vermits het aanbod in 
die steden zeer gevarieerd was, waren zijn 
lessen dat ook. De ene verrassing volgde op 
de andere.
K.B./D.P.: Jij was niet vertrouwd met heden-
daagse kunst?
J.V.I.: Een blanco blad was ik niet. Ik had 
twee jaar aan het Stedelijk Secundair 
Kunstinstituut (S.S.K.I.) in Gent schoolgelo-
pen. De lessen Literatuur van Stefan 
Hertmans waren van een hoger niveau dan 
de lessen die ik in de Latijn-Wetenschappen 
van het Atheneum in Wetteren had gekre-
gen. Ook de vakken over kunstgeschiedenis 
en actuele kunst werden door bekwame 
mensen gegeven, maar de informatie die 
Van Mulders bracht, was toch andere koek. 
Zijn begeesterende aandacht voor de meest 
recente ontwikkelingen in de kunst was 
ronduit uitzonderlijk.
K.B./D.P.: Maakte jij notities tijdens de les?
J.V.I.: Ik herinner me niet dat ik dat deed; ik 
zag wel menig braaf  meisje alles opschrij-
ven wat de meester zei.
K.B./D.P.: Praatten jij en je studiegenoten 
onder elkaar over de stof  die Van Mulders 
bracht?

J.V.I.: Nee, na de les ging iedereen naar een 
andere cursus of  naar het atelier. Met Johan 
Creten, een klasgenoot, had ik het er wel 
eens over. Hij was ook in de wolken over de 
cursus Kunstactualiteit.
K.B./D.P.: Waren er veel studiegenoten met wie 
je contact had?
J.V.I.: Neen, het niveau lag niet bijster hoog. 
De meesten waren bezig met wat verf  op een 
doek te smeren en daarna hun penselen uit 
te kuisen. Slechts af  en toe kwam ik iemand 
tegen die met enthousiasme stond te wer-
ken, zoals Johan Creten.
K.B./D.P.: Ook in het derde en vierde jaar kreeg 
je de cursus Kunstactualiteit van Van Mulders. 
Verschilde zijn aanpak in die jaren?
J.V.I.: Nee, hij deed exact hetzelfde: hij 
bezocht tentoonstellingen en maakte dia’s, 
die hij aan ons toonde en van uitleg voor-
zag. De lessenreeks was een getrouwe 
afdruk van de kunstactualiteit in binnen- 
en buitenland. Alles was zo vers mogelijk. Ik 
herinner me bijvoorbeeld dat hij het werk 
presenteerde van de Italiaanse Trans avan-
guar dia en schilderijen van de neoklassieke 
schilders, onder wie Carlo Maria Mariani. 
Het lag me totaal niet, maar dat maakte niet 
uit. Ik stak ontzettend veel op. Hij besprak 
werken tot in het kleinste detail. Een eerste 
dia betrof  bijvoorbeeld het gehele schilderij, 
op een aantal volgende dia’s waren dan uit-
snedes te zien waarop hij eveneens inging. 
Vervolgens konden wij zwijgen of  vragen 
stellen. 
K.B./D.P.: Op welke vormelijke aspecten ging 
hij in?
J.V.I.: Op opengelaten stukken in een schil-
derij, op transparante delen enzovoort. Zijn 
commentaar was heel droog en in die zin 
was hij de ideale tegenhanger van de prak-
tijkmensen. De docenten in het atelier kon-
den niet spreken over schilderkunst. Aan de 
lopende band werden er clichés gespuwd. 
Echt vreselijk. Ik kreeg bijvoorbeeld te horen 
dat mijn schilderij ‘moe stond’. Nadine Van 
Lierde en Jean Bilquin, kunnen we daarover 
zwijgen? Aan Karel Dierickx heb ik wel iets 
gehad.
K.B./D.P.: Het werk van de kunstenaars van de 
Transavanguardia en de neoklassieke schilders 
kon je niet boeien, zei je. Van welke kunstenaars 
aan wie Van Mulders aandacht besteedde, beviel 
het werk je wel?
J.V.I.: Op een gegeven moment toonde hij 
ons de Bic-tekeningen van Jan Fabre. 
Ongelofelijk dat hij aandacht had voor het 
werk van zo’n piepjong Belgisch kunste-
naar! Het was misschien de eerste keer dat 
Fabre die tekeningen exposeerde. Een ande-
re keer besprak hij het werk van René 
Daniëls. Het was een overrompelende erva-
ring. Dát was schilderkunst, fris, sterk, 
scherp. Als je zelf  schildert en met de wereld 
van Daniëls in aanraking komt, dan is dat 
een echte zuurstofbom.
K.B./D.P.: Was Van Mulders zelf  ook enthousi-
ast over de werken van Fabre en Daniëls?
J.V.I.: Wat opviel in zijn benadering, was zijn 
zin voor objectiviteit. Hij liet de werken zien 
en gaf  er toelichting bij; hij bekritiseerde de 
werken niet en verdedigde ze evenmin. Dat 
was wellicht zijn belangrijkste verdienste: 
dat hij de studenten zelf  een mening liet 
vormen.
K.B./D.P.: Als je al zijn lessen op een rijtje zou 
zetten, zou je dan kunnen uitmaken waar hij 
voor stond?
J.V.I.: Nee, ik heb hem steeds als neutraal 
ervaren. Zijn voorkeuren drukte hij in ieder 
geval niet uit. Gedreven was hij echter zon-
der meer, al was dat niet zeer zichtbaar. Hij 
maakte een eerder timide indruk. Maar als 
je niet gepassioneerd bent, maak je niet die 
wekelijkse trips en leg je je niet toe op het 
maken van die lange beeldverslagen. Hij 
kocht die dia’s niet in een winkel, hé. Hij 
moet enorm nieuwsgierig en enthousiast 
zijn geweest om al zijn vrije dagen op te offe-
ren aan de kunst.
K.B./D.P.: Het is opvallend dat je voortdurend 
zijn neutraliteit of  objectiviteit roemt. In zijn 
kunstkritische teksten nam hij daarentegen wel 
scherpe standpunten in. Las jij zijn teksten toen 
je van hem les kreeg?

horen. Gelukkig mocht ik op een gegeven 
moment – omstreeks 1985 – overschakelen 
op een schriftelijk examen in de vorm van 
een paper, zodat ik van al die ongemakken 
verlost was. Eigenlijk had ik het liefst hele-
maal geen examens afgenomen. Ik heb 
trouwens op een gegeven moment aan 
Vlerick gevraagd om mij van de plicht om te 
examineren te ontslaan. Ik kende een 
docent Kunstgeschiedenis aan de Kunst-
akademie Düsseldorf  wiens lessen het sta-
tuut van lezingen hadden – hij diende bijge-
volg niet te examineren – en heb er bij 
Vlerick op aangedrongen om mijn lessen 
een vergelijkbaar statuut te geven. Blijkbaar 
was dat niet mogelijk omdat het diploma 
aan waarde zou inboeten.
K.B./D.P.: Was je streng? Heb je ooit studenten 
‘gebuisd’?
W.V.M.: Dat is ooit gebeurd, maar dat waren 
uitzonderingen. Als een student zich werke-
lijk niet de minste inspanning getroostte, 
zag ik geen andere uitweg. Die studenten 
werden overigens steevast gedelibereerd. Ik 
heb me daar nooit tegen verzet. Ik had een 
‘streng’ imago in het K.A.S.K., maar ik vind 
dat men er een karikatuur van heeft 
gemaakt. In heel mijn docentenloopbaan 
heb ik nooit één student ‘tegengehouden’. 
Ook in klasverband werd ik met de jaren 
milder. Misschien had ik in het begin van 
mijn carrière een dwingende, autoritaire 
présence, maar vanaf  de jaren 80 was dat 
een stuk minder het geval.
K.B./D.P.: In 1987 kom je nochtans heel 
‘streng’ uit de hoek in de film 3 x Kunst-
onderwijs van Jef  Cornelis en Chris Dercon, 
een kritische documentaire over het Vlaamse 
kunstonderwijs waarin drie instellingen cen-
traal stonden: de Academie voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, Sint-Lukas Brussel en 
het K.A.S.K. te Gent. In het ‘eindgesprek’ van 
het gedeelte over het K.A.S.K., dat plaatsvond 
in de aanwezigheid van leraren en studenten, 
had jij de volgende boodschap voor studenten 
die het ‘allemaal te moeilijk’ vinden: ‘te moeilijk 
is het voor diegenen die zich niet willen ver-
plaatsen in andermans denkwereld.’ Over de 
niet gemotiveerde studenten zeg je met haast 
ingehouden woede: ‘Met de niet gemotiveerde 
keuze heb ik niets vandoen, die mogen voor mij 
in rook opgaan.’
W.V.M.: Het klinkt weinig pedagogisch, 
maar dat laatste heb ik niet alleen in 
Cornelis’ film gezegd. Een dergelijke bood-
schap bracht ik telkens aan het begin van 
het academiejaar. ‘Indien dit u hier niet 
interesseert, kunt u gerust wat gaan wan-
delen, met mijn goedkeuring.’ Ik wilde te 
allen prijze vermijden dat ik studenten tot 
de orde moest roepen. Met tucht wilde ik 
niets te maken hebben.
K.B./D.P.: In 1988 droeg jij een tekst bij aan 
een boek dat uitgegeven werd naar aanleiding 
van het afscheid van Pierre Vlerick als directeur 
van het K.A.S.K. Voor dat essay nam je onder 
meer een enquête bij de studenten af, waaruit je 
aan het einde van je essay een bloemlezing pre-
senteert. In Cornelis’ film waren ook al ver-
schillende studenten over kunstonderwijs aan 
het woord gekomen… Had de film jou op het 
idee had gebracht om een brede en systemati-
sche bevraging te organiseren? 
W.V.M.: Ja, ik denk van wel. Ik was heel erg 
verrast dat Cornelis het waagde een film te 
wijden aan het hoger kunstonderwijs. Ik 
voorzag dat zijn film niet in dank zou wor-
den afgenomen in het K.A.S.K. Dat bleek 
ook het geval. Cornelis’ initiatief  werd bij-
zonder slecht onthaald in de wandelgangen 
van de academie.
K.B./D.P.: Jij bent in je tekst in Vlericks 
afscheidsboek ook niet mals voor het K.A.S.K. 
Over de positie van de theorievakken binnen de 
school schrijf  je onder meer: ‘Met de legitima-
ties van de diploma’s is er bijvoorbeeld een 
gevoelige uitbreiding van theorievakken waar te 
nemen, zonder dat deze lessen eigenlijk gewaar-
deerd worden.’ Dat sluit aan bij een opmerking 
die je zonet maakte: de theorievakken werden 
vooral ‘gewaardeerd’ omdat ze het niveau van 
het diploma konden opkrikken.
W.V.M.: Ja, maar ik ben er wel absoluut 
zeker van dat Pierre Vlerick, de afscheidne-
mend directeur, de plaats van de theorie 
binnen het kunstonderwijs altijd ten volle 
verdedigd heeft.
K.B./D.P.: Sloeg jouw opmerking dan op de stu-
denten of  op jouw collega-docenten? 
W.V.M.: Moeilijk om daar een eenduidig ant-
woord op te geven. Bij de studenten liep het 
uiteen, dat hadden jullie al begrepen. 
Sommigen hadden belangstelling voor theo-
rie, anderen namen nooit een boek ter hand. 
Ik ben er wel zeker van dat de appreciatie voor 

theoretische vakken door de atelierdocenten 
sterk varieerde. Praktijk en theorie zijn altijd 
water en vuur geweest in het K.A.S.K. – zo 
heb ik het althans ervaren. Misschien is daar 
verandering in gekomen vanaf  het moment 
dat men mij – naar het einde van de jaren 80 
– vaker voor de eindjury’s uitnodigde, maar 
over het algemeen waren de theorieleraars 
niet graag gezien in de ateliers. 
K.B./D.P.: Misschien ook wel begrijpelijk als je 
leest wat jij in dezelfde tekst over de ateliers 
schrijft: ‘Het is vanzelfsprekend dat de ambach-
telijke aspecten au sérieux genomen worden. 
Ambachtelijkheid en ontplooiing horen samen te 
gaan, doch de problemen beginnen wanneer de 
afdelingen strikt gescheiden worden naar tech-
niek.’ Met dat betoog ging je regelrecht in tegen 
de ‘monodisciplinaire’ atelierstructuur – schil-
derkunst, beeldhouwkunst, vrije grafiek – van 
het K.A.S.K.
W.V.M.: Ik morrelde aan de zekerheden 
waarop het atelieronderwijs gestoeld was.
K.B./D.P.: Verder stel je: ‘Het zijn echter vooral 
de conceptuelen die kwaad bloed gezet hebben in 
verschillende ateliers.’ 
W.V.M.: Inderdaad. Men had er grote moei-
te mee dat ik over die zogenaamde ‘concep-
tuelen’ lesgaf. Men vond dat geen kunst. 
Sociologisch onderzoek of  taalspelletjes 
noemde men dat.
K.B./D.P.: Vervolgens schrijf  je: ‘Wat komen 
moest kwam dan ook met het op de voorgrond 
treden van een exorbitante heftige schilder-
kunst. Omstreeks 80 raken de schilderkunst-
ateliers in een euforische stemming. Nu was het 
uur der picturale vergelding gekomen.’ Werd het 
succes van de nieuwe schilderkunst op het 
K.A.S.K. expliciet tegen jou uitgespeeld?
W.V.M.: Er heerste in ieder geval een enor-
me hoerastemming in het K.A.S.K. nadat de 
schildershype was losgebroken – dat gold 
natuurlijk vooral voor de ateliers Schilder-
kunst.
K.B./D.P.: In de bloemlezing uit de reeds 
genoemde enquête onder de studenten valt voor-
al de niet te overziene diversiteit van de antwoor-
den op. De ene gelooft in de mogelijkheden van 
kennisverwerving in een kunstschool: ‘Wanneer 
er in de academie niets kan aangeleerd worden, 
zou ik hier niet zitten en wanneer kennis geen 
nut heeft zou ik niet lezen, geen meningen uit-
wisselen, nooit de actualiteit volgen en zeker niet 
naar zo’n school komen als de academie.’ Een 
andere student beweert net het tegendeel: 
‘Kunstfilosofische teksten zijn saai, moeilijk 
geschreven. Ik doe alleen aan zelf-opzoeking.’ Er 
valt werkelijk geen lijn in te trekken. 
W.V.M.: Dat was ook de belangrijkste con-
clusie die ik aan de enquête overhield. Nieuw 
was dat voor mij overigens niet. Ik werd al 
jaren met die diversiteit geconfronteerd in de 
klas. Trachtte ik een moeilijk oeuvre te ana-
lyseren, dan vond men mij te ‘moeilijk’; 
besprak ik daarentegen een toegankelijker 
oeuvre, dat zich makkelijker liet benaderen, 
dan kreeg ik van een ander deel van de klas 
het verwijt dat ik de lichte toer aan het 
opgaan was. Lesgeven was een aartsmoeilij-
ke evenwichtsoefening. Iedere jaar opnieuw, 
bij elke groep, moest ik weer proberen een 
weg te vinden; elk groep reageerde immers 
op een andere manier op wat ik te vertellen 
had. Met die problemen werd ik via mijn 
enquête in alle hevigheid geconfronteerd.
K.B./D.P.: Heb je reacties op je tekst gekregen, 
bijvoorbeeld van de atelierdocenten?
W.V.M.: Ja, maar die betroffen niet zozeer de 
inhoudelijke visie op de atelierstructuur of  
de plaats van de schilderkunst die ik in mijn 
tekst formuleerde. De atelierdocenten wis-
ten immers al geruime tijd hoe ik over die 
onderwerpen dacht. Wat hen echter enorm 
tegen de borst stuitte, was dat Vlerick toe-
stemming had verleend om een dergelijke 
tekst in ‘zijn’ afscheidsboek op te nemen. 
Vlerick, toch zelf  een schilder, had er nauw-
lettend op toegezien dat mijn tekst gepubli-
ceerd werd zonder dat er ook maar een let-
ter aan veranderd werd.
K.B./D.P.: Dat kan je je vandaag niet meer 
voorstellen.
W.V.M.: Inderdaad. 
K.B./D.P.: Heb je later nog dergelijke teksten over 
de ‘interne keuken’ van het K.A.S.K. geschreven?  
W.V.M.: Nee, mijn bijdrage aan het 
afscheidsboek van Vlerick is de laatste in 
zijn soort geweest. Ik vond dat het K.A.S.K. 
na het afscheid van Vlerick in 1988 steeds 
minder het vrije klimaat bood dat tot het 
schrijven van dergelijke teksten uitnodigde.

Transcriptie: Soetkin Beerten & 
 Ernstjan van Geest
Redactie: Dirk Pültau 



De Witte Raaf  – 165 / september – oktober 2013 11

J.V.I.: Ja, ik heb gepoogd enkele teksten te 
lezen die hij aan Artefactum had bijgedra-
gen. Eerlijk gezegd kon ik niet echt volgen.
K.B./D.P.: Als kunstcriticus stond hij voor zeer 
uitgesproken zienswijzen, die hij in knetterende 
metaforen verpakte. Als docent vulde hij zijn rol 
blijkbaar volledig anders in.
J.V.I.: Ja, dat is mijn ervaring geweest. Mocht 
hij zijn mening voortdurend hebben probe-
ren op te dringen aan mij, dan hadden we 
elke week ruzie gehad. Als jonge smeerlap 
had ik dat niet aanvaard. Maar ik heb nooit 
het gevoel gehad dat hij ons in de een of  
andere richting probeerde te duwen.
K.B./D.P.: Konden jullie zelf  ook onderwerpen 
suggereren aan Van Mulders?
J.V.I.: Misschien had dat gekund, maar ik 
denk niet dat iemand dat ooit heeft gedaan.
K.B./D.P.: Gebeurde het dat Van Mulders jou zo 
enthousiast gemaakt had over een tentoonstel-
ling dat je die ook ging bezoeken?
J.V.I.: Dat is mogelijk, maar ik heb er geen 
specifieke herinnering aan. Vergeet niet dat 
wij zeer veel les hadden; de week was goed 
gevuld.
K.B./D.P.: Ging je in die tijd überhaupt naar 
tentoonstellingen kijken? 
J.V.I.: Ja, maar zeer gedoseerd. Als begin-
nend kunstenaar had ik veel tijd nodig om 
alles te verwerken. Ik woonde in het 
Prinsenhof, vlakbij het Gewad. Ik liep gere-
geld binnen in de Copyright, de kunstboek-
handel die daar toen gevestigd was en 
bezocht de tentoonstellingen die door Joost 
Declercq werden georganiseerd. Ik herinner 
me ook Guillaume Bijls Casino in de 
Vereniging voor het Museum van Heden-
daagse Kunst aan de Recolettenlei. Die ten-
toonstelling bezocht ik onder impuls van 
Leo Van Damme, een andere docent van 
me. In Antwerpen was ik vaak te vinden in 
Club Moral van Danny Devos en Anne-Mie 
Van Kerckhoven.
K.B./D.P.: Welk vak doceerde Leo Van Damme?
J.V.I.: Hij gaf  Esthetica. Gedurende een 
geheel jaar lazen we het boek Modern 
Painting and the Northern Romantic Tradition: 
Friedrich to Rothko van Robert Rosenblum. 
Dat was fantastisch. Van Damme en Van 
Mulders waren twee geëngageerde mensen, 
maar hun omgang met de studenten was 
totaal verschillend. Ik herinner me dat ik 
een keer in de Voldersstraat liep en Leo 
tegenkwam. Hij vroeg me of  ik tijd had en 
toen ik daar positief  op antwoordde, nam 
hij me mee naar allerlei tentoonstellingen. 
Met Van Mulders had ik alleen contact tij-
dens de lessen. Vanaf  het tweede jaar 
doceerde Van Mulders trouwens het vak 
Esthetica. Zijn werkwijze was helemaal 
anders dan die van Van Damme.
K.B./D.P.: In welke zin?
J.V.I.: In zijn cursus stonden teksten van 
kunstfilosofen centraal. We werden uitge-

daagd om vragen te stellen en te discussië-
ren. Hij drong niets op. Hij liet je je eigen 
mening vormen en het was je eigen verant-
woordelijkheid wat je ermee deed. Ik had 
ook de indruk dat hij losser was. Het waren 
levendige gesprekken. Het was van belang 
dat er verschillende visies op kunst werden 
gearticuleerd. Hij gaf  ook stencils aan ons 
die ik gretig las. Ik herinner me papers over 
Roland Barthes en Michel Foucault. Soms 
stond ik argwanend tegen dat soort den-
kers. Het goede was dat hij dat doorbrak – 
hij maakte je ervan bewust dat die achter-
docht gebaseerd was op clichés. Dat was 
niet onbelangrijk.
K.B./D.P.: Welke herinnering heb je aan de exa-
mens van Wim Van Mulders?
J.V.I.: Ik meen dat ik nooit een mondeling 
examen bij hem heb afgelegd. We moesten 
een tekst schrijven die hij beoordeelde. Ik 
haalde trouwens goede cijfers, onder andere 
voor een tekst over de schoenen van Van 
Gogh, refererend aan de tekst De oorsprong 
van het kunstwerk van Martin Heidegger. 
Door Eddy Muyllaert, die het vak Kunst-
geschiedenis gaf, werden we wel mondeling 
geëxamineerd.
K.B./D.P.: Aan welke andere docenten hou je 
goede herinneringen over?
J.V.I.: Aan Dirk Liefooghe, die Film geschie-
denis doceerde. Hij kon filmscènes op een 
verbluffende manier duiden. Ook aan Eric 
Verhal moet ik nu denken, niet zozeer aan 
zijn lessen, maar aan zijn examen. Hij vroeg 
ons om Het Lam Gods uit het hoofd te teke-
nen. Dat kon tellen! Maar hij had gelijk. Je 
studeert schilderkunst in de stad waar dat 
meesterwerk hangt: als je niet was gaan kij-
ken, wat zat je daar dan te doen?
K.B./D.P.: Toen we je benaderden met het ver-
zoek om een gesprek met je te hebben over je 
studietijd aan de Koninklijke Academie en de 
lessen van Wim Van Mulders, stelde je dat ‘je 
nog steeds put uit zijn ‘erfenis’’. Kan je daar toe-
lichting bij geven?
J.V.I.: Ten eerste is er de ongelofelijke hoe-
veelheid informatie die hij heeft doorgege-
ven in zijn twee cursussen, Kunstactualiteit 
en Esthetica. Daarnaast – en dat is mis-
schien nog belangrijker – heb ik veel gehad 
aan zijn houding, zijn mentaliteit, zijn mis-
sie om gedachten en inzichten door te 
geven. Door Van Mulders werd ik me ervan 
bewust dat een schilderij meer is dan wat 
verf  op een doek, en ook een wereld van 
kennis en reflectie omvat. Dat is een kapi-
taal inzicht, waarvan ik me wellicht pas na 
mijn studies ten volle bewust ben geworden.
K.B./D.P.: Hoe bracht hij dat specifieke inzicht 
over?
J.V.I.: Ik herinner me dat hij op een gegeven 
moment het werk besprak van de Nieuwe 
Wilden. Een van die schilders had gesteld 
dat een kunstenaar niet over zijn eigen werk 

kan spreken. Van Mulders gaf  daar geen 
commentaar op, maar de toon waarop hij 
het vermeld had, was zonder meer cynisch. 
Dat ben ik nooit vergeten en ik stelde me de 
vraag of  ik wel iets over mijn eigen werk te 
zeggen had. Als dat niet het geval is, waar 
ben je dan eigenlijk mee bezig? Het duurde 
jaren vooraleer ik dat kon: nadenken, zin-
nen bouwen, de discipline ontwikkelen om 
te leren spreken over mijn werk. Het gaat er 
niet om dat je alles van naaldje tot draadje 
kan uitleggen, maar dat je een discours hebt 
over je werk naarmate het zich ontwikkelt. 
Van Mulders wees ons op het belang daar-
van, in tegenstelling tot de praktijkdocen-
ten. ‘Voelt ge dat niet, die materie’, verder 
kwamen die mensen niet. Of: ‘Steek er nog 
wat rood in’. Ik dacht bij de start van mijn 
opleiding dat we massa’s informatie zouden 
krijgen en dat we voortdurend zouden wor-
den uitgedaagd, maar het was huilen met 
de pet op. Het was bovendien enorm frustre-
rend dat de meeste studenten dat normaal 
vonden.
K.B./D.P.: Waarom bleef  je naar het atelier 
gaan als je er toch weinig of  niets opstak?
J.V.I.: Ik kon die mensen niet beter ergeren 
dan door steeds aanwezig te zijn. Mij kregen 
ze daar niet buiten. Voortdurend zocht ik de 
confrontatie op. Claude Yande, die twee jaar 
hoger zat en vooral met performances bezig 
was, was mijn spitsbroeder. We hebben het 
leven van die docenten ontzettend zuur 
gemaakt. Als we geen amok maakten bin-
nen de muren van de academie, dan erbui-
ten. Samen met Claude heb ik de UCO-
gebouwen in het centrum van Gent 
gekraakt. We vonden dat we te weinig ruim-
te hadden om te schilderen.
K.B./D.P.: Wat schilderde je in je academietijd?
J.V.I.: In het tweede jaar schilderde ik grote 
pornografische schilderijen van menstrue-
rende vrouwen. In het derde jaar waren het 
homoseksuele dwergen. En daarna bruggen 
en gebouwen en vijvers. In het vierde jaar 
was ik compleet het noorden kwijt. Plots 
merkte ik dat er te veel Dierickx in mijn 
werk was geslopen. Dat was gebeurd zonder 
dat ik dat goed en wel beseft had. 
‘Godverdomme, ik zit ook in de Gentse 
school!’ Dat was echt het moment om af  te 
studeren.
K.B./D.P.: Heb je Van Mulders ooit om com-
mentaar op jouw werk gevraagd?
J.V.I.: Neen, dat durfde ik niet. Ik wist dat ik 
met mijn werk nog nergens stond; het was 
te vroeg om mijn werk aan een kunstcriti-
cus of  -theoreticus te tonen. Bovendien, als 
hij gedaan had met lesgeven, pakte hij zijn 
valiesje en verdween hij meteen.
K.B./D.P.: Wat heb je na je opleiding gedaan?
J.V.I.: Ik ben gaan werken bij Volvo. Ik kreeg 
er een ‘opleiding’ tot ongeschoold arbeider 
en stond er aan de lopende band. Op die titel 
ben ik nog steeds trots: ongeschoold arbei-
der. Met de kunstwereld wou ik even niets 
meer te maken hebben. Ik wilde me ‘ontgif-
ten’; ik moest die vierjarige academieoplei-
ding uitzweten. Ik smeet alles in een contai-
ner, inclusief  mijn diploma. Wat had ik in de 
academie opgestoken over de techniek van 
het schilderen? En over verf, toch het basis-
materiaal van de schilder? Niets, tweemaal 
niets! De enige cursus die daarover handel-
de, werd gegeven door Herman Hilderson, 
die ook chemie gaf  aan de industrieel inge-
nieurs. Hilderson was een oerconservatieve 
man, maar zijn materiaalkennis was feno-
menaal. Over verven en pigmenten wist hij 
alles. De praktijkdocenten hadden me daar-
over nooit iets verteld. Dat is toch niet te 
geloven!
K.B./D.P.: Was je dan volledig gedemotiveerd 
toen je de deuren van de academie achter je 
dichttrok?
J.V.I.: Neen, integendeel, ik was zeer gemoti-
veerd. De schilderkunst was extreem 
belangrijk voor mij. Het was mijn roeping 
om de schilderkunst – en ook de geschiede-
nis van de schilderkunst – levendig te hou-
den. Over Van Eyck, Tintoretto, Goya en 
Mondriaan wilde ik leren spreken. Ik wou 
volledig opnieuw beginnen, niet om schil-
der te worden, maar om te weten hoe een 
schilderij in elkaar zit – eigenlijk was dat 
ook de reden geweest om te gaan studeren 
aan de Academie.
K.B./D.P.: Hoe ‘leerde je spreken’ over schilder-
kunst?
J.V.I.: Ik heb mij eerst een jaar lang toegelegd 
op de studie van het werk van Tintoretto. Ik 
wilde alles weten over zijn manier van schil-
deren en zijn beeldtaal.
K.B./D.P.: Schilderde je zelf  nog?
J.V.I.: Als je in een bedrijf  zoals Volvo werkt, 

dan kan je niet schilderen. Het eerste jaar 
heb ik hooguit schetsen en tekeningen 
gemaakt en teksten geschreven. Mijn vin-
gers jeukten, maar het probleem was dat ik 
bij Volvo niet buiten raakte. Ik mocht niet 
stoppen, want dan moesten ze opnieuw 
iemand opleiden tot ongeschoold arbeider. 
Toen ik uiteindelijk zei dat ik een academie-
opleiding achter de rug had, kreeg ik mijn 
C4. Na twee jaar werkloos te zijn geweest, 
ben ik als klusjesman bij mimetheater 
Sabbattini aan de slag gegaan, parttime, in 
een DAC-statuut. Ik voelde mij schuldig dat 
ik van een werkloosheidsuitkering leefde.
K.B./D.P.: Vond je toen de tijd om te schilderen?
J.V.I.: Ja, ik ben opnieuw van nul begonnen. 
Alle mogelijke verven, verdunningsmidde-
len, pigmenten en verfborstels heb ik uitge-
test. Met de meest diverse technieken heb ik 
geëxperimenteerd. Op het vlak van materi-
aalkennis en technische bagage wou ik alles 
weten. Ik verslond boeken, schuimde musea 
af  en probeerde zoveel mogelijk uit. Met 
kunstenaars had ik geen contact, tot ik 
begin jaren 90 Luc Tuymans en zijn vriend 
Bob Van Ruyssevelt ontmoette. Het was het 
begin van een langdurige uitwisseling die in 
het teken van de schilderkunst stond. We 
spraken elkaar minstens een keer per 
maand. Eind jaren 80, begin jaren 90 begon 
ik te geloven dat ik het kunstenaarschap 
aankon.
K.B./D.P.: Wanneer heb je het werk gereali-
seerd dat jij beschouwt als het begin van je oeu-
vre?
J.V.I.: In 1989, denk ik. Het was een klein 
paneeltje, waarin ik uitdrukking gaf  aan de 
tegenstrijdigheid van de gruwel van de 
Eerste Wereldoorlog en de schoonheid van 
oorlogskerkhoven.
K.B./D.P.: Heb jij na je academieopleiding nog 
contact gehouden met Van Mulders? 
J.V.I.: Nee, ik ben hem nog een keer per toe-
val tegengekomen in een museum. We heb-
ben elkaar begroet, maar niet met elkaar 
gebabbeld. Hij is verlegen, denk ik, en zelf  
ben ik ook niet erg sociaal.

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Koen Brams

Jan Van Imschoot

De helden van 1918, 1989
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GALERIE 
VAN  
GELDER
Principle of  
Uncertainty / Open
Klaas Kloosterboer
tot 12/10

Curate This
Jonas Lund
Curator Gerben Willers
tot 12/10

Amsterdam Drawing
19/09–22/09

C’est la vie! 
Sylvie Fleury
Opening/Performance: 
19/10, 17.00–19.00
19/10–27/11

in AP:  
Curator Gerben Willers
19/10–27/11

GALERIE 
PAUL  
ANDRIESSE
Beatific
Jan van de Pavert
tot 12/10

Amsterdam Drawing
19/09–22/09

New Ceramics and 
Drawings
Stephen Wilks
19/10–01/12

ART  
AFFAIRS
Amsterdam Drawing
herman de vries (solo)
19/09–22/09

Original Drawings on Paper, 
a group show
13/09–18/10

Guest @ Art Affairs
Otto Krol
26/10–03/11

SLEWE 
GALLERY
Studioprojects
Paul Drissen
tot 12/10

Das andere Quadrat und 
Tondo
Günter Tuzina
19/10–23/11

Amsterdam Drawing
19/09–22/09

Artissima Torino
08/11 tot 10/11

GALERIE  
DE  
EXPEDITIE
Amsterdam Drawing
Pieterjan Ginckels,  
Erik Andriesse,  
Leo Vroegindeweij,  
Jakup Ferri
19/09–22/09

WILLEM  
BAARS  
PROJECTS
II TENKI group show with 
japanese artists
Hiromi Iuchi, Shizu Mizuno, 
Hiroyuki Nisougi, Fuyuhiko 
Takata, Masakazu Takatori
07/09–12/10

temporarily no further 
shows planned

C&H ART 
SPACE
Escape Landscapes
Lara Mezzapelle, Giacomo 
Deriu
tot 12/10

New Works
Clelia Zida,  
Joe Holbrook
Opening:  
19/10, 15:00-19:00
19/10–23/11

Amsterdam Drawing
19/09–22/09

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

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 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 
tot 12/10 wo–za: 12–18u
na 12/10 enkel op afspraak)
www.baarsprojects.com

Galerie Paul Andriesse
Leliegracht 47 
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FIEKE KONIJN

De eerste indrukken van de tentoonstelling 
De l’Allemagne 1800-1939, die onlangs in 
het Louvre werd gehouden, waren overdon-
derend. Voor wat hier bij elkaar was gebracht 
zou men heel Duitsland moeten afreizen. 
Een groot aantal Duitse stedelijke musea, 
van Berlijn tot München, Dresden, Weimar, 
Frankfurt, Hamburg, Lübeck, Leipzig, 
Stuttgart, Keulen, Essen en Wuppertal, 
waren immers bereid gevonden hun top-
stukken, sleutelwerken van de Duitse kunst-
geschiedenis, uit te lenen. Een dergelijke 
ambitieuze representatie van Duitse kunst 
in het belangrijkste museum van Frankrijk 
was mogelijk doordat de tentoonstelling 
gekoppeld was aan de viering van het vijf-
tigjarig bestaan van het Élysée-verdrag uit 
1963, dat de normalisering van de Frans-
Duitse betrekkingen moest bezegelen. De 
expositie was bovendien uniek omdat het de 
eerste keer was dat, met in totaal 200 schil-
derijen en tekeningen, in Frankrijk een 
omvangrijk overzicht was te zien van Duitse 
kunst van de 19de eeuw tot aan de Tweede 
Wereldoorlog. Gemeten naar de bezoekers-
cijfers – meer dan 3400 per dag – was de 
tentoonstelling een succes, gemeten naar 
de vele persreacties een succès de scandale. 
Direct na de opening barstte namelijk in de 
Duitse kranten felle kritiek los op de opzet 
van de expositie en het beeld dat daarin van 
‘de’ Duitse kunst werd gegeven. Bovendien 
had Andreas Beyer, sinds 2009 directeur 
van het Deutsches Forum für Kunst-
geschichte in Parijs en initiator van de ten-
toonstelling, zich al vóór de opening van het 
resultaat gedistantieerd uit ontevredenheid 
over de wending die het Louvre aan de expo-
sitie had gegeven. De discrepantie tussen de 
positieve en negatieve opinies bevestigde dat 
er bij de beeldvorming van Duitse kunst nog 
veel Frans-Duitse misverstanden mogelijk 
zijn, wat gezien de context van het Élysée-
verdrag en het nadrukkelijke beschermheer-
schap van kanselier Angela Merkel en presi-
dent François Hollande niet van ironie 
ontbloot is.
 De aftrap voor de polemiek werd gegeven 
in de recensies van Adam Soboczynski en 
Niklas Maak in Die Zeit en de Frankfurter 
Allgemeine, met de koppen Auf  dem Sonderweg 
en Aus tiefem Tal zu Riefenstahl. Beiden vielen 
vooral over een zaal met schilderijen van 
Arnold Böcklin, Anselm Feuerbach en Franz 
von Stuck. Volgens hen zou hier de indruk 
worden gewekt dat de kiem voor de nazitijd 
al in deze periode kan worden gesitueerd. De 
citaten liegen er niet om: Soboczynski noemt 
dit het geheime centrum, een gifpil, een zaal 
die materiaal biedt voor de ‘Unheils-
verstrickung der Deutschen’ die rechtstreeks 
naar de nationaalsocialistische vernieti-
gingspolitiek zou voeren. Maak zette er nog 
een tandje bij: met de zaalteksten zou het 
Louvre suggereren dat de Duitsers zich na 
een kort moment van fascinatie voor de 
Oudheid in hun wouden terugtrokken en 
daar, in het bemoste struikgewas, ‘unter den 
giftigen Farben von Erde und Schimmel’ 
rond 1900 krankzinnig werden tot ze uit-
eindelijk ten tijde van het nationaalsocialis-
me weer tevoorschijn kwamen.1 Door enke-
le Duitse critici werd de tentoonstelling zelfs 
geassocieerd met de huidige Europese fric-
ties tussen Noord en Zuid, en uitgelegd als 
een poging van de Fransen om hun culturele 
superioriteit ten opzichte van het econo-
misch sterkere Duitsland te bewijzen. Hans 
Belting herinnerde er in The Germans and 
their Art, a Troublesome Relationship al aan 
‘how much art was, and still is, a matter of  
national concern in Germany, and to what 
degree it is mediated by contemporary inte-
rest and myth’. De rel moest op hoog niveau, 
door de Duitse ambassadeur in Frankrijk, 
gesust worden en noodzaakte Henri 
Loyrette, president-directeur van het 
Louvre, om op 12 april in een ingezonden 
brief  aan Die Zeit de opzet van de expositie te 
verdedigen. Loyrette verklaarde dat er geen 
sprake was van enige offensieve intentie en 
dat de suggestie van een continuïteit tussen 
romantiek en nazisme juist uit alle macht 
was vermeden.2

Hoe kan het dat deze presentatie in de 
Duitse receptie op zoveel weerstand stuitte? 
Zoals een gematigder criticus laconiek vast-
stelde, speelde ongetwijfeld een rol dat 
Duitsers het nu eenmaal niet verdragen 
wanneer anderen een beeld van hen schet-
sen.3 En dat ze het bovendien over dat beeld 
onderling nooit eens zijn, kan men daaraan 
toevoegen, iets wat het Louvre zich beter 
had moeten realiseren. Toch lag het niet uit-
sluitend aan de lichtgeraakte Duitse ziel. 
Essentiëler was dat de presentatie werd ver-
troebeld door twee over elkaar heen gescho-
ven tentoonstellingsconcepten en dat, gege-
ven het gecompliceerde onderwerp, de 
visuele enscenering – hoe indrukwekkend 
ook – te eendimensionaal was uitgewerkt. 

Diachronie versus teleologie

In zijn oorspronkelijke plan wilde Beyer, 
voortbordurend op een eerdere Goethe-
expositie in 2012 in Weimar, Goethe cen-
traal stellen. Hij zou als het ijkpunt optre-
den waar alle ontwikkelingen in de Duitse 
cultuur, van de romantiek tot in de 20ste 
eeuw, zich affirmatief  dan wel afwijzend toe 
verhouden. Contrasterende attitudes, zoals 
de neoclassicistische navolging van de 
antieken tegenover het verzet daartegen 
door de Nazareners, of  de romantische 
landschapssymboliek tegenover de verken-
ning van wetmatigheden van de natuur, 
zouden alle in relatie worden gezien tot 
diens intellectuele erfenis. Zelfs het mens-
beeld van het expressionisme is via de tra-
gisch vereenzaamde, door hoogmoed in 
geweld en oorlog verwikkelde Faust met 
Goethe te verbinden, aldus Beyer in het 
voorwoord van de catalogus. Beyer bestrijdt 
dat hij daarmee een teleologische interpre-
tatie aan de geschiedenis geeft en benadrukt 
dat hij juist een diachronische benaderings-
wijze voorstaat. Echt overtuigend klinkt dat 
echter niet. Zowel in het voorwoord als in 
een van zijn artikelen in de catalogus voert 
hij aan dat er een rechte lijn loopt van het 
Weimar van Goethe naar het later aldaar 
gevestigde Bauhaus. In dat artikel geeft hij 
een heldere analyse hoe Goethe esthetische 
waardering loskoppelt van materiële waar-
de, wat onder meer zichtbaar is in diens 
sobere interieur; maar het gaat toch wat ver 
om daar een aankondiging van het 20ste-
eeuwse ‘less is more’ in te zien.4

 Hoe deze diachronie uitgewerkt zou wor-
den komt naar voren in het perscommuni-
qué dat het Deutsche Forum für Kunst-
geschichte uitbracht, en dat kennelijk werd 
opgesteld vóór de aanpassingen door de 
Franse conservatoren. De eerste afdeling 
zou de tegenstelling laten zien tussen 
Goethes oriëntatie op de Griekse oudheid en 
die van de Nazareners op de Middeleeuwen, 
evenals opposities bij de historisering en 

mythologisering van het landschap, van de 
tegenpolen Leo von Klenze en Caspar David 
Friedrich tot aan Max Beckmann. De twee-
de afdeling zou over Goethes natuurweten-
schappelijke belangstelling gaan, met speci-
ale aandacht voor de invloed van zijn 
kleurenleer, gaande van Philipp Otto Runge 
tot en met het Bauhaus en Paul Klee. De 
derde sectie zou de betekenis toelichten van 
Goethes Faust voor het moderne zelfbegrip 
van de mens, te beginnen bij Adolph Menzel 
tot aan Beckmann en zijn tijdgenoten.5 
Loyrette achtte echter het sterke accent op 
Goethe voor het Franse publiek, dat weinig 
bekend is met Duitse 19de-eeuwse kunst, 
niet opportuun. In zijn weerwoord in Die 
Zeit legt hij uit dat een dergelijk specialis-
tisch thema niet geschikt is voor het brede 
publiek dat het Louvre nu eenmaal trekt, 
zonder er zich over uit te spreken of  hij the-
oretisch met de centrale positie van Goethe 

kan instemmen. Met behoud van de driede-
ling ‘verleden’, ‘natuur’ en ‘mens’ werd het 
concept omgebogen tot een exposé over de 
connectie tussen verschuivingen in de 
kunst en de politieke geschiedenis van de 
natie, iets wat de geïrriteerde Beyer de 
opmerking ontlokte dat men de geschiede-
nis van een land of  volk niet via zijn kunst-
werken kan vertellen.6 Terwijl de hoofdthe-
ma’s ontwikkeld waren om Goethes statuur 
te verkennen, werd het hele Duitslandbeeld 
nu opgehangen aan de omgang met het 
verleden, de specifieke verhouding tot de 
natuur en het bijzondere mensbeeld. 
Terecht merkte Beyer op dat dit een simplifi-
catie is en er zoveel andere facetten bij 
betrokken hadden moeten worden voor een 
evenwichtiger presentatie. Behalve dat 
Goethe er goeddeels uitgeschreven werd, 
valt verder op dat Gottlieb Schick, Max 
Slevogt, en Ernst Ludwig Kirchner niet in de 
tentoonstelling zijn terechtgekomen, terwijl 
ze wel in het perscommuniqué worden 
genoemd.

Een parcours van contrasten

Hoewel het volgens Loyrette uitdrukkelijk 
niet de bedoeling was om de Duitse identi-
teitsvorming als een rechtlijnig chronolo-
gisch verhaal te presenteren, gaf  de inrich-
ting wel aanleiding het zo te ervaren. Dat 
lag in belangrijke mate aan de verbindende 
zaalteksten waarin de fasen van de Duitse 
natievorming werden beschreven, noodge-
dwongen natuurlijk sterk vereenvoudigd. 
De nijver lezende bezoeker kon de kunst 
daardoor gemakkelijk als illustratie van de 
geschiedenis gaan beschouwen. Daarnaast 
was de overgang tussen de drie hoofdthe-
ma’s zo diffuus dat de tijdsprongen daartus-
sen gemakkelijk over het hoofd gezien kon-
den worden. Zo ontstond dus toch, mede 
door de architectuur van de zalen, een bijna 
lineair parcours.
 Visueel was de expositie opgebouwd uit 
sfeercontrasten tussen de zalen, die tot het 
maximale werden opgevoerd. Opmaat en 
tevens slot voor De l’Allemagne vormde een 
rotonde waar de bezoeker werd omgeven 
door tien metershoge collages van houtsne-
den (1982-2013) op doek van Anselm 
Kiefer. Een smalle gang leidde vervolgens 
naar het openingsbeeld van de tentoonstel-
ling, Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins 
bekende portret Goethe in der Campagna 
Romana uit 1787. Goethe voorlopig losla-
tend werd het beginpunt van de zoektocht 
naar een eigen identiteit in de eerste ten-
toonstellingszaal gelegd bij de oprichting 
van de Lukasbund in Wenen in 1808 door de 
Nazareners Franz Pforr en Friedrich 
Overbeck. Direct bij binnenkomst was een 
getekende voorstudie uit 1812 van 
Overbecks beroemde schilderij Italia et 
Germania te zien. De twee naar elkaar toege-
bogen allegorische vrouwenfiguren verbeel-
den volgens Overbeck de voortdurende ver-
nieuwing die uit de fusie van deze twee 
culturele inspiratiebronnen voortkomt, als 
een manifest voor het culturele programma 
van zijn generatie. Er volgden een aantal 
fraaie voorbeelden van de adaptatie door 
‘Germania’ van de stijl en de compositie-
schema’s van kunstenaars als Fra Angelico, 
Perugino en Rafaël, zoals de op Fra Angelico 
geïnspireerde Annunciatie uit 1820 van 
Julius Schnorr von Carolsfeld. Overheerste 
hier de religieuze thematiek, in de volgende 
zaal waren riddermotieven en volksverha-
len (veelal ontleend aan de bewerkingen 
van Clemens Brentano) het verbindende 
thema, zoals bijvoorbeeld in het sprookjes-
achtige schilderij Heimkehrender Harfner 
van Adrian Ludwig Richter uit 1825-1826. 
Het middeleeuwse primitivisme dat in deze 
schilderijen gepaard gaat aan een virtuoos 
precieze schildertrant, werd in de zaaltekst 
als ‘primitivisme politique’ getypeerd: het 
doelgericht ontwerpen van een op het 
Duitse verleden geïnspireerde verbeeldings-
wereld in reactie op de post-Napoleontische 
staatkundige veranderingen. Hierna kwam 
men in een zaal met uitsluitend geïdeali-
seerde voorstellingen van zowel classicisti-
sche tempels als gotische kerken. Het adem-

Frans-Duitse misverstanden
Over De l’Allemagne 1800-1935. De Friedrich à Beckmann in het Louvre

Leo von Klenze

Die Walhalla, 1836 

Caspar David Friedrich

Die Kathedrale, ca. 1818
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benemende effect van dit ensemble werd 
nog versterkt door de lavendelblauwe wan-
den van de zaal. Aan de ene zijde hingen 
Von Klenzes Die Walhalla (1836) en zijn 
Ideale Ansicht der Akropolis (1846), ertegen-
over Carl Hasenpflugs Idealansicht des Kölner 
Doms (1834-1836) en Johann Anton 
Ramboux’ documenterende aquarellen van 
diverse fasen van de voltooiing van deze 
Dom. Het project om de Keulse Dom af  te 
bouwen startte met de vondst van de origi-
nele tekeningen in 1814 en 1816, en werd 
het symbool voor het verlangen naar Duitse 
eenheid. Met Friedrichs Junotempel in 
Agrigent (1830) – een buitenbeentje in 
diens oeuvre waarop de klassieke tempelru-
ine in tegenlicht afsteekt tegen een atmosfe-
risch, weinig Italiaans landschap – en zijn 
Die Kathedrale (ca. 1818) – een in wolken 
zwevend visioen van een übergotische kerk-
façade – werd nog eens onderstreept dat 
beide oriëntaties, die op de oudheid en die 
op het Duitse gotische verleden, naast 
elkaar aanwezig waren.
 Tot hier was de connectie tussen bewe-
gingen in de kunst en het proces van natie-
vorming vrij overtuigend. De afsluitende 
zalen van dit eerste hoofdstuk van de expo-
sitie waren echter veel speculatiever. 
Opnieuw werd een generatie geïntrodu-
ceerd die de inspiratie voor haar thema’s en 
zijn schilderachtige koloriet in Italië zocht. 
Onder de titel ‘Italie encore: l’élégie’, en met 
dromerige, bucolische scènes van de vroege 
Böcklin, zijn lyrisch melancholieke Villa am 
Meer (1878) en de naakten van Hans von 
Marées, suggereerde deze zaal een escapisti-
sche fase in de Duitse kunst. In contrast 
daarmee werd in de laatste zaal – de steen 
des aanstoots bij de kritiek – een directe 
relatie gelegd tussen de Duitse eenwording 
na de overwinning op Frankrijk in 1870 en 
een uitbarsting van vitalisme in de kunst. 
De omslag naar het dionysische was inder-
daad nogal dwingend geïllustreerd met de 
femmes fatales Medea (1873) en Lucrezia 
Borgia (1864) van Anselm Feuerbach, het 
uiterst broeierige Kampf  ums Weib (1905) 
van Franz von Stuck, de burleske Spiel der 
Nereiden (1886) en Nessus und Deianeira 
(1898) van de late Böcklin, en ten slotte 
Perseus und Andromeda (1900) van Lovis 
Corinth.
 Hierop volgde – wederom diachronisch – 
de afdeling waarin de bijzondere verhou-
ding tot de natuur werd behandeld, vanaf  
Goethes natuurstudies via de innovatie van 
het landschap door Friedrich en Philipp 
Otto Runge naar de meer realistische 
Alpenlandschappen van Carl Gustav Carus 
en Joseph Anton Koch, tot aan de zoge-
noemde neoromantische landschappen van 
de jaren 30 van Franz Radziwill, Otto Dix en 
Paul Klee. Of  de bezoeker dit door had is 
zeer de vraag, mogelijk vielen de sprongen 
in de tijd alleen de geoefende kijker op. 
Bijzonder was het geëxposeerde intussen 
wel. Uit Weimar waren voorbeelden van 
Goethes onverzadigbare onderzoeksdrift 
aanwezig: verzamelde gesteenten en plan-
ten, landschapsstudies (de uitbarsting van 
de Vesuvius), kleurenstudies en kaartjes 
waarmee hij optische effecten bestudeerde. 
Ontroerend was het manuscript van zijn 
beroemde gedicht Gingko biloba (1815) met 
twee blaadjes van de gingko erbij geplakt. 
Van Friedrich waren in twee zalen zoveel 
werken bijeengebracht – vijftien, wat het 
totale aantal Friedrichs in de expositie op 
negentien bracht – dat gerust van een mini-
tentoonstelling binnen het geheel gespro-
ken kon worden.
 Het meest problematisch was het laatste 
hoofdstuk van de tentoonstelling, ‘Ecce 
Homo’ getiteld. Van Radziwill stapte men 
terug in de tijd naar Adolph Menzels 
Eisenwalzwerk (Moderne Cyklopen) (1872-
1875), het icoon van het industrialiserende 
Duitsland. Verrassender voor mij waren zijn 
realistische studies van koppen, observaties 
van de moderne mens. Verder werden in dit 
kabinet optimisme en pessimisme over de 
modernisering tegenover elkaar gezet, met 
fragmenten uit de films Berlin, Symphonie 
der Grossstadt van Walther Ruttmann en 
Metropolis van Fritz Lang, beide uit 1927. 
Het parcours waaierde hierna uit in ver-
schillende compartimenten waarin het 
motief  van de faustische mens werd uitge-
werkt. Middenin lag een filmzaaltje waar 
fragmenten waren te zien uit Die Menschen 
am Sonntag (1930) naar een scenario van 
Billy Wilder en Fred Zinneman, tegenover 
een extract uit Olympia, de propagandafilm 
van Leni von Riefenstahl voor de Olympische 

spelen van Berlijn van 1936. Een vleugje 
prefiguratie van Hollywood oog in oog met 
de zielloze softporno van Griekse standbeel-
den. Om de filmzaal heen werd de thematiek 
van de rauwe ‘Großstadt’ vertegenwoor-
digd door een vrij voorspelbare keuze van 
Georg Grosz, Christian Schad en Jacob 
Steinhardt. Tegenover Schad hing een uit-
gebreide selectie foto’s van August Sander, 
deels van politieke gevangenen en vervolg-
den. Maar bovenal domineerde de impact 
van de Eerste Wereldoorlog, door de combi-
natie van de grafische cycli Die Hölle (1919) 
van Beckmann, Der Krieg van Otto Dix 
(1924) en een zevendelige serie houtsnedes 
van Käthe Kollwitz (1921-1922) over offer 
en verlies. Steinhardts roepende Prophet 
(1913), Beckmanns Kreuzabnahme (1917), 
Corinths magistrale Ecce Homo (1925), 
waarin Christus aan ons wordt getoond 
door een arts en een militair, en ten slotte 
Beckmanns Hölle der Vogel (1938) versterk-
ten in hoge mate de sfeer van ondergang, 
dat moet men de critici wel nageven. Maar 
het veronderstelde einde was dus niet 
Riefenstahls Olympia, eerder de spiegel die 
Corinth aan de mensheid voorhoudt en de 
felle aanklacht van Beckmann tegen de 
nazi’s.

Verschillen tussen het Franse en 
Duitse cultuurbegrip

Het verwijt dat de expositie een onafwend-
baar afglijden naar het nazisme schetst lijkt 
me daarom niet houdbaar en vooral terug 
te voeren op een onnauwkeurige lezing van 
het parcours. Bezwaarlijker lijkt me dat de 
contrasten in de presentatie weliswaar 
esthetisch effectief  waren, maar inhoude-
lijk simplificerend werkten. Als tegenhan-
gers werden bijvoorbeeld het realisme 
gemist van 19de-eeuwse kunstenaars als 
Max Liebermann of  Max Slevogt, of  de uto-
pische en rationele mensbeelden van het 
modernisme. Het was bovendien ronduit 
een omissie dat alleen de inspiratie op Italië 
was gethematiseerd en de belangrijke 
invloeden vanuit Frankrijk vanaf  de late 
19de eeuw onbelicht bleven. 
 De tweespalt met het oorspronkelijke ten-
toonstellingsconcept komen we ook tegen 
in de catalogus. Dat er van de negentien bij-

dragen zes aan Goethe zijn gewijd en boven-
dien nog eens twee aan de Faustthematiek 
lijkt een overblijfsel van het Goethe-plan. 
Daarnaast schreven Sébastien Allard 
(hoofdconservator schilderijen Louvre) en 
Danièle Cohn (hoogleraar Sorbonne) een 
lang eerste hoofdstuk dat de gehele periode 
1800-1938 omspant, evenals de korte 
introducties bij de hoofdthema’s van de 
expositie. Als een mentaliteitsgeschiedenis, 
die voornamelijk op literaire en filosofische 
teksten rust en nauwelijks ingaat op de 
keuze van de geëxposeerde kunstwerken, is 
hun bijdrage weinig verhelderend. Uiter-
mate schematisch (en gedateerd) is daarbij 
het hanteren van de tegenstelling apolli-
nisch-dionysisch voor het eerste thema, de 
omgang met het verleden. Ook lijken ze zich 
niet te realiseren dat het begrip ‘Sonderweg’ 
onderwerp is van een uitgebreide polemiek 
onder historici en niet zomaar op de ont-
wikkeling van de Duitse kunst geprojec-
teerd kan worden.7 
 Voor een problematisering van het beeld 
van nationale eenheid moet men bij andere 
bijdragen aan de catalogus zijn. Bénédicte 
Savoy (hoogleraar in Berlijn) gebruikt in 
haar heldere exposé het beeld van een ster-
renhemel voor het Duitse cultuurgebied. Zij 
haalt de gesprekken aan van Goethe met 
Johann Peter Eckermannn, waarin Goethe 
stelt dat de vele verschillende stedelijke cen-
tra een zegen zijn vergeleken met de Franse 
gecentraliseerde staat. Die steden hadden 
ieder hun specialisme, een situatie die tot op 
heden is blijven bestaan. Specialisatie ging 
samen met circulatie en mobiliteit, en leidde 
tot een levendige uitwisseling van discours. 
In de realiteit van de Duitse ‘Kultur-
geographie’ bestaat niet één geografische 
culturele kaart van Duitsland. Verder vestigt 
Savoy er de aandacht op dat tal van centra 
die buiten de huidige grenzen van Duitsland 
vallen tot het Duitse cultuurgebied behoor-
den, zoals Wenen (tot 1867 deel van de 
Duitse confederatie), Praag en Kopenhagen. 
Ook France Nerlich (universiteit van Tours) 
legt de nadruk op de polyfonie van patriotti-
sche verhalen en de vele politieke en religi-
euze tegenstellingen die na 1815 tussen 
katholieken en protestanten speelden. Pas 
na 1848, het Europese revolutiejaar, ziet zij 
meer consensus in de behoefte aan moderne 
en nationale expressie.8

Uiteindelijk liet De l’Allemagne vooral zien 
hoezeer de perceptie van de Duitse kunst 
was gekleurd door een centralistisch Frans 
cultuurbegrip. Dat onder de bruiklenen 
slechts een enkel stuk uit een Frans muse-
um kwam, geeft echter aan hoe belangrijk 
deze expositie is geweest voor de eerste uit-
gebreide kennismaking van het Franse 
publiek met Duitse kunst. Hopelijk geeft ze 
een stimulans aan het aarzelende begin dat 
pas de laatste decennia is gemaakt met het 
verwerven ervan voor Franse musea.9
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Loyrette, Post vom Louvre. Der scheidende 
Präsident des Pariser Museums verteidigt die 
Ausstellung ‘De l’Allemagne’, in Die Zeit, 26 april 
2013, http://www.zeit.de/2013/17/
ausstellung-louvre-henri-loyrette, 
geraadpleegd 26 juni 2013. Zie voor een 
analyse van de dynamiek van de rel: Philippe 
Dagen, Frédérique Lemaître, De l’Allemagne: le 
grand malentendu, in Le Monde culture et idées, 
22 april 2013, http://www.lemonde.fr/
culture/article/2013/04/18/de-l-allemagne-
le-grand-malentendu_3162455_3246.html, 
geraadpleegd 26 augustus 2013.

 3  Bernhardt Schulz, Germanophilie oder 
Germanophobie, Der Tagesspiegel, 14 april 2013, 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/deutsch-
franzoesische-freundschaft-germanophil-oder-
germanophob/8062098.html, geraadpleegd  
26 augustus 2013.

 4  Andreas Beyer, Préface en Weimar, sobriété 
formelle et richesse des idées, in catalogus  
De l’Allemagne, pp. 126-135. De expositie in 
Weimar betrof Lebensfluten, Tatensturm 
(Goethe-Nationalmuseum, 2012).

 5 ‘Pressekommuniqué’, Deutsches Forum für 
Kunstgeschichte/Centre Allemand d’histoire de 
l’art, ongedateerd, http://www.
maxweberstiftung.de/fileadmin/user_upload/
upload/Veranstaltungs-Details/DFK_Paris/
Presseinformation_Austellung_im_Louvre.pdf, 
geraadpleegd 20 juni 2013.

 6  Andreas Beyer, geciteerd in Le Figaro, 13 april 
2013, http://www.lefigaro.fr/arts-
expositions/2013/04/13/03015-
20130413ARTFIG00243-le-torchon-brule-
entre-le-louvre-et-berlin.php, geraadpleegd  
26 augustus 2013.

 7  Sébastien Allard, Danièle Cohn, De l’Allemagne, 
in catalogus De l’Allemagne, pp. 29-109, p. 84.

 8  Bénédicte Savoy, ‘Comme dans un ciel étoilé’. 
Éléments pour une géographie culturelle de 
l’Allemagne, in catalogus De l’Allemagne,  
pp. 114-125; France Nerlich, Art et identité.  
La crise de la peinture d’histoire allemande au XIXe 
siècle, idem, pp. 194-209.

 9  Hoewel het 19de-eeuwse Musée du 
Luxembourg een afdeling ‘écoles étrangères’ 
kende en deze in 1922 in de Jeu de Paume 
werd opgenomen, waren Duitse kunstenaars er 
nauwelijks in vertegenwoordigd. Het Louvre 
bezit bijvoorbeeld twee Friedrichs, verworven 
respectievelijk in 1975 en 2000; Musée 
d’Orsay beschikt over één Hans Thoma, twee 
werken van Corinth (o.a. Portret van Meier-
Graefe, schenking 1936; het andere werd in 
1982 verworven) en twee Böcklins.

De tentoonstelling De l’Allemagne 1800-
1935. De Friedrich à Beckmann liep van 
28 maart tot 24 juni 2013 in het Musée du 
Louvre, 75058 Parijs (01/40.20.53.17; 
www.louvre.fr).

Lovis Corinth

Ecce Homo, 1925
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Galerie 
Nouvelles 
imaGes
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11–17u
www.nouvellesimages.nl

• Personae: Nieuwe beelden, 
 schilderijen en werken op  
 papier
Hans van der Ham
 tot 05/10

• Keramische tafelbeelden 
 en werken op papier
Hans van Hoek 
 tot 05/10

• Art The Hague 
Hans van der Ham, Hans van Hoek, 
Hamid el Kanbouhi 
 02/10 tot 06/10

• Hommage 
 J.C.J. vanderheyden 
Leon Adriaans, Marjolein van den 
Assem, Ton Boelhouwer,  
Bert Creyghton, Ludmilla Danon, 
Tamar Frank, Guus Koenraads,  
Pieter Laurens Mol, Jan Roeland
 12/10 t/m 27/11

  

plATform57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10–22u
www.platform57.nl

Krijn de Koning
Site specific installatie
 Semi-permanent

• floating population
Nadine Stijns
 01/11 tot 01/02/2014

• System as Second Skin
Hans Wilschut
 Semi-permanente installatie

  

1646
Boekhorststraat 125
do–za 13–17u
www.1646.nl

• somebody said she 
	 finds triangles scary  
 i can understand that
Mikko Kuorinki
 tot 05/10

• The Hand, The Eye and It 
Hedwig Houben 
 18/10 tot 16/11

  

GEmAK
Paviljoensgracht 20–24 
+31 (0)70/363.89.68 
wo–vr 12–17u za 13–17u 
en op afspraak
www.gemak.org

• DrAWN to | beTEKENis 
Met werk van: Arike Gill, Gerrie de 
Jong, Kim Jozef Lampe, Marjolijn van 
der Meij, Hillary Mushkin, Bernice 
Nauta, Jeroen Paalvast, Babette 
Wagenvoort, Wouter Willebrands, 
Illustration Daily
 tot 26/10

GAlErIE mAurITS 
vaN de laar
Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12–18u 
laatste zo/maand 13–17u
www.mauritsvandelaar.nl

• paarungen/pairings
Dieter Mammel (tekeningen, 
schilderijen)
Ronald Versloot (schilderijen)
 01/09 tot 06/10

• Amsterdam Drawing, 
 (stand C 04)
Martin Assig, Marcel van Eeden, 
Nare Eloyan, Rens Krikhaar, 
Sebastiaan Schlicher, Justin Wijers, 
Dirk Zoete 
 19/09 tot 22/09

  

WEST
Groenewegje 136
+31 (0)70/392.53.59 
wo–za 12–18u (of op afspraak)
www.west–denhaag.nl

• volkspaleis
Reynold Reynolds, Kees ‘t Hart, 
Wim Noordhoek, Nieuw Amsterdams 
Peil, Zeloot + extra program:  
30 days/30 events
 Extra locatie: E.On Electriciteitsfabriek 
 www.volkspaleis.org
 07/09 tot 06/10

• Haunted Home
Marc Aschenbrenner, Bjørn Melhus & 
Stacey Steers
 Artists talks: 29/09 om 17u
 07/09 tot 12/10

• friend and foe, 
 the kick of combining
Hans Aarsman together with Peter 
Hermanides, Jos Houweling, Frank 
Schallmaier, Claudia Sola & Useful 
Photography
 20/10 tot 16/11

  

WaNder
Is a new cross-disciplinary residency 
program in The Hague that fosters 
an innovative interplay between the 
thinking and development process 
of art professionals by focussing 
on research and exchange of 
knowledge.
de Constant rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86
www.go–wander.org

• Common Ground - collective 
 composting as a stimulus for  
 the thinking process
Residency van Lorenz Olivier Schmid
15/09 artist talk door Lorenz Olivier 
Schmid
 19/05 tot 14/07

Residency met Anne Breure,  
Anna Moreno, Kosta Tonev
 Oktober, November en December

  

NEST
de Constant rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86 
do–zo 13–17u
nestruimte.nl

• Narcissistic Tendencies
Philip Akkerman, Feiko Beckers, 
Gil & Moti, L.A. Raeven, V&B, Puck 
Verkade, Guido van der Werve
 opening: 21/09 om 16u00
 21/9 tot 10/11

STroom
DEN HAAG
Hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85 
wo–zo 12–17u
www.stroom.nl

• See You in The Hague
Een veelzijdige vertelling over de  
zon- en schaduwzijde van Den Haag 
als Internationale Stad van Vrede en 
Recht.
 09/2013 tot 09/2014

• Double Centre
Charles van Otterdijk
 7/9 tot 17/11

• Scaffold
Sam Durant
 20/10 tot 10/2014

• Kick-off 20/10
13 uur met ‘Murder Songs’

lIvINGSToNE 
Gallery
anna Paulownastraat 70 a/B
+31 (0)70/360.94.28
wo–za 12–17u
laatste zo/maand (of op afspraak)
www.livingstonegallery.nl

• That was then and  
 this is now (Works on paper)
John van ’t Slot
 tot 27/10 

• Into the cage (paintings and 
 works on paper)
Kevin Berlin
 tot 27/10

• preview Amsterdam Drawing 
Raquel Maulwurf, Melle de 
Boer, Manfred Schneider, Ryan 
Mendoza and John van ‘t Slot
 Projectroom
 tot 27/10
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6–8 rue St-Georges: Tim Rollins & K.O.S. The Time Machine

 5 September – 12 October 2013 

107 rue St-Georges: Danh Vo New Sculptures

 5 September – 26 October 2013 

6–8 rue St-Georges: Erwin Wurm 
 14 November 2013 – 4 January 2014 

107 rue St-Georges: Cathy Wilkes
 14 November 2013 – 11 January 2014 

FIAC. 24 – 27 October 2013. Booth 0.B25

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6–8 rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles 
Sint-Jorisstraat 107 rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles
t. +32 (0)2 639 67 30 – f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com – www.xavierhufkens.com – Open Tuesday to Saturday, 11 am to 6 pm

KNOKKE
G

A
LLE

R
IE

S
MARuANI & NOIRhOMME 
GALLERy
– Kate (Group Exhibition)
 In collaboration with young Gallery
 Kustlaan 124–126
 tot 30/9

– Reflections: Sculpture & Light
Lori Hersberger 

 Kustlaan 90
 tot 30/9

– New Paintings
Sue Williams 

 Kustlaan 90
 oktober–november

   

GEuKENS & DE VIL
– Questioning the canvas

Stefan Annerel, Travis Boyer, 
Sarah Crowner, Luke Diiorio, 
Jim Lee 

 tot 30/9

– Artists of the gallery 
 oktober–november

– Gideon Kiefer 
 21/12 tot 5/1/2014

GEuKENS & DE VIL
 Zeedijk 735 
 0474/38.20.68 · 0475/39.83.99 
 ma–vr 15–18u 
 za–zo 11–13u, 15–18u
 gesloten dinsdag en woensdag
 www.geukensdevil.com

MuLIER MuLIER GALLERy
 De Wielingen 14 
 0475/44.70.75 · 0475/57.95.89 
 za–zo 10u30–12u30, 15–18u30 
 www.muliermuliergallery.com

PAtRIcK DE BROcK GALLERy
 Zeedijk 758
 050/62.13.09 
 ma–vr 14–18u 
 www.patrickdebrock.com

StEPhANE SIMOENS  
cONtEMPORARy fINE ARt
 Golvenstraat 7 
 050/67.75.90 
 www.stephanesimoens.com

MARuANI & NOIRhOMME 
GALLERy
 Kustlaan 124–126
 Kustlaan 90 
 0473/97.72.36
 www.maruani-noirhomme.com

StEPhANE SIMOENS  
cONtEMPORARy fINE ARt
– Group Show

Laurenz Berges, Peter Dreher, Ross 
Hansen, Tony Matelli, Berend Strik

 oktober–november

   

MuLIER MuLIER GALLERy
Werken van oa.: tadashi Kawamata, Panamarenko, Art 
& Language, Barry flanagan, Josef Kosuth, Guy Van 
Bossche, Dennis Oppenheim, Bruce Nauman, Sol Lewitt, 
Joseph Beuys, Dan flavin, Robert Mapplethorpe 

– Art & Language
Portraits of President Barack Obama  
in the Style of Jackson Pollock

 tot 30/9 

– Accrochage
Claire Fontaine, Sol LeWitt, Daniel 
Buren, Guy Van Bossche, Joseph Beuys, 
Tadashi Kawamata

 oktober–november 

   

PAtRIcK DE BROcK 
GALLERy
– Bindings

Candida Hofer
 12/10 tot 10/11
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Nieuws
Delen: het nieuwe bezitten? Teilen ist das neue Haben! De 
populaire leus waarmee de Duitse Piratenpartei campagne 
voert, is niet alleen van toepassing op de door crisis en over-
consumptie geplaagde maatschappij. Ook musea, die zich 
gedwongen zien steeds creatiever met aankoopbudget en 
depotruimte om te gaan, hebben gedeeld bezit als optie ont-
dekt.
 Langzaam maar zeker begint de praktijk van het geza-
menlijk aankopen aan terrein te winnen. Zo deed het 
Stedelijk Museum Amsterdam de afgelopen tijd aankopen 
in samenwerking met onder andere het Van Abbemuseum, 
het Centraal Museum Utrecht en De Hallen Haarlem. Deze 
zomer maakte Museum Boijmans Van Beuningen bekend 
dat het samen met het Centraal Museum Utrecht werk van 
Thomas Huber heeft aangeschaft. De musea verwierven 
ieder een doek van de tweedelige serie Bildaushub (2013), 
waardoor de schilderijen in de toekomst altijd samen 
getoond kunnen worden.
 Al in 2002 vond de eerste internationale gezamenlijke 
kunstaankoop plaats, toen Tate Modern, the Whitney 
Museum en het Centre Pompidou samen het videowerk Five 
Angels for the Millennium (2001) van Bill Viola verworven. 
En hoewel The Art Newspaper twee jaar later The Days of  
Single Ownership are Over kopte, heeft het even geduurd 
voordat de praktijk van co-ownership navolging vond in 
Nederlandse musea. En dat terwijl het eigenlijk een even 
simpel als doeltreffend concept is: musea werven fondsen 
met gebundelde krachten, het werk kan vaker aan het 
publiek getoond worden en ondertussen wordt de samen-
werking tussen de musea onderling sterk bevorderd. Zo kan 
worden gewaarborgd dat kunst die anders in privécollecties 
verdwijnt, openbaar bezit blijft. De ontwikkeling wordt door 
beleidsmakers van harte toegejuicht.
 Waarom schaffen musea niet al op veel grotere schaal 
samen kunst aan? Hoewel het op het eerste gezicht geen 
gunstige ontwikkeling lijkt voor galeries, zijn deze er juist 
blij mee. Verkopen aan musea zijn immers belangrijk voor 
de kunstenaar, die zo in één keer in twee collecties vertegen-
woordigd is. Ook voor galeries is het van belang dat werk 
van hun kunstenaars in openbaar bezit terechtkomt. De 
kans dat twee musea apart van elkaar een grote aanschaf  

doen is tegenwoordig om economische redenen bijzonder 
klein. Er zouden verdubbelingen ontstaan in de ‘Collectie 
Nederland’, en musea zouden het werk net zo goed van 
elkaar kunnen lenen.
 Leylâ Akinci van de Amsterdamse galerie AKINCI, die het 
werk van Huber aan het Centraal Museum en het Boijmans 
verkocht, is enthousiast over de oplossing. Hoewel de twee 
schilderijen ook los van elkaar getoond kunnen worden, 
vullen ze elkaar aan en komen ze het beste tot hun recht 
wanneer ze samen te zien zijn. Wanneer een van de doeken 
in een privécollectie zou belanden, is het nog maar de vraag 
of  de verzamelaar bereid is het werk voor langere tijd in 
bruikleen te geven zodat de werken toch samen tentoonge-
steld kunnen worden. Hoewel de aankoop niet door één 
maar door twee musea gedaan werd, liep deze volgens 
Akinci erg vlot.
  Nochtans durven aankopen bij museale instellingen 
nogal eens veel tijd in beslag nemen. Dat is het mogelijke 
nadeel van gezamenlijk aankopen en wellicht de reden dat 
nog niet veel musea overstag zijn gegaan. Gedeeld bezit 
betekent dat twee musea de verantwoordelijkheid hebben 
over één werk. Dat brengt een hoop extra logistieke, admi-
nistratieve en juridische drempels met zich mee. Wie verze-
kert het werk? Wie betaalt voor transport, opslag en restau-
ratie? Welke van de eigenaren behandelt bruikleenaanvragen 
en wat gebeurt er als beide musea – bijvoorbeeld ter gele-
genheid van het overlijden van de kunstenaar – het werk 
gelijktijdig willen tonen? Welke directeur is, kortom, de 
eindbaas over het werk?
  De persoonlijke contacten tussen directeuren en conser-
vatoren van musea die tot gedeeld eigendom overgaan, zijn 
op het moment van de aanschaf  over het algemeen goed. 
Bovenstaande vragen kunnen daardoor met een telefoontje 
worden opgelost. Maar om in de toekomst of  in geval van 
conflicten ook duidelijke afspraken te hebben over de 
gedeelde eigendommen, zijn vaak uitgebreide shared owner-
ship-contracten nodig. Door de vele mogelijke variaties op 
gedeeld bezit (samen één enkel object, een digitaal werk, 
ieder de helft van een servies of  van een fotoserie) en de zeer 
uiteenlopende aard van objecten die door musea kunnen 
worden verworven, is het onmogelijk een standaardcon-
tract op te stellen. Een leidraad of  checklist zou gezamenlijk 
aanschaffen al makkelijker kunnen maken, vooral voor 
kleinere musea.

Gedeeld bezit is momenteel een populaire term bij beleid-
smakers en subsidieverleners. Behalve de praktische voor-
delen (meer beschikbaar geld en minder volle depots) sluit 
het immers goed aan bij het gedachtegoed van de ‘Collectie 
Nederland’, een imaginaire collectie waarin alle kunstwer-
ken en andere objecten uit Nederlandse openbare musea 
samengevoegd zijn.
 Een typisch geval waarbij men zijn toevlucht zoekt tot 
gedeelde aankopen is dat van Rineke Dijkstra. Het werk van 
Rineke Dijkstra werd in de jaren 90 op vrij grote schaal door 
Nederlandse musea aangekocht, waardoor er zich op dit 
moment meerdere edities van dezelfde foto’s en video’s in 
Nederlandse museumdepots bevinden. Inmiddels zijn de 
prijzen van Dijkstra’s werk zo gestegen dat de reguliere aan-
koopbudgetten van de meeste musea niet meer toereikend 
zijn om nieuw werk aan te schaffen. In dat geval biedt geza-
menlijk aankopen een uitkomst. Zo verwierven Museum De 
Pont en Huis Marseille gezamenlijk The Weeping Woman, Tate 
Liverpool (2009) en kocht het Stedelijk Museum Amsterdam 
samen met De Hallen Haarlem The Krazy House (2009) aan. 
Dankzij deze aankopen wordt de continuïteit van Dijkstra’s 
werk in Nederlands openbaar kunstbezit gewaarborgd.
  Het gaat overigens in beide gevallen om videowerk, een 
medium dat zich bijzonder goed voor gedeeld bezit leent. 
Het kunstwerk bestaat immers uit digitale bestanden waar-
door logistieke problemen nauwelijks aan de orde zijn: ieder 
museum kan beschikken over zijn eigen kopie. Bij fysieke 
objecten, zoals de zeer kwetsbare kinderstoel uit 1921 van 
Rietveld, die eigendom is van zowel het Centraal Museum 
Utrecht als van het Stedelijk Museum Amsterdam, zijn de 
extra transporten een groot nadeel. Het is niet bepaald 
bevorderlijk voor de conditie van het object om veel heen en 
weer te reizen.
 Behalve de genoemde praktische bezwaren is er ook 
inhoudelijk een kritisch geluid te horen. Opvallend genoeg 
komt het van Sjarel Ex, die als directeur van Museum 
Boijmans Van Beuningen verantwoordelijk was voor de 
gezamenlijke aankoop van Hubers Bildaushub. Deze aan-
koop noemt hij zelf  een ‘parodie op gezamenlijk aankopen’. 
Van echt gedeeld eigendom is dan ook geen sprake: de 
musea hebben ieder een van de doeken in bezit en dragen 
zelf  de verantwoordelijkheid voor dat ene doek. Er zijn geen 
ingewikkelde contracten; de musea hebben eenvoudigweg 
met elkaar afgesproken dat ze de werken altijd aan elkaar 

eric pries
erwan mahéo
kristof van gestel
9/12 - 22/12 opening sat 14 dec 18:00

lucas munichstraat 76/82
9000 gent 
thu>sun : 2>6pm
www.croxhapox.org

cr
ox

ha
p
ox

2013

16/9
     >

22/12

jesse cremers
peter van hecke

steffie van cauter
30/9 - 13/10 opening sat 5 oct 18:00

hannelore van dijck
michaël borremans

miet warlop
16/9 - 29/9 opening sat 21 sept 18:00

antoine van impe
kelly schacht

stijn van dorpe
14/10 - 27/10 opening sat 19 oct 18:00

benjamin verdonck
dirk zoete

frank&robbert/
robbert&frank
28/10 - 10/11 opening sat 2 nov 18:00

inkeri harri
jasper rigole
oshin albrecht
11/11 - 24/11 opening sat 16 nov 18:00

adriaan verwée
joris van de moortel
peter morrens
25/11 - 8/12 opening sat 30 nov 18:00
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HORIZONNEN

R
obert Z

andvliet, Z
onder titel, 1998, acrylverf op katoen. C

ollectie Fries M
useum

13 september 2013 - 5 januari 2014
leeuwarden

www.friesmuseum.nl

Met o.a.

Berend Strik

Gerrit Benner

Robert Zandvliet

Roni Horn

Osterholt & Uitentuis

Tacita Dean

Siegfried Woldhek

Claudy Jongstra

Ger Dekkers

Marijke van Warmerdam

Ad van Denderen

Theo van Doesburg

Olaf Nicolai

Jan Mankes

Guido van Driel

Gerhard Richter

Wynolt Visser

Julien Berthier

Willem van Althuis

Esther Tielemans

Marine Hugonnier

Hans Waanders

Anne Daems

Lawrence Alma Tadema

Martin Winters
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zullen uitlenen, zodat ze steeds samen tentoongesteld kun-
nen worden.
  Volgens Ex is gedeeld museaal bezit ‘grote onzin’: wan-
neer een museum een stuk écht graag wil aankopen, zijn er 
altijd wel middelen voor te vinden, en in andere gevallen is 
het bijna altijd mogelijk om het te lenen. Het bruikleenver-
keer tussen musea is zeer intensief, dus waarom aanspraak 
maken op elkaars aankoopbudget? ‘Beleidsporno’, noemt 
Ex het: een gevolg van de cultuurpolitiek van Halbe Zijlstra. 
De ontwikkeling leidt volgens Ex tot luiheid en op langere 
termijn tot een eentonig museaal landschap.
 Gekeken naar de schaal waarop gezamenlijk aankopen 
momenteel plaatsvindt, lijkt dat laatste nog niet direct aan 
de orde. Toch bestaat inderdaad het risico dat de profilering 
van collecties aan scherpte verliest wanneer musea vaak 
voor gezamenlijk bezit kiezen, in plaats van sterke, collectie-
definiërende aankopen alleen te doen. Ook kan het lenen 
van kunstwerken ingewikkelder worden voor derde partij-
en, wanneer niet één, maar twee eigenaren akkoord moe-
ten gaan met een bruikleen.
 Het is dus van belang dat musea zeer kritisch naar de moge-
lijkheden kijken vooraleer tot een gezamenlijke aankoop over 
te gaan. Waarom eigenlijk een werk samen aankopen? Doet 
men het niet vooral om subsidieverleners te pleasen? En als het 
enkel vanwege het budget gebeurt, is het aanscherpen van 
het aankoopbeleid dan geen optie? Kan een aankoop niet 
gewoon aan een ander museum worden gegund, om het ver-
volgens door middel van bruiklenen te delen?
 In sommige gevallen kan co-eigenaarschap een wenselij-
ke uitkomst zijn en het is belangrijk dat musea zich hier 
steeds meer van bewust worden. Uiteraard is het beter dat 
musea voor het verwerven van topstukken de handen 
ineenslaan in plaats van elkaar te concurreren voor het ver-
krijgen van de nodige fondsen. Ook voor kleinere musea, die 
minder middelen hebben en voor wie het krijgen van bruik-
lenen lastiger is dan voor hun grotere zusterinstellingen, is 
gedeeld eigendom een interessante optie. Bij samenwer-
kingsverbanden op internationaal niveau speelt het gevaar 
van gelijkvormige collecties veel minder. De optie zou dan 
het beste kunnen worden gebruikt bij minder kwetsbaar 
werk zoals video, dat niet te lijden heeft onder verre, inter-
nationale reizen tussen twee eigenaren.
 Het is nog even de vraag of  gedeeld eigendom echt de toe-
komst heeft, dan wel of  het een trend van voorbijgaande 
aard is. In sommige gevallen is delen wellicht het nieuwe 
bezitten. Maar met een gul uitleenbeleid komt men ook al 
een heel eind. Marian Cousijn

NICC is verhuisd naar Brussel. De kunstenaarsorgani-
satie NICC begint na een zeer lange Antwerpse geschiedenis 
aan een nieuw, Brussels hoofdstuk. De organisatie heeft als 
kerntaak om de rechten van beeldend kunstenaars te ver-

dedigen en wil met de verhuis van de hoofdzetel naar 
Brussel deze activiteit uitbreiden tot een nationaal niveau. 
Uiteraard heeft een en ander ook te maken met de ontwik-
keling van Brussel als internationale metropool en centrum 
voor de actuele kunsten en kunstenaars. NICC blijft ook 
evenementen organiseren: tentoonstellingen op twee-
maandelijkse basis in een permanent zichtbare vitrine in de 
onmiddellijke nabijheid van het Brusselse Zuidstation, en 
kunstenaarsgesprekken in de nieuwe kantoorruimte. 
Andere belangrijke programma-onderdelen van de wer-
king zullen dit najaar zowel in Antwerpen als in Luik ont-
wikkeld worden. (www.nicc.be)

Galerie Albert Baronian viert veertigjarig bestaan 
met arte-poveratentoonstelling. Ter gelegenheid van 
haar veertigste verjaardag toont Galerie Albert Baronian 
werk van elf  kunstenaars die tot de arte povera gerekend 
worden. Op het eind van de jaren 70 maakte de galerie 
naam met de eerste solotentoonstellingen in België van 
kunstenaars als Mario Merz, Giulio Paolini of  Gilberto 
Zorio. Arte povera wordt gezien als een stroming die zich in 
de context van de jaren 60 afkeerde van de voortschrijden-
de technologisering, waarvan onder meer de minimal art 
en de pop art getuigen waren, en die nadrukkelijk de band 
tussen cultuur en natuur wilde aanhalen, met speciale aan-
dacht voor de premoderne westerse cultuur. Naast de reeds 
genoemde kunstenaars is in de tentoonstelling ook werk te 
zien van Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo 
Calzolari, Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Marisa Merz, 
Giuseppe Penone en Michelangelo Pistoletto. Galerie Albert 
Baronian, Isidore Verheydenstraat 2 B, 1050 Brussel (www.
albertbaronian.com).

KMSKA scherpt Ensoronderzoek aan. Het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) kon-
digde tijdens de zomervakantie aan dat het in de toekomst 
hét centrum wil worden voor kunsthistorisch en materiaal-
technisch onderzoek van het oeuvre van James Ensor. Het 
museum bezit de grootste collectie werken van Ensor ter 
wereld, die voortdurend rondreist voor tentoonstellingen in 
het buitenland. Het succes van deze tentoonstellingen is 
voor het KMSKA een reden om nog meer in Ensoronderzoek 
te investeren. Het zal daarbij beroep doen op de knowhow 
die sedert 2007 wordt ingezet voor het Rubensonderzoek. 
Het Ensor Research Project moet meer inzicht bieden in het 
creatieproces van Ensors schilderijen en omvat drie fasen. 
Allereerst onderzocht museumconservator Herwig Todts 
de theoretische grondslagen van Ensors artistieke keuzes in 
een proefschrift dat hij in juli aan de Universiteit Gent verde-
digde. Daarin corrigeert hij het beeld dat in de 20ste eeuw 
van Ensor is ontstaan, waarbij het orthodox modernistische 
en subversieve karakter van de kunstenaar zou worden 

overschat. Het materiaaltechnisch onderzoek, dat dit jaar 
van start ging, vormt de tweede fase. Daarbij is reeds aan 
het licht gekomen dat Ensor zelden spectaculaire wijzigin-
gen aanbracht in de loop van het realisatieproces. Het schil-
derend geraamte (1896) vormt een uitzondering. In dit werk 
overschilderde Ensor zijn zelfportret met een doodshoofd. In 
een derde fase, die dit najaar wordt opgestart, worden de 

 
Pape Kattenberg 
www.vrijburg.nl    

James Ensor

Het schilderend geraamte, 1896

James Ensor

Het schilderend geraamte, 1896, detail
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rue de l’hôtel des monnaies, 81 - 1060 bruxelles - 02 537 65 40 - www.lesalondart.be

kikie crêvecœur
gommes & linos du 21 octobre au 21 décembre 2013

vernissage le lundi 21 octobre à 19 heures

résurgence

Saison 2014
Du 6 janvier au 15 mars 2014, œuvres récentes de Gundi Falk

Du 17 mars au 10 mai 2014, Arts Premiers Alban & Martial Bronsin
Du 12 mai au 12 juillet 2014, œuvres récentes d’Yves Zurstrassen

Du 18 août au 18 octobre 2014, photographies surprise!
Du 20 octobre au 20 décembre 2014, œuvres récentes de Georges Meurant

présentation de Autoportrait en arbres texte inédit de Christine Caillon, illustré par Kikie Crêvecœur
avec une préface de Jean-Louis Giovannoni, dans la collection La Pierre d’Alun

pierre cordier & gundi falk
chimigrammes du 19 août au 19 octobre 2013
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resultaten uit het materiaaltechnisch onderzoek aangevuld 
met kunsthistorisch onderzoek naar de historiek, de recep-
tie en de iconografie van de werken. (www.kmska.be)

Stad Kortrijk wil Broelmuseum sluiten. In Kortrijk is 
enige deining ontstaan door de plannen van de stadscoalitie 
(Open VLD, N-VA en Sp.a) om het Broelmuseum te sluiten 
en de collectie te verhuizen naar het ‘beleveniscentrum’ 
Kortrijk 1302, dat wordt uitgebouwd tot één stadsmuseum, 
met het Antwerpse MAS als voorbeeld. De oppositie, met 
CD&V op kop, reageert tegen dit nieuwe museumbeleid. Ze 
voert onder meer aan dat de ligging van het Broelmuseum 
op het Buda-eiland, waar ook Kunstencentrum BUDA en tal 
van andere partners zijn gevestigd, aanleiding heeft gege-
ven tot een specifieke dynamiek waarbij hedendaagse en 
historische kunst samenkomen. Waar de oppositie de 
gekende ‘kruisbestuivingsretoriek’ hanteert, was het in het 
begin van het jaar al duidelijk dat de stadscoalitie kiest voor 
de ‘participatieretoriek’. Burgemeester Van Quickenborne 
liet in februari weten dat op het Buda-eiland te veel ‘niche-
kunst’ wordt aangeboden. ‘Er zou meer ruimte moeten 
komen voor andere vormen van kunst’, liet de Kortrijkse 
burgervader optekenen. Het Broelmuseum toont zowel 
beeldende als toegepaste kunst. De collectie schilderkunst 
bestaat uit werken van kunstenaars die een band hebben 
met de stad, gaande van de 16de eeuw – met de nadruk op 
een tiental werken van Roelandt Savery – tot heden. Het 
museum bezit 19de en 20ste eeuwse kunst van Emmanuel 
Viérin, Albert Saverys, Victor Verougstraete, Jozef  De 
Coene, Marcel Notebaert, José Vermeersch, Octave Landuyt 
en Marc Stockman. (www.kortrijk.be/broelmuseum)

Atelierflat van Jozef  Peeters wordt publiek toegan-
kelijk. Vanaf  zo 8 september, tijdens Open Monumentendag, 
stellen het Letterenhuis en het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) de atelierflat van 
Jozef  Peeters open voor het publiek. Jozef  Peeters was een 
van de eerste abstracte kunstenaars in België. Met zijn 
vrouw en twee kinderen bewoonde hij vanaf  1924 een 
klein hoekappartement met vier kamers op de De 
Gerlachekaai in Antwerpen, dat hij ook als atelier gebruikte 
en transformeerde tot een ruimtelijk schilderwerk. Hij 
bracht geometrische kleurvlakken aan en gaf  iedere kamer 
een eigen sfeer. Hij ontwierp en beschilderde zijn eigen meu-
bilair. Na Peeters’ overlijden in 1960 droeg zijn dochter 
Godelieve zorg voor de conservatie van de flat. In 2009 
legateerde zij het aan de stad Antwerpen, die instaat voor 
het behoud en beheer ervan en de voorbereidingen trof  
voor de publieksopenstelling.

Private kunstcollecties zijn één dag toegankelijk 
voor het publiek. Op zo 13 oktober organiseert vtbKul-

tuur in Vlaanderen en Brussel het evenement Kunst Privé. 
Collectioneurs, bedrijven en musea stellen daarbij hun 
kunstcollectie open voor het publiek. Er zijn 25 bezoekpun-
ten, bij onder meer bedrijven zoals KBC, Katoen Natie en 
Voka, in de universiteiten van Antwerpen en Gent, bij col-
lectioneurs zoals Vanhaerents Art Collection, FIBAC en het 
Art Center Hugo Voeten, en in musea zoals het MAS en het 
Roger Raveelmuseum. Er is werk te zien van onder anderen 
Andy Warhol, Panamarenko, Wim Delvoye, Sophie Calle en 
Ai Wei Wei. Het volledige programma is te vinden op www.
kunstprive.be.

VUB start Postgraduate Connoisseurship. In het nieu-
we academiejaar 2013-2014 start de Vrije Universiteit 
Brussel een tweejarige opleiding tot ‘kenner van de schone 
kunsten’. Dit nieuwe initiatief  staat op conto van professor 
Willem Elias en vertrekt van volgende premissen: ‘Kunst is 
booming. Succesvolle zakenmensen beleggen in kunst. 
Popsterren kopen geen Ferrari, maar schilderijen van Jeff  
Koons. België is van oudsher het land van kunstverzame-
laars en kent momenteel een bloeiende kunsthandel. Maar 
niet alleen economisch leeft kunst volop. De interesse in 
kunst zorgt voor impulsen in de museale wereld: nieuwe 
musea als het S.M.A.K. zijn topattracties.’ De opleiding is 
gericht naar mensen die in deze ‘booming business’ werk-
zaam zijn of  tewerkgesteld willen worden: ‘veilingmeesters, 
museummanagers, kunsthandelaars, kunstadviseurs, 
beleidsmakers, advocaten, magistraten, artiesten, verzame-
laars of  gewoon kunstliefhebbers die hun kennis nog verder 
willen bijvijlen en aanscherpen’. Het programma van de 
opleiding zal ‘gebaseerd zijn op de laatste ontdekkingen in 
neurowetenschappen, materiaalanalyses, kunstgeschiede-
nis, recht, sociologie en de economie van de kunstmarkt’. 
Meer info over inhoud en docenten via www.vub.ac.be.

Getty publiceert 4600 beelden als ‘open content’. In 
augustus lanceerde de J. Paul Getty Trust haar open-content-
programma met 4600 hogeresolutiescans van werken uit 
het Getty Museum in Los Angeles. Dit betekent dat de digitale 
beelden in deze nieuwe versie kunnen worden geraadpleegd 
en hergebruikt zonder beperking en zonder toestemming te 
krijgen. De eerste versie kan hier worden bekeken: http://
search.getty.edu (zoek bij ‘open content images’).

Wissels
Ann Goldstein verlaat het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Eind augustus raakte bekend dat Ann Goldstein per 1 
december opstapt als directeur van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. In juni 2009 werd Goldstein benoemd tot alge-

meen en artistiek directeur. Ze betrok de functie van direc-
teur pas werkelijk in januari 2010. Naar eigen zeggen is 
haar werk voltooid, nu het Stedelijk na negen jaar sluiting 
weer een volledig functionerend internationaal museum is. 
Een nieuwe artistieke directeur, waarvan de aanstelling 
voorzien is in de eerste helft van 2014, moet het museum 
naar een volgende fase leiden. Sinds de heropening in sep-
tember 2012 telde het Stedelijk een recordaantal van ruim 
750.000 bezoekers. Goldstein wordt geprezen voor de ont-
wikkeling van een nieuwe huisstijl, voor de aandacht die ze 
besteedde aan de educatieve functie, bezoekersservices en 
fundraising. In april 2012 kreeg Ann Goldstein in New York 
van het Center for Curatorial Studies at Bard College de 
‘Audrey Irmas Award for Curatorial Excellence’ voor haar 
oeuvre als tentoonstellingsmaker. (www.stedelijk.nl)

Boijmans Van Beuningen stelt nieuwe zakelijk leider 
aan en biedt vier conservatoren een vast contract. 
Ina Klaassen treedt vanaf  1 november aan als nieuwe zake-
lijk leider en plaatsvervangend directeur bij Museum 
Boijmans Van Beuningen. Klaassen is momenteel nog 
directeur van de Willem de Kooning Academie in 
Rotterdam. Voorheen was zij onder meer adjunct-directeur 
van de dienst Kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. 
Ina Klaassen volgt Patty Wageman op, die sectorhoofd 
Collectie en onderzoek is geworden binnen het museum. 
Afgelopen zomer stelde het museum vier conservatoren 
aan die er reeds met een kort of  tijdelijk contract hadden 
gewerkt. Saskia van Kampen-Prein (1976) is aangesteld als 
conservator Moderne en hedendaagse kunst. Zij was eerder 
conservator in opleiding bij het Stedelijk Museum 
Amsterdam, schreef  recensies en artikelen voor het inter-
nationale kunsttijdschrift Flash Art, was werkzaam als 
kunstadviseur en maakte deel uit van de redactie van 
Tubelight. Annemartine van Kesteren (1972) is benoemd 
tot conservator Design. Opgeleid als industrieel ontwerper 
werkte Van Kesteren aanvankelijk zeven jaar in het ‘Global 
Strategic Design Team’ van Philips Design. Zij geeft les aan 
de Design Academy en de Willem de Kooning Academie. 
Noor Mertens (1984) neemt voor drie jaar de functie van 
Stadsconservator op zich, naast haar werkzaamheden als 
conservator Moderne en hedendaagse kunst. Mertens 
werkt halftijds voor de Defares-collectie, heeft zitting in het 
bestuur van het tijdschrift Tubelight en is lid van de kunst-
commissie van de Erasmus Universiteit. Els Hoek (1958) is 
aangesteld als Educatieve conservator. Zij is al diverse jaren 
aan het museum verbonden, onder meer als redacteur van 
de tv-serie Boijmans TV en ze ontwikkelt video’s over kunst 
en design voor het videokanaal ARTtube. De vier nieuwe 
conservatoren zijn verantwoordelijk voor het maken van 
tentoonstellingen, publicaties en voor het verrichten van 
onderzoek. (www.boijmans.nl)

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

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

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

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

CONFRONTATIE

between

“THE ROOTS” MARIE-CLAIRE GOUAT
and

“DE TUIN” MAURICE LANGASKENS 

Vernissage: 14.09.13 van 16-19u
Expo: van 14.09.13 tot 11.11.13

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

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

info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag  

en zondag
telkens van 15u tot 18u

of op afspraak
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Lezingen
Museumarchitectuur – Lezingenreeks Museum 
Dhondt-Dhaenens. Een reeks van vijf  lezingen rond 
museumarchitectuur. Op wo 18 september Paul Robbrecht 
van Robbrecht & Daem (BE), op wo 25 september Stéphane 
Beel van Stéphane Beel Architects (BE), op wo 2 oktober 
Maarten Liefooghe (BE) over monografische musea, op wo 
9 oktober Dietmar Feistel van Delugan & Meissl (AU). 
Telkens om 20u in MDD, Museumlaan 14, 9831 Deurle 
(www.museumdd.be).

The Knight’s Move. Op do 19 september houdt de Noorse 
kunstenaar Sissel Tolaas een lezing over haar onderzoek 
naar geuren. Op do 17 oktober spreken de Belgische teke-
naar François Schuiten en de Franse (scenario)schrijver 
Benoît Peeters over hun serie beeldromans Les Cités Obscures 
(De Duistere Steden). Telkens om 20u in Stroom Den Haag, 
Hogewal 1-9, Den Haag . Inkom € 5. (www.stroom.nl)

Lezingen Wiels. Op vr 20 september is er om 19u de presen-
tatie van het boek Endless Andness van Mieke Bal, met de 
auteur zelf, Ann Veronica Janssens, Bjorn Schmeltzer en Dirk 
Snauwaert. Op do 10 oktober om 19u is er een lezing-rondlei-
ding in de tentoonstelling Poisoned by men in need of  some love 
van Petrit Halilaj, door de kunstenaar zelf. Op wo 20 november 
om 19u is er een lezing-rondleiding door dezelfde tentoonstel-
ling door curator Elena Filipovic. Meer info www.wiels.org.

International Art Galleries: From ‘Living Room’ to 
‘White Cube’, from ‘White Cube’ to ‘Art Adventure’. 
Op zo 22 september om 16u spreekt Uta Grosenick over de 
pioniers onder de kunsthandelaars en de ontwikkeling van 
de internationale kunstwereld en kunstmarkt in de afgelo-
pen zeventig jaar. Ze wil ook een inzicht bieden in de recent-
ste ontwikkelingen. De Appel arts centre, Prins Hendrikkade 
142, Amsterdam (www.deappel.nl).

Fernand Spillemaeckers. Op do 26 september en do 10 
oktober organiseert M een lezing over het werk en de kunst-
kritische teksten van Fernand Spillemaeckers, respectieve-
lijk door Koen Brams en Dirk Pültau. Telkens om 20u in M 
– Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven. 
Toegang gratis. Inschrijven via bezoekm@leuven.be.

Panelgesprek: De 55e Biënnale van Venetië. Op di 1 
oktober om 20u discussiëren Lorenzo Benedetti, curator 
van het Nederlandse paviljoen, en Susanne Gaensheimer, 
curator van de Duitse inzending, onder leiding van Bart 
Rutten over hun concepten en over de reacties van de 
bezoekers. Goethe-Institut, Herengracht 470, Amsterdam 
(www.goethe.de). Inkom € 5/3.

Institutional Attitudes. Kunstinstituties in een vlak-
ke wereld. Op vr 4 oktober van 14 tot 17u organiseren 
BAM (Vlaams steunpunt voor beeldende kunst) en Vlaams-
Nederlands huis deBuren een namiddag over de rol, de bete-
kenis en de positie van het kunstinstituut, naar aanleiding 
van het boek Institutional Attitudes onder redactie van 
Pascal Gielen. Er zijn lezingen door Bart De Baere (M HKA), 
Gerald Raunig (eipcp – European Institute for Progressive 
Cultural Policies, Wenen) en Stefaan De Clerck (politicus 
voor CD&V). Tevens vindt er een debat plaats met Chris 
Dercon (Tate Modern, Londen), Mieke Van Hecke (Vlaams 
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) en Aviel Cahn 
(Vlaamse Opera). Moderator is Ward Daenen. Vlaams-
Nederlands huis deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel 
(www.deburen.eu). Inkom gratis, reserveren aangeraden.

Witte de With. Stories and Situations. Op do 5 oktober 
organiseert Witte de With een conferentie over de relaties 
tussen spraak en kunst, de verschillende kunstpraktijken en 
de rol van instituten, alsook het probleem van groepsdyna-
miek, de valkuilen van overdracht via literatuur en het pro-
ces van geschiedschrijving. Deze thema’s zullen bekeken 
worden vanuit verschillende perspectieven, van linguïstiek 
en antropologie tot filosofie, in een programma samenge-
steld door jonge internationale curatoren: Lee Ambrozy 
(redacteur van artforum.com.cn), Amira Gad (associate 
curator/publicaties, Witte de With), Christina Li (onafhan-
kelijk curator en schrijver) en Xiaoyu Weng (curator en 
schrijver). Samen met moderator Heman Chong ontwikke-
len zij een discursief  evenement waarbij discours en afstand 
de essentiële onderwerpen zijn. Witte de With, Witte de 
Withstraat 50, Rotterdam (www.wdw.nl).

Indian Summer. Artist’s Lectures at De Ateliers. 
Marijn van Kreij op di 8 oktober, Christodoulos Panayiotou 
op di 15 oktober, Sophie von Hellermann op di 22 oktober, 
Michael Sailstorfer op di 29 oktober, Ed Atkins op di 5 
november, Tobias Madison op di 12 november. Telkens om 
17u in De Ateliers, Amsterdam (www.de-ateliers.nl).

The Sandberg Series. Op wo 16 oktober om 19u30 met 
Michael Portnoy & Ieva Miseviciute in Goethe-Institut, 
Herengracht 470, Amsterdam (www.sandberg.nl en www.
goethe.de). Toegang € 5/3.

Gesprekken in De Pont. Op do 17 oktober spreekt kunst-
historicus Rebecca Nelemans met kunstcriticus en publicist 
Claude Blondeel, op do 21 november met Margriet Luyten 
naar aanleiding van haar videoproject over kunstenaars 
van boven de tachtig. Telkens om 20u in De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg (www.depont.nl). Inkom € 4.

Lezingen Architectuurwijzer. Op wo 16 oktober Stefano 
Boeri (IT) en op wo 30 oktober Per Ritzler en Beate 
Hølmebakk (NO) over het project Nasjonale Turistveger, 
beide in het kader van Atelier Limburg-Europa, een denk-
tank die een ruimtelijk handvest voor (toekomstige) stads-
regio’s wil formuleren aan de hand van een experimenteel 
onderzoekstraject. Telkens om 20u15 in Grote zaal, C-mine 
c u l t u u r c e n t r u m ,  C - m i n e  1 0 ,  3 6 0 0  G e n k 
(www.c-minecultuurcentrum.be). Inkom € 7.

OSK Sectiedag Moderne en Hedendaagse Kunst: Het 
ik als een ander. Symposium over ontwikkelingen in het 
zelfportret en het autobiografische in de moderne en heden-
daagse kunst. Sprekers zijn Louis van Tilborgh (Van Gogh 
Museum Amsterdam), Mirjam Westen (Museum voor 
Moderne Kunst Arnhem), Sanne van der Maarel 
(Kunsthistorisch onderzoeker, momenteel verbonden aan 
het Van Gogh Museum / RKD), Herwig Todts (conservator 
collectieonderzoek Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen), Ton Geerts (conservator Moderne en 
Hedendaagse Kunst RKD). Op do 7 november, van 13-17u, 
in Auditorium Van Gogh Museum, Amsterdam (www.
onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl). Inkom gratis.

Beeldende kunst
Contour – Biënnale voor Bewegend Beeld. De onderti-
tel van de zesde Biënnale voor Bewegend Beeld is Leisure, 
Discipline and Punishment – vrije tijd, discipline en straf: een 
allusie op het bekende boek van Michel Foucault, die duide-
lijk maakt dat deze editie de sociale codes en gedragspatro-

nen binnen publieke of  semipublieke instellingen wil onder-
zoeken. Contour vindt dan ook gedeeltelijk plaats in 
dergelijke instellingen: de Mechelse gevangenis, het stadion 
van KV Mechelen, de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk 
en het Hof  van Busleyden vormen de locaties voor de ten-
toonstelling. De eerste twee zijn slechts op gezette tijdstip-
pen en maar ten dele voor het publiek toegangelijk. Het Hof  
van Busleyden is het centrum van het evenement, waar de 
meeste kunstwerken en de curatoriële boodschap van Jacob 
Fabricius samenkomen.
 De scenografie in Hof  ter Busleyden is op zijn zachtst 
gezegd opvallend. In de weidse, ondergrondse tentoonstel-
lingsruimte is met stellingen en staalplaten een dubbele 
constructie opgezet waarin én waarop de kunst getoond 
wordt. Het geheel lijkt op een bouwkeet, of  een uit de hand 
gelopen beursstand, met hellende vlakken naar het dak. 
Het meest vervelende aan de constructie is echter de audi-
tieve ruis: de geperforeerde platen en de afwezigheid van 
isolatiemateriaal maken dat de vele werken voor elkaar een 
storende aanwezigheid zijn. Het geluid en de aanblik van 
voetstappen boven je hoofd vergemakkelijken de kijkerva-
ring evenmin. Zelden is het mogelijk, zelfs met de hoofdtele-
foon, om in alle rust een video te volgen. Qua ‘straf ’ voor de 
bezoeker kan dit tellen.
 Slechts een handvol werken biedt een interessante kijk op 
de thematiek. De ietwat oudere video How to Live in the FRG 
(1990) van Harun Farocki bundelt alledaagse episodes uit 
het leven in de Duitse Bondsrepubliek: een leraar gebiedt 
kinderen ‘uniform’ de straat over te steken, een vroedvrouw 
in opleiding wordt herhaaldelijk op foute handelingen 
gewezen… Het werk gaat over genormaliseerde dwang, en 
over de transformatie van het ‘liberale’ Westen in een niets 
ontziende controlemaatschappij. Een ander voorbeeld is het 
op ware feiten gestoelde Zählen! (2008) van Judith Hopf, 
waarin een paard optreedt dat over de ‘gave’ beschikt om 
toeschouwers vermomd als clowns te ‘tellen’. Bij nader 
inzien blijken zijn kunsten slechts ingegeven door de reac-
ties van het publiek. Deze werken springen allusief  en 
ludiek om met de notie van discipline. Ze laten ruimte voor 
een genuanceerd en gecompliceerd beeld, net door het 
onderwerp slechts indirect in beeld te brengen. Zo verkent 
Hopf  compulsief  gedrag als een combinatie van fictie en 
realiteit, en toont Farocki dat sociale controle vaak geïnter-
naliseerd en genormaliseerd is, en dus niet noodzakelijk tot 
een gebouw of  regime te herleiden valt.
 Dit laatste mag een les zijn voor de resem kunstenaars in 
deze biënnale die op banale wijze gevangenissen, voetbal-
stadia, of  andere instellingen incorporeren in hun werk. 
Het statische shot van een gevangenismuur in Sarah 
Vanhees I Screamed and I Screamed and I Screamed (2013) 

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

18 & 19.10.2013
14:00-19:00

CONFERENCE, ARTIST 
PRESENTATIONS  
AND LAUNCH OF  
WORLDOFMATTER.NET
 

WORLD OF  
MATTER
WITH MABE BETHONICO, 
URSULA BIEMANN, 
UWE H. MARTIN, HELGE 
MOOSHAMMER & PETER 
MÖRTENBÖCK, EMILY  
E. SCOTT, LONNIE VAN 
BRUMMELEN & SIEBREN  
DE HAAN

10.11.2013 — 22.12.2013
OPENING 09.11.2013 — 18:00-21:00

EXHIBITION JOURNAL

SIRAH FOIGHEL 
BRUTMANN AND 
EITAN EFRAT

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

Jos de Gruyter & Harald Thys

Het bruin van Mechelen, 2013, videostill
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Galerie 
Jan Dhaese 
That’s the end of the story…, 
which nobody can deny?
Hedwig Brouckaert 
  08/09 tot 27/10

Annelies de Mey 
  10/11 tot 22/12 

Galerie 
fortlaan 17 
Life’s a beach and then you die
Manor Grunewald 
  opening: 20/09, 19:00u–21:30u 
  20/09 tot 31/10 

Galerie 
tatJana Pieters 
Angels, Upside Down
Bart De Clercq   
  opening: 15/09 om 15:00u
  15/09 tot 20/10

Maar ik zie de dingen anders
Sigtryggur Berg Sigmarsson
  opening: 15/09 om 15:00u
  15/09 tot 20/10

Amsterdam Drawing
Kasper Bosmans, Ricardo Brey, 
Rein Dufait, Anneke Eussen, 
Julia Spinola, Derek Sullivan, 
Dennis Tyfus & Philippe Van 
Snick
  19/09 tot 22/09

Swab Barcelona
Ricardo Brey & Julia Spinola
  03/10 tot 06/10

De Witte Pauw
Annouk Westerling & Jo Gisekin
  23/10 tot 27/10

This is the way they  
make us bend
Allison Hrabluik 
  opening: 03/11 om 15:00u
  03/11 tot 08/12

My Shiver, Your Suspense 
(Purple Breathing)
Heide Hinrichs 
  opening: 03/11 om 15:00u
  03/11 tot 08/12

CroxhaPox 
BRAINBOX3
  16/09 tot 22/12

Michaël Borremans, Miet 
Warlop, Hannelore van Dijck
  opening: 21/09 om 18:00u

Dirk Slootmaekers, Bieke Criel, 
Martin Sommer, Steven Tevels
  opening: 21/09 om 18:00u

Instalraam
Jelle Clarisse
  LoCATie: onderstraat 26, gent
  oktober–December

Steffie Van Cauter, Jesse 
Cremers, Peter Van Hecke 
  opening: 05/10 om 18:00u

Kelly Schacht, Stijn Van Dorpe, 
Antoine Van Impe 
  opening: 19/10 om 18:00u

Benjamin Verdonck, Dirk Zoete, 
Frank & Robbert/Robbert & 
Frank 
  opening: 02/11 om 18:00ù

Inkeri Harri, Oshin Albrecht, 
Jasper Rigole
  opening: 16/11 om 18:00u

Joris van de Moortel, Peter 
Morrens, Adriaan Verwée
  opening: 30/11 om 18:00u

Eric Pries, Kristof van Gestel, 
Erwan Mahéo
  opening: 14/12 om 18:00u

CeCilia Jaime 
Gallery 
Desencanto
Juanan Soria   
JesseRobot (Guest Artist)
  opening: 21/09 om 19:00u
  21/09 tot 12/10

The Big Draw
  04/10 tot 06/10

Art Focus Gent
Bezoek van Vrienden v/h SMAK
  13/10

KiosK 
Patterns for (Re) Cognition
Vincent Meessen, Tshyela Ntendu
  opening: 27/09 om 20:00u
  28/09 tot 17/11

Kristof De  
ClerCq Gallery 
Thomas Müller
  opening: 15/09, 15:00u–18:oou 
  15/09 tot 27/10 

Evi Vingerling
  opening: 17/11, 15:00u–18:oou 
  17/11 tot 22/12

Galerie
s. & h. De BuCK 
Stop Motion 
Jean De Groote 
Fotokabinet
foto’s uit de reeks ‘Je me 
rappelle’ van Jan Vandenabbeel
  opening: 07/09 om 20:00u
  06/09 tot 28/09

The Big Draw
Karl Mechnig, Philip Henderickx,  
Stefaan Van Biesen, Sven Verhaeghe,  
Liesbet Verschueren, Haleh Redjaian, 
Jean De Groote, Erwin Keustermans,  
Tim Peeters, Robine Clignett, Andreas 
Lyberatos, Ann Decaestecker, Jimi Dams, 
Maaike Leyn, Johan Clarysse,  
Luc Vandervelde Lux. 
  Tekenfestival gent i.s.m. 
  Kunstwerkt
  04/10 tot 06/10 

Cosmos - In the sky and  
on the earth
Tatiana Antoshina, Gerasim Kuznetsov,  
Ilya Kitup , Damir Muratov, Arcady 
Nasonov, Lukas Pusch, Maaike Leyn,  
Tim Peeters, Philip Henderickx,  
Karl Mechnig, Sven Verhaeghe 
  initiatiefnemers: Tatiana  
  Antoshina en gerasim Kuznetsov
  opening: 18/10 

Fotokabinet
Foto’s van Hans Vandeweghe
  18/10 tot 16/11

Hedendaagse juwelen en 
zilveren objecten van de hand 
van Siegfried De Buck  
  permanent 

ContemPorary
art Gent

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25
09.225.10.81 
wo-za: 15:00u-18:00u 
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17
09.222.00.33 
wo-vr: 14:00u-18:00u 
za: 12:00u-18:00u
www.fortlaan17.com

croxHapox
Lucas Munichstraat 76-82
0471.44.13.62
do-zo: 14:00u-18:00u
www.croxhapox.org

Galerie tatjana pieterS
nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo-zo: 14:00u-18:00u
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kioSk
Louis pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di-vr: 14:00u-18:00u
za-zo: 11:00u-18:00u
www.kioskgallery.be

Galerie jan DHaeSe
Ajuinlei 15 B
0477.43.77.94 
do-za: 14:00u-18:00u
zo: 11:00u-14:00u
www.jandhaese.be

kriStoF De clercq Gallery
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
vr-zo: 15:00u-18:00u
www.kristofdeclercq.com

cecilia jaime Gallery
Kraanlei 55
09.225.75.32 / 0476.64.55.57
wo-za: 14:00u-18:00u
en op afspraak
www.ceciliajaime.com

Gent matineeS
06/10 van 11:00u 

tot 18:00u
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zou over maatschappelijke exclusie gaan, maar brengt ons 
niets bij over die problematiek; hetzelfde geldt voor de her-
nemingen van filmische ‘gevangenisscènes’ in Prison Score 
(Liz Magic Laser, 2012), die het thema herintegratie zouden 
behandelen. Ook de abstracte linosneden Mass and Order 
(2013) van Søren Andreasen doen geen zinnige uitspraak 
over de thema’s van deze editie. De thematiek verschijnt in 
deze werken als een overbodig, louter formalistisch motief. 
Bovendien spreekt net uit de productie van deze werken 
compulsief  gedrag. I Screamed… en Prison Score zijn opgeno-
men voor de muur en in een cel van de Mechelse bajes, en 
de linosneden van Andreasen zijn gemaakt op maat van 
drie plekken: de Mechelse gevangenis, kerk, en het stadion. 
Alsof  Contour per definitie in relatie moet gaan met de stad, 
worden deze gebouwen met alle geweld in de werken 
betrokken. Anders gezegd, het échte controleorgaan is hier 
de cultuurdienst Mechelen en diens curatoriële handpop.
 In Het bruin van Mechelen (2013) van Jos de Gruyter & 
Harald Thys worden statische shots van de Mechelse binnen-
stad begeleid door een trage, elektronische stem. De stem 
verhaalt niet over wat zichtbaar is, maar over een beklim-
ming van de Mont Ventoux, over reptielen, of  over tips voor 
een gezonder leven. De verhalen zijn uiterst banaal; de stem 
is afstandelijk; en de stad duikt onnodig en op weinig beteke-
nisvolle wijze in het werk op. Beter dan dit kan Contour 2013 
niet samengevat worden. Stefaan Vervoort

p Contour – Biënnale voor Bewegend Beeld, tot 3 november in 
Mechelen. Informatie: 015/33.08.01; www.contour 
mechelen.be.

Photography Extended. ‘[…] Verwondering, vervreem-
ding, verbeeldingskracht, idylle en harmonie, allemaal 
karakteristieken van de ware kunst.’ Het citaat komt uit de 
lyrische zaaltekst bij de groepsexpositie Photography 
Extended in Museum Het Valkhof, Nijmegen. Photography 
Extended is een vervolg op Foto=Kunst uit 2011, eveneens 
een groepstentoonstelling in Het Valkhof  die zich op een 
min of  meer gelijkaardige wijze wilde mengen in het debat 
over de status van fotografie als kunstvorm.
 Photography Extended gaat over fotografie met voorbe-
dachten rade. De rode draad is het ensceneren en manipule-
ren van de werkelijkheid, zowel in het voorafgaande werk 
(het bouwen van sets, het gebruik van props) als in de nabe-
werking (met bijvoorbeeld Photoshop). Het lichte museum-
gebouw met veel open hoge ruimtes en een glimmende giet-
vloer speelt de glanzende grootformaatkleurenfoto’s in de 
kaart. De tentoonstelling is een esthetische presentatie 
geworden van fotowerken die een alternatieve, vaak surre-
alistische werkelijkheid laten zien. Er zijn vervreemdende 
landschappen van Eelco Brand en Gerco de Ruiter, theatrale 

filmscènes van Erwin Olaf  en Sylvie Zijlmans, en verstilde 
portretten van Hendrik Kerstens en Ruud van Empel, die 
zich graag de monumentaliteit van de schilderkunst aan-
meten. De combinatie met een jongere generatie, vertegen-
woordigd door onder anderen Koen Hauser en Eva-Fiore 
Kovacovsky, zorgt voor een geslaagde afwisseling. Wanneer 
de tentoonstelling erg verheven lijkt te worden, onderbreekt 
Hauser dit met zijn selectie zwart-witfoto’s uit het Spaarnestad 
Archief  van wetenschappelijk onderzoek, industrie en 
natuurlijke fenomenen. Met een humoristische montage 
neemt hij zijn eigen beeltenis op. Hauser is in zijn zelfgecre-
eerde fotografische wereld een fenomenaal wetenschapper, 
magiër en scheppend kunstenaar. Ook Kovacovsky relati-
veert de theatrale grootsheid van de vele andere werken in 
de tentoonstelling. Met een stapel groene appels, aan elkaar 
geknutseld met plakband, verbeeldt zij de glooiende heuvels 
van haar geboorteland Zwitserland. In haar amateuristisch 
ogende ensceneringen wijst zij de mogelijkheden van digi-
tale bewerking juist af  – hierin is haar werk ook verwant 
aan dat van Elspeth Diederix.
 In het midden van de tentoonstelling wordt een apart his-
torisch overzicht getoond van de belangrijkste voorgangers 
van deze hedendaagse kunstenaars in Nederland. Techno-
logische ontwikkelingen van de laatste decennia zijn een 
belangrijke drijfkracht achter de huidige fascinatie voor 
enscenering en manipulatie van het fotografische beeld. 
Toch wordt hier terecht aandacht besteed aan het gegeven 
dat de geënsceneerde fotografie al van voor die tijd dateert. 
Onder meer het surrealistische werk van Emiel van 
Moerkerken, de geschilderde foto’s van Teun Hocks en de 
‘verbeterde’ vrouwen van Inez van Lamsweerde worden 
aangehaald. 
 De curatoren van Photography Extended leggen meer-
maals de nadruk op de zorgvuldige enscenering en geraffi-
neerde opbouw van de werken. Toch wordt het proces ner-
gens inzichtelijk gemaakt. Is dat uit vrees om de magie van 
deze fantasierijke taferelen weg te nemen? Het inhoudelijke 
kader van de tentoonstelling blijft echter wringen. De bood-
schap van Photography Extended lijkt te zijn dat de fotograaf  
sinds de digitale revolutie, in plaats van louter te registre-
ren, de werkelijkheid kan herscheppen en in extreme mate 
naar zijn hand kan zetten. Het arbeidsintensieve maakpro-
ces van deze droomwerelden wordt steevast geprezen, maar 
is dat werkelijk wat deze foto’s tot kunst maakt? Is dat niet 
eerder een criterium voor ambacht, voor toegepaste kunst, 
voor die kant van de fotografie waarvan Photography 
Extended zich juist als tegenhanger ziet?
 Terwijl de fotowerken allemaal voortgekomen zijn uit de 
digitale cultuur, is de tentoonstelling bovendien opvallend 
analoog. Zelfs van Brands computer-based animaties zijn hier 
alleen ingelijste stills te zien. Photography Extended viert de 
nieuwe reikwijdte van het medium, maar biedt weinig 

inzicht in de verschillende verschijningsvormen en moge-
lijkheden die deze werken vertegenwoordigen. Een foto van 
Kovacovsky mag er misschien als een ‘echte’ foto uitzien, 
maar als inkjetprint – een niet-fotografisch procedé – is dit 
object droogweg een grafisch werk. Bij Van Empel is het pre-
cies omgekeerd: zijn digitaal gemanipuleerde fantasiewerel-
den hebben nog maar weinig van doen met de originele 
foto’s, maar hij drukt ze wel weer af  als Cibachromes. De 
vraag wat fotografie in de 21ste eeuw is en kan zijn hoeft 
geen eenduidig antwoord te krijgen, maar ze had hier 
scherper aan de orde kunnen komen.
 Het is opvallend dat in de catalogus van Photography Extended 
Willem Sandbergs beroemde uitspraak uit 1959 over fotografie 
wordt aangehaald: ‘Natuurlijk kan een foto kunst zijn, mits zij 
[…] door een kunstenaar gemaakt is.’ Diezelfde, ogenschijnlijk 
eenvoudige uitspraak stond centraal in het debat1 rond Off  the 
Record in 2009, een groepstentoonstelling van het Stedelijk 
Museum die samengesteld werd door gastcurator Hans 
Aarsman, en die handelde over fotografie zonder direct artistiek 
doel. Fotografie zonder voorbedachten rade. Anne Ruygt

 1  De discussie rond Off  the Record is te lezen op de website van 
PhotoQ: http://www.photoq.nl/articles/discussie/zonder-direct-
artistiek-doel/2009/05/18/banaal-banaler-banaalst/

p  Photography Extended, tot 27 oktober in Museum Het 
Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (024/360.88.05; 
www.museumhetvalkhof.nl).

Eva-Fiore Kovacovsky

Fold, 2006

w
w
w
.contour2013.be

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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Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × info@netwerk-art.be × 
T +32 (0)53 70 97 73 × F +32 (0)53 70 97 72

sep / nov × 2013
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

Patrick VaN caeckeNbergh
Tentoonstelling zo. 01.09.2013 > zo. 17.11.2013

DiffractioNs of  
DestroyeD DesigN
adel abdessemed × ronan & erwan bouroullec  
× Dirk braeckman × bertrand gadenne ×  
aglaia konrad × kelly schacht × florian slotawa  
× erik van Lieshout × frederik Van simaey
Tentoonstelling zo. 15.09.2013 > zo. 17.11.2013

goeLe De bruyN clean speech & soap
Opening vr. 11.10 × 2000

Tentoonstelling za. 12.10.2013 > zo. 17.11.2013

tentoonstellingen: 
open di. t/m vr. 1100 > 1800 / za. - zo. 1400 > 1800

gesloten op feestdagen

28.09–20.10.2013

Dario D’Aronco  
(eidolon) 
3 illustrations for voice

28.09–15.12.2013

Published by 
MER. Paper Kunsthalle

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

03.11–15.12.2013

Ida Ekblad 
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Meret Oppenheim, Retrospektive. Dit jaar zou de uit 
Berlijn stammende surrealist Meret Oppenheim (1913-
1985) honderd jaar zijn geworden. Derhalve wordt nu in de 
Martin-Gropius-Bau een grote retrospectieve aan haar 
veelzijdige artistieke nalatenschap gewijd. De tentoonstel-
ling opent met Oppenheims wiskundeschrift waarin ze op 
zestienjarige leeftijd de omtrek van een haasje tekende. Op 
vier punten (van de haas) verschenen letters, waarop 
Oppenheim besloot dat de wiskundige wortel van deze vier 
letters gelijkstond aan de ‘geometrische’ haas. Onder de 
omtrek schreef  ze ‘X =’ en tekende ze de haas opnieuw, dit-
maal oranje ingekleurd. Op de tweede pagina verschijnt 
onder het woord ‘Probe’ het dier op zijn kop en is naast het 
gelijkheidsteken een slagroomspuit getekend. Oppenheim 
gaf  het schrift cadeau aan haar vader en brak vervolgens 
haar schoolopleiding in Basel af. De verontruste vader scha-
kelde zijn vriend, de bekende psycholoog Carl Gustav Jung, 
in om haar te onderzoeken. Jung kon echter niets anders 
dan concluderen dat Meret een levendige fantasie had en 
helemaal geen psychische afwijking vertoonde. Bovendien 
bezat ze ‘künstlerisches Temperament’, ‘Unkonventionalität’ 
en een gezonde intelligentie. De brief, die tezamen met het 
wiskundeschrift in de vitrine te zien zijn, zijn als prematuur 
signaal voor haar kunstzinnige leven te duiden.
 Niet veel later vertrok ze met haar vriendin Irène 
Zurkinden naar Parijs, waar ze in Café du Dôme vrijwel 
direct in aanraking kwam met kunstenaars zoals Alberto 
Giacometti, Francis Picabia, Leonor Fini, André Breton, 
Hans Arp, Max Ernst en Marcel Duchamp. In Marcel 
Duchamp zag ze haar leermeester en ze onderhield met 
hem tussen 1937-1942 een liefdesrelatie. De beroemde 
fotoserie Érotique voilée waarin Man Ray de amper twintig-
jarige kunstenares naakt met enkele inktstrepen op haar 
lichaam aan een drukpers vereeuwigde, bevestigde haar 
status als muze van de surrealisten en is natuurlijk ook in 
de tentoonstelling opgenomen.
 Oppenheims oeuvre wordt dikwijls tot de kop en schotel 
van bont gereduceerd, die André Breton in 1936 Le déjeu-
ner en fourrure doopte. Een anekdote leert ons dat het werk 
ontstond naar aanleiding van een opmerking die Picasso 
tijdens een rendez-vous met Oppenheim maakte in een 
Parijs café. Alluderend op de armband die ze tijdens deze 
afspraak droeg en met bont had voorzien, een motief  dat ze 
later aan de modeontwerpster Schiaparelli verkocht, sug-
gereerde Picasso dat ze alles zou kunnen bekleden met 
bont. Oppenheim moet hierop hebben geantwoord dat de 
kop en schotel die voor haar stonden er dan ook aan zou-
den moeten geloven, waarop ze beide objecten met de vacht 
van een Mongoolse gazelle bekleedde. Mede doordat Alfred 
Barr, directeur van het MoMA in New York, dit werk twee 
weken na zijn ontstaan in de Parijse Galerie Ratton voor 
zijn collectie aankocht, groeide Oppenheims object in één 

klap tot het icoon van het surrealisme uit. Het zou echter 
ook haar toekomstige werk overschaduwen, hetgeen ze tot 
het einde van haar leven probeerde te bestrijden, onder 
meer door te weigeren Le déjeuner en fourrure als multipel 
vrij te geven.
 In 1937 keerde ze, onder meer vanwege de nationaal-
socialistische dreiging (en volgens een apocriefe vertelling 
om haar geliefde Max Ernst te ontvluchten), terug naar 
Basel. Daarop volgde een stilte die 17 jaar duurde. De grond 
van die creatieve crisis zou gelegen zijn in haar geringe zelf-
vertrouwen als vrouwelijke kunstenaar. Haar plotselinge 
bekendheid in de door mannen gedomineerde surrealisti-
sche kring zouden de twijfels alleen maar hebben aange-
wakkerd. Tot 1954 vernietigde ze veel werk of  maakte het 
niet af: ‘Es war mir, als würde die jahrtausendealte 
Diskriminierung der Frau auf  meinen Schultern lasten – 
als ein in mir steckendes Gefühl von Minderwertigkeit.’ 
Vanaf  het midden van de jaren 50 zette ze haar kunste-
naarsbestaan voort. De rol van de vrouw, vooral in de 
kunst, loopt als een rode draad door haar oeuvre.
 Ruim tweehonderd tentoonstellingsobjecten – schilderij-
en, tekeningen, collages, objecten, beeldhouwwerken, sie-
raden, kostuumontwerpen en gedichten – leveren het 
bewijs van de formele diversiteit van Oppenheims kunst. In 
acht hoofdstukken wordt gedemonstreerd hoe zij zich – 
geheel conform haar leidmotief  ‘Künstler träumen für die 
Gesellschaft’ – continu heroriënteerde. Door haar oeuvre in 
zijn volledigheid te tonen stelt de tentoonstelling haar een-
zijdige receptie als muze van de surrealisten en maker van 
de legendarische kop en schotel aan de kaak. De afwezig-
heid van dit mythische object in de tentoonstelling – het 
MoMA gaf  het vanwege het geboortejaar van de kunstena-
res niet in bruikleen, maar een zeefdruk naar een foto van 
Man Ray herinnert wel aan het icoon – benadrukt de veel-
zijdigheid van haar andere werk. In de afdeling ‘Erotische 
Objekte’ is voor surrealistische, seksueel getinte objectkunst 
gekozen, zoals haar fameuze bonten handschoenen waar 
rode vingernagels uitsteken (Pelzhandschuhe, 1936), de 
avondjurk waarvan het bovenstuk enkel bestaat uit een ket-
ting die aan de tepels van een vrouwenbuste is bevestigd 
(Abendkleid mit Büstenhaltercollier, 1968) en een paar schoe-
nen dat aan de neuzen is samengesmolten (Das Paar, 1956). 
Reeds op jonge leeftijd tekende Oppenheim dagelijks haar 
dromen op en gaf  ze er duiding aan. De droomachtige, ver-
vreemde wereld en het onbewuste staan dan ook in bijna 
ieder hoofdstuk centraal. Ze manifesteren zich in nachtscè-
nes, sterrenbeelden, metamorfosen, de versmelting van 
geslachten en bizarre antropomorfe gestaltes. In 1985 
sterft Oppenheim op 72-jarige leeftijd, wat ze trouwens in 
een van haar dromen schijnt te hebben voorzien. Deze 
retrospectieve brengt de symbiose tussen haar kunst en per-
soonlijke leven voortreffelijk in kaart. Het is zoals de Duitse 

schrijver Helmut Heißenbüttel het eens poëtisch verwoord-
de: Meret Oppenheim ist eine Geschichte / Meret Oppenheim 
ist eine Geschichte die schon lange angefangen hat / Meret 
Oppenheim ist eine Geschichte die in verschiedenen 
Richtungen erzählbar ist / Meret Oppenheim ist eine 
Geschichte die nicht anders erzählbar ist als in den Bildern 
und Objekten von Meret Oppenheim. Faby Bierhoff

p Meret Oppenheim. Retrospektive, nog tot 1 december in de 
Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, 10963 
Berlijn (030/30.25.48.60; www.berlinerfestspiele.de). 

Meret Oppenheim

Portet met tatoeage, 1980, privéverzameling, Bern
Foto: Heinz Günter Mebusch, Düsseldorf. © VG Bild-Kunst, Bonn, 2013

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

Te zien in het Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

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

dagelijks van 10 tot 17 uur · toegang tot 16.30 uur 
gesloten op maandag, 24, 25, 31-12 & 1-1

tot eind 2017 
2 euro

11 oktober 2013 > 26 januari 2014 
8/6/4 euro

© KIK/IRPA Brussel

LAM GODS
i.s.m. het Filmfestival Gent
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Marres

House for 
Contemporary  
Culture

www.marres.org

Katja Mater
What We See And  

What We Know
13.10—8.12.2013

Marres
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Beeldende kunst – terugblik 
Die Bildhauer. Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis 
heute. De ambitieuze tentoonstelling Die Bildhauer. 
Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis heute past in een reeks 
recente exposities over de kunstscene en zijn hoofdfiguren in 
Düsseldorf  tijdens de voorbije decennia. Na een overzicht van 
het Düsseldorfse kunstveld in de jaren 80 (Auswertung der 
Flugdaten, K21, 2010) en solopresentaties van Joseph Beuys, 
Thomas Struth en Thomas Schütte, handelde de recentste 
tentoonstelling in deze reeks over de positie van de befaamde 
kunstacademie na 1945. Meer precies wilde initiator en 
Kunstakademie-directeur Tony Cragg de nadruk leggen op 
sculptuur, om zo de historische en conceptuele diversiteit van 
de Kunstakademie-output te demonstreren. Met een oneindi-
ge lijst aan befaamde studenten en docenten – naast Beuys 
en Schütte waren onder meer Dieter Roth, Imi Knoebel, Jörg 
Immendorff, Bernd Lohaus, Isa Genzken, Nam June Paik, 
Markus Lüpertz en Rosemarie Trockel er actief  als student 
en/of  docent – lijkt dit een even voor de hand liggende als 
overbodige taak. Is het niet logisch dat de naoorlogse geschie-
denis van de Kunstakademie het duel tussen figuratie en 
abstractie, of  tussen de traditionele sculptuur en haar expan-
sie tot onderwerp heeft, zoals brochure en catalogus stellen? 
En is het niet normaal dat zulk een prominent deelnemers-
veld resulteert in wat Cragg ‘een veelvoud aan artistieke posi-
ties’ noemt? Meer nog dan een specifiek onderzoek beoogde 
Die Bildhauer een retroactieve canonisering en hedendaagse 
legitimering van de Kunstakademie en haar docenten en stu-
denten. Over educatieve methodes, generatievorming of  
internationale connecties werd met geen woord gerept.
 In lijn met Craggs historiserende blik was de tentoonstelling 
chronologisch opgebouwd. In niet minder dan 24 zalen werd 

de bezoeker van de naoorlogse generatie van Beuys, Günter 
Uecker of  Franz Erhard Walther geleid naar beeldhouwers van 
de jonge generatie (Gereon Krebber, Andreas Schmitten en 
Leunora Saliha), die het magerst vertegenwoordigd was. De 
eerste zaal opende spannend. Vier figuratieve beeldjes van 
Ewald Mataré, de eerste en in 1945 enige professor beeld-
houwkunst, contrasteerden met geometrische sculpturen in 
karton door Erwin Heerich en een miniscule bronzen torso 
van Joseph Beuys. Waar Beuys’ mysterieuze miniatuur 
Matarés figuratie opnam en transformeerde, zetten Heerichs 
additief  geproduceerde kubussen er zich tegenaf. Daarmee 
illustreerde de openingszaal niet alleen de dialoog tussen figu-

ratie en abstractie in de naoorlogse periode, maar droeg ze 
vooral ook de liberale geest uit van Mataré en de Kunstakademie. 
Beuys en Heerich waren immers beiden Meisterschüler van 
Mataré, en zouden ondanks hun contrasterende opvattingen 
allebei een docentschap in de wacht slepen (Beuys doceerde 
van 1961 tot 1972, Heerich van 1969 tot 1988). De acade-
mie institutionaliseerde als het ware het debat dat binnen de 
naoorlogse sculptuur plaatsvond. In die zin werd in de eerste 
zaal zowel een tijdsgewricht als een generatiewissel en een 
conflict tussen onderwijsopvattingen in scène gezet.
 Wie echter op zoek ging naar vergelijkbare confrontaties 
in de daaropvolgende zalen kwam bedrogen uit. Het vervolg 

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

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

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

8 september t/m 12 oktober 2013

To have or to behave - fotografie
Hellen Sandburg, Bernhard Mulder, Johan Niels Kuiper en SMAHK.

8 november t/m 7 december 2013

In de Openbaarheid
Groepspresentatie over kunst, openbaarheid en de publieke ruimte.
Er worden kunstwerken, documentatie, essays en ideeën 'geopen-
baard' die zich concentreren op het exposeren, het naar buiten bren-
gen van een visie, van een boodschap verpakt als kunst.

SMAHK

 

Robert Verhaaf & Petra Wiek                       

        Opening 8 september 2013 | 16.30 uur
 

7 september t/m 22 september 2013                                                  

Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c

2712 XZ Zoetermeer
www.ateliersbaztille.nl

REMAIN

Zaalzicht met werk van Jannis Kounellis (achteraan) en Günther Uecker 
(vooraan rechts). Foto: © Achim Kukulies, Düsseldorf

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

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

T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A 

NL - 1017  GD  Amsterdam

Paul Drissen
07.09 – 12.10.2013

Günter Tuzina
19.10 – 23.11.2013

Zaalzicht met werk van Katharina Fritsch (vooraan), Magdalena Jetelová 
(achteraan links) Rita McBride (centraal achteraan), Bogomir Ecker 

(achteraan rechts). Foto: © Achim Kukulies, Düsseldorf
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INDIAN SUMMER
2013
ARTISTS’ TALKS 
AT DE ATELIERS
TUESDAY OCTOBER 8

MARIJN VAN KREIJ 
TUESDAY OCTOBER 15

CHRISTODOULOS PANAYIOTOU 
TUESDAY OCTOBER 22

SOPHIE VON HELLERMANN  
TUESDAY OCTOBER 29

MICHAEL SAILSTORFER 
TUESDAY NOVEMBER 5

ED ATKINS 
TUESDAY NOVEMBER 12

TOBIAS MADISON 
YOU ARE WELCOME TO JOIN THESE TALKS AT 

DE ATELIERS 
STADHOUDERSKADE 86 
AMSTERDAM
LECTURES START AT 5 PM SHARP 
ENTRANCE 5 EURO 
RSVP OFFICE@DE-ATELIERS.NL 

INDIAN SUMMER
2013
ARTISTS’ TALKS 
AT DE ATELIERS
TUESDAY OCTOBER 8

MARIJN VAN KREIJ 
TUESDAY OCTOBER 15

CHRISTODOULOS PANAYIOTOU 
TUESDAY OCTOBER 22

SOPHIE VON HELLERMANN  
TUESDAY OCTOBER 29

MICHAEL SAILSTORFER 
TUESDAY NOVEMBER 5

ED ATKINS 
TUESDAY NOVEMBER 12

TOBIAS MADISON 
YOU ARE WELCOME TO JOIN THESE TALKS AT 

DE ATELIERS 
STADHOUDERSKADE 86 
AMSTERDAM
LECTURES START AT 5 PM SHARP 
ENTRANCE 5 EURO 
RSVP OFFICE@DE-ATELIERS.NL 

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

YOUR REVOLUTION 

WWW.IFICANTDANCE.ORG

PERFORMANCE

Emily Roysdon
By Any Other Name

31 October Stedelijk Museum Amsterdam
9 & 10 November STUK Leuven

7 september t/m 17 november 2013 
Charles van Otterdijk Double Centre

Tentoonstelling bij Stroom Den Haag

Zondag 20 oktober 2013 
Sam Durant Scaffold

Kick-off in Den Haag

Murder Songs met Haags Poppodium

Volg het programma via www.stroom.nl

Een veelzijdige vertelling over 
de zon- en schaduwzijde van 
Den Haag als Internationale Stad 
van Vrede en Recht

september 2013-september 2014

Stroom Den Haag / Hogewal 1-9 / NL-2514 HA Den Haag

Avner Sher

de faire un ligne 1999-2009

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

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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TIM VAN LAERE GALLERY
Verlatstraat 23-25  2000 Antwerp Belgium
Tel +32 3 257 14 17   Fax +32 3 257 14 25
info@timvanlaeregallery.com   www.timvanlaeregallery.com

RINUS VAN DE VELDE
5 September  - 19 October 2013

Expo Chicago 
19 September  - 22 September 2013

ERROR º21
!SHAME! (HIDE & 

SHOW)
ERROR ONE I.S.M. 

PIANOFABRIEK
28.09–21.12.2013

 Pianofabriek, Fortstraat 35, 
 1060 Sint-Gillis 
  Open van maandag tot zaterdag 
 van 14 uur tot 18 uur / Uurregeling 
 auditorium onder voorbehoud / 
 Gesloten op 1 en 11 november

Opening zaterdag 28 september om 16 uur
– Performanceplatform van 17 – 20 uur 
 Performing Hchouma van Cel 
 Crabeels met Marie Julia Bollansée, 
 Sanne De Wolf, Lieven Paelinck, 
 Douglas Park en Joris Van de Moortel
– Performance Michèle Matyn

 OPEN CALL: 
 Event SHAME! (Hide & Show)
 Zaterdag 16 en zondag 17 november 
 Info: buro@errorone.be, 
   www.errorone.be

Vrije toegang

 Met de steun van de Vlaamse 
 Gemeenschap, de Vlaamse Gemeen-
 schapscommissie, Novid, <H>art, 
 Icadis, Vedett

Kunstenaars 
 Marie Julia Bollansée, Sara Bomans,
 Maxime Christiaensen, Cel Crabeels,
 Sanne De Wolf, Maria Gabriëlle,
 Filip Gilissen, Ermias Kifleyesus,
 Georgia Kokot, Adam Leech,
 Hubert Marécaille, Michèle Matyn,
 Femmy Otten, Lieven Paelinck,
 Douglas Park, Karl Philips, 
 Adrien Tirtiaux, Joris Van de Moortel,
 Ester Vannuten, Lieve Van Stappen

errorone.be / pianofabriek.be

van de tentoonstelling viel grotendeels uiteen in een 
sequentie van historische ensembles. Historisch accuraat 
konden die zalen evenwel niet worden genoemd. Soms had 
dit allicht met laksheid te maken. Zo namen de curatoren 
een loopje met de chronologie door de ZERO-kunstenaars 
Heinz Mack en Otto Piene in twee zalen na het neo-expres-
sionisme te presenteren. Elders ontstond echter de indruk 
dat men de geschiedenis bewust geweld wilde aandoen. In 
zaal 8 werd het werk van Günther Uecker en Ulrich 
Rückriem gecombineerd met dat van de arte-poverakunste-
naar Jannis Kounellis (docentschap 1993-2001), waar-
door men haast zou vergeten dat Kounellis pas veel later 
dan Uecker (1955) en Rückriem (1984) aan de 
Kunstakademie kwam lesgeven. Zaal 9 trok de neo-expres-
sionistische kaart, zonder de temporele en inhoudelijke dis-
crepanties te articuleren (Immendorff  was student in 
1963-69 en een Beuys-leerling; Lüpertz en A.R. Penck wer-
den pas docent in 1986 en 1988). Vrijwel nergens had men 
zich de moeite getroost om werk te tonen dat stamt uit de 
tijd waarin de betreffende kunstenaar aan de academie ver-
bonden was. Zo kreeg de bezoeker van Schütte recente 
bronssculpturen te zien (Bronzefrau (Figur nr. 6), 2001 en 
Fratelli, 2012), werd van Rosemarie Trockel Copy Me uit 
2012 getoond en was Reinhard Mucha vertegenwoordigd 
met werken uit 2003 en 2007 – deze drie kunstenaars stu-
deerden aan de academie tijdens de jaren 70.
 De tentoonstelling vertoonde ook onbegrijpelijke omis-
sies. Gerhard Richter (student 1961-1964, docent 1971-
1993) was volstrekt afwezig, ondanks zijn invloed op het 
werk van Schütte, Isa Genzken en Hubert Kiecol. Ook 
Blinky Palermo, Ludger Gerdes of  Thomas Demand waren 
nergens te bespeuren, terwijl hun eigenzinnige werk de 
notie van sculptuur net op verschillende en complementai-
re manieren kan openbreken. Voorts werd niets onderno-
men om de relaties tussen leraars en leerlingen toe te lich-
ten. De surrealistisch aandoende miniaturen van Fritz 
Schwegler (docent van 1975 tot 2001) nodigen heel erg uit 
om de link te leggen met het werk van zijn studenten 
Katharina Fritsch, Bogomir Ecker of  Thomas Schütte, maar 
de tentoonstelling negeerde dit compleet. Ze betrok niet 
enkel het werk van docenten en studenten zelden of  niet op 
elkaar, maar toonde ook het verkeerde werk van de leerlin-
gen opdat de toeschouwer zélf  een relatie zou kunnen leg-
gen. Zo doen de kleine gipsen van Schwegler sterk denken 
aan de vroege architectuurbühnes en de Kirschensäule 
(1987) van Schütte, maar jammer genoeg opteerde de ten-
toonstelling dus voor de reeds genoemde, weinigzeggende 
bronzen. Ook de invloed van de mythische Selbstdarsteller 
Beuys op zijn studenten – Imi Knoebel, Reinhard Mucha of  
Jürgen Drescher – wordt op vakkundige wijze doodgezwe-
gen. Hun schatplichtigheid aan Beuys zou nochtans inzicht 
verschaffen in de geschiedenis van de Kunstakademie. Het 

zou Craggs simplistische beeld van een knutselaarsschool 
openbreken, en het complexe, interdisciplinaire en ‘genera-
tionele’ karakter ervan blootleggen. 
 Levert misschien de – driehonderd pagina’s tellende – 
catalogus de langverwachte antwoorden op deze vragen? In 
dit lijvige boek zouden we willen lezen hoe het kwam dat 
Beuys evenveel studenten aantrok als de hele academie 
samen; hoe hij in 1972 het ingevoerde toelatingsexamen 
betwistte en vervolgens de bons kreeg; hoe Knoebel afstu-
deerde door de studioruimte te transformeren in het 
beroemde Raum 19 (1968); hoe de treffende link tussen het 
vroege werk van Schütte en dat van Blinky Palermo tot 
stand kwam (Palermo wordt zelfs niet vermeld in de catalo-
gus); hoe student Ludger Gerdes voordrachten gaf  over 
postmoderne architectuur; of  hoe Franse filosofie, promi-
nent aanwezig in het Amerikaanse kunsttheoretische dis-
cours van de jaren 80, genegeerd werd in Düsseldorf. Niets 
van dit alles. De meest verdienstelijke bijdrage, een overzicht 
van de internationale contacten van de academie door 
Robert Fleck, zit ingeklemd tussen een hopeloze ‘typologie’ 
van de beeldhouwkunst (Modellieren – Konstruieren – 
Bestimmen), absurde ‘notities’ van Cragg (nr. 85: ‘Die inne-
re Welt und die äussere Welt sind verknüpft.’), en twee over-
bodige en naar propaganda neigende interviews (met Cragg 
en met kunsthistoricus Siegfried Gohr). De rest van het boek 
bestaat uit individuele portretten van de kunstenaars, 
ogenschijnlijk gebaseerd op reeds geschreven stukken. Voor 
een instituut dat zo’n rijke en spectaculaire geschiedenis 
kent, is zulk een overzicht zonder meer teleurstellend, 
indien niet beschamend. Stefaan Vervoort

p Die Bildhauer. Kunstakademie Düsseldorf, 1945 bis heute, liep 
van 20 februari tot 27 juli 2013 in K20, Grabbeplatz 5, 40213 
Düsseldorf  (0211/83 81-204; www.kunstsammlung.de). 

Aanwinsten
Kröller-Müller Museum ontvangt schenking uit Art 
& Project / Depot VBVR. Het Kröller-Müller Museum 
bezit met deze schenking ruim tweehonderd nieuwe, veelal 
ruimtelijke werken van onder anderen Carl Andre, Adam 
Colton, Tony Cragg, Ger van Elk, Barry Flanagan, Hamish 
Fulton, Jos Kruit, Richard Long, Andrew Lord, Juan Muñoz, 
Willy Ørskov, Nicholas Pope, Carel Visser en Leo 
Vroegindeweij. De collectie Art & Project / Depot VBVR 
werd bijeengebracht door Geert van Beijeren (1933-2005) 
en Adriaan van Ravesteijn (1938), eigenaars van de voor-
malige galerie Art & Project. De collectie volgt in grote lij-
nen het programma van de galerie, die in 1968 van start 
ging in Amsterdam en vanaf  1990 tot de sluiting in 2001 

gevestigd was in Slootdorp in de Wieringermeer. De schen-
king sluit nauw aan bij de collectie van het Kröller-Müller 
Museum, waarin veel Art & Project-kunstenaars vertegen-
woordigd zijn. Met deze schenking hebben alle onderdelen 
van de collectie Art & Project / Depot VBVR (in totaal circa 
850 werken) hun definitieve bestemming gevonden. Vanaf  
1999 tot eind 2012 werden grote delen uit de collectie over-
gedragen aan Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Kleinere 
clusters gingen naar het Gemeentemuseum Den Haag, 
MoMA in New York, Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam en Stedelijk Museum Amsterdam. Het archief  
van Art & Project is ondergebracht in het RKD (Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie) in Den Haag. De 
betrokken instellingen werken nauw samen op het gebied 
van beheer en behoud van de collectie Art & Project / Depot 
VBVR en ten behoeve van de zichtbaarheid voor het publiek. 
Onder de titel A One Day Walk, ontleend aan een werk van 
Hamish Fulton, toont het Kröller-Müller Museum van 6 
december 2013 tot en met 30 maart 2014 circa zeventig 
werken van Anthony Caro, Philip King, Richard Long, 
Hamish Fulton, Nicholas Pope, Barry Flanagan, Tony Cragg 
en Bill Woodrow. De tentoonstelling, samengesteld uit de 
collectie Art & Project / Depot VBVR en de collectie van het 
Kröller-Müller, laat enkele belangrijke ontwikkelingen in de 
Britse kunst zien in de jaren 60, 70 en 80. (www.kmm.nl)

Hamish Fulton

A One Day Walk, 1974. Schenking Art & Project / Depot VBVR
© Kröller-Müller Museum, Otterlo. Foto: Rik Klein Gotink
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Patricia Johanson 
The World as a 
Work of Art
29.09.13•26.01.14
Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard  t +31 46 4513460  www.hetdomein.nl  Open: di-z0 11-17 uur  

Museum Het Domein is een culturele instelling van

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

Snake in the Grass for Philip Glass – Pattern of Colors, 1985; acrylic, ink and gouache on vellum, 107 x 175 cm;  
collection of the artist

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont .nl
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**courtesy Roy Lichtenstein

  
  
  

ExpositiE Peter van Sambeek 
opEning: 28 sEptEmbEr 2013 om 15.30 uur 
28 SePtember t/m 13 oktober 2013                                                   
AtEliErs bAZtillE, rokkeveenSeweg 46c, 2712 XZ Zoetermeer 

www.ateliersbaztille.nl

211 I’m Not Tailgating, I’m Drafting  Jan Kempenaers 32 p + lambda print 17 x 23 cm ISBN 978 94 91843 06 8 2013

210 Untitled (September magazine)  Paul Elliman 592 p 22 x 28.5 cm ISBN 978 94 91843 05 1 2013

209 Royal Collection of Belgium Michael Borremans 68 p 13.7 x 17 cm ISBN 978 94 91843 04 4 2013

208 Cristof Yvoré Cristof Yvoré 232 p 22 x 26 cm ISBN 978 94 91843 02 0 2013

207 This Formless Thing Alexandra Navratil 176 p 15.5 x 21 cm ISBN 978 94 91843 03 7 2013

205 Journal Drawings Henri Jacobs 492 p 24 x 34 cm ISBN 978 90 77459 99 7 2013
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Nieuwe publicaties
• Adam Broomberg + Oliver Chanarin. Holy Bible. 

London: Mack / Archive of  Modern Conflict, 2013. 
722 blz. 614 afb. ISBN 978-1907946417
De laatste decennia onderging fotografie een revolutionaire 
omwenteling. Niet alleen de technische mogelijkheden evolueer-
den snel, maar ook de manier waarop we omgaan met fotografi-
sche beelden. De Duitse kunstenaar Hans-Peter Feldmann was in 
de jaren 70 wellicht de eerste om het artistieke potentieel van 
fotoarchieven en -collecties te exploreren. Door oude foto’s te 
selecteren, te herschikken en in een nieuwe context te plaatsen 
kregen de beelden een nieuwe betekenis. Hans-Peter Feldmann 
zag in dat de fotografische momentopname (‘le moment décisif ’) 
niet de enige voorwaarde is voor het verwekken van een 
esthetische zindering. De manier waarop de opname achteraf  
circuleert is minstens even belangrijk. Ondertussen hebben veel 
kunstenaars deze methode ‘ontdekt’. De resultaten zijn dikwijls 
banaal, soms interessant en af  en toe verbluffend. Het duo Adam 
Broomberg (Zuid-Afrika, 1970) en Oliver Chanarin (Engeland, 
1971) onderzoekt in zijn projecten de grenzen van de fotografie 
en het gebruik van fotografische beelden. Voor hun nieuwste 
publicatie Holy Bible lieten ze zich inspireren door een boek van de 
joodse filosoof  Adi Ophir: Two Essays on God and Disaster (The Van 
Leer Jerusalem Foundation) waarin hij de stelling verdedigt dat 
God zich kenbaar maakt aan de mens door middel van geweld en 
catastrofes. Maar ook Bertolt Brecht was een inspiratiebron. Jaren 
geleden kregen Broomberg + Chanarin de persoonlijke bijbel van 
Brecht te zien, waarin hij foto’s uit kranten en tijdschriften kleefde 
en van annotaties voorzag. Op die manier gebruikte Brecht de 
bijbel als decor voor allerlei actuele gebeurtenissen. Voor hun 
project Holy Bible lieten Broomberg + Chanarin een 17de eeuwse 
versie van de bijbel herdrukken. Het is een publicatie in dundruk, 
gevat in zwart leder met gouden opdruk en rode leeslinten. Over 
de teksten zijn foto’s afgedrukt, afkomstig uit het Archive of  
Modern Conflict, een archief  gespecialiseerd in oorlogsfotografie. 
De foto’s verbergen grote passages van de bijbeltekst. In de 
onbedekte stukken hebben de kunstenaars telkens korte 

fragmenten in het rood onderlijnd, die daardoor als nieuwe 
onderschriften bij de foto’s gaan functioneren. De beelden tonen 
dikwijls onmenselijke taferelen of  plekken, zoals verminkingen, 
lynchpartijen en concentratiekampen. Om het loodzware 
beeldmateriaal toch een menselijk gezicht te geven zijn her en der 
foto’s ingelast van circustaferelen, waarbij telkens de typische 
aanvang van een bijbelhoofdstuk werd onderlijnd: ‘And it came 
to pass…’ (En zo gebeurde het dat…). De artistieke verweving van 
tekst en beeld is bedwelmend. Niet alleen de foto’s krijgen een 
nieuwe betekenis, maar ook de bijbel ondergaat een interpretatie. 
In een interview stellen Broomberg + Chanarin het als volgt: 
‘That eco-system, the moral, political and financial world that 
images work in began to interest us more than the individual 
images. So our work began to look at revealing the mechanisms 
at work around image making, distribution and consumption. 
It’s hard to do this if  you’re just making pictures which for the 
most part leaves you at the bottom of  this powerful food chain.’ 
 

• Gloria Moure (red.). Marcel Broodthaers Collected 
Writings. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 2013.  
510 blz. 317 afb. ISBN 978-84-343-1287-6
Marcel Broodthaers begon zijn artistieke carrière als dichter. Een 
deel van de oplage van zijn vierde dichtbundel (Pense-Bête, 
1963-1964) fixeerde hij in een blok plaaster en die stelde hij 
tentoon als sculptuur. Na deze veelbetekenende afsluiting van zijn 
mislukte carrière als dichter bleef  Broodthaers evenwel als 
schrijver actief. In vele korte teksten, artikels en persberichten 
reflecteert hij over zijn beeldend werk en de kunstwereld. Voor het 
publiek is het echter een hachelijke zaak om de teksten onder ogen 
te krijgen. Ze zijn her en der gepubliceerd in tijdschriften, 
kunstenaarsboeken, catalogi, filmprogramma’s, persberichten, 
open brieven, maar ook op uitnodigingskaarten en pamfletten. In 
1998 verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling van een 
selectie interviews (Broodthaers aan het woord, Ludion, Gent). 
Vijftien jaar later is nu ook een Engelse vertaling op de markt 
gebracht onder de titel Collected Writings. Naast de teksten van 
Marcel Broodthaers bevat het boek twee essays, waarvan L’espace 
de l’écriture van Gloria Moure veruit het meest relevante is. Maar bij 
lectuur wordt de slordige aanpak van deze publicatie snel zichtbaar. 

De titel wekt de indruk dat we met het volledige literaire werk van 
Broodthaers te maken hebben. Bij nader inzien blijkt echter dat de 
eerste drie dichtbundels alsook de tekst uit het kunstenaarsboek  
Un voyage en Mer du Nord niet zijn opgenomen. Een degelijke index, 
nodig om te zoeken in de vele versnipperde teksten, ontbreekt 
eveneens. Ook vormelijk zijn er nogal wat vervelende mankemen-
ten. Vooreerst is het vreemd dat dit tekstboek verschijnt als een 
lijvig koffietafelboek, waardoor de nadruk komt te liggen op de 
dikwijls overbodige illustraties. Daarenboven is de vormgeving 
rommelig. Het is lastig navigeren tussen de vele teksten en 
afbeeldingen. En ten slotte is het papier bedrukt in de verkeerde 
looprichting. Het boekblok wringt en het is moeilijk om de pagina’s 
open te slaan. Mijn nieuwe exemplaar kraakt verontrustend. 

• Joëlle Tuerlinckx. WOR(L)(D)(K) in Progress?  
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013. 
344 blz. ISBN 978-3-86335-380-3
Het werk van de Brusselse kunstenares Joëlle Tuerlinckx (°1958) 
is van een grote complexiteit. Van 22 september 2012 tot  
6 januari 2013 was in het Brusselse WIELS een grote overzichts-
tentoonstelling te zien onder de titel WOR(LD)K in Progress? 
Jammer dat het begeleidende boek pas na de tentoonstelling van 
de pers rolde (een lexicon, geschreven door de kunstenares, was 
wel ter beschikking). Het boek is geen traditionele catalogus, 
maar een hybride publicatie die tegelijkertijd essaybundel en 
kunstenaarsboek is. Het bevat essays van Dirk Snauwaert, 
Julienne Lorz, Tom Trevor en Catherine Mayeur. Elk essay is 
tweemaal afgedrukt: eerst als een conventionele tekst en daarna 
in de vorm van gefotografeerde pagina’s mét illustraties. Zoals in 
haar tentoonstellingen, trekt Joëlle Tuerlinckx ook hier alle 
registers van het medium open. De essays wisselen af  met grote 
groepen afbeeldingen van werken en documenten. Op de laatste 
5 pagina’s is het kunstenaarslexicon nogmaals afgedrukt. Dit 
elegante zwart-witboek biedt een goede introductie tot het 
complexe oeuvre. De tentoonstelling is momenteel nog te zien in 
het Haus der Kunst, München (tot 29 september) en reist daarna 
naar Arnolfini, Bristol (van 9 december 2013 tot 9 februari 2014).

Samenstelling: Marc Goethals

03–06 
OKTOBER 
2013Kunstmesse / Vorträge / Diskussion / Workshop

Art Fair / Lectres / Discussion / Workshop

zwei/mal/zwei
FORUM OUTSIDER ART

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 • 48163 Münster | www.kunsthaus-kannen.de |  www.alexianer-muenster.de
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Best  
Practices *

Solo  
exhibition  

Céline  
Berger

4.10—
16.11   ’13
Wed–Sat

11am–6pm

Gratis

beursschouwburg

* Beursschouwburg invites Céline Berger in the framework 
of Work Hard/Play Hard: a programme focusing on absurdity 
and game in professional situations.
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Work  
Hard / Play 

Hard

17–11 2013 

City
Extra 17–11 2013 

15–09   15–09   

KUNSTHAL, ANTWERPEN

Extra City Kunsthal, Eikelstraat 31 , 
2600 Antwerpen – Berchem

EXTRACITY.ORG

Orban Space:
LUC DELEU-
T .O.P. OFFICE

The Forgotten Space — 
Allan Sekula & Noël Burch
The Forgotten Space — 
Allan Sekula  Noël Burch

All That Is Solid Melts 
Into Air — Mona   Vătămanu 
& Florin Tudor

All That Is Solid Melts 
Into Air — Mona   Vătămanu 
 Florin Tudor

TENTOONSTELLINGTENTOONSTELLING

 13/9 - 13/10/2013
  Sint-Niklaas

www.warp-art.be

advertentie_witteraaf_aug2013.indd   1 9/09/13   13:29
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-vr 11-18u za-zo 14-18u
❑ Patrick Van Caeckenbergh [tot 17/11] 
❑ ‘Diffractions of Destroyed Design’ – 
Kelly Schacht, Aglaia Konrad, Erik Van 
Lieshout, Adel Abdessemed, Dirk 
Braeckman, Florian Slotawa… [tot 
17/11] ❑ ‘Clean Speech & Soap’ – Goele 
De Bruyn [12/10 tot 17/11]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Altered States’ – Marc Vanderleenen 
[tot 5/10] ❑ ‘World Without Objects’ – 
Stephen Willats [13/10 tot 30/11]

Artists space LOCUS SOLUS
Pourbusstraat 14 – 0610128996 
vr-za 14-18u
❑ ‘Measurement in Time. (Then as now, 
one finds that the city of Jeruzalem is 
simultaneously a criticism and a 
non-site)’ – Joseph Semah [tot 28/9]  
❑ ‘Huidsplinters….Gezien en gehoord’ 
– Merapi Obermayer [tot 28/9]

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

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 /  
0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ ‘Dysideological Reasoning’ – Tinka 
Pittoors [tot 2/11]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Landschappen’ – Bureau Bas Smets 
[27/9 tot 5/1/2014] ❑ ‘Projecties. De 
voorstad’ [16/10 tot 5/1/2014]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u
❑ Aurélie Gravas [21/9 tot 17/11]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Orban Space’ – Luc Deleu – T.O.P. 
office [15/9 tot 17/11] ❑ ‘All That Is 
Solid Melts into Air’ – Mona Vatamanu & 
Florin Tudor [15/9 tot 17/11] ❑ ‘The 
Forgotten Space’ – Allan Sekula & Noël 
Burch [15/9 tot 17/11]

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]

Galerie Marion de Cannière
Pourbusstraat 3 – 03 28 309 88 
do-za 14-18u
❑ ‘Dual Perspectives’ – Aline Bouvy / 
John Gillis, WassinkLundgren [tot 19/10] 
❑ ‘Project Space: (Neo)Constructiv-
Emotionalism’ – Jóhanna Kristbjörg, 
Sigur.ardóttir [tot 19/10]

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03 237 11 27 
di-vr 10-18u30 za 12-18u30
❑ ‘Hearsay, Rumours, Bed-sit Dreamers 
and Art Begins Today’ – Koenraad 
Dedobbeleer [19/9 tot 19/10]  
❑ Zoe Leonard [31/10 tot 30/11]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / 
0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ ‘Jan Henderikse Works on paper 1957’ 
– Jan Henderikse [tot 12/10]  
❑ ‘High-lights’ – Armando, Louise 
Bourgeois, Anselm Kiefer, Mario Merz, 
Adriaan Rees, Studio Job, Andy Warhol 
[tot 12/10]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ ‘A Second Opinion’ – Jean-Marie 
Bytebier [tot 12/10] ❑ Hamid El 
Kanbouhi [25/10 tot 23/11]

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68 / 
0475/39.83.99 
do-za 14-18u
❑ ‘Here and There’ – Sofie Van der Linden 
[tot 12/10] ❑ ‘Marked Urgent. Curated by 
Abhay Maskara’ [24/10 tot 24/11]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Duo’s’ – Rik Wouters, 
Emile Claus, Jozef Peeters, Jan Cox, Fred 
Bervoets, Koen van den Broek, Anne-Mie 
van Kerckhoven [21/9 tot 20/4/2014]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u
❑ ‘Salle 3 et 4 du ‘Bâtiment 200 salles’’ 
– Henri Jacobs [tot 20/10]  
❑ ‘Prijs Bernd Lohaus’ – Maurice 
Blaussyld [31/10 tot 24/11]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66 
vr-za 13-18u
❑ Sofie Van der Linden [11/10 tot 27/10]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Collectie XXXIII. Het karakter van een 
collectie’ – Luc Tuymans, James Turrell, 
Wilhelm Sasnal, Guillaume Bijl, Róza 
El-Hassan, Cameron Jamie… [tot 6/10] 
❑ ‘Muhkademie 2013. Tijdelijk labo 
samengesteld door Nico Dockx en Johan 
Pas’ [27/9 tot 5/1/2014] ❑ ‘Painting and 
Other Stuff…’ – Kerry James Marshall 
[4/10 tot 2/2/2014] ❑ ‘Meeting Points 
2013–2014. Collectief WHW (What, How 
and for Whom): Tienduizend listen en 
honderdduizend trucs’ [25/10 tot 16/2/2014]

MAS – Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1 – 03 338 44 34 
di-zo 10-17u
❑ ‘Happy Birthday Dear Academie! 350 
jaar Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen’ [tot 26/1/2014] 
❑ ‘India ontmoet het MAS’ [4/10 tot 
12/1/2014]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
di-zo: Sept: 10-19u, Okt-maart: 10-17u
❑ ‘Amabilis insania. De beminnelijke 
waanzin’ – Folkert de Jong [6/10 tot 
19/1/2014]

Museumstraat25
Museumstraat 25 – www.museumstraat25.be 
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘La poétique du vide. Sculpturen & 
schilderijen’ – Johan Baudart [3/10 tot 
27/10] ❑ ‘Please use the other door’ – 
Gosia Machon, Timo Van Grinsven, Pol 
Matthé, Gerard Herman, Christophe 
Rossner, Frederik Lizen, Dragan 
Prgomelja [4/11 tot 17/11]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ ‘Rain after snow’ – Freek 
Wambacq [tot 23/10] ❑ ‘Alluvium’ – 
Morten Norbye Halvorsen [tot 23/10]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Warburg Project’ – Marc Schepers 
[tot 12/10]

Showroom
Sint Lucas Antwerpen, Kerkstraat 45 
0486 56 62 82 
wo-vr 14-18u
❑ ‘Masters Sint Lucas, With or Without’ 
[tot 12/10]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #5: Private colloquies on a 
public sculpture’ – Ilaria Lupo [tot 22/9] 
❑ ‘De Sokkel #6’ – Folkert de Jong 
[6/10 tot 20/4/2014]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ ‘The Story of Frederic, Conrad, Jim and 
Rinus’ – Rinus Van de Velde [tot 19/10] 
❑ ‘Everything and More’ – James Ensor, 
Tomasz Kowalski, Jonathan Meese, Tal R, 
Franz West [24/10 tot 30/11]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘The people from the future are not to be 
trusted’ – Michaël Borremans [tot 12/10] ❑ 
Marlene Dumas / Luc Tuymans [vanaf 3/11]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ Patrick Lebret [29/9 tot 3/11]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37/
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation between ‘The Roots’ 
and ‘De Tuin’’ – Marie-Claire Gouat / 
Maurice Langaskens [tot 11/11]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66 
do-zo 14-18u
❑ ‘Stenen’ – Bruno Van Dycke [21/9 tot 20/10]

Brussel

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ ‘Pathos Formula’ – Adam Helms [tot 26/10]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘World of Matter Conference’ – Mabe 
Bethonico, Ursula Biemann, Uwe H. 
Martin, Helge Mooshammer & Peter 
Mortenbock, Emily E. Scott, Lonnie van 
Brummelen & Siebren de Haan [18/10 
tot 19/10] ❑ ‘Journal’ – Sirah Foighel 
Brutmann and Eitan Efrat [10/11 tot 
22/12]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ ‘Un bonhomme de neige en été’ – Eric 
Croes, Di.Va., Fischli & Weiss, Peter 
Regli, Helmut Smits, Olav Westphalen… 
[tot 27/10] ❑ Jeanine Cohen [tot 27/10] 
❑ Javier Fernandez [tot 27/10]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘Best Practices’ – Céline Berger [4/10 
tot 16/11]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Hors Limites’ – Jo Delahaut 
(1911-1992) [19/9 tot 3/11] ❑ ‘Joyride’ 
– Atelier Pica Pica [19/9 tot 20/10]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ Giorgio Morandi (1890-1964) [tot 
22/9] ❑ Claudio Parmiggiani [tot 22/9] 
❑ ‘Orlando’ – Valérie Mannaerts [tot 
22/9] ❑ ‘Poolse affiches’ [tot 13/10] 
❑ ‘No Exit.The Extra’s’ – Bert 
Danckaert [tot 3/11] ❑ Anish Kapoor 
[5/10 tot 5/1/2014] ❑ ‘Corps de l’Inde’ 
[5/10 tot 5/1/2014] ❑ ‘Indomania. 
Europalia India’ [16/10 tot 26/1/2014] 
❑ ‘The Fluxus Wall’ – Jonas Mekas 
[18/10 tot 26/1/2014]

CAB – Contemporary Art Center
Borrensstraat 32 – 02 644.34.32 
do-za 14-18u
❑ ‘Monika Stricker. A group exhibition 
organized by the WIELS residency 
program’ – Emmanuelle Quertain, Axelle 
Stiefel, Yuki Okumura, Robin Vanbesien, 
Jutta Zimmermann… [tot 26/10]

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] ❑ ‘Indian Studio’ – 
Johan Muyle [31/10 tot 6/2/2014]

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] ❑ Xaveer De 
Geyter Architects [8/11 tot 26/1/2014]

De Pianofabriek
Fortstraat 35 – 02/541.01.70 
ma-za 14-18u
❑ ‘Shame! (Hide & Show). Een project 
van Error One’ – Ermias Kifleyesus, Sara 
Bomans, Lieve Van Stappen, Michèle 
Matyn, Cel Crabeels, Joris Van de 
Moortel… [28/9 tot 21/12]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Dirty Dancing’ – Danh Vo [tot 20/10]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘Imprimés 1964–2013’ – Bernd & 
Hilla Becher [6/10 tot 22/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Robert Barry [tot 31/10] 
❑ Iñaki Bonillas [tot 31/10]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘one, two, many’ – Manon de Boer [tot 
26/10] ❑ ‘Postscript I (Berlin)’ – Tris 
Vonna-Michell [7/11 tot 18/1/2014]

Galerie Van Der Mieden
Aalststraat 10 
wo-za 14-18u
❑ ‘No Notion of None’ – Steve Van den 
Bosch [tot 26/10]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 12-17u, zo 14-19u
❑ ‘Free Motives’ – Dieter Durinck , Bert 
Huyghe [tot 13/10]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘00ooOO holes, dots, balls’ – Davide 
Bertocchi & Shila Khatami [tot 19/10]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 – 0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Kopioitu’ – Felicia Atkinson, Jurgen 
Ots, Benoit Platéus, Bitsy Knox, Laura 
Wesamaa… [tot 12/10]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00 
di-vr 9u30-17u za-zo 10-17u
❑’ Schrijvers van contouren. Tekenkunst 
in het Oude Egypte’ [tot 19/1/2014] ❑ 
‘Passie – Functie – Schoonheid’ – Henry 
van de Velde (1863-1957) [tot 
12/1/2014]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Sculptuur na 1945. De keuze van de 
conservatoren’ – Carl Andre, Luc Deleu, 
Dan Flavin, Henry Moore , Jan 
Vercruysse… [tot 9/3/2014] 
❑ ‘De erfenis van Rogier van der 
Weyden. De schilderkunst in Brussel, 
1450-1520’ [12/10 tot 26/1/2014] 
❑ ‘Museum to scale 1/7. Een initiatief 
van Ronny Van de Velde, vorm gegeven 
door Wesley Meuris’ [12/10 tot 2/2/2014]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘Maybe I won’t go to sleep at all.’ 
– Kate Newby [19/9 tot 16/11]

Le Salon d’Art
81 rue de l’Hôtel des Monnaies 
02 537 65 40 
ma-vr 14-18u30 za 9u30-12u / 14-18u
❑ ‘Résurgence. Chimigrammes’ – Pierre 
Cordier & Gundi Falk [tot 19/10] 
❑ ‘Gommes & linos’ – Kikie Crêvecoeur 
[21/10 tot 21/12]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ Evariste Richer [tot 26/10] ❑ ‘A Cat’s 
Eye Perspective’ – Leon Vranken [tot 
26/10] ❑ ‘Nothing is Left to Tell’ – Jorge 
Méndez Blake [tot 26/10]

Middlemarch
Chaussée de Waterloo 550 – 0486 344 730 
❑ ‘Material Issues #49’ – Israel Lund 
and Sam Korman [tot 3/10]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Vasarely, Hommage’ – Victor Vasarely 
[17/10 tot 19/1/2014]

NICC
rue Lambert Crickx 1 – 0485 24 40 31 
24 uur op 7 dagen zichtbare vitrine
❑ Aline Bouvy, Danh Vo, Tim Rollins, 
Pierre Bismuth [tot 31/10]

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

WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ Petrit Halilaj [tot 5/1/2014] 
❑ Walter Swennen [5/10 tot 26/1/2014]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ Tim Rollins & K.O.S [tot 12/10] 
❑ Erwin Wurm [14/11 tot 4/1/2014]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ Danh Vo [tot 26/10] 
❑ Cathy Wilkes [14/11 tot 11/1/2014]

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 – 0472458149 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Tekeningen – Variaties’ – Anne Marie 
Finné [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] ❑ ‘Le passager clandestin’ – 
Marcel Mariën [28/9 tot 19/1/2014] 
❑ ‘White noise’ – Michel Mazzoni [28/9 tot 
19/1/2014] ❑ ‘Kodachrome: Cropping 
America. Diapositieven geherinterpreteerd’ 
[28/9 tot 19/1/2014]

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] ❑ Sterling Ruby 
[27/10 tot 12/1/2014] ❑ Maria Lassnig 
[27/10 tot 12/1/2014]

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 – 8 jaar 
interactie’ – Felix De Boeck, Gaston De Mey, 
Vaast Colson, Leen Voet, Ief Spincemaille, 
Renato Nicolodi… [tot 25/10]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘home’ – Paul Schwer [tot 17/11] 
❑ ‘O Superman’ – Emmanuel Van der 
Auwera [tot 17/11]

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30 
di-zo 10-18u
❑ ‘In Between. Reizen van buiten naar binnen’ 
– Serge Poliakoff, Michaël Borremans, 
Stijn Cole, Brody Neuenschwander, 
Karen Knorr, Wolfgang Laib… [tot 3/11]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Martin Scorsese i.s.m. het 
Filmfestival Gent’ [11/10 tot 26/1/2014]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Desencanto’ – Juanan Soria [21/9 tot 
12/10] ❑ ‘The Big Draw’ – Cecilia Jaime 
[4/10 tot 6/10]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 – 0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Brainbox 3’ – Michaël Borremans, 
Miet Warlop, Kelly Schacht, Dirk Zoete, 
Joris van de Moortel, Peter Morrens, 
Adriaan Verwée… [16/9 tot 22/12] 
❑ Dirk Slootmaekers, Bieke Criel, Martin 
Sommer, Steven Tevels [22/9 tot 20/10]

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 09.222.00.33 
wo-vr 14-18u za 12-18u
❑ ‘Life’s a beach and then you die’ – 
Manor Grunewald [20/9 tot 31/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘This is the end of the story, which 
nobody can deny’ – Hedwig Brouckaert 
[tot 20/10] ❑ Annelies de Mey [10/11 
tot 22/12]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Stop Motion’ – Jean De Groote [tot 
28/9] ❑ ‘Fotokabinet: Foto’s uit de reeks: 
Je me rappelle’ – Jan Vandenabbeel [tot 
28/9] ❑ ‘Stop Motion’ – Jean De Groote 
[tot 28/9] ❑ ‘The Big Draw – Tekenfestival 
Gent i.s.m. Kunstwerkt’ [4/10 tot 6/10] 
❑ ‘Cosmos. In the sky and on the earth’ 
[18/10 tot 16/11] ❑ ‘Fotokabinet’ – Hans 
Vandeweghe [18/10 tot 16/11]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Angels, Upside Down’ – Bart De Clercq 
[tot 20/10] ❑ ‘Maar ik zie de dingen 
anders’ – Sigtryggur Berg Sigmarsson 
[15/9 tot 20/10] ❑ ‘De Witte Pauw’ – 
Annouk Westerling & Jo Gisekin [23/10 
tot 27/10] ❑ ‘This is the way they make 
us bend’ – Allison Hrabluik [3/11 tot 8/12] 
❑ Heide Hinrichs [3/11 tot 8/12]

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A 
www.herbertfoundation.org 
groepsreservatie/individueel begeleid 
bezoek (90 min): vr-za 11u/14u. 
Reserveren via website
❑ ‘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]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Patterns for (Re) Cognition’ – Vincent 
Meessen, Tshyela Ntendu [28/9 tot 17/11]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Thomas Müller [15/9 tot 27/10]

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 

Johan BaUDaRT
‘La poétique du vide’
Sculpturen & ScHIlDerIJen

3 tot 27 oktober
opening donderdag 3 oktober

www.museumstraat25.be
2000 Antwerpen
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6/10] ❑ ‘Tekeningen. Wetenschap verbergt 
waanzin’ – Gideon Kiefer [tot 6/10] ❑ 
‘Oorlog en Trauma’ [1/11 tot 29/6/2014]

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] 
❑ Mikalojus Konstantinas Ciurlionis 
(1875–1911) [21/9 tot 15/12]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Studio Matters+1’ – Massimo 
Bartolini [tot 22/9] ❑ ‘Geo-aesthetics’ 
– Maria Nordman [tot 22/9] 
❑ Manuel Burgener [tot 22/9] 
❑ ‘De Collectie’ – Stanley Brouwn, Lili 
Dujourie, Dennis Oppenheim, Lois 
Weinberger, Heimo Zobernig… [tot 
22/9] ❑ ‘Ecce Homo/le Poseur’ – Jordan 
Wolfson [tot 5/1/2014] ❑ ‘Fake Titel: 
Turquoise-Stained Altars for Burger 
Turner’ – Rachel Harrison [tot 5/1/2014] 
❑ Javier Téllez [12/10 tot 26/1/2014] 
❑ Florian Auer [12/10 tot 26/1/2014] 
❑ ‘Museum for a Small City. The S.M.A.K. 
collection presented, (re)-viewed and (re)-
visited. Een tentoonstelling door Richard 
Venlet’ [12/10 tot 26/1/2014]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ ‘No style, only ideas’ – Jacques 
Charlier [15/9 tot 10/11] ❑ ‘Des Visages 
en chemin’ – Thomas Chable & Frédéric 
de Woelmont [15/9 tot 10/11] 
❑ Brigitte Closset, Maria Pace & 
Etienne Van Doorslaer [15/9 tot 10/11]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Ik zie Ik zie’ – Veronique Alberghs, 
Hilde Overbergh, Ellen Schroven, Sofie 
Van der Linden [tot 24/11] ❑ ‘In het 
Kabinet’ – Sam Eggermont [tot 13/10]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ ‘Summertime exhibition 2013’ – 
Koen Vanmechelen, Panamarenko, 
Roger Raveel, Donatella Bianchi, 
Georg Baselitz… [tot 22/9] 
❑ Stephan Balkenhol [6/10 tot 24/11]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘The Suspension of Disbelief’ – Sarah 
& Charles [tot 13/10] ❑ ‘Toegepast 18 
– It’s all in the air’ [13/10 tot 19/1/2014] 
❑ ‘The Wilde Things. The so 
contemporary jewellery collection of 
Mrs. Wilde’ [13/10 tot 19/1/2014]

Hornu

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Zone de fauchage tardif’ – Lise 
Duclaux [tot 31/7/2014] 
❑ ‘Les Pierres des arbres’ – Giuseppe 
Penone [tot 31/7/2014] 
❑ 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 Mind of the Artist’ [tot 1/10]

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 Boye, Sarah Crowne, 
Luke Diiorio, Jim Lee [tot 30/9]

Maruani & Noirhomme
Kunstlaan 90 – 0473/97.72.36 
❑ ‘Reflections: Sculpture & Light’ – Lori 
Hersberger [tot 30/9] ❑ ‘Group 
Exhibition: Kate. In collaboration with 
young Gallery’ [tot 30/9] 
❑ ‘New Paintings’ – Sue Williams [okt-nov]

Mulier Mulier Gallery
De Wielingen 14 – 0475/44.70.75 
0475/57.95.89 
za-zo 10u30-12u30 15-18u30
❑ ‘Jubileumtentoonstelling, 25 jaar gallery: 
Portraits of President Barack Obama in the 
Style of Jackson Pollock’ – Art & Language 
[tot 30/9] ❑ ‘Accrochage’ – Clairfontaine, 
Sol Le Witt, Daniel Buren, Guy Van Bossche, 
Joseph Beuys, Tadashi Kawamata… [okt-nov]

Patrick De Brock Gallery
zeedijk 758 – 050/62.13.09 
vr-ma 14-18u
❑ ‘Bindings’ – Candida Hofer [12/10 tot 
10/11]

Stephane Simoens contemporary 
fine art
Golvenstraat 7 – 050.67 75 90 
❑ ‘Group show’ – Laurenz Berges, 
Peter Dreher, Ross Hansen, Tony Matelli, 
Berend Strik [okt-nov]

Lessines

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

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘thank you silence’ – Ugo Rondinone 
[tot 6/10] ❑ Ilse D’Hollander 
(Sint-Niklaas, 1968-1997) [tot 20/10] 
❑ ‘De doorbraak van de conceptuele 
kunst in België. Het geval Fernand 
Spillemaeckers. Gastcuratoren: Koen 
Brams en Dirk Pültau’ [tot 11/11] 
❑ ‘Michiel Coxcie (1499-1592). De 
Vlaamse Rafaël’ [31/10 tot 23/2/2014]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo,do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ ‘Convictions. Public Secrets / Blood 
Sugar / Undoing Time / Inside The 
Distance’ – Sharon Daniel [27/9 tot 17/11]

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

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… [tot 3/11]

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘We fragment, collect and narrate. De 
collectie van het FRAC Nord-Pas de Calais. 
Curator: Sayoko Nakahara’ [5/10 tot 15/12]

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)
❑ ‘Paradise Uncertain’ – Mehdi-Georges 
Lahlou [15/9 tot 20/10]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-za 12-18u zo 10-18u
❑ ‘Life, Death and Beauty’ – Andy 
Warhol [5/10 tot 19/1/2014]

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

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25 
di-zo 12-18u
❑ ‘Visions de la Grande Guerre’ – George 
Grosz, Otto Dix, Dirk Braeckman 
[21/9 tot 5/1/2014]

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Visions de la Grande Guerre’ – George 
Grosz, Otto Dix et Dirk Braeckman [21/9 
tot 5/1/2014]

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] ❑ 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] ❑ ‘Omdat 
ik geen beeld ben’ – Hugo Claus 
(1929–2008) [21/9 tot 5/1/2014]

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 [tot 
13/10] ❑ ‘Collector’s Room #4. Curated by 
Jan De Cock & Luk Lambrecht’ [tot 13/10] 
❑ Monica Bonvicini [27/10 tot 8/12] 
❑ Matthew Lutz-Kinoy [27/10 tot 8/12]

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]

Sint-Niklaas

Coup de ville 2013
Sint-Niklaas Stad – 0479 34 13 25 
❑ ‘Coup de ville: Attracted by another 
level. Parcourstentoonstelling. Organisatie: 
kunstenplatform Warp’ [tot 13/10]

Vierkante Zaal/Annex, Academie voor 
Schone Kunsten
R. Van Britsomstraat – 03.780.36.77 
do-vr 14-17u za-zo 10-12 & 14-17u
❑ ‘Focus op 4. Van leerling tot meester 
en terug’ [tot 29/9]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ Sen Chung [tot 6/10] 
❑ Bernard Gilbert [20/10 tot 29/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘Upside Down. Deel I: Specific Objects’ 
– Donald Judd, Lili Dujourie, Barry 
Flanagan, Didier Vermeiren, Louise 
Lawler, Bruce Nauman, Yvonne Rainer… 
[5/10 tot 3/11]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-vr 11-18u vr 11-20u
❑ ‘Licht en architectuur’ – Jef Geys 
[15/9 tot 17/11]

Veurne

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 [tot 27/10] 
❑ ‘Orange Room’ – Dominique 
Gonzalez-Foerster [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
❑ ‘out there’ – Bea Otto [tot 29/9] 
❑ ‘Nancy Graves Project & Special 
Guests’ [13/10 tot 16/2/2014]

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] ❑ ‘GeheimnisNatur’ 
– Franz Gertsch [26/10 tot 16/2/2014]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘For the time being. Hidden Behind 
Plaster’ – Franz Ackermann, Nedko 
Solakov, Elmgreen & Dragset, Liz Larner, 
Pierre Huyghe, Gabriel Kuri… [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 [tot 24/11]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ Rolf Szymanski [tot 3/11] 
❑ ‘Disorder of Appearance’ – Eran 
Schaerf [21/9 tot 3/11] ❑ ‘BeuteKunst I 
und II’ – Kirsten Klöckner [21/9 tot 3/11]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-19u
❑ ‘Arte Postale. Bilderbriefe, 
Künstlerpostkarten, Mail Art’ [tot 8/12] 
❑ ‘Unbequemes Erbe’ – Edgar 
Guzmanruiz [tot 6/10]

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

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – (0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘The New Berlin. Public buildings and 
embassies since 1990’ [tot 30/9] 
❑ ‘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 IBB-
Videolounge: How not to be seen. A 
Fucking Didactic Educational.Mov File, 
2013, 14 mins’ – Hito Steyerl [tot 23/9] 
❑ ‘Painting forever! Hügel und Zweifel (Hills 
and Doubts)’ – Franz Ackermann [18/9 tot 
31/3/2014] ❑ ‘The IBB-Videolounge: 
Dokumentarisches Labor’ – Ascan Breuer 
[25/9 tot 21/10] ❑ ‘The IBB-Videolounge’ 
– Klara Hobza [23/10 tot 18/11] ❑ 
‘Vienna-Berlin. The Art of Two Cities. From 
Schiele to Grosz’ [24/10 tot 27/1/2014]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘This is Television’ – Judy Radul [tot 
19/10] ❑ ‘Fernsehprogramm (Sven 
Lütticken) – This is Televison (Judy Radul)’ 
– Alexander Kluge, Hito Steyerl, Harun 
Farocki, General Idea, Eran Schaerf & Eva 
Meyer, Cordula Kablitz Post & Christoph 
Schlingensief… [tot 19/10]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Body Pressure. Sculpture since the 
1960s’ – Bruce Nauman, Hans-Peter 
Feldmann, Paul McCarthy, Berlinde de 
Bruyckere, Gilbert and George, Franz 
Erhard Walther… [tot 12/1/2014] 
❑ ‘A Pioneer of Abstraction’ – Hilma af 
Klint (1862-1944) [tot 6/10] ❑ ‘The 
Berlin World Improvement Machine’ 
– Friedrich von Borries [tot 20/10] 
❑ ‘National Gallery Prize for Young Art 
2013’ – Mariana Castillo Deball, Simon 
Denny, Kerstin Brätsch, Haris 

Epaminonda [tot 12/1/2014] ❑ ‘The End 
of the 20th Century. The Best Is Yet to 
Come. A Dialogue with the Marx 
Collection’ – Joseph Beuys, Andy Warhol, 
Marcel Broodthaers, Jason Dodge, 
Joachim Bandau,Isa Genzken… [tot 
30/3/2014]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u do 12-21u
❑ ‘Formationen der Körper (Formations 
of bodies)’ – Mark Leckey, Jean-Luc 
Godard [18/9 tot 10/11] ❑ ‘Painting 
Forever! Keillrahmen (stretchers): a 
collection of more than 70 pieces by 
contemporary painters who work or have 
worked in Berlin’ [18/9 tot 10/11]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Kapoor in Berlin’ [tot 24/11] 
❑ ‘Paintings 1958–2010’ – Horst Antes 
[tot 16/9] ❑ Meret Oppenheim [tot 
1/12] ❑ ‘On the Trails of the Iroquois’ 
[18/10 tot 6/1/2014]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Painting Forever! BubeDameKönigAss 
(JackQueenKingAce)’ – Martin Eder, 
Michael Kunze, Anselm Reyle, Thomas 
Scheibitz [tot 24/11]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘#Videotapes 1–3’ – Mathilde ter 
Heijne [tot 30/9] ❑ ‘The Unanswered 
Question. Iskele 2/Group show’ [tot 3/11] 
❑ ‘The Unanswered Question. Iskele 2’ 
– Rosa Barba, Rosemarie Trockel, Bjørn 
Nørgaard, Ayse Erkmen, Olaf Metzel… 
[tot 3/11] ❑ Alejandro Cesarco [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, Lawrence Weiner, Richard 
Tuttle, Blinky Palermo, Michel Majerus, 
Kara Walker, Rinus Van de Velde, Dan 
Perjovschi… [tot 20/10]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Anna Virnich [tot 24/11] ❑ ‘Basin of 
Attraction’ – Timur Si-Qin [tot 10/11] 
❑ ‘Peter Mertes Stipendium 2012’ – 
Evamaria Schaller & Timo Seber [tot 10/11]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘The Iroquois Longhouse’ [tot 31/10] 
❑ ‘Echoraum IX. Auflauf der Fassaden’ 
– Stefan Mildenberger, Susanne Itzel, 
Jens Franke, Aleen Solari… [tot 6/10] 
❑ ‘Kleopatra. Die ewige Diva’ [tot 6/10] 
❑ ‘Im Modder der Summenmutation’ – 
John Bock [3/10 tot 12/1/2014] 
❑ ‘On the Trails of the Iroquois’ [18/10 
tot 6/1/2014] ❑ ‘1914. The Avant-Gardes 
at War’ – Beckmann, Dix, Kandinsky, 
Klee, Lehmbruck, Malevich, Picasso… 
[8/11 tot 23/2/2014]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Transfer Korea – NRW’ – Jan Albers, 
Luka Fineisen, Kyungah Ham, Seung 
Jung, Yeondoo Jung, Sascha Pohle… [tot 
9/2/2014] ❑ ‘An Expressionist Summer 
– Bonn 1913’ [tot 29/9] ❑ ‘Mary, Blinky, 
Yay! Mary Heilmann and Blinky Palermo 
in a Dialogue’ [tot 29/9] ❑ ‘Works on 
Paper 1975-2013’ – Marcel Odenbach 
[19/9 tot 15/1/2014]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u do 12-22u zo 11-18u
❑ ‘Up Close . A Contactual Experience’ 
[tot 20/10] ❑ ‘Women. Love and Life. 
Sammlung Klöcker’ – Alberto Giacometti, 
Nancy Spero, Gerhard Richter, Sigmar 
Polke, Rosemarie Trockel… [tot 20/10] 
❑ ‘Moving Sculptures. Bewegte Skulpturen’ 
– Jean Tinguely, Pol Bury, Nam June Paik, 
Lynn Hershman… [tot 26/1/2014]

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] ❑ ‘Paintings’ – Fred Thieler 
(1916-1999) [1/11 tot 2/2/2014]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Darkroom’ – Zilvinas Kempinas [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Avant-garde in Motion’ 
– Alexander Calder [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
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot 
7/9/2014] ❑ Susan Philipsz & Julius 
Bissier [8/11 tot 30/3/2014]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Collagierte Skulpturen’ – Isa 
Genzken, Rachel Harrison, Manfred 
Pernice [12/10 tot 22/2/2014]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Silent Perception’ – Sabine Dusend, 
Adam Harrison, Friederike Haug, 
Hannah Hummel, Angelika Trojnarski… 
[21/9 tot 3/11]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Living with Pop. A Reproduction of 
Capitalist Realism’ – Gerhard Richter, 
Konrad Lueg, Sigmar Polke, Manfred 
Kuttner / with a contribution by 
Christopher Williams [tot 29/9] 
❑ ‘Eternal Network. Works from 1950 to 
1985. Retrospective’ – André Thomkins 
(1930-1985) [19/10 tot 5/1/2014]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘50 Jahre manu factum’ [tot 27/10] 
❑ ‘Colourful. Modern Prints from the 
Kemp Collection’ – Fernand Leger, Josef 
Albers, Rupprecht Geiger, Ellsworth 
Kelly… [tot 27/10] ❑ Candida Höfer [tot 
9/2/2014] ❑ ‘Hommage à Gotthard 
Graubner’ [27/9 tot 19/1/2014] ❑ ‘Spot 
on: Alfred Flechtheim.com. Kunsthändler 
der Avantgarde’ [11/10 tot 2/2/2014] 
❑ ‘Spot on: Schwermetall’ – Christian 
Keinstar, Richard Serra, Robert Morris 
[11/10 tot 2/2/2014] ❑ ‘Spot on: Ursula 
Ott’ [11/10 tot 2/2/2014] ❑ ‘Spot on: 
Mounir Fatmi’ [11/10 tot 2/2/2014]

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] ❑ ‘Everything Is 
Nothing without Its Reflection. A 
Photographic Pantomime’ – Douglas 
Gordon [tot 29/9] ❑ ‘Women’ – Thomas 
Schütte [21/9 tot 12/1/2014] ❑ 
‘Corporate Design: The pioneer of logo 
design’ – Wilhelm Deffke (1887–1950) 
[28/9 tot 26/1/2014] ❑ ‘30 Years of 
Support for Artists by the Krupp-Stiftung’ 
– Robert Kusmirowski, Marko Lulic, 
David Maljkovic, Shahryar Nashat, 
Paulina Olowska, Kirsten Pieroth [28/9 
tot 26/1/2014] ❑ ‘There Are Some Who 
Are in Darkness. Works from the Olbricht 
Collection, Selected by the Artist’ – Taryn 
Simon [9/11 tot 2/3/2014]

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. A Stage for Art’ – 
Birgit Brenner, Daniele Buetti, Johan 
Grimonprez, Atelier van Lieshout, Andres 
Lutz/Anders Guggisberg… [tot 6/10] 
❑ Helmut Stromsky [19/10 tot 1/12]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Future Perfect. The future as it will 
have been’ – Mariana Castillo Deball, 
Nora Schultz, Henrik Olesen, Danh Vo, 
Annette Kelm… [tot 13/10]

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] ❑ ‘Say My Name say my 
name. Städel graduates 2013’ [18/9 tot 
20/10] ❑ ‘The Great Labyrinth’ – Hélio 
Oiticica (1937–1980) [28/9 tot 12/1/2014]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Capacete’ – Helmut Batista [21/9 tot 
20/10] ❑ Michel Auder [31/10 tot 17/11]

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] ❑ ‘Street-art Brazil’ [tot 27/10] 
❑ ‘Brasiliana. Installations from 1960 to 
the present’ – Lygia Clark, Dias & Riedweg, 
Cildo Meireles, Ernesto Neto, Hélio 
Oiticica, Tunga… [2/10 tot 5/1/2014] 
❑ ‘Theodore Gericault: Images of Life and 
Death’ [18/10 tot 26/1/2014] ❑ ‘Late 
works’ – Philip Guston [6/11 tot 2/2/2014]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Dionysus. Intoxication and Ecstasy’ 
[3/10 tot 12/1/2014]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Crossing the Elbe’ – Anthony McCall 
[tot 22/3/2014] ❑ ‘VisualLeader 2012’ 
[tot 13/10] ❑ ‘Sculpture, photography, 
film’ – Santiago Sierra [tot 12/1/2014] 
❑ ‘Retrospektive’ – Guy Bourdin 
(1928–1991) [1/11 tot 26/1/2014]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘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 [tot 27/10] 
❑ ‘15 years of the Gallery of Contemporary 
Art’ [tot 20/10] ❑ ‘Denmark’s Breakthrough 
to Modernism. The Hirschsprung Collection 
from Eckersberg to Hammershøi’ [20/9 tot 
12/1/2014] ❑ ‘Alfred Flechtheim.com. The 
avant-garde art dealer’ [13/10 tot 
19/1/2014] ❑ ‘The Beauty of the Line. 
Stefano della Bella as a Draughtsman’ 
[25/10 tot 26/1/2014]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ Christian Hans Albert Hoosen [28/9 
tot 5/1/2014] ❑ Olaf Metzel [28/9 tot 
5/1/2014]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ Frank Rosenthal [tot 6/10] ❑ Wilhelm 

Schürmann [tot 24/11] ❑ ‘The House of 
Horrors’ – Sturtevant [22/9 tot 9/2/2014] 
❑ ‘Edvard Munch. Der grafische Bestand’ 
[25/9 tot 26/1/2014] ❑ ‘Von Kollwitz bis 
Picasso. Die Sammung Ernst-Joachim 
Sorst’ [25/9 tot 2/2/2014] ❑ ‘Alfred 
Flechtheim.com. Kunsthändler der 
Avantgarde’ [11/10 tot 16/2/2014]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘6th RecyclingDesignPrize. Outstanding 
Ideas’ [tot 10/11] ❑ ‘Disturbing the 
Peace. Forays into the worlds of collage’ 
– Kurt Schwitters, Paul Joostens, Jean 
Arp, Arman, Jean Tinguely, Sigmar Polke, 
Anna Oppermann, Isa Genzken, Erik van 
Lieshout… [28/9 tot 26/1/2014]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Patriarchal Poetry’ – Pauline Boudry 
und Renate Lorenz [27/9 tot 24/11]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘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] ❑ ‘Total 
Accomplishment’ – Matthew Day Jackson 
[tot 10/11] ❑ ‘Holography in Art and in 
Imaging Techniques’ [tot 12/1/2014] ❑ ‘The 
Gernsback Prophecy / Father of Science 
Fiction’ [tot 27/10] ❑ ‘Installations, Objects, 
Performances’ – Sasha Waltz [28/9 tot 
2/2/2014] ❑ ‘World Tour. German Art en 
Route. Works from the ifa Art Collection 
1949−till the Present’ [26/10 tot 2/3/2014]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ Michael Reisch / Matthias Hoch / 
Astrid Nippoldt [29/9 tot 24/11]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6  
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ Ceal Floyer [tot 20/10] 
❑ Sean Snyder [9/11 tot 22/12]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60 
di-zo 11-17u 1ste do/maand 11-22u
❑ ‘Ein Museum im Glück: Meisterwerke 
aus der Sammlung der 
Overstolzengesellschaft’ [tot 8/12] 
❑ ‘Der schöne Schein. Deutsche 
Fayencekunst’ [tot 29/9] ❑ ‘Boys get 
skulls, girls get butterflies. Schmuck im 
MAKK’ [21/9 tot 15/12] ❑ ‘Herzkammer. 
Die Grafische Sammlung des MAKK’ 
[26/10 tot 16/2/2014] ❑ ‘Kölner Design 
Preis’ [31/10 tot 24/11]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Adjusted’ – Louise Lawler [11/10 tot 
26/1/2014] ❑ ‘Not Yet Titled. New and 
Forever at Museum Ludwig’ [11/10 tot 
26/1/2014]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Hochofenwerke’ – Bernd und Hilla 
Becher [20/9 tot 26/1/2014] 
❑ ‘Die Verzauberung der Welt. Die 
Klassik des Tanzes von 1713–1913’ [28/9 
tot 10/8/2014]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Klecksograph.  Between Finger 
Exercises and Inner Vision’ [tot 13/10] 
❑ ‘Secrets of the Painters. Cologne in 
the Middle Ages’ [20/9 tot 9/2/2014] 
❑ ‘Timpano’ – Sarah Westphal [20/9 tot 
2/2/2014]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mies van der Rohe – 1:1 Modell 
Golfclubhaus’ – Robbrecht en Daem 
architecten [tot 31/10] ❑ ‘Zugaben: 
Sammlung Freunde der Kunstmuseen 
Krefeld’ [29/9 tot 16/2/2014] 
❑ ‘Grad der Gewissheit’ – Alicja Kwade 
[29/9 tot 16/2/2014]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Eine Handvoll Erde aus dem 
Paradies. Magische Bilder und Objekte 
aus dem Museum Morsbroich’ – Joachim 
Bandau, Piero Manzoni, Hermann Nitsch, 
Jef Verheyen, Francois Morellet, Yves 
Klein… [29/9 tot 12/1/2014] ❑ ‘13 
Räume. Eine Biografie in Kleidern’ – 
Zilla Leutenegger [12/10 tot 12/2/2014]

Lingen

Kunstverein Lingen Kunsthalle
Kaiserstraße 10a – 0591 59995 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u, 1ste do/
maand 10-20u
❑ ‘A Line May Lie’ – Judith Hopf [tot 
13/10] ❑ ‘Schinken und Käse’ – Yorgos 
Sapountzis [tot 20/10]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘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]
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Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Hundertwasser. The Straight Line is 
Godless’ – Friedensreich Hundertwasser 
(1928-– 2000) / Arnulf Rainer, Yves 
Klein, Akira Kityo, Lucio Fontana, 
Shinkichi Tajiri, John Cage, Sam Francis, 
Constant… [tot 2/1/2014]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘Original Drawings on Paper’ – Jan 
Schoonhoven, Peter Struycken, herman 
de vries, Ad Dekkers, Norman Dilworth… 
[tot 18/10] ❑ ‘Guest @ Art Affairs’ – 
Otto Krol [23/10 tot 3/11]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Groep tentoonstelling’ – Anton 
Martineau, Esther Levigne, Hervé 
Martijn,Colette Curfs, Víctor Pedra [tot 
26/10] ❑ ‘Posing in an unreal world’ – 
Jan van Eden [2/11 tot 5/1/2014]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘Scenographies. Het SKOR-archief als 
bron: een mise-en-scène van reflecties en 
commentaren op een generatielange 
geschiedenis van kunst in de openbare 
ruimte’ – James Beckett, Francis Burger, 
High&Low Bureau, Informal Strategies, 
Cindy Moorman, Antonis Pittas… [tot 16/11]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 – 020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘Escape landscapes’ – Mezzapelle – 
Deriu [tot 20/10] ❑ ‘New Works’ – Clelia 
Zida/Joe Holbrook [19/10 tot 23/11]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘Fantasio. Monumentale tekening in de 
centrale hal’ – Jan Rothuizen [tot 15/6/2014] 
❑ ‘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
❑ ‘Open/Principle of Uncertainty’ – Klaas 
Kloosterboer [tot 26/10] 
❑ gerlach en koop [2/11 tot 12/12]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Bowie by Duffy. Photographs ’72 – 
’80’ – Brian Duffy [tot 6/10] ❑ ‘Yonder’ 
– Marnix Goossens [tot 6/10] ❑ ‘Foam 
Magazine Talents 2013’ [tot 29/9] 
❑ ‘Handbook to the Stars’ – Peter Puklus 
[tot 13/11] ❑ ‘America by Car’ – Lee 

München

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

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Art commission’ – 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] 
❑ ‘Freedom Is a Rare Bird’ – Ivan Kožaric 
[tot 22/9] ❑ ‘Paper Weight. Genre-defining 
Magazines 2000 to Now’ [tot 27/10] 
❑ ‘Richard Artschwager!’ [11/10 tot 
6/1/2014] ❑ ‘Art commission’ – Manfred 
Pernice [18/10 tot 21/9/2014] ❑ Lorna 
Simpson [25/10 tot 2/2/2014] ❑ ‘Art 
commission’ – Haegue Yang [9/11 tot 22/9]

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] ❑ ‘Reading Andy Warhol’ [18/9 
tot 12/1/2014]

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
❑ ‘Paris Intense. Die Nabis – Von 
Bonnard bis Vallotton’ [tot 30/9] 
❑ ‘Traum-Bilder. Ernst, Magritte, Dali, 
Picasso, Antes, Nay… Die Wormland-
Schenkung’ [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Zeichnungen der 50er Jahre’ – Andy 
Warhol [tot 17/11] ❑ ‘Afritecture. Bauen 
mit der Gemeinschaft’ [tot 12/1/2014] 
❑ ‘Marokkanische Teppiche und die 
Kunst der Moderne’ [tot 5/1/2014]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u za 11-16u
❑ ‘Happy Birthday! 20 years of Goetz 
Collection’ [24/10 tot 30/4/2014]

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 [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] 
❑ ‘Internationales 2x2 Forum für 
Outsider Art’ [3/10 tot 6/10] 
❑ ‘Jahres- und Verkaufsausstellung’ 
[20/10 tot 26/1/2014]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ ‘Die Form ist uns Geheimnis’ – Andrea 
Büttner, Susanne Kutter, Hans Op de 
Beeck, Nadja Schöllhammer, Tommy 
Støckel [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] ❑ ‘Forever Young. 
Über den Mythos der Jugend’ [31/10 tot 
19/1/2014]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Hexagonal Water Pavilion’ – Jeppe 
Hein [tot 13/10] ❑ ‘Timeless Game’ – 
Ilse Getz [tot 27/10] ❑ ‘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… [tot 20/10] 
❑ ‘/prospekt/Funktion/Dysfunktion. 
Kunstzentrum Glasgow’ – Claire Barclay, 
Martin Boyce, Nick Evans, Nicolas Party, 
Ciara Phillips, Mary Redmond [tot 18/10]

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] ❑ ‘Willi Baumeister 
International’ [19/10 tot 2/3/2014] 
❑ ‘Frischzelle_19’ – Mona Ardeleanu 
[9/11 tot 30/3/2014]

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] ❑ ‘Alfred 

❑ ‘Lowry and the Painting of Modern 
Life’ – L.S. Lowry (1887–1976) [tot 
20/10] ❑ ‘Art under Attack: Histories of 
British Iconoclasm’ [2/10 tot 5/1/2014]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ Saloua Raouda Choucair [tot 20/10] 
❑ ‘Museum of Contemporary African Art’ 
– Meschac Gaba [tot 22/9] ❑ Ibrahim 
El-Salahi [tot 22/9] ❑ ‘Project Space: Word. 
Sound. Power’ [tot 3/11] ❑ Mira Schendel 
(1919–1988) [25/9 tot 19/1/2014] 
❑ Paul Klee [16/10 tot 9/3/2014]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Richard Serra. Drawings for The 
Courtauld’ [19/9 tot 12/1/2014] 
❑ ‘The Young Dürer: Drawing the Figure’ 
[17/10 tot 12/1/2014] ❑ ‘Antiquity 
Unleashed: Aby Warburg, Durer and 
Mantegna’ [17/10 tot 12/1/2014]

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] ❑ ‘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] 
❑ ‘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. Visit the Future’ [tot 
20/10] ❑ ‘Club to Catwalk: London 
Fashion in the 1980s’ [tot 16/2/2014] 
❑ ‘Research on Paintings: Art History 
and Connoisseurship’ [tot 22/9] 
❑ ‘The Wind Portal’ – Najla El Zein [tot 
3/11] ❑ ‘Pearls’ [21/9 tot 9/1/2014] 
❑ ‘Tomorrow’ – Elmgreen and Dragset 
[1/10 tot 2/1/2014] ❑ ‘British Drawings: 
1600 to the Present Day’ [5/10 tot 
13/4/2014] ❑ ‘Masterpieces of Chinese 
Painting 700-1900’ [26/10 tot 
19/1/2014]

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 26/10] 
❑ ‘Black Eyes and Lemonade: Curating 
Popular Art’ [tot 30/9] ❑ ‘Artists Film 
International’ – Einat Amir, Ana 
Gallardo, Marinella Senatore, Nasan Tur, 
Katarina Zdjelar [tot 13/10] 
❑ ‘Supporting Artists: Acmes First 
Decade 1972-1982’ [tot 23/2/2014] 
❑ ‘Contemporary Art Society: Nothing 
Beautiful Unless Useful’ [17/9 tot 1/12] 
❑ ‘Hidden Curriculum/In Search of the 
Missing Lessons’ – Annette Krauss [17/9 
tot 1/12] ❑ Sarah Lucas [2/10 tot 
15/12]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
ma,wo,vr 11-19u do 11-20u za-zo 
11-18u
❑ Christodoulos Panayiotou [10/10 tot 
5/1/2014] ❑ ‘Ride (w/) The Wind’ – 
Brent Birnbaum [12/10 tot 1/12]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3  
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ Andres Lutz et Anders Guggisberg [tot 
19/1/2014] ❑ ‘Our Full’ – Thea 
Djordjadze [tot 19/1/2014] 
❑ ‘The Forest’ – Andres Lutz et Anders 
Guggisberg [tot 19/1/2014] 
❑ ‘Audiolab’ – Laurent Massaloux [tot 
1/12] ❑ Lee Bul [5/10 tot 9/6/2014] 
❑ Chen Chieh-Jen [5/10 tot 19/1/2014] 
❑ Elmar Trenkwalder [5/10 tot 
9/3/2014] ❑ ‘Collection Mudam: J’ouvre 
les yeux et tu es là’ – Tony Conrad, 
Michel François, Melvin Moti, Francisco 
Tropa, Rémy Zaugg… [5/10 tot 
19/1/2014]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘Bosch Young Talent Show’ – Kelly 
Schacht, Sam Siwe, Alice De Mont, 
Marthe Zink, Marco Godoy… [21/9 tot 
27/10] ❑ ‘11 Easy Pieces. Love & 
Self-Damage’ – Thom Puckey [9/11 tot 
2/2/2014]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Now Japan. Hedendaagse kunst uit 
Japan. Tentoonstelling met 37 
hedendaagse Japanse kunstenaars’ [21/9 
tot 2/2/2014]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Monument Mondriaan’ – Andrei 
Roiter, Frank Halmans, Paul de Reus [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Mondriaan in de Polder’ 
[tot 12/1/2014]

Flechtheim.com. The avant-garde art 
dealer’ [10/10 tot 23/2/2014] 
❑ ‘Brueghel, Rubens, Ruisdael. Schätze 
der Hohenbuchau Collection’ [8/11 tot 
23/2/2014]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Giving Form to the Impatience of 
liberty’ – Jakob Kolding, Klaus Mettig/
Katharina Sieverding, Stefan 
Constantinescu, Allan Sekula, Klaus 
Staeck… [5/10 tot 12/1/2014]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u do 10-20u zo 11-18u
❑ ‘Welcome to my world!’ – Daniel 
Johnston [tot 17/11] ❑ ‘Auf der sicheren 
Seite’ – Michael Schäfer [15/9 tot 24/11]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Slapstick!’ – Charlie Chaplin, Buster 
Keaton, Harold Lloyd, Laurel & Hardy, 
John Bock, Rodney Graham, Fischli/
Weiss, Bruce Nauman, Francis Alÿs… 
[tot 2/2/2014] ❑ ‘Art & Textiles. Fabric 
as Material and Concept in Modern Art 
from Klimt to the Present’ – Marcel 
Duchamp, Henry van de Velde, Egon 
Schiele, Imi Knoebel, Wols, Sigmar 
Polke, Louse Bourgeois, Rosemarie 
Trockel… [12/10 tot 2/3/2014]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-wo 11-18u, do-vr 11-20u, za-zo 10-18u
❑ ‘Pissarro. Vater des Impressionismus’ 
[14/10 tot 22/2/2014] ❑ ‘Von Cranach 
bis Géricault. Sammlung Gigoux’ [15/10 
tot 23/2/2014]

Frankrijk
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] ❑ ‘Les mystères de Paris’ – Matias 
Faldbakken [11/10 tot 25/1/2014] ❑ 
Richard Hawkins [11/10 tot 25/1/2014]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u zomer wo-zo 14-19u
❑ ‘Da Capo’ – Deimantas Narkevicius 
[12/10 tot 5/10/2014]

Lyon

Biennale de Lyon
www.biennaledelyon.com 
❑ ‘Biennale de Lyon 2013’ – Peter 
Wächtler, Robert Gober, Paul Chan, Jeff 
Koons, Lili Reynaud-Dewar… [tot 
5/1/2014]

Marseille

Hangar J1
Place de la Joliette, Boulevard du 
Littoral – www.mp2013.fr 
di-zo 12-18u
❑ ‘Le Corbusier et la question du 
brutalisme’ [11/10 tot 22/12]

Marseille-Provence 2013
www.mp2013.fr – www.mp2013.fr 
❑ ‘La Capitale européenne de la culture 
2013’ [15/9 tot 15/11]

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] ❑ ‘Vues d’en haut’ [tot 7/10] 
❑ ‘Beat Generation / Allen Ginsberg’ [tot 
6/1/2014] ❑ ‘La traversée du siècle’ – 
Hans Richter (1888-1976) [28/9 tot 
24/2/2014]

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 24/2/2014] ❑ ‘Musée 
national d’art moderne, Collections 
contemporaines (des années 1960 à nos 
jours)’ [tot 10/3/2014] ❑ Roy 
Lichtenstein [tot 4/11] ❑ ‘Prix Marcel 
Duchamp 2012’ – Daniel Dewar et 
Grégory Gicquel [25/9 tot 6/1/2014] 
❑ Pierre Huyghe [25/9 tot 6/1/2014] 
❑ ‘Claude Simon. L’inépuisable chaos du 
monde’ [2/10 tot 6/1/2014] ❑ ‘Planète 
Marker. Hommage à Chris Marker’ 
[16/10 tot 16/12] ❑ ‘Donation Daniel et 
Laurence Guerlain’ [16/10 tot 
31/3/2014] ❑ ‘Modernités plurielles de 
1905 à 1970’ [23/10 tot 26/1/2015] 
❑ ‘Le surréalisme et l’objet’ [30/10 tot 
3/3/2014]

Château de Versailles
Place d’Armes – 01 30 83 78 00 
di-zo 9-18u30
❑ ‘Penone Versailles’ – Giuseppe Penone 
[tot 31/10]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ Ron Mueck [tot 27/10]

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

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ Georges Braque (1882-1963) [18/9 
tot 6/1/2014] ❑ ‘Le feu sous la glace’ 
– Félix Vallotton (1865-1925) [2/10 tot 
20/1/2014]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‹Écho› – Natacha Nisic [15/10 tot 
26/1/2014] ❑ ‘Photographies, dessins et 
photomontages’ – Erwin Blumenfeld 
(1897-1969) [15/10 tot 26/1/2014]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Make every show like it’s your last’ 
– Ryan Gander [19/9 tot 17/11]

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
❑ ‘Apartés 2013’ – Leonor Antunes, 
Julien Prévieux, Marie Voignier, Leonor 
Antunes, Julien Prévieux, Marie 
Voignier… [tot 16/10] ❑ ‘Pierre Henry. 
Autoportrait en 53 tableaux’ [tot 1/12] 
❑ ‘Decorum’ – Le Corbusier, Ryan 
Gander, John M Armleder, Rosemarie 
Trockel, Latifa Echakhch, Daniel Dewar 
et Grégory Gicquel… [11/10 tot 
9/2/2014] ❑ ‘Le rêve des formes’ – 
Serge Poliakoff (1900-1969) [18/10 tot 
23/2/2014] ❑ Zeng Fanzhi [18/10 tot 
16/2/2014]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Masculin/Masculin. L’homme nu dans 
l’art de 1800 à nos jours’ [24/9 tot 
2/1/2014] ❑ ‘Allegro Barbaro. Béla 
Bartók et la modernité hongroise 
1905-1920’ [15/10 tot 5/1/2014]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
10-19u30 ma,vr 10-22u
❑ ‘La Renaissance et le Rêve. Bosch, 
Véronèse, Greco…’ [9/10 tot 26/1/2014]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Anywhere, Anywhere Out of the 
World’ – Philippe Parreno [23/10 tot 
12/1/2014]

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
❑ ‘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, Steven 
Claydon… [tot 20/10] ❑ ‘Spiral (1965)’ 
– Jean Tinguely [25/9 tot 5/1/2014]

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] 
❑ ‘Art Turning Left: How Values Changed 
Making 1789–2013’ [8/11 tot 2/2/2014]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ Ayse Erkmen [24/9 tot 5/1/2014] 
❑ ‘Pop Art Design’ [22/10 tot 9/2/2014]

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] ❑ ‘Mexico. A 
Revolution in Art, 1910-1940’ [tot 29/9] 
❑ ‘Inside Out’ – Richard Rogers RA [tot 
13/10] ❑ ‘Australia. Australian art from 
1800 to the present day’ [21/9 tot 8/12] 
❑ ‘Between Dimensions’ – John Carter 
RA [2/10 tot 16/2/2014] ❑ ‘Visions of 
Paris’ – Honoré Daumier (1808-1879) 
[26/10 tot 26/1/2014]

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] ❑ ‘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] 

Friedlander [tot 11/12] ❑ ‘The Afronauts’ 
– Cristina De Middel [tot 11/12] 
❑ ‘Framed in Print’ [11/10 tot 11/12]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ ‘Body of Work’ – Olga Balema [tot 
12/10] ❑ Zilvinas Landzbergas [19/10 tot 
23/11] ❑ Zhana Ivanova [19/10 tot 23/11]

Galerie Paul Andriesse
Leliegracht 47 – 020 623 62 37 
di-vr 11-18u, za 14-18u, 
1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Beatific’ – Jan van de Pavert [tot 
12/10] ❑ ‘New Ceramics and Drawings’ 
– Stephen Wilks [19/10 tot 1/12]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Principle of uncertainty/Open’ – Klaas 
Kloosterboer [tot 12/10] ❑ ‘Curate This. 
Curator Gerben Willers’ – Jonas Lund 
[tot 12/10] ❑ ‘C’est la vie!’ – Sylvie 
Fleury [19/10 tot 27/11] ❑ ‘in AP: 
curator Gerben Willers’ [19/10 tot 27/11]

Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a – 020 463.69.04 
wo-za 13-18u
❑ Lisa Oppenheim [tot 20/10]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-17u
❑ ‘Mit Mokka nach Mekka, for Bruce’ 
– Thomas Bewick, Joe Brainard, 
Constantin Brâncusi, Meuser, Christof 
Nüssli, Christoph Oeschger, Miklós Klaus 
Rózsa… [tot 19/10]

New Art Space Amsterdam (NASA)
Arie Biemondstraat 111 – 020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ ‘Pink Moon. Organising Principles.’ 
– Jan van der Ploeg [tot 6/10]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b – 020 3318311 
do-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Dancing at the wrong party’ – Irina 
Birger [tot 29/9]

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ Koen Delaere [tot 13/10] 
❑ Alejandro Garcia [20/10 tot 24/11]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Paul Drissen [tot 12/10] ❑ ‘Das 
andere Quadrat und Tondo’ – Günter 
Tuzina [10/10 tot 23/11]

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] ❑ ‘Au Bonheur des 
Dames’ – Paulina Olowska [21/9 tot 
27/1/2014] ❑ ‘Op de wind geschreven’ – 
Lawrence Weiner [21/9 tot 5/1/2014] ❑ 
‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, 
met selecties uit de Khardzhiev- en 
Costakis-collecties’ [19/10 tot 2/2/2014]

4 november - 17 november 2013
opening monday 4 november 20h

Gosia Machon (D) 
timo Van Grinsven (nl) 
pol Matthé (B)
Gerard Herman (B) 
christophe rossner (D) 
Frederik lizen (B)
Dragan prgomelja (D)

www.museumstraat25.be
2000 Antwerpen
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Stichting Vrijburg
Moddermanzaal, H. Gorterstraat 31  
020 671 42 77 / di-do 9-13u
❑ ‘Cuts’ – Pape Kattenberg [15/9 tot 31/10]

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 [tot 12/10] 

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
do-zo 12-17u (of op afspraak)
❑ ‘Orangerie: LabPortal 4: Martijn 
Engelbregt presenteert MedicijnFabriek’ 
[tot 22/9] ❑ ‘Glazen Huis: LabPortal 3: 
N55 presenteert XYZ Factory’ [tot 22/9] 
❑ ‘A Time Capsule of Life’ – Ronald van 
der Meijs [6/10 tot 1/12]

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] ❑ Alicia Framis [tot 29/9] 
❑ Louise te Poele [tot 22/9] 
❑ ‘De Melancholieke Metropool. 
Stadsbeelden tussen magie en realisme, 
1925-1950’ [20/10 tot 23/2/2014]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘To have or to behave – fotografieten-
toonstelling’ – Helen Sandburg, Bernhard 
Mulder, Johan Niels Kuiper [tot 12/10] 
❑ ‘In de Openbaarheid. Thematentoon-
stelling over kunst, openbaarheid en de 
publieke ruimte’ [8/11 tot 7/12]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 – www.enter1646.com 
do-za 13-17u
❑ ‘Somebody said she finds triangles scary 
I can understand that’ – Mikko Kuorinki 
[tot 5/10] ❑ ‘The Hand, The Eye and It’ 
– Hedwig Houben [18/10 tot 16/11]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Me We – The Circle of Life’ – Koos 
Breukel [tot 12/1/2014] ❑ ‘Photo 
Academy Award 2013’ [tot 27/10]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Paarungen/Pairings’ – Dieter 
Mammel, Ronald Versloot [tot 6/10]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ ‘Keramische tafelbeelden en werken 
op papier’ – Hans van Hoek [tot 5/10] 
❑ ‘Personae. Nieuwe beelden, 
schilderijen en werken op papier’ – Hans 
van der Ham [tot 5/10] ❑ ‘Hommage 
J.C.J. Vanderheyden’ – Tamar Frank, 
Marjolein van den Assem, Ludmilla 
Danon, Pieter Laurens Mol, Jan 
Roeland… [12/10 tot 27/11]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Presenting The Vincent. The Monique 
Zajfen Collection’ – Eija-Liisa Ahtila, Pawel 
Althamer, Deimantus Narkevicius, Neo 
Rauch, Wilhelm Sasnal… [tot 19/1/2014]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
wo-vr 12-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘DRAWN to / beTEKENis’ – Kim Jozef 
Lampe, Marjolijn van der Meij, Jeroen 
Paalvast, Babette Wagenvoort, 
Illustration Daily… [tot 26/10]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mondriaan en de Stijl’ [tot 1/1/2014] 
❑ ‘Meesters uit het Mauritshuis. Zes 
eeuwen kunst onder een dak’ [tot 
14/6/2014] ❑ ‘Ontdek het moderne’ [tot 
1/1/2014] ❑ ‘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 13/10] 
❑ René Lalique (1860–1945) [tot 
10/11] ❑ ‘De anatomische les. Van 
Rembrandt tot Damien Hirst’ [28/9 tot 
25/1/2014] ❑ ‘De Ateliers debuutserie’ 
– David Jablonowski [tot 3/11]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u laatste zo/maand 
❑ ‘That was then and this is now. Works 
on paper’ – John van ’t Slot [tot 27/10] 
❑ ‘Into the cage . Paintings and works on 
paper’ – Kevin Berlin [tot 27/10] 
❑ ‘Projectroom: Preview Amsterdam 
Drawing’ – Raquel Maulwurf, Melle de 
Boer, Manfred Schneider, Ryan Mendoza, 
John van ‘t Slot [tot 27/10]

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]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 – do-zo 13-17u
❑ ‘Narcissistic Tendencies’ – Philip 
Akkerman, Feiko Beckers, Gil & Moti, 
L.A. Raeven, V&B, Puck Verkade, Guido 
van der Werve [21/9 tot 10/11]

platform57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57 
06 48 49 64 27 – ma-za 10-22u
❑ ‘Floating Population’ – Nadine Stijns 
[1/11 tot 1/2/2014]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘See You in The Hague. Een veelzijdige 
vertelling over de zon- en schaduwzijde 
van Den Haag als Internationale Stad 
van Vrede en Recht.’ [tot 30/9/2014] 
❑ ‘Double Centre: Tussenrapportages uit 
een schemergebied’ – Charles van 
Otterdijk [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 [tot 6/10] 
❑ ‘Extra locatie: Volkspaleis’ – Reynold 
Reynolds [tot 6/10] ❑ ‘Friend and Foe, 
the kick of combining’ – Hans Aarsman / 
Peter Hermanides, Jos Houweling, Frank 
Schallmaier, Claudia Sola & Useful 
Photography [20/10 tot 16/11]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
do-zo 11-17u
❑ ‘DordtYart 2013’ – Pieterjan Ginckels, 
Observatorium, Dré Wapenaar, Roland 
Schimmel, Soundsystem… [tot 6/10]

Eindhoven

MU
Emmasingel 20 – 040.296.16.63 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Garage Grit. On art, travel, traffic and 
the future’ [tot 29/9]

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Chaising The Tail’ – Zoro Feigl [tot 
29/9]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Black or White’ – Robert Crumb, Ton 
Smits, Susan Coe, Phil Mulloy… [tot 
17/11] ❑ ‘The Refusal of Time (2012)’ 
– William Kentridge [tot 17/11] 
❑ ‘Pull Focus’ – Mark Lewis [tot 13/10] 
❑ ‘Supertoll!’ – Tijs Rooijakkers [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Geconcentreerde tijd. 
Collectiewerken’ – Alexander Ugay, Dan 
Graham, Rodney Graham, Jean-Marc 
Bustamante [tot 13/10] 
❑ ‘The Machinery of Compensation’ – 
Ajla R. Steinvåg [17/9 tot 1/11]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Dread. Fear in the age of 
technological acceleration – De Hallen 
Haarlem Curatorenwerkbeurs’ – 
Constant, Thomas Hirschhorn, Berend 
Strik, Gert Jan Kocken, James Beckett, 
Sarah van Sonsbeeck, Mark Bain… [tot 
24/11]

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]

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
ma-za 9-23u zo 11-17u
❑ ‘Vangen wat er komt’ – Aad de Haas 
[tot 29/9] ❑ ‘New End, New End’ – 
Andreas Emenius [tot 1/12] 
❑ ‘Wall Painting No. 370’ – Jan van der 
Ploeg [tot 31/8/2014]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Horizonnen – Kunst in een 
veranderend friesland’ – Theo van 
Doesburg, Roni Horn, Berend Strik, 
Gerhard Richter, Tacita Dean, Anne 
Daems, Marijke van Warmerdam… [tot 
5/1/2014]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Collectie Museum De Lakenhal’ – 
Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn, 
Jan Steen, Theo van Doesburg, Jan 
Wolkers, Erwin Olaf… [tot 31/12] 
❑ ‘Preparations (2009)’ – Roy Villevoye 
[tot 31/12] ❑ ‘Utopia 1900-1940. Visies 
op een Nieuwe Wereld’ [22/9 tot 5/1/2014

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Storage Telling II: 17de en 18de 
eeuwse grafiek van Rubens en De 
Lairesse naast moderne grafiek van Luc 
Tuymans en Peter Doig’ [tot 31/10] 
❑ ‘LGOG Parcours: Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap’ 
[tot 17/9] ❑ ‘Kammerspiele. 
Samengesteld door kunstenaar en 
gastconservator Berndnaut Smilde’ – 
herman de vries, René Daniëls, Joëlle 
Tuerlinckx, Michael Krebber… [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Lube Love’ – Navid Nuur 
[27/9 tot 26/1/2014] ❑ Alex Elshocht 
[12/10 tot 23/2/2014] ❑ ‘Tales from the 
Backyard II: Third Rail’ – Chaim van Luit 
[1/11 tot 19/1/2014]

Bureau Europa – Platform for Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Black Transparency. Het recht op 
informatie in tijden van massasurveillance’ 
– Metahaven [tot 3/11]

Marres – Huis voor Hedendaagse Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-19u
❑ ‘What We See And What We Know’ 
– Katja Mater [13/10 tot 8/12]

Peergallery
Hoogbrugstraat 60A – 043-3261205 
wo-za 11-17u (of na afspraak)
❑ ‘In between jobs’ – Gregor Wintgens 
[tot 6/10]

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)
❑ ‘Magic Hour. Een voortdurend 
veranderende tentoonstelling’ – Sofia 
Hultén, Christoph Keller, Jos de Gruyter 
& Harald Thys, Alexa Meyerman, David 
Claerbout… [tot 31/12]

Wild West Active Space
Heggenstraat 16 – 043 321 08 30 
Open tijdens winkeltijden
❑ ‘The Sacred And Profane Love 
Machine’ [tot 26/10]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘(eidolon) 3 illustrations for voice’ – 
Dario D’Aronco [28/9 tot 20/10] 
❑ ‘Published by MER. Paper Kunsthalle’ 
[28/9 tot 15/12]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-zo 10-17u
❑ ‘Photography Extended. Fotografie 
met voorbedachten rade’ – Ruud van 
Empel, Erwin Olaf, Sylvie Zijlmans, 
Eva-Fiore Kovacovsky, Koen Hauser… 
[tot 27/10] ❑ ‘Vooruitgang – 
muurschildering’ – Gijs Frieling [3/10 tot 
12/1/2014]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
31/12] ❑ ‘It’s a god awfull small affair’ 
– Sema Bekirovic [tot 3/11] 
❑ ‘Metamorfoses. De schoonheid van 
gruwelijkheid’ – Maartje Korstanje [15/9 
tot 5/5/2014]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘10 Topstukken – 1001 Verhalen’ [tot 
22/9] ❑ ‘Vincent is back deel II: Land 
van het licht’ [tot 22/9] 
❑ ‘Top 75. Vijfenzeventig jaar 
Kröller-Müller Museum’ [tot 17/11] 
❑ ‘Carvings and bones’ – Adam Colton 
[5/10 tot 9/3/2014]

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
❑ ‘Gestures and postures for a real 
economy’ – Hernán Marina [22/9 tot 
20/10] ❑ ‘Expand your red heart’ – Yuri 
Kharchenko [27/10 tot 30/11]

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘On the Edge’ – Maurice Scheltens & 
Liesbeth Abbenes, Frank Bruggeman, 
Wies Preijde, Lonneke van der Palen… 
[tot 27/10]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Schatkamer. Hoogtepunten uit de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis’ 
[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 
20/10] ❑ ‘Biodesign, over de 
kruisbestuiving van natuur, wetenschap 
en creativiteit’ [27/9 tot 5/1/2014]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
wo-za 12-18u
❑ ‘Fantasiosis’ – Christina Calbari [21/9 
tot 26/10]

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] ❑ ‘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] ❑ ‘Sensory Spaces’ – Oscar Tuazon 
[tot 29/9] ❑ Fons Haagmans [tot 13/10] 
❑ ‘Design Column #5: Body Building’ [tot 
13/10] ❑ ‘Bildaushub I, 2013 (Collectie 
Centraal Museum) / Bildaushub II, 2013 
(Collectie Museum Boijmans Van 
Beuningen)’ – Thomas Huber [tot 6/10] 
❑ ‘Vroege litho’s: 1948-1958’ – Wally 
Elenbaas [tot 29/9] ❑ ‘Surrealisme à la 
Dalí in Rotterdam’ [21/9 tot 2/2/2014] 
❑ ‘Mensen en beesten’ – Oskar Kokoschka 
[21/9 tot 19/1/2014] ❑ ‘Beelden en 
installaties’ – Peter Zegveld [12/10 tot 
12/1/2014] ❑ ‘Erasmus in Rotterdam’ 
[12/10 tot 16/2/2014]

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] ❑ ‘Het fotografietalent 
van Nederland. Steenbergen Stipendium 
2013’ [tot 3/11] ❑ ‘Wit. Fotografie, 
kunst, design, mode, film’ [tot 5/1/2014]

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 / Bernadette 
Beunk [tot 22/9] ❑ David Lindberg, 
Foekje Fleur van Duin, Gil en Moti, Niko 
Hendrix, Line Kramer, Christie van der 
Haak, Arie de Groot, Mieke Fokkinga, 
Virginie Bailly [tot 2/11]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dark Matters’ – Silvia B., Marc Bijl, 
Marielle Buitendijk, Charl Landvreugd, 
Renie Spoelstra… [tot 1/12]

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] ❑ ‘The Temptation of AA 
Bronson’ [tot 5/1/2014]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ Ronald de Bloeme, Daan van Golden, 
JCJ Vanderheyden [tot 12/1/2014] 
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse 
kunst na 1945’ [21/9 tot 6/9/2015]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘The World as a Work of Art’ – Patricia 
Johanson [29/9 tot 26/1/2014]

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] ❑ ‘Better Life 
(Ten Thousand Waves)’ – Isaac Julien [tot 
10/11] ❑ ‘Stilleven. 102 vazen van 99 
kunstenaars. Een project van Frank van 
der Linden’ [tot 5/1/2014] ❑ ‘The 
Destroyed Word’ – Santiago Sierra [tot 
10/11] ❑ ‘Foto’s 1975-2012’ – Philip-
Lorca diCorcia [5/10 tot 19/1/2014]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-17u/zo 13-17u
❑ ‘FORMER WEST: Notes from Berlin’ 
– Neil Beloufa, Josef Dabernig, Sharon 
Lockhart, Rabih Mroué, Stefan 
Panhans… [tot 9/10]

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
❑ ‘Nieuw, nieuwer, nieuwst [1]. 
Aanwinsten en schenkingen 2010-2013’ 
[tot 3/11] ❑ ‘Kleinpferd’ – Monique Camps 
[15/9 tot 12/1/2014] ❑ ‘Nieuw, nieuwer, 
nieuwst [2]. Aanwinsten en schenkingen 
2010-2013’ [10/11 tot 9/3/2014]

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] ❑ Ans van der 
Vleuten [13/10 tot 24/11]

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 07 24 
do-zo: 11-17u
❑ ‘(T)HERE’ – Barbara Visser, Ryan 

Trecartin, Marijke van Warmerdam, Erik 
van Lieshout, Job Koelewijn… [tot 27/10]

Zoetermeer

Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c – 0650655680 
do-zo 13-18u
❑ ‘Remain’ – Robert Verhaaf & Petra 
Wiek [tot 22/9] ❑ Peter van Sambeek 
[28/9 tot 13/10]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
ma-okt: di-zo 11-17u / nov-feb: do-zo 11-17u
❑ ‘The way I see it’ – Pieter Henket [tot 
17/11] ❑ ‘Dum Vivimus Vivamus’ – Jeroen 
Krabbé [tot 17/11] ❑ Marino Marini 
(1901-1980) [29/9 tot 16/3/2014]

Zwitserland
Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Calder Gallery. Bäume Abstraktion 
benennen› [tot 12/1/2014] ❑ Maurizio 
Cattelan [tot 6/10] ❑ Thomas Schütte 
[6/10 tot 2/2/2014]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘Graffiti’ – Tercerunquinto [tot 
30/4/2014] ❑ Allyson Vieira [tot 10/11] 
❑ ‘The last days in chimalistac’ – Leonor 
Antunes [22/9 tot 10/11]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Los Angeles Apartments’ – Ed Ruscha 
[tot 29/9] ❑ ‘Zeichnungen und Lackskins’ 
– André Thomkins [tot 13/10] ❑ Niklaus 
Stoecklin [tot 3/11] ❑ Piet Mondrian – 
Barnett Newman – Dan Flavin [tot 
19/1/2014] ❑ ‘Every time you think of 
me, I die, a little. The Memento mori in 
the works of Andy Warhol and Douglas 
Gordon’ [28/9 tot 9/2/2014]  
❑ ‘Manor Art Price Basel 2013’ – Lena 
Maria Thüring [28/9 tot 15/1/2014]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ Virginia Overton [tot 6/10] 
❑ ‘I Shrunk the Kids’ – Kaspar Müller 
[19/10 tot 1/12]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘The Butterflies’ Ball and the Dogs’ 
Party. Ernst Kreidolf and the Animals’ 
[tot 29/9] ❑ ‘Iron and Steel’ – Paolo 
Bellini, James Licini, Josef Maria 
Odermatt [tot 10/11] ❑ ‘Fra le parole. 
Hommage zum 95. Geburtstag von 
Rudolf Mumprecht’ [tot 10/11]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31 
359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Satire – Irony – Grotesque’ – Daumier, 
Ensor, Feininger, Klee, Kubin [tot 6/10] 
❑ ‘The Grid’ – Olaf Breuning [tot 10/11] 
❑ ‘Paul Klee. Life and Work’ [18/10 tot 
30/3/2014]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Revolution’ – John Chamberlain, Ida 
Ekblad, Christine Streuli [tot 13/10] 
❑ ‘Neunzehnhundertsiebzig. Material, 
Orte, Denkprozesse. Die Sammlung Toni 
Gerber’ – James Lee Byars, Michael 
Buthe, Alois Mosbacher, Albrecht 
Schnider, Hans Stalder… [tot 17/11] 
❑ ‘Houses’ – Thomas Schütte [26/10 tot 
16/2/2014]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ Wade Guyton [tot 10/11]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Revolt of the Giants’ – Lonnie van 
Brummelen and Siebren de Haan [tot 10/11] 
❑ ‘150 Master Prints’ – Edvard Munch 
(1863 – 1944) [4/10 tot 12/1/2014]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Collection on Display’ – Monica 
Bonvicini, Heidi Bucher, Tom Burr, Urs 
Fischer, Pamela Rosenkranz, Markus 
Schinwald, Cathy Wilkes [tot 10/11] 
❑ ‘Legal Fictions’ – Carey Young [tot 
10/11]INVITATION TO THE EXIBITION OF

Gregor Wintgens
‘In between jobs’

Open from
September 11th till October 6th

PEERGALLERY
CONTEMPORARY ART & DESIGN

Hoogbrugstraat 60A Maastricht
The Netherlands • www.peergallery.nl

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2013. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 oktober 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 November 15th, 2013.
Please send your information before
October 15th, 2013 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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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).

Fieke Konijn Kunsthistoricus. Docent bij de afdeling Kunst 
en Cultuur van de Vrije Universiteit, Amsterdam; coördina-
tor van de duale masteropleiding Museumconservator, een 
samenwerking van de twee Amsterdamse Universiteiten 
(UvA en VU).

Luc Pien Hij realiseerde onder meer de films La Sicilia (1998) 
en Vergeten Straat (2000). Voormalig departementshoofd 
van Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent. 

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

Pascal Smet Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen 
en Brussel in de Vlaamse Regering.

Jan Van Imschoot Bijna gewezen Belg, mondiaal misan-
troop, stagiair-ongeschoold arbeider. Verzorger van anar-
cho-barok. 

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.

Bart Verschaffel Filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar 
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de Universiteit Gent. Recente boekpublicaties: Van 
Hermes en Hestia. Over Architectuur (tweede vermeerderde 
uitgave, Gent, A&S Books, 2010); De zaak van de kunst. Over 
kennis, kritiek en schoonheid (Gent, A&S Books, 2011).

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 – ‘The future will show who made 
the right policy decisions’. Conversation with Flemish Education 
Minister Pascal Smet on the integration of  academic Art High 
School education into Universities
This is an interview with Flemish Education Minister Pascal Smet 
on the integration of  Art High Schools into Flemish Universities. 
Special attention is paid to the integration of  the art schools be-
longing to the Association KU Leuven, now united in a special 
Faculty of  Arts called LUCA. The minister is responding to the 
interviewers’ critical remarks about the alarming effects the KU 
Leuven University’s power policy has on the situation of  the the 
aforementioned Association’s Art High Schools.
Pascal Smet (Education Minister of  Flanders) – Art education

Eveline Vanfraussen – Une Petite Histoire: the adventures of  Sint-
Lukas Brussel. Conversation with Bart Verschaffel, former mem-
ber of  the board of  Hogeschool Sint-Lukas, Brussels
This conversation focusses on the situation of  one particular 
member of  the Association KU Leuven: the Brussels Art High 
School Hogeschool Sint-Lukas. Bart Verschaffel offers a sharp and 
critical account of  Sint-Lukas’ recent history and of  the devastat-
ing effects of  this process of  academisation and the integration of  
this Art High School into KU Leuven. 
Art Education – Sint-Lukas Hogeschool, Brussels – LUCA School 
of  Arts

Eveline Vanfraussen – On burghers and infidels. A conversation 
with Luc Pien, former head of  Sint-Lucas Beeldende Kunst, Ghent
This conversation focusses on the situation of  one particular Art 
High School belonging to the Association KU Leuven: Sint-Lucas 
Beeldende Kunst, Ghent. Luc Pien offers a critical account of  the 
effects of  the process of  academisation and the integration of  this 
Art High School into KU Leuven.
Art Education – Sint-Lucas Beeldende Kunst, Ghent – LUCA 
School of  Arts

Koen Brams & Dirk Pültau – 1980-1988. 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 second 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 and ‘Aesthetics’ from 1980 to 2002. The in-
terview deals with his tutorship during the eighties, when Van 
Mulders was teaching about artists and artistic movements from 
the eighties (new painting, new sculpture, object art etc…). 
Art education – Wim Van Mulders – K.A.S.K. (Royal Academy of  
Fine Arts, Ghent)

Koen Brams & Dirk Pültau – 1982-1986. Conversation with Jan 
Van Imschoot 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 Jan Van Imschoot 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’ 
and ‘aesthetics’ which Van Imschoot followed from 1982 to 1986. 
Art education – Jan Van Imschoot – K.A.S.K. (Royal Academy of  
Fine Arts, Ghent)

Fieke Konijn – German Art in Paris. On De l’Allemagne 1800-
1935. De Friedrich à Beckmann in the Louvre
This article discusses an exhibition recently held at the Louvre in 
Paris on German Art from 1800 to 1935. The author analyses its 
differences from the original plan to conceive the exhibition as an 
analysis of  Goethe’s influence on German art. She then critizes 
both the actual exhibition itself  and the misreadings of  the exhibi-
tion by German critics, who accused the makers of  the show of  
suggesting that the whole of  German culture since the 19th cen-
tury would inevitably lead to the disaster of  National Socialism 
and the Second World War.
German Art – reception history – Louvre 
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