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HANNEKE GROOTENBOER

Omstreeks 1660 creëerde Hendrick van der 
Burch een ongewoon schilderij, dat een 
samensmelting lijkt te zijn van een stilleven 
met een interieur. We zien een hoek uit een 
typisch 17e-eeuws huis met een witgepleis-
terde muur en een plafond van houten bal-
ken. Meestal zijn dergelijke interieurschilde-
rijen uit de Gouden Eeuw bevolkt door 
figuren die door eenvoudige huishoudelijke 
taken in beslag worden genomen of  gezelli-

ge gesprekken voeren in warme en comfor-
tabele ruimtes vol weelde en tevredenheid. 
Hier is echter, op het barokke stilleven aan 
de muur na, weinig van die weelde te mer-
ken. We zien slechts een lege, tochtige hoek 
en de sporen van een haastige passage: een 
met bont afgezette bruine satijnen jakje is 
achteloos over een stoel gesmeten, waar-
schijnlijk door een vrouw die in dezelfde 
beweging ook uit haar muiltjes is gestapt 
om zich door de deuropening te begeven. 
Door de wijdopen deur vangen we slechts 
een glimp op van een kamer waar een zon-

nestraal de muur en het tafelblad doet 
oplichten. Het warme zonlicht lijkt de hal 
nog killer te maken. Is de vrouw naar de 
knusse, zonverlichte kamer gevlucht? 
Waarom blijven wij in deze tussenruimte 
achter?
 Van der Burch heeft een hoekje, een stuk 
gang geschilderd waar niemand om geeft, 
zelfs niet de 17e-eeuwer die er woont. Op 
het eerste gezicht vraagt dit marginale tafe-
reeltje heel weinig van de kijker. Er zijn geen 
symbolen om te ontcijferen, we krijgen nau-
welijks hints die ons ervan zouden overtui-
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Het bedachtzame beeld 1Inleiding
Wat is een beeld? Hoe ‘werkt’ een 
beeld? In de openingstekst van dit 
nummer van De Witte Raaf stelt 
Hanneke Grootenboer dat een 
beeld zélf  een vorm van denken kan 
zijn. Het ‘bedachtzame’ beeld dat 
het uitgangspunt van haar tekst 
vormt, is een schijnbaar onooglijk 
tafereeltje, dat omstreeks 1660 
geschilderd werd door Hendrick 
van der Burch. We zien een stuk 
van een gang met twee muiltjes en 
een bontjakje dat over een stoel is 
geworpen; links een openstaande 
deur. Wat ‘denkt’ dit schilderij? Op 
zich toont het niets dat de aandacht 
waard lijkt te zijn, maar toch is het 
gevuld ‘met de spanning van een 
ophanden zijnde ontknoping’, aldus 
Grootenboer. Die combinatie van 
‘openheid’ en ‘nietszeggendheid’ 
zorgt ervoor dat onze interpretatie-
drift wordt opgeschort, maar dat 
we tegelijk aan het denken worden 
gezet: ‘De objecten […] vragen in de 
stilte van dit tochtige gangetje onze 
aandacht, maar zonder ze te sturen. 
We worden niet zozeer gevraagd om 
te interpreteren, maar om te pein-
zen.’ Meer zelfs: het lijkt alsof  het 
schilderij zélf  een gedachtengang 
verbeeldt, die nooit in een defini-
tieve betekenis stolt. Vertrekkend 
van Van der Burchs schilderij gaat 
Grootenboer op zoek naar andere 
beelden en teksten die weigeren 
op een decodeerbare betekenis uit 
te geven en eveneens de openheid 
en de onafheid van een ‘gedachte-
gang’ laten zien – van Hollandse 
stillevens tot de ‘Denkbeelden’ van 
Walter Benjamin, Johann Gottfried 
Herder en de 17e-eeuwse illustrator 
Romeyn de Hooghe.
 De fascinerende ‘openheid’ van 
de betekenis van het beeld staat 
ook centraal in het essay van Bart 
Verschaffel over het werk van Elly 
Strik. Voor Verschaffel ligt de kern 
van Striks werk in de onontwarbare 
verknoping van de bedreigende, 
animale vrouwelijkheid die bij uit-
stek wordt belichaamd door het 
motief  van het vrouwenhaar – het 
belangrijkste onderwerp in haar 
werk – met het medium van de teke-
ning: ‘haar’ en ‘lijn’, betekenis en 
betekenaar, kantelen voortdurend 
in elkaar.
 Eveneens in dit nummer gaat 
Stefaan Vervoort op zoek naar een 
andere interpretatie van het werk 
van Bernd en Hilla Becher, waar-
bij hij niet kiest voor het lineaire 
geschiedenisbegrip van de moder-
niteit – dat zo vaak met de Bechers 
wordt verbonden – maar voor 
een dynamische opvatting van de  
geschiedenis à la Robert Smithson. 
Koen Brams & Dirk Pültau spreken 
een derde en laatste keer met Wim 
Van Mulders over diens docentschap 
aan het K.A.S.K., meer bepaald over 
de laatste veertien jaar van zijn 
docentschap (1989-2003). Zowel 
de inhoud van Van Mulders lessen 
Kunstactualiteit als de gevolgen 
van het Hogescholendecreet van 
Vlaams Minister van Onderwijs Luc 
Van den Bossche worden onder de 
loep genomen. Net als in de vorige 
afleveringen interviewen Brams & 
Pültau tevens een ex-student: Renzo 
Martens, die van 1992 tot 1993 de 
lessen van Van Mulders bijwoonde.
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gen dat het beeld onze aandacht waard is, 
en toch is het een intrigerende voorstelling. 
Het tafereel reveleert de temporaliteit van 
een gebaar, of  de vluchtigheid van een aan-
wezigheid. Het brengt kortstondige bewe-
gingen ter sprake die voorbijgaan zonder 
dat we ze opmerken. Kennelijk zijn we hier 
te laat gearriveerd en krijgen we alleen de 
sporen van een haastige binnenkomst te 
zien. We lijken te zijn aangekomen bij het 
einde van een gebeurtenis, aan het einde 
van een verhaal, en tegelijk is de kamer 
gevuld met de spanning van een ophanden 
zijnde ontknoping: de open deur, het jakje 
dat bijna van de stoel afglijdt, de bungelende 
linten, het schilderij boven de deur dat deels 
buiten het kader valt. De onbelangrijkheid 
van het geheel doet iets vermoeden.
 Is dit hoe een ruimte eruitziet nadat we 
erdoorheen zijn gelopen? De objecten die de 
haastige dame heeft achtergelaten, vragen 
in de stilte van dit tochtige gangetje onze 
aandacht, maar zonder ze te sturen. We 
worden niet zozeer gevraagd om te inter-
preteren, maar om te peinzen. Is het slechts 
onze projectie om in de constellatie van deze 
objecten iets tot uitdrukking te zien komen? 
Of  lijkt het schilderij zélf  te peinzen over wat 
het precies betekent? Alsof  het beeld niet 
zozeer iets uitdrukt, maar datgene weer-
geeft wat onuitgedrukt blijft… 
 Ik beschouw het schilderij van Van der 
Burch als een voorbeeld bij uitstek van wat 
ik een bedachtzaam beeld wil noemen. 
Daarmee bedoel ik een beeld dat niet onmid-
dellijk een verhaal vertelt of  een betekenis 
uitdrukt, maar dat door zijn vorm en mate-
riaal een gedachtegang weergeeft. De term 
‘bedachtzaam’ [pensive] ontleen ik aan 
Roland Barthes. In De lichtende kamer stelt 
Barthes dat de Fotografie met hoofdletter ‘F’ 
niet subversief  is waar zij angst aanjaagt, 
walging opwekt of  stigmatiseert, maar 
waar zij ‘denkt’ en dus bedachtzaam is.2 Hij 
legt dit verder uit aan de hand van zijn 
bekende begrippenpaar studium/punctum. 
Het studium is een element in de foto dat 
ons op een schijnbaar toevallige manier 
treft, dat onze aandacht trekt en daarbij 
onmiddellijk als een punchline kan worden 
geïnterpreteerd; het punctum daarentegen 
breekt door de narratieve laag van de foto 
heen. Het werkt als een interpunctie, die het 
interpretatieproces onderbreekt. Terwijl de 
boodschap van het studium tot uitdrukking 
komt in het ‘treffende’ karakter van een 
opname, laat het punctum ons iets zien dat, 
hoewel het ‘in’ de foto zit, als zodanig geen 
deel uitmaakt van de compositie. Voor 
Barthes is het punctum iets dat de kijker als 
het ware ‘toevoegt’ aan het beeld: we wor-
den door de foto ‘geprikt’, onze gedachten 
blijven eraan haperen en we vragen ons af  
wát ons precies aan het denken zet.3 Deze 
bedachtzaamheid is typerend voor fotogra-
fie, schrijft Barthes, want in film is er geen 
tijd om stil te staan bij een beeld. Barthes 
gaat dieper in op het idee van bedachtzaam-
heid in S/Z, zijn grondige analyse van 
Balzacs korte verhaal Sarrasine. Hij is geïn-
trigeerd door de laatste zin van het verhaal: 
‘En de markiezin bleef  in gedachten verzon-
ken [Et la marquise resta pensive]’. Voor 
Barthes roept die zin een oneindige open-
heid, een polysemie en semantische 
gelaagdheid op die onuitgesproken en onbe-
vraagd blijft. Vooral omdat de slotzin een 
vrij complex verhaal afsluit, vormt hij in 
Barthes’ ogen een interruptie die elke vorm 
van codering of  afronding weigert. De zin is 
een opening die een gedachte in gang zet.
 In zijn bespreking van Barthes’ idee van 
bedachtzaamheid in relatie tot Sarrasine 
stelt Jacques Rancière dat de slotzin elke 
vorm van narrativiteit frustreert.4 Balzacs 
laatste zin vormt een soort van tableau, een 
stilgezette scène die niets anders doet dan 
het einde van het verhaal openhouden. Die 
bevroren scène ziet Rancière als een soort 
van bedachtzaam ‘schilderij’, een denkend 
beeld dat niet zozeer de uitdrukking vormt 
van datgene wat niet uitgedrukt kan wor-
den, maar van ‘onuitgedruktheid’ als zoda-
nig. Het schilderij van de bedachtzame mar-
kiezin op een stoel is als een ‘filmstill’ die het 
verhaal stopzet zonder het af  te ronden. Het 
is opvallend dat Rancière deze ‘filmstill’ een 
schilderij noemt; voor Barthes was het 
bedachtzame beeld immers essentieel voor 
de fotografie. Misschien is deze bevroren 
staat precies wat fotografie en schilderkunst 
met elkaar delen. Hoe moeten we deze vorm 
van bedachtzaamheid dan begrijpen? Het 
schilderij van de markiezin is vol van 
gedachten, schrijft Rancière, maar het is 

niet helemaal duidelijk of  de markiezin deze 
gedachten zelf  aan het denken is. En toch 
zijn ze ‘in’ het schilderij.5 Op dezelfde 
manier, zouden we kunnen zeggen, zit er 
iets ‘in’ de foto bij Barthes dat de kijker 
raakt, maar het blijft onduidelijk waarom 
dat element deze uitwerking op de kijker 
heeft. Een soortgelijke openheid vinden we 
terug bij Van der Burch, die een moment 
heeft geschilderd waarop de tijd lijkt te stop-
pen, en waarbij een handeling opgeschort 
wordt die op het punt stond zich te voltrek-
ken. Kunnen we zijn doek op basis van 
Barthes en Rancière een bedachtzaam 
schilderij noemen, een denkend beeld dat in 
haar stille staat de beweging, de gang (en 
niet de volledige uitdrukking) van een 
gedachte laat zien? Is deze verstilde bewe-
ging een conditie voor het bedachtzame?
 Aan de hand van de notie van het 
bedachtzame beeld wil ik op zoek gaan naar 
een benadering van kunst die niet per se 
semiotisch van aard is, en waarbij kunst-
werken niet zozeer ‘vragen’ om een decode-
ring van hun betekenis, maar proberen te 
articuleren wat er buiten de code of  de 
bewuste betekenis omgaat. Het bedachtza-
me beeld geeft het ongedachte weer, datge-
ne wat strikt genomen niet in woorden of  
tekens kan worden uitgedrukt. Zoals 
Barthes ben ik geïnteresseerd in beelden die 
– op dezelfde manier als de slotzin van 
Balzac – aan elke vorm van codering of  
categorisering lijken te ontsnappen, en toch 
bijdragen aan de ontwikkeling van een 
gedachte. Ik ben niet zozeer geïntrigeerd 
door de intenties van de auteur, maar door 
wat aan die intentie ontsnapt en het kunst-
werk als culturele expressievorm te buiten 
gaat. Kortom, ik wil onderzoeken hoe 
kunstwerken gedachten kunnen vormen, 
hoe zijzelf  een wijze van denken kunnen 
zijn. In dat verband wil ik nog een tweede 
concept voorstellen, dat ten dele met 
Barthes’ begrip van het ‘bedachtzame 
beeld’ overlapt: de Nederlandse term ‘denk-
beeld’. Dit woord is beladen met een intrige-
rende en rijke geschiedenis. Als concept 
heeft het zowel in literaire, filosofische als 
kunstzinnige vertogen een rol gespeeld. Het 
duikt in zeer uiteenlopende teksten op. In 
het oeuvre van Walter Benjamin, wiens 
bundel Eenrichtingsstraat naar eigen zeggen 
een collectie van denkbeelden of  Denkbilder 
omvat, wordt de term als een zogenaamd 
‘Hollandisme’ gezien. Mogelijk ging het 
inderdaad om een leenwoord uit het 
Nederlands, dat door Benjamin werd opge-
pikt uit de gedichten van Stefan George. 
Benjamin kan de term echter ook hebben 
opgemerkt in het werk van de Duitse ver-
lichtingsfilosoof  Johann Gottfried Herder, 
die het gebruikte om een complexe constel-
latie van gedachtegangen te illustreren. Via 
een zoektocht die me leidt langs deze schrij-
vers en langs een aantal afbeeldingen, wil ik 
nagaan of  de term denkbeeld een nieuw 
leven kan worden ingeblazen, of  het kan 
worden gebruikt als een overkoepelende 
term voor een nieuwe categorie van beelden 
en als een nieuwe theoretische term waarin 
kunst, literatuur en filosofie samengaan. 
Maar allereerst wil ik ingaan op wat ver-
moedelijk de conditie van het bedachtzame 
beeld is: de verstilde beweging, die we aan-
treffen in Van der Burchs schilderij.
 Het stilzetten van een bewegend beeld is 
de afgelopen jaren, vooral binnen de 
Engelstalige filmwetenschappen en nieuwe 
media, bediscussieerd in termen van de 
filmstill of  het freeze-frame. Daarbij wordt 
steeds uitgegaan van de oppositie tussen 
statische en bewegende beelden, als funda-
menteel verschil tussen film en fotografie.6 
Een belangrijk referentiepunt is daarbij het 
in 1984 verschenen essay Le spectateur pen-
sif [‘De bedachtzame kijker’] van filmcriti-
cus Raymond Bellour, die daarin de vraag 
stelt wat er eigenlijk gebeurt als een kijker 
van een film geconfronteerd wordt met een 
stilstaand beeld, een fotogram.7 Hij verwijst 
naar de foto’s die de stroom van opeenvol-
gende beeldjes in de film stopzetten, zoals 
bijvoorbeeld in Blow-Up van Michelangelo 
Antonioni (1966), of  naar films die eindi-
gen met een freeze-frame zoals Thelma en 
Louisa (Ridley Scott, 1991). Voor dat soort 
beelden munt hij zijn idee van het ‘tussen-
beeld’. Bellour reageert daarmee duidelijk 
op Barthes’ Camera Lucida. De verschijning 
van een stilstaand beeld in de bewegende 
film zorgt er in zijn ogen voor dat het ‘dat-
wat-geweest-is’ van de fotografie (het ‘ça-a-
été’ bij Barthes) samensmelt met het ‘nu’ 
van de cinema. De kijker ontwaakt uit de 

illusie dat de werkelijkheid aan hem voorbij-
trekt en wordt zich bewust van de manier 
waarop hij door de film wordt opgeslorpt. 
Die gedachten begint hij toe te voegen aan 
het stilstaande beeld en zo wordt een 
bedachtzame kijker geboren, stelt Bellour. 
In feite ontpopt Bellour zich hier als een 
relatief  conservatief  denker. Hij probeert 
het moment van ‘bedachtzaamheid’ 
immers terug te brengen tot een proces van 
bewustwording in het hoofd van de kijker, 
terwijl de radicaliteit voor Barthes, en voor 
Rancière, juist ligt in het idee dat het beeld 
als zodanig bedachtzaam is, niet de kijker. 
Voor Barthes zet de stilte van een foto ‘iets’ 
in beweging, terwijl de door de cultuur 
gecodeerde gedachten van de kijker worden 
stopgezet: het punctum raakt de kijker, en 
breekt door het proces van interpretatie 
heen. We zouden kunnen zeggen dat het 
verschil tussen film en fotografie voor 
Barthes precies in dit moment van bedacht-
zaamheid berust.
 Bellour en zijn collega-filmcritici zijn niet 
de enigen die het verschil tussen fotografie 
en film definiëren vanuit de tegenstelling 
tussen het stille en het bewegende beeld. In 
de afgelopen jaren hebben heel wat heden-
daagse kunstenaars zich toegelegd op het 
verfijnen van ‘verstillingsstrategieën’ en 
vertragingstechnieken, een tendens die nog 
extra gearticuleerd wordt door het proces 
van ‘musealisatie’ (de term komt van 
Thomas Elsaesser): steeds vaker worden 
films speciaal voor de galerie of  het museum 
gemaakt, en veelal zijn die films niet als een 
sequens van ‘bewegende beelden’ in traditi-
onele zin opgevat.8 We zouden de werken 
van Tacita Dean, Fiona Tan, David Claerbout 
of  Sam Taylor-Johnson dan ook gefilmde 
foto’s kunnen noemen of  – in het geval van 
Taylor-Johnson – gefilmde schilderijen. Wat 
beogen deze kunstenaars? Proberen zij het 
jachtige van film te temmen door de mon-
tage uit te bannen, of  willen ze het schilderij 
of  de foto juist in beweging zetten, zodat in 
de ware zin van het woord een tableau vivant 
ontstaat. Terwijl André Bazin, met de bra-
voure waar hij om bekend stond, in zijn 
beroemde essay van 1945 beweerde dat de 
film de barokke schilderkunst had bevrijd 
van haar spastische catalepsie en haar ter-
gende pogingen om leven te brengen in de 
martelende bewegingloosheid van haar 
composities, lijkt de film nu een stilte op te 
zoeken die kennelijk alleen in schilderkunst 
en fotografie voorkomt.9 Het loont daarom 
de moeite om eens een blik te werpen in de 
geschiedenis van de schilderkunst, waar al 
veel langer een debat over de temporaliteit 
van het beeld wordt gevoerd – een debat dat 
in feite in de filmstudies gecontinueerd 
wordt. Want uiteraard werd de schilder-
kunst pas na de uitvinding van de film 
ineens stiller; en uiteraard werd zij voordien 
niet gemarteld door haar eigen roerloos-
heid. Integendeel, ze beschouwde zichzelf  
juist als buitengewoon geanimeerd.

Peripetea

In 1621 schilderde Cornelis van Wieringen 
Het ontploffen van het Spaanse admiraalsschip 
tijdens de zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607, 
een doek gebaseerd op de verrassingsaanval 
op de Spaanse vloot die voor anker lag in de 
baai van Gibraltar. Het werk is waarschijn-
lijk een voorstudie voor het grote schilderij 
dat Van Wieringen later maakte voor de 
Admiraliteit van Amsterdam (nu in het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam). De 
Spaanse admiraal die de Nederlandse vloot 
vanaf  een van de tien galjoenen zag nade-
ren, was zo verbijsterd om de 26 vrij kleine 
oorlogsscheepjes te zien aanvaren dat hij 
bedremmeld aan zijn commandant vroeg of  
de Nederlanders echt wel van plan waren 
om aan te vallen. Het antwoord luidde dat ze 
dat welzeker zouden doen. De Spanjaarden 
probeerden hun schepen nog driftig te 
manoeuvreren, maar zaten als ratten in de 
val. In nog geen vier uur tijd vernietigden de 
Nederlanders alle galjoenen, en doodden ze 
de pakweg 4000 matrozen die wanhopig 
zwemmend de kust probeerden te bereiken. 
De zege was groot, en het aantal slachtof-
fers aan de Nederlandse kant zeer klein, 
hoewel Admiraal Jacob van Heemskerk zelf  
in een vroege fase van de aanval het loodje 
legde – hij werd later met veel luister begra-
ven in Amsterdam. 
 Om de zege op gepaste wijze te gedenken 
koos Van Wieringen het moment dat het 
keerpunt van de strijd weergeeft: de explosie 

van een van de Spaanse galjoenen door een 
gelukstreffer in het kruitmagazijn. Dit 
‘kaboemmoment’ wordt geschilderd zoals 
het nooit met het blote oog waargenomen 
had kunnen worden: terwijl de vlammen 
aan de buik van het schip likken, wordt het 
bovenste gedeelte er afgerukt; het lijkt even 
stil te hangen in de lucht, alvorens in het 
water te storten. De masten knappen alsof  
het luciferhoutjes zijn, de zeilen flapperen 
terwijl ze vlam vatten, en door de druk van 
de explosie wordt alles en iedereen als boom-
blaadjes hoog in de lucht geblazen. Eén 
mannetje heeft zijn zwaard nog aan zijn 
riem hangen terwijl hij omhoog wordt geka-
tapulteerd; de hoepels van een ton spatten 
uit elkaar: Van Wieringen doet erg zijn best 
om het moment van de explosie te rekken en 
over het canvas uit te spreiden. Een van zijn 
strategieën om tijd te rekken is de verdubbe-
ling: we zien bijvoorbeeld een ladder die 
hoog in de lucht gezwierd wordt, en een 
andere die net boven het water hangt, zodat 
we de gang omhoog en de val naar beneden 
kunnen volgen. Er is zelfs een uiteengerukt 
mansfiguurtje te zien; de torso hangt hoog 
in de lucht, terwijl de benen verdwenen zijn. 
Van Wieringen plaatst dit halffiguurtje tus-
sen de twee masten, die zelf  op het punt 
staan om uit elkaar te worden getrokken. 
 Als er zoiets bestaat als vroegmoderne 
actieschilderkunst, dan hebben we hier met 
een van de mooiste voorbeelden te maken: 
een schitterend moment van peripeteia – het 
keerpunt in het drama – of  staetveranderinge 
(om met Vondel te spreken). Gotthold 
Ephraim Lessing, de grote theoreticus van 
peripeteia – of  van wat hij in zijn beroemde 
boek Laocoon (1766) het vruchtbare of  
zwangere moment noemde – zou Van 
Wieringen vast zijn goedkeuring hebben 
gegeven indien hij het schilderij gekend 
had. Van Wieringen vangt het moment vlak 
voor de totale ineenstorting, wanneer de 
door de lucht tuimelende figuurtjes nog net 
niet hun hoogste punt hebben bereikt, wan-
neer de masten krakend aangeven uiteen te 
gaan vallen, wanneer de vuurtongen uit-
schieten voordat het hout vlam vat, en de 
Nederlandse zeelieden de zege ruiken. Dit 
ogenblik kan voor Lessing niet ‘vruchtbaar’ 
genoeg zijn, aangezien het de verbeelding in 
werking moet zetten: hoe meer we zien, hoe 
meer we kunnen bedenken, en hoe meer we 
bedenken, hoe meer we kunnen geloven 
wat we zien, schrijft hij.10 Samuel van 
Hoogstraten schreef  iets soortgelijks in zijn 
Inleyding van 1678 en heeft het over ‘oogen-
blikkige beweeging’: ‘’t Is niet genoeg, dat 
een beelt schoon is, maert daer moet een 
zeekere beweeglijheyt in zijn, die macht 
over d’aenschouwers heeft… [Schilders] 
beroeren ’t gemoed niet, zoo ze deeze 
beweeglijkheyt overslaen.’11 Volgens 
Lessing kwam in feite elk schilderij door zijn 
bewegingloosheid gevaarlijk dicht bij een 
dodelijke verstening; het vruchtbare 
moment behoedt de schilderkunst voor deze 
fossilisering. Om dezelfde reden had Lessing 
weinig geduld voor het soort ‘stille’ schilder-
kunst zoals Van der Burchs interieurtje, of  
zoals stillevens. 
 Maar vergiste Lessing zich niet wanneer 
hij stelde dat deze beelden zonder beweeg-
lijkheid zijn? In de 19e eeuw beweerde de 
Franse kunstcriticus Théophile Thoré dat 
‘nature morte’ of  ‘stil leven’ simpelweg ver-
keerde termen waren. De uitgestalde objec-
ten waren immers allesbehalve ‘dood’ of  

Jan Jansz. van de Velde III

Stilleven, 1658, Ashmolean Museum, Oxford
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‘stil’, maar leken te ademen. Wie naar zulke 
afbeeldingen kijkt, argumenteert Thoré, ziet 
dat hun roerloosheid vol beweging zit: juist 
in de schilderkunst komen die twee extre-
men samen zonder elkaar op te heffen.12 De 
Franse toneelschrijver en diplomaat Paul 
Claudel schreef  in jaren 30 van de 20ste 
eeuw een prachtig essay over Nederlandse 
kunst, waarbij hij in het stilleven zulk een 
levendigheid ontwaarde dat de eenheid van 
de voorstelling erdoor bedreigd leek. Het 
beeld stond op het punt om uiteen te vallen: 
servetten rollen open, glazen vallen om, 
borden balanceren op de rand van een tafel. 
In bijna alle stillevens hangt de compositie 
aan een zijden draadje.13

 En inderdaad: kijken we bijvoorbeeld 
naar een eenvoudig tafereeltje van Jan 
Jansz. van de Velde III, dan blijkt dat ver-
schillende objecten in de voorstelling op het 
punt staan te bewegen en de compositie te 
destabiliseren. Het prachtige glas staat als 
een huis, maar de kom is geplaatst bovenop 
een paar kersen waarvan het vruchtvlees 
vervaarlijk meegeeft. Ook het takje met de 
kersen op de rand van de tafel bevindt zich 
in een uiterst precaire positie; een klein tikje 
en het gewicht van de twee bungelende ker-
sen trekt de derde kers over de rand, de lepel 
en de kersenpitten met zich meesleurend. In 
zijn boek The Embarrassment of  Riches 
(1987) interpreteerde Simon Schama deze 
precaire balans als een symptoom van het 
onbehagen van de 17de-eeuwse, overwe-
gend calvinistische samenleving over haar 
zo vlot verkregen extreme rijkdom. Van de 
Velde doet in feite hetzelfde als Van 
Wieringen door de zwaartekracht strate-
gisch in te zetten als een retorische figuur. 
 Het verschil tussen Lessings vruchtbare 
moment, zo treffend in de praktijk gebracht 
door Van Wieringen, en Van de Veldes lang-
zaam uit elkaar vallende compositie is dus 
gradueel. We kunnen het verschil verfijnen 
(zoals Denis Diderot heeft gedaan) door een 
bijkomend onderscheid aan te brengen tus-
sen leven en actie, waarbij ‘leven’ verwijst 
naar een figuur of  object ‘in rust’ – niet 
zozeer rustend, maar eerder stilliggend, 
zoals Van de Veldes kers op de rand van de 
tafel: de kers staat op het punt om te bewe-
gen en lijkt, ondanks haar positie in rust, 
beweging te ‘bezitten’. Van der Burchs 
objecten ‘bezitten’ op dezelfde wijze bewe-
ging, als een echo van de beweging die net 
voordien plaatsgevonden heeft én een voor-
uitwijzing naar wat komen gaat. In beide 
gevallen is er sprake van een moment van 
stilte dat geen verhaal of  actie omvat, maar 
waarbij de ophanden zijnde beweging iets 
in gang zet wat zich nog moet vormen. Iets 
als een gedachtegang bijvoorbeeld. Kunnen 
we zo’n afbeelding een denk-beeld noemen? 
Een beeld dat de ‘gang’ zichtbaar maakt van 
een gedachte die ophanden is?

‘Denkbild’

We hebben tot dusver gezien dat de notie 
van het bedachtzame beeld bij Roland 
Barthes ook begrepen kan worden binnen 

de vroegmoderne discussies over peripateia, 
ofwel de tegenstelling tussen bewegende en 
stille beelden. We zagen dat die discussie 
nog steeds wordt voortgezet, zij het in de 
context van andere media zoals film (bin-
nen de beeldende kunst). Er is echter nog 
een tweede, meer literair anker voor de term 
‘denkbeeld’ of  ‘bedachtzaam beeld’: Walter 
Benjamins prozaminiaturen van de jaren 
20, die in het Duits Denkbilder en in het 
Engels Thought-Images worden genoemd. 
Het beroemdste voorbeeld is ongetwijfeld 
Benjamins poëtische reflectie over een teke-
ning van Paul Klee – Angelus Novus – waar-
bij hij de tekening gebruikt om zijn hoogst 
complexe visie op het verloop van de 
geschiedenis te verduidelijken. Benjamin 
vatte zijn Denkbilder op als gecondenseerde, 
tekstuele snapshots, die het midden houden 
tussen filosofie en literatuur. Hij gebruikte 
ze als een strategie om de relatie tussen con-
crete dingen en abstract gedachtegoed, tus-
sen het materiële en het immateriële, en 
tussen literatuur en filosofie opnieuw te 
configureren. Het ‘denkbeeld’ staat voor de 
vaste overtuiging dat wat gezegd wordt 
onlosmakelijk verbonden is met hoe het 
gezegd wordt: het denken is gevat ‘in’ het 
schrijven zelf. Het woord denkbeeld is vaak 
in verband gebracht met het 17e-eeuwse 
zinnebeeld dat zo ontzettend populair was 
toen Van der Burch zijn schilderij maakte en 
dat – zo weten we dankzij Jacob Cats – ook 
als een manier van schrijven werd gezien, 
waarbij de lezer werd uitgenodigd om meer 
te lezen dan wat er staat en dus verder te 
denken dan wat hij of  zij leest.
 De link met Cats is niet de enige connectie 
met Nederlandse literatuur die er te maken 
is. In zijn commentaar op Benjamins collec-
tie van Denkbilder, opgenomen in de 
Aantekeningen bij de literatuur [Noten zur 
Literatur], legt Adorno uit dat de term 
Denkbild een ‘hollandisme’ is, dat door 
Benjamin werd overgenomen van de 
beroemde dichter Stefan George. Deze laat-
ste gebruikt het onder meer in zijn gedicht 
Franken, geschreven naar aanleiding van 
een bezoek aan Parijs.14 George bejubelt er 
Franse dichters zoals Verlaine, en drukt in 
de derde strofe zijn bewondering uit voor 
Mallarmé: ‘Und für sein Denkbild blutende: 
MALLARME’. In eigentijdse commentaren 
op zijn werk is George veelvuldig bekriti-
seerd voor zijn gebruik van hollandismen. 
Collega-dichter Rudolf  Borchardt schreef  in 
dat verband zelfs een vernietigende kritiek, 
waarin hij fulmineerde dat de Duitse taal 
geen geestdodende Hollandse barbarismen 
nodig heeft, en dat zowel George als 
Mallarmé daarmee demonstreren dat ze 
wellicht alles met beelden, maar niets met 
denken van doen hebben.15 Na deze tirade 
was er onder Duitse literatoren nog maar 
weinig animo voor het begrip, en het getuigt 
dus van aardig wat lef  dat Benjamin het als-
nog uit de lappenmand haalde en zich eigen 
maakte. Hoewel Borchardt duidelijk moeite 
heeft om de juiste betekenis van dit 
Fremdwort te duiden, is hij uiteindelijk for-
meel dat de term als synoniem kan worden 
beschouwd voor het platoonse ‘idee’ en dat 

de herkomst ervan in de Nederlandse barok 
moet worden gesitueerd. Hij had het ook 
dichter bij huis kunnen zoeken, want 
George had het woord geleerd van zijn toen-
malige Nederlandse vriend Albert Verwey. 
In Verweys gedichten duikt de term vaak op. 
Zo bijvoorbeeld in de reeks Oorsprongen (dat 
overigens door George vertaald is): 

Bid dat het leeft. Want dat alleen kan het 
zelf

Niet vinden, ’t leven, dat opeens ontstaat
Als ’t vocht en warmte, dat is dàt juist vindt
Wat in ’t donkre aarde-, ’t lichte luchtge-

welf
Het kiempje, dat kàn leven, groeien laat –
Elk kiempje: een plantje, een denkbeeld, en 

een kind 16

Het gedicht maakt duidelijk dat een denk-
beeld meer dan zomaar een ‘idee’ is. De 
term verwijst eerder naar een kiem. Eigen 
aan een kiem is dat ze het leven dat nog 
moet groeien toch reeds volledig omvat – als 
een belofte. Essentieel is de betekenis van 
het ‘worden’ dat de kiem belooft, en dat we 
ook terugvinden in Van der Burchs schilde-
rij. Voordat hij zich van Verwey en het 
Nederlands zou verwijderen, legden George 
en hun beider vriend Karl Wolfskehl een 
grote interesse aan de dag voor de etymolo-
gie van het woord ‘denkbeeld’; daarvan 
getuigt een verzameling brieven en brief-
kaarten die ze elkaar stuurden. In een brief  
van 1910 vernemen we bijvoorbeeld dat 
Verwey, nadat George en Wolfskehl hem om 
meer informatie verzochten, besloot om de 
zaak te gaan uitpluizen. Hij rapporteert dat 
‘denkbeeld’ een ‘geleerdenwoord’ uit de 17e 
eeuw is, dat opduikt in de Nederlandse ver-
talingen van werken van Spinoza. Verder 
merkt hij op dat het geschrift Inleiding tot de 
Wijsbegeerte uit 1747 door de destijds 
invloedrijke filosoof  en wiskundige Willem 
Jacob ’s-Gravesande volledig op het begrip 
‘denkbeeld’ berust.17

  Verwey had gelijk om de term een ‘geleer-
denwoord’ te noemen. Niet alleen Spinoza 
en ’s-Gravesande, maar ook Johann 
Gottfried Herder is ermee in de weer geweest. 
Sterker nog, Herder ontpopte zich als de 
vroegmoderne theoreticus van de term. In 
zijn oeuvre ontwikkelde Herder een aantal 
complexe theorieën die hijzelf  niet anders 
dan in beelden kon omschrijven, waarvoor 
hij de term Denkbilder bedacht. Herders 
denkbeelden zijn vaak opgebouwd uit ele-
menten die hij her en der uit de iconografie 
en mythologie bijeensprokkelde. Een van de 
bekendste voorbeelden draait volledig om 
de figuur van Nemesis, de Griekse wraakgo-
din, die in de handen van de filosoof  wordt 
omgevormd tot de beschermvrouwe tegen 
extremiteiten, en zo uitgroeit tot de personi-
fiëring van de naar harmonie zoekende 
kracht die het verloop van de geschiedenis 
steeds opnieuw zijn balans laat vinden.18 
Herder was ervan overtuigd dat een beeld 
geschikter was dan eender welk woord om 
bepaalde gedachten uit te drukken, en zijn 
beschrijving van Nemesis resulteert in een 
heldere uiteenzetting van geschiedenis als 

dialectiek. Het is dan ook aannemelijk dat 
hij voor zijn denkbeelden onder meer inspi-
ratie putte uit het boek dat de woord-beeld-
verhoudingen op scherp zette: het monu-
mentale Hieroglyphica of  de Merkbeelden van 
Oude Volken van een van de belangrijkste en 
meest productieve boekillustrators van de 
Gouden Eeuw, Romeyn de Hooghe, dat in 
1735 – bijna 30 jaar na zijn dood – alsnog 
werd uitgegeven.
 Deze diepzinnige studie vormt een catego-
rie apart. Zwaar filosofisch gedachtegoed 
gaat op unieke wijze samen met zeer drukke 
en verfijnde prenten, bomvol figuren, sym-
bolen, motieven en allegorieën. In 63 uiterst 
complexe etsen zet De Hooghe er een genea-
logie van de wereldreligies neer. In zijn 
introductie legt hij uit dat hij niet alleen aan 
Merkbeelden is begonnen omdat hij de icono-
grafische handboeken van Cesare Ripa en 
anderen ontoereikend vindt om complexe 
ideeën te verbeelden, maar ook om aan te 
tonen dat de analogieën en symbolen uit de 
oudheid onze blik op de ontwikkeling van 
de religies zowel verbreed als vernauwd 
hebben. Elk van zijn hoofdstukken vormt in 
feite een reusachtig embleem, bestaande uit 
een zeer gedetailleerde plaat, een vrij aan-
zienlijk, intellectueel vertoog (bijvoorbeeld 
over ‘De Gereformeerde Godsdienst’ of  ‘Van 
de Mahomethaansche Beginzelen’) en tot 
slot een zeer uitgebreide verklaring van de 
verbeelding van dit vertoog in het zoge-
naamde denk- of  merkbeeld. Hier kan het 
denkbeeld met recht een ‘geleerdenwoord’ 
genoemd worden. Het gaat immers niet om 
een studie voor het grote publiek: De 
Hooghe gaat uit van een zeer geleerde lezer, 
die zijn diepzinnige gedachtegang in het 
beeld niet alleen kan begrijpen, maar ook 
aanvullen.
 In het eerste hoofdstuk legt hij de ver-
wantschap uit tussen de kunst van de beeld-
spraak en de kennis die nodig is om deze te 
verstaan. Beide praktijken zijn weergegeven 
in de prent die het eerste hoofdstuk inluidt. 
Het leidt te ver om deze prent volledig uit te 
leggen en ik beperk me daarom tot het 
hoognodige. De figuur links belichaamt de 
kunst om in merkbeelden te spreken. Haar 
heldere ogen stralen, terwijl zij een inscrip-
tie aanbrengt die in het donker gehuld is en 
voor ons dus onbekend blijft. Van achteren 
wordt zij benaderd door een sfinxachtige 
figuur die in haar schaduw staat: de perso-
nificatie van de kunst van de interpretatie. 
Hij slaat haar nauwlettend gade, met een 
vinger op de lippen om aan te geven dat zelfs 
vele jaren van studie niet volstaan om het 
enigma van het merkbeeld volledig te door-
gronden, aangezien deze kunst op zichzelf  
oneindig is. Het idee van de ondoorgronde-
lijkheid van het beeld keert veelvuldig terug 
in dit geleerde werk, bijvoorbeeld in het 
zesde hoofdstuk ‘Over de Scheyding van de 
Chaos’ waar het verbeeld wordt door de 
duistere afgrond tegen het ochtendgloren 
af  te zetten. Via dit merkbeeld mijmert De 
Hooghe over de schepping en het begin van 
de mensheid, waarvan de herinnering 
slechts in merkbeelden is overgeleverd 
omdat taal nog niet bestond. Broedend op 
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een theorie over de uitvinding van de let-
ters, raakt hij vervolgens verstrikt in zijn 
eigen beeldspraak als hij Genesis’ paradoxa-
le woorden ‘En God zei er was licht’ vergeefs 
probeert te ontrafelen. Zelfs voor de grote 
meester blijven zijn merk- of  denkbeelden 
een schaduwkant behouden.
 Naast zijn enorme eruditie moet vooral 
ook De Hooghes creatieve gebruik van 
beeldspraak voor Herder inspirerend zijn 
geweest. De denkbeelden in Herders teksten 
zijn dan ook op het recept van De Hooghe 
gebaseerd: zo vormde diens specifieke merk-
beeld waarschijnlijk de basis voor Herders 
zogenaamde ‘scheppingshiëroglief ’, een 
uitgebreid conceptueel kluwen gebaseerd 
op Genesis, waarin Herder het beeld van de 
dageraad gebruikt om het begin van de dag, 
de oorsprong der mensheid, Gods schepping 
en de Verlichting op elkaar te betrekken. 
Herder was sterk gekant tegen het idee van 
een progressieve geschiedenis, en gebruikte 
het beeld van de dageraad (het is geen meta-
foor!) om duidelijk te maken dat de ontdek-
king van de menselijke rede en de ontwikke-
ling van de positieve wetenschappen in de 
18e eeuw – het Verlichtingsideaal – deel 
uitmaken van Gods openbaring, en niet van 
Zijn ondergang. Hij nam overigens niet 
alleen De Hooghes methode om gedachten 
te verbeelden over, maar ook zijn terminolo-
gie: in de Duitse vertaling luidt de titel van 
De Hooghes boek immers Hieroglyphica oder 
Denkbilder der alten Völker (1744).
 Herders gebruik van denkbeelden hangt 
nauw samen met zijn destijds zeer onortho-
doxe taalopvatting. Hij wijkt af  van de alge-
mene opvatting dat de schrijfstijl van filoso-
fische geschriften vrij moet zijn van 
figuurlijk of  anderszins bloemig taalge-
bruik, om elke hint naar het fictionele te 
vermijden. Indruisend tegen de tijdgeest, 
die voorschreef  dat een filosoof  ver van de 
redevoerder of  dichter moest blijven, claim-
de Herder dat taal het filosofische denkpro-
ces niet alleen kon bemiddelen of  beschrij-
ven, maar ook initiëren.
 Wat dies meer zij, hij wilde in zijn werk 
zijn lezer direct aan kunnen spreken, en ook 
kunnen appelleren aan diens gevoelens, een 
absolute no-go zone voor filosofie in die tijd. 
Herder wilde tegelijkertijd dichter, redevoer-
der en denker zijn, en pleitte voor een poëti-
sering van de filosofie. Binnen die taalopvat-
ting paste dan ook zijn overtuiging dat 
zoiets als een universele taal of  een alge-
meen begrip in feite onmogelijk is: volgens 
hem kon een algemene term wel gelezen, 
maar nooit begrepen worden indien hij 
geen specifieke gedaante zou krijgen waar-
door hij zich van andere termen kon onder-
scheiden; alleen dan zou die term iets 
abstracts – iets dat meer is dan de som van 

de delen – kunnen uitdrukken. Die overtui-
ging bracht Herder ertoe zijn woorden een 
‘temperament’ mee te geven door het crea-
tieve gebruik van typografie. Het kale filoso-
fische vertoog werd door hem opgetuigd 
met uitroeptekens, één-woord-zinnen en 
stevige klemtonen, die in de originele uitga-
ven in Sperrdruck werden gedrukt (met 
ruimtes tussen de letters), in plaats van cur-
sief. Het resultaat is een adembenemende 
bladspiegel, met een wild patroon van let-
ters en woorden. Het tekstbeeld is van een 
grote retorische doeltreffendheid. Het is 
zowel levendig als rusteloos, gepassioneerd 
en direct, en doet denken aan concrete poë-
zie rond 1900. Herder-kenner Hans Adler 
heeft gesuggereerd dat we niet alleen van 
bovenaf  naar deze teksten moeten kijken, 
maar ook van opzij, zodat we de benadrukte 
woorden zien loskomen van hun achter-
grond en de tekst een ruimtelijk dimensie 
krijgt. Herders geschriften geven ontegen-
zeggelijk de materialiteit van de taal aan: in 
zijn typografie komt een ‘Denkungsart’ 
tevoorschijn, een manier van denken die 
letterlijk ‘in’ de taal gevat zit, en die we later 
duidelijk terugzien bij Benjamin en de 
Frankfurter Schule. ‘Als woorden niet alleen 
tekens zijn, maar ook hulzen waarin we 
gedachten zien opdoemen’, schrijft Herder, 
‘dan kan ik de taal als zodanig beschouwen 
als een grote verzameling van zichtbaar 
geworden gedachten, als een land van 
begrippen.’19 Boven dit land of  veld van 
begrippen rijzen gedachten en beelden op, 
die verwantschappen met elkaar vertonen 
en constellaties vormen, net zoals de ter-
men in Sperrdruck op de bladspiegel. Het zijn 
deze constellaties die Herder denkbeelden 
noemde. Hij duidde er de organiserende 
patronen mee aan waarop zijn gehele den-
ken is gebaseerd, het grotere geraamte 
waarrond het zich vormt. Benjamin zou 
later soortgelijke termen hanteren wanneer 
hij zijn idee van het literaire denkbeeld 
omschreef  als een tot stilstand komen van 
objecten in de tijd, die tezamen een constel-
latie vormen. Zowel beweging als stilstand 
maken deel uit van het denkproces, schrijft 
Benjamin, en het denkbeeld is in feite het 
resultaat van het halthouden van een 
gedachte, zodat haar gang in een constella-
tie zichtbaar wordt. 

In het schilderij van Van der Burch krijgen 
we zo’n constellatie van objecten te zien. De 
objecten lijken te zijn stilgezet in de tijd, om 
een gedachtegang te verbeelden. Ik zou der-
gelijke schilderijen als letterlijke denkbeel-
den willen zien: beelden waarin niet alleen 
filosofie, beeld en taal samenkomen, maar 
die door hun stilte ons denken tot stilstand 
brengen, en een bepaalde constellatie laten 

zien, op eenzelfde complexe wijze als bij 
Herder en Benjamin. In het schilderij van 
Van der Burch en andere ogenschijnlijk 
nietszeggende beelden – denk bijvoorbeeld 
aan het werk van Jacob Vrel – krijgt een 
banale vormentaal, opgebouwd met gewo-
ne voorwerpen uit het dagelijks leven, een 
‘temperament’ mee zodat ze iets abstracts 
gaat uitdrukken dat gedeeltelijk ondoor-
grondelijk blijft: dit is geen allegorie die ont-
cijferd kan worden, maar een denkbeeld dat 
onaf  en open blijft. Het ongedachte sluit 
niet af, zoals betekenis kan doen, maar 
opent juist wegen naar theoretische reflec-
tie. De dingen lijken te zijn bevroren in de 
tijd, maar toch is er iets in gang gezet: de 
gedachtegang zelf.
  Bij wijze van conclusie zouden we kun-
nen stellen dat het denkbeeld een woord is 
dat zijn grenzen niet kent, of  liever gezegd, 
dat die grenzen continu overschrijdt. Het 
gaat niet zozeer om een reizend concept 
[travelling concept] dat van discipline naar 
discipline migreert, maar eerder om een 
predisciplinaire blauwdruk die zich ertoe 
leent verscheidene uitdrukkingswijzen 
samen te brengen.20 Zo’n blauwdruk heeft 
een open, ongemakkelijke en ondoorgron-
delijke structuur die, net als het ‘schilderij’ 
van Balzacs markiezin, vol zit met gedach-
ten. Zoals we hebben gezien is een denk-
beeld zowel een literaire, filosofische als 
kunstzinnige figuur, die vaak lijkt op te doe-
men op het raakvlak tussen verschillende 
media en gebieden, precies daar waar de 
grenzen vervagen en iets ‘ongedachts’ naar 
voren komt. In die zin is het denkbeeld bij 
uitstek een instrument waarmee nieuwe 
concepten gemaakt kunnen worden, wat 
uiteindelijk, volgens Deleuze en Guattari, de 
taak is van de filosofie. 
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Musée à Vendre pour Cause de 
Faillite. Works and Documents 
from the Herbert Foundation 
and Mumok in dialogue, discours 
 
21 februari – 18 mei 2014

Curator: dr. Eva Badura-Triska

mumok, Museum moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien 
Museumsplatz 1 
1070 Wenen, Oostenrijk
www.mumok.at

Vanaf 21 februari 2014 presenteert 
Mumok de tentoonstelling Musée 
à Vendre pour Cause de Faillite. 
Herbert Foundation and Mumok 
in dialogue, discours. 
De Oostenrijkse kunsthistorica 
en curator Eva Badura-Triska 
brengt hierbij samen met 
Annick en Anton Herbert een 
dialoog tot stand tussen 195 
werken en documenten uit de 
Collectie Herbert en een selectie 
topstukken uit de verzameling 
van Mumok. 

Uitgestrekt over vier verdiepingen 
van het museum vormt ‘Musée à 
Vendre’ een discursief parcours 
door kunsttheoretische thema’s 
die aan bod komen in het oeuvre 
van Marcel Broodthaers, Gerhard 
Richter, Heimo Zobernig, Hanne 
Darboven, On Kawara, Art & 
Language, Lawrence Weiner, 
Carl Andre, Donald Judd, Sol 
LeWitt, Michelangelo Pistoletto, 
Dan Graham, Franz West, Bruce 
Nauman, John Baldessari, Martin 
Kippenberger, Paul McCarthy en 
Mike Kelley. 

Aansluitend verschijnt een uitgebreide 
catalogus in een Engelse en Duitse versie 
met essays van Eva Badura-Triska, 
Reiner Fuchs en Doris Krystof waarin 
dieper wordt ingegaan op de vraag-
stellingen van de tentoonstelling. 

Unconcealment.
Genuine Conceptualism 

21 juni – 25 oktober 2014

Curator: prof. dr. Lynda Morris

Herbert Foundation 
Coupure Links 627 A 
9000 Gent 
gelijkvloers
www.herbertfoundation.org

Met Unconcealment. Genuine 
Conceptualism nodigt de Herbert 
Foundation Lynda Morris uit om 
via haar persoonlijk archief een 
actuele reflectie te brengen rond 
de artistieke avant-garde van de 
jaren 1960 en 1970. Als protago-
nist schreef Morris in die jaren 
voor Studio Interna tio nal en 
bouwde ze via haar samenwer-
king met Nigel Greenwood, 
Germano Celant en Konrad 
Fischer een nauwe band uit met 
kunstenaars als André Cadere, 
Joseph Beuys, Carl Andre, David 
Lamelas, Gilbert & George, 
Mario Merz en Art & Language. 

Aan de hand van een uitgebreide 
selectie van kunstwerken, teksten, 
persartikels, brief wisse lingen, 
catalogi, posters en aan kondi-
gingen opent Lynda Morris een 
discours rond deze periode. De 
titel – Unconcealment. Genuine 
Conceptualism – onder lijnt de 
intentie van de tentoon stelling: 
het gelijktijdig uitdiepen en ont-
sluiten van wat was.

De tentoonstelling zal worden vergezeld 
van een publicatie die een reeks teksten 
bundelt van Morris over het artistieke 
gebeuren van de jaren 1960 en 1970. 
 

Use Me, études

21 juni – 25 oktober 2014

Curator: Anton Herbert en  
Laura Hanssens

Herbert Foundation 
Coupure Links 627 A 
9000 Gent
eerste verdieping
www.herbertfoundation.org

Samen met Unconcealment pre-
senteert de Herbert Foundation  
in juni 2014 Use Me, études. Deze 
tentoonstelling belicht zowel het 
spanningsveld als de symbiose 
tussen een subjectieve selectie  
van werken uit de Collectie 
Herbert en een reeks bijzondere 
bruik lenen. 

De titel Use Me is ontleend aan 
een ets van Bruce Nauman uit 
1988. Deeluitmakend van de 
Herbert Collectie geeft dit werk 
het reflectiekader van de tentoon-
stelling aan waarbinnen de selec-
tie van werken zich situeert. 
Naast Bruce Nauman presenteert 
Use me, études werk van Jean-Marc 
Bustamante, Wim Delvoye, 
Katharina Fritsch, Robert Gober, 
Rodney Graham, Mike Kelley, 
Martin Kippenberger, Barbara 
Kruger, Paul McCarthy, Reinhard 
Mucha, Jan Vercruysse, Franz 
West en Heimo Zobernig.

Van 20 juni tot 20 oktober 2014 kan  
Use me, études bezocht worden op 
de eerste verdieping van de Herbert 
Foundation. Er wordt eveneens een 
publicatie uitgegeven die de tentoonstel-
ling in tekst en beeld omkadert. 

Herbert Foundation 2014
Herbert Foundation
Coupure Links 627 A
B–9000 Gent
t. +32 9 269 03 00
contact@herbertfoundation.org
www.herbertfoundation.org
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BART VERSCHAFFEL

De Franstalige Belgische auteur Jean Ray 
heeft één belangrijke roman geschreven die 
internationaal bekend is geworden: 
Malpertuis. Ray vertelt het verhaal van een 
zeekapitein-avonturier die, enkele eeuwen 
geleden, naar de Cycladen voer om daar de 
laatste Griekse goden en helden gevangen te 
nemen, en ze vervolgens in Gent in een don-
ker en labyrintisch stadspaleis op te sluiten. 
Zijn eigen familie leeft enkele eeuwen lang 
in het huis met de afgedankte goden, wekt 
door hebzucht en hoogmoed hun wraak op, 
en gaat ten onder. Malpertuis is belangrijk 
omdat de roman verzinnebeeldt wat de lite-
ratuur en de kunst in de (late) moderniteit 
doen: archaïsche betekenissen en oude 
krachten, waar de wereld niet meer in 
gelooft en die dus niet meetellen, houden ze 
toch bij door ze op te sluiten in verhalen en 
beelden die ‘niet echt’ zijn, maar waar we op 
die manier toch nog mee leven. De kunst 
opereert in een gebied naast de redelijke, 
goed georganiseerde ‘echte wereld’, waar 
datgene wat in de echte wereld geen plaats 
(meer) vindt kan blijven bestaan, zij het 
zonder werkelijkheidsgarantie. Men mag 
echter, zo blijkt uit het verhaal, de kracht en 
het gevaar niet onderschatten die van die 
oude goden, spoken en demonen uitgaan. 
Dat zij in de moderne wereld en voor de 
wetenschap niet meer bestaan, betekent 
niet dat het om uitvindsels gaat waar men 
naar goeddunken al dan niet in gelooft. De 
goden zijn immers namen voor reële krach-
ten die, ook (nog) als ‘fictie’, kunnen uitbre-
ken en zich in het leven mengen.
 Welke goden overleven in het werk van 
Elly Strik?
 Haar werk is homogeen, coherent, toege-
spitst. Vooreerst: het blijft consequent binnen 
één bijzondere beeldformule. De beelden zijn 
niet descriptief, niet verhalend, en niet sce-
nisch of  theatraal opgebouwd. Ze tonen geen 
taferelen of  situaties met meerdere beeldele-
menten, die op elkaar betrokken zijn in een 
handelingsruimte of  intrige. Ze stellen even-
min verbanden binnen een abstracte beeld-
ruimte voor, zoals in het embleem of  het 
beeldraadsel. De tekeningen zijn portretten: 
één geïsoleerde, symmetrische figuur of  
gestalte staat centraal, verschijnt frontaal in 
beeld en breekt door het beeldvlak. Dikwijls is 
ze onderaan afgesneden, en is er rond en 
boven de figuur vrije ruimte uitgespaard, 
zoals bij een busteportret. Veel tekeningen 
tonen expliciet en herkenbaar (de vorm van) 
een hoofd of  gelaat. Meer wezenlijk is echter 
dat Striks beelden de structuur van het por-
tretbeeld hebben. Ook wanneer ze het blad 
geheel vult, tekent zich in het lijnenspel 
steeds een centrale figuur af, en binnen die 
figuur een leegte of  een ‘knoop’ die de figuur 
centreert en laat ‘kijken’. De beelden adres-

seren en confronteren de kijker. (Dat blijkt ook 
uit een tekening uit de reeks Echo der 
Voorvaderen die op het eerste zicht een tegen-
voorbeeld lijkt: het stelt een samengedrukt 
apengezicht voor, gezien op de zijkant, en 
licht gespiegeld tot een soort van Januskop. 
Niet die twee gezichten fungeren als het ‘oog’ 
dat de figuur concentreert en, door het beeld-
vlak heen, de toeschouwer aankijkt. Die rol is 
weggelegd voor het ene oorgat, dat in het 
midden van het blad en het beeld, wit en 
obsceen, in de zwarte kop wordt uitgespaard.)
 Vervolgens: Striks beelden exploreren alle-
maal een specifiek betekenis- en associatie-
register. De gemeenschappelijke noemer is 
een bijzondere onbehaaglijkheid, die soms 
neigt naar een lichte dreiging. Die begint 
met het feit dat de voorstellingen veelal niet 
goed benoembaar zijn. Het is moeilijk te zeg-
gen wat er precies te zien is. Maar het beeld 
verontrust zelden rechtstreeks of  op een 
extreme manier. Toch kan men algemeen 
gesproken wel de bron van de onrust aan-
duiden. De primitieve kracht, de angst die in 
deze tekeningen woekert en in de moderni-
teit overleeft, is de fundamentele, archaïsche 
ambivalentie van de vrouwelijkheid.

Gorgô

De combinatie van de frontaliteit met de the-
matiek van de ‘verontrustende vrouwelijk-
heid’ kenmerkt een beeldformule waarvan 
het basistype goed bekend is. Het heeft een 
belangrijk aandeel in de westerse iconogra-
fie en in de theoretische reflectie op wat een 
beeld als dusdanig is en vermag.1 De ‘god’ 
die overleeft in het werk van Strik is Gorgô, 
het verschrikt-schrikwekkende verstarde 
gezicht met de opengesperde lege ogen, de 
open mond, en de krans van uitstralende 
haren als slangen: ‘cette étrange Puissance 
sacrée qui opère à travers le masque, qui 
peut n’avoir d’autre forme que le masque et 
se présenter tout entière comme masque’.2 
(‘Deze vreemde sacrale Kracht die door-
dringt in het masker, die enkel de vorm van 
het masker kan hebben en zich geheel als 
masker kan tonen.’) Gorgô-achtige koppen 
komen ook voor in de oosterse beeldwereld, 
maar ze zijn prominent aanwezig in de 
Griekse cultuur. Jean-Pierre Vernant heeft 
veel gedoceerd en gepubliceerd over de 

Griekse masker-goden, en in het bijzonder 
over de voorstelling van Gorgô.3 Deze god 
wordt nooit voorgesteld als een personage 
met een verhaal. Men ziet haar nooit afge-
beeld in profiel: ze is geen gestalte, maar 
enkel een hoofd en een blik. ‘Gorgô’ is de ver-
steende en verschrikte uitdrukking, de gri-
mas waardoor het persoonlijke onherken-
baar wordt, het gezicht zijn levendigheid en 
menselijkheid verliest, en dus monsterlijk 
wordt, en zo afschuwwekkend en verstar-
rend werkt op de kijker. Gorgô is, in een 
demonische vicieuze cirkel, tegelijk oorzaak 
en spiegel van het gezicht dat in de ban van 
de doodsangst verstijft en zelf masker wordt. 
Gorgô is de naam voor het monsterlijke dat 
mij aankijkt en door mij aan te kijken mij 
van het leven berooft. Ik lees de tekeningen 
van Strik als goed gedoseerde, getemperde 
variaties op het Gorgô-masker, zoals Vernant 
het geconceptualiseerd heeft: ze spelen de 
frontaliteit uit en ze roepen het monsterlijke 
op. Strik staat in een traditie van de Medusa’s 
van Rubens en Caravaggio tot de Schreeuw 
van Munch, tot de symbolisten…
 Het overgrote deel van Striks tekeningen 
stellen op de een of  andere manier gezichten 
of  hoofden voor, of  hebben een blik als bepa-
lend onderdeel. De tekening probeert daarbij 
niet het persoonlijke of  de uitdrukking van 
een karakter of  een emotie te vatten, maar 
capteert integendeel (variaties van) de 
‘onmenselijkheid’ die in onze schijnbaar per-
soonlijke gezichten schuilt, of  eraan vooraf-
gaat. Strik hanteert een reeks middelen om 
deze ‘ontmenselijking’ te bewerkstelligen. 
Vooreerst: de vervaging en het weglaten van 
de contouren en/of  van de details, waardoor 
de gezichten anoniemer worden, en ofwel 
gereduceerd worden tot een geïsoleerde blik 
– tot niets meer dan ‘iets dat kijkt’ –  ofwel tot 
een schema van een gezicht, met generieke 
onderdelen en lege ogen. Elders legt Strik op 
een schedel of  een gezicht een decoratieve 
laag die, als een doorschijnende ‘sluier’, tege-
lijk een volume verraadt, bedekt en verbergt. 
Een voorbeeld is Beaucoup de Fleurs: een ver-
sierd doodshoofd getransformeerd tot een 
kleurrijk carnavalsmasker. Het belangrijkste 
middel is echter de vervorming. Die gaat van 
het tekenen vanuit ongewone perspectieven, 
die de normale verhoudingen en de herken-
baarheid van het hoofd of  gezicht verstoren, 
tot het op diverse manieren transformeren 
van het gezicht tot een ‘kop’, van de mond tot 
een muil, van een mens tot een dier. In een 
aantal werken, verzameld als Gorilla’s, Girls 
and Brides, hebben de vrouwen apengezich-
ten. Het vaakst wordt het apengezicht er 
ingezet als masker: iets wat het gezicht of  de 
schoot van een vrouw bedekt, of  iets wat een 
vrouw opzet of  aftrekt, en wat ze dus wel 
‘draagt’ als een vermomming, maar zelf  niet 
‘is’. Soms is de apenkop echter geen masker, 
maar wordt hij voorgesteld als het ‘echte’ 
gezicht van de gorillagirl.

Artemis

Bij het vervormen door te verdierlijken is het 
geslachtsverschil allesbepalend. De span-
ning tussen het persoonlijk-individuele en 
het animaal-lichamelijke pakt immers 
geheel anders uit aan de mannelijke dan 
aan de vrouwelijke kant. De mythen en 
praktijken die dit thematiseren, de manieren 
waarop dit voorgesteld kan worden, zijn zeer 
verschillend. Het oeuvre van Strik is geheel 
geconcentreerd op de dreigende vrouwelijke 
animaliteit, en meer in het bijzonder, zelfs 
exclusief, op één kant van die primitieve 
vrouwelijkheid. Het gaat niet over de vrucht-
baarheid en de zorg, het teveel aan lichaam, 
de moeder, de nestwarmte en de huiselijk-
heid, maar over de trots, wreedheid en 
afstandelijkheid van de eeuwige maagd, de 
verleiding en de koele erotiek zonder gevol-
gen, de slankheid, de snelheid en de jacht. 
Niet Hera dus, en niet Hestia, maar Artemis. 
Waarbij het huwelijk en de figuur van de 
bruid staan voor de gedwongen passage, voor 
het kantelmoment waarbij de maagd moe-
der wordt. De bruid moet over de drempel 
getild worden: het ‘huwelijk’ is immers het 
moment waarop de natuurlijke, betoveren-
de wildheid getemd en gedomesticeerd 
wordt, waarop de jonge vrouw ‘verlost’ 
wordt van de onvruchtbaarheid, en inge-
schakeld wordt in de wereld van de mensen.
 Het basisbestanddeel van Striks beeldwe-
reld is een essentiële betekenaar van de 
koud-maagdelijke vrouwelijkheid: de ‘effets 
de chevelure’. Vacht, pluimen, manen, dons, 
haar… In alle samenlevingen worden de 
sociale posities en de belangrijke overgangen 
in sociale status gekoppeld aan verschillen in 
de haardracht. Het haar roept, eerst, het ani-
male als dusdanig op, en dit voorafgaand 
aan het geslachtsverschil. Haargroei staat 
voor spontaan leven, natuurlijke kracht en 
wildheid. Lange haren zijn manen: leeuwen, 
paarden, krijgers… Dat alles geldt zeker voor 
de man. Jean-Pierre Vernant citeert her-
haaldelijk een opmerking van Plutarchus, 
die schrijft dat lange haren ‘de schone ver-
schijning prachtig maken en de lelijke meer 
schrikwekkend’, en een uitspraak van 
Xenofoon, die stelt dat lang los haar de krij-
gers ‘grootser, nobeler, ontzagwekkend’ 
maakt.4 Maar lang los haar karakteriseert 
vanzelfsprekend ook de vrouwelijkheid. De 
lange en vrije haardracht onderscheidt het 
(huwbare) meisje van de gehuwde vrouw en 
moeder. De jonge vrouw met wapperende 
losse haren te paard in galop door het woud… 
De vrouw wordt echter, anders dan de man, 
eerst en geheel geïdentificeerd met lang 
hoofdhaar, en niet (ook) met lichaamshaar. 
Maar vervolgens wordt het hoofdhaar – in 
sommige voorstellingen soms erg letterlijk – 
wel verbonden met het schaamhaar en zo 
met het ‘afwezige’ geslachtsorgaan dat het 
bedekt. Men kan het vrouwelijke geslacht 
immers niet ‘zien’. Het is niet een nogal bizar 
en tamelijk grotesk mannelijk ‘ding’, maar 
de afwezigheid van een ‘ding’. Het is iets wat 
er niet is: een opening, een gat, dat echter 
ook – zoals elk gat in een vlak – werkt als een 
‘oog’ dat kijkt. Het is dus iets wat men tege-
lijk niet en wel kan ‘zien’. Het is als het 
Gorgô-masker: een ‘gat’ dat tegelijk oog en 
mond is, dat tegelijk kijkt en bijt, omkranst 
door kronkelende, krullende, golvende 
haarslangen. Het (schaam)haar omkranst 
en bedekt het geslacht, net zoals het lange 
loshangende haar het vrouwengezicht 
omkranst en, als een scherm of  sluier, ver-
bergt. In beide gevallen schuift een ‘haarslui-
er’ voor het vrouwelijke, maar neemt er ook 
de plaats van in, en vertegenwoordigt het 
ontbrekende ‘ding’.
 Elly Strik tekent wat het haar betekent en 
doet, en ze tekent wat een vrouw met haar 
haar doet: het ‘dreigend-natuurlijke’ en het 
‘niets’ van het geslacht tegelijk oproepen en 
afdekken, tonen en verbergen. Cruciaal voor 
haar werk is echter dat ze deze ambivalentie 
van de betekenis laat interageren met de 
ambivalentie die het artistiek medium van 
de lijntekening zelf  kenmerkt. Immers: teke-
nen is lijnen trekken, maar elke vrije lijn op 
een blad is (ook als) een haar. Strik heeft een 
reeks tekeningen gemaakt waarin men 
onmogelijk kan bepalen of  het gaat om losse 

Harigheid
Over lijnen en gezichten, patronen en maskers in de tekeningen van Elly Strik

Elly Strik

When you read this letter, my dearest,  
I will be near you, 2001, 265 x 205 cm

Gorgô

Elly Strik

Speak woman, what shall I give you, 2004

Elly Strik

Echo of  the Ancestors nr. 1/6, 2006-2007, 48 x 32 cm, 
collectie ING Brussel
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krabbels, abstracte composities à la Hans 
Hartung, of  integendeel erg realistische 
tekeningen van los haar, vlokken, varens, of  
lichaamshaar. Strik tekent vele portretach-
tige beelden. Ze houdt van het gezicht echter 
slechts de contouren of  de structuur over, of  
duidt de ogen, mond en neus heel licht en 
schematisch aan, maar detailleert en kleurt 
vooral het haar, dat daardoor het eigenlijke 
onderwerp van de tekening wordt. Deze 
tekeningen gaan van generieke gezichten 
waarbij, zoals bij het antieke Gorgô-masker, 
de haren naar alle kanten wild uitstralen, 
tot varianten waarbij het haar gecompo-
neerd wordt tot een soort kapsel, dat dan 
apart bovenop het hoofd wordt gezet, of  als 
een vlecht voor het hoofd hangt, en het 
gezicht zelf  naar de achtergrond duwt. Ze 
heeft ook een reeks tekeningen van geheel 
bebaarde en behaarde, of  geheel ‘overkrib-
belde’ hoofden. Een zeldzame keer gaat het 
overduidelijk om schaamhaar, en in dat 
geval kijkt het geslacht uit het beeld, zoals in 
de eerste en derde tekening uit de Oracle-
reeks (2008)… Maar meestal blijft het beeld 
open en onbepaald, en ‘zegt’ het tegelijk 
‘gezicht/blik’ én ‘vrouw/geslacht’.
 Essentieel voor de beeldwereld van Strik is 
de diepe verwantschap en de gelijkenis tus-
sen het schikken van los haar tot een kapsel 
en het ordenen van potloodlijnen tot een 
‘tekening’ of  een patroon. Het losse (vrou-
wen)haar is een tussengebied dat de cultuur 
en de natuur elkaar betwisten, het teken en 
de uitdrukking van wildheid die in het kap-
sel ‘getemd’ wordt. En dat temmen is: regel-
maat brengen, samenbinden, vlechten, 
weven, tot de wilde haarbol omgevormd is 
tot een gecomponeerd vlechtwerk waarin 
patronen en motieven herkenbaar worden. 
(De weefkunst betreft essentieel de transsub-
stantiatie van dierenhaar tot tapijt of  stof. 
Een essentieel deel van de vrouwelijke verlei-
dingskunst is het voortdurend ordenen, los-
maken en herschikken van het haar.) Het is 

overduidelijk dat de meeste ornamentele 
patronen die tot vandaag gebruikt worden 
op alle vormen van huistextiel, en voor de 
decoratie van meubels, wanden, plafonds en 
vloeren, hiervan afgeleid zijn. Dat geldt ech-
ter ook voor de opsmuk en bedekking van 
het lichaam – van de lichaamsbeschildering 
en de tatoeage tot de versiering van vrou-
wenkousen en de lingerie. Het ornament is, 
zoals Adolf  Loos heel goed besefte, primitief  
en erotisch, en niet modern en ‘abstract’. 
Het bedekt, en strikt en betovert de blik. Het 
is een uiterst dun vlies waar het ‘niets’ dat 
eronder schuilgaat dreigend doorheen kijkt: 
lingerie, tapijt, labyrint. Edgar Allan Poe: ‘I 
feel how much even of  incipient madness 
might have been discovered in the gorgeous 
and fantastic draperies, in the solemn car-
vings of  Egypt, in the wild cornices and 
Furniture, in the Bedlam patterns of  the car-
pets of  tufted gold!’… 5
 In sommige portretten plaatst Strik een 
stuk van een gelaat naast een patroonteke-
ning; soms laat ze beide overlappen, of  legt 
ze patroon en gezicht als lagen op elkaar. 
Elders groeit een vorm of  patroon uit een 
harige vacht, die het blad vult. Of  Strik vult 
de contouren van een gezicht of  een silhou-
et helemaal met patronen, tot de figuur 
compleet vlak en effectief  decoratief  wordt. 
Ook dan blijven die vormen echter over het 
algemeen zeer vrouwelijk, en dikwijls zelfs 
duidelijk genitaal geconnoteerd. Het meest 
directe, bijna obscene beeld van dit type is 
zeker de zesde tekening uit de reeks The 
Bride Fertilized by Herself, waar de ene vorm 
van bedekking/substitutie – een getatoeëer-
de of  gedecoreerde hand – de andere – een 
pluk haar – letterlijk aanraakt. Een sterke, 
brute tekening waarin veel samenkomt is de 
vierde tekening uit dezelfde reeks: het per-
spectief  benadrukt de massiviteit van de 
hals en maakt van het hoofd meer ‘lichaam’ 
dan gezicht, de ‘harigheid’ die de hals 
bedekt gaat over in een decoratief  weefsel 
dat over het gezicht schuift, en de ‘blik’ van 
het gezicht verdubbelt.
 De ambivalentie die het kapsel kenmerkt 
– een ordening waarin de ‘grondstof ’ niet 
oplost, maar aanwezig blijft – kenmerkt ook 
de tekening als dusdanig (en meer nog de 
ets). Een potloodtekening of  ets, geheel 
anders dan een schildering, toont immers 
een patroon, figuur of  beeld, maar steeds zo 
dat de talloze ‘bestanddelen’ – de lijntjes – 
tegelijk ook zichtbaar en individueel herken-
baar blijven. Net zoals de figuren in de teke-
ningen van Strik ambivalent zijn, en 
balanceren tussen ‘hoofdhaar’ en ‘lichaams-
haar’, dat wil zeggen tussen gezicht en 
geslacht, zo speelt haar werk ook met de 
ambivalentie tussen de lijn en het patroon of  
de figuur. Er zijn voorbeelden van de uiter-
sten: enerzijds van duidelijke, ingekleurde 
figuren, waar Strik bijna ‘schildert’, en 
anderzijds van bladen met geïsoleerde of  
opeengepakte lijnen die bijna abstract of  
informeel lijken. Maar het oeuvre speelt zich 
tussen de beide uitersten af, waarbij het dik-
wijls onduidelijk of  onbeslist is of  een indivi-
duele lijn de figuur mee tot stand brengt of  
uitwist. De tekening als geheel betrekt op die 
manier de ‘inhoud’ – wat Strik doet met de 
‘stof ’ waarmee ze werkt – op de ‘vorm’, en 
versterkt ze beide: wat men in de voorstel-
ling ziet, verschuift voortdurend met de 
visuele ambiguïteit, de gelaagdheid waarin 
gestalten of  volumes, soms ornamenten of  

patronen, maar vooral ogen/gaten opdoe-
men uit een schijnbaar vormloze hoop lij-
nen of  uit een decoratieve structuur. De kern 
van Striks artistieke demarche is het op die 
manier kruisen en op elkaar betrekken van 
de voorstelling en het medium.
 Zowel de stof  als het beeldmateriaal waar 
Strik mee werkt hebben een lange geschie-
denis in de westerse kunst. De ambivalentie 
van de koele, ingehouden vrouw en haar 
sluimerende dierlijkheid was een belangrijk 
en dominant thema in de beeldende kunst 
van het symbolisme en het fin-de-siècle. De 
fascinatie voor de verleiding, de spiegel, de 
hermafrodiet met de losse lange haren, het 
dromen van schoonheid en niet van de toe-
komst, het raadselachtige en wrede vrouw-
dier – sfinx, vogel, katachtig roofdier – het 
woekeren van de decoratie, de golvende lijn, 
het juweel, de sluier en het masker, de nacht 
en de schijndood… al die elementen verbin-
den de Britse prerafaëlieten, Aubrey 
Beardsley, Edgar Allan Poe, de Franse en 
Belgische symbolistische schilders en dich-
ters (van Delacroix en Flaubert tot Khnopff, 
zelfs tot en met de Magritte van einde jaren 
20) en de midden-Europese ‘zwarte’ roman-
tiek van de 19e eeuw tot Klimt. Een van de 
fin-de-sièclekunstenaars die althans qua 
thematiek dicht bij het werk van Strik staat, 
is zeker Fernand Khnopff. Net als Strik 
werkt Khnopff  met de spanning tussen 
ranke vrouwfiguren en het wijfjesdier van 
L’animalité, tussen melancholische, stille 
modelgezichten en het fetisjisme van het 
haar – denk aan zijn Etude de cheveux. Een 
andere referentiefiguur is James Ensor, naar 
wie Strik soms expliciet verwijst.
 De ‘monsterlijke’ gelijkschakeling of  ver-
wisseling van het meest persoonlijke en soci-
ale – het menselijk gelaat – met het meest 
natuurlijke, anonieme en ‘wilde’ – het 
geslacht – is verontrustend en bedreigend. 
Maar die metamorfose is anderzijds ook gro-
tesk. Het Gorgô-masker overleeft niet enkel 
in de Medusa van Rubens en soortgelijke 
afschrikwekkende beelden, niet enkel als het 
masker waarin elk gezicht versteent wan-
neer het ziet wat te verschrikkelijk is om te 
zien, als ‘oerbeeld’ van verschrikking. Het 
bestaat ook als toneelmasker, als een bela-

chelijk leeg gezicht, als conventioneel deco-
ratief  element in renaissancegrotesken of  in 
houtsnijwerk, als Baubo. Het monsterlijke is 
ook belachelijk, en zelfs soms goor-grappig. 
Een neus is een penis en een kut is een 
mondje; gevleugelde fallussen, bijoux indis-
crets… Is Magrittes Le Viol een beangstigend 
beeld of  een grap? Zijn de meeste tekeningen 
van Goya niet half  om mee te lachen? Wat te 
zeggen over Picasso’s allerlaatste, aapachti-
ge zelfportretten? Zijn onze monsters, zoals 
de dinosaurussen, niet ook altijd knuffeldie-
ren? Er zijn beelden van Strik, bijvoorbeeld 
wanneer ze zich op Goya beroept, waarin de 
karikatuur en het groteske speurbaar wor-
den. Maar de gepaste reactie op het monster-
lijk-groteske, bij Callot, bij Goya, bij Ensor, in 
de gore grappen, en hier bij Elly Strik, is niet 
lachen, maar grijnzen. Het monsterlijke is 
niet geestig.

Noten

 1  Zie de studies van Jean-Pierre Vernant (zie 
infra), en ook: Jean Clair, Méduse. Contribution à 
une anthropologie des arts du visuel, Paris, 
Gallimard (coll. Connaissance de 
l’inconscient), 1989.

 2  Jean-Pierre Vernant, La Mort dans les yeux, in: 
Oeuvres II, Paris, Seuil, 2007, p. 1486.

 3  Jean-Pierre Vernant, Oeuvres I. Mythe et 
tragédie en Grèce ancienne, pp. 1189-1192; 
Oeuvres II. Figures, Idoles, Masques, hoofdstuk 4, 
pp. 1575-1605.

 4  Zie Vernant, op. cit. (noot 2), p. 1495.
 5  Edgar Allan Poe, Ligeia, in: The Fall of  the House 

of  Usher and other Writings, London, Penguin, 
1986, p. 118.

Bovenstaande tekst is de oorspronkelijke 
versie van een essay dat wordt opgenomen in 
de tweetalige catalogus (Spaans/Engels) van 
Elly Striks solotentoonstelling Ghosts, Brides 
and Other Companions in Museum Reina 
Sofia te Madrid (22 januari – 26 mei 2014). 

Elly Strik

The Bride Fertilized by Herself  nr. 6/8, 2007-2008, 
48 x 32 cm

Elly Strik

The Bride Fertilized by Herself  nr. 4/8, 2007-2008,  
48 x 32 cm

Elly Strik

Oracle nr. 3/3, 2008, 32 x 24 cm

Elly Strik

Zelfportret, 1999, 300 x 205 cm

James Ensor

Naakt en balustrade, 1880-85/1886-88,  
22,5 x 17 cm

René Magritte

Le Viol, 1934

Elly Strik

Kollektives Gedächtnis, 2006, 64 x 44 cm
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Galerie 
Jan Dhaese 
Transpositions n°3
Annelies de Mey 
  10/11 tot 22/12

Galerie 
fortlaan 17 
I Told You So. The World Is Flat
Jan Verbruggen 
  tot 31/01/2014 

Galerie 
tatJana Pieters 
My Shiver, Your Suspense 
(Purple Breathing)
Heide Hinrichs 
  tot 08/12

This Is the Way They Make  
Us Bend
Allison Hrabluik 
  tot 08/12

IM-EX
PLICIT
met werk van o.a.
Ricardo Brey, Ida Ekblad, 
Michael Fullerton, Willem 
Oorebeek, Joris Ghekiere, 
Julião Sarmento
  Curator: Luc Derycke
  OPENING: 15/12 om 15.00u
  15/12 tot 09/02/2014

KiosK 
Zachary Formwalt
  30/11 tot 26/01/2014

Pratchaya Phinthong
  30/11 tot 26/01/2014

CroxhaPox 
Painting
Katrin Plavcak, Yann Bronder, 
Delphine Somers, Alejandra 
Hernandez, Merlyn Paridaen, 
Quinten De Bruyn
  tot 15/12

BRAINBOX3
  tot 22/12

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

Instalraam
Jelle Clarisse
  LOCATIE: Onderstraat 26, Gent
  Oktober–December

crox-boek nr 18
Jan Op de Beeck
  Publicatiedatum: eind november 
  2013, 72 pp

CeCilia Jaime 
Gallery 
We are here again
Juliana Borinski, Cecilia Jaime, 
Quinten De Bruyn, Alice De 
Mont, JesseRobot, Juanan Soria, 
Egon Van Herreweghe, Saar De 
Buysere, Hallveig Ágústsdóttir, 
Juan Paparella
  16/11 tot 25/01/2104

Kristof De  
ClerCq Gallery 
Evi Vingerling
  OPENING: 17/11, 15.00u-18.OOu 
  17/11 tot 22/12

German Stegmaier
  19/01 tot 02/03/2014

Carole Vanderlinden
  19/01 tot 02/03/2014

Galerie
s. & h. De BuCK 
Wander lust
Stefaan Van Biesen
  OPENING: 22/11 om 20.00u
  door Ernest Van Buynder
  (voorzitter vrienden van het
  Muhka)
  22/11 tot 30/12 

Fotokabinet
Meltem Elmas
  22/11 tot 30/12 

Deelname Matinee: 
“Wander lust-conversaties”
  01/12, 11.00-18.00u 

Opstelling met de werken van 
Wim Carrein, Tim Peeters, 
Marie-Jeanne De Smet e.a.
  01/01 tot 30/01/2014

Fotokabinet
Hans Vandeweghe 
  01/01 tot 30/01/2014

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

aanGepaSte 
openinGSuren en 
SluitinGSDaGen 

tijDenS 
einDejaarSperioDe

alle inFo op 
BovenStaanDe 
weBSiteS

Gent matinee
01/12 van 11:00u 

tot 18:00u
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STEFAAN VERVOORT

Time is compressed or stopped inside the movie 
house, and this in turn provides the viewer 
with an entropic condition. To spend time in  
a movie house is to make a ‘hole’ in one’s life… 
Like the movies and the movie houses, 
‘printed-matter’ plays an entropic role. Maps, 
charts, advertisements, art books, science 
books, money, architectural plans, math 
books, graphs, diagrams, newspapers, comics, 
booklets and pamphlets from industrial 
companies are all treated the same. […] In this 
context, it is best to think of  ‘printed-matter’ 
the way Borges thinks of  it, as ‘The universe 
(which others call the library)’, or like 
McLuhan’s ‘Gutenberg Galaxy’, in other 
words as an unending ‘library of  Babel’.
 Robert Smithson1

Het fotografische oeuvre van Bernd & Hilla 
Becher wordt doorgaans op twee manieren 
geïnterpreteerd. Een eerste opvatting brengt 
de bekende typologieën van de Bechers in 
verband met de uiterst afstandelijke, geco-
deerde en haast wetenschappelijke beeld-
strategieën van fotografen als August 
Sander of  Karl Blossfeldt. De zwart-witfoto’s 
van schachttorens, hoogovens of  fabrieks-
hallen, vaak neutraal geportretteerd en op 
klein formaat in een raster gepresenteerd, 
verbeelden dan de spanning tussen de 
‘essentie’ en de ‘verschijning’ van de din-
gen.2 De tweede interpretatie koppelt de 
rigide methodiek van de Bechers aan de 
conceptuele kunst. De ordening van beel-
den in een grid of  de preoccupatie met seri-
ele productiemethodes wordt in dat geval 
vergeleken met het werk van kunstenaars 
als Sol LeWitt of  Carl Andre. Deze visie 
wordt mede gevoed door de vroege receptie 
van het werk van de Bechers. Zo publiceer-
de Carl Andre reeds in 1972 een bespreking 
in Artforum waarin de praktijk van het 
Duitse kunstenaarsechtpaar in de lijn van 
de minimal art en de conceptkunst werd 
geïnterpreteerd. Voorts werden de Bechers 
opgenomen in een aantal belangrijke vroe-
ge tentoonstellingen van de ‘conceptuele 
kunst’, zoals Prospect 69 (Düsseldorf, 1969) 
of  Information (MoMA, New York, 1970).
  De tentoonstelling Bernd & Hilla Becher: 
Imprimés 1964-2013, die geproduceerd is 
door het Musée de l’Elysée en momenteel in 
de Brusselse Stichting Fondation A loopt, 
kan echter bij geen van beide interpretaties 
worden ondergebracht. Dat komt ten dele 
omdat het aantal getoonde werken te 
beperkt is – voor een omvangrijke tentoon-
stelling is de ruimte, een bescheiden zaal 
met een hal en een kantoorruimte als uitlo-
pers, trouwens te klein. Het ligt echter ook 
aan de aard van het gepresenteerde materi-
aal. In de tentoonstelling zijn slechts enkele 
voorbeelden opgenomen van de typologisch 
opgebouwde reeksen waarvoor de Bechers 
bekend zijn: een serie Pennsylvania Coal Mine 
Tipples (1974-78), Fachwerkhäuser des 
Seigener Industriegebiedes (1960-72) en 
Fördertürme (1967-82). Deze reeksen han-
gen in de hal en het kantoor, waardoor ze 
eerder als inleiding of  referentiekader voor 
de tentoonstelling fungeren. De hoofdmoot 
van Imprimés 1964-2013 wordt – zoals de 
titel reeds aangeeft – gevormd door een pre-
cieze selectie uit vijf  decennia ‘gedrukt 
werk’, afkomstig uit de verzameling van 
Antoine de Beaupré, de drijvende kracht 
achter de Parijse boekhandel Librairie 213. 
De presentatie omvat boeken, catalogi, edi-
ties, uitnodigingen en affiches, en reikt van 
een editie van Bauwelt uit 1966, met een 
Fachwerkhaus op de cover, tot het kunste-
naarsboek Hochöfen, dat in 1990 werd uit-
gegeven bij Schirmer/Mosel Verlag. De 
kaartjes, affiches en andere ephemera wor-
den als een chronologische band of  tijdslijn 
over de tentoonstellingswanden gespreid. 
Voor de nodige uitleg zorgt een recente 
publicatie van de hand van Antoine de 
Beaupré zelf  (Parijs, Librairie 213, 2010), 
die een overzicht omvat van de gepresen-
teerde documenten en objecten, en ze 
beknopt situeert. Ongeveer in het midden 
van de chronologie hangt Zeche Zollern 2 

(1971), een voor de Bechers atypische reeks 
van 56 fotoduo’s die één enkele industriële 
site in beeld brengt. De reeks is de originele 
dummy van de monografische publicatie 
over het steenkoolmijncomplex in 
Dortmund dat het koppel uitbracht in 1977, 
en omvat een grote variatie aan beeldtypes, 
van ‘machinerieportretten’ en interieurfo-
to’s tot gevels van werkmanshuizen en 
architectuurdetails.
 Door de focus te verschuiven van kunst-
werken naar ephemera, suggereert de ten-
toonstelling dat de catalogi, tijdschriften en 
tentoonstellingsfolders van de Bechers een 
volwaardig deel van hun oeuvre vormen, 
en dat de boeken en het andere drukwerk 
vanuit een eigen visuele logica bijdragen 
aan de ontwikkeling van hun kunstenaars-
praktijk. Volkomen terecht. Net als bij veel 
van hun tijdgenoten is er ook bij de Bechers 
immers sprake van een verbreding van de 
kunstpraktijk tot ‘gedrukte materie’. De 
kleine, uitvouwbare catalogus, uitgebracht 
bij Sonnabend Gallery in 1972, doet qua 
opbouw en inzet sterk denken aan de boek-
jes van Edward Ruscha. De kunstenaarsbij-
dragen in magazines als Bauwelt of  Kunst-
Zeitung herinneren dan weer aan de 
fotoartikelen van Dan Graham; en de cohe-
rent vormgegeven kunstenaarsboeken, die 
vanaf  1970 bij Prestel en Schirmer/Mosel 
Verlag werden uitgebracht, kaderen duide-
lijk in een volwaardig (en jarenlang) onder-
zoek naar het boek als medium. De tentoon-
stelling articuleert de verbreding van de 
artistieke praktijk voorts door het gedrukte 
materiaal een geprivilegieerde plaats toe te 
bedelen – terwijl de ‘echte’ kunstwerken 
‘slechts’ in de hal en het kantoor hangen, 
wordt de tentoonstellingszaal voor het 
drukwerk gereserveerd – en niet in vitrines 
te leggen, maar op ooghoogte aan de muur 
te presenteren.3 Door een volwaardig chro-
nologisch ‘oeuvreoverzicht’ van het gedruk-
te werk te tonen, en naast enkele voorbeel-
den van de bekende typologische reeksen te 
presenteren, suggereert men zelfs dat via 
het gedrukte werk een alternatieve lectuur 
van de gehele praktijk van de Bechers moge-
lijk wordt.
 Het levert een bijzonder prikkelende ten-
toonstelling op, al kunnen er wel opmerkin-
gen worden gemaakt bij de lectuur die de 
tentoonstellingsmakers van het materiaal 
presenteren. Zo meent de brochure op een 
discontinuïteit of  cesuur in de chronologie 
te moeten wijzen: ‘In de eerste publicaties 
(tijdschriften en catalogi) is de creatie van 
typologieën duidelijk zichtbaar’, luidt het, 
‘later, in de thematische monografieën, is 
dit minder het geval, en wordt slechts één 
foto per bladzijde getoond.’ Helemaal klopt 
dit niet. Enerzijds is het singuliere beeld 
reeds vroeg aanwezig in het oeuvre van de 

Bechers – hiervan getuigen de geïsoleerde en 
paginagrote afbeeldingen van Industriebauten 
(1967) of  Anonyme Skulpturen (1970), 
waarin de sculpturale vorm van tektoni-
sche structuren door een neutrale blik en 
een frontaal camerastandpunt geaccentu-
eerd wordt. Aan de andere kant blijft de 
typologische aanpak een constante tot aan 
het einde van hun carrière. Zowel in de late-
re werken als in de monografische publica-
ties van 1970 tot 2010 staan de bekende 
morfologieën en beeldrasters centraal. 
Beter kan je dus stellen dat de Bechers vanaf  
het begin van de jaren 70 – en vooral in de 
(kunstenaars)boeken – een meer gediffe-
rentieerde strategie ontwikkelen, die zich 
naast de strakke, typologische reeksen 
manifesteert. Deze strategie is op het eerste 
zicht opaak en complex. Ze is minder of  zelfs 
niet gebaseerd op de morfologische vergelij-
king van voorbeelden van één gebouwtype, 
maar gaat uit van één locatie om die vanuit 
verschillende gezichtspunten in beeld te 
brengen.
 De reeks Zeche Zollern 2, die in de tentoon-
stelling een brug slaat tussen de vroegere 
tijdschriften en catalogi (1964-1971) en de 
latere kunstenaarsboeken (1971-1990), 
illustreert dit treffend. De serie documen-
teert de jugendstiluitbreiding van het mijn-
complex uit 1898, en is duidelijk ontwikkeld 
om als een sequentie of  een publicatie in 
boekvorm te worden gepresenteerd.4 Ze 
start met twee overzichtsbeelden: het ene is 
genomen vanaf  een grote afstand, het twee-
de vanaf  de rand van het domein, waarbij 
het silhouet van gebouwen en schachtbok 
zich scherp aftekent tegen de lucht. Daarna 
schuift de blik op naar de centrale machine-
hal. Eerst krijgen we de voor- en achtergevel, 
overhoekse aanzichten en detailopnames 
van de staalskeletbouw te zien; dan worden 
interieurzichten met allerhande machines 
en meetapparatuur getoond, opnieuw 
gevolgd door detailopnames – hoek-
oplossingen, een klok, de dakconstructie. 
Exterieur en interieur worden beide meticu-
leus gedocumenteerd. In elk koppel beelden 
wordt telkens één plek of  onderwerp uit 
twee ooghoeken belicht (een voor- en ach-
teraanzicht, een voor- en zijaanzicht, of  een 
overzichtsbeeld en een detail); uitzonderlijk 
worden twee verschillende, maar vormelijk 
verwante objecten gecombineerd – een stra-
tegie die vergelijkbaar is met die van de 
typologische reeksen. Aan het eind van de 
reeks verschuift de blik naar de Nebengebäude 
aan de rand van de site. De werkplaatsen, 
poortgebouwen en werkmanshuizen in de 
periferie van het complex worden opnieuw 
vanuit verschillende standpunten gedocu-
menteerd. Vaak duiken de machinehal of  de 
schachtbok als oriëntatiepunten op in de 
achtergrond van het beeld.

Opvallend is dat de koele vormentaal van de 
Bechers in Zeche Zollern 2 ‘gemilderd’ wordt 
door de toevoeging van haast persoonlijke 
elementen: interieurperspectieven, een 
ongewone aandacht voor details – met 
name van de apparatuur – en atypische for-
maten of  croppings van beelden. Het meest 
betekenisvol is echter dat er een narratieve 
structuur ontstaat. Doordat de camera ach-
tereenvolgens de machinehal nadert, het 
onderwerp van nabij onderzoekt en vervol-
gens weer naar de rand van het complex 
trekt, wordt het fysieke traject opgeroepen 
dat de Bechers hebben afgelegd om de foto’s 
te nemen. Op een haast filmische manier 
neemt de camera het centrum van het ter-
rein in beeld, brengt het uitgebreid onder de 
aandacht, om er vervolgens weer van weg 
te draaien. Ook binnen de afzonderlijke seg-
menten van het traject van de Bechers 
wordt een cinematografische dynamiek 
bespeurbaar. Wanneer de camera bijvoor-
beeld een kwartslag of  halve draai maakt 
rond een machine, wordt niet enkel die 
machine, maar ook de radiale beweging 
van de camera gethematiseerd. De blik wen-
telt rond verschillende objecten en gebou-
wen; al cirkelend tasten de Bechers de site 
af. De cirkelende beweging die ze beschrij-
ven wordt bijzonder tastbaar in de beelden 
met een lege middengrond: doordat de 
camera hier niet onmiddellijk een onder-
werp in het vizier krijgt, gaat alle aandacht 
naar de veranderingen in het camerastand-
punt (iets wat zelden of  nooit voorkomt in 
de typologische reeksen). Zo hebben twee 
overstaande interieurzichten van de machi-
nehal noch de machines, die zich te diep 
onderaan het beeld bevinden, noch de sta-
len dakstructuur aan de bovenkant tot 
onderwerp, waardoor de tangentiële bewe-
ging die beide gezichtspunten verbindt tot 
het eigenlijke onderwerp van het beeld uit-
groeit. Niet toevallig zijn de twee exempla-
ren van de publicatie Zeche Zollern 2 in een 
vitrine op foto’s met een lege middengrond 
opengelegd: de reeds vermelde interieur-
zichten, en een ander beeldkoppel genomen 
in de machinehal.
 Ludger Derenthal merkt terecht op dat de 
reeks Zeche Zollern 2 lang een Fremdkörper is 
gebleven binnen het oeuvre van de 
Bechers.5 De plaatsgebonden en wentelen-
de blik uit deze serie duikt pas frequenter op 
in het late werk, bijvoorbeeld in de publica-
ties van de reeksen Zeche Hannibal (2000) 
en Zeche Hannover (2010). In het eerstge-
noemde boek cirkelt de camera in stappen 
van 45 graden rond verschillende structu-
ren en gebouwen op een mijnsite in 
Bochum-Hofsted, waarbij hij tangentieel 
van het centrum van het terrein wegdraait, 
om uiteindelijk het hele complex in beeld te 
brengen. De indrukwekkende schachtbok, 

De centrifugale blik
Over het ‘gedrukte werk’ van Bernd en Hilla Becher, Robert Smithson, en de fotografische verbeelding van geschiedenis

Bernd & Hilla Becher

uit het boek ‘Zeche Zollern 2, Dortmund-Bövinghausen’, München, Schirmer/Mosel Verlag, 1977. © Hilla Becher 2013
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die centraal op de site is ingeplant en als eer-
ste gebouw door de camera omcirkeld 
wordt, vormt een oriëntatiepunt dat zich 
gaandeweg in de verte terugtrekt. Toch 
komt met name die centrifugale blik ook in 
oudere kunstenaarsmonografieën voor. Het 
boek Fachwerkhäuser (1977) is weliswaar op 
een strikt typologische ordening gebaseerd, 
en documenteert geen site, maar suggereert 
wel een vergelijkbare cinematografische 
beweging. Het ritme en structuur van het 
boek hebben een vergelijkbare sequentiële 
structuur als de Zeche-publicaties: de came-
ra wentelt eerst om individuele huizen, dan 
om straten en gebouwenclusters, en ten 
slotte om verschillende dorpsstructuren. 

Ook het laatste deel van de publicatie, met 
clusters van duimgrote beelden die telkens 
bewegingen van 360°-graden rond indivi-
duele huizen beschrijven, evoceert een cen-
trifugale rotatie. Het feit dat de lezer elk 
boek achterstevoren kan doorbladeren laat 
bovendien toe die spiraalbeweging in twee 
richtingen te lezen: van de kern naar de 
periferie van het terrein, en van de rand 
naar het centrum.
 Maar welke betekenissen worden door die 
beweging gegenereerd? En hoe kunnen we 
de centrifugale blik van deze beeldreeksen 
verbinden met het haast archeologische 
project van de Bechers om in onbruik 
geraakte typegebouwen van het industriële 
tijdperk te fotograferen? In dat verband 
loont het de moeite om het gedrukte werk 
van de Bechers, en meer bepaald de serie 
Zeche Zollern 2, te toetsen aan de praktijk 
van Robert Smithson. Zowel Smithson als de 
Bechers zijn gefascineerd door tijd en 
geschiedenis, en zetten de fotografie in om 
deze noties te verbeelden. De foto’s van 
Smithson thematiseren een cyclisch-dyna-
mische tijd, die verbonden is met de idee van 
een eeuwige terugkeer. De beelden van pon-
tons, pijpleidingen en een zandbak, die zijn 
artikel A Tour of  the Monuments of  Passaic, 
New Jersey (1967) begeleiden, zijn voorbeel-
den van wat de kunstenaar ruins in reverse 
noemde – ‘buildings [that] don’t fall into 
ruin after they are built but rather rise into 
ruin before they are built.’6 Ze belichamen 
een tijdsbegrip waarbij verleden en toe-
komst in elkaar overgaan, en het lineaire 
verloop van de geschiedenis opgeheven 
wordt. De Bechers lijken eerder van een line-
aire en historische tijd uit te gaan, die vast-
gelegd wordt in foto’s van industriële struc-
turen en ontginningstechnieken. Hun 
typologieën vormen een dwarsdoorsnede 
van een geschiedkundig moment of  een 
archief  van een industrieel tijdperk, zo 
bevestigen de kunstenaars in teksten en 
interviews.7 In tegenstelling tot Smithson 
lijken de Bechers dus geen tijdsbegrip voor 
te stellen dat een alternatief  biedt voor de 
historische tijd van de moderniteit. Een aan-
tal auteurs grijpen dat verschil aan om 
Smithson en de Bechers als radicaal tegen-
gesteld aan elkaar te beschouwen.8 Ondanks 
de gedeelde interesse voor tijd en geschiede-
nis, zou er van een artistieke uitwisseling of  
beïnvloeding tussen beide kunstenaars geen 
sprake zijn, laat staan van een analoge stra-
tegie.
 Toch zijn er elementen die dit tegenspre-
ken. Vermeldenswaard is om te beginnen 
dat er een historische uitwisseling tussen 
Smithson en de Bechers heeft plaatsgevon-
den. De Bechers raakten reeds vroeg bekend 
met de fotografische werkwijze van 
Smithson, wanneer Bernd Becher in decem-
ber 1968, ter gelegenheid van een Smithson-
tentoonstelling bij de Düsseldorfse galerist 
Konrad Fischer, gevraagd wordt om de 
Amerikaanse kunstenaar rond te leiden in 
het verlaten industriegebied Zeche Concordia. 
In de foto’s van deze uitstap is te zien hoe 
Smithson het mijncomplex nadert, een paar 
beelden van de gebouwen maakt, en vervol-
gens de steenkoolslakken, het afval en de 
begroeiing aan de rand van de site fotogra-
feert.9 Hierbij keert het silhouet van indus-
triële schouwen en een watertoren voortdu-
rend terug als een herkenningspunt in de 
verte, analoog aan de machinehal in de eer-
der aangehaalde serie van de Bechers. Ten 
tweede fotografeerden de Bechers met Zeche 
Zollern 2 zelf  een ruin in reverse. Nadat in 
1955 en 1966 grote delen van het mijn-
complex afgebroken waren, werd de met 
vernieling bedreigde jugendstiluitbreiding 
van de mijn alsnog tot industrieel erfgoed 
omgedoopt, mede (en vooral) dankzij het 
politieke engagement van de Bechers.10 De 
machinehal werd gerestaureerd en vijf  jaar 
later als expositieruimte heropend met… 
een overzichtstentoonstelling van het 
Duitse kunstenaarskoppel. Zo bekeken 
documenteert Zeche Zollern dus geen indus-
triële architectuur in verval, zoals de meeste 
werken van de Bechers, maar een ‘monu-
ment in opbouw’, waarbij het afgedankte 
mijncomplex een historische transformatie 
ondergaat en tot een architectuurproject 
wordt omgedoopt.
 Het belangrijkst zijn echter de parallellen 
die tussen het werk van beide kunstenaars 
kunnen worden vastgesteld. Zo doet de cen-
trifugale blik van de Bechers denken aan 
het spiraalmotief, dat Smithson zo vaak 
gebruikt in zijn tekeningen, sculpturen en 
films. Voor Smithson symboliseert de spi-

raal een ‘verlies van het midden’, een 
bewustzijn dat de dingen nooit stabiel zijn 
en zich dus nooit eenduidig of  ‘in hun 
essentie’ aan ons vertonen. ‘Journeying to 
the center of  the spiral, as Smithson does at 
one point, does not provide a stable, sub-
stantial focus, for there is nothing there, 
and all that he can do (or that we can do, 
following him) is to reverse course and 
unwind our tracks’, schrijft Gary Shapiro 
treffend over Spiral Jetty (1970).11 De cen-
trifugale blik van de Bechers kan in een 
analoge zin worden geïnterpreteerd. De 
wenteling rond industriële gebouwen en 
objecten, eerst van dichtbij en dan van 
veraf, suggereert een verhouding tot de 
wereld waarbij we rond de dingen draaien. 
We zien het centrum van de site, we nade-
ren het en draaien ervan weg – maar berei-
ken doen we het nooit. De ‘kern’ van het 
industriële tijdperk, zo suggereren de 
sequenties in Zeche Zollern en de kunste-
naarsboeken, zal zich nooit aan ons open-
baren. In die zin verbeeldt de centrifugale 
blik van de Bechers een dynamische 
geschiedopvatting waarbij het verleden 
nooit voorbij is, maar voortdurend op- en 
afgewonden wordt. De beelden van de 
industriële sites documenteren niet enkel de 
geschiedenis; ze zetten haar letterlijk in 
beweging. Ze transformeren de relicten van 
het industriële tijdvak – een periode die bij 
uitstek met een lineair geschiedenisbegrip is 
verbonden – tot ruins in reverse.
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: In 1989 werd 
Chantal De Smet aangesteld als directeur van 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
(K.A.S.K.). Welke veranderingen bracht dat 
met zich mee? 
Wim Van Mulders: Vooreerst hanteerde 
Chantal een andere bestuursstijl dan Pierre 
Vlerick. Ze stelde zich veel afstandelijker op 
tegenover het docentenkorps. Bij Vlerick 
stond de deur van de directeurskamer altijd 
open en kon je gewoon binnenlopen als er iets 
op je lever lag. Als je Chantal wilde spreken, 
moest je weken op voorhand een afspraak 
maken en kreeg je amper de tijd om uit te leg-
gen waarvoor je gekomen was. Daarnaast 
ontstond een heuse vergadercultuur. 
Concreet werd er een vakgroep Theore tische 
Omkadering opgericht die voortdurend 
samenkwam. In de talrijke vergaderingen 
van de vakgroep werden allerlei normen en 
regels besproken. We werden verplicht aan-
wezigheidslijsten bij te houden en te noteren 
welke studenten tijdens drie opeenvolgende 
lessen afwezig waren. Zij zouden definitief  
uitgesloten worden. We moesten de examen-
vragen vooraf  indienen bij het secretariaat en 
een verslag van elke examinandus afleveren. 
Enzovoort, enzovoort.
K.B./D.P.: Heb jij absenties afgenomen? 
W.V.M.: Niet volgens de regels. Ik heb bijvoor-
beeld nooit de namen van de studenten afge-
roepen om hun aanwezigheid te controleren. 
Meestal vulde ik pro forma in dat iedereen 
aanwezig was, waarbij ik af  en toe een ‘afwe-
zige’ registreerde om de lijst geloofwaardig te 
maken. Ik had totaal geen zin om de studie-
meester uit te hangen. Met tucht wilde ik 
niets te maken hebben. Ik weet niet of  al die 
regels er op initiatief  van Chantal zijn geko-
men, maar bij haar aantreden begon het 
K.A.S.K. steeds meer op een kleuterschool te 
gelijken. Discipline, toezicht en straf: aan dat 
bekende boek van Michel Foucault heb ik in 
die jaren meermaals moeten denken. De sfeer 
verbeterde trouwens niet nadat het ‘Decreet 
betreffende de Hogescholen in de Vlaamse 
Gemeenschap’ in 1994 in voege trad. Aan 
dat Hogescholen decreet, het werkstuk van 
Vlaams Minister van Onderwijs Luc Van den 
Bossche, had Chantal De Smet haar mede-
werking verleend. De schaalvergroting waar-
toe het Decreet verplichtte, bracht met zich 
mee dat het K.A.S.K. deel ging uitmaken van 
de Hogeschool Gent, die de meest diverse 
opleidingen (ingenieursstudies, vertalers & 
tolken, sociale wetenschappen, handelswe-
tenschappen, verpleegkunde…) groepeerde. 
Vanaf  de fusie deed de hang naar regelgeving 
en bureaucratisering zich nog sterker gevoe-
len.
K.B./D.P.: Zijn er onder Chantal De Smet ook 
veranderingen inzake de opleiding doorgevoerd? 
W.V.M.: Ja, Chantal heeft onder meer de ate-
liers hervormd. Zo werden de ateliers 
Fotografie-Film en Toegepaste Grafiek in 
aparte entiteiten opgesplitst, het eerste in de 
ateliers Foto en Film, het tweede in de ate-
liers Grafische Vormgeving, Driedimensio-
nale Vormgeving en Mode- en Textiel-
ontwerp. In het atelier Driedimensionale 
Vormgeving (3D) konden de studenten 
onder meer video’s maken en performances 
realiseren. Voorts ging in 1995 het atelier 
Mixed Media van start, dat geleid werd door 
Danny Matthys en waar de studenten een 
ongeziene vrijheid kregen. De oprichting 
van de ateliers 3D en Mixed Media vond ik 
een zeer positieve ontwikkeling.
K.B./D.P.: Traden er ook veranderingen op in 
jouw lesopdracht? 
W.V.M.: De eerste jaren niet. Ik bleef  titula-
ris van de vakken Kunstactualiteit en 
Kunstfilosofie die ik zoals voorheen gaf  aan 
studenten van het tweede, derde en vierde 
jaar. In september 1993 kwam ik voor een 
verrassing te staan. Aan het begin van het 
schooljaar vernam ik plots dat ik beide vak-
ken voortaan alleen nog maar in het derde 
jaar mocht geven. Om aan een voltijdse 
opdracht te geraken, werd ik verplicht een 
projectseminarie op te starten.

K.B./D.P.: Werd jou uitgelegd waarom die ver-
andering er kwam? 
W.V.M.: Nee, maar ik denk dat je de verkla-
ring bij de aversie van sommige praktijkdo-
centen voor theorie moet zoeken. Chantal 
had intens met de ateliertitularissen verga-
derd over de hervorming van de ateliers en ik 
weet dat sommige praktijkdocenten van die 
gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de 
afbouw van de theorievakken te bepleiten.
K.B./D.P.: Mocht je zelf  de inhoud van het 
seminarie bepalen?
W.V.M.: Ja, gelukkig wel. Mijn eerste semi-
narie in 1993 had als titel Het museum: eta-
lage voor de kunst? Ik lichtte er de werking 
van het museum van hedendaagse kunst 
toe, waarbij ik aandacht besteedde aan de 
collectievorming, de tentoonstellingspro-
grammatie, de presentatiestrategieën en de 
discursieve omkadering van de kunst. In de 
daaropvolgende jaren nam ik de voorge-
schiedenis van het museum onder de loep. 
Zo gaf  ik een seminarie over de tentoonstel-
ling Wunderkammer des Abendlandes. Museum 
und Sammlung im Spiegel der Zeit, die van 
november 1994 tot februari 1995 plaats-
vond in de Kunst- und Ausstellungs halle der 
Bundesrepublik Deutschland te Bonn, en 
belichtte ik de wortels van het museum in de 
18e eeuw – de eeuw van de Verlichting – 
waarbij ik de relatie van het museum met de 
18e-eeuwse Encyclopedie van Diderot en 
d’Alembert toelichtte. Ik legde uit dat het 
museum en de Encyclopedie modellen van de 
Verlichting zijn om de wereld toe te eigenen. 
De Encyclopedie was echter gericht op voor-
uitgang, de groei van kennis en de versprei-
ding ervan. Het is pas in de 19e eeuw dat het 
museum deze inzichten van de Encyclopedie 
overnam en zich als vertegenwoordiger van 
het historische bewustzijn opwierp. Later 
heb ik een seminarie gehouden over het boek 
Le musée imaginaire van André Malraux en 
het Mouse Museum (1965-1977) van Claes 
Oldenburg – zijn fictieve ‘minimuseum’ in de 
vorm van Mickey Mouse waarin hij onder 
meer de relatie tussen museale en consump-
tiecultuur aan bod bracht. Ik probeerde de 
thema’s van mijn seminarie te betrekken op 

hedendaagse kunst, maar vaak lukte dat 
niet. In het vak Kunstactualiteit moest ik me 
dan weer tot de meest recente kunst beper-
ken. Voorheen besteedde ik veel aandacht 
aan de voorlopers van de hedendaagse kun-
stenaars van wie ik het werk besprak; door 
de inperking van mijn lesopdracht was ik 
echter gedwongen dat gedeelte te laten val-
len. Men heeft mij in de laatste jaren van 
mijn docentschap veel ontnomen. Dat neemt 
niet weg dat ik de actuele kunst in de jaren 
90 nog intens gevolgd en besproken heb. 
Volgens mij maakte de kunst in dat decenni-
um een interessante ontwikkeling door.

2. 

K.B./D.P.: Wat waren de belangrijkste ontwik-
kelingen die je in het vak Kunstactualiteit aan 
de orde stelde?
W.V.M.: De jaren 90 werden mijns inziens 
door twee fundamentele verschuivingen 
gekenmerkt. Tot eind jaren 80 werd de 
hedendaagse kunst volledig gedomineerd 
door de westerse wereld. In 1989 organi-
seerde Jean-Hubert Martin echter de ten-
toonstelling Magiciens de la terre in het 
Centre Pompidou en de Grande Halle de la 
Villette te Parijs. Magiciens de la terre omvat-
te werk van een honderdtal kunstenaars, 
waarvan de helft afkomstig was uit landen 
die deel uitmaakten van de westerse kunst-
wereld – Europa en Noord-Amerika – en de 
andere helft uit niet-westerse landen. Met 
die tentoonstelling kwamen er voor het 
eerst barsten in het gesloten bastion van de 
westerse kunstwereld. Magiciens de la terre 
kreeg echter veel kritiek omdat de tentoon-
stelling zou suggereren dat de westerse 
kunst (vertegenwoordigd door onder ande-
ren Abramovic, Anselmo, Baldessari, 
Bourgeois, Buren, Byars, Haacke, Rebecca 
Horn, Kiefer, Long, Merz, Muñoz, Polke, 
Wall, Weiner…) esthetisch superieur was 
ten opzichte van de ‘marginale’ kunst van 
de kunstenaars uit Afrika, Latijns-Amerika, 
Azië en Australië. Een tweede belangrijke 
ontwikkeling in de jaren 90 betrof  de toene-

mende onoverzichtelijkheid van de heden-
daagse kunst. Tot midden jaren 80 kon je 
kunstenaars in richtingen onderbrengen 
zoals minimal art, conceptuele kunst, land 
art, fundamentele schilderkunst, nieuwe 
schilderkunst… Vanaf  de jaren 90 werd dat 
onmogelijk. Het lineaire kunsthistorische 
verhaal, met zijn opeenvolging van stijlen 
en stromingen, werd onbruikbaar. De 
kunstproductie zag er ‘rhizomatischer’ uit, 
om een tot cliché verworden begrip van 
Gilles Deleuze en Félix Guattari te gebrui-
ken. De kunst ging alle richtingen uit. Ook 
de klassieke opdeling in media zoals schil-
derkunst, beeldhouwkunst of  fotografie 
bood geen houvast meer; er waren immers 
steeds meer kunstenaars die werk maakten 
waarin alle mogelijke media met elkaar ver-
mengd en gecombineerd werden. Die beide 
ontwikkelingen hadden een grote impact 
op mijn lessen.
K.B./D.P.: Heb je lesgegeven over kunstenaars 
die deelnamen aan Magiciens de la terre? 
W.V.M.: Over de niet-westerse kunstenaars 
niet onmiddellijk. Ik bezat daar toen te wei-
nig informatie over. Magiciens de la terre was 
voor mij een essentieel breukmoment, maar 
voor mijn kennismaking met oeuvres van 
niet-westerse kunstenaars zijn andere ten-
toonstellingen inspirerender geweest.
K.B./D.P.: Welke?
W.V.M.: Een echte openbaring vond ik 
America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-
Amerika en de Lage Landen (1992), gereali-
seerd door Paul Vandenbroeck in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen: een historische overzichts-
tentoonstelling over de visuele aspecten van 
de kolonisatie van Latijns-Amerika door de 
Lage Landen. Het historische betoog werd 
aangevuld en doorbroken met werk van 
hedendaagse kunstenaars uit Latijns-
Amerika, die geselecteerd waren door Cathy 
de Zegher, de drijvende kracht achter 
Kunststichting Kanaal te Kortrijk. De ten-
toonstelling stelde onder meer relevante vra-
gen als: in hoeverre was de Europese inmen-
ging in Latijns-Amerika verdedigbaar? Hoe 
te spreken over een andere cultuur, die ten-
slotte zelf  een lappendeken van verschillende 
culturen is? Hoe kan men de denkpatronen 
van diverse Latijns-Amerikaanse culturen 
tonen binnen het westerse model van de ten-
toonstelling? Dankzij de toevoeging van het 
hedendaagse luik ontstond een interessante 
spanning en wisselwerking tussen ‘centrum’ 
en ‘periferie’. Om aan het opdringerige wes-
terse tentoonstellingsmodel te ontsnappen 
opteerde Cathy de Zegher in de eerste plaats 
voor installaties. Eugenio Dittborn, Jimmie 
Durham, David Lamelas, Lygia Clark en Ana 
Mendieta: ik heb ze allemaal in Bruid van de 
Zon leren kennen. Enige tijd later, in 1995, 
zag ik in het Kanaal een installatie van de 
Mexicaan Gabriel Orozco; het jaar nadien 
maakte ik uitgebreider kennis met zijn werk 
in de Kunsthalle Zürich. Daarnaast was het 
nieuwe centrum voor hedendaagse kunst 
Witte de With in Rotterdam belangrijk voor 
mijn kennismaking met niet-westerse kunst. 
Witte de With ontpopte zich onder leiding 
van Chris Dercon, die directeur was vanaf  de 
oprichting in 1990 tot 1997, tot zowat de 
eerste grote kunstinstelling in de Lage 
Landen waar de verschuiving van een wes-
terse naar een geglobaliseerde kunstwereld 
zichtbaar werd. Ik heb er geweldige tentoon-
stellingen gezien van de Argentijn Guillermo 
Kuitca (1990), de Chileen Eugenio Dittborn 
(1993-1994) en de Braziliaan Hélio Oiticica 
(1992). Uiteraard heb ik over al de genoemde 
kunstenaars uitvoerig lesgegeven.
K.B./D.P.: Wat boeide jou in hun werk? 
W.V.M.: Bij Ana Mendieta en Lygia Clark 
werd ik vooral door hun radicale omgang 
met lichamelijkheid en gender aangespro-
ken. Ik vond het ook interessant dat hun 
werk aanknopingspunten bood met dat van 
de Europese performancekunstenaars over 
wie ik in de jaren 70 had lesgegeven, zoals 
Marina Abramovic, Gina Pane, Valie Export, 
Hermann Nitsch, Vito Acconci en Chris 
Burden. Logisch ook, ze behoorden tot 
dezelfde generatie.
K.B./D.P.: Waren er ook aspecten in de niet-
westerse kunst die je niet bij ‘westerse’ kunste-
naars terugvond? 

1989-2003
Gesprek met Wim Van Mulders over zijn docentschap aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (1973-2003)

Martin Kippenberger

The Happy End of  Franz Kafka’s Amerika, installatie gerealiseerd voor Museum Boijmans Van Beuningen, 1994. 
Vierde reconstructie, Deichtorhallen Hamburg, 12 februari – 25 april 1999, persfoto 

Eugenio Dittborn

Airmail painting nr. 95 (diptiek). 13th History of  the Human Face (Dulle Griet, Paraca y el Toche), 1991,  
installatie met zandtapijt en 10 omslagen, tentoonstelling ‘America. Bruid van de zon’, KMSK Antwerpen, 1992, 

copyright KMSKA 
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W.V.M.: Ja, wat ik bijvoorbeeld bij Eugenio 
Dittborn nieuw vond, was dat hij het onom-
wonden over politiek had. 
K.B./D.P.: Hoezo? In de jaren 70 en 80 had je 
toch ook lesgegeven over politiek geladen kunst?
W.V.M.: Ja, maar Dittborn was veel radica-
ler. Hij realiseerde mailartprojecten die een 
eigenzinnige vorm aannamen: op enorme 
lappen textiel drukte hij bijvoorbeeld foto’s 
van personen die in zijn land (Chili) vermist 
werden of  om politieke redenen een gevan-
genisstraf  uitzaten. Die doeken verzond hij 
naar de – in de regel westerse – kunstinstel-
lingen waar hij tentoonstelde. Op die manier 
bracht Dittborn een verwarrend geheel van 
politieke relaties en machtsverhoudingen in 
beeld. Via de voorstellingen op zijn lucht-
postprenten had hij het over de relatie tus-
sen onderdrukker en onderdrukte. Door ze 
te versturen naar westerse kunstinstellin-
gen thematiseerde hij tevens de verhouding 
tussen de Latijns-Amerikaanse landen die 
gebukt gingen onder een dictatoriaal regi-
me en het zogenaamde ‘vrije democratische 
Westen’, én reflecteerde hij over de relatie 
tussen politiek en kunst. Kunstenaars die 
zich waagden aan een dergelijke concrete 
analyse van politieke verhoudingen, was ik 
in de westerse landen nog niet te vaak 
tegengekomen, Hans Haacke misschien uit-
gezonderd. Bij iemand als Beuys – om 
iemand te noemen die bekendstaat voor zijn 
politieke engagement – kwamen dergelijke 
mechanismen bijvoorbeeld totaal niet aan 
bod. Eigenlijk vond ik dat je via Dittborns 
werk pas in de gaten kreeg hoe veilig het 
‘politieke engagement’ van Beuys wel was. 
In het werk van Gabriel Orozco vond ik dan 
weer het ‘antropologische’ aspect van zijn 
kunstpraktijk interessant. Hij thematiseer-
de namelijk zijn eigen, Mexicaanse cultuur 
door op banale en verwaarloosbare objec-
ten en situaties in te zoomen. Met bijvoor-
beeld een platte versleten voetbal, blikjes 
kattenvoer die op meloenen werden 
geplaatst, een schaakbord met uitsluitend 
paarden als zetstukken (Horses Running 
Endlessly, 1994), aan elkaar gelaste fietsen 
of  een middendoor gesneden en versmalde 
oude Citroën DS (La DS, 1993) etaleerde hij 
een ontwapenende openheid tegenover de 
dingen uit zijn directe omgeving. 
K.B./D.P.: Welke westerse kunstenaars kwa-
men aan bod in je lessen in de jaren 90?
W.V.M.: Bij mijn keuze dienaangaande zijn 
een aantal verschuivingen in het institutio-
nele landschap van groot belang geweest. 
Tot omstreeks 1990 ging ik voornamelijk 
naar de grote musea in Nederland – het 
Stedelijk Museum Amsterdam, het Van 
Abbemuseum in Eindhoven en – in mindere 
mate – het Museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam. Daarnaast bezocht ik ook 
geregeld de kunstinstellingen in Nordrhein-
Westfalen en Parijs. In 1990 ging echter, 
zoals gezegd, Witte de With van start in 
Rotterdam. Nauwelijks twee jaar later open-
de het Museum voor hedendaagse kunst De 
Pont in Tilburg de deuren. Een groot deel van 
de kunstenaars aan wie ik in mijn cursus 
gedurende de jaren 90 aandacht besteedde, 
leerde ik in die twee instituten kennen. In 
Witte de With zag ik – naast de reeds genoem-
de Latijns-Amerikaanse kunstenaars –
indrukwekkende overzichtstentoonstellin-
gen van Hermann Pitz (1991) en Paul Thek 
(1995), de eerste solotentoonstelling van 
Joëlle Tuerlinckx (1994) en de fascinerende 
groepstentoonstelling WATT (1994) – 
genoemd naar het gelijknamige boek van 
Samuel Beckett. Aan die expo dank ik mijn 
kennismaking met het werk van onder ande-
ren Tacita Dean. Ik vond Dercons program-
ma razend interessant. Ik volgde het zo 
intens dat hij me op een gegeven moment 
gevraagd heeft om een bijdrage over de ten-
toonstellingsprogrammatie te leveren voor 
het vierde nummer (maart 1996) van de 

Cahiers, de periodieke boekpublicatie die 
Witte de With als alternatief  voor de klassie-
ke tentoonstellingscatalogus uitgaf. In De 
Pont heb ik onder meer Rosemarie Trockel 
herontdekt. Als partner van Walter Dahn 
was ze veel te lang in diens schaduw blijven 
staan. Mijn dierbaarste herinnering aan De 
Pont is de kennismaking met Roni Horn. 
Horns werk is verbonden met IJsland en de 
fascinatie voor landschappen, water en 
lucht. Een iconisch werk is haar reeks foto’s 
van een jong meisje badend in warmwater-
bronnen, getiteld You are the weather (1994). 
Die reeks behoort tot het beste wat de jaren 
90 hebben voortgebracht. Ik kon mij als fer-
vent zwemmer volledig identificeren met het 
water, als oorsprong en eindpunt van het 
leven. Natuurlijk verloor ik ook musea als 
het Van Abbe niet uit het oog – ik heb er in 
1992 bijvoorbeeld de memorabele tentoon-
stelling Miss Interpreted van Marlene Dumas 
gezien, die het begin vormde van een indruk-
wekkende internationale carrière. In 1996 
ontmoette ik er Juan Muñoz, die in het Van 
Abbe tekeningen, sculpturen en theatrale 
installaties tentoonstelde. Zijn werk bracht 
mij uit evenwicht door het bizarre uiterlijk 
van zijn figuren, door de traagheid die ze evo-
ceren – vaak steunen ze niet op benen, maar 
balanceren ze op een bol – en doordat ze iets 
kleiner dan mensen zijn, waardoor ze een 
onverklaarbaar gevoel van afstand oproe-
pen. Waarschijnlijk hangt zijn beste werk – 
twee dialogerende figuren hoog in twee 
bomen (1993) – in het Openluchtmuseum 
Middelheim van Antwerpen.
K.B./D.P.: Hoe bracht je de toenemende com-
plexiteit van de kunst en de verruiming van het 
kunstbegrip ter sprake in je lessen? 
W.V.M.: Bijvoorbeeld via een kunstenaar als 
Martin Kippenberger. Ik ben onder meer uit-
gebreid ingegaan op een van zijn laatste 
werken: The Happy End of  Franz Kafka’s 
Amerika (Museum Boijmans Van Beuningen, 
1994), een installatie die was opgebouwd 
uit groepjes van tafels en stoelen, die in een 
rastervormige formatie op een ondergrond 
van kunstgras waren geplaatst. The Happy 
End… is een veelduidig werk. Via de tafels en 
stoelen levert Kippenberger commentaar op 
arbeids- en machtsverhoudingen. Tegelijk 
verwijst hij naar literatuur, meer bepaald 
naar de onafgewerkte roman Amerika van 
Franz Kafka. In Amerika vertelt Kafka het 
verhaal van Karl Rossmann. In het korte 
laatste hoofdstuk bezoekt Rossmann het 
openluchttheater van Oklahoma en sollici-
teert er naar werk. Omdat hij geen ingeni-
eursdiploma heeft, dient hij lang aan te 
schuiven en talrijke interviews te door-
staan. Uiteindelijk gaat hij in het grootste 
theater ter wereld aan de slag als ‘technisch 
arbeider’. Met de titel van zijn installatie 

suggereert Kippenberger de mogelijkheid 
dat Kafka’s onafgewerkte boek met een 
happy end eindigt. Een dergelijk werk kan op 
geen enkele manier worden gecategori-
seerd. Het verwijst naar de American dream, 
het happy end van Hollywood en, in contrast 
daarmee, naar een deprimerende werkelijk-
heid. Ik had het dan ook niet makkelijk om 
Kippenbergers installatie aan de studenten 
uit te leggen. Zij wisten er geen blijf  mee, 
wat tot lange discussies leidde in de les.
K.B./D.P.: Waarover gingen die discussies pre-
cies? 
W.V.M.: Weet je wat de studenten me vroe-
gen? ‘Dat is toch een schilder?’ Om 
Kippenberger te situeren had ik namelijk 
ook andere werken van de kunstenaar 
getoond, waaronder schilderijen en teke-
ningen, en dat bracht hen tot het besluit dat 
zijn versplinterde oeuvre als ‘schilderkunst’ 
kon worden beschouwd – zozeer hunkerden 
ze naar houvast. Ik had alle moeite van de 
wereld om duidelijk te maken dat zijn werk 
juist het failliet van dergelijke categorieën 
aantoonde. Ik legde uit dat een kunstenaar 
als Kippenberger zich niet meer beperkt tot 
één medium of  één taal. Belangrijk was ook 
om aan te geven hoe Kippenberger met de 
idee van zelfexpressie afrekende. De nieuwe 
schilders van de jaren 80 waren de laatsten 
die daar nog in geloofden. Voor bepaalde 
studenten was het echter moeilijk om tradi-
tionele zekerheden te laten varen. Gelukkig 
kon ik in dit geval vertellen dat Kippenberger 
ook posters en kunstenaarsboekjes maakte, 
performances realiseerde en dat hij actief  
was in de muziekwereld. Kippenbergers 
werk had wortels in de punkbeweging; als je 
daarmee op de proppen kwam, waren de 
studenten plots één en al oor.
K.B./D.P.: Gebeurde het dat jij jouw aanpak bij-
stelde in het licht van de fundamentele verschui-
vingen in de kunst? 
W.V.M.: Jazeker. 
K.B./D.P.: Wat deed je dan precies?
W.V.M.: In het geval van Kippenbergers The 
Happy End of  Franz Kafka’s America ver-
plichtte ik de studenten bijvoorbeeld om 
Kafka’s onafgewerkte roman Amerika te 
lezen. Ik vond dat je dat boek moest kennen 
om Kippenbergers werk te begrijpen. Het 
was niet de enige keer dat ik mijn toevlucht 
zocht tot een alternatieve aanpak. Ik heb 
bijvoorbeeld ook een reeks lessen gegeven 
waarin ik het werk van drie Zuid-Afrikaanse 
kunstenaars op elkaar betrok: de schrijver 
John Maxwell Coetzee, beeldend kunste-
naar William Kentridge – bekend voor zijn 
totaalinstallaties en films waarin hij onder 
meer houtskooltekeningen verwerkt – en de 
sociaal-geëngageerde fotograaf  David 
Goldblatt. Het ging om drie kunstenaars die 
uit een totaal andere hoek kwamen, maar 
ze waren wel alledrie geïnteresseerd in en 
getraumatiseerd door zowel de geschiedenis 
als de actuele politieke situatie van Zuid-
Afrika – door de impact van het apartheids-
regime én de afschaffing ervan. Op die 
manier trachtte ik zinvolle verbanden te leg-
gen op een moment dat alle traditionele 
categorieën aan geldigheid hadden inge-
boet. Ik bleef  dus gemotiveerd om mijn les-
sen anders op te vatten en nieuwe invals-
hoeken te bedenken om met recente 
ontwikkelingen in de kunst om te gaan.

3.

K.B./D.P.: We willen graag terugkomen op het 
Hogescholendecreet dat op 13 juli 1994 werd 
ingevoerd. Het Decreet bracht grote institutio-
nele veranderingen met zich mee: schaalvergro-
ting – 164 hogescholen werden in 22 hoge-
schoolkoepels ondergebracht – nieuwe 
beleids- en overlegstructuur, nieuwe inschaling 
van het personeel, nieuwe evaluatiecriteria voor 
het personeel… Hoe werden jullie in het 
K.A.S.K. met het Decreet geconfronteerd?
W.V.M.: Wat me eerst en vooral is bijgeble-
ven, zijn de talloze personeelsvergaderingen 
tijdens dewelke Chantal De Smet – die 
inmiddels ‘hoofd’ was van het ‘departement 
Architectuur, Audiovisuele en Beeldende 
Kunst’ – en een handvol ambtenaren van de 
administratie van de Hogeschool Gent toe-
lichting gaven over de hervorming. De 
schaalvergroting, het nieuwe systeem van 
verloning, de nieuwe regels die met het 
Decreet gepaard gingen, het werd ons alle-
maal haarfijn uitgelegd. Ik herinner me ook 
een vergadering waarin Chantal De Smet 
onomwonden verkondigde dat alle theorie-
leraars een doctoraat moesten behalen 
indien ze niet aan de deur gezet wilden wor-

den. Nochtans had ze voordien beloofd dat 
iedereen ‘professor’ zou worden. Het 
Hogescholendecreet maakte namelijk een 
onderscheid – volgens universitair model – 
tussen docenten en assistenten, waarbij 
enkel docenten een vaste benoeming kon-
den krijgen. Om docent te worden, zouden 
de theorieleraars dienen te beschikken over 
een doctoraat. Stel je voor, sommigen onder 
ons gaven al tien of  twintig jaar les aan het 
K.A.S.K. en plots werd ons gevraagd om 
aan een doctoraat te beginnen.
K.B./D.P.: Jij hebt toch geen doctoraat gemaakt? 
W.V.M.: Nee, want uiteindelijk heb ik het 
docentschap bekomen door mijn ‘artistieke 
faam’ aan te tonen. 
K.B./D.P.: Artistieke faam?
W.V.M.: Ik weet dat het absurd klinkt, maar 
Chantal De Smet heeft op een gegeven 
moment aan mij en drie andere theoriedo-
centen – Stefan Hertmans, Paul De Vylder en 
Roland Decancq – voorgesteld om onze vak-
ken bij het ‘artistiek gebonden onderwijs’ 
onder te brengen. Het Decreet bepaalde 
immers dat personeelsleden die ‘artistiek 
gebonden onderwijs’ verschaften het docent-
schap eenvoudigweg konden bekomen 
indien zij over de nodige ervaring beschikten 
én hun ‘artistieke faam’ wisten aan te tonen. 
Ze moesten daartoe een aanvraag met 
bewijsstukken indienen bij een commissie 
van de Hogeschool Gent. Ik heb een lijvig 
dossier ingestuurd dat bestond uit een uit-
voerig c.v., een overzicht van mijn kunstkriti-
sche teksten en van mijn werkzaamheden 
voor radio en televisie. Van 1983 tot 1993 
had ik in samenwerking met de televisiere-
gisseur Karel Schoetens 13 films gerealiseerd 
over kunstenaars voor de Vlaamse openbare 
omroep; in 1987 en 1988 had ik samen met 
Freddy De Vree op Radio 3 – nu Klara – radio-
uitzendingen over kunstkritiek verzorgd. In 
een grote kartonnen doos zat het nodige 
bewijsmateriaal, zoals boeken, catalogi en 
tijdschriften met mijn kunstkritische teksten. 
Op grond van dat dossier ben ik eind 1995 
tot docent benoemd.
K.B./D.P.: Slaagden al jouw collega’s daarin? 
W.V.M.: Nee. Als je geen dossier kon voorleg-
gen om je – al dan niet artistieke – faam te 
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bewijzen, dan kon je het docentschap verge-
ten, hoe briljant je als lesgever ook was. Mijn 
collega Roland Decancq bijvoorbeeld, die het 
vak Literatuur gaf, was een fantastische 
leraar die de studenten enorm op sleeptouw 
kon nemen en hen stimuleerde om bijvoor-
beeld Marcel Proust en The Waste Land van 
T.S. Eliot te lezen. Roland Decancq was 
enorm belangrijk voor het K.A.S.K., maar 
omdat hij nooit had gepubliceerd, kon hij 
geen bewijzen van ‘faam’ voorleggen en dus 
onder geen beding het docentschap beko-
men. Ik vond dat bijzonder onrechtvaardig. 
Problematisch was ook dat het de solidariteit 
onder de leraren ondermijnde. Het feit dat 
een hiërarchisch onderscheid tussen docen-
ten en assistenten werd ingevoerd, heeft 
voor heel wat naijver en wrok gezorgd.
K.B./D.P.: Had de Hogescholenhervorming ook 
een weerslag op jouw onderwijspraktijk?
W.V.M.: Jazeker, want het Decreet stelde de 
centrale rol van het hoorcollege in vraag. 
Met de hervorming deed namelijk de ‘bege-
leide zelfstudie van de student’ zijn intrede. 
Elk vak – incluis theorievakken zoals het 
mijne – werd voortaan in A-, B- en C-uren 
opgesplitst, waarbij de A-uren stonden voor 
lesuren – in mijn geval het klassieke doce-
ren – de B-uren voor ‘begeleidingsuren’ en 
de C-uren voor de tijd die de student aan 
zelfstudie spendeerde.
K.B./D.P.: Wat betekende die verandering in 
jouw geval in concreto?
W.V.M.: Dat ik urenlang plompverloren in 
een lokaal op studenten zat te wachten! 
Daar kwam het althans in de meeste geval-
len op neer. De bedoeling van de begelei-
dingsuren was dat de studenten me zouden 
kunnen raadplegen om vragen te stellen 
over de cursus of  – indien ze een opdracht 
moesten maken – feedback te krijgen, maar 
in de praktijk kreeg ik nauwelijks iemand te 
zien. Toen ik hen bij gelegenheid vroeg 
waarom er niemand opdaagde, kreeg ik te 
horen dat mijn begeleidingsuren niet op het 
lesrooster stonden of  riposteerden ze sim-
pelweg dat ze niet verplicht waren om er 
gebruik van te maken. Wat moest ik daarop 
zeggen? Gelukkig kreeg ik af  en toe toch een 
student over de vloer. Dat resulteerde vaak 
in een heel interessant gesprek, dat haast de 
allure van een diepte-interview kreeg. Soms 
trok ik samen met de student naar het ate-
lier om het werk te bekijken en erover te dis-
cussiëren. Het grootste deel van de begelei-
dingsuren waren echter puur tijdverlies. 
Sommige van mijn collega’s – naar mijn 
gevoel vaak mensen die zelf  niet graag col-
lege gaven – zagen het graag gebeuren dat 
er aan het hoorcollege getornd werd, maar 
ik vond het jammer. 
K.B./D.P.: De Hogeschool Gent, waar het 
K.A.S.K. vanaf  1995 deel van uitmaakte, was 
het resultaat van het samengaan van vijf  stede-
lijke onderwijsinstellingen en zeven hogescho-
len van het Gemeenschapsonderwijs (AGRO). 
Wat herinner jij je van de overgang naar die 
nieuwe structuur?
W.V.M.: Makkelijk is de fusie in ieder geval 
niet verlopen. Op een gegeven moment is er 
een conflict gerezen tussen de stedelijke hoge-
scholen en de AGRO-hogescholen over het 
voorzitterschap van de Raad van Bestuur van 
de nieuwe Hogeschool. Fientje Moerman, de 
toenmalige Schepen van Onderwijs van de 
Stad Gent, eiste namelijk – in tegenstrijd met 
voordien gemaakte afspraken – het voorzit-
terschap van de Hogeschool op. Even zag het 
er zelfs naar uit dat de fusie als gevolg van dat 
conflict niet zou doorgaan. Voor de stedelijke 
onderwijsinstellingen – zoals het K.A.S.K. en 
het Conservatorium – zou dat een ramp zijn 
geweest. De stad was immers niet meer bereid 
om in die hogescholen te investeren. Een dele-
gatie van studenten en personeel van het 
K.A.S.K. – onder wie mijn collega Paul De 
Vylder – is toen met Fientje Moerman gaan 
praten. Er is een compromis uit de bus geko-
men: het K.A.S.K. werd definitief  in de 
Hogeschool Gent geïntegreerd.
K.B./D.P.: Welke veranderingen bracht die inte-
gratie met zich mee?
W.V.M.: Een heel tastbaar gevolg was alvast 
dat het K.A.S.K. samen met het Conserva-
torium naar het voormalige neogotische 
hospitaal op de Bijlokesite verhuisde. Ik 
vond dat verschrikkelijk. 
K.B./D.P.: Waarom?
W.V.M.: Het gebouw stond helemaal leeg. In 
de gangen hing nog die typische ziekenhuis-
geur. Ik kwam terecht in een ellendig lokaal 
dat zo groot was als een ziekenzaal voor 
twintig patiënten. De akoestiek was zo 
erbarmelijk dat ik stemproblemen kreeg 
omdat ik voortdurend te luid sprak. Om 

dia’s te kunnen tonen moest ik zwarte plas-
tic voor de hoge ramen aanbrengen. Ik had 
in het oude gebouw aan de Academiestraat 
nog maar pas een lokaal weten te bemachti-
gen dat verduisterd kon worden en van alle 
noodzakelijke apparatuur was voorzien, 
zoals een diaprojector, een videomonitor en 
een dimmer voor het licht… Jarenlang had 
ik voor dat lokaal gevochten en nu kon ik 
opnieuw van nul beginnen.
K.B./D.P.: Was de inpassing van het K.A.S.K. 
in de Hogeschool Gent nog op andere manieren 
voelbaar?
W.V.M.: Dat kan je wel zeggen. De samen-
smelting van al die hogescholen heeft tot 
enorme spanningen geleid. Op een gegeven 
moment ben ik samen met enkele collega-
docenten naar het kabinet van Minister van 
Onderwijs Luc Van den Bossche getrokken.
K.B./D.P.: Wat wilden jullie hem precies vragen 
of  vertellen?
W.V.M.: Dat de inpassing van K.A.S.K. in de 
Hogeschool heel stroef  verliep en dat we 
vreesden dat aan de fundamenten – het 
pedagogisch project – van het kunstonder-
wijs zou worden geraakt. Het K.A.S.K. kreeg 
immers forse tegenwind uit de hoek van de 
andere departementen binnen de Hoge-
school. Vooral de ingenieurs stelden onze 
normen ter discussie. Zij accepteerden het 
bijvoorbeeld niet dat het K.A.S.K. een diplo-
ma uitreikte op basis van vage criteria als 
‘motivatie’, ‘engagement’, ‘inspiratie’, 
‘gedrevenheid’ en ‘kwaliteit’. Ze eisten dat 
wij meetbare en verifieerbare criteria zou-
den toepassen. Het was natuurlijk te voor-
spellen dat de fusie tot problemen zou leiden. 
K.B./D.P.: Wat leverde jullie bezoek aan het 
kabinet op? 
W.V.M.: Een koude douche! Van den Bossche 
repliceerde botweg dat hij niet geïnteres-
seerd was in ons pedagogisch, didactisch 
probleem en dat voor hem enkel ‘de cijfers’ 
van tel waren. Wie er nog aan twijfelde, wist 
nu zeker waarom de Hogescholen hervorm-
ing was doorgevoerd: het was een zuivere 
besparingsoperatie. Met de inhoudelijke 
noden van het kunstonderwijs had het 
Decreet niets te maken. 
K.B./D.P.: In 1996, het jaar na de vorming van 
de Hogeschool Gent, nam Chantal De Smet ont-
slag als departementshoofd. Wisten jullie waar-
om ze zich terugtrok?
W.V.M.: Een officiële uitleg hebben we nooit 
gekregen, maar ik vermoed dat Chantal het 
niet makkelijk had om zich in de departe-
mentsraad van de nieuwe Hogeschool te 
handhaven. Ze was het niet gewoon om ten 
aanzien van zo’n raad verantwoording te 
moeten afleggen. Misschien werd de druk 
die ze ervoer als vertegenwoordiger van de 
academie haar te veel? 
K.B./D.P.: Chantal De Smet werd opgevolgd 
door Hugo De Belder, die aanbleef  tot 1998. 
Wat was hij voor iemand?
W.V.M.: Een architect die ooit een kleine 
cursus Vormgeving had gegeven. Hij was 
uit een tweestrijd tussen twee architecten 
als winnaar uit de bus gekomen.
K.B./D.P.: Kan je iets zeggen over zijn beleid? 
W.V.M.: Het was puur cynisme! De Belder 
had niet de minste interesse in het debat 
binnen de academie. Vergaderingen organi-
seren was het enige waar hij zich mee bezig-
hield. Wie niet op een vergadering ver-
scheen, werd met loonaftrek gesanctioneerd. 
Naar je excuus werd niet eens geluisterd. 
Het was de terreur van de bureaucratie! 
K.B./D.P.: Na Hugo De Belder werd Eric Ubben 
van 1998 tot 2004 departementshoofd van 
het K.A.S.K. 
W.V.M.: Ubben was afgestudeerd in het 
Animatiefilmatelier. Vraag me niet waarom 
hij voorzitter van het departement werd. Ik 
kreeg geen hoogte van die man.
K.B./D.P.: Wat veranderde er onder hem?
W.V.M.: Toen hij departementshoofd was, 
werd een andere hervorming opgestart, de 
invoering van de bachelor-masterstructuur, 
zoals opgenomen in de Bolognaverklaring 
van 1999. Dat bracht opnieuw een hoop 
regels en bepalingen met zich mee, die tij-
dens vergaderingen voorgesteld werden. 
Voor mij waren die marathonvergaderingen 
een nachtmerrie. K.B./D.P.: Had Ubbens 
beleid een impact op jouw lesopdracht? 
W.V.M.: Niet fundamenteel, al werden de 
uren van mijn vakken Kunstactualiteit en 
Kunstfilosofie nogmaals teruggeschroefd. 
K.B./D.P.: Wat was deze keer de aanleiding? 
W.V.M.: In de late jaren 90 waren het vooral 
de ateliers Animatiefilm, Film en Fotografie die 
het nut van mijn lessen voor hun studenten 
betwistten. Zij zijn hun ongenoegen bij Ubben 
gaan ventileren en hij is – zonder mij daarin te 

kennen – op hun eisen ingegaan. Om mijn 
urenverlies te compenseren werd ik verplicht 
om een tweede seminarie op te starten, waarin 
ik dit keer aandacht besteedde aan de klassieke 
modernen – Kandinsky, Mondriaan, de dada-
isten. Al die kunstenaars kwamen immers in 
de cursus Kunst geschiede nis van mijn collega 
Eddy Muylaert niet aan bod. Ook het werk van 
Joseph Beuys bracht ik opnieuw ter sprake. 
Ondertussen was er enorm veel over zijn werk 
gepubliceerd; een nieuwe interpretatie drong 
zich op. De sjamaan verdween naar de achter-
grond en de plastische kunstenaar werd door 
een jongere generatie, waartoe onder meer 
Thomas Hirschhorn en Matthew Barney 
behoorden, ten volle erkend.
K.B./D.P.: Hoe keek jij aan tegen de wijziging 
van je lesopdracht?
W.V.M.: Ik kon best met die verschuiving 
leven. Ik was eind jaren 90 namelijk een 
beetje uitgekeken op de meest recente kunst.
K.B./D.P.: Hoe kwam dat?
W.V.M.: Het had met een heleboel factoren 
te maken. Om te beginnen was er de leef-
tijdskloof  met de studenten. Toen ik in 1973 
Kunstactualiteit begon te doceren, had ik 
met mensen van mijn generatie te maken; 
in de jaren 90 waren mijn studenten veel 
jonger. Ik dacht soms dat ik in het secundair 
onderwijs beland was. Bij elke les voelde ik 
mij als de Sisyphus uit het boek van Albert 
Camus, die de rotsblok telkens opnieuw de 
berg opduwt en ziet terugrollen. Ik ervoer 
de situatie als ‘absurd’. Er was het atelier 3D 
waar de studenten in contact kwamen met 
performance, die in de jaren 90 een revival 
beleefde. Ze werden overstelpt met video’s, 
installaties en performances, media die bij 
de jongste generatie studenten een ongezie-
ne populariteit genoten. Surfen op het 
internet deed zijn intrede. Wat had ik in die 
context nog toe te voegen? Welke zin had 
het om die snel veranderende kunstscene 
toe te lichten in de luttele uren Kunst-
actualiteit die ik nog ter beschikking had? 
Jaar in jaar uit had ik kunstinstellingen 
afgeschuimd, tentoonstellingen bezocht en 
me over de nieuwste kunst gedocumen-
teerd. Ik had dat met veel plezier gedaan, 
maar het constante achternahollen van de 
waan van de dag was me in de kleren gekro-
pen. En weten jullie wat ook een rol speelde? 
K.B./D.P.: Neen.
W.V.M.: Hedendaagse kunst was een hype 
geworden! Overal schoten kunstmanifesta-
ties en biënnales als paddenstoelen uit de 
grond. Het was niet bij te houden. Beleids-
mensen en politici hadden de mond vol over 
drempelverlaging. Iedereen moest koste wat 
het kost met kunst in aanraking komen – en 
hoe actueler de kunst, hoe beter. Ik vond die 
hoerastemming rond actuele kunst bedrieg-
lijk, want men sprak vooral over veilingre-
cords en prijsbeesten zoals Hirst en Koons. 
Paradoxaal was bovendien dat die boom 
zich voordeed op het moment dat de kunst 
ingewikkelder en meerduidiger dan ooit 
was geworden. Je zou denken dat het dis-
cours over die kunst eveneens diepgaander 
zou worden, maar het omgekeerde bleek het 
geval: het werd juist eenvoudig en populis-
tisch! Ik ondervond die paradoxale ontwik-
keling ook aan den lijve. Tijdens de jaren 90 
kreeg ik het steeds moeilijker om mijn 
kunstkritische teksten gepubliceerd te krij-
gen. De moed zonk me in de schoenen. 
Omstreeks 1996 heb ik ingetekend voor een 
speciale pensioenregeling voor het perso-
neel van de Vlaamse hogescholen die 
Minister Van den Bossche had uitgewerkt 
om het personeelsbestand van de hogescho-
len te verjongen – lees: te saneren. In 2003 
ben ik met pensioen gegaan.
K.B./D.P.: Hoe is je afscheid verlopen?
W.V.M.: Feestelijk… en toch wat in mineur.
K.B./D.P.: Waarom?
W.V.M.: Ik werd samen met een tiental colle-
ga’s jolig uitgewuifd in een van de nieuwe 
auditoria op de Bijlokesite. Ieder van ons 
werd vergast op een ruiker bloemen, twee 
flessen wijn en een speech, die in mijn geval 
verzorgd werd door de inspirerende tekenle-
raar Wouter Coolens – hij had in de acade-
mie onder andere een boeiende ‘tentoonstel-
lingscel’ onder de naam De ladder van 
Pontormo opgezet. Weet je hoe Wouter mij 
memoreerde? ‘Bij Wim Van Mulders gaat het 
licht uit en krijg je duizend dia’s in je maag 
gesplitst.’ Ik weet dat het als een boutade 
bedoeld was, maar die uitlating zei tegelijk 
alles over hoe ik in het K.A.S.K. gezien werd.

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Dirk Pültau

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: In 1992 schreef  jij 
je in aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten (K.A.S.K.) te Gent. Hoe was jouw stu-
diekeuze tot stand gekomen?
Renzo Martens: Ik heb een grillig parcours 
afgelegd. Ik ben geboren in Zeeland, in de 
grensstreek nabij Gent. Het was voor mij in 
de eerste plaats onduidelijk tot welk cul-
tuurgebied ik mij zou verhouden – 
Nederland of  Vlaanderen? Toen ik in 1991 
mijn humaniora achter de rug had, besliste 
ik om politieke wetenschappen te gaan stu-
deren aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen – heel doelbewust koos ik voor 
een universiteit in een provinciestadje; ik 
achtte het immers niet uitgesloten dat ik in 
een grootstad op het verkeerde pad zou 
raken. Na een jaar was ik uitgekeken op die 
opleiding – en zeker op Nijmegen. Het was 
me duidelijk geworden wat politieke weten-
schappen omvatte en aan dat inzicht had ik 
genoeg. In 1992 verkaste ik naar Gent en 
vatte studies aan de academie aan.
K.B./D.P.: Waarom ging je keuze uit naar een 
opleiding tot kunstenaar?
R.M.: Sjoerd Paridaen heeft daar een 
belangrijke rol in gespeeld. Sjoerd en zijn 
vrouw waren goede vrienden van mijn moe-
der en mijn stiefvader. Van jongs af  kwam hij 
geregeld bij ons thuis over de vloer. Ik vond 
hem een fascinerende man, vooral omwille 
van de wijze waarop hij met zijn zoon en met 
mij omging. Zijn manier van denken was ook 
anders. Hij had bijvoorbeeld niet de minste 
interesse in relationele conflicten en stelde 
zich steeds afstandelijk op als er spanningen 
waren tussen mensen. Hij was zeer rustig en 
dat beviel mij ontzettend. Zijn huis was ook 
op een verrassende manier ingericht. Aan de 
muren hingen zelfgemaakte collages waar-
mee hij eer wilde betuigen aan kunstenaars 
als Beuys en Warhol. Ik herinner me dat ik 
over die collages ooit een spreekbeurt heb 
gegeven in de lagere school, die ik trouwens 
in België heb gelopen. Een andere herinne-
ring betreft Sjoerds belangstelling voor de 
Italiaanse mail artist Guglielmo Achille 
Cavellini, over wiens werk hij ooit een ten-
toonstelling maakte in Eeklo, meen ik.
K.B./D.P.: Je koos voor het K.A.S.K. omdat 
Sjoerd Paridaen er docent was?
R.M.: Ja, een duidelijke keuze voor het kun-
stenaarschap had ik nog niet gemaakt. Dat 
Sjoerd er lesgaf, was een geruststellende 
gedachte. Het was als thuiskomen. De aca-
demie was toen nog gevestigd in de 
Academiestraat; er hing een prettige sfeer 
in dat gebouw.
K.B./D.P.: Naar welk atelier ging je voorkeur 
uit?
R.M.: Naar Sjoerds atelier, dat toen Toe-
gepaste Monumentale heette. Het bestond 
pas drie jaar en is daarna nog verschillende 
malen van naam veranderd. Het was een 
plaats waar in feite alle kunstvormen kon-
den worden beoefend, van schilderkunst tot 
performance. Op microformaat was het 
eigenlijk wat een kunstacademie in zijn 
geheel zou moeten zijn: een vrijplaats, zon-
der disciplinaire of  mediale beperkingen.
K.B./D.P.: Hoe begeleidde Sjoerd je?
R.M.: Heel goed, zoals ik verwacht had. Hij 
was ook kritisch. Op een gegeven moment 
zei hij mij zelfs dat ik mijn studies ernstiger 
moest nemen. Als ik mijn attitude niet zou 
wijzigen, kon ik beter terugkeren naar 
Nijmegen, liet hij me verstaan.
K.B./D.P.: Nam je Sjoerds vermaning ter 
harte?
R.M.: Ja. Gedurende de eerste maanden had 
ik het moeilijk. Vanaf  januari liep het een 
stuk makkelijker. Ik had notie gekregen van 
wat kunst was. Langzaam groeide bij mij de 
overtuiging dat ik een terrein had betreden 
waarop ik iets zou kunnen betekenen. 
Eigenlijk was het al bij al vrij snel gegaan.
K.B./D.P.: Heb je herinneringen aan andere 
docenten?
R.M.: Zeker, aan Stefan Hertmans bijvoor-
beeld. Hij raadde ons aan om De toverberg 
van Thomas Mann te lezen. Het gebrek aan 
engagement van de sociale klasse die door 
Mann in dat boek is opgetekend, bracht hij 
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in verband met het opkomend fascisme in 
de jaren 30. Hij reikte voortdurend dat soort 
inzichten aan. Ik heb veel aan zijn lessen 
gehad. Danny Matthys en Anne-Mie Van 
Kerckhoven waren ook docenten die me 
inspireerden. Anne-Mie Van Kerckhoven 
nam ons – de hele klas – mee naar haar ten-
toonstelling in Lokaal 01 in Antwerpen. 
Nadien nodigde ze ons uit in haar atelier. 
Het was pas het tweede kunstenaarsatelier 
dat ik betrad, na dat van Sjoerd. Ik herinner 
me dat haar bibliotheek zich aan het uitein-
de van haar atelier bevond. Het was bijzon-
der leerrijk om kennis te maken met de 
fysieke ruimte waarin zij kunstwerken ver-
vaardigde. Haar tentoonstelling kan ik me 
niet meer voor de geest halen, de inrichting 
van haar atelier staat me nog steeds bij – 
haar tekenlessen overigens ook.
K.B./D.P.: Wie waren je studiegenoten?
R.M.: Ik zat in de klas met Valérie Mannaerts. 
Met haar kon ik het goed vinden en ook met 
Benedikte Vanderweeën en IJe Raaijmakers. 
Vooral met Valérie en Benedikte had ik zeer 
veel contact. Als ik met hen gesprekken 
voerde, begreep ik weer waarom ik voor de 
kunstacademie had gekozen. In hogere 
jaren zaten ook interessante mensen, zoals 
Diederik Peeters, die zich toen Felix noemde, 
en Ilse Roman. Zij waren actief  in een 
vreemd schemergebied, iets tussen kunst, 
performance en activisme – een gebouw 
opknappen, dat uitroepen tot een kunst-
ruimte waar vervolgens nooit nog iets 
gebeurde. Dat soort dingen deden ze. Maar 
in het algemeen vond ik het niveau van 
mijn medestudenten aan de lage kant. 
K.B./D.P.: In welke zin?
R.M.: Het was frappant dat haast niemand 
iets van kunst afwist. Ik miste een bevlogen 
omgeving, waardoor ik boven mezelf  kon 
uitstijgen. Gelukkig had ik wel inspirerende 
leraars, onder wie Wim Van Mulders die het 
vak Kunstactualiteit doceerde.
K.B./D.P.: Van Mulders gaf  die cursus echter 
pas vanaf  het tweede jaar. Jij hebt dus beslist om 
zijn vak vrijwillig te volgen. 
R.M.: Dat zou kunnen… Ik weet dat ik het vak 
gevolgd heb, maar hoe ik daar terechtkwam, 
kan ik mij niet meer precies herinneren.
K.B./D.P.: Welke herinneringen heb je aan die 
‘zelfgekozen’ lessen?
R.M.: Van Mulders’ verschijning voor de 
klas maakte indruk. Hij was eerder mager 
en droeg een bril. Hij straalde ernst uit. Ook 
de inrichting van de klas herinner ik me: we 
zaten in schoolbanken, met tweeën naast 
elkaar. Het was erg formeel. De samenstel-
ling van de groep was zeer divers. Schilders, 
beeldhouwers en studenten die een toege-
paste richting volgden, zaten bij elkaar. Er 
werd niet heel veel gediscussieerd en Van 
Mulders stimuleerde dat ook niet. Daar ging 
het duidelijk niet om, gelukkig maar. 
Informatie-overdracht, dat was de inzet van 
zijn cursus.
K.B./D.P.: Hoe verliep een les van Wim Van 
Mulders?
R.M.: Hij kondigde het onderwerp van de les 
aan; meestal was dat heel erg afgelijnd. 
Daarna toonde hij dia’s van kunstwerken 

die hij van uitleg voorzag en in een bredere 
context situeerde. Van Mulders stond een 
analytische benadering van kunst voor. Hij 
had aandacht voor de materialiteit van de 
werken, maar hij bood ook een inkijk in het 
web van betekenissen dat rond een kunst-
werk kan worden gesponnen. Het werd dui-
delijk dat een kunstwerk een hele wereld 
omvatte, dat was een wonderlijk inzicht.
K.B./D.P.: Had je het gevoel dat Van Mulders 
zich aan het intellectuele niveau van de studen-
ten aanpaste?
R.M.: Nee, dat deed hij niet. Hij was zeer 
helder en had een scherpe kijk op kunst – 
zijn discours was allerminst wollig, zoals dat 
van sommige praktijkdocenten. Het waren 
de enige lessen in het K.A.S.K. waar we wer-
den ingewijd in de actuele kunst. In het vak 
Kunstgeschiedenis, dat in het eerste jaar op 
het programma stond, raakten we nauwe-
lijks voorbij de prehistorie.
K.B./D.P.: Welke specifieke onderwerpen die 
Van Mulders in zijn lessen aan bod bracht, zijn 
je bijgebleven?
R.M.: Ik herinner me onder meer lessen 
over Donald Judd en Jan Vercruysse. Een 
heel sterk beeld dat haast op mijn netvlies is 
gebrand, is Dead Troops Talk van Jeff  Wall. 
Aan Walls oeuvre wijdde hij een volledige 
les. Van Mulders’ nauwgezette iconografi-
sche lectuur van de beelden van Wall maak-
te een enorme indruk op mij. Zijn lessen 
waren haast de enige waarin ernstig over 
beeldende kunst werd gesproken. Wat is 
kunst? Hoe verhoudt kunst zich tot de maat-
schappij? Hij stelde die essentiële vragen en 
beantwoordde ze nog ook.
K.B./D.P.: Dead Troops Talk dateert van 
1992. Je kreeg dus les over een werk dat nog 
maar pas gecreëerd was!
R.M.: Ja, ongelofelijk. Hij gaf  ook les over 
Documenta.
K.B./D.P.: Over Documenta IX, die in 1992 
samengesteld werd door Jan Hoet?
R.M.: Ja, hij besprak de architectuur van de 
gebouwen waarin de Documenta plaats-
vond en stond uitgebreid stil bij de tijdelijke 
paviljoenen die Paul Robbrecht en Hilde 
Daem hadden ontworpen. Ik maakte driftig 
schetsen en notities in mijn aantekeningen-
boekjes.
K.B./D.P.: Had jijzelf  die editie van de 
Documenta bezocht?
R.M.: Neen, toen ik mijn studies aan het 
K.A.S.K. aanvatte, had de Documenta reeds 
de deuren gesloten. Ik herinner me wel dat 
enkele van mijn studiegenoten de tentoon-
stelling hadden gezien.
K.B./D.P.: Het jaar daarop – 1993 – was een 
bijzonder rijk tentoonstellingsjaar. In het kader 
van Antwerpen Culturele Hoofdstad vonden 
verschillende belangrijke exposities plaats – 
Het Sublieme Gemis, Nieuwe Beelden in het 
Middelheim en Vertrekken vanuit een nor-
male situatie in het MuHKA. In Arnhem 
stond Sonsbeek 93 op het programma.
R.M.: Geen enkele van die tentoonstellingen 
heb ik gezien. Later heb ik wel de catalogus 
van Sonsbeek 93 aangeschaft en gelezen.
K.B./D.P.: Wim Van Mulders was ook actief  
als kunstcriticus. In 1992 droeg hij aan De 

Witte Raaf teksten bij over de tentoonstellingen 
America – Bruid van de Zon, De Grote 
Utopie. De Russische Avant-garde 1915-
1932 en Modernism in Painting; vooral die 
laatste – uiterst kritische – bespreking was 
geruchtmakend. Las jij zijn kunstkritische tek-
sten?
R.M.: Nee, ik ben De Witte Raaf pas later 
beginnen te lezen. Hij maakte volgens mij 
geen melding van zijn activiteiten als kunst-
criticus. Op een tijdschrift als De Witte Raaf 
werden wij ook niet gewezen.
K.B./D.P.: Voelde jij je door Van Mulders uitge-
daagd – impliciet of  expliciet – om zelf  naar 
exposities te gaan?
R.M.: Neen, niet dat ik mij herinner. Ik heb 
enkele tentoonstellingen gezien in het 
Museum van Hedendaagse Kunst en de 
Vereniging voor het Museum van Heden-
daagse Kunst (Gent). Ik was vooral bezig 
mijn eigen weg te zoeken. Als ik naar ande-
re steden reisde, bezocht ik zelden musea of  
galeries. Mijn belangstelling ging uit naar 
andere kunstacademies. In Liverpool, 
Leeds, Amsterdam, Arnhem en Oslo, overal 
waar ik kwam, bezocht ik de plaatselijke 
academie. Ik wou kijken hoe het kunston-
derwijs elders was opgevat en hoe leeftijdge-
noten leerden om kunst te maken. Dat intri-
geerde me mateloos. Ik ben trouwens ook 
na mijn opleiding kunstacademies blijven 
bezoeken.
K.B./D.P.: Hoe verliepen die bezoeken in con-
creto?
R.M.: Ik had een vriendin die in Leeds stu-
deerde. Ik nam de boot en liftte naar Leeds 
met twee vuilniszakken, want ik had geen 
rugzak. In de ene zat een slaapzak en in de 
andere kleren en enkele schetsboeken. In de 
academie mocht ik gewoon twee dagen 
meedoen, tekeningen maken en dergelijke. 
In de academie van Arnhem heb ik ook 
twee dagen rondgehangen. Er werd eenvou-
digweg niet gelet op wie er wel of  niet was. 
Ik herinner me dat ik werk van me had mee-
genomen. Ik toonde het aan een van de 
docenten en die zei me dat mijn kleurge-
bruik onder de maat was. Complete onzin, 
want ik maakte geen gebruik van kleuren. 
Ik heb mij nooit voor kleuren geïnteres-
seerd. Toen niet en nu evenmin. Van die 
school hield ik de indruk over dat je werk via 
een soort checklist werd benaderd. Als je te 
weinig vinkjes had, dan was het einde ver-
haal.
K.B./D.P.: Hadden die bezoeken aan de kunst-
academies nog een ander doel? Wilde jij je her-
oriënteren?
R.M.: Ja, maar ik wou ook weten hoe leer-
processen elders verliepen. Het was geen 
abstracte of  vergelijkende studie, maar een 
zoektocht naar een eigen manier om kunst 
te maken. Tevens wilde ik vrijheid en inten-
siteit vinden. Het ging mij dus ook om de 
sfeer. Op een bepaald moment heb ik gedu-
rende drie dagen meegewerkt aan een pro-
ject in de Rietveld Academie in Amsterdam. 
Het was die keer geen onaangekondigd 
bezoek, want Sjoerd had geregeld dat ik erbij 
kon zijn. Hij was bevriend met Jos Houweling, 
die toen hoofd was van de Audiovisuele afde-
ling. Jos was hetzelfde type mens als Sjoerd, 
in meerdere opzichten trouwens. Na die 
workshop heb ik de knoop doorgehakt om 
het K.A.S.K. in te ruilen voor de Rietveld. 
Het was geen makkelijke beslissing, want ik 
vond het heel leuk in Gent.
K.B./D.P.: Was het een keuze tégen Gent of  
vóór Amsterdam?
R.M.: Beide. Niet zozeer het niveau van de 
docenten van het K.A.S.K., maar dat van 
mijn medestudenten stond me tegen. Het 
ging er voortdurend over of  iets al dan niet 
‘tof ’ was. Of: ‘Ik heb het daar moeilijk mee.’ 
Verder dan die kwalificaties kwam men niet. 
Er was geen concentratie, geen energie, 
geen doorzettingsvermogen. Het leek erop 
dat mijn collega’s geen boodschap aan 
kunst hadden. Ik dacht in ieder geval dat 
het niet genoeg vooruitging. In die tijd las ik 
over Rob Scholte. Ik aanzag hem voor 
iemand die in elk geval niet was blijven 
wachten tot het vanzelf  zou gaan gebeuren. 
Zijn dadendrang sprak me enorm aan.
K.B./D.P.: Je hebt dat eerste jaar in Gent wel 
afgemaakt?

R.M.: Ja. Ik herinner mij nog de talloze exa-
mens en vooral hoe onnozel ze waren. Het 
ging vaak om reproductie. Ik had opnieuw 
de indruk dat er een checklist werd afge-
werkt. Dat vond ik echt niet boeiend.
K.B./D.P.: Wat waren de argumenten pro 
Rietveld?
R.M.: Ik wou vooral naar de Audiovisuele 
afdeling van Jos Houweling. Alles voelde er 
goed aan. Naast de Rietveld schreef  ik me 
overigens ook in voor de richting Internatio-
nale Betrekkingen aan de Universiteit van 
Amsterdam. Dat heb ik slechts een paar 
maanden volgehouden; de combinatie was 
onmogelijk.
K.B./D.P.: Heb je nooit overwogen om bijvoor-
beeld naar Leeds of  Oslo te trekken?
R.M.: Nee, dat was me te ver. Verder dan 
Vlaanderen en Nederland reikte mijn hori-
zon op dat moment niet. Ik ben trouwens 
ook in Gent blijven wonen…
K.B./D.P.: …in Gent!? Waarom?
R.M.: Ik was erg gehecht geraakt aan Gent. 
Die band met de stad wou ik niet verbreken. 
Ik had het er enorm naar mijn zin. 
K.B./D.P.: Studeerde je dan op afstand?
R.M.: Ik verbleef  twee of  drie dagen per 
week in Amsterdam – ik logeerde bij iemand 
– en sprak dan al mijn docenten. Theorie-
onderwijs was er haast niet; het ging enkel 
om wat je zelf  deed. Wat ik in Gent maakte, 
toonde ik aan mijn docenten in Amsterdam, 
en vice versa.
K.B./D.P.: Je bleef  niet alleen contact onder-
houden met oud-medestudenten, maar ook met 
oud-docenten?
R.M.: Ja, ik was niet meer ingeschreven aan 
het K.A.S.K., maar ik hoorde er nog een 
beetje bij. Mijn werk werd zelfs in enige 
mate besproken tijdens docentenvergade-
ringen in de loop van het jaar. Ik vond dat 
heel prettig. Ik had overigens het gevoel dat 
ik op zeer korte tijd grote stappen had gezet 
als aankomend kunstenaar.
K.B./D.P.: Bleef  je ook de lessen van Van Mulders 
volgen?
R.M.: Nee, ik heb geen enkele theorieles 
meer bijgewoond. Het ging alleen om con-
tacten met atelierdocenten.
K.B./D.P.: Van welke atelierdocenten stelde jij 
de feedback het meest op prijs?
R.M.: Benieuwd was ik vooral naar de 
mening van Danny Matthys. Ja, zijn oordeel 
vond ik heel belangrijk. Hij had me al in het 
eerste jaar laten verstaan dat ik ‘mogelijk-
heden’ had.
K.B./D.P.: Wat beviel je in zijn aanpak?
R.M.: Ik had het gevoel dat hij de lat hoger 
legde dan zijn collega’s. Matthys had aan-
dacht voor de persoon en voor het werk 
waar die persoon mee bezig was. Hij was 
heel hard in het doorbreken van makkelijke 
oplossingen waarmee studenten kwamen 
aandraven. Meesterlijk kon hij dat doorprik-
ken. Maar als iemand een kleine doch bril-
jante ingeving had, dan was hij de eerste 
om zijn waardering uit te drukken.
K.B./D.P.: Kan je het toenmalige niveau van 
het K.A.S.K. vergelijken met dat van de 
Rietveld? Vond je daar bij je medestudenten wel 
veel gesprekspartners?
R.M.: In feite niet. Ik had er grote verwach-
tingen van, maar uiteindelijk had ik slechts 
een goed contact met hooguit vier of  vijf  
medestudenten. De wil om te overleven was 
er wel groter naar mijn gevoel. Er was veel 
meer wedijver. Ik had het gevoel dat ik uit-
gedaagd werd, dat ik het mezelf  moeilijk 
kon maken. Die indruk heb ik in Gent nooit 
gehad. Of  er in de Rietveld ook betere kunst 
gemaakt werd, durf  ik echter te betwijfelen.

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Koen Brams

1992-1993
Gesprek met Renzo Martens over de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Gent) in het algemeen en  

de lessen van Wim Van Mulders in het bijzonder

Jeff  Wall

Dead Troops Talk, 1992 



De Witte Raaf  – 166 / november – december 2013 16

6–8 rue St-Georges: Erwin Wurm Synthesa

 7 November 2013 – 4 January 2014 

107 rue St-Georges: Cathy Wilkes 
 14 November 2013 – 18 January 2014 

Art Basel Miami Beach, 5–8 December 2013, Booth C13

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



Ondertussen
1 Nieuws
3 Wissels

3 Lezingen 
3 Beeldende kunst

13 Beeldende kunst – terugblik
13 Publicaties

17 Lezersbrieven
18 Nieuwe publicaties

19 Tentoonstellingsagenda
23 Colofon / English abstracts

nr. 166
november – december 2013

Nieuws
Falke Pisano wint Prix de Rome 2013. Beeldend kunste-
naar Falke Pisano (NL, 1978) ontving op 5 november de 
Prix de Rome Beeldende Kunst 2013 uit handen van minis-
ter Jet Bussemaker van Cultuur, in aanwezigheid van 
Koningin Máxima. Pisano won de onderscheiding met haar 
nieuwe werk Prison Work. Bij de prijs hoort een geldbedrag 
van € 40.000 en een werkperiode in Rome. Pisano wordt 
door de jury (Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds; 
Kathleen Bühler, curator Kunstmuseum Bern; Ann 
Goldstein, directeur Stedelijk Museum Amsterdam; Nicoline 
van Harskamp, beeldend kunstenaar en winnaar Prix de 
Rome 2009; Navid Nuur, beeldend kunstenaar; Domeniek 
Ruyters, hoofdredacteur Metropolis M) geprezen voor haar 
durf  om nieuwe richtingen in te slaan. Falke Pisano was 
samen met Christian Friedrich, Remco Torenbosch en Ola 
Vasiljeva voor de Prix de Rome genomineerd. De Prix de 
Rome is de oudste en belangrijkste prijs in Nederland voor 
beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. (prixderome.nl)

New World Academy. De door kunstenaar Jonas Staal en 
BAK opgerichte New World Academy (NWA) nodigt politieke 
organisaties uit om hun visie op de rol van kunst en cultuur in 
de politieke strijd te delen met kunstenaars en studenten. Het 
programma van NWA gaat uit van concrete casestudies in de 
vorm van culturele projecten die zich rechtstreeks verhouden 
tot politieke vraagstukken. Centraal staat de rol van artistieke 
verbeeldingskracht in het opnieuw vormgeven van het demo-
cratische project. De eerste drie sessies zullen plaatsvinden in 
BAK en zijn ontwikkeld in samenwerking met de cultural wor-
kers van de Nationale Democratische Beweging van de 
Filippijnen, het vluchtelingencollectief  Wij Zijn Hier en de 
opensourceactivisten van de internationale Piraten beweging. 
De deelnemers werken gezamenlijk aan de realisatie van col-
lectieve projecten in de vorm van campagnes en publieke eve-
nementen. Elke besloten sessie wordt gevolgd door een 
publiek forum, performances, campagnes en tentoonstellin-
gen. Zo wordt op za 23 november om 15u in het Centraal 
Museum de performance People’s Trial gepresenteerd. Op vr 6 
december vindt om 20u bij De Balie Collective Struggle of  
Refugees: Lost. In Between. Together plaats, met lezingen, een 
paneldiscussie en muzikale optredens. (bak-utrecht.nl)

ArtistTalks biedt kunstenaars aan als spreker. ‘Dankzij 
een groot netwerk in de kunst, kan ArtistTalks rond elk 
gewenst onderwerp een kunstenaar aanbieden die in een 
congres of  seminar kan spreken of  een workshop kan verzor-
gen.’ Zo prijst de nieuwe organisatie ArtistTalks zichzelf  aan, 
ervan overtuigd dat kunstenaars op heel wat (maatschappe-
lijke) onderwerpen een origineel perspectief  te bieden hebben 
en daarom ook interessante sprekers kunnen zijn. Daarbij 
worden onderwerpen genoemd als stedelijke ontwikkeling, 
zorg, economie, duurzaamheid, innovatie, ondernemer-
schap of  veranderingsmanagement. De aan de organisatie 
verbonden kunstenaars worden omschreven als specialisten 
die zich laten kenmerken door ‘hun vakmanschap en hun 
goede reputatie in de kunstsector’. Tegelijk meent ArtistTalks 
dat het bijdraagt aan de waardering van kunst in de samen-
leving, door het ‘zichtbaar maken van de waarde van creati-
viteit en kunst door het delen van fascinaties, drijfveren, 
werkproces en kennis met toehoorders die buiten het kunst-
circuit met dezelfde onderwerpen bezig zijn’. ArtistTalks is 
een initiatief  van de kunstenaars Esther Polak en Serge 
Onnen, en wordt gesteund door het Mondriaan Fonds. Meer 
info over ‘het kunstenaars sprekersbureau’ via artisttalks.nl.

TENT en Witte de With verbouwen. In september is de 
verbouwing begonnen van het pand aan de Witte de 
Withstraat 50 waar TENT en Witte de With Center for 
Contemporary Art gevestigd zijn. Naar een ontwerp van 
het Rotterdamse architectenbureau ‘Zandbelt architectuur 
en stedenbouw’ worden de gevelramen vergroot en krijgt de 
benedenverdieping een nieuwe indeling, met plaats voor 
een tentoonstellingsruimte. In januari moeten de werken 
voltooid zijn. Beide instellingen blijven intussen toeganke-
lijk voor het publiek. (wdw.nl; tentrotterdam.nl)

Performance Platform. Het Veem Theater, NBprojects, If  
I Can’t Dance en DasArts hebben samen een website en een 
app gelanceerd die de activiteiten van de vier Amsterdamse 
organisaties in kaart brengen. Tevens wordt aandacht 
geschonken aan andere performance-activiteiten in de stad 
én daarbuiten. (performance-platform.org)

Gemeentemusea Arnhem worden verzelfstandigd. 
Vanaf  1 januari zullen het Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem en het Historisch Museum Arnhem verzelfstan-

digd worden en verdergaan onder de nieuwe naam Museum 
Arnhem. Dit betekent dat de exploitatie van de musea en 
het beheer van gebouwen en collecties onder bevoegdheid 
komt van een Stichting met een directie en een Raad van 
Toezicht. Gebouwen en collecties blijven eigendom van de 
gemeente. De gemeenteraad van Arnhem meent dat deze 
nieuwe structuur zowel voor de gemeente als voor de musea 
voordelen biedt. Na verzelfstandiging heeft het museum 
meer zeggenschap over de inzet van mensen en middelen, 
en kan het meer marktgerichte activiteiten ontplooien, zo 
luidt het. (arnhem.nl)

Open Call Exhibition on Graphic Print Media. Frans 
Masereel Centrum en Z33 organiseren in het najaar van 
2014 een tweede curatorproject over ‘grafische print 
media’. Ze lanceren een internationale open call for curato-
rial proposals. Deadline voor visieteksten is 16 december 
2013. Meer info op fransmasereelcentrum.be.

Galerienieuws. Office Baroque – Elisa Platteau – stilll 
– Heimat. Begin november heeft Office Baroque Gallery een 
nieuwe ruimte geopend aan het Bloemenhofplein in Brussel. 
Office Baroque was sinds 2007 gevestigd in Antwerpen. De 
galerie benadrukt het toenemende belang van Brussel voor 
hedendaagse kunst op Europees en mondiaal niveau. Met de 
verhuis meent ze zich te kunnen aansluiten bij tal van toon-
aangevende culturele instellingen en galeries in de Europese 
hoofdstad. De tentoonstellingsruimtes aan het Bloemen-
hofplein bevinden zich op de benedenverdieping van een 
voormalige brouwerij, een art-nouveaugebouw van archi-
tect Paul Hamesse. (officebaroque.com)
 Nog in Brussel is Elisa Platteau in september verhuisd 
naar de Ravensteinstraat. (elisaplatteaucie.com)
 In oktober is aan het Antwerpse Laar de galerie stilll 
opengegaan. Ze richt zich op fotografie met een mediumspe-
cifieke benadering en toont sculptuur, schilderkunst, teke-
ningen, performance, video… vanuit een fotografisch 
standpunt. Momenteel zijn de kunstenaars Jan Kempenaers, 
Dominique Somers, Egon Van Herreweghe en Erik van de 
Weijde aan de galerie verbonden. (stilll.be)
 Niet ver daarvandaan, in de Eliaertsstraat, heeft het ont-
werpbureau HEIMAT een projectruimte geopend, waar beel-
dende kunst, design en architectuur wordt getoond. Het eerste 
project is een samenwerking met LLS 387 en stelt de kunste-

30 november 2013 – 21 april 2014

Historische collectie hedendaags uitgelicht

Sarah  
Westphal
Allure  
Craquelure

www.museummayervandenbergh.be
03 338 81 88 
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Galerie 
Nouvelles 
imaGes
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11–17u
www.nouvellesimages.nl

• 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
 tot 30/11

• Recente beelden en werken 
 op papier
Gijs Assmann 
 07/12 tot 22/01

• ‘THINK your THINK’  
 (L. Perry), nieuwe tekeningen 
Ronald Noorman
 07/12 tot 22/01/2014

• Bovenzaal
Marnix Goossens (foto’s)
 07/12 tot 22/01

  

PLaTfoRm57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10–22u
www.platform57.nl

Krijn de Koning
 site specific installatie
 tot 30/11

Krijn de Koning Filmavond
 21/11 om 19u

• floating Population
Nadine Stijns
fototentoonstelling met  
 site specific installatie
 24/11 tot 01/02/2014

Nadine Stijns Filmavond
 datum volgt, hou de website  
 in de gaten

• System
Hans Wilschut
 site specific werk

• on Spam
Niels Post
 site specific werk

  

1646
Boekhorststraat 125
do–zo 13–18u
www.1646.nl

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

• Presentatie fermin Jimenez 
 29/11

• fast Is Good for Us 
Groepstentoonstelling met onlangs 
afgestudeerden kunstenaars:
Bernice Nauta, Inge Thoes, Victor 
Yudaev en Fraser Stewart 
 openingen: 06/12, 13/12 en 20/12
 06/12 tot 22/12

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

• momENTUm,  
 als kunst nu moet gebeuren
Berend Strik, CM von Hausswolff, 
Giorgio Andreotta Calo, Haroon 
Mirza, Jonas Lund, Lyndsey 
Housden, Nishiko en Roger Hiorns
 (Co-productie van REWIRE Festival,  
 State X New Forms & GEMAK)
 curator: Juha van ‘t Zelfde
 tot 14/12

  

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

• Die Landschaft ist das 
 Wichtigste 
Diederik Gerlach (schilderijen, werk 
op papier, video)
 24/11 tot 22/12

• HooGTIJ #35
 29/11, 19–23u
 www.hoogtij.net

Christie van der Haak (installatie)
 05/01 tot 02/02
  

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

• friend and foe, 
 the art of combining
Hans Aarsman together with Peter 
Hermanides, Jos Houweling, Frank 
Schallmaier, Claudia Sola & Useful 
Photography
 artists talks: 21/11 om 20u
 tot 29/11

• 1 HoUSE 
Wannes Goetschalckx
 opening: 15/12 om 16u
 performance 15/12 om 17u 
 15/12–25/01

  

WaNder
De Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86
www.go–wander.org

• SHIfTING aiR STRaTEGIES  
 symposium
Upcoming and experienced resi-
dency organizations share the latest 
insights in AiR strategies aiming to 
re-approach artistic explorations 
and cultural innovations, based on a 
wide range of new AiR models and 
methods.
 De Lijmfabriek, Delft 
 more info on www.go-wander.org 
 14/12

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

25/12/2013 tot 03/01/2014
open by appointment only

• Bella casa vendesi  
Daniele Galliano (Paintings, works  
on paper)
 03/11 tot 21/12  

• Blessed beyond measure  
Birgit Verwer (Installations and 
sculptures)
 03/11 tot 21/12 

• Preview PaN amsterdam 
 Projectroom
 03/11 tot 21/12 

• PaN amsterdam stand 113  
 (Parkhal 8, RAI Amsterdam) 
Kevin Berlin, Jan Dibbets,  
Daniele Galliano, Adriaan Rees,  
Ryan Mendoza, Raquel Maulwurf, 
Arnulf Rainer
 24/11 tot 01/12

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

• exformation
Agnieszka Kurant
 01/12 tot 23/02/2014

• See You in The Hague
Een veelzijdige vertelling over de 
zon- en schaduwzijde van Den Haag 
als Internationale Stad van Vrede en 
Recht.
 tot 10/2014

  

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

Izaak Zwartjes
 opening: 07/12 om 16:00 
 08/12 tot 09/02/2014
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naarseditie less is less van Luc Deleu / T.O.P. office voor. Met deze 
editie krijgt de koper de toestemming om op een plaats naar 
keuze de graffiti less is less te realiseren als werk van Luc Deleu 
/ T.O.P. office. De editie bestaat uit een kartonnen doos (20 cm x 
14 cm x 8 cm) en bevat een spuitbus, een USB-stick met video, 
een certificaat en een ‘quick start guide’. (heimat.be)

Wissels
Alied Ottevanger wordt conservator in Centraal 
Museum Utrecht. In augustus werd Alied Ottevanger 
door het Centraal Museum te Utrecht aangesteld als con-
servator Toegepaste Kunst en Vormgeving. Ottevanger is 
specialist op het gebied van De Stijl en heeft diverse tentoon-
stellingen en publicaties op haar naam staan. Naast het 
organiseren van diverse tentoonstellingen, geeft ze les aan 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag. (centraalmuseum.nl)

Ann Demeester wordt nieuwe directeur Frans Hals 
Museum | De Hallen Haarlem. Ann Demeester is per 1 
februari 2014 benoemd als directeur van het Frans Hals 
Museum | De Hallen Haarlem. Demeester is momenteel 
algemeen directeur van de Appel arts centre, het internati-
onaal instituut voor hedendaagse kunst in Amsterdam. 
Van 2003 tot 2006 leidde zij de presentatieruimte W139 in 
Amsterdam. Daarvoor was Demeester curator en rechter-
hand van directeur Jan Hoet bij MARTa Herford (Herford, 
Duitsland), en werkzaam als assistent-curator in het 
S.M.A.K. in Gent. Ann Demeester heeft Literatuur en 
Linguistiek (Germaanse Filologie) gestudeerd aan de 
Universiteit Gent. (www.dehallen.nl)

Lezingen
MUHKADEMIE. Kunstenaar Nico Dockx en kunsthistori-
cus Johan Pas nodigen diverse kunstenaars en kunstlief-
hebbers, docenten en studenten, denkers en doeners uit om 
na te denken over de rol van de academie én van het muse-
um in een veranderende, postinstitutionele kunstwereld. 
Op do 14 november spreekt Beatrice Von Bismarck, op do 
21 november Gustav Metzger, op do 28 november Louise 
Osieka over Jef  Geys, op do 12 december Olafur Eliasson 
over zijn schoolproject ‘Institut für Raumexperimente’ 
(2009-2013) en op do 19 december Louwrien Wijers over 
Joseph Beuys als pedagoog en diens ‘free international uni-
versity’. M HKA, Leuvenstraat 32, Antwerpen (hbda.be).

The Drawing Incident. Op wo 27 november de Duitse 
kunstenaar Thomas Müller, op 11 december de Belgische 
kunstenaar Walter Swennen. Telkens om 19.30 in LUCA – 
Campus Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent, Zwartezusters-
straat 34, 9000, Gent. Toegang gratis.

Lezingen aan het KASK. Op wo 20 november Benn 
Deceuninck over stille hedendaagse kunst en kwalitatieve 
ruimte / art in context. Op dezelfde dag Saskia De Coster over 
tijd en over de daaraan toegeschreven helende werking. Op 
do 21 november de Britse filmmaker John Akomfrah over 
zijn filmessays en installaties. Op di 26 november Zachary 
Formwalt over de economische mechanismen die hij kri-
tisch onderzoekt in zijn filmwerken, fotografie en publica-
ties. Op do 5 december Anouk De Clercq en Jerry Galle over 
hun gezamenlijke werken Pixelspeen en Swan Song. Op ma 
11 december Karel Debaere over kwaliteitsvol beheer van 

landschappen en publieke ruimte. Op di 12 december 
docent, publicist en muzikant Gert Keunen. Meer info over 
deze lezingen via schoolofartsgent.be.

Dissent. John Akomfrah. Op wo 20 november om 20u30 
vertoning van Handsworth Songs gevolgd door een gesprek 
met John Akomfrah. (cinematek.be en argosarts.org)

Lezingen Wiels. Op wo 20 november om 19u is er een 
lezing-rondleiding door de tentoonstelling Poisoned by men 
in need of  some love van Petrit Halilaj, door curator Elena 
Filipovic. Naar aanleiding van de tentoonstelling So Far So 
Good van Walter Swennen: lezing/rondleiding op wo 27 
november door assistent-curator Caroline Dumalin en op 
wo 18 december door Laurent Busine, directeur Museum 
voor Hedendaagse Kunst van de Franse Gemeenschap in 
Grand-Hornu, telkens om 19u. Op zo 11 januari om 16u 
spreekt Walter Swennen met collega-kunstenaar Olivier 
Foulon. Meer info wiels.org.

Gesprekken in De Pont. Op do 21 november spreekt 
kunsthistoricus Rebecca Nelemans met Margriet Luyten 
naar aanleiding van haar videoproject over kunstenaars 
van boven de tachtig, en op do 19 december met fotografe 
Charlotte Dumas. Telkens om 20u in De Pont, Wilhelmina-
park 1, Tilburg (depont.nl). Inkom € 4.

Katholieke kledingregels en protestantse praktijken. 
In het kader van de tentoonstelling Bescherm mij! organi-
seert het Zeeuws Museum op za 23 november om 13u30 de 
lezing Alles flink dicht tegen de onzedelijkheid! door sociologe en 
historica Kitty de Leeuw (1954). Ze zal het hebben over de 
katholieke en protestantse bezorgdheid omtrent het zedelijk 
gehalte van modekleding voor vrouwen en meisjes in de 
periode van 1914 tot 1970. (zeeuwsmuseum.nl)

Bozar lezingen. In de reeks Clés pour le XXIème siècle op za 
23 november om 10u30 Photographies et couleur(s). Entre 
art contemporain et documentaire – de William Eggleston à 
Peter Fraser door Axel Pleeck. In de reeks La Création contem-
poraine op do 21 november Le paysage en mouvement door 
Henri Bava en op do 5 december L’oeuvre psychotrope, de 
Victor Vasarely à Carsten Höller door Matthieu Poirier, tel-
kens om 20u. Info jap.be en bozar.be. Op ma 9 december om 
13u30 The benefits and future of  visual arts education door 
Professor Lois Hetland. Info vub.ac.be en bozar.be.

A-Z lezingen. Op di 26 november schrijver Oscar van den 
Boogaard, op di 3 december curator Tom Van Gestel, op di 10 
december Studio Formafantasma, op 17 december Alexander 
Blank. Telkens om 20u in Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, 
Hasselt. Toegang € 5. Reserveren via a-zlezingen.be.

The Knight’s Move. Op do 28 november vertelt de 
Californische kunstenaar Suzanne Lacy over haar werk als 
kunstenaar en ‘educator’. Op do 12 december houdt de 
Engelse architectuurcriticus Rowan Moore een lezing naar 
aanleiding van zijn recente boek Why We Build. Daarin stelt 
hij de vraag hoe architectuur eruit zou zien als ze niet werd 
gestuurd door marketingstrategieën, maar zich louter liet lei-
den door humanistische aspecten. Telkens om 20u in Stroom 
Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag . Inkom € 5. (stroom.nl)

Archeology of  the future: publieke paneldiscussie 
over talentontwikkeling. Naar aanleiding van het 
Amsterdam Art Weekend is er op zo 1 december om 16u 
een lezing/discussie in De Appel over de toekomst van de 
postacademische instellingen in Nederland. De Appel arts 
centre, Prins Hendrikkade 142, Amsterdam (deappel.nl).

Beeldende kunst
Walter Swennen. So Far So Good in WIELS is de allereerste 
grote retrospectieve van de Belgische schilder Walter 
Swennen (1948). Voorbije zomer was in het Culturgest in 
Lissabon reeds een overzichtstentoonstelling te zien met 
werk van de laatste zestien jaar. In Brussel zijn curatoren 
Dirk Snauwaert en Caroline Dumalin ambitieuzer. Ze heb-
ben er alles aan gedaan om een volledig overzicht te krijgen. 
Op de website van WIELS heeft zelfs een oproep gestaan om 
verloren of  vergeten werken terug te vinden. Met resultaat: 
verspreid over twee volle verdiepingen zijn meer dan hon-
derd werken verzameld, gemaakt tussen 1979 en 2013. De 
catalogus bevat een lijst met alle (identificeerbare) schilde-
rijen en nauwkeurige ‘biografische notities’. In de tekst van 
Olivier Mignon en Raphaël Pirenne, getiteld 1980-1981. 
De geboorte van de buikspreker, wordt de (late) intrede van 
Swennen in de kunstscene beschreven. Het lijkt erop dat 
hier een oeuvre voor het eerst het daglicht ziet – overzichte-
lijk, bespreek- en herkenbaar.
 De vraag is echter wat onder een oeuvre wordt verstaan. 
In 1972, zo staat in de biografie, woont Swennen als student 
psychologie een lezing van Jacques Lacan aan de UCL bij. 
Vervolgens kiest hij voor ‘Lacans interpretatie van de funda-
mentele regel van Freud – ‘zeg om het even wat, zonder 
angst om dwaasheden te vertellen’ – als een leidraad om zelf-
beheersing te omzeilen’. Artistieke ascese – een paar regels 
bedenken en zich daar vervolgens nauwgezet aan houden – 
is Swennen inderdaad vreemd. Dat blijkt ten overvloede op 
de tentoonstelling, die opgebouwd is uit groepjes van zes tot 
tien schilderijen. Waarom ze bij elkaar hangen is moeilijk te 
verklaren. Aan het begin van de eerste verdieping maken 
bijvoorbeeld Konijn & canard (2001) en Châlet en Continuer, 
beide uit 2009, deel uit van zo’n ensemble. Dat laatste werk 
is enigszins typisch, en met wat goede wil kan het als een 
artistieke beginselverklaring gelezen worden. Het gaat om 
een liggende, donkergrijze rechthoek, waarvan de randen 

DE PLAYER is still supported by Mondriaan Fund, City of Rotterdam Department of Culture, CBK Rotterdam, Stadsontwikkeling Rotterdam

Hillelaan 49d, 3072 JE, Rotterdam, The Netherlandswww.DEPLAYER.NL

HAUDIOFEEL

FOR ExCLUSIvE vINYL, PRINTED MATTER AND LIvE EvENTS

DOB 052  | BIGMAG. #5 | ETN-O | 12” picture disc | edition of 150 — This ETN-O package contains two engraved 12” picture discs and 
a beautiful semantic printwork. All patterns are weaved musical and visual notations stitched together in a silkscreened cover. with music 
by Lukas Ligeti, Norman/Mc Gee, Sukhai Samaru and Muhammer Shekki.
DOB 054 /DOB 057 | SESD  (Sculptural Electronic Sound Discs) Dennis De Bel, Gert-Jan Prins, Tom Verbruggen, Gijs Gieskes | 12” 
art-records | ltd edition of 10 | only available as box-set — Sculptural data insertion resulted into physical and dynamic sound objects. 
Poly uritane reproductions are used as a base in combination with electronic circuits. Comes with technical manual in a special box-set.
DOB 058 | POUR VOUS #1 | DAS DING | n.t. | 10” dubplate | ltd edition of 40 —  Our first release in the new 10” dubcut POUR vOUS 
series. Home cutted on 45 rpm with wide range grooves and at temperature of 40 degrees on thick 2 mm black or transparent blanks. 
Comes with repetative prints on paper, sticker and sleeve.
DOB 059 | Dept. of Public Sound #3 | Music & Torture 10” colored vinyl plus magazine —  with Lawrence Abu Hamdan, Branden w. 
Joseph, Ben Schot.
DOB 062 | POUR VOUS #2 | Sigtryggur Berg Sigmarsson | 10” dubplate | ltd edition 30 — with the sound registration of Sigtryggur Berg 
Sigmarsson’s performance in DE PLAYER at 27-04-2013. Stand up minimalisme from the bone. Comes with a full color booklet dealing with 
The Luxurous Life of an Avant Garde.
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DOB 060 Dept. of  Public Sound #4 | Music & Capitalistism  
with Johannes Kreidler.
DOB 061 Dept. of Public Sound #5 | Yodel  
with bart plantenga, Ergo Phizmiz,  Doreen Kutzke/Miriam 
van Imschoot, Phil Minton.
DOB 064 Kent Tankred | POUR VOUS #4
DOB 065 Marco Fusinato | Spectral Arrows
DOB 066 Sten Hanson | The Last Works

Walter Swennen

Chalet, 2009. Foto: Gilles Rentiers. Courtesy aliceday, Brussel

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

grafische vormgeving, (interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.
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Galerie 
Van  
Gelder
Yayati Papita, That 
Palpitating Talapati,  
invites friends to Galerie 
van Gelder in several sets 
of performances
aditya Mandayam, Bea 
McMahon and Juan-Pablo 
Villegas delgado
19/10–27/11

Joey Verberkt
Curator: Gerben Willers
19/10–27/11

Come back, Muse 
Sigurdur Gudmundsson
29/11-28/12

Amsterdam Art Weekend  
Performance:  
29/11, om 18:00
Opening: 
29/11, 17.00-20.00

nicolas Chardon
Opening: 
04/01, 17.00-19.00
04/01-12/02/2014

Galerie de  
exPeditie
Fotofever, Paris
Sylvie Zijlmans
15/11–17/11

Amsterdam Art Weekend  
29/11–01/12

Screened
leo Vroegindeweij
www.de-expeditie.com

art  
affairS
The Eye of the Beholder
a group show
15/11–14/12

Amsterdam Art Weekend  
29/11–01/12

Contemporary Indonesia: 
Maryanto
Curator: Heleen Sent
20/12–25/01

Slewe 
Gallery
Das andere Quadrat und 
Tondo
Günter tuzina
tot 23/11

Blow
adam Colton
29/11–28/12

Amsterdam Art Weekend
29/11 tot 01/12

Group Exhibition
Curator: Pierre Audi
18/01–22/02/2014

willeM  
BaarS  
ProJeCtS

temporarily no further 
shows planned

C&h art 
SPaCe
be yourself like  
everybody else
Clélia Zida
tot 23/11

too much too young
Joe holbrook
tot 23/11

solidified time
Carine weve
Opening:  
29/11, 17:00–19:00
29/11–18/01

Amsterdam Art Weekend  
29/11–01/12

Galerie 
Paul  
andrieSSe
Vessels
Keramiek |  Fles | Verf
Bert Boogaard & Stephen wilks
tot 01/12

Amsterdam Art Weekend  
30/11, 16:00: 
Optreden Naive Set 
29/11–01/12

dec 2013 – jan 2014: 
www.paulandriesse.nl

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 
020.623.62.37 
di-vr: 11-18u, za 14-18u,
 1ste zo/maand 14-17u
www.paulandriesse.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A 
020.625.72.14 
di-za: 13-18u
 1ste zo/maand 14-17u 
www.slewe.nl  
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nergens kaarsrecht zijn. Het kleurvlak is allesbehalve egaal, 
en er schemeren witte lijnen door, als van een basketbalveld. 
Over het grijs is het silhouet van een mouwloos onderhemd-
je geschilderd: de witte lijnen vervagen, en het kledingstuk 
komt niet volledig in beeld. Er staan schreefletters op de 
onderste helft van het doek: IXH XAN NIET – in het zwart, 
maar met een witte ‘schaduw’ aan de rechterkant. Het lijkt 
een opschrift als op een basketbalshirt – een naam, een team 
of  een nummer – ware het niet dat de lijn van het kleding-
stuk de letter N doorstreept. Een dergelijk wit hemdje wordt 
trouwens, in de Belgische spreektaal, een marcelleke 
genoemd. Verwijst Swennen daarmee naar Marcel 
Broodthaers, die net als hij de poëzie verliet om kunstenaar 
te worden? Alsof  dat nog niet genoeg hints zijn, zinspeelt de 
titel Continuer samen met de tekst op een zin van Beckett: ‘I 
can’t go on, I’ll go on’. Wie kan er hier niet verder? Is de toe-
schouwer voortdurend het spoor kwijt in deze stortvloed 
van onduidelijke tekens, halve suggesties en intelligente 
grapjes? Of  gaat het om de schilder die niet kan schilderen?
 Waarschijnlijk is het juister om aan te nemen dat 
Swennen niet wil schilderen – althans niet op de klassieke 
manier. In een tekst uit 1991, gepubliceerd in Kunst & 
Cultuur, heeft Bart Verschaffel daarop gewezen. Swennen 
wil schilderen, schreef  hij, ‘maar dan zo dat het schilder-
kunstige niet gebeurt. […] Wàt schilderen? Ik weet het niet 
– dit misschien, of  dat – niets eigenlijk, of  niets bijzonders.’ 
Ook de vele, vaak niet weinig contradictorische uitspraken 
van Swennen in interviews of  teksten, doen vermoeden dat 
hier een wat vermoeide schilder aan het werk is – vermoeid, 
omdat hij niet gelooft in de kracht van een schilderij om op 
een traditionele manier een verhaal te vertellen, een bood-
schap te presenteren of  een interpretatie uit te lokken. 
Tegen Bart De Baere zei Swennen in 1990, naar aanleiding 
van de tentoonstelling Artists (from Flanders) in Venetië: ‘Als 
je denkt dat kunst een middel is om het leven te veranderen, 
een medium om iets te zeggen, dan haal je de dingen door 
elkaar.’ Zoveel illusieloosheid, zo weinig affirmatie – en So 
Far So Good is pas begonnen!
 Het getuigt, paradoxaal genoeg, van curatoriële ascese om 
dit oeuvre niet toch een boodschap, een richting of  zelfs 
maar een paar grondlagen toe te kennen. De zes interessan-
te categorieën die Dumalin in de bezoekersgids presenteert 
– zoals ‘Onderwerpen zonder verhaal’ of  ‘Citeren en replice-
ren’ – krijgen in de tentoonstelling geen weerklank. Die is 
immers opgebouwd uit ‘associatieve accrochages’ waarvan 
de zin zoals gezegd nauwelijks is te achterhalen. Het gevolg: 
een bezoek aan So Far So Good wordt een chaotische zoek-
tocht, een voortdurend van nul beginnen, schilderij na 
schilderij, om telkens weer te beseffen dat je samen met de 
kunstenaar met lege handen staat. Als er vervolgens een 
eindeloze reeks tekeningen wordt tentoongesteld, samen 
met een prikbord boordevol handgeschreven notities van de 

kunstenaar, krijgt de illusieloosheid uiteindelijk iets heel wil-
lekeurigs. Is het toeval dat een van de weinige sculpturen op 
de expositie, Oscar uit 2003, een foert-gebaar verbeeldt?
 Dit alles neemt niet weg dat er prachtige werken hangen. 
Waar ze hangen is nauwelijks van belang, net zoals de volg-
orde in de catalogus niets uitmaakt. Zo is er Veronica uit 
2007: een vrouw hangt de was op – of  zijn het drogende, 
kleurige schilderijen? De alledaagsheid krijgt iets melancho-
lisch, niet in het minst (opnieuw) dankzij de titel: Veronica, 
zo staat in de Bijbel, verfriste het gelaat van Christus, en in 
het doek bleef  een afdruk van diens gezicht achter. De doeken 
op Veronica van Swennen zijn leeg – of  althans monochroom, 
in verraderlijk opgewekte kleuren. In de treurige afstande-
lijkheid, in de uitdrukking van het onvermogen tot commu-
nicatie, lijkt het werk van Swennen iets gemeen te hebben 
met dat van Jan Vercruysse. Die leeftijdsgenoot is een van de 
ontelbare kunstenaars waarnaar Swennen verwijst, name-
lijk in het werk Une très riche heure avec Jan Vercruysse uit 
2003, verborgen in een hoekje van de tweede verdieping van 
WIELS. In een letterlijk naar binnen gekeerde sierlijst staat 
een burcht afgebeeld in een Vlaams landschap, beschermd 
door een ridder met een zwaard. Aan een galg op een bergtop 
bungelt een lijk. Een sarcastische parodie? Of  eerder een 
hommage aan een collega-kunstenaar die net niet om het 
even wat zegt, die zeer precieze, doordachte kunst maakt, en 
die in het consciëntieus werken aan een oeuvre wél gedreven 
is door de angst om dwaasheden te vertellen? Het zou kun-
nen. In elk geval is So Far So Good geen geheel succesvolle 
overzichtstentoonstelling, en vormt de tegelijkertijd onwilli-
ge en ongeremde schilderkunst van Swennen niet zomaar 
een oeuvre. Christophe Van Gerrewey

p Walter Swennen, So Far So Good, tot 26 januari 2014 in 
WIELS, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.53; 
www.wiels.org).

Kerry James Marshall – Schilderijen en zo. De over-
zichtstentoonstelling Schilderijen en zo van De Afro-
Amerikaanse schilder Kerry James Marshall (°1955, 
Alabama, VS) wordt treffend ingeleid door het werk Black 
Artist (Studio View) (2002). Dit met ultraviolet licht gefoto-
grafeerde zelfportret toont Marshall terwijl hij achterover-
leunt in een zetel en zijn schilderij 7am Sunday Morning 
bestudeert. De lamp doet zijn witte hemd hel oplichten, ter-
wijl zijn lichaam, zijn atelier en zijn werk amper te ontwa-
ren zijn in de donkerblauwe duisternis van de foto. Marshall 
stelt al sinds het eind van de jaren zeventig consequent de 
ondervertegenwoordiging van Afro-Amerikanen in de wes-
terse kunstgeschiedenis centraal in zijn werk. Hij doet dit 
door hen af  te beelden in dagelijkse taferelen, zoals The 
Garden Party (2003), als iconische schoonheden in La Venus 
Negra (1984), als politieke rolmodellen met Believed to be a 
Portrait of  David Walker (ca. 1830) (2009) of  door zwarte 
tegenhangers te creëren van iconische werken uit de ‘witte’ 
kunstgeschiedenis zoals Nude (Spotlight) (2009), een ver-
wijzing naar de naakte blanke vrouw in Olympia (1863) 
van Édouard Manet. Door de inhoudelijke consistentie die 
het oeuvre van Marshall kenmerkt, lijkt de thematische 
structuur waarin de tentoonstelling zijn werk vat, soms wat 
gekunsteld. De verdere onderverdeling in subthema’s als 
‘het alledaagse’, ‘de notie van schoonheid’, ‘herdenking’, 
‘de beeldbank’ en ‘de aanpak van de kunstgeschiedenis’ 
vormen niet echt een verhelderende toegang tot de werken. 
De categorieën voeren een vereenvoudiging door die botst 
met hun individuele kwaliteit en complexe gelaagdheid.
 De centrale hal van het M HKA biedt plaats aan ‘het alle-
daagse’. In het oog springt de in grote lichtbakken gepre-
senteerde comic Adrift met de Afro-Amerikaanse superheld 
Rythm Mastr in de hoofdrol. Een man met afrokapsel 
bevindt zich op een rondzwevende rotsblok in het heelal. 
Tegenover hem een zwarte vrouw. ‘No, I can’t go back. Not 
now!’, schreeuwt ze hem toe. Om hen heen: sterren, kome-
ten, satellieten. De futuristische vervreemding is echter niet 
helemaal doorgevoerd. Rythm Mastr houdt een djembé 
onder de arm. De personages staan op brokstukken die de 
contour van het Afrikaanse continent hebben. In de zijwan-
den is een Afrikaans masker gehouwen. Het werk maakt 

deel uit van Marshalls Dailies (1999-2000), een reeks strip-
verhalen waarin de superheld een groep tieners uit een 
Afro-Amerikaanse stedelijke wijk te hulp schiet om uit de 
vicieuze cirkel van straatcriminaliteit te ontsnappen. Hij 
maakt hiervoor gebruik van ritmische drumpatronen en 
traditionele Afrikaanse symbolen en gebruiken. De tekenin-
gen maken een synthese van meerdere topoi die Marshalls 
werk overheersen: black power, de stedelijke realiteit van  
– utopische – woningbouwprojecten rond grote Amerikaanse 
steden, economische handicaps, etnische identiteit, de mate 
waarin ons referentiekader door de heersende beeldcultuur 
wordt gedetermineerd.
 Dezelfde bekommernissen spelen in de panoramische 
twaalfdelige houtsnede Untitled (1999). Het vijftien meter 
lange werk vormt een filmisch beeldverhaal van een huise-
lijk gebeuren. In een anonieme rasterstad verschijnt een 
roze salon waar zes zwarte mannen verpozen. Ze serveren 
thee, zitten gemoedelijk te converseren, op de canapé of  op 
het tapijt. Hun borden zijn her en der achteloos neergezet. 
De bloemen op de vensterbank staan in bloei, de deur naar 
de slaapkamer is halfopen gezet. Marshall construeert een 
klassiek burgerlijk tafereel, waarin de zwarte mannen bijna 
even zonevreemd lijken als de monochrome zwarte schil-
derwerken aan de muur van het salon. Achterin de mezza-
nine van dezelfde hal hangen de drie portretten Scout Boy 
(1995), Scout Girl (1995) en Scout Master (1996). Hier 
dwingt Marshall drie zwarte figuren in een statige en for-
mele houding, en een scoutsuniform – een vrijetijdsbeste-
ding die traditioneel voor de blanke middenklasse is gereser-
veerd. Stervormige aureolen lijken hen de status van held te 
verstrekken. Op hun rechtermouw is de Amerikaanse vlag 
gestikt. Hun houding is trots, maar de uitdrukking op hun 
gelaat is gespannen. De linkerhand van de Scout Master 
maakt een vuist. Marshall voorziet de schilderijen van een 
ongemakkelijke ondertoon, die zich in het vervolg van de 
tentoonstelling doorzet. In het deel ‘herdenking’ wordt die 
toon expliciet politiek. Zo toont het werk We mourn our loss 
# 4 (1998) de beeltenissen van Martin Luther King, John 
en Robert Kennedy. Het portret van JFK is evenwel ver-
mengd met dat van Marshalls vader. Het zichzelf  inschrij-
ven in de geschiedenis door er nieuwe elementen aan toe te 
voegen of  door er zelf  beelden voor te creëren, is een belang-
rijke drijfveer die kadert binnen de ambitie van Marshall om 
mee de Afro-Amerikaanse identiteit vorm te geven. 
Tekenend hiervoor is bijvoorbeeld het schilderwerk Believed 
to be a Portrait of  David Walker (ca. 1830). Marshall eert de 
negentiende-eeuwse kleermaker die zich verzette tegen de 
slavernij met een fictief  statieportret.
 Een gelijkaardige ambitie koestert de kunstenaar met 
betrekking tot de kunstgeschiedenis. Marshall bekwaamde 
zich eerst in schildertechnisch opzicht om zwarte figuren op 
indringende wijze weer te geven, zonder zich daarbij op veel 
historische voorbeelden te kunnen beroepen. De ‘crisis van 

Prix de  
rome 2013

— 
FALKe  

PiSANo

Christian FriedriCh  

— 

Falke Pisano 

— 

remCo torenbosCh 

—

ola VasiljeVa

Prix de rome tentoonstelling met 
werk van finalisten Prix de rome 2013 

26 oktober 2013 – 26 januari 2014 

de appel arts centre,  
Prins hendrikkade 142, amsterdam
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Walter Swennen

Konijn & canard, 2001. Cera Collection/M-Museum, Leuven

Kerry James Marshall

Nude (Spotlight), 2009. Courtesy Defares Collection, Nederland
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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

World Without Objects
Stephen Willats

13/10–30/11 
New Book “World without Objects”  
Stephen Willats, with text by the artist

Luc Deleu
Opening: 05/12, 18:00–21:00 
05/12–25/01/2014

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

Johan Gelper
tot 23/11

Kasper Bosmans, Julius Peeters, 
Ester Vannuten, Christian Van 
Haesendonck, and private collec�collec�
tion Henri Van de Heyning

tot 23/11

Land of Space and Optimism
Marcin Dudek

Opening: 05/12, 18:00–21:00
06/12–18/01/2014

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

ONWARDS…
Alexandra Crouwers, Frederik 
Heyman, Lisa Jeannin & Rolf 
Schuurmans, Yannick Val Gesto, 
Yasmin Van Der Rauwelaert

Opening: 21/11, 19:00
21/11–21/12

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

Black is the Drawing
Richard Serra

tot 01/12

Antoni Tàpies
05/12–26/01/2014

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

Prijs Bernd Lohaus
Maurice Blaussyld

tot 24/11

TE KOOP
bijna 100 edities en publicaties, 
uitgegeven door Etablissement 
d’en face, LLS 387 en  
MOREpublishers

Opening: 05/12, 18:00
6/12–24/12 (van Sinterklaas- tot  
Kerstavond)
open: thu–sun, 14:00–18:00 + mon 23/12 & 
thue 24/12, 14:00–18:00

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

Twice
Marlene Dumas, Luc Tuymans

tot 21/12

Susan Hartnett, Johannes Kahrs
Opening: 19/01, 15:00–18:00
22/01–22/02

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

Sun Photographs
Zoe Leonard

tot  07/12

A Whole Range of Furtively 
Titillating Stereotypes

Curated by Koenraad Dedobbeleer
Opening: 11/12, 18:00–21:00
11/12–25/01/2014

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

WHAT I SEE vieuw from a  
Window of My Other House
James Brown

tot 07/12

High-Lights II
Armando, Stijn Bastianen, Louise 
Bourgeois, Robbert Fortgens, Jan 
Henderikse, Ewerdt Hilgemann, 
Anselm Kiefer, Mario Merz, Stu�
dio Job, Andy Warhol

tot 07/12

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

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

tot 30/11

Armen Eloyan
05/12–25/01/2014

TVLG_Yard
Atelier Van Lieshout

05/12–25/01/2014

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

Double Tête
Hamid El Kanbouhi

tot 23/11

Images and Colors
Stijn Cole

Opening: 05/12, 18:00–21:00
06/12–11/01/2014

Entering the picture
Stefan Peters

Opening: 05/12, 18:00–21:00
06/12–11/01/2014

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

Traditions/Transformation.  
Four Contemporary Artists  
from India
Meenakshi Sengupta, Narendra 
Yadav, Priyanka Choudhary, 
Roshan Chhabria

Curated by Abhay Maskara
tot 24/11

Bert De Beul
05/12–25/01/2014

Stieglitz19
Klapdorp 2, 2000 Antwerp
+32 (0)495 515 777
www.stieglitz19.be
wed–thu, 14:00–18:00
fri, 15:00-18:00
sat, 14:00-18:00

Once, Still and Forever
Jessica Backhaus

07/11–22/12

Chinese Spring #2 
Photographic works of Chi Peng, 
Ren Hang, 223, Zhe Chen , 
Liu Xiufang. Avant garde wood�
prints from China

19/01–01/03
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de representatie’ die zijn blanke generatiegenoten zoals 
John Baldessari of  Chris Burden over de kunstpraktijk uit-
riepen, liet hij aan zich voorbij gaan. ‘Vanuit een achterge-
stelde situatie strijd je nooit met gelijke wapens.’ Marshall 
kwam daarmee tot een eigenzinnige kunstpraktijk, die 
onder meer figuratieve schilderijen, experimentele fotogra-
fie, collages, stripverhalen en installaties omvat. Het luik ‘de 
aanpak van de kunstgeschiedenis’ illustreert ook de clash 
van de extremen die Marshalls werk soms kenmerkt. Het 
abstracte monumentale drieluik bestaande uit Red (If  They 
Come in the Morning) (2011), Black (Untitled) (2012) en 
Green (Unititled) (2012) verwijst zowel naar het iconische 
werk Who’s afraid of  red, yellow and blue van Barnett 
Newman als naar de kleuren van de pan-Afrikaanse vlag 
van Marcus Garvey, die overigens ook elders in de tentoon-
stelling opduiken. De harde, activistische toon van het 
werk, dat ook een citaat van schrijver en burgerrechtenac-
tivist James Baldwin incorporeert, wordt in de aanpalende 
rotonde ‘gesust’ met de lieflijk ogende Vignettes (2005-
2008): vijf  in rococostijl uitgewerkte taferelen van een ver-
liefd, zwart stel. Tussen de guirlandes door schemeren ech-
ter de kaart van Afrika, een gebalde vuist en de ogen van 
een panter. Birgit Cleppe

p  Kerry James Marshall. Schilderijen en zo, tot 2 februari 
2014 in het M HKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/260.99.99; www.muhka.be).

Philip-Lorca diCorcia. De overzichtstentoonstelling van 
Philip-Lorca diCorcia (°1953) in De Pont in Tilburg verza-
melt de verschillende reeksen die de Amerikaanse fotograaf  
sinds het midden van de jaren 70 gemaakt heeft. Ze worden 
niet chronologisch getoond: de eerste reeks die de toeschou-
wer aantreft, is de recentste (en nog onvoltooide) serie East 
of  Eden. De narratieve complexiteit van de reeks getuigt van 
de tomeloze ambitie van deze fotograaf. Alhoewel sommige 
beelden Bijbelse associaties oproepen (de zondeval door de 
appelboom, Sodom en Gomorra door twee honden die in 
een luxueus, onberispelijk interieur naar een pornofilm aan 
het kijken zijn) gaat het in deze reeks nooit om een letterlijke 
vertaling of  een gezochte (kitscherige) actualisering van 
religieuze taferelen. De scènes zijn gesitueerd in herkenbare 
landschappen en interieurs, wat de kijker ertoe aanzet om 
de beelden toch vooral te lezen als suggestieve metaforen 
voor de morele toestand van het hedendaagse Amerika.
 Fotografie wordt hier tegennatuurlijk ingezet. DiCorcia 
doet er alles aan om het beeld uit de letterlijkheid van de 
registratie te trekken en over te hevelen naar een domein 
waar de mechanisch opererende fotocamera niet vanzelf-
sprekend lijkt thuis te horen: de wereld van het verhaal, van 
de fictie. Om dat te bereiken zet hij een aantal formele 
instrumenten in. Hij gebruikt kleur om zijn beelden emotio-
neel op te laden, hij vervangt een neutraal, beschrijvend 
licht door een interpreterende, bijna cinematografische 
lichtvoering en hij kiest voor enscenering als een instru-
ment van controle, van onderwerping van het beeld aan de 
wil van de fotograaf-regisseur. Het is dit samenspel tussen 
kleur, licht en enscenering dat ervoor zorgt dat de beelden 
verhalend worden, dat ze van een zekere narratieve span-
ning worden voorzien.
 Tegelijkertijd waakt diCorcia erover dat deze verhalende 
impuls nooit ontspoort in uitzinnige ensceneringen zoals 
we die kennen uit de contemporaine modefotografie (ook 
een domein waarbinnen diCorcia overigens actief  is, al heb-
ben de curatoren besloten dat werk niet op te nemen in deze 
overzichtsexpo). Best zouden we zijn beelden kunnen 
omschrijven als ‘documentaire ficties’. Deze hybriditeit is 
wellicht nog het duidelijkst zichtbaar in de oudere reeksen 

Streetwork (gemaakt tussen 1993 en 1999) en Heads 
(gemaakt tussen 2000 en 2001) waarmee de tentoonstel-
ling afsluit. In beide reeksen richt de fotograaf  zijn camera 
op passanten in de straat, maar gebruikt hij het (aanwezige 
of  artificieel toegevoegde) licht om de neutrale doorgangs-
ruimte om te vormen tot een theatrale scène. De vraag stelt 
zich echter wat of  wie we hier nu precies ontmoeten? Welk 
inzicht leveren deze fictionele registraties precies op?
 De serie Heads geeft een duidelijk antwoord op die vraag. 
DiCorcia legde hier voorbijgangers vast die toevallig onder 
een enkelvoudige lichtbundel passeren. Het gelaat dat in die 
kegel van licht gevangen wordt, blijft hier echter even 
ondoorgrondelijk als het duister dat het omringt. 
Voortdurend wordt de kijker geconfronteerd met een 
‘gezicht’ waarvan niets valt af  te lezen, met een opaak ding. 
Wat diCorcia ook voor zijn camera brengt (mens, dier of  
object), het transformeert bijna altijd tot een ondoorgron-
delijke aanwezigheid. 
 Kijk maar naar de personages die her en der opduiken in 
A storybook life (een gefictionaliseerde autobiografie) en tel-
kens een schijnbaar simpele handeling stellen. We zien een 
vrouw die op een liftknop drukt, een man die het plafond 
schildert, een vader en dochter die elkaar over een hoop 
zand heen vragend aankijken, een zittende man die een 
vogel in een kooi beloert, een kokkin die voor zich uitstaart, 
haar groot keukenmes, waarvan het lemmet nog net het 
licht van de flits weerspiegelt, bevroren in een hakkende 
beweging… De fotografische opname snijdt hun handelen 
af, een brutale cesuur die hen meteen in een staat van wei-
felende introspectie brengt. Hier loopt niets gesmeerd: de 
handeling stokt en stuit op een onvermoed (en blijkbaar 
onuitsprekelijk) obstakel. Ergens halverwege lijken de per-
sonages oorsprong en doel van hun handelen vergeten te 
zijn en ten prooi te vallen aan een acute ervaring van zin-
loosheid. Voor even schijnen ze zich buiten de ‘normale’, 
rationele en zinstichtende verhouding tussen mens en 
wereld te bevinden. 
 De enscenering geeft hier zicht op een alternatieve ruimte 
waar voor een kort moment (de duur van een flits) een 
‘onmogelijke’ verhouding tussen mens en wereld kan zicht-
baar gemaakt worden. Een moment van verwondering, van 
verbijstering ook. Eerder dan een helder, duidelijk leesbaar 
tafereel aan te bieden, wensen deze beelden ons te confron-
teren met een existentieel vraagstuk, met een raadsel van 
epische proportie, een cruciaal moment waarop werkelijk 

alles in het geding is. De manoeuvres van de fotograaf  bren-
gen afgebeelde en kijker tot eenzelfde staat van radeloos-
heid. Ondanks al het narratieve gedruis bieden diCorcia’s 
beelden zicht op een ruimte waar er vooral een (ongemak-
kelijke) stilte heerst. Kijken naar de beelden van diCorcia is 
een oefening in zinledigheid. Steven Humblet

p  Philip-Lorca diCorcia, Foto’s 1975-2012, nog tot 16 
januari in De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg 
(013/543.83.00; www.depont.nl).

Oskar Kokoschka. Mensen en beesten. Het is van 1958 
geleden dat van de Oostenrijkse kunstenaar Oskar 
Kokoschka een tentoonstelling plaatsvond in Nederland, 
toen ook al in het Museum Boijmans Van Beuningen. Het 
initiatief  voor de huidige grote retrospectieve komt van 
gastconservator Beatrice von Bormann, die eerder de suc-
cesvolle tentoonstelling Max Beckmann in Amsterdam maak-
te voor het Van Gogh Museum. Ook voor Kokoschka lijken 
de bezoekers in groten getale op te dagen, waarbij velen zich 
in groep laten rondleiden.
 Kokoschka brak in het Wenen van Sigmund Freud door 
met nerveuze psychologische portretten van figuren uit de 
culturele en maatschappelijke elite. De nadruk ligt op de peri-
ode die loopt van 1904, wanneer Kokoschka gaat studeren 
aan de progressieve Weense Kunstgewerbeschule, tot de 
jaren 30, wanneer hij door de opkomst van het nationaalso-
cialisme genoodzaakt is te vluchten. De jaren tussen de 
Tweede Wereldoorlog en zijn dood in 1980 krijgen relatief  
weinig aandacht. Kokoschka werd 94 en had eind jaren 40 
de belangrijkste ontwikkelingen in zijn werk reeds doorge-
maakt. Bovendien ging hij niet met zijn tijd mee. Hij zette zich 
af  tegen de kunst van de abstract expressionisten en had wei-
nig op met ‘experimenten’ in de naoorlogse moderne kunst. 
 De tentoonstelling is thematisch/chronologisch ingedeeld, 
met als thema’s ‘Kunststudent’, ‘Kring rond Loos’, ‘Der 
Sturm’, ‘Dresden’, ‘Alma’, ‘Kinderen’, ‘Dieren’, ‘Politiek’, en 
tot slot een ‘Epiloog’. Deze thema’s worden geïntroduceerd 
middels ronde kiosken op grote cirkelvormige rode tapijten. 
Ze refereren aan de stadskiosken van de vroege twintigste 
eeuw en bevatten grote zwart-witfoto’s van de kunstenaar of  
zijn grote liefde Alma Mahler, waar de inleidende teksten 
overheen zijn gezet. Bovenop de kiosken worden de thema’s 
in zwierige gouden letters aangekondigd. De sfeervolle aan-
kleding maakt de omvangrijke, doorgaans problematische 
tentoonstellingsruimte warmer en intiemer, maar contras-
teert ook scherp met het radicale imago van de kunstenaar.
 Hoewel de titel suggereert dat de tentoonstelling een twee-
deling bevat tussen portretten van mensen en dieren is 
slechts een van de 9 thema’s aan dieren gewijd. Het Boijmans 
bezit met De mandril (1926), geschilderd in de dierentuin 
van Londen, een van zijn opmerkelijkste dierenschilderijen. 
Interessant is dat het thema dieren tegenover het thema kin-
deren is geplaatst. De dieren zijn krachtig en kleurrijk gepor-
tretteerd, en de kinderen dromerig en zacht. Veel moderne 
kunstenaars zochten inspiratie in zogenaamde primitieve 
culturen, maar koppelden het primitivisme tevens aan het 
dierlijke en de kinderlijke onschuld of  puurheid.
 Uit de loopbaan van Kokoschka kunnen we opmaken hoe 
belangrijk het is om goede contacten te hebben in de kunst-
wereld. De modernistische architect Alfred Loos onder-
steunde hem financieel en introduceerde hem bij talrijke 
invloedrijke personen zoals Herbert Walden, de oprichter 
van het kunsttijdschrift en later de kunstgalerie Der Sturm 
(1910 en 1912), terwijl de kunsthandelaar Paul Cassirer 
het in de jaren 20 mogelijk maakte dat Kokoschka kon 
rondreizen. In de tentoonstelling worden voorts veel ver-
banden gelegd tussen Kokoschka’s leven en zijn werk, zoals 

galerie TRANSIT 
17.11 - 22.12.2013   

Thomas RAAT 
The Experimenter’s Dilemma     

Zandpoortvest 10 - BE 2800  Mechelen  T +32 15 336 336    M +32 478 811 441
transit.be - art@transit.be - vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak

Onder den Toren 12A
2800 Mechelen 
T 015 29 40 00
open: vr-zo 
13u-18u, gratis
cultuurcentrummechelen.be

WIM
WAUMAN
paraphernalia

On the status
of inspirational

objectsDe Garage
19.10

– 15.12.2013

Met: Pawel Althamer, Cosima Von Bonin, Carol Bove, Matthew Brannon, Marcel 
Broodthaers, Theo Cowley, Jeremy Deller, Haris Epaminonda, Hans-Peter 
Feldmann, Felix Gmelin, Daan Van Golden, Hella Jongerius, Scott King, 
Josephine Meckseper, Boris Mikhailov, Sarah Ortmeyer, Man Ray, Gerard 
Ruhm, Joachim Schmid, Joëlle Tuerlinckx, Julie Cockburn, Catherine Lommee, 
Julia Rometti & Victor Costales, Jan Wawrzyniak

Cultuurcentrum Expozalen
5.10 – 15.12.2013 
Curator: Sayoko Nakahara
i.s.m. FRAC Nord-Pas de Calais

Guy KokkenStargazer
Cultuurcentrum
Mechelen

26.10–
15.12.13

Philip-Lorca diCorcia

Head #10, 2001. Courtesy de kunstenaar & David Zwirner, New York/Londen
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Opgericht door/Established by Jonas Staal in 
samenwerking met/in collaboration with BAK, 
basis voor actuele kunst

15.11– 22.12.2013

Een nieuwe academie die politieke organisaties, 
betrokken met het progressieve vraagstuk, 
uitnodigt om hun visie op de rol van kunst en 
cultuur in politieke strijd te delen met 
kunstenaars en studenten.

A new academy that invites political 
organizations invested in the progressive 
political project to share with artists and 
students their views on the role of art and 
culture in political struggles.

Sessie/Session I:
Towards a People’s Culture
15.11.–24.11.2013

Sessie/Session II:
Collective Struggle of Refugees: 
Lost. In Between. Together.
29.11.–08.12.2013

Sessie/Session III:
Leaderless Politics
13.12.–22.12.2013
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de invloed op zijn schilderijen van zijn obsessionele liefde 
voor de weduwe van Gustav Mahler, die hem tegen het 
begin van de Eerste Wereldoorlog in de steek liet voor de 
modernistische architect Walter Gropius. Overigens liet 
Kokoschka na de beëindiging van hun relatie een grote stof-
fen pop naar haar evenbeeld maken, een pop die moest die-
nen als model, maar die hij ook als substituut voor Alma 
naar het theater meenam. Dikwijls zijn psychobiografische 
benaderingen van een oeuvre vergezocht, maar in het geval 
van Kokoschka lijken ze enigszins gerechtvaardigd, omdat 
hij zelf  deze verbanden benadrukte. Zo schreef  hij over zijn 
(zelf)portretten: ‘Ik ben ermee tevreden dat ik portretten 
schilder omdat ik het kan en daarin mijn weg naar het men-
selijke zie, een spiegel die mij toont wanneer en waar en wie 
en wat ik ben.’
 De biografische benadering wordt onderstreept door de 
documentaire film van Hennes Reinhardt Oskar Kokoschka – 
Ein Selbstporträt (1966) die integraal wordt vertoond, maar 
waarvan ook fragmenten terugkomen in de audiotour en 
zelfs in een nogal curieus vraaggesprek met ‘Bregje van der 
Laar’ in een voor Boijmans gemaakte productie van Els 
Hoek. Kokoschka leidde een veelbewogen leven. Naast een 
aantal stormachtige affaires maakte hij twee wereldoorlo-
gen mee. In de Eerste Wereldoorlog meldde hij zich vrijwillig 
aan voor de cavalerie en hij keerde zwaargewond en getrau-
matiseerd terug van het front. Nog voor de Tweede 
Wereldoorlog zich aandiende, en voordat zijn werk in 1937 
op de beruchte Entartete Kunst-tentoonstelling werd 
getoond, vluchtte hij naar Praag en later naar Londen. Hij 
zou nooit naar zijn vaderland terugkeren. Zijn oude dag 
bracht hij door in Zwitserland. Zijn kritische politieke hou-
ding wordt geïllustreerd door een zelfportret uit 1937 en het 
schilderij Het rode ei (1940-41), een allegorie op de mislukte 
pacificatiepoging van Chamberlain. De tentoonstelling ein-
digt met zijn laatste zelfportret (1971-72), waarin hij lijkt te 
anticiperen op zijn aanstaande ontmoeting met de dood.
 Kokoschka was een hartstochtelijke man en een gepassio-
neerde schilder. Met zijn portretten wilde hij onder de huid 
van zijn modellen kruipen, en hun innerlijke ziel of  aura, 
zoals hij dat noemde, blootleggen. Het is allemaal op te maken 
uit de tentoonstelling, maar toch blijft het radicale karakter 
van zijn werk onderbelicht. De indruk wordt haast gewekt 
dat hij zich na de jaren 20 niet veel meer heeft ontwikkeld. 

Het is vooral het vroege werk dat de aandacht trekt, zoals het 
portret van Loos (1909) of  het dubbelportret van Mardersteig 
en Heise (1919), eveneens in de collectie van het museum, 
en de illustraties die hij in opdracht van de Wiener Werkstätte 
maakte voor sprookjes als Hert, vos en tovenaar (1907) of  Die 
träumenden Knaben (1908). Deze kleurenlitho’s in rood, 
blauw, groen en geel zien er nog steeds fris en helder uit, alsof  
ze net van de pers zijn gerold.  Sandra Kisters

p Oskar Kokoschka. Mensen en beesten, tot 19 januari 2014 in 
het Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20,  
3015 CX Rotterdam (010/441.94.00; www.boijmans.nl).

De herontdekking van de wereld in Huis Marseille. 
Het museum voor fotografie Huis Marseille, gelegen aan de 
Keizersgracht in Amsterdam, werd veertien jaar geleden 
opgericht met financiële steun van Stichting De Pont. In 
2007 kocht het museum het aangrenzende, monumentale 
pand om het met het reeds in gebruik zijnde gebouw samen 
te voegen. Delen van de 17de- en 18de-eeuwse interieurs 
zijn in ere hersteld.
 Begin september opende het in omvang verdubbelde 
museum zijn deuren met de grote openingstentoonstelling 
De herontdekking van de wereld. Werk van veertien 
Nederlandse fotografen wordt getoond vanuit de centrale 
vraag wat fotografie als artistiek medium betekent in onze 
digitale wereld. Wat is de betekenis van foto’s in een wereld 
waarin fotografie voor iedereen direct toegankelijk is en 
waar we gewend zijn geraakt aan een continue beelden-
stroom. In de introductie wordt gesteld dat ‘een nieuwe ont-
dekkingsreis in de fotografie in volle gang is’. Een jonge 
generatie kunstenaars die opgroeide in het digitale tijdperk, 
keert terug naar de kern van het medium: de camera, de 
beelddrager en het lichtgevoelige materiaal. De meeste wer-
ken in de tentoonstelling zijn dan ook analoog. Deze terug-
keer naar het ambachtelijke – een tendens die zich overi-
gens ook voordoet in andere artistieke disciplines – kan 
begrepen worden als een directe reactie op het massale con-
sumptieve gebruik van fotografie. In de tentoonstelling 
wordt het opvallend romantisch geformuleerd: ‘De innerlij-
ke kracht van een artistiek medium wordt ingezet om de 
externe werkelijkheid te doorgronden […] Als iets de heden-
daagse artistieke beeldtaal van de fotografie lijkt te karakte-
riseren is dat wel een gepassioneerde onderzoeksgeest, een 
wens te visualiseren wat er zich achter het zichtbare bevindt 
om te ontdekken uit welke componenten onze waarneming 
nu eigenlijk bestaat, en te onderzoeken hoe ‘echt’ of  ‘onecht’ 
die waarneming eigenlijk is.’ Nogal een karakterisering die 
de veertien participanten op hun bordje geschoven krijgen.
 De nachtelijke landschappen van Awoiska van der Molen 
die te zien zijn in de Louis XIV-stijlkamer op nummer 399 
vragen om een langdurige beschouwing. Maanverlichte 
bladeren en bergtoppen doemen op uit een moeilijk door-
dringbare duisternis. De lange sluitertijd van de camera die 
nodig is in het donker (gemiddeld een kwartier per opname) 
en het langdurige procedé van het afdrukken op barietpa-
pier dragen bij aan de drukkende traagheid die van haar 
werk uitgaat.
 Ook Simon van Til onderzoekt de technische mogelijkhe-
den van zijn camera in combinatie met tijd en licht. In het 
werk Night laat hij zijn camera acht uur lang, van zonson-
dergang tot zonsopgang, de hemel vastleggen, wat een 
monochroom blauw vlak opleverde. Hiermee doorbreekt 
hij de norm in de fotografie om dingen af  te beelden zoals ze 
zich aan ons voordoen en gebruikt hij de camera als instru-
ment om verder te kijken dan het zichtbare. De vraag is of  
het natuurlijke verschijnsel dat Van Til hier vastlegt niet 
interessanter is dan het beeld op zich.
 In haar recente landschapsfoto’s van Madagascar brengt 
Scarlett Hooft Graafland subtiele verschuivingen aan in de 
werkelijkheid door met plaatselijke attributen bepaalde 
kenmerken van het landschap te benadrukken. Haar com-
posities en kleuren zijn helder en treffend, maar minder ver-
rassend dan de vroegere series die zij maakte in Bolivia en 
Noorwegen. De kleurrijke stillevens van Elspeth Diederix 
doen bijna als vanzelfsprekend het gebruik van digitale 
manipulatie veronderstellen, terwijl ze enkel het resultaat 

zijn van een zorgvuldige enscenering en belichting. Heel 
anders zijn de fruitstillevens en landschappen van Popel 
Coumou, waarin zij de grenzen van het werkelijke opzoekt. 
Van een geschilderd stilleven maakt zij een kleien minia-
tuurversie, die zij vervolgens weer fotografeert en op groot 
formaat afdrukt.
 In een zaal op de begane grond wordt de bezoeker omringd 
door monumentale foto’s uit de serie Hier woont mijn huis 
van Eddo Hartmann. Op minutieuze en systematische wijze 
legt hij de vertrekken van zijn ouderlijk huis vast, dat hij 21 
jaar eerder ontvluchtte wegens zijn gewelddadige vader. 
Hartmann herontdekt in deze foto’s een weggestopt verle-
den en maakt de toeschouwer deelgenoot van zijn zoek-
tocht. Het authentieke, maar vervallen interieur, waarin de 
sporen van een gezinsleven nog zichtbaar zijn, heeft een 
cinematografische kwaliteit en doet denken aan de vroegste 
lichtbak van Jeff  Wall, The Destroyed Room, waarin de kun-
stenaar een directe verwijzing maakt naar het iconische 
schilderij De dood van Sardanapalus van Delacroix. Terwijl 
Wall ensceneert en zich expliciet verhoudt tot de schilder-
kunst, staat het werk van Hartmann duidelijk in een docu-
mentaire traditie. De zaaltekst laat dit aspect opmerkelijk 
genoeg buiten beschouwing. Ook elders blijven raakpunten 
met toegepaste vormen van fotografie onbenoemd. Bij de 
foto’s van modefotografen als Viviane Sassen, Hellen van 
Meene en het duo Scheltens en Abbenes wordt de autono-
mie en de kunstzinnige aard van het werk benadrukt, ter-
wijl de gebruikte technieken duidelijk afkomstig zijn uit de 
modefotografie.
 Wel worden de kunstenaars om de haverklap in een schil-
derkunstige traditie geplaatst. De foto’s van oogschaduw-
doosjes van Scheltens en Abbenes worden vergeleken met 
het abstract expressionisme, Juul Kraijers surrealistische 
portretten met renaissanceportretten en de gestipte ruimtes 
in het werk van Ilona Plaum worden in verband gebracht 
met de rol van de stip in de geschiedenis van de moderne 
kunst. Zijn dit de vrije interpretaties van de tentoonstel-
lingsmaker of  beroepen deze kunstfotografen zich daad-
werkelijk op de schilderkunst om zich te profileren in een 
beeldcultuur gekenmerkt door massaconsumptie? Heeft 
fotografie de schilderkunst nodig om als artistiek medium 
serieus te worden genomen?
 De karakterisering van hedendaagse fotografie als artistiek 
medium in De herontdekking van de wereld mist enige nuance 
en is wellicht wat zwaar aangezet. Belangrijke fotografische 
tradities worden niet altijd genoemd, terwijl de connecties 
met schilderkunst nadrukkelijk worden belicht. Dit leidt soms 
tot zeer vrije interpretaties die afdrijven van wat er eigenlijk 
op de foto wordt afgebeeld. Desondanks biedt de tentoonstel-
ling interessante inzichten in hoe fotografen en kunstenaars 
zoeken naar de relevantie van het medium door fotografie als 
ambacht weer voorop te stellen. Masha de Vries

p De herontdekking van de wereld, tot 8 december in Huis 
Marseille, Keizersgracht 401 , 1016 EK Amsterdam 
(020/531.89.89; www.huismarseille.nl).

Oskar Kokoschka

Zelfportret 1917, 1917. Collectie Von der Heydt-Museum, Wuppertal 
© Fondation Oskar Kokoschka, Vevey / 2013, ProLitteris

Eddo Hartmann 

Bedroom father with drawing on wall, 2012 
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artH www.middelheimmuseum.be

03 288 33 60

Frans Masereel Centrum and Z33 announce

OPEN CALL

FOR CURATORIAL PROPOSALS

FOR AN EXHIBITION

ON GRAPHIC PRINT MEDIA

Postmark Deadline: December 16, 2013

Frans Masereel Centrum and Z33 are pleased to announce an open call 
for curatorial proposals for an exhibition on graphic print media in Z33 
from 23.11.2014 to 01.03.2015.

After the success of  the exhibition All the Knives (Any printed story on request), 
curated by Åbäke, Frans Masereel Centrum and Z33 are launching for 
the second time an international open call for curatorial proposals for an 
exhibition on graphic print media. The purpose of  this concept is to broaden 
the network of  both international and national curators, and to stimulate 
curatorial strategies and concepts in the fi eld of  graphic print media. The 
objective is for the curator to examine and question graphic print media from 
an art-historical and social background toward modern applications and social 
developments. Specifi c characteristics of  graphic art applications, in terms of  
technicality and content, are examined in view of  defi ning a conceptual basis 
for the project. The survey into the transdisciplinary nature of  graphic art 
techniques and into new forms of  presentation and implementation offers 
added value as well.

Testing the boundaries of  the graphic print medium and the research-based, 
critical and society-driven approach of  the project are in line with the activities 
of  Z33, at whose premises the exhibition will be held from 23.11.2014 to 
01.03.2015.

The project fi ts in with the biannual ‘curator projects’ organised by Frans 
Masereel Centrum since 2007. These projects were initially developed to 
make the dynamics of  print art and of  the centre more widely known among 
the general public. Frans Masereel Centrum offers artist in residency (AIR) 
programmes to graphic and non-graphic artists, i.e. artists who wish to 
complete a graphic art project within a certain timeframe. Within this curator 
project, a residency at Frans Masereel Centrum will take place from 22.09.2014 
to 03.10.2014.

For more details, download the open call on our websites

WWW.FRANSMASEREELCENTRUM.BE
WWW.Z33.BE
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Pierre Huyghe in Centre Pompidou. De Pierre Huyghe-
retrospectieve in Parijs vat een tentoonstelling op als een 
wereld op zichzelf, met een eigen ritme. Ze wil het begrip 
van de retrospectieve bovendien herijken, naar de overtui-
ging van de kunstenaar: ‘Een tentoonstelling is niet het 
eind van een proces. Het is een ‘mise en route’, een opening 
naar iets anders.’ Is het mogelijk dat een retrospectieve niet 
enkel terug-, maar ook vooruitkijkt, en naar elders? 
 Bij binnenkomst lijkt het heel even alsof  er tóch sprake is 
van een traditionele retrospectieve. Boven een afbrokkelen-
de en bemoste abstracte sculptuur in beton, die doet denken 
aan een reusachtig zandkasteel, hangen speakers waaruit 
serieuze gesprekken over kunst klinken. Het dispositief  sug-
gereert dat de mannenstemmen eerder tegen de betonnen 
kolos praten dan tegen de bezoekers. (Het geluidsfragment 
is een opname uit 1988 van een symposium aan het inmid-
dels verdwenen interdisciplinaire Institut des hautes études 
en arts plastiques, voorgezeten door Pontus Hulten en daar-
na door Daniel Buren, waar kunstenaars en wetenschap-
pers bijeenkwamen om te discussiëren.) Het betonnen beeld 
is een typische openbareruimtesculptuur van Parvine Curie 
met als titel Mère anatolique, en stond ooit voor Huyghes 
middelbare school. Het is de enige biografische verwijzing 
in de hele tentoonstelling, en misschien meteen ook een iro-
nische commentaar op de veelvoorkomende neiging om 
naar een biografische oorsprong van het kunstenaarschap 
te zoeken. De aanwezigheid van het originele historische 
object demonstreert echter vooral Huyghes voorkeur voor 
het herlokaliseren van ‘echte’ voorwerpen. Zijn manipula-
tie van objecten als momenten in een open proces (met als 
doelstelling het produceren van différence, verschil) staat 
diametraal tegenover het rigide monument. In het werk A 
Forest of  Lines (2008) bijvoorbeeld, introduceerde Huyghe 
een tropisch bos in de opera van Sydney. Het organische 
systeem veranderde tijdelijk de architecturale structuur 
van het gastgebouw. Een video verdubbelt het vervreem-
dende waarnemingseffect: menselijke figuren met lampen 
op hun hoofd dalen via verschillende paden af  in een schijn-
baar echt, donker, mysterieus woud.
 Het organische vormt het thema van een groot aantal 
werken. Zelfs enkele levende organismen participeren aan 
de tentoonstelling. In een aquarium zwemmen prachtige, 
geometrische krabben – in het Frans bernard l’hermite – 
waarvan er één een kopie meedraagt van het werk La Muse 
endormie van Brancusi (Zoodram 4). Ook doet de witte hond 
Human op gezette tijden de tentoonstelling aan, en net als 
op Documenta 13 heeft hij één fuchsiakleurige poot. 
Gesuggereerd wordt dat hij die heeft ‘opgelopen’ in een berg 
knalroze pigment op de vloer. Zijn relatie tot de kunstge-
schiedenis wordt verder duidelijk in het geometrische uit-
einde van zijn monochrome poot. De bontmantels die hier 
en daar op de grond liggen zorgen voor een verbinding tus-
sen de levende en dode voorwerpen in de tentoonstelling. 
Ook beelden krijgen een bepaalde levendigheid toegedicht: 
‘Je m’intéresse à l’aspect vital de l’image, à la manière dont 
une idée, un artefact, un langage peuvent s’écouler dans la 
réalité contingente, biologique, minérale, physique. Il s’agit 
d’exposer quelqu’un à quelque chose, plutôt que quelque 
chose à quelqu’un.’ Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Huyghe in dit entre-deux fictieve wezens introduceert. In de 
plaats van mensen figureren in zijn werk humanoïde 
bomen, marionetten of  de mangafiguur Annlee (die hij 
samen met Philippe Parreno opkocht en later werd overge-
kocht door Tino Sehgal) en deze wezens worden op hun 
beurt gefictionaliseerd door middel van verkleedkostuums. 
Bijzonder unheimlich zijn de reusachtige pluchen dieren-
koppen, die als masker gedragen moeten worden. Een foto-
serie uit 1993, La Toison d’Or, toont deze ‘monsters’ terwijl 
ze op speelplaatsen rondhangen. Het werk wordt nieuw 
leven ingeblazen wanneer eenzelfde hybride mens-vogel-
knuffel zich onder het tentoonstellingspubliek mengt. 
Lange tijd kijkt hij naar een aquarium met vissen en naar 
een ander hybride wezen: Untilled [Liegender Frauenakt], een 
sculptuur van een liggend vrouwelijk naakt met een bijen-
korf  over haar hoofd, eveneens tentoongesteld op Documenta 
13 – de bijen zijn nu bijna alle dood.
 Het opnieuw uitvoeren van eerdere performances is geen 
enkel probleem binnen deze logica van verschuivende, 

oprekbare, open temporaliteit. Van de Expédition Scintillante 
uit 2002, een expositie die een toekomstige reis naar 
Antarctica aankondigde, worden twee van de drie bedrijven 
opnieuw geënsceneerd: een ‘weerpartituur’ produceert ijs, 
regen en mist, en een kunstschaatster kerft al dansend 
abstracte vormen in een kleine ijsbaan. Wanneer ze niet 
performt, horen we de naklank van het geluid van haar 
schaatsen op het ijs. 
 De lineaire tijd wordt ook opengebroken in de tentoon-
stellingsenscenering. De weinige bordjes met titels behoren 
nog tot de vorige tentoonstelling die hier plaatsvond (Mike 
Kelley), en ook de deels kapotte verplaatsbare tentoonstel-
lingswanden zijn gerecycled. Huyghes wens om zich hier-
mee in te schrijven in de chronologie van het gebouw wordt 
gespiegeld in het werk Timekeeper (1999): een veelkleurige 
concentrische cirkel op de muur blijkt bij nadere inspectie te 
zijn gecreëerd door het selectief  afschrapen van oude verfla-
gen. Elke ring getuigt van een eerdere tentoonstelling, zoals 
een aardlaag getuige is van een geologische era. 
 Het grensgebied tussen feit en fictie en de mogelijkheid 
van andere werkelijkheden staan centraal in de film The 
Host and the Cloud (2010), het werk dat wellicht de meeste 
aandacht opeist. Huyghes voorliefde voor vieringen en ritu-
elen als zones met een vermogen tot transformatie bepaalde 
de structuur van het werk. Vijftien acteurs kregen op drie 
verschillende feestdagen (het feest der doden, Valentijnsdag 
en de dag van de arbeid) toegang tot een gesloten museum 
van populaire kunsten en tradities. Onder toezicht van vijf-
tig getuigen vervaagde de grens tussen acteren en werke-
lijkheid, terwijl de groep reageerde op stimuli als slaapmid-
delen, hypnose en alcohol. Het resultaat is magistraal, 

betoverend, tragisch, aangrijpend, vervreemdend, schok-
kend en ontroerend. De luide geluiden en muziek die de 
twee uur durende film begeleiden hebben een zware emoti-
onele werking die de beleving van de andere werken inten-
sifieert. Dit werk vergroot daarmee de coherentie van de 
tentoonstelling als geheel, temeer omdat het nog eens ver-
dubbeld wordt in de vorm van een uit de film ontsnapte 
figuur die door de tentoonstelling dwaalt. De presentatie 
van de vijftig projecten is zo intelligent opgezet dat ze een 
werk op zich wordt binnen het oeuvre van de Franse kun-
stenaar. Merel van Tilburg

p Pierre Huyghe, tot 6 januari 2014 in Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr).

Thomas Zipp in Venetië. De Duitse kunstenaar Thomas 
Zipp (1966) is gefascineerd door waanzin, schizofrenie en 
de hallucinerende roes die door drugs wordt opgewekt. 
Deze wonderlijke aberraties van het geestesleven komen 
opnieuw aan de oppervlakte in zijn grote installatie in het 
Palazzo Rossini, die deel uitmaakt van de 55ste Biënnale van 
Venetië. De tentoonstelling is geïnspireerd op La Salpêtrière, 
de roemruchte kliniek in Parijs waar de geschiedenis van de 
hysterie werd geschreven. Zipps afdaling in de krochten van 
de psyche voert naar dat wat het bewustzijn het minst goed 
begrijpt: de uitschakeling van het bewustzijn zelf.
 De installatie met schilderijen, sculpturen, foto’s, etsen en 
meubels is goed op zijn plaats in het wat morsige stadspaleis 
met zijn krakende vloeren en scheef  hangende deuren. De 
bezoeker dwaalt door verschillende ruimtes. Zo is er een 
muffig studeervertrek met tientallen boeken, waaronder 
Der mehrdimensionale Mensch en Drogenkunde. De schilderij-
en aan de muur tonen merkwaardige, hologige personen 
met lege tekstballonnen. In de benauwde slaapzaal staan 
volle asbakken en liggen stapels Bijbels naast de bedden. De 
bizarre behandelstoel in de naburige dokterspraktijk helpt 
patiënten in een buitenlichamelijke droomtoestand door 
middel van een zogeheten godenhelm. Dit hoofddeksel, ont-
wikkeld door Shiva Neural Stimulation Technology, zo 
meldt de bijhorende laptop, helpt om contact te maken met 
God (en dat voor slechts 694 dollar, exclusief  verzendkos-
ten). Een schilderij toont een diagram van papaverbollen op 
lange stelen, omgeven met teksten over medicinaal narcoti-
cagebruik. Aan het eind van de lange gang bevindt zich de 
isoleercel, een witte, hel verlichte, gecapitonneerde kluis die 
een koude rilling over het lijf  jaagt. Her en der zien we spo-
ren van de bewoners van deze inrichting – besmeurde witte 
overalls, kaplaarzen, identieke maskers. Het zijn de kos-
tuums in een theaterstuk waar het onderscheid tussen arts 
en geesteszieke is verdwenen.
 In de westerse kunst heeft de figuur van de gek verschil-
lende gezichten, van infantiele idioot tot uitverkoren ziener. 
In alle gevallen is hij de tegenpool van het gezond verstand. 
Enerzijds wijst irrationaliteit op een gebrek, een defect dat 
geassocieerd wordt met ziekte en dood; anderzijds kan het 
duiden op grensoverschrijdende extase. Zipp lijkt vooral in 
dat laatste geïnteresseerd. Hem gaat het om die verhoogde 
staat van zelfbewustzijn die, paradoxaal genoeg, de begren-
zingen van het zelfbeeld laat vervagen – een ervaring van 
fragmentatie en incoherentie, alsof  de eigen identiteit zich 
oplost. De cryptische titel Comparative Investigation about the 
Disposition of  the Width of  a Circle refereert aan een song van 
David Bowie over de bijna erotische verleidingen van de 
drugs die hem doen geloven uit twee personen te bestaan.
 De installatie sluit vrijwel naadloos aan bij Massimiliano 
Gioni’s zeer geslaagde Il Palazzo Enciclopedico. Maar waar 
sommigen van de exposanten in de centrale tentoonstelling 
van de Biënnale hun duistere drijfveren volgden zonder zich 
ooit als kunstenaar te afficheren (zoals de man die zijn leven 
lang in het geheim levensechte meisjespoppen maakte, of  
de man die zijn naasten portretteerde als enorme fantasie-
gebouwen), daar is Zipp de zelfbewuste kunstenaar die zijn 
publiek geraffineerd weet te bespelen. Soms is de installatie 
suggestief  en intrigerend als een tafereel van Giorgio De 
Chirico (wat doen die twee blokfluiten op het doktersbu-
reau?), soms zijn de verwijzingen naar de psychiatrie wat al 

Pierre Huyghe

Untilled, 2011-2012. Courtesy de kunstenaar; Galerie Marian Goodman, 
New York/Parijs; Esther Schipper, Berlijn

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

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

ERIC BAUDELAIRE 
The AnAbAsis & The Ugly One

SUZAN FRECON

15/11 — 25/01/2014

Pierre Huyghe

The Host and The Cloud, 2009-2010. Events in het Musée des Arts et 
Traditions Populaires, Parijs, 31 oktober 2009 (Halloween), 14 februari 

2010 (Valentijnsdag) en 1 mei 2010 (dag van de arbeid)
Courtesy de kunstenaar; Galerie Marian Goodman, New York/Parijs
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ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

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

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

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

EINDEJAARS TENTOONSTELLING

KUNSTENAARS: JACQUES CHARLIER, ANNE § MARIO DANIELE, EVA DELVAUX, 
MARIE-CLAIRE GOUAT, ROBERT KAYSER, TOMEK KAWIAK, KARHA NIZHARADZE, 

JUAN PAPARELLA, SIEGFRIED VAN MALDEREN, VERENA  VON LICHTENBERG, DIDIER VE 

IN CONFRONTATIE GEBRACHT MET DE GRAFIEK VAN MAURICE LANGASKENS

Expo: 14/12/2013 tot 23/02/2014
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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meadows on the grid float
matthew lutz-kinoy

and a playlist, a collaboration with Dena Yago
Until 08.12.13

eVerYthing for YoU , otegem
Jan De CoCk

Prolonged until 08.12.13

Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zondag, 14:00-18:00 en op afspraak 
Open on Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, 14:00-18:00 and by appointment

Deweer gallery tiegemstraat 6a 8553 otegem Belgium +32 (0)56 644 893
www.deweergallery.com 
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te letterlijk. Maar Zipps spookachtige portretten van man-
nen-zonder-eigenschappen hebben een koortsige schoon-
heid, zijn Redon-achtige etsen een ziekelijke charme. Ze zin-
spelen op het meest huiveringwekkende en onvoorstelbare 
dat ons kan overkomen, het moment waarop het zelfbe-
wustzijn ons in de steek laat. Zipps tentoonstelling is de bad 
trip van een Alzheimerpatiënt. Gekker moet het niet wor-
den. Dominic van den Boogerd

p Thomas Zipp, Comparative investigation about the dispositi-
on of  the width of  a circle, tot 24 november in Palazzo Rossini, 
Campo Manin, Venetië (www.kaistrasse10.de).

Beeldende kunst – terugblik
Jef  Geys – Licht en Architectuur. Sinds 1958 houdt Jef  
Geys met een accuraat referentiesysteem een inventaris van 
zijn werk bij. Alles wordt genummerd, genoteerd en in de 
mate van het mogelijke ook bewaard. Dat is geen sinecure, 
aangezien het oeuvre van Geys allesbehalve valt terug te 
brengen tot een reeks voltooide, op zichzelf  staande artefac-
ten. Bij Jef  Geys kan zowat alles – een krantenkop, een zelf-
gebouwde chalet, een bloemkool – aanleiding geven tot 
‘kunst’ of  ingezet worden als (element van) zijn artistieke 
praktijk. Delen van een bestaand werk kunnen uit elkaar 
gehaald en opnieuw samengesteld worden, met andere 
werken in verband worden gebracht, of  helemaal ontdaan 
worden van hun specifieke context. De kunst van Jef  Geys is 
organisch, veranderlijk, vergankelijk. Ze is ook – zo blijkt in 
de tentoonstelling uit de lange reeks kopieën van de inven-
taris met zijn werken – sterk met de regio rond Turnhout 
verknoopt. Het feit dat de kunstenaar voortdurend de moge-
lijke kruisbestuivingen tussen de dagdagelijkse banaliteit en 
hedendaagse kunst verkent, is hier niet vreemd aan. Jef  
Geys vestigde zich in Balen en gaf  er ook les aan de kunst-
academie. Hij nam het Kempens informatieblad over en 
maakt sinds 1968 speciale edities die zijn tentoonstellingen 
begeleiden. In de jaren zeventig had hij een soort aanplak-
krant in de hal van de Warande, met artikels over lokale 
politiek, kunst en allerhande andere zaken. In 1976 toonde 
de kunstenaar een fotodocumentaire van Turnhoutse dok-
terswoningen in de Warande. De werken verschijnen alle-
maal, weliswaar onder gemuteerde vorm en samen met 
nieuw materiaal, in zijn tentoonstelling Licht en Architectuur. 
Tijdens de verbouwing en uitbreiding van het oudste cul-
tuurcentrum van het land, werd Geys uitgenodigd om als 
eerste in de nieuwe tentoonstellingsruimtes van Beel & 
Achtergael Architecten in de Warande te exposeren. Het 
was hun keuze voor een ondergrondse expozaal die Geys 
inspireerde tot een onderzoek naar architectuur, kunst en 
daglicht. Het resulteert in een caleidoscopische tentoonstel-

ling die bulkt van de kruisverwijzingen, knipogen en voet-
noten. Even politiek geladen als ontwapenend, is ze tegelijk 
hermetisch door het manifest ontbreken van bijschriften en 
toelichting, en genereus door de grote hoeveelheid veelzij-
dig en sprekend materiaal.
 Bijna allegorisch voor de verhouding tussen kunst, licht 
en architectuur, blijken de drie ‘moederbeelden’ die Geys 
zelf  als referenties voor de tentoonstelling naar voor schuift. 
Het eerste is een foto van ‘het Beukenhof ’ waar hij vanaf  
1958 zijn eerste tentoonstellingsruimte uitbaatte in de kel-
derruimte – die hij hiermee expliciet met de ondergrondse 
tentoonstellingsruimte van de Warande in verband brengt. 
Op het tweede beeld staat de auto van de kunstenaar, die in 
1967 werd volgeladen met kolen omdat hij ze – de kolen – 
een week lang met het achterland wou laten kennismaken. 
De link tussen planten en kunst (en licht?) komt veelvuldig 
voor in het oeuvre van Geys, bijvoorbeeld in zijn Zaadzakjes 
(1963-1989) of  zijn Quadra Medicinale voor de Biënnale 
van Venetië in 2009. Het laatste beeld betreft zijn zelfge-
bouwde chalet uit 1977, die hij – zonder succes – als kunst-
werk wou laten opnemen in de encyclopedie Oosthoek.
 Knooppunt van de tentoonstelling is zijn project uit 1991 
voor de biënnale in São Paulo. Geys vervaardigde samen 
met architect Guy Mertens achttien schaalmodellen van 
modernistische gebouwen. Enkele van deze skeletsculptu-
ren staan centraal in de twee tentoonstellingszalen opge-
steld. Hun houten ribben lijnen de contouren van de gebou-
wen af. Het zijn abstracties van architectuur, dode 
containers zonder inhoud. Hoewel de gebouwen van alle 
betekenis zijn ontdaan – programma, inplanting, maat-
schappelijke status – kunnen ze door toevoeging van een-
voudige tekens en symbolen makkelijk opnieuw geclaimd 
worden: dat bewijst de aanwezigheid van een in de natio-
nale kleuren geschilderde zespuntige ster, een symbool 
waarvan de connotaties onmogelijk te negeren vallen. 
Omgekeerd hebben deze symbolen de juiste dragers nodig 
om betekenissen over te dragen.
 In de eerste zaal staat de confrontatie met de alledaagse 
werkelijkheid centraal, zoals in de reeks fiches met zwart-
witfoto’s van Turnhoutse dokterswoningen, voorzien van 
naam en adres van de bewoner. In tegenstelling tot de ske-
letsculpturen is de ‘drager’, namelijk de architectuur van de 
dokterswoningen, hier geladen met tal van onderliggende 
betekenissen, specifieke geschiedenissen en bedenkingen. 
De woning ‘leeft’. In de donkere, achterliggende zaal wordt 
een van de sculpturen uit het São Paulo-project omringd 
door een nieuwe lichtstudie van Geys. Tien schilderijen van 
de firma Douven – pittoreske landschappen die en masse 
geproduceerd en wereldwijd verkocht werden, en die vorig 
jaar nog in zijn tentoonstelling in het M HKA te zien waren 
– werden in diverse musea opgehangen en gefotografeerd. 
De levensgrote foto’s zijn monumentaal opgehangen aan de 
zijwanden van de lange ruimte. De kaders, die telkens een 
foto van de opstelling, een grondplan van het gebouw en 
een gevelzicht tonen, zijn met spots uitgelicht. De composi-
tie van de schilderwerkjes is steeds dezelfde, ongeacht de 
locatie. Maar de specifieke materialiteit en de wisselende 
lichtwerking in de ruimtes heeft een fundamentele invloed 
op de manier waarop de werken zich manifesteren. In die 
sequentie van veranderende kleurtonen en contrasten 

komen de landschappen tot leven. Op het einde, in de as van 
de zaal, hangen de eigenlijke werken van de firma, wederom 
in dezelfde slagorde. Het is de enige plek die – zijdelings – 
door natuurlijk licht bereikt wordt. Geys lijkt zich in deze 
kritisch op te stellen tegenover de keuze van de architecten 
om de nieuwe expozaal ondergronds te brengen – terwijl ze 
een van de enige programmaonderdelen vormt waarbij 
daglicht een absolute meerwaarde is. Suggereert hij dat 
kunst, net als planten, natuurlijk licht nodig heeft om te 
ontkiemen, te bloeien, in zaad te komen of  terug af  te ster-
ven? Birgit Cleppe

p Jef  Geys. Licht en architectuur, liep tot 17 november in cul-
tuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout 
(014/41.94.94; www.warande.be).

Publicaties
Jean-François Lyotard: Ecrits sur l’art contemporain 
et les artistes / Writings on Contemporary Art and 
Artists. In de reeks verzamelde kunstgeschriften van de 
Franse filosoof  Jean-François Lyotard (zie bespreking in De 
Witte Raaf nr. 158) verschenen zonet de laatste twee delen: 
Que peindre? Adami, Arakawa, Buren (1987, vol. V) en 
L’assassinat de l’expérience par la peinture, Monory (1984, vol. 
VI). In beide gevallen gaat het om een bundeling van ver-
spreide opstellen, waarbij Que peindre? de aanzet biedt tot 
een theorie over schilderkunst die Lyotard nooit schreef. De 
analyse van artistieke oeuvres is niet de sterkte van deze 
boeken, wel bieden ze inzichten in Lyotards zoektocht naar 
een eigen esthetica.
 Hoe kunnen we vandaag omgaan met de dood van de 
ervaring in een bestel dat geregeerd wordt door media, 
techniek, wetenschap en kapitaal? Wat kunnen we nog 
aanvangen met een klassiek medium als de schilderkunst? 
Voor Lyotard zijn er twee antwoorden mogelijk en is er dus 
ook keuzevrijheid: tegenover een nostalgische reactie pleit 
hij voor een kunst die getuigenis aflegt van de postmoderne 
conditie en met de nieuwe gegevenheden aan het experi-
menteren gaat. ‘Le déclin de l’expérience peut toujours être 
retourné en l’éveil des expérimentations.’
 Het eerste essay over Jacques Monory uit 1971 schiet alle 
kanten op en krijgt maar moeizaam greep op die kwestie. 
Op de voorgrond staat Lyotards ‘libidinale esthetica’ die, in 
het zog van Marx en Freud, nagaat hoe representatie eerder 
door principes van macht dan van afbeelding bepaald 
wordt. Indien beeld en kunstervaring voortkomen uit een 
dwingend dispositif, dan zijn schilder en kijker slechts rader-
tjes in een productie-apparaat dat doordrongen is van kapi-
taal. Het hyperrealisme van Monory maakt gebruik van 
beelden ontleend aan magazines en verkoopscatalogi, dom-
pelt deze onder in koude, blauwe tinten, en maakt ook de 
vele technologische en mediale transposities van zijn pro-
ductieproces zichtbaar. Om de machtsconstellaties aan te 
duiden die vandaag het beeld en kijkrelaties vormgeven, 
hanteert Lyotard intussen vertrouwde analyses over het 
uitschakelen van lichamelijkheid in de renaissanceschil-
derkunst en de historische rol van de fotografie.
 Wat er voor Lyotard op het spel staat, komt beter naar 
voren in een tweede essay uit 1981, waarin hij voor het 
eerst ingaat op de esthetica van Kant, die later een centrale 
plek in zijn denken zal innemen. Hoe zou het leven eruitzien 
indien er geen ervaring meer was? ‘Un art est-il concevable 
qui n’en appellerait pas à une sensibilité commune, à une 
société idéale d’affections, mais seulement à la destruction 
des regardeurs? Ne témoigne-t-il pas nécessairement contre 
la destruction, du seul fait qu’il la montre?’ Het werk van 
Monory is al te schoon en appelleert daarom niet langer aan 
een gemeenschap (zoals bij Kant). Niet de kunsten roepen 
vandaag nog een gevoel van oneindigheid op, maar wel 
data en computermodellen. Een schilder als Monory kan 
het niet opnemen tegen machines, maar hij kan wel specu-
leren en experimenteren (met het beeld, met technieken als 
lichtgevoelig canvas). Bovendien is het medium schilder-
kunst een anachronisme, waardoor er een afstand bestaat 
die toelaat om het huidige bestel kritisch te benaderen. En 
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TENTOONSTELLING

Thomas Zipp

Comparative Investigation about the Disposition of  the Width of  a Circle, 
zicht installatie in de kantoren van Palazzo Rossini, Biënnale van Venetië, 

2013, Office. Foto: Roman März. © KAI 10 | Arthena Foundation

zelfgebouwde chalet van Jef  Geys, 1977



De Witte Raaf  – 166 / november – december 2013 Ondertussen 14

Veilingen te Keulen 
26 november   fotografi e
26 november  moderne kunst
27 november  hedendaagse kunst

Günther Uecker. Gespalten. 1987. 2-delig werk: Draadnagels en verf op doek op paneel, 
ca. 200 x 170 x 17 cm. Veiling 27 november

Wim Delvoye. Concretemixer scalemodel  1. 1992. Houten object, 31 x 29 x 19 cm 
Veiling 27 november
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toch duikt voor Lyotard steeds weer die ene vraag op: wat 
valt er nog te schilderen?
 Merk op dat Monory de enige schilder was op Lyotards 
tentoonstelling Les immatériaux in 1985, een expo die pre-
cies draaide rond de vraag naar zintuiglijkheid in het tijd-
perk van nieuwe media, technologie en wetenschap (cf. 
essay van Anthony Hudek in De Witte Raaf nr. 142). Die ten-
toonstelling komt vreemd genoeg niet aan bod in de reeks 
kunstgeschriften en krijgt ook nauwelijks aandacht in de 
omkaderende teksten: ze is er in zekere zin de blinde vlek 
van. Hier ligt alvast een vraag voor verder onderzoek: indien 
Lyotard voor zichzelf  de idee van artistiek experiment op de 
spits dreef  in Les immatériaux, wat betekent dat dan voor de 
kentering in zijn esthetica en denken over kunst?
 De jaren 80 vormen voor Lyotard inderdaad een over-
gangsfase, waarin hij een eigen esthetica van het sublieme 
formuleert in het licht van Kant en Merleau-Ponty, maar 
ook het begrippenpaar experiment/nostalgie heroriënteert 
in dialoog met kunstwerken. Geschreven tussen 1978 en 
1987, leest Que peindre? als een verslag van die zoektocht 
naar nieuwe noties als ‘présence’, ‘anamnèse du visible’, ‘tim-
bre’, ‘materie’ en ‘anima’. Naast het figuratieve werk van 
Valerio Adami en de geometrische abstracten van Arakawa 
(Tokio) is de benadering van Daniel Buren als ‘schilder’ ver-
rassend. Buren werkt echter met kleur en dat is een voldoen-
de voorwaarde. Hij doet dat bovendien in situ, teneinde de 
mogelijkheidsvoorwaarden van het kijken bloot te leggen op 
een singuliere manier: door concrete interventies in het 
‘veld van het zichtbare’. Precies in die inbedding en lokale 
aandacht verschilt het kunstwerk van een afstandelijke cul-
tuurkritische analyse. Het werk van Buren staat in het teken 
van het ‘experimenteren’ met de randvoorwaarden van per-
ceptie vanuit een mediumkritisch onderzoek – maar Lyotard 
verwacht uiteindelijk nog iets anders van schilders.
 In het lange, inleidende hoofdstuk La présence stelt Lyotard 
volgende vraag: ‘Comment peindre, offrir un objet au coup 
d’oeil, sans prendre en considération tous ces attendus du 
regard?’ Ondanks de historisch bepaalde, culturele, techno-
logische en lichamelijke vorming van het kijken, zijn kunst-
werken toch steeds weer een zintuiglijke gebeurtenis die 
zich nooit volledig laat uitputten en uitleggen. Het kunst-
werk biedt representaties die onze realiteit uitmaken, maar 
het is ook steeds ‘présence’, en hoewel taal altijd te vroeg of  
te laat komt om die te vatten, gaat de fascinatie van de latere 
Lyotard precies daarnaar uit: ‘Je concède que la présence 
n’est pas d’origine, qu’elle présuppose tous les a priori du 
langage et qu’elle sous-entend tous les idiomes du passé cul-
turel et individuel, et qu’il vaut mieux parler d’elle comme 
une coupure dans le milieu des mille discours que comme 
de leur source […].’
 Om steeds weer een eerste kijker te kunnen zijn, moet de 
traditie tegelijk omarmd en vergeten worden, en dat is een 

paradoxaal, fantasmatisch project. Een anamnese van het 
zichtbare gaat op zoek naar de immanente werking van het 
schilderkunstige medium door de kijker te ‘affecteren’. ‘Les 
artistes contemporains travaillent non pas à déconstruire 
les significations, mais à étendre les sensibilités: à rendre 
visible (ou audible) ce qui ne l’est pas. Donc à altérer les sen-
sibilités données et leur formes.’ Kunstwerken stemmen 
door hun timbre en materialiteit het lichaam middels de 
ervaring en wekken zo de ‘anima’: ‘Matière, c’est quand 
l’âme est le corps, quand le corps échappe à la connivence 
des montages spatiaux et temporels. Un corps plein du 
‘quoi’, désintéressé aux ‘qu’est-ce?’.’
 Die esthetica van het affect wil het kunstwerk als zintuig-
lijke gebeurtenis waarderen via een fundamenteel andere 
houding dan het experiment bij Buren of  Monory. Een 
nieuw vocabularium en gedachtegoed kondigen zich aan in 
Que peindre?, maar het is nog diffuus en versnipperd. Wie 
wegwijs wil geraken in de esthetica van Lyotard begint best 
bij L’inhumain (1988) of  zijn boek over Karel Appel, Un geste 
de couleur (1992), het eerste in de reeks verzamelde kunst-
geschriften. Jeroen Peeters

p  Jean-François Lyotard, Que peindre? Adami, Arakawa, 
Buren / What to paint? Adami, Arakawa, Buren, 2012.
p Jean-François Lyotard, L’assassinat de l’expérience par la 
peinture, Monory / The Assassination of  Experience by Painting, 
Monory, 2013.

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

F.P.J. Peutz. Sedert jaren publiceert de Stichting BONAS 
(Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse 
Architecten en Stedebouwkundigen) een reeks monografi-
sche studies over belangwekkende Nederlandse architecten. 
Onlangs is daar een aflevering door Rosa Visser-Zaccagnini 
aan toegevoegd over een van de meest raadselachtige, maar 
misschien daarom ook meest moderne architecten: 
Frederikus Petrus Josephus Peutz. De op 7 april 1896 in het 
hoge noorden (Uithuizen in de provincie Groningen) gebo-
ren Peutz doorliep de lagere school in zijn geboortedorp, 
maar werd daarna naar het internaat in de abdij Rolduc in 
Kerkrade gestuurd. Vervolgens ging hij studeren in Delft en 
vertrok nog voordat hij zijn studie had beëindigd terug naar 
Limburg. Daar kon de katholieke Peutz zich ten volle ont-
plooien. Slechts sporadisch had hij projecten buiten die 
perifere provincie.

Een enorme verscheidenheid kenmerkt het werk van Peutz. 
Het lijkt er soms op dat zijn werken door verschillende 
architecten zijn ontworpen. Het natuurstenen raadhuis 
van Heerlen laat zich moeilijk vergelijken met het neoklas-
siek aandoende gemeentehuis van Tegelen – of  met het gla-
zen warenhuis Schunck, of  met de Heilige Moeder 
Annakerk, beide eveneens in Heerlen. En dan hebben we 
het nog niet over de vele woonhuizen en andere kerken. Er 
valt behalve een grote zorgvuldigheid geen eenduidig hand-
schrift te herkennen. Het exterieur kan geheel verschillend 
van aard zijn dan het interieur.
 In het verleden hebben uiteenlopende auteurs gepoogd 
om Peutz op een noemer te brengen. Hij geldt als eclecticus, 
postmodernist avant la lettre, functionalist en ‘verborgen 
classicist’ (A. Boeken in 1948). Het boek van Visser-
Zaccagnini geeft een goede indruk van zijn veelzijdigheid in 
het vinden van steeds andere uiterlijke verschijningsvor-
men en in het brede scala van opdrachten die hij kreeg. 
Niettemin probeert ook zij Peutz te categoriseren. Ze noemt 
hem een romantisch-rationalist. Hij wordt zelfs tot de 
Delftse School gerekend, wellicht omdat hij in Delft gestu-
deerd heeft of  omdat hij katholiek was. 
 Is het niet beter om uit te gaan van de tegenstrijdigheden 
in het werk van Peutz? Hij beweegt zich vaak op de grens 
tussen de stijlen, waarbij er soms een contaminatie lijkt 
plaats te vinden. Daarbij lijkt hij zich te laten inspireren 
door de genius loci, de geest van de plek, die hij vervolgens 
in zijn werk tot uiting wil brengen. De geschiedenis van de 
locatie en de bedoelingen van de opdrachtgever informeren 
hem bij de uiteindelijke keuze van de verschijningsvorm, die 
steeds de uitkomst is van een lange zoektocht. Dit maakt 
Peutz even bijzonder als ‘schizofreen’. Met die laatste term 
zal Visser-Zaccagnini het allicht moeilijk hebben, gezien 
haar commentaar op het boek van Joseph Buch, wiens visie 
volgens haar ‘wordt vertroebeld door enkele onnauwkeuri-
ge waarnemingen’, en gezien haar poging om het werk van 
Peutz als eenheid te presenteren. Systematisch wist Visser-
Zaccagnini alle tegenstrijdigheden in het oeuvre uit. 
Tegelijkertijd gebruikt ze met groot gemak termen als 
supermodern, futuristisch en maniëristisch. Haar kritiek-
loze aanpak komt onder meer tot uiting in de volgende zin: 
‘Architectuur was volgens Peutz niet de moeder van alle 
kunsten. Daarvóór kwamen de schilderkunst en de beeld-
houwkunst.’ Deze hiërarchische opvatting blijkt nergens 
uit. De auteur neemt een bewering over uit een verslag van 
een lezing van Peutz uit 1950, maar stelt die vervolgens 
niet aan de orde. Het werk van Peutz laat eerder vermoeden 
dat hij wel degelijk een grotere betekenis aan de architec-
tuur gaf  ten opzichte van de andere kunsten, zoals overi-
gens de meeste architecten deden.
 Reeds in 1981 publiceerden Wiel Arets, Wim van den 
Bergh en William Graatsma een overzicht van het werk van 
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03.11–15.12.2013

Ida Ekblad 
The Root Cellar

en

28.09–15.12.2013

Published by
MER. Paper Kunsthalle

19.01–23.03.2014

Mark Manders

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

19.01–23.03.2014

Kees Goudzwaard

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 Water, 1985; acrylic, ink and gouache on vellum, 107 x 175 cm;  
collection of the artist

27 november, 19.30 uur: lezing over het werk van 
Johanson door Sue Spaid in Museum Het Domein
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Peutz. Na jaren van stilzwijgen werd er weer aandacht aan 
hem geschonken. Het plaatwerk in de uitgave was opval-
lend: Peutz’ werk werd met grote afbeeldingen geïntrodu-
ceerd. Visser-Zaccagnini spreekt een curieus oordeel over 
deze publicatie uit: ‘Het boek is rijk aan primaire bronnen 
en heeft een hagiografische toon.’ Volgens haar was dat 
‘begrijpelijk in de context van de tijd’. Die opmerking is 
vooral vreemd aangezien het in haar eigen studie niet aan 
lof  ontbreekt voor Peutz. Zo ontdoet ze de figuur van allerlei 
vage politieke smetten (eerdere auteurs hadden gewezen op 
een mogelijke beïnvloeding door de architectuur van het 
Italiaanse fascisme, hetgeen overigens niet betekent dat 
Peutz ook een voorstander was van deze politieke bewe-
ging). Haar uitvoerige inleiding besluit ze als volgt: ‘Peutz, 
een moedig mens met boeiende en verrassende architec-
tuur, verdient dat Nederland trots op hem wordt en de 
schoonheid van zijn werk op locatie aanschouwt.’
 De auteur had daarbij meteen best ook nadrukkelijk aan-
dacht gevraagd voor Peutz’ curieuze omgang met de lokale 
geschiedenis, voor het zeer specifieke karakter van elk werk, 
dat met telkens andere criteria moet worden beoordeeld. De 
uitgebreide oeuvrecatalogus biedt gelukkig wel de mogelijk-
heid om die specificiteit te doorgronden.
 Zelf  stelde Peutz reeds in 1928 dat hij door ‘omvormen’ 
tot ‘stijl’ wilde komen, maar dat de vorm ‘zonder meer, 
maar een détail, een ondergeschikt deel van de omsluiting 
van de omvorming’ is. Twintig jaar later beweerde hij: 
‘Limburg is een eilandje gebleven van Latijnse invloeden’ en 
waarschijnlijk heeft hij dat met de klassiek aandoende zui-
len aan de zijkant van het raadhuis van Heerlen willen aan-
geven. Uiteindelijk zullen we moeten concluderen dat Peutz 
een ‘Latijn sprekende’ tussenfiguur is, die nooit stijlvast 
wilde zijn en uit de meest uiteenlopende bronnen inspiratie 
wist te putten. Hij is niet modern en niet klassiek. Die tegen-
strijdige veelzijdigheid siert deze meester, maar valt voor de 
dogmatische denkende Nederlander soms moeilijk te verte-
ren. We hebben meestal slechts oog voor zijn modern uit-
ziende gebouwen als het glaspaleis in Heerlen en kunnen 
met zijn ander werk nauwelijks uit de voeten. Ondanks de 
problematische kanten van Visser-Zaccagnini’s betoog, laat 
dit boek zien dat ook dat andere werk enorm omvattend, 
rijk en gevarieerd is.  Herman van Bergeijk

p  Rosa Visser-Zaccagnini (m.m.v. Harry Broekman), 
Architect F.P.J. Peutz (1896-1974). Romantisch rationalist, 
Rotterdam, Stichting BONAS en Het Nieuwe Instituut, 
2013. Adressen: Stichting BONAS, Museumpark 25, 3015 
CB Rotterdam (010/440.12.18, www.bonas.nl); Het 
Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00; www.hetnieuweinstituut.nl). 

Lezersbrieven
Over beelden, verhalen en Dirk Lauwaert. Midder-
nacht, een reusachtige toren lijkt me te roepen wanneer ik 
naar huis dwaal met de wagen. Ik stop, kijk even en volg het 
licht dat de toren doet opdoemen. Zierkerke heet het hier. Ik 
stap uit en lees dat ze hem ‘de dikke toren’ noemen.
 Ik kwam net terug van filmopnames in Zeeland en het 
leek me alsof  fictie en realiteit even heel dichtbij waren. Was 
dit echt? Een vreemde en statische mastodont die lijkt op de 
aanzet van iets groots midden in een dorp dat een stad zou 
moeten zijn. De toren zelf  deed me denken aan de Mechelse 
Sint-Romboutstoren, maar dan zonder Kathedraal en meer 
afgestompt, met een robuust schreeuwende voet en half  
dichtgemetselde poort die de aarde en het stadje daarrond 
stevig in zijn greep hielden.
 Ik nam de tijd om dat beeld in me op te nemen, soms doe 
ik dat gewoon. Stoppen, uitstappen en voelen. Iets wat ik 
nog geleerd had van hem, Dirk Lauwaert. En of  het toeval 
was of  niet, maar zijn naam verscheen op mijn gsm toen ik 
via de handsfree kit kort daarna polste wat er ondertussen in 
de sociale mediawereld was gebeurd. Een Facebook post: 
‘Schrijver Dirk Lauwaert overleden’ met een link naar het 
artikel op Cobra.be.
 Ik gooide het stuur opzij, een veldweg in en stapte uit. 
Even diep ademen. Het greep me bij m’n nekvel. Een korte 
koude rilling, zacht glooiend verdriet. Ik had hem sinds mijn 
opleiding nog eenmaal ontmoet op straat in Brussel, een 
goeiedag, een vriendelijk opsommen waarmee je bezig was 
en een vaarwel. Sindsdien nooit meer; toch is hij me gedu-
rende heel mijn carrière bijgebleven en liet hij zijn sporen 
na, bewust en onbewust.
 Hij was de man waar je naar uitkeek als je er les van had 
op de filmacademie. Een man met een uitgesproken visie en 
mening. Iemand die je meenam in zijn verhalen en die durf-
de persoonlijk te zijn. Een mens, die me eens ernstig, maar 
zeker niet verwijtend zei: ‘Je kiest duidelijk niet voor de mak-
kelijkste weg’, wat uit zijn mond als een compliment gold.
 Hij was kritisch, dat wel. En dat motiveerde om het nog 
beter te doen. Hij leerde ons, de filmstudenten, vooral denken 
over beelden, zoals wanneer hij vertelde dat je als fotograaf  
niet zomaar beelden moest liggen schieten, maar voor elk 
beeld dat je maakte je leven zou moeten riskeren: ‘Zo belang-
rijk is dat moment waarop jij beslist die knop in te drukken.’
 Telkens maakte hij duidelijk dat je bewust met je vak 
bezig moest zijn. In het verlengde daarvan zei hij ook dat 
een film pas geslaagd was als er ook maar één beeld in zat 
dat zou bijblijven. Dat op zich was al een hele prestatie.
 Want film is anders dan fotografie; film is een hele reeks 
beelden achter elkaar en het is een niet te onderschatten 
kunde om daar dan nog iets nuttigs mee te doen. Het nut 
komt dan voort uit het samengaan van beeld, klank en ver-
haal, en als je dit in elk beeld dat je filmde kon vatten, net als 
in een schilderij, dan was je op de goede weg. Zo interpre-
teerde ik het althans.
 Dirk Lauwaert was heel inspirerend als docent. Hij raakte 
je en dat was op zich, naast de hele resem lessen die op auto-
matische piloot werden gegeven, een hele verademing. ‘Hij 
was als een geestelijke vader voor ons’, zei een vriend en 
oud-klasgenoot van me toen ik hem onderweg opbelde, ‘een 
vader voor een klas vol vaderlozen’. Hij had gelijk, we keken 
naar hem op, ook al waren we het niet altijd met hem eens. 
We waren een generatie van kinderen met afwezige vaders 
en als ze dan toch aanwezig waren, liepen ze morrend rond 
in conflict met de hele wereld. Ook dat merkte onze ‘mees-
ter’, die ons bemoedigend vertelde: ‘Alle grote verhalenver-
tellers liggen wel ergens in conflict met een vaderfiguur.’
 Maandagochtend, veel te vroeg, maar je wilde er zijn. Hij 
nam plaats, in het midden van de klas, tussen ons in en met 
de nodige afstand. Hij vertelde hoe hij samen met zijn zoon-
tje de bus nam naar school en zich verbaasde over de manier 
waarop hij de wereld tot zich nam, hoe zijn zoontje hem 
opnieuw leerde kijken naar de dingen. En daar zou hij dan 
zijn les, een levensles, verder op bouwen. We werden gewil-
lig wakker en konden de week weer aan.
 Wat ik hier schrijf  zit natuurlijk ver weg in mijn herinne-
ringen, ergens midden jaren negentig, in een periode waar 

ik zelf  nog veel dingen trachtte te plaatsen. Een periode die 
lang duurde omdat ik nu eenmaal meer tijd nodig had om 
de echt belangrijke zaken te kunnen onderscheiden van de 
nutteloze. En net zoals alles wat je kadert en in beeld brengt 
is ook alles wat je neerschrijft vertekend. Een volledig en 
accuraat beeld van wie Dirk Lauwaert als docent was kan ik 
niet geven, maar wél de indruk die hij op me naliet tijdens 
zijn lessen. En net zoals met beelden maken, moet je ook 
daar je tijd voor nemen, om zo terug te keren naar de essen-
tie. In dit verhaal is het de ode aan een man die me leerde 
kijken. De reden waarom ik soms het rempedaal stevig 
indruk, uitstap en adem.
 Dat was ooit anders. Toen ik op de filmacademie zat, liep 
ik gehuld in zwarte kleding met m’n grootvaders jaren-50- 
fléchet-hoed op, naar beneden gedrukt tot over mijn ogen, 
zodat men zeker niet zou zien wie ik echt was. In een van 
mijn meest donkere momenten legde ik hem na de les uit 
hoe moeilijk ik het soms had met dit leven.
 Hij keek me diep aan en zei: ‘Je zal een keuze moeten 
maken, en als je die maakt moet je er niet meer op terugko-
men.’
 Ondertussen maakte ik die keuze en ga ik verder met het 
verkennen van dit leven, met alles erop en eraan. Net zoals 
hij deed.
 Het ga je goed Mijnheer Lauwaert, het ga je goed!

Bart Vermeer

Recht op antwoord aan Jan Van Imschoot, naar aan-
leiding van het interview in De Witte Raaf nr. 165, 
september-oktober 2013

Hallo Jan,
 Fijn om iets over je te lezen in De Witte Raaf. Oprechte feli-
citaties.
 Leuk om te merken dat je ook aan mythevorming doet. 
Creatie van mythe is een deel van de subtiele afwerking die 
de uiteindelijke kijkervaring beïnvloedt. Het siert je dat je dit 
mechanisme doorhebt.
 Wat niet kan: je mythe bouwen op het werk van anderen. 
Dit is ‘NOT DONE’. Je kan hierop reacties krijgen die de funda-
menten van je mythe onderuithalen. Wat blijft er dan over 
van de optimale kijkervaring die jij jouw publiek wil bieden?
 Herinner jij je Kleenex nog?
 Schilders-, beeld- en performancecollectief  uit de vroege 
jaren 80. Heel provocatief. Provocatie als instrument om 
het publiek zijn eigen rol in de performance te laten creëren. 
Publiek in de ruimste zin van het woord: ieder die in contact 
kwam met het productieproces vanaf  de start.
 In het artikel staat je uitspraak: ‘[…] samen met Claude 
heb ik de UCO-gebouwen in het centrum van Gent gekraakt.’
 RECHTZETTING: Het was KLEENEX dat de gebouwen 
van UCO aan de Minnemeers gekraakt had. Claude Yande is 
daar langs geweest. Om een deel op te eisen. Claude werd 
door Kleenex aan de deur gezet. Door deze actie gaf  
KLEENEX aan Claude de kans zich creatief  te profileren als 
de links-collectivistische agitator die hij was. Een kans die 
Claude niet aan zich voorbij liet gaan.
 Aan wie behoort de reactie van Claude tegen KLEENEX 
toe? Voor een groot deel aan Claude. Het valt niet te ontken-
nen dat deze reactie ook voor een deel aan KLEENEX toebe-
hoort, daar de bron een provocatie van KLEENEX is + het 
kraken van de UCO-gebouwen door KLEENEX.
 Heel KLEENEX, acties + reacties, was een performance in 
verschillende lagen. Het kraken van de UCO-gebouwen met 
de acties en reacties die hieruit volgden een sublaag in een 
groter geheel: Kruisweg van Jezus Christus. Waarin Kerk, 
Jurisdictie, later elk hun eigen performancerol gingen spelen.
 Ja Jan, medebepalend voor de kijkervaring, is mythe een 
belangrijk deel van kunst. Met het claimen van een onder-
deel van onze performance, zelfs een klein onderdeel, ver-
nietig je dit werk. Dit is wat wij niet kunnen tolereren. 
Trouwens, heb jij ooit een voet in de Minnemeers gezet? Wij 
herinneren ons dit niet. Claude wel, niemand van zijn disci-
pelen is daar ooit aanwezig geweest.
 Oprechte en vriendelijke groeten en laat eens iets van je 
horen.

KLEENEX, Kris Van Eetvelt, Koen Vos, Chris Vanbeveren

F.P.J. Peutz

hal gemeentehuis Heerlen, 1936-1948. Foto: R. van Beekum

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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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 november t/m 7 december 2013

In de Openbaarheid
Thematentoonstelling over kunst, openbaarheid en de publieke
ruimte. Hoe wordt kunst openbaar? Waarom, welke processen zijn
hierbij aan de orde en wat zouden de beoogde effecten kunnen zijn?
Het gaat dus eveneens om een mediatheoretisch invalshoek.

Tentoonstelling + Publicatie met bijdragen van theoretici en kunstenaars.

SMAHK

214 In Two Minds Gwenneth Boelens 112 19 x 25.5 cm ISBN 978 94 91843 09 9 2013/2014

213 Paraphernalia – On the Status of Inspirational Objects Wim Wauman 88 17 x 24 cm ISBN 978 94 91843 08 2 2013

212 Multiple Densities  Katja Mater 180 23 x 30 cm ISBN 978 94 91843 07 5 2013

211 I’m Not Tailgating, I’m Drafting  Jan Kempenaers 32 p + C-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
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Nieuwe publicaties

• Raoul De Keyser. Raoul De Keyser 1964-1970. Deinze: 
Museum van Deinze en de Leiestreek, 2013. 56 blz.  
72 afb. ISBN 978-90-817-2682-5

In het Museum van Deinze en de Leiestreek is nog tot 19 januari 
2014 een overzichtstentoonstelling te zien van het vroegste werk 
van Raoul De Keyser (1964-1970). Tegelijkertijd verscheen een 
kleine catalogus met een tekst van Jan Hoet. Alle werken zijn 
genereus over de ruime bladspiegel verdeeld, zonder het 
overdadige wit waar vroegere publicaties over de kunstenaar wel 
eens last van hadden. Deze compacte catalogus toont hoe de 
kunstenaar in zijn vroege jaren beïnvloed was door Roger Raveel 
en de Amerikaanse pop art, waarvan hij een landelijke variant 
ontwikkelde. Maar er zijn ook invloeden te ontdekken van de 
colourfield painting, die Raoul De Keyser op een figuratieve wijze 
toepaste. Op deze peilers bouwde hij een authentiek oeuvre waar-
mee hij vanaf  de jaren 80 tot aan zijn dood in 2012 internatio-
naal succes kende. In de catalogus zijn acht pagina’s opgenomen 
met documenten, knipsels en affiches, wat een interessant 
tijdsbeeld oplevert. Zo is er een foto te zien van Raoul De Keyser 
bij het raam van zijn atelier. We zien de kunstenaar zitten tussen 
een tafeltje met een volle asbak en een tweede tafel waarop de 
platenhoes staat van Poppy Nogood & the Phantom Band / A Rainbow 
in Curved Air van de Amerikaanse componist Terry Riley.  
De plaat, toentertijd aangeschaft door een van de zonen van 
Raoul De Keyser, is een klassieker uit de geschiedenis van de 
minimalistische muziek.

• Hans-Peter Feldmann. ABC für Kinder mit der Kunst. 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013. 
290 blz. 732 afb. ISBN 978-3-86335-417-6

De Duitse kunstenaar Hans-Peter Feldmann (°1941) heeft een 
dominante plaats verworven in de geschiedenis van het 
kunstenaarsboek. In zijn publicaties herschikt hij foto’s 
afkomstig uit archieven, familiealbums, private fotocollecties, 
oude kranten en tijdschriften. Soms gebruikt hij ook postkaarten 
of  eigen opnames. Door het herpresenteren van zijn subtiele 
selecties geeft hij een nieuwe, expressieve impuls aan reeds 
gebruikte foto’s. Voor zijn meest recente publicatie heeft hij het 

over een andere boeg gegooid. ABC für Kinder mit der Kunst is een 
ABC-boek (of  abécédaire) dat hij uitvoerig illustreerde met 
reproducties van oude schilderijen. Hiermee knoopt hij aan bij 
een genre uit de negentiende eeuw dat nog steeds populair is. 
Hans-Peter Feldmann heeft het genereus aangepakt: elke letter 
van het alfabet kreeg 20 tot 40 illustraties toebedeeld. Hierdoor is 
deze volumineuze publicatie een echt koffietafelboek, en 
allesbehalve makkelijk hanteerbaar wanneer het in kinderhan-
den terechtkomt. De illustraties zijn afgedrukt op een roomkleu-
rige achtergrond zodat men algauw het gevoel krijgt naar 
koekjestrommelkunst te kijken. Maar gezien Feldmann de kijker 
tot een ‘anekdotische blik’ wil dwingen, is dit misschien niet de 
slechtste keuze. Door de toevoeging van humoristische details 
wordt ook de aandacht van de volwassen lezer/kijker op scherp 
gezet. Zo staat onder de letter Q een schilderij van Salvador Dalí 
afgebeeld met het woord ‘Quatsch’ (flauwekul). Aan u om nog 
meer leuke details te ontdekken.

• Henri Jacobs. Journal Drawings. Amsterdam: Roma 
Publications, 2013. 492 blz. 666 afbeeldingen plus 
varianten. ISBN 978-9077459997

Van de Nederlandse kunstenaar Henri Jacobs (Zandoerle, 1957) 
verscheen onlangs, gelijktijdig met een tentoonstelling in LLS 
387 te Antwerpen, een lijvig boek met 666 tekeningen die hij 
maakte tussen 2003 en 2013. Alle tekeningen zijn genummerd 
en gedateerd waardoor ze een aaneensluitende reeks vormen.  
De titel van het boek verwijst naar de dagelijkse activiteit van de 
kunstenaar. De eerste jaren van het project legde hij zichzelf  
beperkingen op door vast te houden aan één formaat (24 x 32 cm) 
en door het uitsluitend gebruik van potlood, inkt en waterverf. 
Met de jaren begint hij af  te wijken van deze vooropgestelde 
beperkingen. De meeste ‘journaaltekeningen’ zijn abstract, maar 
soms duiken series op met portretten of  architectuurfragmenten. 
Wanneer hij gebruik maakt van liniaal, passer, gradenboog en 
cirkelsjablonen komen de decoratieve patronen soms moeilijk tot 
leven. Dat wordt dan gecounterd met lyrische werken, getekend 
uit de vrije hand. De titels spelen een belangrijke rol en vooral bij 
de abstracte tekeningen werpen ze een brug naar de realiteit. 
Bladerend door het boek ziet men hoe Henri Jacobs het medium 
steeds breder opvat. Tegelijk met de journaaltekeningen worden 
ook zijn inspiratiebronnen getoond. De tekeningen worden 
immers afgewisseld met katernen propvol beeldmateriaal, die 
Henri Jacobs in de loop der jaren verzamelde. Er zijn onder meer 
foto’s te zien van Brussel (waar de kunstenaar leeft), van 
tentoonstellingen die hij bezocht, architectuurfragmenten, 
interieurs, textiel, maskers… maar ook reproducties van 
kunstwerken die zijn referentiemateriaal vormen: werken van 
onder anderen René Magritte, Marcel Broodthaers, Sol LeWitt, 
Brice Marden, Jasper Johns, Theo van Doesburg, William Blake, 
Rogier van der Weyden, Jean Brusselmans, John Constable en 
Dan Flavin. Het is duidelijk dat het redactiewerk voor deze 
publicatie een behoorlijke klus was. De vormgeving is uiterst 
verzorgd. Door het grote formaat worden veel tekeningen op 
ware grootte afgebeeld. De afwisseling van hoofdstukken met 
journaaltekeningen en referentiemateriaal wordt mooi 
ondersteund door het alternerend gebruik van twee papiersoor-
ten, die helaas niet steeds in de juiste looprichting liggen.  
De stofwikkel bestaat uit een vooraf  geplooide poster die rond  

het boek is gevouwen. Een korte tekst van Ludo van Halem 
verduidelijkt het artistieke project en op de laatste pagina is een 
anonieme tekst te vinden met aanwijzingen hoe men het boek 
best bekijkt. We krijgen de raad om het open te leggen en af  en 
toe te browsen om ‘verbanden, contrasten en tegenstrijdigheden’ 
te ontdekken. Zo wordt men als kijker deelachtig aan de trage tijd 
van de tekenaar.

• Gerhard Richter. Streifen & Glas. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2013. 80 blz. 68 afb. 
ISBN 978-3-86335-453-4
De publicaties van en over Gerhard Richter zijn de laatste jaren 
niet bij te houden: kunstenaarsboeken, verzamelde interviews, 
vertalingen, catalogi en monografieën volgen elkaar in snel 
tempo op. Ondertussen werkt Dietmar Elger, directeur van het 
Gerhard Richter Archiv in de Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden – de stad waar Richter in 1932 geboren werd – aan een 
6-delige catalogue raisonnée waarvan onlangs het tweede 
volume verscheen. Maar de productie van deze definitieve 
catalogus betekent niet dat Gerhard Richter stilzit. In diezelfde 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden is nog tot 5 januari 2014 
een tentoonstelling te zien van het recentste werk van de 
kunstenaar. De begeleidende publicatie weerspiegelt de opbouw 
van de tentoonstelling rond drie werktypes. Onder de titel Streifen 
zijn digitale prints te zien, opgebouwd uit talloze ragfijne 
kleurstrepen – sommige zijn 10 meter lang en 2 meter hoog. Een 
tweede groep bestaat uit abstracte schilderijen op glas waarbij de 
lakverf  is aangebracht op de achterkant en ten slotte is er 
ruimtelijk werk bestaande uit glazen panelen, de zogenaamde 
Scheiben. Alle werken zijn gecreëerd in de periode 2010-2013. 
Het liggend formaat van de grote catalogus is onhandig, maar 
biedt de beste oplossing om de monumentaliteit van de Streifen 
voor te stellen. In een tekst van Dieter Schwarz worden de nieuwe 
werken geanalyseerd en vergeleken met de rest van het oeuvre. 
Een tweede tekst van Robert Storr plaatst het nieuwe werk in een 
ruimere historische context. De droge, zakelijke en koele 
vormgeving sluit mooi aan bij de inhoud.

• Walter Swennen. So Far So Good. Brussel: WIELS / 
_(SIC) asbl, 2013. 256 blz. ISBN 978-2-930667-06-5
In het Centrum voor Hedendaagse Kunst WIELS te Brussel is tot 
26 januari 2014 een overzichtstentoonstelling te zien van het 
oeuvre van Walter Swennen (°1946). Zijn werk, dat vooral 
bestaat uit schilderijen en tekeningen, is op een subtiele manier 
humoristisch. Door zuiver schilderkunstige motieven te 
combineren met herkenbare beelden krijgen de schilderijen een 
enigmatische ondertoon. Opvallend is de expliciete aanwezigheid 
van taal in de vorm van geschilderde woorden of  teksten. Ook als 
die taal afwezig is, blijven zijn beelden een ‘talig’ karakter 
behouden. Die taligheid wordt nog versterkt doordat veel 
motieven afkomstig lijken uit strips of  cartoons. Naar aanleiding 
van de tentoonstelling in WIELS verscheen een lijvige catalogus 
onder de welgekozen titel So Far So Good. Het is de meest 
informatieve publicatie over het werk tot nu toe. De indeling van 
het boek is ongewoon. Zo begint het prompt met 78 illustraties in 
kleur, één per pagina, en staat aan het slot een ‘voorwoord’ van 
Dirk Snauwaert. Daartussen vinden we onder andere een 
hoofdstuk met geschriften van de kunstenaar, gevolgd door twee 
geïllustreerde essays. Vooral het essay Walter Swennen 1980-1981. 
De geboorte van de buikspreker van Olivier Mignon & Raphaël 
Pirenne is revelerend. De auteurs onderzoeken hier de periode 
waarin Walter Swennen de overgang maakte van dichter naar 
beeldend kunstenaar aan de hand van zijn eerste zes tentoonstel-
lingen. Na de essays volgt een geïllustreerde lijst van 615 werken. 
Deze lijst is echter problematisch: het is noch een exclusieve lijst 
van de meer dan 130 werken die te zien zijn in WIELS, noch een 
volledig overzicht van het werk tot nu toe. Volgens de auteurs, die 
de lijst wel ‘exhaustief ’ noemen, vormt hij een eerste aanzet voor 
een catalogue raisonnée. Dat de makers van het boek veel 
aandacht besteed hebben aan details bewijst de toevoeging van 
een sympathiek kaartje met 5 errata.

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

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

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81  
di-vr 11-18u za-zo 14-18u 
❑ ‘Drawn in Cursive’ – Sean Edwards 
[7/12 tot 9/3/2014] ❑ ‘Simple Present’ 
– Bert Danckaert [7/12 tot 9/3/2014]  
❑ ‘Let me google that for you’ – Miks 
Mitrevics + Kristine Kursiša [17/1 tot 9/3] 

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28  
wo-za 14-18u 
❑ ‘World Without Objects’ – Stephen 
Willats [tot 30/11] ❑ Luc Deleu [5/12 
tot 25/1/2014] 

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Black is the Drawing’ – Richard Serra 
[tot 1/12] ❑ Antoni Tàpies [6/12 tot 
26/1/2014] 

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Onwards…’ – Alexandra Crouwers, 
Frederik Heyman, Lisa Jeannin & Rolf 
Schuurmans, Yannick Val Gesto, Yasmin 
Van Der Rauwelaert [21/11 tot 21/12] 

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

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55  
wo-zo 13-18u 
❑ ‘Endwards’ – Jean-Luc Moulène 
[13/12 tot 23/2/2014] ❑ ‘De autodidact. 
Een tentoonstelling van NICC met werk 
van Belgische autodidact kunstenaars’ 
[13/12 tot 26/1/2014] 

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Collectie FoMu: Le Lynx’ [tot 
8/6/2014] ❑ Germaine Van Parys & 
Odette Dereze [tot 2/3/2014] 
❑ ‘The Sochi Project: An Atlas of War 
and Tourism in the Caucasus’ – Rob 
Hornstra en Arnold Van Bruggen [tot 
2/3/2014] ❑ ‘Editing the News. De bril 
van de fotoredacteur’ – Hans Aarsman, 
Alfredo Jaar, Martijn Kleppe, Paul Qaysi, 
Frank Schallmaier [tot 2/3/2014] 

Galerie Marion de Cannière 
Pourbusstraat 3 – 03 28 309 88  
do-za 14-18u 
❑ ‘Kasper Bosmans, Julius Peeters, Ester 
Vannuten, Christian Van Haesendonck, 
and private collection Henri Van de 
Heyning’ [tot 23/11] ❑ ‘Solo Show’ – 
Johan Gelper [tot 23/11] ❑ ‘Land of 
Space and Optimism’ – Marcin Dudek 
[6/12 tot 18/1/2014] 

Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 – 03 237 11 27  
di-vr 10-18u30 za 12-18u30 
❑ ‘Sun Photographs’ – Zoe Leonard [tot 
30/11] ❑ ‘A Whole Range of Furtively 
Titillating Stereotypes. Curated by Koenraad 
Dedobbeleer’ [11/12 tot 25/1/2014] 

Galerie Schoots + Van Duyse 
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / 
gsm: 0497 90 49 35  
wo-za 12-18u 
❑ ‘What I see view from a Window of My 
Other House’ [tot 7/12] ❑ ‘High-Lights 
II’ – Louise Bourgeois, Mario Merz, 
Studio Job, Andy Warhol, Jan Henderikse… 
[tot 7/12] 

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Double Tête’ – Hamid El Kanbouhi 
[tot 23/11] ❑ ‘Images and Colors’ – Stijn 
Cole [6/12 tot 11/1/2014] ❑ ‘Entering 
the picture’ – Stefan Peters [6/12 tot 
11/1/2014] 

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68  
0475/39.83.99  
do-za 14-18u 
❑ ‘Traditions/Transformation. Four 
Contemporary Artists from India. 
Curated by Abhay Maskara’ [tot 24/11] 
❑ Bert De Beul [5/12 tot 25/1/2014] 

Heimat projectruimte
Eliaertsstraat 16 – 0486 42 62 33  
do-vr 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Less is Less’ – Luc Deleu – T.O.P. 
office [tot 6/12] 

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 [tot 
20/4/2014] 

Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten – Antwerpen
inkom: Venusstraat 36 – 03/233.56.19  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Van een bruisende campus waar de 
kunsten welig tieren. Selectie uit het 
werk van Masterstudenten. Curator: 
Anne Mie Van Kerckhoven’ [tot 19/12] 

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727  
do-zo 14-18u 
❑ ‘Prijs Bernd Lohaus’ – Maurice 
Blaussyld [tot 24/11] ❑ ‘Te Koop – bijna 
100 edities en publicaties, uitgegeven 
door Etablissement d’en face, LLS 387 
en MOREpublishers’ [6/12 tot 24/12] 

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99  
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘Muhkademie 2013. Tijdelijk labo 
samengesteld door Nico Dockx en Johan 
Pas’ [tot 5/1/2014] ❑ ‘Painting and 
Other Stuff…’ – Kerry James Marshall 
[tot 2/2/2014] ❑ ‘Meeting Points 
2013–2014. Collectief WHW (What, 
How and for Whom): Tienduizend listen 
en honderdduizend trucs’ [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’ 
[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 [tot 6/4/2014]

Museum Mayer van den Bergh
Lange Gasthuisstraat 19 – 03 232 42 37  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Allure Craquelure. Historische 
collectie hedendaags uitgelicht’ – Sarah 
Westphal [30/11 tot 21/4/2014] 

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ Rosalind Nashashibi [23/11 
tot 18/1/2014] 

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

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #6’ – Folkert de Jong [tot 
20/4/2014] 

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777  
wo-do 14-18u, vr 15-18u, za 14-18u 
❑ ‘Once, Still and Forever’ – Jessica 
Backhaus [tot 22/12] ❑ ‘Chinese Spring 
# 2. Photographic works / Avant garde 
woodprints’ [19/1 tot 1/3] 

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17  
di-za 14-18u 
❑ ‘Everything and More’ – James Ensor, 
Tomasz Kowalski, Jonathan Meese, Tal R, 
Franz West [tot 30/11] ❑ Armen Eloyan 
[5/12 tot 25/1/2014] ❑ ‘TVLG_Yard’ – 
Atelier Van Lieshout [5/12 tot 25/1/2014] 

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26  
wo-za 13-17u 
❑ ‘Twice’ – Marlene Dumas / Luc 
Tuymans [tot 21/12] ❑ Susan Hartnett / 
Johannes Kahrs [22/1 tot 22/2] 

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86  
vr-zo 15-18u 
❑ Werner Cuvelier [17/11 tot 22/12] 

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48  
di-zo 9u30-17u 
❑ ‘Jules De Bruycker te gast bij Frank 
Brangwyn’ [tot 12/1/2014] 

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37/
050 70 53 38  
wo-ma 15-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Eindejaars tentoonstelling: 
Hedendaagse kunst in confrontatie met 
grafiek van Maurice Langaskens 
(1884-1946)’ – Jacques Charlier, Eva 
Delvaux, Tomek Kawiak, Juan 
Paparella…. [14/12 tot 23/2/2014] 

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238  
avenudejette.blogspot.com 
❑ ‘Maison de Tolerance’ – Jan Andriesse 
[tot 21/12] 

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Geborduurd veld’ – Michaël Guerra, 
Nicolas Schneider, Catherine Terrasson, 
Cécile Verhoeven, Laura Delvaux… [tot 
19/1/2014] 

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12  
di-zo 14-19u 
❑ Javier Fernandez [tot 1/12] 
❑ Jeanine Cohen [tot 1/12] 
❑ ‘Empilement’ – Maren Dubnick [tot 
2/3/2014] 

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11  
wo-zo 12-20u 
❑ ‘Dancing Ashes – Daily Life in North 
Kivu’ – Colin Delfosse [22/11 tot 
12/1/2014] ❑ ‘Photographies 
1976-2010’ – Jane Evelyn Atwood 
[22/11 tot 12/1/2014] 

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ Anish Kapoor [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Corps de l’Inde’ [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Indomania. Europalia India’ [tot 
26/1/2014] ❑ ‘The Fluxus Wall’ – Jonas 
Mekas [tot 26/1/2014] 

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44  
10u30-18u 
❑ ‘Indian Studio’ – Johan Muyle [tot 
9/2/2014] 

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50  
di-zo 10u30-18u 
❑ Xaveer De Geyter Architects [tot 
26/1/2014] 
❑ ‘Maître de l’écologie scientifique’ – 
Paul Duvigneaud [tot 19/1/2014] 

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… [tot 21/12] 

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51  
wo-zo 14-18u 
❑ ‘Un établissement aux folies-Koethère’ 
– Jutta Koether [tot 22/12] 

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

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22  
di-za 14-18u 
❑ ‘The Anabasis & The Ugly One’ – Eric 
Baudelaire [15/11 tot 25/1/2014] 
❑ Suzan Frecon [15/11 tot 25/1/2014] 

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 
02.514.10.10  
do-za 14-18u30 
❑ ‘Postscript II (Berlin)’ – Tris 
Vonna-Michell [tot 18/1/2014] 
❑ ‘David Horvitz. Invited by Julia 
Wielgus’ [3/1 tot 25/1] 

Galerie Van Der Mieden
Aalststraat 10  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Street Geometries’ – Alain Biltereyst 
[tot 21/12] 

Hectoliter
Zaterdagplein 17  
do-vr 12-17u, zo 14-19u 
❑ ‘My Family’s Fossil Collection’ – Floris 
Vanhoof [tot 15/12] 

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55  
do-za 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘See You When You Get There’ – Bas 
van den Hurk [tot 21/12] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02/504.80.70  
ma-za 11-17u30 
❑ ‘Mème’ – Stephan Balleux [tot 14/12] 

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75  
za 14-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Splash, Can And Cock’ – Carl Palm, 
Jakup Auce [tot 15/3/2014] 

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] ❑ ‘Ramayana. Indiase 
miniatuurkunst uit het National Museum 
New Delhi’ [tot 8/5/2014] 

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’ [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Museum to scale 1/7. Een initiatief 
van Ronny Van de Velde, vorm gegeven 
door Wesley Meuris’ – Ann Veronica 
Janssens, Michel François, Johan Muyle, 
Luc Deleu… [tot 2/2/2014] 
❑ ‘India in beeld. De pioniersfotografen 
(1850-1910)’ [6/12 tot 9/3/2014] 

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48  
do-za 12-19u 
❑ ‘Figures, landscapes & time’ – Peter 
Hutton [28/11 tot 1/2/2014] 

Laurentin Gallery
Ernest Allardstraat 43 – 02 540 87 11  
di-za 10u30-18u30 
❑ Francoise Petrovitch [tot 29/11] 

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

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54  
di-za 11-18u 
❑ ‘Mikado LDB Modulor’ – Lieven De 
Boeck [tot 7/12] ❑ ‘On Parasols, 
Jumpers and Balls’ – Alek O. [tot 7/12] 
❑ ‘Reference Points’ – Nicolás Lamas 
[tot 7/12] 

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

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] 

Vertigo Art
Hoogstraat 271  
za-zo 11-18u (of op afspraak) 
❑ ‘ceramics, collages, bronzes’ – 
Matthias Vandeweghe [tot 15/12] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33  
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u 
❑ ‘Poisoned by men in need of some love’ 
– Petrit Halilaj [tot 5/1/2014] 
❑ ‘So Far So Good’ – Walter Swennen 
[tot 26/1/2014] 

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30  
di-za 11-18u 
❑ ‘Synthesa’ – Erwin Wurm [tot 
4/1/2014] ❑ Cathy Wilkes [tot 
18/1/2014] 

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

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Le passager clandestin’ – Marcel 
Mariën [tot 19/1/2014] ❑ ‘White noise’ 
– Michel Mazzoni [tot 19/1/2014] 
❑ ‘Kodachrome: Cropping America. 
Diapositieven geherinterpreteerd’ [tot 
19/1/2014] 

Bernd & Hilla Becher

Fondation Stichting
Av. Van Volxemlaan 304
B-1190 Bruxelles – Brussel
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78
www.fondationastichting.be

Exposition du 6 octobre au 15 décembre 2013
Tentoonstelling van 6 oktober tot en met 15 december 2013

Imprimés 1964-2013

Bernd und Hilla Becher, Zeche Zollern 2, Dortmund-Bövinghausen, D 1971
Westliche Fördermaschine (1907), sichtbare Treibscheibe und Antriebsmotor   | © Hilla Becher, 2013
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Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70  
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u 
❑ ‘Het vroege werk 1964-1970’ – Raoul 
De Keyser [tot 19/1/2014] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23  
di-zo 10-17u zomer: 10-18u 
❑ Maria Lassnig [tot 12/1/2014] 
❑ Sterling Ruby [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] ❑ Michel Seuphor 
(1901-1999) [17/11 tot 9/3/2014] 

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10  
di-zo 13-17u 
❑ ‘Home’ – Paul Schwer [tot 8/12] 
❑ ‘O Superman’ – Emmanuel Van der 
Auwera [tot 17/11] ❑ ‘O Superman’ – 
Emmanuel Van der Auwera [tot 8/12] 
❑ ‘Fata Morgana’ [12/1 tot 6/4] 

Geel

Middle Gate Geel ‘13
de Halle/Gasthuismuseum/Sint-
Dimpnakerk/Kunsthuis Yellow Art – 014 
56 66 66  
vr-zo 10-17u 
❑ ‘Middle Gate Geel ’13: Mythe, 
psychiatrie en kunst. De wisselwerking 
tussen mythische, religieuze, outsider- en 
insiderkunst kunst. Curator: Jan Hoet’ – 
Henri Michaux, Adolf Wölfli, Mike Kelley, 
Hugo Debaere, Jan Van Imschoot, Maria 
Roosen, Arnulf Rainer… [tot 22/12] 

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’ [tot 26/1/2014] 

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32  
wo-za 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘We are here again’ – Cecilia Jaime, 
Alice De Mont, Egon Van Herreweghe, 
Hallveig Ágústsdóttir, Juan Paparella… 
[15/11 tot 25/1/2014] 

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79  
do-zo 14-18u 
❑ ‘Brainbox 3’ – Joris van de Moortel, 
Peter Morrens, Adriaan Verwée, Oshin 
Albrecht, Eric Pries… [tot 22/12] 
❑ ‘Schilderkunst’ – Katrin Plavcak, Yann 
Bronder, Delphine Somers, Alejandra 
Hernandez, Merlyn Paridaen, Quinten De 
Bruyn [17/11 tot 15/12] 

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 09.222.00.33  
wo-vr 14-18u za 12-18u 
❑ ‘I Told You So. The World Is Flat’ – Jan 
Verbruggen [15/11 tot 31/1/2014] 

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94  
do-za 14-18u zo 11-14u 
❑ ‘Transpositions 3’ – Annelies de Mey 
[tot 22/12] 

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81  
wo-za 15-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Wander lust’ – Stefaan Van Biesen 
[22/11 tot 30/12] ❑ ‘Fotokabinet’ – 
Meltem Elmas [22/11 tot 30/12] 
❑ ‘Fotokabinet’ – Hans Vandeweghe [1/1 
tot 30/1] ❑ Wim Carrein, Marie-Jeanne 
De Smet, Tim Peeters… [1/1 tot 30/1] 

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29  
wo-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘This is the way they make us bend’ 
– Allison Hrabluik [tot 8/12] 
❑ ‘My Shiver, Your Suspense (Purple 
Breathing)’ – Heide Hinrichs [tot 8/12] 
❑ ‘IM-EX PLICIT / curator: Luc 
Derycke’ – Ricardo Brey, Ida Ekblad, 
Michael Fullerton, Willem Oorebeek, 
Joris Ghekiere, Juliao Sarmento… 
[15/12 tot 9/2/2014] 

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a 
09 269 67 60  
vr-ma 14-20u 
❑ ‘Portrait of the Artist. Works and 
References. HISK Laureates 2013 Exhibition. 
Curator: Katerina Gregos’ [16/11 tot 8/12] 

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68  
di-vr 14-18u za-zo 11-18u 
❑ Zachary Formwalt [30/11 tot 
21/1/2014] ❑ Pratchaya Phinthong 
[30/11 tot 21/1/2014] 

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91  
vr-zo 15-18u 
❑ Evi Vingerling [17/11 tot 22/12]  
❑ Carole Vanderlinden [19/1 tot 2/3]  
❑ German Stegmaier [19/1 tot 2/3] 

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95  
di-vr 9-17u za-zo 13-17u 
❑ ‘Oorlog en Trauma’ – Ronald Ophuis, 
Rik Wouters, Jan Vanriet, James 
Nachtwey… [tot 30/6/2014] 

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) [tot 15/12] 

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Ecce Homo/le Poseur’ – Jordan 
Wolfson [tot 5/1/2014] ❑ ‘Fake Titel: 
Turquoise-Stained Altars for Burger 
Turner’ – Rachel Harrison [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Praise of Folly’ – Javier Téllez [tot 
26/1/2014] ❑ ‘Casino Noir’ – Florian 
Auer [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’ 
[tot 26/1/2014] 

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19  
di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
❑ ‘Spiegels keren licht om (vrij naar 
Rilke)’ – Gerolf Van de Perre [17/11 tot 
5/1/2014] ❑ Antoon De Clerck & Jo Van 
Rijckeghem [17/11 tot 5/1/2014] 
❑ ‘Jesus, Make-up & Football’ – Frederik 
Buyckx [17/11 tot 5/1/2014] ❑ Dieter 
De Lathouwer & Annelies de Mey [12/1 
tot 23/2] ❑ Raphaël Buedts (1946–
2009) [12/1 tot 23/2] ❑ ‘Weerklank’ 
– Roel Goussey, Rebecca Dufoort, Frank 
Van Hiel… [12/1 tot 23/2] 

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 the silence 
you don’t know’ – Remco Roes [tot 24/11] 

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91  
do-ma 14-18u 
❑ Stephan Balkenhol [tot 24/11] 

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

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Moodboards’ – Jean-François D’Or 
[tot 15/12] ❑ ‘Europalia India. Living 
Objects – Made for India’ [tot 16/2/2014] 

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] ❑ Tony Oursler [17/11 tot 
23/2/2014] 

Knokke

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50  
vr, ma 14-18u, za-zo 11-18u 
❑ ‘Vanitas revisited’ [tot 8/12] 

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 
❑ Gideon Kiefer [21/12 tot 5/1/2014] 

Kortrijk

Paardenstallen Broelmuseum
Kapucijnenstraat 10  
di-vr 10-12 en 14-17u, za-zo 11-17u 
❑ ‘Kleurrijke Grisailles’ – Honoré d’O 
[tot 8/12] 

Lessines

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

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06  
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo) 
❑ ‘Michiel Coxcie (1499-1592). De 
Vlaamse Rafaël’ [tot 23/2/2014] 
❑ ‘De schoonheid van het lijden. 
Sint-Sebastiaan tussen heden en 
verleden’ – Josse Van der Baren (ca. 
1560-ca. 1604) / Philippe Vandenberg 
(1952-2009) [tot 2/3/2014] 
❑ ‘The Space Age’ – Aleksandra Mir 
[28/11 tot 16/2/2014] 
❑ Gerard Herman [28/11 tot 23/3/2014] 

Universiteitsbibliotheek KUL
Ladeuzeplein 21 – 016/32.46.60  
ma-vr 9-18u za 9-12u 
❑ ‘The Prélude Pathétique/i.h.k.v. 
tentoonstellingsreeks LUCA School of 
Arts. Curator: Wim Lambrecht’ – Luc 
Coeckelberghs, Dan Van Severen, 
Michaël Van den Abeele, Greet Billet, 
Michaël Borremans, Sophie Nys & Danai 
Anesiadou, Luc Tuymans… [4/12 tot 
31/1/2014] 

Mechelen

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’ – Man 
Ray, Cosima Von Bonin, Hans-Peter 
Feldmann, Joëlle Tuerlinckx, Joachim 
Schmid… [tot 15/12] 
❑ Guy Kokken [tot 15/12] 

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00  
do-zo 11-18u 
❑ ‘Paraphernalia. On the status of 
inspirational objects’ – Wim Wauman [tot 
15/12] 

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36  
vr-zo 14-18u (of na afspraak) 
❑ Thomas Raat [17/11 tot 22/12] 

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 [tot 19/1/2014] 

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 [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 [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] 
❑ ‘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) [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Conversation Piece. 
Recente aanwinsten en werken in 
langdurige bruikleen’ – Jacqueline 
Mesmaeker, Aglaia Konrad, Lili Dujourie, 
Valérie Mannaerts, Jan Vercruysse, Guy 
Mees, Benoit Platéus… [14/12 tot 
14/12/2014] 

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 8/12] ❑ ‘Meadows on the grid float’ 
– Matthew Lutz-Kinoy [tot 8/12] 
❑ Yehudit Sasportas [19/1 tot 2/3] 
❑ Melissa Gorden [19/1 tot 2/3] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94  
do-zo 14-18u30 
❑ ‘Painting endless’ – Bernard Gilbert 
[tot 29/12] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43  
dagelijks 10-22u 
❑ ‘Upside Down. Deel II: Let’s Dance’ – 
Franz West, Bruce Nauman, Lili 
Dujourie, Herman Van Ingelgem, 
Manfred Pernice, Vincent Dunoyer, 
Jérôme Bel… [15/11 tot 15/12] 

Veurne

Emergent
Grote Markt 26  
do-zo 14-18u 
❑ ‘grenzen/loos’ – Klara Liden, Javier 
Tellez, Marie Cloquet, Gert Robijns, Arno 
Roncada… [22/12 tot 9/3/2014] 

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78  
za-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Olieverf op linnen – gemengde 
technieken op Japans papier’ – Rita 
Vansteenlandt [tot 5/1/2014] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10  
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen 
❑ ‘Stasis’ – Ruben Bellinkx [24/11 tot 
26/1/2014] 

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82  
vr-zo 14-18u 
❑ Werner Cuvelier [17/11 tot 22/12] 

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 
❑ ‘Nancy Graves Project & Special 
Guests’ [tot 16/2/2014] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0  
di-zo 10-18u 
❑ ‘GeheimnisNatur’ – Franz Gertsch [tot 
16/2/2014] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Power of the Powerless’ – Maja 
Bajevic, Teresa Margolles, Metahaven, 
Rabih Mroué, Bettina Pousttchi… [16/11 
tot 9/2/2014] 

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 
❑ ‘Worldline 1968–2013’ – Katharina 
Sieverding [tot 24/11] 

Berlin

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] 

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43  
wo-ma 10-17u 
❑ ‘The Bauhaus Collection. Classic 
Modern Originals’ [tot 31/12] 
❑ ‘mein reklame-fegefeuer: Herbert 
Bayer and Graphic Design in Germany, 
1928-1938’ [20/11 tot 24/2/2014] 

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – 030 789 02 600  
wo-ma 10-18u 
❑ ‘Chamber Music (Vestibule)’ – Ari 
Benjamin Meyers [tot 28/4/2014] 
❑ ‘Painting forever! Hügel und Zweifel 
(Hills and Doubts)’ – Franz Ackermann 
[tot 31/3/2014] ❑ ‘The IBB-Videolounge’ 
– Klara Hobza [tot 18/11] ❑ ‘Vienna-
Berlin. The Art of Two Cities. From 
Schiele to Grosz’ [tot 27/1/2014] ❑ ‘The 
IBB-Videolounge’ – lja Karilampi [20/11 
tot 16/12] ❑ ‘The IBB-Videolounge’ – 
Nevin Aladag [18/12 tot 3/2/2014] 

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40  
ma-za 11-18u 
❑ ‘The headlong stream is termed 
violent. But the river bed hemming it in, 
is termed violent by no one’ – Carolina 
Caycedo [tot 5/1/2014] 

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] 
❑ ‘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] 
❑ ‘Wall Works’ [29/11 tot 31/8/2014] 

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0  
wo-ma 12-19u do 12-21u 
❑ Christoph Schlingensief (1960-2010) 
[1/12 tot 19/1/2014] 

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777  
wo-ma 10-19u 
❑ ‘Kapoor in Berlin’ [tot 24/11] ❑ Meret 
Oppenheim [tot 6/1/2014] ❑ ‘On the 
Trails of the Iroquois’ [tot 6/1/2014] 
❑ ‘Photographs 1968–2013’ – Barbara 
Klemm [16/11 tot 9/3/2014] 

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42  
di-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘Brazilian Modernism 1940-1964. 
Photographs from the Instituto Moreira 
Salles’ – José Medeiros, Thomaz Farkas, 
Marcel Gautherot, Hans Gunter Flieg 
[tot 5/1/2014] 

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] ❑ ‘Ausweitung der 
Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung 
Teil 3’ – Andy Warhol, Katharina 
Sieverding, Wolfgang Tillmans, Joseph 
Beuys… [tot 31/12/2014] 

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20  
di-zo 12-18u do 12-20u 
❑ ‘Hannah-Höch-Preis 2013: Über die 
Freundschaft’ – Andreas Slominski 
[30/11 tot 26/1/2014] ❑ ‘Conversation 
Pieces’ – Ana Luiza Dias Batista, Carla 
Ianni, Paulo Nazareth, Beto Shwafaty… 
[3/12 tot 24/1/2014] 

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479  
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u 
❑ ‘To Open Eyes. Art and Textiles from the 
Bauhaus to Today’ [17/11 tot 16/2/2014] 

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36  
di-zo 11-17u do 11-19u 
❑ Anna Virnich [tot 24/11] 
❑ Brian Jungen [30/11 tot 26/1/2014] 

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200  
di-wo 10-21u do-zo 10-19u 
❑ ‘Im Modder der Summenmutation’ 
– John Bock [tot 12/1/2014] ❑ ‘On the 
Trails of the Iroquois’ [tot 6/1/2014] 
❑ ‘Missing Sons’ [tot 23/2/2014] 
❑ ‘1914. The Avant-Gardes at War’ – 
Beckmann, Dix, Kandinsky, Klee, 
Lehmbruck, Malevich, Picasso… [tot 
23/2/2014] ❑ ‘Echoraum: A Great 
Exhibition’ [tot 23/2/2014] ❑ Florenz! 
[22/11 tot 9/3/2014] ❑ ‘Villa Romana 
1905–2013. The Artists House in 
Florence’ [22/11 tot 9/3/2014] 

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] ❑ ‘Works on Paper 
1975-2013’ – Marcel Odenbach [tot 
15/1/2014] ❑ Juan Uslé [tot 25/5/2014] 
❑ Tatiana Trouvé [15/11 tot 4/5/2014] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30  
wo,vr-za 12-18u do 12-22u zo 11-18u 
❑ ‘Key Works/Private Portraits’ – 
Wilhelm Lehmbruck [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Moving Sculptures’ – Jean Tinguely, 
Pol Bury, Nam June Paik, Lynn 
Hershman… [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Giacometti. Signatures of People’ [tot 
26/1/2014] 

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11  
wo 14-18u do-zo 11-18u 
❑ ‘Paintings’ – Fred Thieler (1916-1999) 
[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 
21/9/2014] ❑ ‘The Missing String’ – 
Susan Philipsz [tot 6/4/2014] 

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

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769
di-zo 11-18u 
❑ ‘Master Students II. Master students 
from Prof. Katharina Fritsch’s Master 
Class’ [16/11 tot 26/1/2014] 

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Trans fer Ko rea-NRW’ – Lu ka Fin ei sen 
/ Jung Ye on doo, Ma nu el Graf, Ham 
Kyun gah, Eri ka Hock, Kim Ki ra [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Eter nal Net work. Works 
from 1950 to 1985. Re tro spec tive’ – An-
dré Thom kins (1930-1985) [tot 5/1/2014] 

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60  
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u 
❑ Candida Höfer [tot 9/2/2014] 
❑ ‘Hommage à Gotthard Graubner’ [tot 
19/1/2014] ❑ ‘Spot on: Schwermetall:’ 
– Christian Keinstar, Richard Serra, 
Robert Morris [tot 2/2/2014] 
❑ ‘Spot on: Ursula Ott’ [tot 2/2/2014] 
❑ ‘Spot on: Mounir Fatmi’ [tot 2/2/2014] 
❑ ‘Spot on: Alfred Flechtheim.com/
Kunsthändler der Avantgarde’ [tot 
2/2/2014] 

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444  
di-zo 10-18u vr 10-22u30 
❑ ‘Frauen’ – Thomas Schütte [tot 
12/1/2014] ❑ ‘30 Years of Support for 
Artists by the Krupp-Stiftung’ – Robert 
Kusmirowski, Marko Lulic, David 
Maljkovic, Shahryar Nashat, Paulina 
Olowska, Kirsten Pieroth [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Corporate Design: The pioneer of logo 
design’ – Wilhelm Deffke (1887–1950) 
[tot 26/1/2014] ❑ ‘There Are Some Who 
Are in Darkness. Works from the Olbricht 
Collection, Selected by the Artist’ – Taryn 
Simon [tot 2/3/2014] ❑ ‘Pictures among 
Friends. The Ernst Scheidegger Collection’ 
– Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, 
George Rodger, Ruth Orkin… [30/11 tot 
16/2/2014] ❑ ‘Everything Is Nothing 
without Its Reflection. A Photographic 
Pantomime (2013)’ – Douglas Gordon 
[30/11 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 
❑ ‘Schnee schnell Schnee Du bleiches 
Reh’ – Stefan Panhans [15/12 tot 
16/2/2014] ❑ ‘What Use Are Pictures? 
Utilizations of Photography’ [15/12 tot 
16/2/2014] 

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40  
di-zo 10-18u wo 10-20u 
❑ ‘Per Speculum Me Video’ – Benny 
Nemerofsky Ramsay, Johanna Reich, 
Pauline Boudry / Renate Lorenz, 
Manuela Kasemir, Sabine Marte… [tot 
5/1/2014] 

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47  
di-zo 10-18u wo 10-20u 
❑ ‘The Great Labyrinth’ – Hélio Oiticica 
(1937–1980) [tot 12/1/2014] ❑ ‘Fruit 
and Vegetables’ – David Polzin [tot 8/12] 
❑ ‘Phantasmagorical Horizon’ – 
Jeronimo Voss [14/12 tot 12/1/2014] 

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel  
069/2199.8760  
di-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ Amelie von Wulffen [30/11 tot 
2/2/2014] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20  
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u 
❑ ‘Brasiliana. Installations from 1960 to 
the present’ – Lygia Clark, Dias & 
Riedweg, Cildo Meireles, Ernesto Neto, 
Hélio Oiticica, Tunga… [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Theodore Gericault: Images of Life 
and Death’ [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Late works’ – Philip Guston 
(1913–1980) [tot 2/2/2014] ❑ Roni 
Horn [12/12 tot 26/1/2014] 

Hamburg

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

photography, film’ – Santiago Sierra [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Retrospektive’ – Guy 
Bourdin (1928–1991) [tot 26/1/2014] 
❑ Gunter Reski [6/12 tot 12/1/2014] 

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ ‘Denmark’s Breakthrough to 
Modernism. The Hirschsprung Collection 
from Eckersberg to Hammershøi’ [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Alfred Flechtheim.com. 
The avant-garde art dealer’ [tot 
19/1/2014] ❑ ‘The Beauty of the Line. 
Stefano della Bella as a Draughtsman’ 
[tot 26/1/2014] ❑ ‘Serial Attitudes. 
Repetition as an artistic method since the 
1960s’ [tot 21/4/2014] ❑ ‘Drawn on 
Stone. French Lithographs from the 
Hegewisch Collection and Departmentof 
Prints and Drawings’ [tot 9/3/2014] 
❑ ‘Line as Object’ – Gego – Gertrud 
Goldschmidt (1912–1994) [29/11 tot 
2/3/2014] ❑ ‘One more than one’ – Eva 
Hesse (1936–1970) [29/11 tot 
2/3/2014] 

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

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 
0511.168.438.75  
di 10-20u woe-zo 10-18u 
❑ Wilhelm Schürmann [tot 24/11] 
❑ ‘The House of Horrors’ – Sturtevant 
[tot 2/2/2014] ❑ ‘Prints and Drawings’ 
– Edvard Munch [tot 26/1/2014] ❑ ‘From 
Kollwitz to Picasso – The Ernst-Joachim 
Sorst Collection’ [tot 2/2/2014] ❑ ‘Alfred 
Flechtheim.com. Kunsthändler der 
Avantgarde’ [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 
❑ ‘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… [tot 26/1/2014] 
❑ ‘52 Weeks, 52 Cities’ – Iwan Baan 
[8/12 tot 16/2/2014] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226  
di-vr 11-19u za-zo 11-17u 
❑ ‘Slow Runner: Her Noise Archive II’ 
[tot 24/11] ❑ ‘Patriarchal Poetry’ – 
Pauline Boudry / Renate Lorenz [tot 
24/11] ❑ ‘Jahresgaben / Editions 
2013/2014’ [10/12 tot 6/1/2014] 
❑ ‘Members’ Exhibition’ [10/12 tot 
6/1/2014] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0  
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u 
❑ ‘Generosity. Donations and Loans to 
the ZKM Collection’ [tot 12/1/2014] 
❑ ‘Holography in Art and in Imaging 
Techniques’ [tot 12/1/2014] 
❑ ‘The Gernsback Prophecy / Father of 
Science Fiction’ [tot 12/1/2014] 
❑ ‘Installations, Objects, Performances’ 
– Sasha Waltz [tot 2/2/2014] ❑ ‘World 
Tour. German Art en Route. Works from 
the ifa Art Collection 1949−till the 
Present’ [tot 2/3/2014] ❑ ‘Script Films. 
Script as Image in Movement’ [16/11 tot 
12/1/2014] ❑ ‘Portraits’ – Marion Kalter 
[27/11 tot 26/1/2014] ❑ ‘Global Activism’ 
[14/12 tot 30/3/2014] ❑ ‘Smart Pistols’ 
– Kata Legrady [7/1 tot 30/3] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010  
di-zo 11-17u 
❑ Michael Reisch / Matthias Hoch / 
Astrid Nippoldt [tot 24/11] 
❑ Llyn Foulkes [8/12 tot 2/3/2014] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21  
di-vr 11-19u za-zo 11-18u 
❑ ‘No Apocalypse, Not Now’ – Sean 
Snyder [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] 
❑ ‘Boys get skulls, girls get butterflies. 
Schmuck im MAKK’ [tot 15/12] 
❑ ‘Herzkammer. Die Grafische 
Sammlung des MAKK’ [tot 16/2/2014] 
❑ ‘Kölner Design Preis’ [tot 24/11] 
❑ ‘Typisch Deutsch’ – Rolf Sachs [13/1 
tot 12/4] 

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79  
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u 
❑ ‘Adjusted’ – Louise Lawler [tot 
26/1/2014] ❑ ‘Not Yet Titled. New and 
Forever at Museum Ludwig’ [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 [tot 26/1/2014] ❑ ‘Die 
Verzauberung der Welt. Die Klassik des 
Tanzes von 1713–1913’ [tot 10/8/2014] 

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ ‘Timpano / Presentation in the Gallery 
of Medieval Painting’ – Sarah Westphal 
[tot 2/2/2014] ❑ ‘Secrets of the 
Painters. Cologne in the Middle Ages’ 
[tot 9/2/2014] ❑ ‘Piranesi’s Antiquity – 
Findings and Polemics’ [tot 26/1/2014] 
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Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80  
di-zo 12-17u 
❑ ‘Traces, sporen van werkelijkheid’ – 
Lon Godin, Gijs van Lith, Katja Mater, 
Navid Nuur, Eli Walter [tot 2/2/2014] 
❑ ‘11 Easy Pieces. Love & Self-Damage’ 
– Thom Puckey [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’ [tot 
2/2/2014] 

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80  
di-vr 11-17u za-zo 12-17u 
❑ ‘Stijlevolutie. De ABN AMRO collectie 
en Mondriaan’ [tot 4/5/2014] 
❑ ‘Mondriaan in de Polder’ [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Monument Mondriaan’ 
– Andrei Roiter, Frank Halmans, Paul de 
Reus [tot 12/1/2014] 

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 5/1/2014] 

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428  
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak) 
❑ ‘The Eye of the Beholder: a group 
show’ [15/11 tot 14/12] ❑ 
‘Contemporary Indonesia: Maryanto 
Curated by Heleen Sent’ [20/12 tot 
25/1/2014] 

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64  
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u 
❑ ‘Posing in an unreal world’ – Jan van 
Eden [tot 7/12] 

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 – 020 753 09 64  
do-za 11-18u 
❑ ‘Be yourself like everybody else’ – 
Clélia Zida [tot 23/11] ❑ ‘Too much too 
young’ – Joe Holbrook [tot 23/11]  
❑ ‘Solidified time’ – Carine Weve [29/11 
tot 18/1/2014] 

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] ❑ ‘Prix de Rome 2013’ – 
Christian Friedrich, Falke Pisano, Remco 
Torenbosch, Ola Vasiljeva [tot 26/1/2014] 

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94  
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste zo/maand 
14-17u 
❑ gerlach en koop [tot 12/12] 
❑ L.A. Raeven [11/1 tot 22/2] 

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400  
11-18u 
❑ ‘Sluimerend vuur. Verhalen uit 
Nederlands-Indië (1900-1940)’ – Péter 
Forgács [tot 1/12] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00  
10-18u do-vr 10-21u 
❑ ‘America by Car’ – Lee Friedlander 
[tot 11/12] ❑ ‘The Afronauts’ – Cristina 
De Middel [tot 11/12] ❑ ‘Framed in 
Print. 40 years of Dutch Magazine 
Photography’ [tot 11/12] ❑ ‘Dalston 
Anatomy’ – Lorenzo Vitturi [tot 11/12] 
❑ William Klein [10/12 tot 12/3/2014] 

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46  
di-za 13-18u 
❑ ‘Precious Burns’ – Travis Boyer – 
Matthew Lutz-Kinoy [tot 23/11] 
❑ Zilvinas Landzbergas [tot 23/11] 
❑ Saskia Noor van Imhoff [29/11 tot 
4/1/2014] ❑ Jennifer Tee [11/1 tot 15/2] 

Galerie Paul Andriesse
Leliegracht 47 – 020 623 62 37  
di-vr 11-18u, za 14-18u, 1ste zo/maand 
14-17u 
❑ ‘Keramiek / Fles / Verf’ – Stephen 
Wilks – Bert Boogaard [tot 1/12] 

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19  
di-za 13-17u30 
❑ ‘in GvG: Yayati Papita, That 
Palpitating Talapati, invites friends to 
Galerie van Gelder’ [tot 27/11] 
❑ ‘in AP: curator Gerben Willers’ [tot 
27/11] ❑ ‘Come back, Muse’ – Sigurdur 
Gudmundsson [29/11 tot 28/12] 
❑ Nicolas Chardon [4/1 tot 12/2] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Zugaben: Sammlung Freunde der 
Kunstmuseen Krefeld 1983-2013’ – 
Harald Klingelhöller, Hermann Pitz, 
Thomas Schütte, Zvi Goldstein, Sigmar 
Polke… [tot 16/2/2014] 
❑ ‘Grad der Gewissheit’ – Alicja Kwade 
[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… [tot 12/1/2014] 
❑ ‘13 Räume. Eine Biografie in Kleidern’ 
– Zilla Leutenegger [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 
❑ ‘Das Muster, das verbindet’ – Thomas 
Bayrle, Shannon Bool, Victor Vasarely, 
Jürgen Meyer H., Christine Streuli… [tot 
12/1/2014] 

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115  
ma-zo 10-20u do 10-22u 
❑ ‘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] 
❑ ‘Richard Artschwager!’ [tot 6/1/2014] 
❑ ‘Art commission’ – Manfred Pernice 
[tot 21/9/2014] 
❑ Lorna Simpson [tot 2/2/2014] 

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a  
di-zo 10-18u do-10-20u 
❑ ‘Bücher und Bilder’ – Ed Ruscha [tot 
31/12] ❑ ‘Reading Andy Warhol’ [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 
❑ ‘Traum-Bilder. Ernst, Magritte, Dali, 
Picasso, Antes, Nay… Die Wormland-
Schenkung’ [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Afritecture. Bauen mit der 
Gemeinschaft’ [tot 2/2/2014] 
❑ ‘Marokkanische Teppiche und die 
Kunst der Moderne’ [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Alfred Flechtheim.com. The 
avant-garde art dealer’ [tot 19/1/2014] 
❑ ‘Jeff Wall in München’ [tot 9/3/2014] 

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’ [tot 30/4/2014] 

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25  
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 11-22u 
❑ ‘Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus 
als Gesamtkunstwerk. Europa und 
Amerika 1800-1948’ – William Morris, 
Louis Comfort Tiffany, Mortimer Menpes, 
Fernand Khnopff, Kurt Schwitters, 
Konstantin Melnikov, Theo van Doesburg, 
Max Ernst… [21/11 tot 2/3/2014] 
❑ ‘Neupräsentation der Sammlung in den 
Historischen Räumen’ [21/11 tot 
2/3/2014] ❑ ‘Ricochet #8’ – Jan Paul 
Evers [16/1 tot 23/3] 

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60  
di-zo 13-17u 
❑ ‘Jahres- und Verkaufsausstellung’ [tot 
26/1/2014] 

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00  
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u 
❑ ‘Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2013’ 
[7/12 tot 15/2/2014] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03  
di, do-zo 10-18u wo 10-20u 
❑ ‘Forever Young. Über den Mythos der 
Jugend’ – Rineke Dijkstra, Andreas 
Slominski, Tobias Rehberger, Hans-Peter 
Feldmann, Andy Hope 1930… [tot 
19/1/2014] 

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41  
di-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘Function/Dysfunction. Contemporary 
Art from Glasgow’ – Martin Boyce, 
Claire Barclay, Mary Redmond, Nick 
Evans, Ciara Phillips, Nicolas Party [tot 
9/2/2014] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0  
di-zo 11-18u do 11-20u 
❑ ‘The Lambrecht-Schadeberg 
Collection. Winners of the Rubens Prize 
of the City of Siegen’ – Fritz Winter, 
Francis Bacon, Cy Twombly, Maria 
Lassnig, Sigmar Polke, Bridget Riley…  
❑ ‘At Work. Studio and Production as a 
Subject of Today’s Art’ – Karin Sander, 
Katharina Grosse, Rita McBride, Andrea 
Zittel, Pawel Althamer… [17/11 tot 
9/3/2014] 

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Art Turning Left: How Values Changed 
Making 1789–2013’ [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 
❑ ‘Intervals’ – Ayse Erkmen [tot 
5/1/2014] 
❑ ‘Pop Art Design’ [tot 9/2/2014] 

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38  
zo-do 10-18u vr 10-22u 
❑ ‘Australia. Australian art from 1800 to 
the present day’ [tot 8/12] ❑ ‘Between 
Dimensions’ – John Carter RA [tot 
16/2/2014] ❑ ‘Visions of Paris’ – Honoré 
Daumier (1808-1879) [tot 26/1/2014] 
❑ Bill Woodrow RA [tot 16/2/2014] 

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] ❑ ‘Art under 
Attack: Histories of British Iconoclasm’ 
[tot 5/1/2014] ❑ ‘Painting Now: Five 
Contemporary Artists’ – Tomma Abts, 
Gillian Carnegie, Simon Ling, Lucy 
McKenzie, Catherine Story [tot 9/2/2014] 

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87  
vr-za 10-22u zo-do 10-18u 
❑ Mira Schendel (1919–1988) [tot 
19/1/2014] ❑ Paul Klee [tot 9/3/2014] 

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

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61  
10-17u45 vr 10-22u 
❑ ‘Display: A History of Photography’ – 
Eugène Atget, Henri Cartier-Bresson, 
Man Ray, Alfred Stieglitz, Irving Penn, 
Bernd and Hilla Becher [tot 5/1/2014] 
❑ ‘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 
30/3/2014] ❑ ‘Club to Catwalk: London 
Fashion in the 1980s’ [tot 16/2/2014] 
❑ ‘Display: The Lost Art of Writing’ [tot 
30/6/2014] ❑ ‘Pearls’ [tot 19/1/2014] 
❑ ‘Tomorrow’ – Elmgreen and Dragset 
[tot 2/1/2014] ❑ ‘British Drawings: 1600 
to the Present Day’ [tot 13/4/2014] 
❑ ‘Masterpieces of Chinese Painting 
700-1900’ [tot 19/1/2014] ❑ ‘The 
Jameel Prize 2013 / International award 
for contemporary art and design inspired 
by Islamic tradition’ [11/12 tot 
21/4/2014] 

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street  
020.75.22.78.88  
di-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘Supporting Artists: Acmes First 
Decade 1972-1982’ [tot 23/2/2014] 
❑ ‘Contemporary Art Society: Nothing 
Beautiful Unless Useful’ [tot 1/12] 
❑ ‘Hidden Curriculum/In Search of the 
Missing Lessons’ – Annette Krauss [tot 
1/12] ❑ Sarah Lucas [tot 15/12] 
❑ Kader Attia [26/11 tot 1/10/2014] 
❑ Hannah Höch (1889-1978) [15/1 tot 
23/3] 

Luxemburg
Luxembourg

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

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

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 – (0) 711 216 21 88  
di-zo 10-18u vr: 10-21u 
❑ ‘Willi Baumeister International’ [tot 
2/3/2014] ❑ ‘Mona Ardeleanu’ [tot 
30/3/2014] 

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0  
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u 
❑ ‘Alfred Flechtheim.com. The 
avant-garde art dealer’ [tot 23/2/2014] 
❑ ‘Alfred Flechtheim.com. The 
avant-garde art dealer’ [tot 23/2/2014] 
❑ ‘Brueghel, Rubens, Ruisdael. The 
Department of Prints, Drawings and 
Photographs Shows its Treasures’ [tot 
23/2/2014] ❑ ‘Brueghel, Rubens, 
Ruisdael. Treasures from the 
Hohenbuchau Collection’ [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… [tot 12/1/2014] 

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00  
ma-za 10-18u do 10-20u zo 11-18u 
❑ ‘Auf der sicheren Seite’ – Michael 
Schäfer [tot 24/11] ❑ ‘Rola El-Halabi’ 
– Andreas Reiner [10/12 tot 19/1/2014] 
❑ ‘Urbanes Leuchten . Aufnahmen der 
NASA und Fotografien von Christian 
Höhn und Wolfgang Reichmann’ [15/12 
tot 30/3/2014] ❑ ‘Willy Brandt – eine 
Hommage zum 100. Geburtstag’ [20/12 
tot 30/3/2014] 

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… [tot 2/3/2014] 

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202/563-6571  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Werke 2001-2013’ – Sven Drühl [tot 
26/1/2014] 

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’ 
[tot 22/2/2014] ❑ ‘Von Cranach bis 
Géricault. Sammlung Gigoux’ [tot 
23/2/2014] 

Frankrijk
Caen

Frac Basse-Normandie
9 rue Vaubenard  
ma-vr 9-12u30 
❑ ‘Exposition de collection’ – Hervé 
Bezet, Alexandre da Cunha, Sven’t Jolle, 
Allan Sekula, Zin Taylor, Christoph 
Weber, Raphaël Zarka [tot 31/12] 

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55  
wo-zo 14-18u vr 14-21u 
❑ ‘Les mystères de Paris’ – Matias 
Faldbakken [tot 25/1/2014] 
❑ Richard Hawkins [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 
[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] 

Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 – 04.72.10.17.40  
wo-ma 10-18u, vr 10u30-18u 
❑ ‘Joseph Cornell et les surréalistes à 
New York’ – Joseph Cornell (1903-1972) 
/ Dalí, Duchamp, Ernst, Man Ray… [tot 
10/2/2014] 

Marseille

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

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 
6/1/2014] ❑ ‘Beat Generation / Allen 
Ginsberg’ [tot 6/1/2014] 
❑ ‘Les villes de Hans Richter. Berlin – 
Moscou – New York’ [tot 6/1/2014] 
❑ ‘Hans Richter (1888-1976). La 
traversée du siècle’ [tot 24/2/2014] 

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] ❑ ‘Prix Marcel 
Duchamp 2012’ – Daniel Dewar et 
Grégory Gicquel [tot 6/1/2014] 
❑ Pierre Huyghe [tot 6/1/2014] 
❑ ‘Claude Simon photographe: extension 
de durée’ [tot 10/3/2014] ❑ ‘Claude 
Simon. L’inépuisable chaos du monde.’ 
[tot 6/1/2014] ❑ ‘Planète Marker. 
Hommage à Chris Marker’ [tot 16/12] 
❑ ‘Donation Daniel et Laurence 
Guerlain’ [tot 31/3/2014] ❑ ‘Modernités 
plurielles de 1905 à 1970’ [tot 
26/1/2015] ❑ ‘Le surréalisme et l’objet’ 
[tot 3/3/2014] 

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50  
di-zo 12-20u 
❑ ‘América Latina 1960-2013. 
Photographs’ [19/11 tot 6/4/2014] 

Galerie Bernard Bouche
123, Rue Vieille-du-Temple 
01 42 72 60 03  
di-za 14-19u 
❑ Peter Joseph [tot 20/12] 

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) [tot 
6/1/2014] ❑ ‘Le feu sous la glace’ – 
Félix Vallotton (1865-1925) [tot 
20/1/2014] ❑ ‘Un moment si doux’ – 
Raymond Depardon [tot 10/2/2014] 

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41  
di 11-21u wo-zo 11-19u 
❑ ‘Photographies, dessins et 
photomontages’ – Erwin Blumenfeld 
(1897-1969) [tot 26/1/2014] ❑ ‘Écho’ 
– Natacha Nisic [tot 26/1/2014] ❑ ‘Une 
exposition – des projections. Suite pour 
exposition(s) et publication(s), quatrième 
mouvement. Satellite 6. Une proposition 
de Mathieu Copeland’ [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 
❑ Alejandro Cesarco [12/12 tot 
23/2/2014] 

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 
❑ ‘Pierre Henry. Autoportrait en 53 
tableaux’ [tot 1/12] ❑ ‘Decorum. Tapis et 
tapisseries d’artistes’ – Le Corbusier, Ryan 
Gander, John M Armleder, Rosemarie 
Trockel, Latifa Echakhch, Daniel Dewar et 
Grégory Gicquel… [tot 9/2/2014] 
❑ ‘Le rêve des formes’ – Serge Poliakoff 
(1900-1969) [tot 23/2/2014] 
❑ Zeng Fanzhi [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’ [tot 2/1/2014] 
❑ ‘Allegro Barbaro. Béla Bartók et la 
modernité hongroise 1905-1920’ [tot 
5/1/2014] 

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50  
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45 
❑ ‘Polyptyque Sassetta’ – Monique 
Frydman [tot 6/1/2014] ❑ ‘Le printemps 
de la Renaissance. La sculpture et les 
arts à Florence, 1400-1460’ [tot 
6/1/2014] ❑ ‘Les origines de l’estampe 
en Europe du Nord (1400-1470)’ [tot 
13/1/2014] ❑ ‘Jean Cousin père et fils. 
Une famille de peintres au XVIe siècle’ 
[tot 13/1/2014] 

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…’ [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 [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Push Your Art 2013’ – 
Cécile B. Evans, Mathieu Mercier, David 
Ancelin, Philipp Engelhardt, Romain 
Sein. [tot 23/11] 

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60  
wo-ma 13-18u 
❑ ‘Le récit et la condensation’ – Georg 
Baselitz – Eugène Leroy [tot 24/2/2014] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43  
10-16u20 
❑ ‘Aquatopia. The Imaginary of the 
Ocean Deep’ – J.M.W. Turner, Marcel 
Broodthaers, Odilon Redon, Spartacus 
Chetwynd, The Otolith Group, Wangechi 
Mutu… [tot 26/1/2014] 

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58  
di-zo 11-17u30 
❑ ‘Spiral (1965)’ – Jean Tinguely [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Thought Collision 
Factories’ – Dennis Oppenheim [21/11 
tot 16/2/2014] ❑ ‘Stephen Cripps 
(1952-82): Pyrotechnic Sculptor’ [21/11 
tot 16/2/2014] 

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55  
10-17u wo 10-20u 
❑ ‘Gauguin, Bonnard, Denis. Een 
Russische liefde voor Franse kunst’ [tot 
28/2/2014] ❑ ‘The Modernists and 
More’ – Laurence Aëgerter [tot 
20/2/2014] 

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Herontdekking van de wereld. Grote 
openingstentoonstelling in een 
verdubbeld huis Marseille’ – Katja Mater, 
Viviane Sassen, Scheltens & Abbenes, 
Juul Kraijer, Elspeth Diederix… [tot 
8/12] ❑ ‘Gouden jaren. Rob Hornstra’s 
Rusland’ [14/12 tot 9/3/2014] ❑ Olga 
Chernysheva / Oleg Klimov / Sarkis / 
Willie Doherty [14/12 tot 9/3/2014] 

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310  
11-17u 
❑ ‘Sjtetl in de stad. Antwerpen door de 
lens van Dan Zollmann’ [tot 2/2/2014] 
❑ ‘Tegendraads in kunst en muziek’ – 
Arnold Schönberg & Wassily Kandinsky 
[18/11 tot 16/3/2014] 

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b – 020 
3318311  
do-vr 11-19u za-zo 11-17u 
❑ ‘Artduos – Duoart’ – Bernd & Hilla 
Becher, Fischli & Weiss, Heringa/Van 
Kalsbeek, Gert & Uwe Tobias… [15/12 
tot 16/1/2014] 

PS
Madurastraat 72  
vr-zo 14-17u 
❑ Alejandro Garcia Contreras [tot 
24/11] ❑ Riette Wanders [1/12 tot 
12/1/2014] 

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14  
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u 
❑ ‘Das andere Quadrat und Tondo’ – 
Günter Tuzina [tot 23/11] 
❑ ‘Blow’ – Adam Colton [29/11 tot 
28/12] ❑ ‘Group Exhibition curated by 
Pierre Audi’ [18/1 tot 22/2] 

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11  
dagelijks 10-18u, do 10-22u 
❑ ‘Au Bonheur des Dames’ – Paulina 
Olowska [tot 27/1/2014] ❑ ‘Op de wind 
geschreven’ – Lawrence Weiner [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Kazimir Malevich en de 
Russische avant-garde, met selecties uit 
de Khardzhiev- en Costakis-collecties’ 
[tot 2/2/2014] ❑ ‘Type/Dynamics’ – 
Grafisch ontwerper Jurriaan Schrofer / 
Ontwerpstudio LUST [tot 9/2/2014] 

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] 

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43  
do-zo 12-17u (of op afspraak) 
❑ ‘Artist in residence: Marjolein 
Boterenbrood’ [tot 30/11] 
❑ ‘A Time Capsule of Life’ – Ronald van 
der Meijs [tot 1/12] 
❑ ‘Pixel Palace’ – Refunc [15/12 tot 
16/2/2014] 

Arnhem

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] ❑ ‘De Melancholieke Metropool. 
Stadsbeelden tussen magie en realisme, 
1925-1950’ [tot 23/2/2014] 
❑ ‘Zwart Zonlicht’ – Paul Klemann 
[29/11 tot 26/1/2014] 
❑ ‘Metropolitan scenes’ – Hans Op de 
Beeck [8/12 tot 30/3/2014] 

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16  
do-za 13-17u 
❑ ‘In de Openbaarheid. 
Thematentoonstelling over kunst, 
openbaarheid en de publieke ruimte’ – 
Luc Deleu, SKOR archief, Joke Wieringa, 
De Ondergrond/Chris Brans, Interakt 
Media/Juul Kraijer… [tot 7/12] 

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com  
do-zo 13-18u 
❑ ‘Fast Is Good For Us. 
Groepstentoonstelling met onlangs 
afgestudeerden kunstenaars’ – Bernice 
Nauta, Inge Thoes, Victor Yudaev, Fraser 
Stewart [6/12 tot 22/12] 
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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] 

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51  
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u 
❑ ‘Die Landschaft ist das Wichtigste’ – 
Diederik Gerlach [24/11 tot 22/12] 

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98  
di-za 11-17u 
❑ ‘Hommage J.C.J. Vanderheyden’ – 
Tamar Frank, Marjolein van den Assem, 
Ludmilla Danon, Pieter Laurens Mol, Jan 
Roeland… [tot 30/11] 
❑ ‘Recente beelden en werken op papier’ 
– Gijs Assmann [7/12 tot 22/1/2014] 
❑ ‘Think your Think (L. Perry) / nieuwe 
tekeningen’ – Ronald Noorman [7/12 tot 
22/1/2014] ❑ ‘Foto’s’ – Marnix Goossens 
[7/12 tot 22/1/2014] 

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) 
❑ ‘Momentum, als kunst nu moet 
gebeuren’ – Roger Hiorns, Sarah van 
Sonsbeeck, Jonas Lund, Berend Strik, 
Cevdet Erek… [tot 15/12] 

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] ❑ ‘De anatomische les. Van 
Rembrandt tot Damien Hirst’ – Francis 
Bacon, Lucio Fontana, Mona Hatoum, Paul 
Thek, Folkert de Jong… [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Lichaam als beeld. Fotowerken 1895 
tot heden’ – G.H. Breitner, Sally Mann, 
Craigie Horsfield, Paul Kooiker, Miroslav 
Tichý… [tot 5/1/2014] 

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428  
wo-za 12-17u laatste zo/maand (of op 
afspraak) 
❑ ‘Bella casa vendesi’ – Daniele Galliano 
[tot 21/12] ❑ ‘Blessed beyond measure’ 
– Birgit Verwer [tot 21/12] 
❑ ‘Project-room: Preview PAN 
Amsterdam’ [tot 21/12] 

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Sculpteur mal-aimé’ – Charles 
Despiau (1874-1946) [tot 26/1/2014] 
❑ ‘Beeldhouwerstekeningen uit de 
Collectie Tahon’ – Auguste Rodin, Rik 
Wouters, Kiki Smith… [tot 26/1/2014]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186  
do-zo 13-17u 
❑ Izaak Zwartjes [8/12 tot 9/2/2014] 

platform57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57 
06 48 49 64 27  
ma-za 10-22u 
❑ ‘Site specific installatie’ – Krijn de 
Koning [tot 30/11] 
❑ ‘Floating Population’ – Nadine Stijns 
[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] ❑ ‘exformation’ – 
Agnieszka Kurant [1/12 tot 23/2/2014] 

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59  
wo-za 12-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Friend and Foe, the art of combining’ 
– Hans Aarsman / Peter Hermanides, Jos 
Houweling, Frank Schallmaier, Claudia 
Sola & Useful Photography [tot 29/11] 
❑ Wannes Goetschalckx [18/12 tot 
18/1/2014] 

Dordrecht

Dordrechts Museum
Museumstraat 40 – 078 7708708  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Stop Making Sense’ – René Daniëls, 
Rob Scholte, Henri Jacobs, Marien 
Schouten, Marlene Dumas, Rob Birza… 
[tot 20/1/2014] 

Eindhoven

MU
Emmasingel 20 – 040.296.16.63  
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u 
❑ ‘F.A.T. GOLD Europe. Five Years of 
Free Art & Technology’ [tot 26/1/2014] 

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663  
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u 
❑ ‘The Sculpture Factory’ – Quayola [tot 
22/12] 

Onomatopee
Bleekstraat 23 – (0)408433854  
do-zo 13-17u 
❑ ‘Waving platforms’ – Paul Devens [tot 
22/12] 

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00  
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u 
❑ ‘Supertoll!’ – Tijs Rooijakkers [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Code Names’ – Trevor 
Paglen [tot 5/1/2014] ❑ ‘boeken en 
edities, bibliotheektentoonstelling’ – 
herman de vries [tot 10/1/2014] 
❑ ‘Museum of Arte Útil. Een initiatief 
van Tania Bruguera’ [7/12 tot 
30/3/2014] 

generaties Britse kunstenaars / Collectie 
Art & Project – Depot VBVR – Kröller-
Müller’ – Anthony Caro, Philip King, 
Richard Long, Hamish Fulton, Nicholas 
Pope, Barry Flanagan, Tony Cragg, Bill 
Woodrow [7/12 tot 30/3/2014] 

Rotterdam

Galerie Mirta Demare
Bergsingel 176 b – 010.281.02.66  
wo-za 13-18u 
❑ ‘Expand your red heart’ – Yuri 
Kharchenko [tot 24/11] 

Garage Rotterdam 
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75  
wo-zo 12u30-17u30 
❑ ‘Behind Images’ – Jochen 
Mühlenbrink, Navid Nuur, Alexandra 
Roozen, Conrad Shawcross, Gabrielle van 
de Laak, Jonas Wijtenburg [15/11 tot 
15/12] 

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] ❑ ‘Biodesign, over de 
kruisbestuiving van natuur, wetenschap 
en creativiteit’ [tot 5/1/2014] 

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201  
wo-za 12-18u 
❑ ‘Encounters & Confrontations’ – Harm 
Weistra [tot 14/12] 

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] ❑ ‘Surrealisme 
à la Dalí in Rotterdam’ [tot 2/2/2014] 
❑ ‘Mensen en beesten’ – Oskar 
Kokoschka [tot 19/1/2014] ❑ ‘Erasmus 
in Rotterdam’ [tot 16/2/2014] 
❑ ‘Beelden en installaties’ – Peter 
Zegveld [tot 12/1/2014] ❑ ‘Design 
Column #6: Dataïsme’ [tot 16/2/2014] 
❑ ‘Videoruimte’ – Erkka Nissinen en 
Nathaniel Mellors [tot 12/1/2014] 
❑ ‘kunstenaar ~ knutselaar’ – Marcel 
Duchamp [tot 19/1/2014] 
❑ ‘Rotterdam designprijs 2013’ [17/11 
tot 9/2/2014] 

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] 
❑ ‘Wit. Fotografie, kunst, design, mode, 
film’ [tot 5/1/2014] ❑ ‘Via PanAm’ – 
Kadir van Lohuizen [tot 12/1/2014] 

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51  
do-zo 12u30-17u30 
❑ ‘Tekeningen projectenkamer’ – George 
le Roy [tot 22/12] ❑ ‘Schilderijen, 
tekeningen galerie beletage’ – Casper 
Hoogzaad [tot 22/12] ❑ ‘Tekeningen 
– potlood, [eigen] haar’ – Sarah van der 
Lijn [10/1 tot 16/2] ❑ ‘Tekeningen, 
schilderijen’ – Piet Dirkx [10/1 tot 16/2] 

RAM en ram Foundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44  
vr-zo 13-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Beelden en tekeningen’ – Rolf 
Engelen [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Atelier-dialoog. De Kamer (deel 2)’ 
– Josephine Baan [tot 5/1/2014] 

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 
❑ ‘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’ [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 [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) 
❑ ‘Stilleven. 102 vazen van 99 
kunstenaars. Een project van Frank van 
der Linden’ [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Foto’s 1975-2012’ – Philip-Lorca 
diCorcia [tot 19/1/2014] ❑ ‘Levenswerk’ 
– Margriet Luyten [16/11 tot 12/1/2014] 
❑ ‘Recente schilderijen’ – Theo Kuijpers 
[18/1 tot 16/3] 

Utrecht

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 

11/5/2014] ❑ ‘Dit is het Centraal 
Museum! Topstukken uit vijf collecties’ 
[tot 1/9/2015] ❑ ‘Archeologen aan het 
werk. De collectie van het Provinciaal 
Utrechts Genootschap’ [tot 31/12] ❑ 
‘Prooff Stand. Werk- en woonlandschap 
van Studio Makkink & Bey’ [tot 
25/5/2014] ❑ ‘Architectuur van Rietveld. 
Rietveld als leerling en leraar/’ [tot 
11/5/2014] ❑ ‘Pretty Vacant’ – Rietveld 
Landscape [tot 31/1/2014] 

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077.351.34.57  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Kleinpferd’ – Monique Camps [tot 
12/1/2014] ❑ ‘Nieuw, nieuwer, nieuwst 
[2]. Aanwinsten en schenkingen 
2010-2013’ [tot 9/3/2014] 

Venray

Odapark – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Merseloseseweg 117 – 0478/51.36.90  
di-zo 11-17u 
❑ Rob Scholte [tot 5/1/2014] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023 5589013  
wo, za-zo 13-17u 
❑ ‘All dressed up and nowhere to go’ – 
Ans van der Vleuten [tot 24/11] 

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 
❑ ‘De familie Craeyvanger’ – Gerard ter 
Borch, Caspar Netscher, Paulus Lesire 
[tot 16/3/2014] ❑ ‘Schilder, tekenaar, 
beeldhouwer’ – Marino Marini 
(1901-1980) [tot 16/3/2014] 
❑ ‘Tropisch Koninkrijk. Hedendaagse 
kunst uit de Caribische landsdelen’ 
[29/11 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] 
❑ Thomas Schütte [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] ❑ ‘Regionale 14 – Why is 
Landscape Beautiful?’ [1/12 tot 
5/1/2014] 

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62  
di-zo 10-18u 
❑ Piet Mondrian – Barnett Newman – 
Dan Flavin [tot 19/1/2014] ❑ ‘Manor Art 
Price Basel 2013’ – Lena Maria Thüring 
[tot 15/1/2014] ❑ ‘Holbeins Bilder des 
Todes im zeitgenössische Kontext’ [tot 
26/1/2014] ❑ ‘A Basel Landscape Artist 
between Rome and St. Petersburg’ – 
Jakob Christoph Miville (1786 – 1836) 
[16/11 tot 16/2/2014] 

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Every time you think of me, I die, a 
little. The Memento mori in the works of 
Andy Warhol and Douglas Gordon’ [tot 
9/2/2014] ❑ ‘Manor Art Price Basel 
2013’ – Lena Maria Thüring [tot 
5/1/2014] 

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40  
di-vr 11-18u za-zo 10-18u 
❑ ‘I Shrunk the Kids’ – Kaspar Müller 
[tot 1/12] ❑ ‘Dirk Bonsma 1986-2013’ 
[14/12 tot 12/1/2014] ❑ ‘Weihnachts-
ausstellung 2013/14’ [14/12 tot 
12/1/2014] 

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44  
di- 10-21u wo-zo 10-17u 
❑ ‘Feu sacré. Award-winning Bern 
artists. On the Occasion of the 200th 
Anniversary of the Bernische 
Kunstgesellschaft’ [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Masculinity Under Scrutiny. The Weak 
Sex – How Art Pictures the New Male’ 
[tot 9/2/2014] ❑ ‘Mexico Mirrored in its 
Art. Prints, Independence, and 
Revolution’ [tot 15/12] 

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Paul Klee. Life and Work’ [tot 
30/3/2014] 

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00  
di-wo 10-20u do-zo 10-17u 
❑ ‘Houses’ – Thomas Schütte [tot 
16/2/2014] ❑ Samuli Blatter [7/12 tot 
16/2/2014] ❑ ‘Il Museo Siamo Noi. 
Kunst der 1970er Jahre aus Luzerner 
Privatbesitz’ [7/12 tot 16/2/2014] 
❑ ‘Annual exhibition of Central Swiss 
artists’ [7/12 tot 16/2/2014] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60  
di-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ ‘This Infinite World. Set 10 from the 
Collection of the Fotomuseum Winterthur 
Anniversary Exhibition 2’ [tot 
16/2/2014] ❑ ‘Cross Over. Photography 
of Science & Science of Photography’ 
[tot 17/11] 

Stroom Den Haag / Hogewal 1-9 / 2514 HA 
Den Haag / T. 070-3658985 / E. info@stroom.nl
www.stroom.nl / Open: wo t/m zo 12-17 uur

solotentoonstelling
over fantomen, het onwaarneembare, de politiek 
van het editen en de invloed daarvan op onze sociale, 
economische en politieke systemen

Agnieszka Kurant
1 december 2013 – 23 februari 2014

exformation
exformation

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 januari 2014. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 december 2013 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

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

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62  
di 10-20u wo-zo 10-17u 
❑ ‘Manor-Kunstpreis Kanton Zürich: This 
Formless Thing’ – Alexandra Navratil [tot 
8/12] ❑ ‘Momente’ – Henri Michaux 
(1899–1984) [tot 24/11] ❑ ‘Dezember-
Ausstellung: Überblick’ [8/12 tot 
5/1/2014] ❑ ‘Streifen und Glas’ – 
Gerhard Richter [18/1 tot 21/4]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65  
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u 
❑ ‘150 Master Prints’ – Edvard Munch 
(1863 – 1944) [tot 12/1/2014] 
❑ ‘Picture Ballot. Gently enraptured – 
Children as in a dream’ [29/11 tot 
9/2/2014] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50  
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u 
❑ Laura Lima [23/11 tot 2/2/2014] 
❑ ‘Collection on Display’ – Angela 
Bulloch, Phil Collins, Alicia Framis, Olaf 
Nicolai, Cady Noland… [23/11 tot 
2/2/2014] 

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69  
di-zo 10-17u 
❑ ‘The Empire of Folds. Fashion and 
Textile Art from Japan’ [tot 12/1/2014] 

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67  
di-zo 10-17u wo 10-20u 
❑ ‘Souvenir’ – Martin Parr [tot 
5/1/2014] ❑ ‘Vintage. Design with a 
History’ [tot 6/4/2014] 

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Collectie Veendorp’ [tot 19/1/2014] 
❑ ❑ ‘Met avantgardistisch elan: De 
Ploeg in Groningen’ [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Funtastico’ – Jaime Hayon [tot 
30/3/2014] 

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] ❑ ‘Omzien in verwondering. 
Afscheidstentoonstelling Karel 
Schampers’ – Rineke Dijkstra, Tracey 
Emin, Sarah Lucas, Renzo Martens, 
Julika Rudelius, Gillian Wearing… [7/12 
tot 2/3/2014] 

Heerlen

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200  
ma-vr 9-17u 
❑ ‘More than meets the eye. Selectie uit 
de collectie Schunck’ [tot 16/2/2014] 

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200  
ma-za 9-23u zo 11-17u 
❑ ‘Vangen wat er komt’ – Aad de Haas 
[tot 5/1/2014] ❑ ‘New End, New End’ 
– Andreas Emenius [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Wall Painting No. 370’ – Jan van der 
Ploeg [tot 28/8/2014] ❑ ‘UnlimiTED’ – 
Ted van Lieshout [tot 5/1/2014] 
❑ ‘Het tijdschrift Club Donny’ – Frank 
Bruggeman – Samira Ben Laloua – Ernst 
van der Hoeven [tot 5/1/2014] 

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’ [tot 5/1/2014] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90  
di-zo 11-17u 
❑ ‘LGOG Parcours: Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap’ [tot 1/12] 
❑ ‘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 [tot 
26/1/2014] ❑ Alex Elshocht [tot 
23/2/2014] ❑ ‘Tales from the Backyard 
II: Third Rail’ – Chaim van Luit [tot 
19/1/2014] 

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37  
ma-vr 9-18u 
❑ ‘The Building a Pedantry of Lines’ – 
Sjoerd Westbroek [tot 19/12] 

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

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

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00  
di-zo 13-17u 
❑ ‘Published by MER. Paper Kunsthalle’ 
[tot 15/12] ❑ ‘The Root Cellar’ – Ida 
Ekblad [tot 15/12] 
❑ Mark Manders [19/1 tot 23/3] 
❑ Kees Goudzwaard [19/1 tot 23/3] 

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] ❑ ‘Metamorfoses. De schoonheid 
van gruwelijkheid’ – Maartje Korstanje 
[tot 4/5/2014] ❑ ‘ARTtube in Museum 
Jan Cunen. Korte films bij werken uit de 
collectie’ [17/11 tot 1/6/2014] ❑ ‘Heavy 
flowers, plastic bottles’ – Brigitte Picavet 
[17/11 tot 13/1/2014] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Carvings and bones’ – Adam Colton 
[tot 9/3/2014] ❑ ‘A One Day Walk. Twee 
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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).

Hanneke Grootenboer Doceert Kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Oxford en is directeur van het Oxford 
Institute of  Visual Research. Haar onderzoek handelt over 
vroegmoderne schilderkunst, kunsttheorie en 20e-eeuwse 
filosofie. Ze publiceerde onder meer over portretkunst, oog-
miniaturen, wassculpturen, 17e-eeuwse poppenhuizen en 
de Annunciatie in de schilderkunst. Boeken van haar hand 
zijn The Rhetoric of  Perspective: Realism and Illusionism in 
Seventeenth-Century Dutch Still-Life Painting (Chicago, 
University of  Chicago Press, 2005) en Treasuring the Gaze: 
Intimate Vision in Eighteenth-Century British Eye Miniatures 
(Chicago, University of  Chicago Press, 2012). Haar essay in 
dit nummer maakt deel uit van een onderzoek dat zal uit-
monden in een boek onder de titel The Pensive Image: Case 
Studies in Visual Thinking.

Renzo Martens Kunstenaar. Hij studeerde onder meer aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud 
Universiteit Nijmegen), het K.A.S.K. te Gent (thans School 
of  Arts), de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam en de 
Vrije Universiteit Brussel. Momenteel bereidt hij een docto-
raat in de kunsten voor aan de School of  Arts, Gent. Meer 
informatie op www.renzomartens.com.

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).

Wim Van Mulders Kunsthistoricus. Publiceert over moder-
ne 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).

Stefaan Vervoort Verbonden aan de Universiteit Gent 
(Vakgroep Architectuur & Stedenbouw) en de Vrije 
Universiteit, Amsterdam (Visual Arts, Media & Architecture 
(VAMA)). Hij bereidt een proefschrift voor over de uitwisse-
ling tussen kunst en architectuur na de Tweede Wereld-
oorlog, en over het ontstaan van architectuurmusea. Hij is 
medesamensteller van het boek Orban Space: The Work and 
Practice of  Luc Deleu-T.O.P. office (samen met Wouter Davidts 
en Guy Châtel, Amsterdam, Valiz, 2011). 

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.

Hanneke Grootenboer – The Pensive Image
In this essay the author starts from a 17th century painting by 
Hendrick van der Burch to explore how images can be ‘pensive’, not 
telling stories or conveying meanings, but rather rendering a train of  
thought. Using concepts of  Roland Barthes (including the ‘pensive 
image’), Grootenboer’s quest for a ‘non semiotic approach to images’ 
invites her on a journey which leads her through other images 
such as still lifes and a 17th century ‘action painting’ by Cornelis 
van Wieringen showing the explosion of  a ship and also various 
kinds of  texts in which the concept of  ‘Denkbilder’ or ‘Denkbeelden’ 
[‘Thought-Images’] plays an important role. Among these latter are 
Walter Benjamin’s collection of  short prose, Einbahnstraße [One-
way street], and poems by Stefan George and Albert Verwey. She 
concludes by discussing the concept of  Denkbilder in the work of  the 
German philosopher Johann Gottfried Herder and in the emblem 
book Hieroglyphica of  Merkbeelden der oude volkeren by 17th century 
illustrator Romeyn de Hooghe. She explains how the visual and the 
thoughtful – philosophy, image and thinking – are brought together 
in this concept, and how these text-images bring trains of  thought 
to a standstill, to form a ‘constellation’ (Benjamin) or, in other 
words, a ‘thought-image’.
Theory of  Image – 17th century painting – Roland Barthes 
– Hendrick van der Burch – Cornelis Claesz. van Wieringen 
– Johann Gottfried Herder – Romeyn de Hooghe

Bart Verschaffel – Hairiness: on lines and faces, patterns 
and masks in Elly Strik’s drawings 
In this essay, the work of  Dutch artist Elly Strik is analysed, starting 
out from the ‘primitive’ and mythological sources that survive 
in it, in particular the archaic ambivalence of  femininity – the 
‘female animal’. Verschaffel discusses the way Strik represents this 
concept of  threatening femininity through the signifier of  ‘hair’ or 
‘hairiness’. In his view, the ambiguous interference of  the medium 
of  drawing – in which the lines always more or less resemble ‘hair’ 
– in the representation of  hair is at the core of  Strik’s work. 
Visual art – drawing – Elly Strik

Stefaan Vervoort – The centrifugal gaze: on Bernd & Hilla 
Becher’s ‘printed work’, Robert Smithson, and the photo-
graphic imagination of  history
This essay discusses the work of  Bernd & Hilla Becher, beginning 
with a solo-exhibition at Fondation A, Brussels, which focussed 
on the ‘printed matter’ (books, catalogues, editions, invitation 
cards…) by the German artist-couple. In the light of  this material, 
Vervoort suggests an alternative reading of  their work in which 
a narrative gaze is connected with the representation of  history. 
Bernd & Hilla Becher – photography – conceptual art

Koen Brams & Dirk Pültau – 1989-2003. Conversation with 
Wim Van Mulders on his tutorship at the Royal Academy of  
Fine Arts (K.A.S.K.) in Ghent (1973-2003)
This is the third 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 2003 and ‘Aesthetics’ from 1980 to 2003. This part deals 
with his tutorship during the nineties, when he became interested 
in numerous new artists and started to discuss non-Western art. 
The interview also discusses the consequences of  a decree of  
1994 which had a profound effect on Flemish further education 
institutions, and in particular on art schools like the K.A.S.K.
Wim Van Mulders – K.A.S.K. (Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten), Ghent – Art education

Koen Brams & Dirk Pültau – 1992-1993. Conversation 
with Renzo Martens 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 Renzo Martens on his 
education as an artist, in which special attention is paid to the 
short period (1992-1993) when he followed classes at the Royal 
Academy of  Fine Arts (K.A.S.K.), Ghent, in particular those of  
Wim Van Mulders. 
Renzo Martens – K.A.S.K. (Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten), Ghent – Art education
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