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Vlaanderen mag dan wel historisch een land 
van steden zijn, de dominante socialisatie is 
er niet meteen een van stedelijkheid. De fiere 
stede van weleer werd beteugeld door een 
gemeentelijk ‘lokalisme’ en opgesloten bin-
nen de contouren van de 19e-eeuwse natie-
staat. De gemeentewet van 1834 gaf  aan 
zowel dorp als stad het statuut van een 
gemeente. België, en later Vlaanderen, zou 
geen stedenland worden, maar een bonte 
verzameling van zeer kleine gemeentelijke 
territoria. Ook de sociale verbeelding lijkt 
hier te lande moeilijk aan de lokale wortels 
te ontsnappen. Lokaliteit blijft in Vlaanderen 
een recept tegen vervreemding en dat is een 
rem op de ontwikkeling van stedelijkheid als 
mentaal venster op de wereld.
 Drie personen die zich de afgelopen jaren 
lieten opmerken in het stadsdebat, gaan op 
initiatief  van De Witte Raaf in gesprek over 
stedelijkheid en lokaliteit in Vlaanderen. 
André Loeckx is professor emeritus Archi-
tectuur t heorie aan de KULeuven. Hij is reeds 
meer dan 15 jaar een van de bezielende 
krachten achter het Vlaamse Stedenbeleid. 
Eric Corijn is professor emeritus Sociale en 
Culturele Geografie aan de Vrije Universiteit 

Brussel, waar hij de stadsonderzoeksgroep 
Cosmopolis oprichtte. Hij is een uitgespro-
ken pleitbezorger van metropolitaanse ste-
delijkheid als noodzakelijke voorwaarde om 
met diversiteit in de samenleving om te 
gaan. Joachim Declerck is oprichter en 
directeur van de denk-en-doe-tank Archi-
tecture Workroom Brussels. Hij cureerde de 
groepstentoonstelling in het Belgisch pavil-
joen tijdens de Architectuur biënnale Venetië 
in 2012. De drie sprekers zijn het eens dat 
Vlaanderen behoefte heeft aan meer stede-
lijkheid, maar leggen andere accenten als 
het erop aankomt te bepalen waar die stede-
lijke emancipatie moet plaatsvinden. Michiel 
Dehaene, hoofddocent stedenbouw aan de 
Universiteit Gent, modereert het gesprek.

Stedelijkheid en lokaliteit:  
een spanningsveld 

Michiel Dehaene: Ik zou dit gesprek willen 
beginnen met de complexe relatie tussen stede-
lijkheid en lokaliteit. Stedelijkheid sluit lokali-
teit niet uit, maar kan er ook nooit mee samen-
vallen. Vaak gaat men ervan uit dat stedelijk heid 

begint waar elke vorm van lokale binding 
ophoudt. 
Eric Corijn: Hoe definieert men lokaal? Ik 
denk dat er twee perspectieven op ‘lokali-
teit’ zijn. In het eerste perspectief  wordt 
lokaliteit gezien als een plaats, met concen-
trische cirkels eromheen die een territorium 
afbakenen. In de andere visie wordt lokali-
teit begrepen als een verknoping van stro-
men en interacties. In dat geval gaat het 
niet zozeer om geografische nabijheid of  
afstand; lokaliteit is hier een knoop in een 
netwerk. ‘Lokaliteit’ is de manier waarop 
mensen hun adres verbinden met de rest 
van de wereld. Daarbij is de vraag hoe ver 
die wereld uitdijt. De manier waarop men-
sen die verbinding maken, hangt samen 
met hun levensverhaal en hun mobiliteit.
M.D.: Hoe verhouden die twee versies van het 
lokale zich tot elkaar?
E.C.: Hun onderlinge relatie kun je het best 
verduidelijken via de notie ‘glokalisering’, 
dat een samentrekking vormt van ‘globali-
sering’ en ‘lokalisering’. In het discours van 
de glokalisering wordt lokaliteit begrepen 
als de manier waarop plekken verknoopt 
zijn. Om dat uit te leggen, gebruik ik graag 

Claes Jansz. Visscher (N.J. Piscator) (1587-1652)

Leo Belgicus, 1609. De kaart dateert uit de periode van de 80-jarige oorlog en is een vroege uitdrukking van het verlangen om het 
historisch stedennetwerk in de delta van de Lage Landen te verenigen binnen de natiestaat.
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Moet lokaliteit enkel als een fy-
sieke plek of  ook als een ‘knoop 
in een netwerk’ worden gedefini-
eerd? Deze vraag is het vertrek-
punt in een door Michiel Dehaene 
gemodereerd panel gesprek over 
‘glokaliteit’ en stedelijkheid (in 
Vlaanderen) met stadssocioloog 
Eric Corijn en de stedenbouw-
kundigen André Loeckx en 
Joachim Declerck. Loeckx bena-
drukt het belang van de ‘ambi-
valente ruimte’ – de ruimte waar 
verschillende dimensies zoals 
het rurale en het (groot)stede-
lijke samenkomen – en stelt dat 
daar een ‘politieke strijd’ wordt 
uitgevochten. Declerck bekriti-
seert de heersende gedachte ‘dat 
Vlaanderen gekenmerkt zou wor-
den door een sterke eigenheid 
en interne coherentie’ en houdt 
een pleidooi om de verschillen in 
het Vlaamse verstedelijkte land-
schap juist te versterken. Corijn, 
ten slotte, breekt een lans voor de 
grootstad, omdat die bij uitstek 
de locus vormt voor ‘het samen-
leven met onherleidbare verschil-
len’, en legt een verband tussen 
het gebrek aan stedelijke cultuur 
in Vlaanderen en de successen 
van extreem-rechts in het recente 
verleden.
 De tweede bijdrage in dit nummer 
betreft een correspondentie tus-
sen architect Pierre Hebbelinck 
en architectuurcriticus Geert 
Bekaert. Voor Hebbelinck biedt 
het lokale kansen om een kri-
tisch en ‘antiuniversalistisch’ 
perspectief  op de architecturale 
praktijk te ontwikkelen. Bekaert 
beschouwt het lokale als een 
moment in de dynamiek van 
élke (artistieke/architecturale) 
praktijk: ‘Er is niets anders dan 
het lokale, maar dat lokale zelf  
kan slechts bestaan door het uni-
versele in zich op te nemen. Het 
lokale streeft altijd naar het uni-
versele, maar kan dit nooit berei-
ken.’ Daarbij legt Bekaert de vin-
ger op een belangrijk probleem: 
als je voor ‘het lokale’ als zodanig 
opkomt, dreig je in ‘lokalisme’ te 
vervallen.
 In een voorpublicatie van zijn 
autobiografische roman themati-
seert Bart Meuleman de beklem-
ming van het lokale. Het is de 
geometrisch-abstracte kunst van 
Mondriaan, met haar universele 
aanspraak en sublieme gestreng-
heid, die hem aan de benepen-
heid van het ouderlijk huis doet 
ontsnappen.
  Tot slot omvat dit nummer een 
tekst van Ernst van Alphen over 
het fotowerk van Awoiska van 
der Molen en de eerste aflevering 
van een interview door Koen 
Brams & Dirk Pültau met Marc 
De Cock, de voormalige voorzit-
ter van de eveneens voormalige 
Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst van Gent.

Waar en hoe kan Vlaanderen stedelijk 
worden? Een gesprek over glokaliteit

Paneldiscussie met Eric Corijn, Joachim Declerck en André Loeckx,  
gemodereerd door Michiel Dehaene
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het lacaniaanse beeld van het point de capi-
ton. Een matras bestaat uit twee aparte 
lagen, twee territorialiteiten die op zich los 
van elkaar staan, maar die tegelijk gestruc-
tureerd worden door de punten waar ze met 
elkaar verbonden of  samengeknoopt wor-
den. Die verknoping geeft structuur aan 
beide lagen. 
M.D.: Hoe verbind je dat met stedelijkheid?
E.C.: Voor mij is stedelijkheid een woord dat 
in eerste instantie niet naar ruimte verwijst, 
maar naar cultuur en mentaliteit – naar de 
mental map van mensen. Stedelijkheid staat 
tegenover nationaliteit. Het stedelijke is in 
mijn ogen een postnationale manier van 
samenleven, voorbij de monoculturele ‘ima-
gined community’ van de natiestaat. Maar 
tegelijk geloof  ik sterk in de mentaal structu-
rerende effecten van ruimte en ruimtelijke 
ordening. Je hebt een aantal ruimtelijke ken-
merken van een stad die te maken hebben 
met densiteit: de dichtheid van de bewoning, 
het feit dat verschillende functies op een 
klein oppervlak samenkomen, het gecon-
centreerde samenleven van een heterogene, 
zeg maar hyperdiverse bevolking. Die ken-
merken vallen niet met elkaar samen, maar 
zijn wel lokaal verknoopt.
M.D.: Maar door die stedelijkheid ‘postnatio-
naal’ te noemen, suggereer je dat stedelijkheid 
en mondialisering haast hetzelfde zijn… terwijl 
steden toch al veel langer bestaan.
E.C.: Ja, laatmiddeleeuwse steden ontstaan 
als een ommuurde markteconomie te mid-
den van een domaniale ruraliteit. Vervolgens 
krijg je de industriële revolutie van de 19e 
eeuw en de 20e eeuw, die steunt op dit ruraal 
gestructureerde territorium, maar wordt 
aangedreven door het verlangen om econo-
mie en territorium onder te brengen in een 
nieuwe container: de natiestaat. Het volk 
wordt verenigd binnen de natie. De natie-
staat gaat ervan uit dat een cultuur een een-
heid vormt en is gebaseerd op de idee van een 
verbeelde gemeenschap. De stad schrijft zich 
daarin in. Sterker nog, heel de socialiteit van 
de moderniteit steunt erop. 
M.D.: En met de mondialisering verandert dat?
E.C.: Precies, de afgelopen dertig jaar is de 
ban gebroken. De markt neem het over van 

de politieke regulering. We maken ook de 
transitie mee van een industriële naar een 
postindustriële economie. Of  beter, we zijn 
getuige van een mondiale herverdeling van 
het industrialiseringsproces, waarbij ons 
T-shirt misschien nog wel hier wordt ont-
worpen, maar in China wordt gemaakt. Tot 
slot krijg je een instroom van migranten, 
mensen uit andere tradities die vaak – ook 
territoriaal gesproken – met één voet hier en 
met een andere voet elders geworteld zijn, 
en die dagelijks worden uitgedaagd om de 
verschillende werelden in de mental map 
van hun lokale leefwereld samen te houden.
M.D.: Waarom leg je zo sterk de nadruk op dit 
mondialiseringsproces? Was de moderne stede-
lijkheid niet ook postcommunautair – betrok-
ken op de massa eerder dan op de gemeenschap? 
E.C: Natuurlijk, maar die moderne stad was 
gestructureerd en ingeperkt door de territo-
rialiteit van de natiestaat. Het stedennet-
werk van wat nu in Nederland de Randstad 
heet, bijvoorbeeld, zorgde wel voor de nodi-
ge interstedelijke dynamiek, maar lag 
essentieel binnen Nederland. Wat we van-
daag meemaken is dat de nationale contai-
ner openbreekt. De Randstad maakt zich los 
van Nederland. De twee lagen van mijn 
matras – het nationale, geografische ener-
zijds en de stedelijke netwerkterritorialiteit 
anderzijds – zijn aan het loskomen… 
natuurlijk zullen ze zich vervolgens weer op 
een andere manier verknopen.
Joachim Declerck: Mondialisering is een 
postnationaal fenomeen. Maar tegelijk kan 
je stellen dat de natiestaat in de geschiede-
nis van de steden een soort uitzonderings-
situatie was, waarin de stad als motor van 
onze culturele en economische ontwikke-
ling lange tijd is genegeerd. Vanuit stedelijk 
oogpunt is de natiestaat misschien wel een 
historische vergissing…
E.C.: Daar heb je wel gelijk in. Op een welis-
waar andere wijze zijn de late Middeleeuwen 
een minstens even belangrijk vergelijkings-
punt als het systeem van natiestaten.
André Loeckx: Als ik meteen even een 
nuance mag aanbrengen. Er is niet alleen 
een geschiedenis van de verstedelijking. Ook 
de ruraliteit heeft zijn geschiedenis, ook het 

platteland ontwikkelt zich langs de lijnen 
van een mondiaal moderniseringsproces, en 
wel zonder dat het daarom meteen in de stad 
oplost. De industrialisering van het platte-
land loopt niet steeds langs de stad. De ver-
spreide verstedelijking van Vlaanderen is   
onvoldoende stedelijk, en tegelijk noch 
ruraal noch  ‘postruraal’. De suburbane 
conditie is ‘infra-urbaan’ en tegelijk ‘subru-
raal’, waarmee ik bedoel dat ze ook niet past 
binnen het rurale en binnen de eisen die 
men aan de ontwikkeling van het rurale 
moet stellen, bijvoorbeeld inzake landbeheer 
en de controle van het voedselsysteem. Ik 
vind dat we met een semantische lacune zit-
ten als het erom gaat de complexiteit van dat 
soort realiteiten te beschrijven.
M.D.: En waar situeert die semantische lacune 
zich precies?
A.L.: Al de termen over de niet-stedelijke 
ruimte zijn stedelijke termen. We hebben het 
voortdurend over ‘stedenbouw’; over ‘sub-
urbs’ – dat moet dan iets zijn dat zich onder 
de ‘urbs’ bevindt. We produceren neologis-
men als Zwischenstadt (Sieverts), citta diffusa 
(Indovina), Tapijtmetropool (Neutelings)… 
We lijken niet in staat om termen te verzin-
nen die een niet-stedelijke moderniteit ver-
beelden. Nochtans bestaat die wel degelijk in 
Vlaanderen. Ook elders in de wereld zijn er 
notoire voorbeelden van de modernisering 
van de rurale ruimte terug te vinden. 
M.D.: Geef  eens een voorbeeld?
A.L.: Wel, het staat misschien ver van dit 
gesprek, maar ik denk ineens aan de muziek 
waar ik van hou: Woody Guthrie bijvoor-
beeld, songs over de dustbowl en over vak-
bondsstrijd; of  Tom Waits’ Mule Variations, 
of  Bruce Springsteen die over Nebraska 
zingt. Die muziek gaat over het platteland 
en de kleinstedelijke realiteit. Of  Ry Cooders 
Chavez Ravene, muziek uit en over een intus-
sen  platgegooide buitenwijk van Los 
Angeles. De muziek van Guthrie, Waits, 
Cooder of  Springsteen doorbreekt het 
bekrompen beeld dat van de rurale of  klein-
stedelijke gemeenschap circuleert, zij brengt 
een verhaal van openbreken, van strijd en 
emancipatie. Maar daar hebben wij geen 
termen, geen beelden en geen namen voor.

Op zoek naar glokaliteit in ‘anti-
stedelijk Vlaanderen’

M.D.: Eric, als we vertrekken van jouw uiteen-
zetting over glokaliteit – of  van de spanning 
tussen twee perspectieven op lokaliteit die je 
zonet schetste – waar situeert Vlaanderen zich 
volgens jou dan?
E.C.: Als je lokaliteit definieert als de manier 
waarop mensen hun adres verbinden met 
de rest van de wereld en daarbij de vraag 
stelt hoe ver die wereld uitdijt – zoals ik 
zonet deed – dan staan we in Vlaanderen 
nog niet zo ver. Uit een onderzoek van de 
KULeuven naar verhuisbewegingen in 
Vlaanderen blijkt bijvoorbeeld dat de helft 
van de Belgen, wanneer ze verhuizen, dat 
doen binnen een straal van minder dan 5 
kilometer. Onder de kerktoren, dus. Die 
lokale verankering is niet alleen ruimtelijk 
bepaald, er zit een premoderne, rurale rest 
in. De industrialisatie in Vlaanderen – die 
laat komt, na de Tweede Wereldoorlog – is 
gestoeld op een politiek die de verstedelij-
king om ideologische redenen actief  pro-
beerde tegen te gaan. De christendemocrati-
sche politieke hegemonie koos voor de 
familie in plaats van de arbeid als hoeksteen 
van de samenleving, en stelde het normen- 
en waardenstelsel van de religie en niet dat 
van de lekenstaat centraal. Dat model houdt 
op kleine territoria makkelijker stand. Er 
werd nauwlettend op toegezien dat arbeid 
niet destructurerend zou werken.
M.D.: Er was toch ook een industrieel sprei-
dingsbeleid?
E.C.: Ja, maar dat past in hetzelfde verhaal! 
Arbeid is de context waarin je met andere 
mensen leert samenwerken, waar je indivi-
duele verschillen overstijgt. Arbeid decon-
strueert de traditie. Bovendien is het bij uit-
stek de biotoop van de socialisten en de 
vakbonden. Allemaal goede redenen voor 
het katholieke Vlaanderen om de nieuwe 
industrie in the middle of  nowhere te zetten, 
op industrieterreinen in Geel, Tessenderlo 
en Mol, om vervolgens de mensen eerst met 
de buurtspoorwegen uren te doen reizen en 
later met de auto in de file te laten staan. De 
ruimtelijke spreiding is, met andere woor-
den, niet alleen een kwestie van suburbaan 
wonen, maar is bepalend voor de wijze 
waarop mensen zichzelf  in de samenleving 

situeren. Vele Vlamingen zitten generaties 
lang gebeiteld op een specifieke plek, ook al 
ontplooien ze elders tal van activiteiten. Ze 
blijven in feite pendelaars. Dat feit is gepaard 
gegaan met een heel verspreid woonpa-
troon, waarbij die mensen zelden gecon-
fronteerd zijn geworden met de spreekwoor-
delijke ander, met de noodzaak om 
intercultureel, interreligieus – kortom, op 
basis van verschil – connecties aan te gaan. 
De stad daarentegen biedt een ander kader, 
is een ander soort maatschappelijke werf. 
Daar moet je samenleven met verschillende 
taalgroepen en je plan trekken. De grote 
stad is als de koolmijnen. In de mijn was 
iedereen zwart en heerste een heel transver-
sale solidariteit. Het is die andere socialiteit, 
maar ook de andere binding met de plek die 
kenmerkend is voor de stad.
M.D.: En als we al steden hebben in Vlaanderen, 
dan beantwoorden ze nauwelijks aan dit beeld 
van metropolitaanse stedelijkheid…
E.C.: Niet alleen de spreiding, ook de realiteit 
van onze steden werkt contraproductief. Je 
zou kunnen zeggen dat de economische 
boom en de ‘golden sixties’ rijke, kleine ste-
den hebben opgeleverd, waardoor de 
Vlaming van de functionele voordelen van 
de stad kon genieten zonder ooit in een 
echte stad te moeten komen. Vanaf  
100.000 inwoners had je autovrije winkel-
straten waar alle grote merken werden aan-
geboden. Je hoefde er niet voor naar Brussel 
te komen, en dus kreeg je bijna nooit een 
Afrikaan te zien. Als de voorstad naar 
Brussel kwam, dan ging het richting 
Nieuwstraat en terug. Als de Vlaming van-
daag in Brussel komt werken, gaat het van 
het Centraal Station naar de Wetstraat en 
weer huiswaarts. De confrontatie op lokaal 
niveau met het andere en dus de noodzaak 
om te onderhandelen, om te ruilen, om het 
verschil te socialiseren is ruimtelijk tegen-
gewerkt. Daar ligt voor mij ook de verkla-
ring voor het feit dat deze rijke, ontwikkelde 
en sterk geïndustrialiseerde regio zich laat 
kennen als etnocentrisch, dat extreem-
rechts in sommige landsdelen tot 30 pro-
cent van de stemmen haalde, dat we een 
zwak georganiseerde arbeidersbeweging 
hebben. Allemaal dingen die heel verklaar-
baar worden wanneer je die premoderne 
kern van ons ruimtelijk bestel ernstig 
neemt. Vandaag, in het licht van de mondi-
alisering, wordt dit stilaan onhoudbaar en 
speelt dit steeds meer in ons nadeel.
M.D.: Kan je dat concreet maken?
E.C.: Neem bijvoorbeeld de crisis in het 
onderwijs in de grote steden – en dan heb ik 
het niet enkel over Brussel. Die crisis heeft 
onder andere te maken met het feit dat de 
leerkrachten zelf  te weinig stedelijke erva-
ring hebben. Ze gaan op een puur abstracte 
manier met diversiteit en stedelijkheid om. 
Ze wonen residentieel in de voorstad en pro-
jecteren die leefwereld op kinderen die wél 
stedelijke ervaring hebben. Die ervaring is 
niet zoals de dorpse leefsfeer gebaseerd op 
verschillen tussen zwart of  blank, of  tussen 
religies – in de stad lopen die immers alle-
maal door elkaar. Stedelijkheid draait om 
publieke ruimten, om veiligheidsdomeinen 
en gebruiksregels. Kan je op een bepaalde 
plek met vrienden gaan skaten zonder dat je 
gsm gestolen wordt? Hoe moet je dat aan-
pakken? Over dat soort dingen gaat het, 
maar de leerkrachten uit suburbaan 
Vlaanderen hebben daar niets over te ver-
tellen. Het maakt mij zeer argwanend 
tegenover collega’s die nogal makkelijk stel-
len: ‘Laat ons toch maar wat stedelijkheid 
injecteren in de sprawl van verstedelijkt 
Vlaanderen. We zijn allemaal van goede wil 
en willen wel bijleren over het verschil in de 
wereld, maar dan liefst vanuit onze residen-
tiële lintbebouwing.’ Dit werkt niet. Je kan 
cultuur – want dat is stedelijkheid – niet 
zomaar injecteren in de ruimte.
J.D.: Herleid je de stedelijke discussie nu niet 
te veel tot de problematiek van de grootstad? 
En dus tot Brussel? De grootstad waarin we 
wonen als enige echte vorm van stedelijkheid 
propageren is volgens mij contraproductief, 
omdat we de discussie zo reduceren tot een 
tegenstelling tussen goed en kwaad, tussen 
de grootstad en suburbaan Vlaanderen. 
Daarmee speel je finaal in de kaart van het 
dominante antistedelijk discours, én negeer 
je een groeiende realiteit: stedelijke vraag-
stukken vinden we niet alleen in de groot-
stad, ze verspreiden zich over het hele territo-
rium. Door de processen van migratie, 
demografische groei, vergrijzing, maar ook 
de oplopende ecologische maatschappelijke 
kost, is er in heel Vlaanderen – en grote delen 

Christian Kieckens Architects

Ideevoorstel ASO, 2003. © Patrice Siebenaler
Beeld uit het masterplan voor de vernieuwing van de stationsomgeving van Aalst (ASO). Het project  

voorziet nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden rond het station, inclusief  een nieuwe overbrugging naar de  
rechteroever van de Dender. Het masterplan opent perspectieven voor een nieuwe stedelijkheid in Aalst,  

dat deel uitmaakt van de forenzenzone van de Brusselse regio.

De nieuwe aanleg van het Kerkplein en de Leiedam in Deinze. Het gerenoveerde publieke domein maakt deel  
uit van een ingrijpend stadsvernieuwingsproject voor deze kleine provinciestad. De stadsvernieuwing richt 

zich enerzijds op de herinrichting van de publieke ruimte in het hart van de gemeente, maar completeert deze 
traditionele structuur met een nieuw ruimtelijk kader georiënteerd op het grootschalige postindustriële  

landschap langs de Leie. Deze nieuwe structuur schrijft de kleine provinciestad opnieuw in de sterk verstedelijkte 
corridor tussen Gent en Kortrijk in. (Foto: Stijn Bollaert)
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van Europa – een familie van problematie-
ken ontstaan die steeds meer lijken op wat jij 
omschrijft als typisch Brussels. Steden als 
Aalst, Mechelen of  Kortrijk kunnen de gevol-
gen van de grootstedelijke dynamiek niet 
langer negeren. Die tendensen zijn onom-
keerbaar, en dus moeten ook de ‘kleinstede-
lijke’ bestuursploegen op zoek naar nieuwe 
antwoorden. Maar je kan ook plekken als 
voorbeeld nemen die geen centrumsteden 
zijn, zoals Borgloon in Haspengouw. De groe-
pen ‘vreemde’ seizoensarbeiders die worden 
aangetrokken om te werken in de internatio-
naal exporterende fruitteelt, leven in span-
ning met de plaatselijke bevolking. Is dat 
metropolitaanse stedelijkheid? Zeker niet, 
maar het heeft er wel een relatie mee. Als we 
dat allemaal in rekening nemen, dan ligt het 
grootste bewijs van de Vlaamse antistedelijk-
heid voor mij precies daar: namelijk in de 
onbegrensde capaciteit in Vlaanderen om 
deze families van stedelijke problematieken 
die over het hele territorium zijn uitgezaaid 
toch systematisch te negeren. Dat vermogen 
tot miskenning van een onloochen bare reali-
teit vind je bij de bevolking, maar wordt ver-
volgens ook bevestigd en versterkt door de 
politieke klasse. We voeren een soort struis-
vogelpolitiek. We willen het behoud van de 
welvaart, maar vertalen dit als een status 
quo. Dat kan niet. Welvaart veronderstelt 
ontwikkeling. Je kan in Vlaanderen alleen 
maar ontwikkelen door de realiteit van de 
verstedelijking onder ogen te zien, en van 
daaruit een toekomstproject uit te bouwen. 
Vandaag negeert het dominante toekomst-
project voor Vlaanderen zijn stedelijke oor-
sprong én zijn stedelijke realiteit.
M.D.: André, deel jij deze antistedelijke analyse 
van Vlaanderen?
A.L.: Ja, want ze wordt nog steeds door de 
actualiteit bevestigd. Neem bijvoorbeeld de 
VSGB-studie, die in 2011 werd uitgevoerd 
in opdracht van de Vlaamse Regering. 
Aanvankelijk stond de S in de naam van die 
studie voor ‘Stedelijk’ – het betrof  namelijk 
een onderzoek naar het Vlaams Stedelijk 
Gebied rond Brussel – maar in de uiteinde-
lijke studie werd de term ‘Stedelijk’ inge-
ruild voor ‘Strategisch’. Bijzonder veelzeg-
gend is de reactie van de afgelopen weken 
tegen het rekeningrijden. De Vlaamse anti-
stedelijkheid vertaalt zich in een beperkte 
horizon en beperkte contacten met alles 
wat vreemd is. 
M.D.: En is die antistedelijkheid het gevolg van 
een lokale oriëntatie? 
A.L.: Volgens mij wel. Op dat punt ben ik het 
met Eric eens: ook ik denk dat de stedelijke 
beleving geconditioneerd wordt door de 
woonplaats… maar ik vind wel dat het spec-
trum breder en meer geschakeerd is. 
M.D.: Kan je dat uitleggen?
A.L.: Het is niet de mythische grote stad ver-
sus het mythische kleine dorp van Cyriel 
Buysse. Zoals er lagen grootstedelijkheid 
zijn, zijn er ook allerlei vormen van kleinste-
delijkheid en vind je ook dorpse gedragin-
gen in de grootstad. Ik kan mijn eigen 
geschiedenis hier als voorbeeld nemen. Ik 
kom uit Halle. Ik herinner me dat ik op mijn 
zestien  jaar tijdens de vakantie ging werken 
in de Colruyt. Ex-metallo’s afkomstig van de 
inkrimpende staalfabrieken in Clabecq en 
ex-boeren van het Pajottenland speelden er 
samen kaart in de kantine. Mijn zus trok op 
haar 18 jaar naar Tubeke om in het Frans te 
studeren, en ging daarna als kleine bedien-
de werken in de Generale Bank in Brussel. 
Ze verzeilde er niet alleen in de Nieuwstraat 
om naar de winkels te kijken, maar ook in 
het politieke straatgeweld van 1960-61, en 
dat werd allemaal gespreksstof  aan onze 
keukentafel. Mijn vader was geëngageerd in 
de christelijke arbeidersbeweging. Als hij 
thuiskwam van zijn werk, werkte hij in de 
tuin en hield hij kleinvee – zo probeerde hij 
zijn karig loon aan te vullen. In diezelfde 
tuin speelde ik met vrienden ‘Fidel Castro 
tegen Batista’, met voetzoekers en pancar-
testokken uit mijn vaders reserve, die had-
den gediend tijdens de grote schoolstrijdbe-
togingen. ‘Het andere’ drong wel degelijk 
door tot onder onze kerktoren. Het zijn 
slechts anekdotes, maar ze tonen een reali-
teit die ambivalenter is dan de tegenstelling 
‘de stad versus de buiten’ suggereert; een 
realiteit  waarbij mensen ook buiten de stad 
betrokken raken in een uitwisseling tussen 
zeer verschillende culturen, talen en gedra-
gingen. Daarbij treedt een vermenging op 
tussen verschillende categorieën: ruraal, 
suburbaan, kleinstedelijk, grootstedelijk. 
Dat mengsel is ambivalent en instabiel, en 
kan kantelen in de ene of  andere richting.

E.C.: Ik wil best meegaan in de nuances die je 
aanbrengt, André, maar ik wil toch opmer-
ken dat jouw voorbeelden zich allemaal bin-
nen de schaal van de natiestaat België afspe-
len, en dat ze zich ten tweede – dat geldt ook 
voor het voorbeeld van jouw favoriete 
muziek – situeren in een industriële samen-
leving, waar de maatschappelijke positie van 
mensen bepaald werd door de sociale laag 
waartoe ze behoren. Die sociale stratificatie 
was inderdaad moderner dan de familie, of  
de streek, maar vandaag staan we verder. 
M.D.: Het referentiekader is volgens jou ruimer 
geworden… 
E.C.: …of  zou dat toch moeten zijn, ja. Er 
zijn voor mij twee zaken die de ontwikkeling 
van een stedelijke mindset blokkeren in 
Vlaanderen. Ten eerste blijft het een feit dat 
– ondanks de hybriditeit die André beschrijft 
– onze elites antistedelijk zijn. Zij zien de 
stad als een gebruiksvoorwerp, maar niet 
als een leefomgeving. De stedelingen, zij die 
de stedelijke omgeving als leefomgeving 
hebben, zijn daardoor sinds de jaren zestig 
systematisch achteruitgesteld in de sociale 
stratificatie. Ten tweede: die elite ziet de 
samenleving nog altijd essentieel vanuit 
een monolinguïstisch, monocommunau-
tair ideaalbeeld, als een natie, waarbij het 
vreemde enkel kan erkend worden op voor-
waarde dat het bereid is zich in te passen in 
het eigene. Die twee punten samen maken 
het onmogelijk om zich voluit in de nieuwe 
wereld te positioneren. In een eerste ont-
wikkeling van de industriële samenleving 
was het nog mogelijk om Brussel en België 
vanuit Halle te incorporeren. Maar in de 
mondiale orde wordt het veel moeilijker om 
ook Oekraïne en Latijns-Amerika op een-
zelfde existentiële manier te bevatten. 
A.L.: Voor mij gaat het erom dat er in de 
geschiedenis én in het heden talloze bele-
vingen van ambivalentie aanwijsbaar zijn 
waarbij verschillende dimensies elkaar 
kruisen en zich met elkaar verknopen, op 
een lokaal niveau en in één en hetzelfde 
moment. Tussen het rurale en het stedelijke 
bestaat een onstabiel middenveld waar de 
condities kunnen kantelen. Om dat midden-
veld is het op ruimtelijk, sociaal en politiek 
vlak te doen.
E.C.: Allemaal mooi, maar met die ambiva-
lentie kom je in een flou artistique terecht. 
Het echte, fundamentele stedelijke pro-
bleem is het samenleven met onherleidbaar 
verschil. Anders gesteld, hoe kan je samen-
leven als de verschillen te groot zijn om nog 
van ambivalentie te kunnen spreken. Neem 
het probleem van de lekenstaat of  de leken-
stad, van het samenleven tussen radicaal 
gelovigen en radicaal ongelovigen. Dat is 
geen kwestie van ambivalentie, maar van 
harde tegenstellingen. Je hebt daarvoor een 
maatschappelijk model nodig waarin ver-
schil erkend, aanvaard en vermaatschappe-
lijkt wordt.
M.D.: En daarvoor heb je de stad nodig?
E.C.: Volgens mij bezit de monofunctionele 
residentiële wijk te weinig diversiteit en 
multifunctionaliteit om de mondialiteit 
plaatselijk te ervaren. Die ervaring kan je 
beter opdoen in de Matongewijk of  in 
Molenbeek dan in de Brusselse rand. In 
Molenbeek leren samenleven is een mondi-
aal vraagstuk. 
A.L.: De vraag is waar het strijdtoneel van-
daag ligt. De ambivalente ruimte is voor mij 
de ruimte waar de politieke strijd zich zal 
afspelen, en die situeert zich niet enkel in 
Molenbeek. Ik vind die ambivalentie inte-
ressant en belangrijk omdat ze onstabiel is. 
Ze kan naar de ene kant kantelen, maar ook 
naar de andere. Ze kenmerkt ook de archi-
tectuur en de ruimte in de meest concrete 
zin. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat het 
avant-gardistische Schroederhuis van 
Gerrit Rietveld zo doordeweeks bewoonbaar 
was voor mevrouw Schroeder en haar kin-
deren? Omdat die woning erin slaagde de 
moderniteit van de jaren 20 te domestice-
ren, en er een locus van te maken die toeliet 
om met het moderne om te gaan – althans 
als je er zoals mevrouw Schroeder helemaal 
voor openstond, meer nog, ernaar op zoek 
was. Voor mij is het lokaliseren van die 
moderne impulsen uiterst belangrijk, en 
misschien wel de echte stedelijke opgave. De 
uitdaging om in pakweg Deinze, een klein 
stadje in de rand van Gent, voldoende stede-
lijkheid te injecteren is in mijn ogen min-
stens even complex en uitdagend.
E.C.: Nu ben ik het met je eens. Het winnen 
of  verliezen van de strijd om de stad zal 
afhangen van de goede kanteling. Het komt 
erop aan Deinze te overtuigen dat het beter 

een kleine stad kan zijn dan een groot dorp. 
We moeten Aalst overtuigen om rond het 
station functies op te nemen die ook voor 
een Brussels publiek betekenis hebben. 
Anders blijft de provinciestad met de rug 
naar de stad staan. Het probleem is intussen 
wel dat geen enkele politieke partij bezig is 
met die vraagstukken, vermits de sterke 
sociale groepen, zoals de elites met cultureel 
kapitaal en de middenklasse, die strijd nog 
moeten voeren. En ondertussen blijven we 
in de Brusselse kanaalzone zitten met een 
jeugdwerkloosheid van vijftig procent en 
meer, een totaal onaangepaste tewerkstel-
ling en de vraag naar een nieuwe stedelijke 
maakindustrie.
A.L.: Het inzetten op ambivalentie en de 
kantelmomenten ervan is niet evident, je 
hebt gelijk. Maar dat is niet alleen een stra-
tegie voor de suburb, ook Brussel kan bij 
zo’n strategie gebaat zijn. Voeg aan Brussel 
het ‘verlinte’ Pajottenland toe, voeg daar 
het Zoniënwoud, de slordige urbanisatie 
van Waals Brabant en de Eise-vallei bij, of  
waarom niet, de drie valleien van Dender, 
Zenne en Dijle, en maak een groot Brussel 
waar je ambivalentie voluit kan laten spe-
len, ook voor de Brusselaars die nu opgeslo-
ten zitten in de grenzen van het gewest. De 
ambivalentie is er. Je kan er maar beter het 
voordeel van hebben.

De rasterstad – een oefening in  
ambivalentie en kanteling 

M.D.: De ambivalentie waarop jij, André, zo 
sterk de nadruk legt, stond ook centraal in het 
Witboek Stedenbeleid waar jij en Eric aan mee-
schreven. Het Witboek – met als ondertitel De 
eeuw van de stad. Over stadsrepublieken en 
rastersteden – werd gerealiseerd in opdracht 
van Vlaams minister Paul Van Grembergen, toen 
bevoegd voor stedenbeleid, en moest een lange-
termijnvisie inzake stedelijkheid voor Vlaanderen 
uittekenen. Het Witboek pleit voor de kanteling 
van dubbelzinnigheid, halfslachtigheid, versnip-
pering en betekenisinflatie – allemaal vooronder-
stelde kenmerken van de ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen – naar een nieuw patroon van posi-
tieve ambivalentie. Deze strategie wordt samen-
gevat in het ‘Leitbild’ van de rasterstad.
E.C.: De term van de rasterstad vat perfect 
het historisch compromis van het Witboek 
samen.
A.L.: Het Witboek was inderdaad een com-
promis tussen de compacte metropool en de 

Vlaamse sprawl. De rasterstad mikt op de 
‘complete stad’, of  juister: op het benutten 
van de kansen om datgene wat er al is com-
pleter te maken. De term rasterstad is mis-
schien niet geweldig, maar het was wel een 
poging om iets te doen aan de semantische 
lacune in het spreken over het stedelijk-lan-
delijk continuüm. Met de term probeerden 
we ook een taal te ontwikkelen die de 
nadruk legt op relationele verbanden zon-
der de fysieke ruimte achterwege te laten, 
om in te zoomen op de netwerkstad van 
relaties en flows en het tegelijk te hebben 
over wegen, spoorlijnen, hellingen, bermen, 
weefsels en types… Door te spreken over ras-
ters geef  je maat aan het netwerk en aan de 
ruimtes die erdoor bediend worden. Rasters 
hebben velden, die eerder homogene lokali-
teiten kunnen herbergen, maar ook lijnen 
en knooppunten. In die zin kunnen zij de 
verschillende soorten van lokaliteit waar 
Eric over sprak opvangen. Een raster is ook 
meerschalig. Je kan inzoomen. Er zijn regio-
nale rasters, grootschalige rasters in de 
open ruimte, grootstedelijke rasters, buur-
trasters en zelfs rasters binnen de structuur 
van een gebouw. Ze vormen meervoudige 
frames waarop meervoudige programmati-
sche logica’s geënt kunnen worden.
M.D.: Jullie wilden datgene wat er in Vlaanderen 
is completer maken, zei je. Kan je daar iets meer 
over zeggen? Welk beeld van toekomstig 
Vlaanderen hadden jullie precies voor ogen?
A.L.: Het beeld van de rasterstad was een 
pleidooi voor het cultiveren van de ambiva-
lentie in de bestaande stedelijke structuur. 
Het beeld gaat in op het latent stedelijke/lan-
delijke karakter van het verstedelijkt land-
schap en pleit ervoor om dit bestaande land-
schap uit te zuiveren en de aanwezige 
verschillen op te drijven: enerzijds om de 
identiteit van de velden te versterken, ander-
zijds het contactvlak tussen de velden te acti-
veren. Een veld komt het best uit als het zich 
duidelijk kan aftekenen ten aanzien van de 
andere velden in het raster. Het joods kwar-
tier kan maar beter voluit joods zijn, little 
italy is best zo Italiaans mogelijk – specifiek 
in zijn lokaliteit. Het Zoniënwoud liefst zo 
veel mogelijk ‘woud’ en het Pajottenland 
best helemaal het land van de Pajotten. 
Maar op de lijnen en in de knooppunten van 
het raster sta je steeds te midden van een 
meervoudige realiteit met een uitgesproken 
connectiviteit. En een veelheid van eigenzin-
nige velden vormen samen het meervoudig 
raster; little italy wordt deel van New York. 

Architecture Workroom Brussels

synthesekaart gemaakt voor de tentoonstelling ‘The Ambition of  the Territory’. De kaart laat de historische  
en ruimtelijke differentiatie zien binnen de Delta van Rijn, Maas en Schelde.
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M.D.: Nevenschikking eerder dan menging?
A.L.: Vooral variatie en connectie. Er zijn 
afgewerkte en halfgevormde rasters, rasters 
met grote en kleine mazen, maar ook dichte 
en ondichte; er zijn volkse mazen en hele 
chique, mazen met gemengde milieus en 
andere met monocultuur. Sommige zijn 
open, andere bebouwd, maar alle mazen 
maken deel uit van de bemiddelende struc-
tuur van het raster. Eerder dan vast te leg-
gen en te begrenzen, negotiëren de rasters 
over eigenheid, connectie en overgang. In 
die zin was de rastermetafoor ook bedoeld 
als een tegenzet, vanuit het stedenbeleid, 
gericht tegen de methodiek van de struc-
tuurplanning met haar obsessie van afba-
kening en zonering.
E.C.: Wat opvalt in het Witboek is dat het 
concept van de rasterstad ontwikkeld wordt 
in de hoofdstukken geschreven door plan-
ners en ontwerpers en eigenlijk geen ant-
woord biedt op het governance-vraagstuk. 
De rasterstad focust op de hardware, maar 
vergeet de software van de stad. Daardoor is 
er met dit beeld al bij al niet zo heel veel 
gebeurd. De kanteling die moet gedacht 
worden is niet alleen een verandering in het 
ruimtelijke patroon en de relationele ver-
banden ertussen, maar ook in het monocul-
tureel samenwonen. Wij lijken nog steeds te 
denken dat samenleven gebaseerd moet zijn 
op wat ‘we’ delen en gemeenschappelijk 
hebben; die idee leeft door van de traditio-
nele clan tot in de moderne traditie van de 
arbeidersbeweging. De stedelijke revolutie, 
die voor mij de nieuwe conditie vormt aan 
het begin van de 21e eeuw, vertrekt vanuit 
de vraag: hoe kunnen we samenleven 
anders denken dan op basis van gemeen-
schappelijkheid. Een dergelijk maatschap-
pelijk project is geen bovenbouw op een 
communautaire onderbouw, maar moet 
een brug zijn tussen verschillende maat-
schappelijke werven. Maatschappelijkheid 
als brug tussen verschillende gemeenschap-
pen. Dat is iets wat we in de filosofie, in de 
literatuur nog te weinig gedacht hebben. 
Het uiteindelijke stedelijke samenleven in 
Brussel is geen Brussels nationalisme, maar 
een vorm van Brussels patriottisme waar-
binnen het verschil kan blijven bestaan.

The Ambition of  the Territory – de 
territoriale achtergrond als politiek-
ecologische basis

M.D.: Joachim, in 2012 coördineerde jij The 
Ambition of  the Territory, een collectief  pro-
ject dat uitmondde in een groepstentoonstel-
ling, die de Vlaamse bijdrage vormde aan de 
Architectuurbiënnale in Venetië. De tentoon-
stelling wilde laten zien dat de stedelijke proble-
men in Vlaanderen overal zitten. Die problemen 
werden vervolgens gebruikt om het hele territo-
rium te mobiliseren en aan oplossingen te wer-
ken: het Vlaams stedelijkheidsvraagstuk als één 
grote reconversieopgave die de opgelopen maat-
schappelijke kost van de verspreide verstedelij-
king moet oppakken. Kan je vertellen hoe de 
tentoonstelling was opgevat?
J.D.: The Ambition of  the Territory probeerde 
twee zaken aan elkaar te koppelen: enerzijds 
is er het natuurlijke fysieke systeem van de 
vruchtbare bodems en de vele bevaarbare 
rivieren; en anderzijds is er een ingrijpende 
verstedelijking van grote en kleine kernen. 
De grootte van die kernen varieerde in de 
loop van de geschiedenis (Mechelen was 
ooit de grootste stad), maar de constante is 
dat deze gebieden altijd extreem ‘meer-
kernig’ zijn geweest en dat de verstedelij-
king zich altijd complementair aan het 
fysieke systeem van de rivieren heeft ont-
wikkeld. Er was ook een enorme synergie 
tussen stad en platteland: de economische 
activiteiten in bepaalde steden ontstonden 
in functie van de landbouwteelten rondom 
die steden, en dankzij het goedkope trans-
port via de waterwegen. Daarbij is het cruci-
aal te beseffen dat beide systemen open zijn. 
Zowel het verstedelijkt netwerk als het 
fysiek ruimtelijk systeem zijn grensover-
schrijdend. Beide vormen samen een stede-
lijk systeem dat is ontstaan in de Delta van 
de Rijn, de Maas en de Schelde. Vandaag 
noemen we dit de Eurodeltametropool of  
kortweg de Deltametropool.
E.C.: Dat is dus niet Vlaanderen. De eviden-
tie waarmee jullie Vlaanderen als beteke-
naar veronderstellen, stoort me.
J.D.: Vlaanderen als territorium was voor 
ons niet de inzet. Integendeel, onze oefening 
wil laten zien dat we af  moeten van een een-
heidsbehandeling voor Vlaanderen. Dat 

Vlaanderen niet zomaar één territorium is.
E.C.: De notie ‘metropool Vlaanderen’ uit het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen slaat dus op 
niets. Dat mag toch wel even gezegd worden.
J.D.: Ons bestuurlijk systeem – en de term 
uit het beleidsplan waarnaar je verwijst 
toont dit andermaal aan – miskent inder-
daad de historische en huidige logica van 
het stedelijk systeem. In Nederland en 
Frankrijk is dit al veel minder het geval. De 
natiestaat probeert de ontwikkeling van én 
het netwerk tussen de steden te faciliteren 
en te organiseren, maar is daar eigenlijk 
niet zo goed voor geplaatst. Daarom woedt 
momenteel ook daar een politiek debat over 
het delegeren van meer macht aan de 
regio’s van de steden en de metropolen. Met 
de Ambition of  the Territory wilden we net 
ingaan tegen de heersende gedachte dat 
Vlaanderen gekenmerkt zou worden door 
een sterke eigenheid en interne coherentie, 
en net die andere territoriale verbanden 
tonen die aan dit eeuwenoude stedensys-
teem zijn gelinkt. Tegen een ‘one size fits all’-
beleid dus. Vlaanderen is een bestuurlijke 
tussenschakel tussen een groter en een klei-
ner schaalniveau. Op de schaal van Europa 
en de wereld is de Deltametropool onze soci-
aal-economische en stedelijke leefwereld. 
Zoals een stad uit wijken is samengesteld, 
bestaat die Deltametropool uit een reeks ter-
ritoria of  stedelijke regio’s met erg verschil-
lende kwaliteiten en problemen. De as 
Brussel-Antwerpen heeft een andere rol en 
kwaliteit dan de kustpolders of  de grens-
overschrijdende regio tussen Lille, Doornik 
en Kortrijk. Elk van die territoria vraagt dus 
om een eigen visie en beleid. 
M.D.: Maar de Vlaamse sprawl houden jullie 
in stand…
J.D.: We starten vanuit de realiteit van een 
gespreide bebouwing, en dus niet vanuit het 
ideaalbeeld van de duurzame, compacte 
stad. Dat ideaalbeeld is volgens ons onaan-
gepast – en de laatste decennia bewijzen dat 
ook – om de verspreide verstedelijking van 
Vlaanderen echt aan te pakken. Vandaag 
pleit het beleid voor verdichting in de ste-
den, terwijl de verkaveling van Vlaanderen 
intussen gewoon verdergaat. We pleiten 
absoluut niet tegen de verdichting van ste-
den, maar stellen voor om ook die verder-
gaande spreiding aan te pakken. We pleiten 
er dus voor om op te houden met het gelijk 
uitsmeren van de demografische groei over 
het hele grondgebied. De stedelijke struc-
tuur in Vlaanderen is erg divers en kent ver-
schillende intensiteiten. De demografische 
groei kan worden ingezet om die verschillen 
te versterken. Op reeds sterk verstedelijkte 
plaatsen (zoals de as Antwerpen-Brussel) 
lijkt het slimmer om verder te verstedelij-
ken, maar dan met een visie en een project 
– en niet om het even waar en op gelijk 
welke manier. Op andere plaatsen is het 
misschien beter om de verspreide verstede-
lijking af  te bouwen en in te zetten op ande-
re vormen van ontwikkeling: natuur, land-
bouw enzovoort. Vlaanderen ontwikkelen 
uitgaande van de verschillen in kwaliteiten 
en intensiteiten kan je alleen aan de hand 
van gelokaliseerde, kleinschalige processen 
die afgestemd zijn op de plek, en die tegelijk 
systematisch en cumulatief  ontwikkeld 
kunnen worden. 
E.C.: Het probleem met mijn beide collega’s 
in dit gesprek is dat het architect-steden-
bouwkundigen zijn. Zij kunnen dus zomaar 
spreken over de ‘ambitie van een territori-
um’ – wat op zich een mooie uitdaging is – 
terwijl de echte vraag natuurlijk luidt: is dit 
ook de ambitie van de bevolking van dat ter-
ritorium?
A.L.: Voor mij is het territorium een min-
stens even belangrijke actor als om het even 
welke sociale groep. Het weefsel, de ruimte-
lijke structuur, is een heel sterke actor. Het 
vervangt het politieke en het sociale niet, 
maar levert onmiskenbaar een eigen bijdra-
ge aan de mentaliteitsvorming.
J.D.: De titel ‘de ambitie van het territorium’ 
is uiteraard een samentrekking. De lange 
versie zou zijn: ‘De ambitie van een samen-
leving kan alleen gerealiseerd worden door 
de logica van zijn territorium als uitgangs-
punt en hefboom te nemen om die andere 
processen vorm te geven.’ Als je het zo uit-
legt, dan denk ik dat onze verhalen zeer 
dicht bij elkaar liggen.
E.C.: Akkoord. Politiek is altijd ook territori-
aal. Dat wordt vaak veronachtzaamd en is 
een cruciaal politiek-filosofisch vraagstuk. 
Heel de Belgische staatshervorming heeft een 
splitsingslogica geïnstalleerd omdat de bevol-
king en de territoria niet op elkaar pasten. 

Dus werd het idee van de  ‘persoonsgebonden 
materies’ uitgevonden. In Vlaanderen wer-
den de persoonsgebonden en gewestelijke 
materies vervolgens onmiddellijk terug 
gefusioneerd. Een van de Brusselse proble-
men is dat de Belgische staat weigert om 
van Brussel een territoriale entiteit te 
maken. Als gewest is Brussel te klein om een 
metropool te zijn. Bovendien is de stad afge-
sneden van zijn hinterland en kan het zon-
der persoonsgebonden materies ook geen 
fatsoenlijk stedelijk beleid voeren. Politiek 
heeft altijd met de erkenning van territoria 
te maken.
M.D.: En dus moeten we een strijdpunt maken 
van die lokaliteit en het territoriaal/politiek 
project dat ermee verbonden is? 
E.C.: Ja, maar wat daarbij tegelijk ook 
gedacht moet worden is de biotoop, waarbij 
populatie en omgeving één systeem vor-
men. We moeten de scheiding tussen popu-
latie en omgeving overstijgen. Dat roept 
meteen een volgende vraag op: wie zijn de 
burgers van dat ecosysteem. Wie is er lid 
van? Wie maakt aanspraak op de voordelen 
van de biotoop? Wie heeft er zeggenschap 
en trekkingsrecht? Ik ben er bijvoorbeeld 
voor te vinden dat pendelaars zeggenschap 
krijgen over het openbaar vervoer in 
Brussel. Ik vind namelijk dat de woonplaats 
niet de enige referentie is voor de construc-
tie van het burgerschap, en dat je je burger-
schap ook in een netwerksamenleving moet 
kunnen inzetten. Je moet dan wel ook fis-
caal bijdragen in die zeggenschap. Maar 
waar ligt dan de grens? Moet ik mijn bur-
gerschap dan niet ook kunnen inzetten bij 
de verkiezing van de volgende Amerikaanse 
president? Wie in de Verenigde Staten presi-
dent wordt, is immers van heel groot belang 
voor de ontwikkeling van het wereldsys-
teem waar ik deel van uitmaak. We denken 
in elk geval te klein. We vinden het logisch 
om de rand van Brussel te betrekken bij een 
discussie over mobiliteit, maar waarom niet 
ook de bewoners van Leuven of  Hasselt?
J.D.: In Vlaanderen betalen we vandaag de 
prijs voor de collectieve verwaarlozing van 
het ecosysteem. Die ecosystemische crisis 
treft zowel de stad als de sprawl. We moeten 
daarom dringend in families van proble-
men, en dus ecosystemisch beginnen te 
denken. En niet langer vanuit de tegenstel-
ling tussen wat we vandaag stad en platte-
land noemen.

Waar te beginnen – de lokale utopie

M.D.: Als ik tot slot een utopische vraag mag 
stellen: wat staat er ons nu te doen? We kunnen 
wachten tot de burgers bijvoorbeeld ook ecosys-
temisch beginnen denken. Of  we kunnen probe-
ren om een maatschappelijk debat op gang te 
brengen, iets waarvoor de politiek naar mijn 
gevoel nog helemaal niet klaar is. 
E.C.: Ik ben van mening dat er in dergelijke 
discussies te veel met een ongedefinieerd ‘we’ 
wordt gesproken. Aan de ene kant spreken 
‘wij’, zoals in dit gesprek, vanuit analyses en 
stellingnames. We moeten ons spreken aan-
passen aan de betrokken doel groepen, zodat 
er voor hen een handelingsperspectief  ont-
staat. Het planningsdiscours richt zich te 
veel naar mensen die in een machtsverhou-
ding zitten: financiers, de overheid die ideeën 
in de praktijk brengt, de diensten bevoegd 
voor ruimtelijke ordening. Daarmee missen 
we de groepen die de stedelijkheid uiteinde-
lijk moeten maken, die de stad co-creëren. 
Hoe kunnen die groepen de ruimte verbete-
ren of  veranderen zonder voorafgaand 
akkoord van de overheid en de financiers? 
Wat is er te doen aan ruimtelijke ordening en 
kwaliteitsverbetering van de levensconditie 
op basis van een collectieve mobilisatie? 
J.D.: We zijn het gesprek heel pessimistisch 
gestart, met de vaststelling van een antiste-
delijk status quo. Maar ik zie ook heel veel 
processen die hoopgevend zijn. Die moeten 
we versterken vanuit een positieve dyna-
miek. Ik zie vandaag op verschillende plek-
ken de kiemen van de ‘rasterstad’. Ik zie ze 
bij actoren die zichzelf  hebben georgani-
seerd en de stedelijke uitdagingen lokaal 
hebben opgepakt. Ik denk dat het belangrijk 
is om dat te doen. De dominante krachten 
gaan absoluut niet in die richting en de poli-
tiek loopt hopeloos achterop, maar tegelijk 
beweegt er van alles. Daar zou eigenlijk een 
boek over gemaakt moeten worden. Van die 
evolutie in Vlaanderen kan je een echt suc-
cesverhaal maken. 
M.D.: En waar zie jij de ‘hoopgevende proces-
sen’ die dat boek kunnen vullen?

J.D.: Het Nationaal Park Hoge Kempen in 
Limburg vind ik bijzonder interessant. 
Verschillende actoren – Natuurpunt, plaat-
selijke boeren – hebben zich daar verenigd 
en zijn er finaal in geslaagd Vlaanderen 
ervan te overtuigen dat het huidige Park 
Hoge Kempen een zeer belangrijke regiona-
le ontwikkelingspool kon worden. In het 
postmijnentijdperk is dit park nu al een 
belangrijke factor in de ontwikkeling van 
dat gebied. Ik ben ook gefascineerd door de 
agrobeheersgroepen, die in het buitenge-
bied zelf  de waterproblematiek aanpakken.
E.C.: Toch weer voorbeelden met een zeer 
Vlaamse en weinig stedelijke inslag. Om er 
een stedelijk voorbeeld naast te leggen: het 
multidisciplinaire kunstcentrum Recyclart 
aan het station Kapellekerk in Brussel. De 
afgelopen 10 jaar maakte Recyclart van de 
historische stedelijke breuklijn van de 
Brusselse Noord-Zuid-spoorverbinding de 
uitvalsbasis voor een geëngageerd pro-
gramma van sociaal-artistiek werk in de 
aanpalende wijken.
J.D.: Altijd diezelfde tegenstelling. Daar gaat 
het voor mij echt niet over. Ik vind dat we 
een boek zouden moeten maken waarin we 
die agrobeheersgroepen naast Recyclart en 
het CityDepot Hasselt zetten en argumente-
ren dat dit over hetzelfde maatschappelijke 
proces en project gaat.
E.C.: Dat vind ik geen slecht idee. Het vraag-
stuk van de lokaliteit, dat hadden jullie al 
begrepen, is voor mij het vraagstuk van de 
glokaliteit. Als men mij vraagt wat dit con-
creet betekent, speel ik mensen graag de bal 
terug en stel ik de vraag: ‘Wat is jouw plaats 
in de wereld? Hoe situeer jij je in het wereld-
gebeuren?’ Die vraag is noodzakelijk om los 
te komen van lokaliteit als nabijheid. Het 
gaat niet om een lokale oriëntatie, maar om 
wat we hier kunnen doen en welk ‘vlinder-
effect’ dat zou kunnen hebben op het hele 
systeem.
A.L.: Zowel bij lokale actoren die zichzelf  
organiseren als bij het lokale dat zijn plaats 
in de wereld inneemt, stel ik de vraag naar 
lokalisme als alibi. Performant lokalisme 
mag geen reden zijn om de grote aberrante 
structuren en machtsverhoudingen onbe-
sproken te laten. We moeten niet zeggen: we 
doen het zelf  want de machthebbers doen 
het niet. De verantwoordelijkheden van 
machthebbers, overheden en de politieke 
klasse moeten ter discussie blijven staan. 
E.C.: We moeten voorts durven toegeven dat 
er een tekort is aan kennis over de interactie 
tussen ruimtelijke ordening en sociale prak-
tijk. Dat is een historische erfenis. De ‘ruim-
temakers’ zijn traditioneel bouwers, ingeni-
eurs. De sociale wetenschappers hebben 
zich van hun kant onvoldoende met de 
ruimte ingelaten. Zij serveren een verhaal 
over hoe mensen kunnen omgaan met een 
ruimte die niet door hen is gebouwd. Echte 
dialectiek tussen ruimtelijke ordening en 
sociale praktijk, daar hebben we weinig col-
lectieve kennis over.
M.D.: Dan vormt het lokale – in de oude beteke-
nis van de plek – alsnog de sleutel van het pro-
bleem? Dan moeten we op concrete, fysieke 
plekken gaan kijken hoe de verknoping van 
ruimte en sociale praktijk plaats kan en moet 
vinden? 
E.C.: Ja, en in die dialectiek tussen ruimte en 
sociale praktijk is een van de sleutelvragen: 
wat is de mediatie? Wat is de bemiddeling? 
Hoe kunnen de collectieve utopie en de rea-
lisatie ervan samengaan? De huidige prak-
tijk werkt zo dat een klein machtsconsorti-
um de utopie kan realiseren en de andere 
mensen daarmee moeten leven. Co-creatie 
vereist dat mensen een andere positie inne-
men en bereid zijn de collectieve utopie mee 
te máken, en zichzelf  niet enkel te positione-
ren als consument. De moeilijkheid is de 
ongelijk verdeelde capaciteit van burgers 
om die actieve rol op te nemen, om de brug 
te slaan tussen het ruimtelijk kader en de 
sociale praktijk. In dergelijk perspectief  is 
lokaliteit niet enkel een ruimtelijk uitgangs-
punt, maar tegelijk ook een plaats van aan-
komst.

Transcriptie: Isabelle Vanden Hove
Redactie: Michiel Dehaene
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Curator: Eva Badura-Triska 
mumok, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien — Museumsplatz 1, 1070 Wenen, Oostenrijk — www.mumok.at

www.herbertfoundation.org

Musée à vendre pour cause de faillite
Works and Documents from the Herbert Foundation 

and mumok in dialogue, discours 
 

21 februari – 18 mei 2014

Carl Andre, Art & Language, John Baldessari, 
Marcel Broodthaers, Daniel Buren, 

Hanne Darboven, Jan Dibbets, Dan Graham, 
Donald Judd, On Kawara, Mike Kelley, 

Martin Kippenberger, Sol LeWitt, Paul McCarthy, 
Bruce Nauman, Michelangelo Pistoletto, 

Gerhard Richter, Niele Toroni, 
Jan Vercruysse, Lawrence Weiner, Franz West, 

Ian Wilson en Heimo Zobernig

Foto: mumok/Lisa Rastl
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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

Niels Donckers
15/03–03/05

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

The Eccentric Banquet
Zoe Walker and Neil Bromwich

tot 26/04

Art Brussels – Curator’s View
Public Intimacy

25/04–27/04

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

#FuckTheNewsstand2014
Marijke De Roover

tot 29/03

Art at the End of the Social
Jakup Auce

10/04–03/05

V: R n’ R! D: Renaat und 
Rudolf?
Vaast Colson & Dennis Tyfus

09/05–07/06

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

Formel: Marionett
Suse Weber

Opening: 21/03, 19:00
21/03–19/04

Art Brussels 
Nadia Naveau, Tinka Pittoors, 
Suse Weber

Booth 3A-42
25/04–27/04

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

Maekawa – The Gutai Works
Tsuyoshi Maekawa

04/05

Art Cologne
Hall 11.2, booth B-003
10/04–13/04

Art Brussels
Booth 1C-39
25/04–27/04

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

Rivages
Lara Gasparotto

Opening: 23/03, 15:00
23/03–03/05

Art Brussels
25/04–27/04

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

Fotowerken
Florian Bijloos

In samenwerking met vzw KAOS, Brussel.
tot 20/04

La morte addosso
De (anonieme) kunstproductie 
van Alessandro en Schède  
(1966–1980)

Vernissage: vrijdag 02/05, 18:00
03/05–29/06 

Lezingen & gesprekken
In samenwerking met Koen Brams en 
Dirk Pültau
07/06, 15:00

Art Brussels
25/04–27/04

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

Now and Forever
Jan Henderikse

30/03–10/05

Igor Verpoorten 
30/03–10/05

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

Adrian Ghenie
27/03–10/05

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

Dirk Braeckman
tot 12/04

Cristof Yvoré
tot 12/04

Mark Manders
Preview: 20/04, 15:00–18:00
23/04–31/05

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

The gallery will relocate to 
Brussels late Spring 2014. 
Its location in Antwerp will 
remain open until then.  
Please contact the gallery for 
more information.

Art Brussels
25/04–27/04

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

WONDER boven WONDER
Dimitar Genchev/Tim Breukers

tot 12/04

Art Brussels
Booth 3D-33
25/04–27/04

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

Elevation
Jaromír Novotný

tot 13/04

On White groupshow
Alain Biltereyst, Julius Heinemann, 
Gregory Polony, Shaan Syed, …

08/05–07/06

Drawing Now Paris
26/03–30/03

Art Brussels
25/04–27/04



De Witte Raaf  – 168 / maart – april 2014 7

Einde 2009 ontvangt de Luikse architect Pierre 
Hebbelinck een briefje van Geert Bekaert, als 
reactie op het toezenden van een van de 
Architexto-publicaties die hij uitgeeft onder de 
naam Les Editions Fourre-Tout. Een zeker 
‘onbehagen’ dat voor Hebbelinck uit Bekaerts 
reactie spreekt, doet hem in de pen kruipen. In 
een uitgebreid schrijven licht Hebbelinck zijn 
project toe en reflecteert hij onder meer over de 
betekenis van het lokale voor architectuur. 
Hieronder publiceren we een vertaling van de 
brief  van Pierre Hebbelinck en van de reactie 
van Geert Bekaert.

Linkebeek, 30 december 2009
Beste Geert Bekaert,

De winterse regen tikt tegen de koperen 
gevel van het huisje in de Brusselse rand, 
waar ik dezer dagen verblijf. De vochtige 
nacht lijkt donkerder dan de vorige. Mijn 
blik dwaalt van de in duisternis gehulde 
tuin naar de betonnen muur tegenover de 
tafel waaraan ik zit te schrijven. Links van 
mij een ter plaatse gegoten, betonnen zuil; 
recht vóór me regelmatige blokken, platvol 
gevoegd; aan mijn rechterkant oudere, 
beschadigde blokken, waarvan sommige 
uitsteken. Op een van die uitsteeksels staat 
een klein, donker blinkend ‘glasschilderij’ 
van Pierre Toby.

Ik loop al een tijdje met het plan rond u te 
schrijven in verband met de boekenreeks 
Architexto.1 Het laatste deel dat we hadden 
gepland, is in november verschenen. 
Binnenkort volgt ter gelegenheid van een 
overzichtstentoonstelling in Brussel een 
tiende deel, waarin het hele project nader 
wordt toegelicht. Ik hoop dat de tentoon-
stelling nadien door Europa zal reizen.
 Ik voel de vreemde behoefte u te schrijven 
naar aanleiding van enkele woorden die u 
me toestuurde bij de verschijning van deel 5 
of  6 (ik weet het niet meer exact). Ze golden 
voor mij als een aanmoediging, maar er 
sprak ook een zekere vertwijfeling of  onbe-
hagen uit – omdat ik momenteel niet thuis 
ben, heb ik uw briefje niet bij de hand en kan 
ik u niet letterlijk citeren – over de inhoud 
van de publicaties. Aangezien de hele onder-
neming ook bij mij soortgelijke vragen heeft 
opgeroepen, wil ik graag op uw brief  ant-
woorden, en dit als een gelegenheid aangrij-
pen om mijn eigen gedachten te ordenen.
 Ik wil er nog even op wijzen dat datgene 
wat ik zal trachten te expliciteren, zich 
afspeelt in het kader van een activiteit (de 
uitgave van boeken) die parallel verloopt 
aan datgene waar ik dagelijks mee bezig 
ben, namelijk het maken van architectuur. 
Niets van wat ik hier schrijf, staat daar los 
van: noch de energie, noch de wijze waarop 
ik dit alles tracht te verwoorden.

Om te beginnen moet ik vrij ver teruggaan 
in de tijd. De omstandigheden waarin mijn 
werk tot stand is gekomen, liggen ten grond-
slag aan dit project. Ik maakte inderdaad 
mijn debuut als architect in januari 1982, 
na een sabbatical van zes maanden op het 
einde van mijn studies. Enkele maanden eer-
der had België de vorm aangenomen van 
een federale staat, door de oprichting van 
twee eentalige cultuurministeries. Bij die 
gelegenheid werden in mijn regio alle cultu-
rele materies (theater, film, literatuur, 
muziek…) overgeheveld naar de Franse 
Gemeenschap, met uitzondering van de 
architectuurschepping. Onroerend erfgoed 
hoorde er toen wel nog bij, maar werd in 
1988 overgedragen aan het Waalse Gewest. 
Op het eind van de jaren 80 mocht ik, nadat 
ik een tiental jaar keihard had gewerkt aan 
een reeks microprojecten (het heeft een 
decennium geduurd vooraleer ik mijn eerste 
huis bouwde), enkele architectuurprijzen in 
ontvangst nemen, en wel op een moment 
dat de laagconjunctuur een dieptepunt had 
bereikt: de telefoon stond stil, negen maan-
den lang diende zich geen enkele opdracht 
aan. Ik besloot die periode van werkloosheid 
te benutten om door Europa te reizen en te 
gaan schrijven. Dat was in 1991. Op reis 
kwam ik tot de vaststelling dat in de meeste 
(zo niet alle) Europese landen en regio’s pri-

vate of  publieke instellingen waren opge-
richt ter verspreiding en bevordering van de 
architectuurschepping, terwijl daar in mijn 
eigen gemeenschap geen sprake van was. Ik 
stichtte HLM, een vzw voor onderzoek rond 
architectuur en stedenbouw (die tussen 
1987 en 2006 een kaart publiceerde over 
het gebouwde erfgoed in Luik). Het was mijn 
bedoeling een eerste netwerk op te zetten om 
de historische context waarbinnen mijn 
generatie zich inschreef, beter te leren ken-
nen. Tijdens de jaren 90 werden de eerste 
publieke projecten opgestart. Op het einde 
van dat tweede decennium van mijn bouw-
activiteiten kwam ik tot de vaststelling dat 
voor 80% van mijn projecten de steden-
bouwkundige vergunning aanvankelijk 
werd geweigerd, en pas kon worden beko-
men na ellenlange, uitputtende onderhan-
delingen, die al mijn tijd in beslag namen 
(ziedaar de voornaamste reden waarom ik 
nooit heb lesgegeven). Verder stelde ik vast 
dat het ontbreken van enig overheidsbeleid 
inzake de ondersteuning van nieuwe archi-
tectuur voor gevolg had dat in de pers ook 
niet over architectuur werd geschreven (een 
onderzoekje in de dagbladpers leerde dat 
75% van de stukken over architectuur in de 
rubriek faits divers verscheen, 20% in de 
vastgoedrubriek en 5% op de cultuurbladzij-
den). Geen ministers? Geen journalisten! De 
pers was trouwens niet de enige die de cultu-
rele dimensie van architectuur negeerde: 
het onderwijs was in hetzelfde bedje ziek. 
Door de koppeling van dit tekort aan een 
dwingend gewestelijk beleid (de kunst om 
archetypen tot regels te verheffen…), was 
een systeem ontstaan dat elke creativiteit in 
de kiem smoorde. Tegen deze algemene ver-
loochening in, zou de Franse Gemeenschap 
geleidelijk aan blijk geven van een zekere 
belangstelling, en wel vanaf  1996, het jaar 
waarin zij voor het eerst deelnam aan de 
architectuurbiënnale van Venetië. Ook de 
oprichting van de Cellule Architecture in 
2006 getuigde hiervan, en het effect liet zich 
meteen sterk voelen, ook al werd dit in 
beleidsmiddens nauwelijks opgepikt.
 Het was in die periode van langzame ver-
andering dat ik, op 13 februari 2004 – 
totaal onthutst door de aankondiging, ’s 
morgens om acht uur op de radio, van een 
gemeentelijke beslissing tot afbraak van het 
stalen huis dat we een dag eerder op zeven 
uur tijd hadden opgetrokken in Comblain-
Au-Pont – samen met mijn team de beslis-
sing nam een uitgeverij op te richten: een 
instrument dat ons zou toelaten onze eigen 
ontwerpstrategieën toe te lichten, andere 
auteurs aan bod te laten komen en een 
nieuw forum te scheppen voor vrije creatie.
 In de herfst van datzelfde jaar werd ik 
door de Société Libre d’Emulation, een 
Luikse culturele vzw opgericht onder de 
laatste prins-bisschop (1779), aangezocht 
om advies te verlenen bij de oprichting van 
een afdeling architectuur, die aan de drie 
reeds bestaande afdelingen (beeldende 
kunst, wetenschap en letteren) zou worden 
toegevoegd. Men wilde tentoonstellingen en 
lezingen organiseren over de grote architec-
tuurprojecten in Luik. Ik ging niet op de uit-
nodiging in, om diverse redenen, waarvan 
ik hier de drie voornaamste opsom. Ten eer-
ste hebben grote ontwikkelaars geen kleine 
vzw’s nodig om hun projecten bekendheid 
te geven: zij weten zelf  wel hoe dat moet. 
Ten tweede behoeven architecten die grote 
opdrachten uitvoeren geen ondersteuning 
op het vlak van communicatie. (Bovendien 
pleegt dit alles gepaard te gaan met een 
hoop overbodige liturgische poespas.) Ten 
derde zag ik eerst en vooral heil in de onder-
steuning van creatieve processen. Ik heb 
toen een andere aanpak gesuggereerd, die 
erop gericht was architectuur te kaderen in 
een ruimere culturele reflectie, en wel door 
een kruisbestuiving op gang te brengen 
vanuit een andere discipline, die haar eigen 
regels kent. Ik dacht met name aan het 
schrijven, in de ruimste betekenis: de aan-
gezochte auteurs konden novellisten, jour-
nalisten, filosofen, filmregisseurs zijn. Ik 
hoopte op die manier een ruimer publiek 
aan te spreken en misschien zelfs de aan-
dacht te trekken van de niet-gespecialiseer-
de pers. Tevens wilde ik via die aanpak een 

structuur in het leven roepen om aan 
onderzoek te doen, zonder dat alle onder-
zoekslijnen bij voorbaat zouden worden 
vastgelegd. Wat me in die formule bijzonder 
aansprak, was bovendien het feit dat de uit-
werking ervan behoorlijk risicovol leek, ter-
wijl ik er nu net van overtuigd ben dat er niet 
zoiets bestaat als cultuur zónder risico’s. Om 
resultaat te garanderen, stelde ik voor een 
paar regels in acht te nemen: er zouden 
negen evenementen plaatsvinden over een 
periode van drie jaar, met telkens een ten-
toonstelling, een publicatie en een lezing (op 
het eind van de jaren 70 had ik in Praag 
lezingen bijgewoond van bevriende schrij-
vers, en de kracht van dit soort ontmoetin-
gen had een sterke indruk op me gemaakt). 
Het productieapparaat zou worden aange-
stuurd door een comité, dat eenmaal per 
jaar een oproep tot kandidaatstelling zou 
lanceren, waarna een selectie commissie de 
tandems zou samenstellen die met elkaar in 
zee zouden gaan.
 Elk jaar opnieuw hebben we ernaar 
gestreefd nieuwe disciplines in dat veld van 
kruisbestuivingen met de architectuur te 
betrekken, terwijl we anderzijds hoge eisen 
stelden aan het tentoonstellingsdesign en 
vooral aan de kwaliteit van de publicaties. We 
kozen voor een pocketformaat, niet alleen 
met het oog op het literaire gehalte van het 
project, maar ook uit economische overwe-
gingen en omdat de archetypische vorm ons 
aansprak. Het was boeiend om te experimen-
teren met de manier waarop documenten 
zich tot de bladspiegel verhouden, met de 
wijze waarop een boek in de hand kan liggen, 
met de impact van zwart-witbeelden enzo-
voort. Elke uitgave stond op zich, als een vol-
waardig product waarin het onderzoek van 
de architecten en de originele auteursbijdra-
ge samen hun neerslag vonden. 

Ik kom nu bij het onbehagen waar ik in het 
begin van deze brief  naar verwees: uw 
vraagstelling heeft me aangemoedigd mijn 
eigen twijfels beter te verwoorden. Laat ik 
een poging ondernemen dat onbehagen te 
expliciteren.

Een eerste punt is dat ik me sinds het midden 
van de jaren 90 zorgen maak over de archi-
tectuurkritiek. Als enthousiast lezer van een 
aantal auteurs die mijn inzichten mee heb-
ben gevormd, moet ik vaststellen dat in de 
Franse Gemeenschap de publicaties die 
getuigen van een zekere diepgang, erg dun 
gezaaid zijn, en dat verontrust me. De hoger-
genoemde uitsluiting van de architectuur 
uit het culturele veld, heeft ertoe geleid dat 
er nog nauwelijks iets als architectuurkri-
tiek bestaat. Bij de eerste deelname van de 
Franse Gemeenschap aan de architectuurbi-
ennale van Venetië in 1996, bleek het ont-
zettend moeilijk om critici te vinden. Sinds 
2002, met Maurizio Cohens project voor het 
Belgisch paviljoen op de biënnale, is er wel 
ruimte ontstaan voor een kritische benade-
ring van de gepresenteerde architectuur. 
Niettemin blijft het in mijn ogen noodzake-

lijk om dat kritische discours te verbreden en 
aan te wakkeren. Bij de ontwikkeling van 
het Architexto-project koesterde ik dan ook 
de hoop dat in die publicaties kritische stem-
men zouden opduiken. Kandidaturen in die 
zin bleven echter uit. Bij elk thema dat we 
aansneden heb ik getracht het debat toe te 
spitsen op de architectuur (eerder dan bij-
voorbeeld op de stad) om op die manier 
diverse benaderingen aan bod te laten 
komen. Om die reden steunde ik bijvoor-
beeld de aanpak van Géraldine Brausch, die 
vanuit de filosofie een kritische insteek gaf.
 De tweede bedenking met betrekking tot 
dat onbehagen, houdt verband met het feit 
dat dit project rond architectuur uitging 
van een lokale speler. Aan de basis van het 
project lag wel degelijk de vraag van een 
vzw die uitsluitend binnen het grondgebied 
van de stad Luik opereerde. (Ik heb enkel 
voorgesteld het actieterrein uit te breiden 
tot de hele provincie, en bijgevolg dus ook 
tot de Duitstalige gemeenschap). Het is mijn 
wens dat het architectuurveld zich niet zou 
opsluiten binnen de grenzen van een 
bepaalde regio, maar zich zou openstellen 
voor uitwisseling en reflectie over de gren-
zen heen. Kan het zinvol zijn om vanuit het 
lokale te werken en kwesties uit te diepen?
 In totaal hebben zich in die drie jaar een 
honderdtal kandidaten gemeld. De vernissa-
ges brachten twee- tot driehonderd man op 
de been, wat best veel is voor dit soort van 
initiatieven. De nood aan een netwerk en 
aan informatie bleek dus hoog en ons pro-
ject is in de loop van die drie jaren voor een 
deel aan die behoeften tegemoetgekomen.
 Mijn onbehagen met betrekking tot het 
lokale is geleidelijk aan zo goed als verdwe-
nen tijdens de reizen die ik de voorbije twee 
jaar door Europa en Latijns-Amerika heb 
gemaakt om er lezingen te geven. Door de 
ontmoetingen en contacten die eruit voort-
vloeiden, ben ik me bewust geworden van 
een realiteit die nieuw voor me was, en die 
precies verband houdt met de kwestie van 
het lokale. Ik was eerder al erg geïnteresseerd 
geraakt in het werk van een aantal Zweedse 
architecten (ik denk aan Sigurd Lewerentz 
en Erik Gunnar Asplund, of  Ragnar Östberg 
en Peter Celsing), maar ook in dat van archi-
tecten uit het naoorlogse Duitsland, en meer 
bepaald Noordrijn-Westfalen (Rudolf  
Schwarz, Hans Schilling, Emil Steffann…). In 
hetzelfde verband heb ik ook andere regio’s 
bezocht en bestudeerd: de streek rond 
München, Boedapest, Brno (Bohuslav Fuchs, 
Ernst Wiesner…) of  Leipzig (Hubert Ritter) – 
ik noem de namen die het eerst bij me opko-
men. Daarnaast heeft mijn kennismaking 
met het werk van bepaalde schrijvers (ik 
denk aan Hrabal, Pessoa, Günter Grass, of  
Havel en Gombrowicz…) een rol gespeeld. 
Het zette me aan het denken over een moge-
lijke benadering van de architecturale 
grondslagen vanuit een lokaal eerder dan 
internationaal perspectief. Ik heb me de 
vraag gesteld of  we, door de condities en aan-
spraken van een gedeelde reflectie te definië-
ren vanuit het lokale, misschien ook een 
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vorm van universaliteit en diepgang aan 
onze benadering kunnen verlenen. 
Uitgeverij Fourre Tout gaat uit van diezelfde 
idee (ook al worden vanuit die kleine kern 
vandaag ook buitenlandse bijdragen gege-
nereerd). Het gaat me niet om een intentie-
verklaring of  een pleidooi vóór het lokale en 
tégen andere strategieën om via definities 
en expressievormen een bepaalde diepgang 
te bereiken. Wat me tot nadenken stemt is 
eigenlijk gewoon het inzicht in de specifieke 
kwaliteiten die een lokale dimensie kan 
genereren. En de vraag of  het project 
Architexto in dit opzicht iets heeft betekend.

In verband met de eerste vraag moet ik 
eerst aangeven wat mij, via hogergenoem-
de zoek- en ontdekkingstochten, heeft aan-
gesproken en waar ik daadwerkelijk ant-
woorden vond op de vraag naar de 
betekenis, de diepgang of  universaliteit 
van de architectuur die ik leerde kennen. 

Bij elk van deze auteurs bleek er sprake te 
zijn van onzekerheid of  twijfel2, in die zin 
dat zij zich van een bepaald soort competi-
tie weinig leken aan te trekken. Het lokale 
biedt als het ware een soort beschutting of  
bescherming; de afstanden krimpen en dit 
kan aanleiding geven tot een soort van 
terugkeer naar de essentie. Ik ben absoluut 
gefascineerd door dit verschijnsel bij 
Schwarz, voor wie twijfel niets minder dan 
een grondstof  lijkt te zijn geweest. In mijn 
ogen was hij niet op zoek naar zekerheid, 
maar net naar de zwakke plek. Niet gehin-
derd door het absolute karakter dat ken-
merkend is voor elk systeem, lijkt hij zijn 
instrumenten te hebben ingezet, niet 
zozeer om nieuwe ervaringen na te jagen 
(want ik zie hem niet als iemand die experi-
menteerde) maar wel om de grenzen van 
zijn eigen zekerheden af  te tasten. Die 
trapsgewijze zelfbevraging valt perfect af  
te lezen aan zijn werk uit de jaren vijftig en 
zestig. Het vaak onafgewerkte uitzicht 
(alsof  de ontwerpstekker voortijdig uit het 
stopcontact werd getrokken) verleent aan 
die zoektocht een zekere ‘rauwheid’, eigen 
aan het naoorlogse, verwoeste Duitsland.3 
(Gebruik van afbraakmateriaal, ruw afge-
werkte venster- en deuropeningen, een-
voudige en goedkope technologie…). U ziet 
dat ik de twijfel gelijkstel met een teruggrij-
pen naar de essentie. Omgekeerd was ik 
deze week getroffen door het interview met 
Gigon en Guyer in het jongste nummer 
van El Croquis: bij hen lijkt de kwestie van 
het lokale (‘I’m a real Zurich-er by choice’) 
net elke twijfel uit te schakelen, zo sterk is 
de drang om naar buiten te treden.
 Een ander aspect van het lokale is naar 
mijn gevoel een zekere bereidheid om je tijd 
te verdoen, om te experimenteren op een 
niet deductieve manier: wel doelgericht, 
maar dan eerder als een traject; waarbij 
het doel niet zozeer in het eindpunt gele-
gen is, als wel in de weg ernaartoe.4

 Ook typisch voor het lokale is het ver-
schijnsel van de terugkerende opdracht: 
eenzelfde opdrachtgever laat meermaals 
werken uitvoeren, zodat in een reflectie-in-
beweging bepaalde kwesties worden uitge-
diept zonder voorafgaandelijke speculaties. 
De relaties tussen mensen lijken de voe-
dingsbodem te vormen waarop de experi-
menten kunnen gedijen. Misschien moet 
ik voor alle duidelijkheid aangeven dat 
experimenteren in mijn ogen voor een 
groot deel neerkomt op een oefening in het 
benoemen. Alleen datgene wat je kan 
benoemen, bestaat. Door iets in een woord 
te vatten en de betekenis van dat woord te 
expliciteren, schep je het instrument waar-
mee dingen in een nieuw verband kunnen 
worden geplaatst. Wat je tot stand brengt, 
komt pas tot leven wanneer precies wordt 
bepaald wat de inzet ervan is en wanneer 
de verschillende definities worden uitgetest 
die je in het zoeken naar een antwoord op 
bepaalde vragen hebt vergaard. De terug-
kerende opdracht dwingt tot het uitdiepen 
van de betekenis van de vragen die al eer-
der, naar aanleiding van een eerste realisa-
tie, werden gesteld en verbeeld. Permanente 
competitie daarentegen dwingt tot het 
gebruik van shortcuts of  triviale argumen-
ten, die het vertoog kunnen verzwakken.
 Nog een ander aspect lijkt me sterk ont-
wikkeld in wat ik ‘het lokale’ heb genoemd. 
Wat me in waarnemingstrajecten bijzon-
der treft, is het vermogen van het lichaam 
om te worden aangegrepen. Het lichaam is 
de vergaarbak van de perceptie. Het is van-
uit het lichaam dat het vermogen wordt 

geactiveerd om te benoemen en zich het 
veld van de ervaring eigen te maken. Dit 
vermogen om lichamelijk waar te nemen 
vindt uiteraard zijn tegenhanger in de 
ruimtelijke weergave van lichamelijke 
gewaarwordingen: de verhoudingen, tac-
tiele aspecten, het geleiden van beweging, 
de schaalniveaus in de omgeving (topogra-
fisch, stedelijk, plantaardig)…
 Het lokale beschermt in zekere zin ook 
tegen de waan van de dag. Internationale 
bewegingen zoeken voortdurend de branden-
de actualiteit op, er worden steeds weer nieu-
we ideeën gespuid en conventies op de helling 
gezet. Soms gaat de reflectie zelf  verloren in 
een aaneenschakeling van reacties en argu-
mentaties, enigszins hysterische oprispingen 
die als amulet moeten dienen om de twijfel te 
bezweren. Het lokale maalt daar, op soms 
anachronistische wijze, vaak allemaal niet 
om. Het heeft nog ruimte om naar pragmati-
sche oplossingen te zoeken zonder te hoeven 
speculeren over of  te verwijzen naar de a-pri-
orische oplossingen binnen de grote stromin-
gen, de dingen die je absoluut móét hebben 
gezien of  gedaan als je méé wil zijn in de 
wereld van vandaag. Sommige constructieve 
gebaren raken ons dan ook recht in het hart, 
zoals ook de ambachtsman die relatie tot de 
materie kan overbrengen, vanuit diezelfde 
pragmatische aanpak.
 Op dit punt gekomen lijkt enige voor-
zichtigheid geboden: in mijn poging het 
lokale te definiëren, dreig ik dit soort hou-
ding op een te empirisch-positieve manier 
te isoleren. Niettemin vond ik het belang-
rijk er enkele kenmerken van op te som-
men, die lijken aan te sluiten bij de belang-
rijkste doelstellingen die aan mijn eigen 
benadering van de architectuur ten grond-
slag liggen.
 Nu ik mijn poging tot definitie van het 
lokale erop nalees, moet ik wel bekennen 
dat het Architexto-project mij vrij overtui-
gend voorkomt. De ruimte die er is gecre-
eerd om te discussiëren en verbanden te 
leggen, heeft de partners moed gegeven en 
de voorwaarden geschapen opdat eenieder 
binnen het veld van de architectuur zijn 
eigen positie zou kunnen bepalen en het 
eigen onderzoeksgebied afbakenen. 
Sommige uitgaven (zoals deel 6, gewijd 
aan Damien Henry/Bouli Lanners) vor-
men inderdaad een zoektocht naar het 
intieme en het ultieme, dat stukje univer-
saliteit dat in het kleine object schuilgaat. 
Toch heb ik een generatie aan het werk 
gezien die zich voortdurend moest zien te 
bewijzen, met behulp van de communica-
tiemiddelen eigen aan het moderne metier. 
Daardoor komt onderzoek minder aan 
bod. Het project was voor mij ook een gele-
genheid om creatieve arbeid te ondersteu-
nen, door auteurs in staat te stellen hun 
reflectie te verfijnen en hen uit te dagen 
zichzelf  en hun werk te tonen, en hun aan-
pak in het openbaar toe te lichten. Ik geloof  
in dat soort van uitwisseling. 

Nog één punt zou ik kort willen aanraken. 
Ik heb me vaak de vraag gesteld of  het uni-
versele, het algemeen menselijke, moet 
worden benaderd vanuit een inzicht in de 
universele wetten, de regels en symbolen 
die voor allen begrijpelijk zijn, dan wel, 
integendeel, vanuit de eenvoudige betrok-
kenheid, de bewustwording van de indivi-
duele conditie, vanuit het gebaar zélf  en de 
universele dimensie van de intimiteit die 
erin schuilgaat. Sommige voorstellingen 
dragen een betekenis uit die voor een groot 
aantal mensen toegankelijk is. Ik vraag me 
af  wat het aandeel is van de menselijke 
conditie en het menselijke bevattingsver-
mogen in de productie van dat soort uit-
drukkingsvormen. Ik geef  me er echter 
rekenschap van dat dit een heel ander 
thema is en dat dit bij een andere gelegen-
heid aan bod zal moeten komen. 

Tot zover datgene wat ik u wilde vertellen. 
Ik merk dat het onderwerp me veel verder 
heeft gevoerd dan ik van plan was. Ik hoop 
dat ik niet te veel van uw tijd heb gevergd 
in mijn poging te belichten wat een project 
zoal kan teweegbrengen bij diegene die het 
heeft opgezet. Ik hoop een antwoord te 
hebben geboden op het briefje dat u me 
stuurde naar aanleiding van de ontvangst 
van de boeken. Moge u ten slotte deze brief  
beschouwen als een blijk van mijn waarde-
ring voor uw eigen werk.

Met vriendelijke groeten,
 Pierre Hebbelinck

 1  Architexto wilde op een bijzondere manier 
bijdragen tot de ondersteuning van de creatie 
van nieuwe architectuur. Een ontwerpbureau 
en een auteur werden telkens samen 
uitgenodigd, waarbij de laatste een nieuwe 
tekst schreef  die in het boek werd opgenomen. 
Negen tentoonstellingen en evenveel uitgaven 
zagen het licht over een periode van drie jaar 
(2006-2009), met de bedoeling het werk van 
de ontwerper toe te lichten en de reflectie 
erover te verrijken. Architexto had tot doel het 
publieke debat aan te zwengelen over de 
plaats van architectuur in het culturele veld. 
(zie www.architexto.be)

 2  Bij het lezen van Rothko deze ochtend: ‘Helaas 
kunnen wij deze zaken niet definitief  uitklaren, 
en moeten we via een hele reeks aarzelingen op 
zoek naar een helderder uitkomst.’ Brief  aan 
Barnett Newman, 31 juli 1945.

 3  In dit verband heeft het boek van W.G. Sebald, 
On the Natural History of  Destruction (in het 
Frans vertaald als De la destruction comme 
élément de l’histoire naturelle en verschenen bij 
Acte Sud, 2004, Babel nr. 1244) een 
bijzondere indruk op mij gemaakt.

 4  Ik vind dat bijvoorbeeld terug bij Ragnar 
Östberg in het houten paviljoentje dat hij 
bouwde op een rots in het noorden van 
Stockholm: het atelier van de beeldhouwer 
Carl Eldh, die onder meer de sculpturen 
leverde voor het stadhuis. Ook het late werk 
van Sigurd Lewerentz (bloemenwinkel op de 
oostelijke begraafplaats van Malmö), gemaakt 
op een moment dat hij geen rekenschap meer 
hoefde af  te leggen, of  het oeuvre van Ernst 
Wiesner (Palác Morava te Brno) getuigen van 
die houding…

[e-mail van 24 januari 2010]
Beste Pierre Hebbelinck,

Uw brief  van 30 december heeft me ver-
rukt, maar tegelijk in verlegenheid 
gebracht, want ik weet niet wat ik u moet 
antwoorden. Uw poëtische ontboezeming 
vol ideeën en voorstellen heeft me ontwa-
pend. Ik zal ermee volstaan mijn grote 
waardering uit te spreken voor de inspan-
ningen die u zich getroost om, onder meer 
met de Architexto-uitgaven, de architectuur 
in al haar rijkdom tot leven te wekken. De 
enige opmerking die ik hierbij heb, is dat 
men erover dient te waken dat de (zeer 
noodzakelijke) theorie niet de overhand 
krijgt boven de creativiteit die inherent is 
aan de architecturale vorm zelf. Ik druk me 
wellicht niet goed uit, maar ik geloof  dat 
deze ‘theoretisering’ en verbale duiding 
van de vorm een gevaar inhoudt. Ik heb 
echter de indruk dat de door u beproefde 
formule, waarbij de architecturale vorm 
door andere artistieke benaderingen wordt 
‘omcirkeld’, wél goede resultaten heeft 
opgeleverd. Ik was in elk geval altijd opgeto-
gen wanneer ik een van de boekjes ontving.
 De tekst waarnaar u in uw brief  verwijst, 
herinner ik me niet, maar heeft voor u blijk-
baar de kwestie van de relatie tussen het 
lokale en het universele aan de orde gesteld. 
Ik ben ervan overtuigd dat het hier om een 
schijnprobleem gaat, dat nauw verwant is 
aan datgene wat ik eerder te berde bracht. Er 
bestaat niets anders dan het lokale, maar dat 
lokale zelf  kan slechts bestaan door het uni-
versele in zich op te nemen. Het lokale streeft 
altijd naar het universele, maar kan dit nooit 
bereiken. Het universele op zich is een pure 
abstractie – een zeer gevaarlijke abstractie, 
zoals men in de (westerse) wereld dagelijks 
kan ondervinden. De spanning tussen het 
lokale en het universele is in de architectuur-
praktijk uiterst voelbaar en levendig. Door 
haar materialiteit zelf  kan architectuur 
enkel lokaal zijn, maar in haar lokaal-zijn 
pretendeert ze altijd universeel te zijn; en 
indien niet, dan speelt de valse intentie om 
zich slechts als lokaal voor te doen (denk aan 
de Belgische fermette, bijvoorbeeld, of  aan 
replica’s van oude gebouwen). Ik stel vast dat 
mijn beweringen erg simplistisch overko-
men, maar ik geloof  dat ze waar zijn. Vandaar 
ook mijn koppige verdediging van de 
Belgische ‘gemeenplaatsen’ als praktische 
voorbeelden van een universaliteit.
 Ik dank u nogmaals voor uw brief  en 
hoop bij gelegenheid wat langer met u van 
gedachten te kunnen wisselen. 

Hartelijk,
 Geert Bekaert

Vertaling uit het Frans: Catherine 
Robberechts

Met dank aan de auteurs en  
Céline Schnitzler (Atelier d’Architecture 
Pierre Hebbelinck – Pierre De Wit)

BART MEULEMAN

In de wereldvermaarde Turnhoutse drukke-
rij Brepols bekleedt mijn vader een bijzon-
dere functie. Ze verleent hem toegang tot 
zowat alle verborgen plekken en uithoeken 
van de fabriek. Een plotse wending in zijn 
loopbaan heeft daarvoor gezorgd. 

Zoals talloze anderen van zijn generatie 
begint hij te werken als hij veertien is. De 
oorlog woedt volop als men op een ochtend 
aanklopt met de vraag of  hij niet beter naar 
de fabriek gaat. Tja, waarom niet, vindt ook 
zijn moeder, veel andere toekomst wacht 
hem toch niet. Aanvankelijk schakelt men 
hem in voor de geregelde bezigheden van 
het bedrijf, het produceren aan de lopende 
band van agenda’s, bijbels, fotoalbums en 
andere massa-artikelen, maar ergens in de 
jaren zeventig ziet men van hogerhand dat 
zijn vaardigheden en temperament heel 
geschikt zijn voor een welbepaalde job. Mijn 
vader wordt tot onderhoudsman gemaakt. 
Voortaan moet hij vroeger dan anderen pre-
sent zijn om alvast koffie te zetten, en de 
uren daarna zal hij vullen met het stofzui-
gen van de bureaus, het poetsen van de 
auto’s van de directie en andere klussen van 
dat soort. Anders dan de anderen heeft hij 
geen vaste werkplek, hij kan zich vrij bewe-
gen. Ook mag hij vroeger naar huis. 
 Het werk gaat hem erg goed af. Hij valt er 
zo mee samen, dat het lijkt alsof  hij het al 
doet sinds het begin der tijden. Het is niet 
ongewoon om hem op een zonnige dag, 
gewapend met stoffer en blik of  een emmer 
sop en een spons, over de immense koer van 
de fabriek te zien kuieren, zijn voeten niet 
hoger opheffend dan strikt noodzakelijk. 
Terwijl andere werknemers afgepeigerd de 
fabriek verlaten, komt hij nooit anders dan 
volstrekt ontspannen thuis.
 Zijn bijzonder statuut maakt dat hij over-
al op de fabriek kan komen. In stilte betreedt 
hij stoffige kamers, muffe kelders en gangen 
zonder licht waar haast niemand nog een 
voet zet. Hij houdt ervan om te zien wat er 
in deze of  gene doos verborgen zit of  wat het 
geeft als hij de roestige lades van een oude 
metalen kast opentrekt. Soms brengt hij 
vondsten mee naar huis, meestal papierwa-
ren – aan fotoalbums hebben wij geen 
tekort. Mij benieuwt het alleen als hij boe-
ken meebrengt, exemplaren van Suske en 
Wiske of  een misdruk van Nero. Ook van 
andere strips geraken wij goed voorzien, wij 
zwemmen in de titels van Bessy, Safari, 
Jommeke, Robert en Betrand, De Rode Ridder, 
Kari Lente en Met Langteen en Schommelbuik 
voorwaarts. Dan weer zijn het chemisch 
geurende delen van encyclopedieën die hij 
uit zijn tas tevoorschijn tovert, over wilde 
dieren, continenten, het menselijk lichaam 
in al zijn facetten, de wonderen van de pla-
neet. Wij kinderen kunnen er naar harten-
lust uit knippen.

Maar als ik ouder word en een strip mij niks 
meer zegt, treft mij het schamele van die 
vergaarde buit. Echte boeken kun je dit niet 
noemen. Ik kijk al lang niet meer op als mijn 
vader nog eens zwijgend zo’n vondst op tafel 
legt, zijn rug al gedraaid en weer weg nog 
voor ik hem kan bedanken. Als ik dat al zal 
doen. De verrassing heeft geen glans meer. 
Soms graai ik nog eens in de kartonnen 
dozen waarin alles zit opgeborgen, in de 
hoop iets over het hoofd te hebben gezien. 
Vergeefse moeite. Al deze boeken tezamen 
zeggen mij dat er andere boeken moeten zijn, 
elders.
 Misschien op dat ene boek na, 500 jaar 
Nederlandse Schilderkunst. Ik blader er soms 
in, hoofdzakelijk met een onverschillige 
hand, en onder mijn luie blik flapperen pagi-
na’s vol beeltenissen van mensen uit andere 
eeuwen, gehuld in zware, ongemakkelijke 
klederdracht. Ze zien er allemaal dood uit. De 
naakten lijken dan weer van was, dus ook al 
zonder leven. Vrouwen met opgeblazen bui-
ken en heilige gezichten, wie ziet daar wat in? 
Bijbelse taferelen zeggen mij sowieso niks, en 
de zeeslagen waar ze in Holland zo beroemd 
om zijn, laten mij koud. Om over de stillevens 
van fruit, schelpen en bloemen nog maar te 
zwijgen. Alleen als ik het einde van de negen-
tiende eeuw nader, met een paginagroot 
beeld in bruin, grijs en oker van onstuimige 
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paarden met ruiters, houd ik halt. Nee, niet 
de paarden of  de ruiters zijn onstuimig, het is 
het schilderij zelf  dat recht op me afstormt. 
Naar achter toe lost het op in een stofwolk 
van verf. Abstractie, heet dat. Het is van een 
zekere Breitner.
 Een paar bladzijden verder is Van Gogh 
een volgende halte, zijn naam verplicht me 
daartoe. Naar zijn doeken kijk ik vluchtig. 
Over Van Gogh hoor je overal, zelfs op de 
middelbare school weten ze wie hij is, een 
reden om hem maar matig te waarderen. 
Hoe kleurrijk ook, de muren van de huizen 
van Van Gogh staan recht, en in zijn por-
tretten kun je het menselijke aangezicht 
nog veel te makkelijk herkennen. Kunst 
moet veel meer vervormen, in de vervor-
ming zit de ontzetting en die zoek ik. 
Daarom dat ik enkele decennia oversla en 
doorga naar pagina 280. Daar houdt mij 
een beeld vast van brute vegen en verfkras-
sen in vuilwit, roze, eigeel en groen – Willem 
de Kooning heet de schilder. Iemand die 
zoiets durft, denk ik, die kan leven, die heeft 
spieren. Die bekommert zich werkelijk om 
niets. Hij volgt het pad dat zijn driften voor 
hem banen.
 Op het eerste zicht lijkt dit schilderij mij 
toe te willen brullen, maar kijk ik beter, dan 
zie ik dat het zwijgt. Het barst van stomheid. 
De rozevingerige dageraad bij Louse Point, 
staat erbij. Dit beeld drijft de vervorming 
zover door dat het eraan voorbijgaat. Aan 
niets weet je nog dat het om een zonsop-
gang gaat, tenzij dan door de titel. Dat is 
spannend. Juist door de titel zie ik hoe ver dit 
beeld van een herkenbaar landschap is ver-
wijderd. Als de zichtbare werkelijkheid zich 
zó laat vertalen, in dikke, kleurige vegen 
verf  die elkaar half  overlappen en nergens 
anders op lijken dan op die vegen zelf, als we 
in onze kunstwerken geen rekenschap meer 
moeten afleggen van hoe de dingen zich via 
ons oog voordeden, maar er iets van kun-
nen maken dat uit ons hoogstpersoonlijke 
binnenste komt, uit onze eigen wil, die we 
autoritair aan anderen kunnen opleggen, 
dan is er plots veel mogelijk. Dan kunnen we 
zelfs –
 De rozevingerige dageraad bij Louse Point 
doet mij van de wereld wegdrijven. 

Toch koelt de liefde voor Willem de Kooning 
wat af. Zo fel ze oplaait, zo langzaam dooft 
ze tot iets dat wel altijd blijft smeulen – 
onverschillig word ik voor het werk van De 
Kooning nooit. Het is datzelfde boek, 500 
jaar Nederlandse Schilderkunst, waarin ik de 
weg tussen Breitner en De Kooning steeds 
vaker afleg, met steeds meer geduld en aan-
dacht, dat mij doet stilstaan bij de meest 
stugge pagina’s van de geschiedenis van die 
Nederlandse schilderkunst. Vanzelf  gaat 
dat niet. Weerzin is mijn eerste vorm van 
aandacht. Ik blijf  kijken omdat ik niet geloof  
wat ik zie. Zoiets mag eigenlijk niet bestaan, 
denk ik. 
 Later verschuift die afschuw, die nooit 
helemaal vrij is van een koud soort genot, in 
de richting van nieuwsgierigheid. Maar 
waarom dan? Waarom schildert iemand zo? 
Hoe kan iemand deze kunst bedenken? Hoe 
komt het dat Piet Mondriaan –Mondriaantje 
zwart als roet & Pietje zag eens pruimen han-
gen – niets anders dan zwarte rasters op een 
witte achtergrond schildert, met hier en daar 
een vlak in rood, geel of  blauw? Ik ruik 
schandaal. Ik voel hoe ik met mijn openlijke 
belangstelling voor Mondriaan tegen sche-
nen kan schoppen. Was het mijn zus niet die 
zijn naam ooit met afkeer liet vallen? Ik 
denk niet: deze man wist hoe te leven. Bij de 
man die dit maakte, heb ik weinig verbeel-
ding, aan een mens moet ik amper denken. 
Ook niet aan een lichaam. Denk ik aan een 
machine? Zeer zeker niet. Eerder aan een 
geest, een tegendraadse geest, die alles 
onverbiddelijk recht wil zien, waar het leven 
met zijn kwellende krommende lijnen, zijn 
wirwar aan emoties en zenuwen, zijn chaos 
van het toeval, er nooit in slaagt om iets 
recht te krijgen. De man achter dit werk lukt 
het om heel wat af  te schaffen. Bijna alles. 
Ongenadig. Ik denk aan eenzaamheid. Het 
demonische plezier dat ik voel, zwelt en 
geeft warmte. 

Mijn vader komt bij me aan tafel staan, ter-
wijl ik in het boek naar de schilderijen van 
Piet Mondriaan kijk.

‘Dit schilderij’, zeg ik streng, wijzend naar 
Foxtrot A, volgens het boek uit 1927 *, ‘was 
er al voor jij werd geboren.’ 
 Hij schrikt hoorbaar. 
 ‘Dat kan niet’, zegt hij, hoewel ik aan zijn 
overdreven grote ogen en zijn getuite mond 
zie dat hij dat mogelijk zegt omdat ik zoiets 
van hem verwacht. Hij is soms slimmer dan 
je denkt. Nu ben ik niet zomaar streng, in 
mijn toon zit ook het geduld van iemand die 
een ander iets wil leren. Ja, ik wil hem iets 
aan zijn verstand brengen. Het feitelijke van 
mijn mededeling zal hem geen moment bij-
blijven, dat is zo, maar van het achterlig-
gende besef  zal misschien iets blijven han-
gen. Ergens wil ik hem zeggen dat het oude, 
vertrouwde verleden waarin hij de oor-
sprong van zijn rustige leven situeert, nooit 
bestond. Men was toen met de wereld al veel 
verder dan mijn vader beseft. Het moderne 
leven, met al die dingen die hij zo graag niet 
begrijpt, het was er al nog voor hij werd 
geboren. Dat wil ik dus dat hij maar eens 
moet inzien. Maar ik heb zijn aandacht al 
niet meer, zijn voeten schuifelen naar de 
keuken. Even later staat hij naast me met 
een glas botermelk. 
 Ik ga nu in andere boeken op zoek naar 
abstracte kunst. 

*

Als ik het dus goed heb, begint het met een 
lichte, nee, een félle huivering die mij plots 
vanuit vele afbeeldingen in vele boeken toe-
waait – als sta ik voor een venster dat door 
een koude rukwind openvliegt – en die zich 
na een korte periode van steile verbazing 
omzet in een gedurige koorts. Is het toeval 
dat hier woorden vallen die neigen naar een 
aandoening, iets waarvan ik nog kan gene-
zen? Ik wil niet. 
 Mijn plotse interesse voor abstracte kunst 
komt me niet voor als een weldaad of  een 
zuiver genoegen, ze vormt geen aanzet tot 
een grotere vrijheid van onbekommerd kij-
ken en genieten. Dat is eigenaardig. Heeft 
het abstracte kunstwerk zich juist niet los-
gemaakt van de beperkingen eigen aan de 
weergave van het herkenbare? Is abstracte 
kunst daarom geen vorm van bevrijding? Ik 
merk er niks van. Ik voel vooral een toege-
nomen scherpte en waakzaamheid in mijn 
blik, een vijandig en discriminerend kijken, 
met soms strenge goedkeuring en vaak veel 
misprijzen. Een streng goedkeuren van het 
harde, radicale beeld; een misprijzen als er 
niet aan de normen voldaan wordt. Zo kijk 
ik neer op het werk van de Belgische con-
structivist Victor Servranckx: te veel gebo-
gen lijnen, te veel fletse kleuren, te veel mis-
tige effecten. Terwijl je zijn knutselen met 
buizen, vlakken en pijpen nog als een ode 
aan het fabrieksleven kunt zien, moet je bij 
Mondriaan aan zo goed als niets meer den-
ken. En daar gaat het om. Ik zie in een 
geslaagd abstract kunstwerk niet alleen wat 
er te zien is – voor zover er al veel te zien 
moet zijn – ik controleer vooral wat het weg-
laat. Ik speur naar alles waar (de schilder 
van) een werk mee heeft afgerekend en wat 
er dus na die drastische operatie overblijft. 
Abstractie = substractie. Ik zie de geschiede-
nis, de strijd, het elimineren. Zie ik daarmee 
ook vooruitgang? Zover zou ik niet durven te 
gaan. Ik moet mijn ogen maar van het 
kunstwerk afwenden, over mijn grote bril-
lenglazen opkijken naar de wereld om mij 
heen, om te zien dat die wereld niet is 
gevolgd in de strijd. Alleen het werk zelf  
getuigt van zuiverheid. Alleen daar kan het 
zuivere nog leven. Goede kunst is het leven 
ver voorbijgestoken in haar streven naar 
het juiste. Het is de plek waar het nog kan. 
Verwacht ik dan dat de wereld ooit wel zal 
volgen? In geen geval. Het is, om zo te zeg-
gen, een hopeloze zaak. De wereld is niets 
vergeleken bij het goede kunstwerk. Maar 
dat kunstwerk, zwijgende getuige van het 
debacle dat zich de wereld noemt, laat mij zo 
lang ik kijk wel heftig genieten – dus toch 
genot! – van het sublieme bewustzijn over 
dat debacle. Het abstracte werk ís de sublie-
me herschepping van het debacle, niet lan-
ger gecorrumpeerd door de hinderlijke 
weergave van mens of  natuur. Ja, dat is mis-
schien het voornaamste. Dat de mens, die 
mistroostige staat van zijn, uit het beeld is 
verbannen als uit het paradijs, waardoor 

dat beeld dus op slag abstract wordt en zo 
natuurlijk niet meer het paradijs kan zijn, 
maar nog slechts een onwezenlijke of  mis-
schien zelfs huiveringwekkende vorm is die 
ons herinnert aan het paradijs. Zo zit het 
misschien in elkaar. Goede abstracte kunst 
spiegelt niet de toekomst, maar weerkaatst 
een verre glimp van het verleden. Goede 
abstracte kunst komt in de buurt van de 
dood, met die graad van levenloze perfectie 
flirt ze. Pas dan laadt ze ons op met een 
gevoel dat we uit onszelf  treden. Als het 
goed is, weet ik niet meer waar ik sta. 

Er blijft natuurlijk wel een verschil. Humeur 
en gemoed spelen daarbij een rol. Soms 
smacht ik heftig naar kunst die wild en vor-
meloos is, zoals de kosmos, of  zoals zwarte 
brandplekken op een verschroeide ziel. De 
weidse kunst van de Amerikaanse abstract-
expressionisten, of  dichter bij huis, de slier-
ten en vegen van de naoorlogse informelen: 
ze doen me dwepen. Dan kan ik mezelf  ach-
teraf  wel eens puberaal vinden. Als ik moet 
kiezen, gaat mijn verstand uiteindelijk toch 
voor het abstract-geometrische, dat nauwe-
lijks associaties oproept en zich enkel laat 
beoordelen in termen van kleur, lijn, licht, 
verhouding, suggestie van ruimte. Het spel 
van vlakken en lijnen maakt een andere kij-
ker van mij dan het geraas en het geruis van 
verf. Afstandelijk. Rustig. Beschouwend. 
Koel ook. Weer geland op de grond – maar 
op hele hoge hakken. Het abstract-geome-
trische beeld brengt mij in een staat van 
superioriteit. Tegenover wie? Tegenover hen 
die doorlopen omdat ze het niet zien. 
Tegenover alle anderen, die al helemaal niet 
kwamen. Het abstract-geometrische kunst-
werk maakt iemand van mij. 

Ook dat gevoel stel ik bij, na het zien van 
verscheidene collages van Joegoslavische 
constructivisten uit de jaren twintig, met 
namen als Klek en Cernigoj.
 De collage is een mogelijkheid waarvan ik 
de gevolgen aanvankelijk niet zie. Net zoals op 
geschilderde werken ontwaar ik in collages 
het spel met vlakken en lijnen, maar nu in 
zachtere verfsoorten dan de zware olieverf, en 
aangevuld met knipsels en teken- of  druk-
werk. Misschien mijmer ik dat dit niet het 
échte werk is, veeleer een aanzet tot, een oefe-
ning in, een aardigheidje tussendoor. Voor de 
charme van de collage val ik direct, dat zeker, 
denkende dat de artiest hierin niet alles kwijt 
kan, maar dat hij ten minste spéélt. Want, 
over de artiest gesproken, je ziet hem ondanks 
alle constructivisme en avant-garde plots wel 

bezig met knippen en plakken. Je ziet zijn vin-
gers, een schaar, een lijmpenseel, het puntje 
van zijn tong tussen zijn lippen. Je ziet het 
hele kleine van dit maken. Je ziet het maken 
zelf. Wanneer daagt dat? Later.
 En plots, staande voor een echte Mondriaan, 
nu in levende lijve, in het jaar zo en zoveel, 
begrijp ik ook wat dit werk níét is. Het is níét 
de technisch volmaakte weergave van lijnen 
in zwart op een veld van wit, met ingevulde 
vlakken van rood, geel en blauw. Wat is het 
dan wel? Het ambachtelijke schilderen van 
lijnen in zwart op een veld van wit, met inge-
vulde vlakken van rood, geel en blauw. Ik zie 
het wit van het ene vlak, het grijzige van het 
andere. Een andere dag, een andere men-
ging van verf. Is Mondriaan een knoeier? De 
schilder blijkt veel meer aanwezig in zijn 
werk dan reproducties mij voorhielden. Ik zie 
zijn handen. Ik zie het schilderen. Het quasi 
perfecte, maar daarom dus onvolmaakte 
schilderen van zwarte lijnen, het handmati-
ge kleuren van witte, rode, blauwe en gele 
vlakken, het kinderlijke signeren met initia-
len, dit alles maakt deze kunst niet superieur 
– veeleer aandoenlijk. Naïef. Veel kleiner dan 
de aspiraties die ze heeft. Inmiddels weet ik 
ook wat meer over de schilder, die zijn leven 
lang trouw bleef  aan zijn radicale uitgangs-
punten, in Parijs en in New York. Ook in de 
aartsmoeilijke jaren dertig, ook in de onmo-
gelijke jaren veertig. Onverdroten heeft hij 
voort geschilderd, door geen wereldoorlog op 
andere gedachten te brengen.

Al in zijn vroege werken blijkt Mondriaan 
de penseelstreek van de vitaliteit niet in zich 
te hebben. Vrouwen, kerken, bomen, een 
tulp: er spreekt weinig leven uit dat vroege 
werk. Wel beeltenis. Strengheid. Devotie. 
Neiging tot abstractie. Zoveel weglaten, 
altijd meer, tot de vraag naar het leven niet 
meer aan de orde is. 
 De confrontatie met Mondriaan is van 
een enorme kracht. Je zult ze nooit verge-
ten. Ze hoeft niet van een dragende invloed 
te zijn tot het einde van je dagen.

Noot

 * De datering was onjuist: Foxtrot A is geschilderd 
in 1929. 

Deze tekst is een fragment uit de roman De 
jongste zoon, die in mei 2014 verschijnt bij 
Uitgeverij Querido te Amsterdam.

Piet Mondriaan

Foxtrot A, 1929

XXIX. Steeds verder van de wereld
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Galerie
S. & H. De Buck 
Quatre mains/ 
tekeningen en schilderijen 
Reniere & Depla  
  met boekvoorstelling:
  “Twee handen, één artistieke
  wereld” Uitgave Lannoo 
  tot 05/04

Onthulling van het project 
“Le visiteur d’Ornans” 
Reniere & Depla met  
Johan Clarysse 
  30/03 om 11.00u

La solitude dans la jouissance 
Christina Mignolet, Robert 
Piccart, Hervé Martin, Robbert 
Van Wynendaele 
  Curator: Joannes Késenne 
  11/04 tot 10/05

Fotokabinet 
maart: Meltem Elmas 
april: Kathleen Mylle 
mei: Peter Bracke

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

croxHapox 
Breath From A Warm Locale
Movie and video art from 
Iran / parkingallery projects in 
collaboration with asayeshgah 
projects
  Curators: Nima Bahrehmand & 
  Amirali Ghasemi
  OPENING: 22/03 om 18.00u
  23/03 tot 20/04

Pedro Faria &  
Francisca Carvalho 
  OPENING: 22/03 om 18.00u
  23/03 tot 20/04

Window Project – Instalraam
Dirk Slootmaekers
  LOCATIE: Onderstraat 26, Gent
  April– Juni

Paulien Oltheten, Aukje Koks, 
Jolien Collen, Laura Zuallaert, 
Tijana Lukovic 
  OPENING: 10/05 om 18.00u
  11/05 tot 08/06

cecilia Jaime 
Gallery 
Tumultingent #2
Maggie Michael, Lore 
Vanelslande, Lucia Sammarco 
Pennetier, Cecilia Jaime,  
Juanan Soria
  19/03, 16.00u-22.00u

Some Threads are Loosely Tied
Maggie Michael
  OPENING: 29/03, 19.00u-22.00u
  29/03 tot 26/04

DES CERTITUDES ? 
ET DES OUBLIS...
Juan Paparella
  OPENING: 03/05, 19.00u-22.00u
  03/05 tot 22/06

kioSk 
Appear
Hamza Halloubi
  tot 23/03

A River In A Sea In A River
Rana Hamadeh
  Finissage met performance:
  23/03 om 18.00u
  tot 23/03

L’œil se noie
Eric Baudelaire & Mathieu 
Kleyebe Abonnenc
  OPENING: 04/04 om 20.00u
  05/04 tot 15/06

Art Brussels 
Le Faux Soir
KIOSK presenteert in de 
non-profit sectie een reeks 
van vier kunstenaarsedities 
in krantvorm, één voor 
iedere dag van de beurs. 
Hiervoor wordt samengewerkt 
met kunstenaars die in het 
verleden tentoonstelden in 
KIOSK: Mekhitar Garabedian, 
Rana Hamadeh, Sophie Nys, en 
Koenraad Dedobbeleer
  24/04 tot 27/04

Galerie 
TaTJana pieTerS 
As it is
Anneke Eussen 
  OPENING: 30/03 om 15.00u
  30/03 tot 04/05

Interpunction #7
Daan Gielis
  OPENING: 30/03 om 15.00u
  30/03 tot 04/05

Art Cologne / Collaborations
Heide Hinrichs 
  ism. ARCADE, London/  
  Luca Bertolo
  10/04 tot 13/04

Art Brussels
  25/04 tot 27/04

Art Brussels / Solo
Anneke Eussen 
  Selected by Katerina Gregos
  25/04 tot 27/04

Galerie 
Jan DHaeSe 
Moldova Celeste
Pavel Braila 
  tot 23/03

Lost Highways
Lee Ranaldo
  30/03 tot 04/05 

Patrick Conrad
  11/05 tot 15/06 

Galerie 
forTlaan 17 
00:00:01
- a split second -
Gloria Friedmann, Manor 
Grunewald, Lawrence Malstaf, 
Kiki Smith, Max Pinckers & 
Gauthier Oushoorn, Pieter 
Laurens Mol, Eva Schlegel, 
Stanislas Lahaut, Joey Kötting, 
Milica Tomic 
  tot 26/04

kriSTof De  
clercq Gallery 
Anna Dops 
  OPENING: 16/03 om 15.00u
  16/03 tot 27/04

Awoïska van der Molen 
  OPENING: 16/03 om 15.00u
  16/03 tot 27/04

Peter Morrens 
  OPENING en boekvoorstelling: 
  18/05 om 15.00u
  18/05 tot 29/06

conTemporary
arT GenT

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25
09.225.10.81 
wo-za: 15.00u-18.00u 
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17
09.222.00.33 
wo-vr: 14.00u-18.00u 
za: 12.00u-18.00u
www.fortlaan17.com

croxHapox
Lucas Munichstraat 76-82
0471.44.13.62
do-zo: 14.00u-18.00u
www.croxhapox.org

Galerie tatjana pieterS
Nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo-zo: 14.00u-18.00u
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kioSk
Louis Pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di-vr: 14.00u-18.00u
za-zo: 11.00u-18.00u
www.kioskgallery.be

Galerie jan DHaeSe
Ajuinlei 15 B
0477.43.77.94 
do-za: 14.00u-18.00u
zo: 11.00u-14.00u
www.jandhaese.be

kriStoF De clercq Gallery
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
vr-zo: 15.00u-18.00u
www.kristofdeclercq.com

cecilia jaime Gallery
Kraanlei 55
09.225.75.32 / 0476.64.55.57
wo-za: 14.00u-18.00u
en op afspraak
www.ceciliajaime.com

Gent matinee
23/03 van 11.00u 

tot 18.00u
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ERNST VAN ALPHEN

En terwijl […] de tegenwoordige tijd geen 
uitgebreidheid heeft, omdat hij in een stip 
voorbijgaat, is niettemin het gadeslaan 
voortdurend, waardoorheen datgene wat 
aanwezig zal zijn tot weg-zijn overgaat.  
Niet de toekomstige tijd, die nog niet is, is dus 
lang, maar lang in de toekomst is een lange 
verwachting van toekomst; en een verleden 
tijd, die niet meer is, is evenmin lang, maar 
lang in het verleden is een lange herinnering 
aan verleden. 
 Augustinus, Belijdenissen1

We zijn geneigd te denken dat fotografie 
over ruimte gaat en film over tijd. De tijdsdi-
mensie van fotografie is immers miniem – 
de spreekwoordelijke flash – terwijl de ruim-
te er maximaal in beeld wordt gebracht, dat 
wil zeggen tot in het kleinste detail. Het 
bewegende beeld van film doet echter pre-
cies dat waar fotografie niet toe in staat zou 
zijn: de continuïteit van de tijd vastleggen.
 Wanneer we voor de foto’s van Awoiska 
van der Molen staan, wordt direct duidelijk 
dat deze vanzelfsprekende typering van de 
twee media te eenvoudig is. Ook al zien we 
steeds landschappen, in de vorm van 
bomen, bladeren en bergen, het is vooral de 
dimensie van de tijd waarin we worden 
ondergedompeld. De tastbaarheid van de 
tijd in haar werk lijkt op het eerste gezicht 
het gevolg te zijn van de technische proce-
dés die zij gebruikt. De landschappen, die 
soms gedurende de nacht of  vroege ochtend 
zijn opgenomen, zijn gemaakt met lange 
sluitertijden van bijna een kwartier. Daarop 
volgt dan ook nog eens het zorgvuldige pro-
ces van het afdrukken op barietpapier, dat 
ook veel tijd vergt. Je zou kunnen zeggen dat 
deze aaneenschakeling van trage procedés 
af  te lezen is aan haar werk en de tastbare 
traagheid verklaart die ervan uitgaat. Toch 
is deze uitleg te gemakkelijk. Van der Molens 
werkwijze is weliswaar indexicaal aan haar 
foto’s af  te lezen – voor de kenner wel te ver-
staan, die nog genoeg ingevoerd is in het 
ambachtelijke werk van analoge fotografie 
– maar dat betekent nog niet dat de tast-
baarheid van de tijd in deze beelden het 
resultaat is van indexicale betekenisproduc-
tie. Haar foto’s zijn meer dan een index van 
de onzichtbare tijd die nodig was om ze te 
maken. Wat frappeert is dat we tijdens het 
kijken ernaar in een andere tijdsdimensie 
terecht lijken te komen. Ik zou willen stellen 
dat we die andere tijdsdimensie ervaren.
 Deze ervaring van tijd kan ik het best 
eerst negatief  typeren. Schrijvend over het 
werk van Tehching Hsieh stelt Adrian 
Heathfield:

‘Long duration such as those of  Hsieh’s life-
works can be contrasted with the temporality 
of  eventhood ascribed to much performance 
work. Extended duration lacks the distinction 
that separates the event from the mundane, the 
everyday: the bracketing off  and casting out of  
experience into the domain of  the ‘uneventful’ 
through which the event, as heightened experi-
ence, must necessarily be constituted.’2

Deze negatieve beschrijving maakt direct 
duidelijk dat de meest bekende en gezagheb-
bende fotografische praktijken het medium 
fotografie gebruikt hebben om juist de tem-
poraliteit van gebeurtenissen vast te leggen. 
Snapshots zijn eropuit het moment te regis-
treren dat, zoals dat heet, zwanger is van 
een bijzondere of  intense geschiedenis. Dat 
moet allemaal uit dat ene moment zijn af  te 
lezen. Het moge duidelijk zijn dat het werk 
van Awoiska van der Molen weinig affiniteit 
heeft met deze temporaliteit van het unieke 
moment.
 Meer positief  beschrijft Heathfield de tem-
poraliteit van duration als volgt: 

‘Duration deals in the confusion of  temporal 
distinctions – between past, present and future 
– drawing the spectator into the thick braids of  
paradoxical times. […] One might say, then, 
that duration nearly always involves the col-
lapse of  objective measure. Whether it is short 
or long in ‘clock time’, its passage will be 

marked by a sense of  the warping of  time, an 
opening of  regularity to other phenomena or 
inchoate orders. Duration will often be accom-
panied by the spatial sense of  expansion, sus-
pension or collapse or by reverential, chaotic or 
cosmic phenomena, as notions of  temporal dis-
tinctions are undone. Time arises in the experi-
ence of  duration, in its indivisibility and its 
incapacity to become an object of  thought, 
analysis or representation.’3

De notie van tijd waarvan hier sprake is, 
werd door de Franse filosoof  Henri Bergson 
durée genoemd. Durée betreft geen concep-
tualisering van de tijd, geen bepaalde 
manier van denken over tijd; het gaat om 
een fenomenologie van de tijd, en dus over 
de manier waarop we tijd ervaren. Alvorens 
nader in te gaan op Bergsons notie van 
duur, wil ik echter stilstaan bij de vraag wat 
het betekent dat Awoiska van der Molens 
fotografische beelden een temporaliteit 
oproepen die haaks staat op de temporaliteit 
van het unieke moment, die zo gangbaar 
geworden is in de meest dominante fotogra-
fische praktijken.
 Haar gebruik van analoge fotografie en de 
ambachtelijke processen die daar bijhoren, 
zouden de indruk kunnen wekken dat haar 
beelden voortkomen uit een nostalgie naar 
de periode vóór het digitale tijdperk. De als-
maar groeiende beeldenstroom waaraan 
we vandaag de dag worden blootgesteld, en 
het massale consumptieve en exhibitionisti-
sche gebruik van fotografie, mogelijk 
gemaakt door de digitale technologie, zou-
den dan een tegenreactie hebben ingeluid, 
een terugkeer naar een tijdperk waarin het 
gebruik van fotografie nog overzichtelijk en 
gerespecteerd was. Ik zou echter willen stel-
len dat de fotografische praktijk van Van der 
Molen gezien moet worden als een kritische 
reflectie op het medium, een reflectie die 
juist nu nodig is omdat het maken en ver-
spreiden van foto’s tot een obsessief, dwang-
matig en dus ongereflecteerd ritueel gewor-
den is. In termen van de Braziliaanse 
theoreticus Vilém Flusser zou men kunnen 
zeggen dat Van der Molen ‘het programma 
van het medium fotografie’ zichtbaar 
maakt.
 In zijn Towards a Philosophy of  Photography 
beargumenteert Flusser dat ‘technische 
beelden’, zoals foto’s, doorgaans gezien wor-
den als ‘symptomen van de wereld’.4 Kijkers 
lezen de gefotografeerde wereld in plaats van 
het fotografische beeld. Dit komt omdat 
foto’s de naam hebben objectief  te zijn en 
niet-symbolisch. Het gevolg is dat de kijker 

foto’s niet als beelden bekritiseert, maar als 
bepaalde manieren om naar de wereld te kij-
ken. ‘Zijn kritiek is geen analyse van hun 
totstandkoming maar een analyse van de 
wereld.’ (p. 15) Voor Flusser bieden techni-
sche beelden echter geen transparant uit-
zicht op de wereld, op bomen of  op bergen in 
het geval van Awoiska van der Molen. 
Fotobeelden zijn uiterst symbolisch, wat wil 
zeggen dat we in een foto niet de wereld zien, 
maar concepten van de wereld. Om foto’s 
adequaat te begrijpen, moeten we ze als con-
ceptuele beelden opvatten, wat inhoudt dat 
we moeten beseffen welke vertalingen van 
wereld naar beeld plaatsvinden in de foto-
grafische technologie. Deze technologie ont-
moedigt echter juist dat besef:

‘De functie van technische beelden is om hun 
ontvangers op een magische manier te bevrijden 
van de noodzaak van conceptueel denken door 
het historisch bewustzijn te vervangen door een 
magisch bewustzijn van de tweede graad en het 
conceptuele vermogen door een tweedegraads 
verbeeldingskracht.’ (pp. 17-18)

Voor Flusser bestaat er niet zoiets als een 
naïeve, niet-conceptuele fotografie. Een foto 
is immers per definitie een beeld van con-
cepten. Deze concepten, door hem ook wel 
categorieën genoemd, vormen samen ‘het 
programma van de camera’. Het zijn vooral 
de huidige volautomatische camera’s die 
dat programma volledig onzichtbaar 
maken. Fotografische concepten of  catego-
rieën zijn met de digitale revolutie tot het 
onbewuste van het fotografische beeld gaan 
behoren. Het is de taak van de fotografiekri-
tiek om het programma van het fotografi-
sche beeld weer aan het daglicht te brengen. 
Behalve de esthetiek van de fotograaf, een 
codering in de tweede graad volgens Flusser, 
moeten ook de concepten van de camera 
‘gedecodeerd’ worden. (p. 48)

De vertaling van kleur

Vervolgens rijst de vraag: welke vertalingen 
vinden er in de camera plaats? Wat zijn de 
fotografische concepten of  categorieën? 
Daarover is Flusser niet erg expliciet. Hij 
noemt er slechts enkele. Het meest herken-
baar is de vertaling naar een zwart-wit-
beeld. Het feit dat Awoiska van der Molen 
uitsluitend in zwart-wit fotografeert is van-
uit het gezichtspunt van Flusser dus geen 
kwestie van nostalgie, maar een kritische 
demarche. Zwart-witfoto’s zijn concreter, 

dat wil zeggen meer ‘waar’. Zwart-wit is 
niet ‘waar’ omdat er situaties in de wereld 
zijn die zwart-wit zijn; de wereld heeft 
immers kleur. Zwart-witfoto’s zijn ‘waar’ 
omdat ze hun oorsprong in een optische 
theorie laten zien. Zwart en wit zijn theore-
tische concepten binnen de optische theo-
rie: ‘[…] zwart is de totale afwezigheid van 
alle trillingen die het licht bevat, wit de tota-
le aanwezigheid van alle trillende elemen-
ten.’ (p. 44) Zwart-witfoto’s zijn daarom 
beelden van concepten die tot de optische 
theorie behoren, die daaruit voortkomen. 
Ze zijn mooi vanwege de schoonheid van 
het conceptuele universum dat ze laten 
zien, aldus Flusser.
 Kleurenfoto’s hebben hun oorsprong in 
een andere theorie dan de optische, name-
lijk een chemische theorie. Ook hier vinden 
omzettingen en vertalingen plaats. De kleu-
ren in foto’s zijn, net als zwart en wit, con-
cepten. Maar het verschil met zwart-witfo-
to’s is dat kleurenfoto’s hun theoretische 
oorspong verhullen: ‘[…] hoe ‘echter’ de 
fotokleuren worden, hoe leugenachtiger ze 
zijn en hoe meer ze hun theoretische oor-
sprong verdoezelen.’ (p. 46) Het is dus een 
misverstand te denken dat de kleuren van 
kleurenfotografie automatisch en direct op 
het oppervlak van de foto terechtkomen. De 
chemische vertalingen die eraan ten grond-
slag liggen zijn echter onzichtbaar. 

‘Zwart-witfoto’s zijn de magie van het theoreti-
sche denken, want zij vormen het theoretische 
lineaire discours in vlakken om. Daarin ligt hun 
eigenaardige schoonheid, die de schoonheid van 
het conceptuele universum is.’ (p. 45)

In de foto’s van Awoiska van der Molen 
wordt de vertaling naar zwart en wit nog 
eens extra benadrukt wanneer ze tijdens de 
avond of  vroege ochtend zijn opgenomen. 
De lange sluitertijden die in die gevallen 
nodig zijn, doen beseffen dat het licht, het 
wit, niet vanzelfsprekend is, maar het resul-
taat van een langdurig proces. Aanvankelijk 
was alles donker, zwart dus. De overgang 
van donker naar licht is een proces dat tijd 
in beslag neemt, net als de optische verta-
ling naar zwart en wit. 

De vertaling van tijd

Ook al geeft een foto een ruimtelijk beeld, er 
raakt ook een tijdsdimensie mee verbonden 
die uiterst specifiek is. Daarom is in nogal 
wat typeringen van het medium fotografie 
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de dimensie van tijd zelfs bepalender dan die 
van ruimte. Nadat Roland Barthes in zijn 
Camera Lucida (1980) de fotografie gety-
peerd had als een fixering van de verleden 
tijd, is het vandaag de dag gemeengoed 
geworden om fotografie te beschouwen als 
een confrontatie met het besef  dat tijd voor-
bijgaat en dat dat ene gefotografeerde 
moment tot het verleden behoort: ça a été.5 
Deze tijdsdimensie is tweeledig: het gaat 
slechts om een moment, en dat moment 
behoort niet meer tot het heden, maar tot 
het verleden. Maar doordat we per definitie 
in het heden naar dat vervlogen moment 
kijken, raken we doordrongen van het voor-
bijgaan van de tijd. Wanneer we naar een 
foto kijken, ervaren we de temporele bewe-
ging van heden naar verleden, en weer 
terug. Deze visie op de tijdsdimensie van 
fotografie lijkt volstrekt vanzelfsprekend 
vanwege het soort van fotografische praktij-
ken dat in de twintigste eeuw dominant is 
geworden. Snapshots, maar ook journalis-
tieke fotografie, concentreren zich volledig 
op het bijzondere moment, of  de unieke 
gebeurtenis. Deze praktijken leggen het 
moment, die ene gebeurtenis, vast met het 
oog op de toekomst waarin we willen weten 
wat er eerder gebeurd is. Zoals ik al aangaf, 
hebben de foto’s van Awoiska van der Molen 
weinig op met deze tijdsdimensie. Terwijl 
haar foto’s volledig door tijd verzadigd zijn, 
gaat het daarin nooit om een uniek moment 
of  een bijzondere gebeurtenis. Het is eerder 
een vorm van ‘gebeurtenisloosheid’ die 
haar foto’s typeert. Tijd wordt in haar werk 
op zo’n manier vertaald dat gebeurtenissen 
er geen rol in spelen. Deze alternatieve ver-
taling van tijd zet de tijdsdimensie niet bui-
tenspel, maar doet de kijker er zich anders 
toe verhouden.
 Volgens Geoffrey Batchen maakt een 
opvatting over fotografie die de nadruk legt 
op het voorbije moment alleen begrijpelijk 
waarom we ons soms uiterst ongemakkelijk 
voelen wanneer we foto’s bekijken. Het kij-
ken naar een foto kan ons in dat geval door-
dringen van het besef  dat de tijd voorbij-
gaat, omdat het moment dat vastgelegd is 
tot het verleden behoort. Uiteindelijk voor-
spelt iedere foto onze dood. Deze visie ver-
klaart echter niet waarom we steeds 
opnieuw naar sommige foto’s willen kijken. 
Die aantrekkingskracht komt niet voort uit 
een macabere necrofiele fascinatie, integen-
deel. Batchen laat zien dat de reputatie van 
Barthes’ Camera Lucida op een eenzijdige 
lezing gebaseerd is. Volgens hem schreef  
Barthes zijn boek vanuit een fascinatie voor 
wat dood is, maar wordt gerepresenteerd 
alsof  het weer tot leven wil komen. 

‘Accordingly, on the same page in Camera 
Lucida, where he comments on the ‘catastro-
phe’, inherent to all photographs, he also con-
cedes that there is ‘always a defeat of  time in 
them’. Looking at an old snapshot of  two little 
girls, he exclaims ‘how alive they are!’’6

Wat Barthes raakt in deze foto, is dat de 
meisjes in hun fotografische portret zowel 
dood als levend overkomen, en daarom als 
geen van beide. De foto heft de voortgang 
van de tijd op. Het zijn juist foto’s die tot zo’n 
opschorting van tijd in staat zouden zijn.
 De tijdsdimensie die hier door Barthes 
wordt gesuggereerd, schort niet de tijd als 
zodanig op, maar de voortgang van de tijd. 
Deze voortgang impliceert dat tijd lineair is 
en meetbaar: het ene moment komt na het 
andere. Een chronologie dus. Barthes lijkt 
een andere voorstelling, of  beter, een ande-
re beleving van tijd te impliceren: een waar-
in verschillende dimensies van tijd naast 
elkaar bestaan. Eerder verwees ik al naar de 
Franse filosoof  Henri Bergson en zijn notie 
van durée. Durée verwijst naar een ervaring 
van tijd in plaats van een conceptualisering 
van tijd, zoals chronologie dat is. Deze erva-
ring laat geen temporele indelingen of  
onderscheidingen toe; in die ervaring kan 
tijd niet objectief  gemeten worden.
 In zijn boek Matière et mémoire stelt 
Bergson dat perceptie geen constructie is, 
maar een selectie die het subject maakt van-
uit zijn eigen belangen. Hoe simpel en aan-
nemelijk dit idee ook is, het heeft het heden-
daagse denken over representatie radicaal 
veranderd. Lange tijd werd representatie 
verstaan in termen van mimesis, opgevat 
als imitatie, ofwel in termen van het tegen-
overgestelde daarvan: constructie.7 Maar 
wanneer perceptie en daarmee ook repre-
sentatie in wezen een selectie zijn, ver-
schuift de nadruk van het object naar het 

subject van perceptie. Volgens Bergson is 
perceptie een handeling die door het 
lichaam en voor dat lichaam wordt ver-
richt. En deze handeling vindt plaats in het 
heden. Maar ook al wordt deze handeling in 
het heden verricht, zij is nauw verbonden 
met herinnering. Aan het eind van zijn boek 
schrijft Bergson:

‘In concrete perception memory intervenes, and 
the subjectivity of  sensible qualities is due pre-
cisely to the fact that our consciousness, which 
begins by being only memory, prolongs a plu-
rality of  moments into each other, contracting 
them into a single intuition.’8

De herinnering die zich in de perceptie laat 
gelden, bestaat uit een pluraliteit van 
momenten. Deze moet echter niet opgevat 
worden als een narratieve opeenvolging, 
maar eerder als een vorm van stasis waarin 
meerdere dimensies van tijd samenkomen, 
zonder dat deze veelheid uiteengerafeld kan 
worden in specifieke momenten ten opzich-
te van elkaar, bijvoorbeeld na elkaar. Zoals 
Gilles Deleuze in zijn boek Le bergsonisme 
schreef, wordt de durée van Bergson niet 
zozeer door opeenvolging, maar door co-
existentie getypeerd.9 En deze co-existentie 
betreft geen specifieke momenten, want tijd 
is volgens Bergson ondeelbaar en continu 
aan verandering onderhevig. Het betreft 
echter wel de verschillende dimensies van 
tijd zoals heden en verleden, die alleen tege-
lijkertijd, naast elkaar en in relatie tot 
elkaar, ervaren kunnen worden.
 De foto’s van Awoiska van der Molen lij-
ken een belichaming te zijn van Bergsons 
opvatting van durée. Met belichaming 
bedoel ik niet een zichtbaar maken van de 
voortgang van de tijd zoals narratieve beel-
den dat doen. Tijd is in haar werk tastbaar 
geworden. Deze tastbaarheid maakte het 
voor Roland Barthes mogelijk om zowel 
doordrongen te zijn van het besef  dat de 
twee meisjes in de foto die hij bekeek tot het 
verleden behoorden, of  zelfs dood waren, 
als zich te verbazen over hun levendigheid 
en levend-zijn. Het is daarom veelbeteke-
nend dat de foto’s van Van der Molen conse-
quent gebeurtenisloos zijn. Eigenlijk zijn het 
alleen portretten, zoals die waarnaar 
Barthes keek, en het soort van landschap-
pen of  beelden van landelijke of  randstede-
lijke gebieden die Van der Molen fotogra-
feert, die tijd op deze manier tastbaar 
kunnen maken. Juist omdat er niets in 
gebeurt, kan tijd er zich in alle loomte in uit-
spreiden.
 Wanneer er niets in de foto’s gebeurt, res-
teert alleen het heden waarin naar de foto 
wordt gekeken. Schrijvend over On Kawara’s 
Today-schilderijen beweert Jean-Luc Nancy 
dat tijd zich juist in het heden in de meest 
pure vorm voordoet: ‘The present in time is 
nothing: it is pure time, the pure present of  
time, and thus its pure presence, that is the 
negativity of  its passing. From ‘already no 
longer’ to ‘not yet’ is a passage without 
pause, a step not taken, neither disposed 
nor exposed, inexposable, only and cease-
lessly deposing all things.’10 De landschap-
pen van Van der Molen zijn op geen enkele 
manier op te vatten als representaties van 
tijd. Ook al zijn ze ’s nachts of  in de vroege 
ochtend opgenomen, dat moment lijkt uit-
geschakeld te zijn. De landschappen openen 
zich voor de ervaring van tijd doordat er tij-
dens het kijken ernaar alleen een heden is 
dat niet voorbijgaat: we blijven in dat heden. 
Volgens Nancy is dit pure tijd, volgens 
Bergson durée.

De vertaling van ruimte

Enkele jaren geleden, van 2006 tot 2008, 
maakte Awoiska van der Molen nog foto’s 
van onbestemde plekken aan de rand van 
de stad. Deze groep werken is Far From the 
Madding Crowd getiteld. Haar huidige werk 
bestaat echter uit ‘pure’ landschappen 
waarin geen spoor van menselijke bewo-
ning of  activiteit meer is waar te nemen. 
Wat de eerdere werken met die van nu 
gemeen hebben, is de genoemde gebeurte-
nisloosheid. Het gebrek aan gebeurtenissen 
en specifieke momenten lijkt gekoppeld te 
zijn aan de ruimtes die zij voor haar foto’s 
kiest: landschappen.
 Bergson biedt ook mogelijkheden om 
beter te begrijpen om wat voor ruimte het 
bij Van der Molens landschappen gaat. 
Volgens Bergson is ruimte niet geometrisch, 
zoals dat het geval is bij het lineair perspec-

tief  van de Renaissance. Bijgevolg is ruimte 
niet meetbaar, noch identiek voor ieder die 
een ruimte aanschouwt. Onze relatie tot 
ruimte zou zich volgens Bergson ontwikke-
len volgens wat hij een ‘natural feeling’ 
noemt. Net als durée, kan ruimte bij Bergson 
dus niet opgedeeld of  opgemeten worden. In 
zijn boek Tijd en vrije wil noemt hij ruimte 
een extensie die uit het subject voorkomt.11

 Deze opvatting van ruimte lijkt te resone-
ren in de term landschap. De term land-
schap verwijst zowel naar een ruimte in de 
buitenwereld als naar de representatie 
ervan. In laatstgenoemde betekenis vormt 
het landschap een genre binnen de figura-
tieve kunst. In de eerstgenoemde betekenis 
is een landschap een materiële realiteit bin-
nen de natuur die door en voor mensen is 
ingericht. Deze ambiguïteit is niet toevallig, 
maar uiterst betekenisvol. In de woorden 
van Mieke Bal:

‘The term landscape indicates a humanized 
relationship to nature, whether this relation-
ship is one of  dominion, of  self-affirmation 
through the conquest of  nature, or, on the con-
trary, a desire to transcend and efface the self  in 
the face of  nature, as what we since Kant call 
‘the sublime’. Both attitudes spring from a fun-
damental discontentment with the limitations 
of  human embodied existence. Attempts to 
separate the two appearances of  landscape – as 
outside and as representation – are themselves 
imbricated in such conceptions, in either atti-
tude just mentioned or in the paradox of  their 
coexistence.’12 

De vertaling van ruimte die met fotografi-
sche technologie plaatsvindt, lijkt op het 
eerste gezicht een mechanische vertaling 
van natuur naar cultuur te zijn. De orde-
ning die door de lens optisch zijn beslag 
krijgt, is per definitie die van het lineaire 
perspectief. De landschappen die Van der 
Molen met haar camera heeft vastgelegd lij-
ken echter stelselmatig immuun te zijn voor 
deze mechanische vertaling: de vertrouwde 
ordening volgens de principes van het line-
aire perspectief  heeft er geen goede greep 
op. Zoals de term landschap al geen duide-
lijk onderscheid toelaat tussen natuur en 
cultuur, zo lijken ook Van der Molens foto’s 
dit onderscheid teniet te doen. Maar in het 
geval van haar ‘landschappen’ lijken we op 
het eerste gezicht toch met echte, pure 
natuur in aanraking te komen, omdat de 
menselijke of  technologische ordening 
ervan achterwege gebleven is. 
 De westerse cultuur kent twee traditione-
le topoi die de natuur buiten de cultuur 
plaatsen. Allebei worden ze in de land-
schappen van Van der Molen opgeroepen 
om vervolgens tegengesproken te worden. 
De eerste is die van het Bijbelse paradijs, de 
tuin van Eden, de plek van de natuur die 
nog puur is omdat schuld nog niet bestond. 
De tweede is het kantiaanse idee van het 
sublieme als een ervaring voorbij de cul-
tuur.13 Wanneer de mens zijn rug naar de 
beschaving heeft gekeerd en oog in oog 
staat met woeste zeeën of  steile bergforma-
ties, heeft hij een ervaring die zijn vermogen 
tot representatie te buiten gaat. Subliem 
noemen we zo’n ervaring.
 De landschappen van Van der Molen zijn 
een combinatie van deze twee uitersten van 
pure natuur. Ze zijn zowel paradijselijk als 
subliem. Enerzijds lijken ze nog het meest op 
de natuur zoals die eruitzag vlak na de 
schepping. De schepping van de aarde en 
van de hemel die in Genesis 1 beschreven 
wordt, neemt verschillende dagen in beslag. 
God brengt scheidingen aan tussen licht en 
donker, tussen hemel en water, tussen aarde 
en zee, tussen dag en nacht. Het is duidelijk 
dat het zwaar werk voor God is om deze 
onderscheidingen te maken. Steeds weer is 
er een moment van rust en contemplatie 
waarin Hij terugkijkt op wat Hij zojuist 
geschapen heeft. De befaamde woorden ‘En 
God zag dat het goed was’ keren als een 
soort van refrein terug, ter afsluiting van 
drukke dagen waarop veel gemaakt is. Van 
der Molens landschappen lijken steeds weer 
precies dit moment van rust na een wor-
dingsproces vast te leggen. De onbestemde 
tijdsdimensie tussen nacht en dag, of  tussen 
dag en nacht, draagt daartoe bij. Het betreft 
steeds een overgang, een moment van ver-
pozing in een overweldigend proces. Wat we 
dan zien, of  waar we op terugkijken, is para-
dijselijk want ongerept. Maar de benaming 
‘tuin van Eden’ gaat niet goed op, want deze 
landschappen kennen de ordening die tui-
nen hebben niet. Het paradijs is pas een tuin 

van Eden geworden op de zesde dag, de dag 
dat God man en vrouw schiep. Van der 
Molen laat het paradijs alleen in zijn sublie-
me staat zien, dus tijdens de eerste vijf  
dagen van de schepping. 
 Beide topoi verliezen echter hun overtui-
gingskracht als voorbeelden van pure 
natuur, wanneer we ons realiseren dat de 
landschappen die ermee beschreven wor-
den niets anders zijn dan extensies die door 
het menselijke subject zijn voortgebracht. 
Zowel het paradijselijke landschap als het 
woeste, sublieme landschap zijn wellicht 
niet adequaat te vatten in de ordening die 
een optische lens mechanisch aanbrengt. 
Maar dit betekent nog niet dat deze twee 
landschapstypes overtuigend voor ‘pure 
natuur’ kunnen staan. De (onder)scheidin-
gen die God aanbrengt tijdens het vormge-
ven van zijn paradijs demonstreren dat, 
want ze zijn illustratief  voor datgene waar 
cultuur uit bestaat: het maken van verschil-
len. De foto’s van Awoiska van der Molen 
zijn daarom nadrukkelijk momenten van 
terugkijken. Terugkijken vanuit cultuur op 
landschappen die zich aan die cultuur lijken 
te onttrekken. Dit betekent dat het de cul-
tuur is die deze natuurlandschappen heeft 
voortgebracht. In ander woorden: het para-
dijs is niet door God geschapen, maar door 
Awoiska van der Molen. 
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Van 16 maart tot 27 april is het werk van 
Awoiska van der Molen te zien bij Kristof  
De Clercq gallery, Tichelrei 82, 9000 Gent 
(09/223.54.34 of  0474.571.291; www.
kristofdeclercq.com). Vanaf  5 juni stelt ze 
tentoon bij Purdy Hicks Gallery te London 
(www.purdyhicks.com).
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Jeugd en Plastische Kunst

Koen Brams/Dirk Pültau: Marc, jij werd in 
1961 – op 31-jarige leeftijd – voorzitter van 
Jeugd en Plastische Kunst in Gent. Hoe was die 
benoeming tot stand gekomen?
Marc De Cock: Voorzitter ben ik in feite nooit 
geweest, die titel heb ik met terugwerkende 
kracht gekregen, vermoed ik. In de eerste 
jaren bestuurde ik Jeugd en Plastische Kunst 
trouwens niet alleen – ik deed het samen 
met mijn vrouw Doris, een oud-studente 
van Dan Van Severen en Luc Claus. Hoe was 
men bij ons uitgekomen? Mijn vrouw gaf  les 
in de school waarvan de directie werd waar-
genomen door dokter Hilda Colle, de vrouw 
van dokter Roger Matthys, bestuurder van 
de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst van Gent (V.M.H.K.). 
Zelf  had ik in de zomer van 1960 een bezoek 
gebracht aan de tentoonstelling Contrast, 
Belgische kunst van heden, die Karel Geirlandt 
in het Casino van Blankenberge had georga-
niseerd. Ik denk dat ik omstreeks die tijd voor 
het eerst in contact kwam met Karel, die 
voorzitter was van de V.M.H.K. In 1961 vie-
len de puzzelstukjes samen: Matthys en 
Geirlandt benaderden Doris en mij om lei-
ding te geven aan Jeugd en Plastische Kunst. 
Het feit dat ik ook leraar was, zal daar niet 
vreemd aan zijn geweest – ik was in 1952 
afgestudeerd als licentiaat Romaanse talen 
en had eerst een tiental jaren in de normaal-
school van Blankenberge lesgegeven alvo-
rens in het Atheneum aan de Voskenslaan 
in Gent aan de slag te gaan.
K.B./D.P.: Was jij al vóór 1960 met heden-
daagse kunst in aanraking gekomen?
M.D.C.: Ja, reeds als adolescent had ik veel 
interesse in kunst en cultuur: ik las veel, 
ging vaak naar de bioscoop en bezocht ten-
toonstellingen in musea en galeries. De 
Gentse Galerie Vyncke-Van Eyck volgde ik 
bijvoorbeeld op de voet.
K.B./D.P.: Was jij op enige wijze betrokken 
geweest bij de oprichting van de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent 
in 1957?
M.D.C.: Nee, dat kwam te vroeg voor mij. 
Tussen 1957 en 1961 heb ik het program-
ma van de Vereniging ook niet gevolgd. 
Volgens mij ontplooide de V.M.H.K. in die 
tijd ook niet heel veel activiteiten. Het was 
de tentoonstelling Contrast in Blankenberge 
die me echt de ogen geopend had. Vanaf  dat 
moment droeg vooral de beeldende kunst 
mijn interesse weg. Toen ik eenmaal in con-
tact was gekomen met Geirlandt en Matthys 
ging het vlug. Zij waren van mening dat er 
een Vlaamse vleugel van Jeunesse et Arts 
Plastiques moest worden opgericht. De in 
Brussel gevestigde vereniging verzorgde 
immers een eentalig Frans programma. In 
het Kortrijkse was eerder al door Emiel 
Veranneman en Octave Landuyt een poging 
ondernomen om een Vlaamse afdeling uit 
de grond te stampen, maar dat initiatief  is 
snel doodgebloed. In Gent was het echter 
meteen raak, vooral dankzij de groeiende 
dynamiek die van de V.M.H.K. uitging. Doris 
en ik hadden tijd en belangstelling om jon-
geren warm te maken voor hedendaagse 
kunst. Dat was de belangrijkste doelstelling 
van Jeugd en Plastische Kunst.
K.B./D.P.: Wat was de relatie tussen de 
Vereniging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst en Jeugd en Plastische Kunst?
M.D.C.: In het begin waren het twee aparte 
entiteiten, maar gaandeweg vielen beide 
meer met elkaar samen. Het feit dat er nooit 
een aparte vzw is gesticht voor Jeugd en 
Plastische Kunst was daar een van de oorza-
ken van. Ik was zelf  ook meteen lid van de 
Vereniging geworden. De ledenadministra-
ties zijn wel steeds gescheiden gebleven en 
elke vereniging had eigen briefpapier. Op 
dat van Jeugd en Plastische Kunst stond 
mijn persoonlijk adres in de Voskenslaan.
K.B./D.P.: Volgens onze gegevens had Jeugd en 
Plastische Kunst na het eerste werkjaar reeds 
650 leden.

M.D.C.: Het liep ontzettend vlot, vooral als 
we de juiste contactpersonen in colleges en 
athenea gevonden hadden – de leraren zelf  
waren belangrijk, niet de directies, want die 
waren meestal niet in hedendaagse kunst 
geïnteresseerd. We rekruteerden trouwens 
ook leden in Sint-Lucas en in de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (K.A.S.K.).
K.B./D.P.: Benaderden jullie vooral leraren die 
het vak plastische kunst verzorgden?
M.D.C.: Neen, dat kon bijzonder ongunstig uit-
pakken. De praktijkleraren waren vaak con-
servatiever en stonden veel sceptischer tegen-
over hedendaagse kunst. We gingen vooral op 
zoek naar leerkrachten die reeds affiniteit had-
den met actuele kunst. Als iemand enthousi-
ast was, ging het aantal leden in zijn of  haar 
school pijlsnel de hoogte in.
K.B./D.P.: Welke activiteiten initieerde Jeugd en 
Plastische Kunst?
M.D.C.: We richtten voornamelijk voor-
drachten in. Vele sprekers werden ons aan-
geboden door Jeunesse et Arts Plastiques. 
Pierre Sterckx, Henri Van Lier en Bob 
Claessens waren bijvoorbeeld regelmatig te 
gast in Gent. Het waren vlotte, enthousias-
merende sprekers die hun lezingen verge-
zeld lieten gaan van diabeelden. Ook 
Geirlandt hield gepassioneerde uiteenzet-
tingen. Ik herinner me voorts een lezing van 
René Magritte, die ingeleid werd door Jan 
Walravens, en een voordracht van René 
Bolle-Reddat, die sprak over de Notre Dame 
du Haut, de kerk die Le Corbusier in 
Ronchamp (Franche-Comté) had gebouwd 
– Bolle-Reddat was priester van die kerk. De 
jeugd was meestal gedisciplineerd. Het was 
immers een vrijwillige activiteit, het ging 
niet van de school uit. Bijwijlen ging een en 
ander wel eens gepaard met wat rumoer, 
maar dat was niet te vergelijken met wat er 
soms gebeurde tijdens de theatermatinees 
die door de school werden georganiseerd. 
Dat was altijd gevaarlijk.
K.B./D.P.: Van Lier en Bolle-Reddat hielden 
lezingen in het Frans in Gent?
M.D.C.: Ja, dat vormde in die tijd geen enkel 
probleem. De circulaires van de V.M.H.K. 
waren in de begintijd trouwens tweetalig, 
Nederlands-Frans. Er zaten ten andere enkele 
Franstaligen bij de stichtende leden van de 
V.M.H.K., onder meer de kunstenaar Philippe 
Morel de Boucle St. Denis, die later zijn atelier 
en inboedel zou schenken aan de Vereniging. 
Er was ook een goede verstandhouding met 
de Cercle artistique et littéraire, die activitei-
ten op touw zette in haar zetel aan de 
Recollettenlei, en met de Ecole des Hautes 
Etudes die in een gebouw aan de Korenlei 
gevestigd was. De Ecole des Hautes Etudes 
programmeerde onder andere voordrachten 
van gereputeerde sprekers zoals Henri 
Maldiney en Gaëtan Picon, twee uitmunten-
de causeurs. Ik meen dat Picon nog leiding 
heeft gegeven aan de Ecole des Hautes Etudes.
K.B./D.P.: Welke andere activiteiten program-
meerde Jeugd en Plastische Kunst?
M.D.C.: We richtten ook daguitstappen in, 
bijvoorbeeld naar het Museum Kröller-
Müller in Otterlo of  het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. Ik herinner me ook dat we bij 
de eerste voorstellingen van het Ballet van 
de XXste Eeuw, het dansgezelschap van 
Maurice Béjart, van de partij waren.

2. De Forummanifestaties

K.B./D.P.: In 1961 vond in de Sint-Pietersabdij 
in Gent Forum 61 plaats. Het was de derde edi-
tie, na het Eerste en Tweede Forum, die telkens 
in Oostende hadden plaatsgegrepen, respectie-
velijk in 1959 en 1960. Had jij het Eerste of  
het Tweede Forum bijgewoond?
M.D.C.: Nee, maar Forum 61 heb ik wel 
bezocht. Wat me van die editie is bijgeble-
ven, zijn de zogenaamde Forum-dagen, een 
tweedaagse met lezingen, met sprekers 
zoals Peter Callebaut, K.N. Elno, Adelbert 
Van de Walle en Paul De Wispelaere. Tijdens 
die dagen werden ook de zogenaamde sig-
naalprijzen uitgereikt. Marc Callewaert 
werd in de bloemetjes gezet voor zijn activi-
teiten als kunstcriticus, Jef  Verheyen kreeg 

als kunstenaar een onderscheiding, 
Celbeton werd bekroond in de categorie 
‘groepsactiviteit’ en… Doris en ik kregen de 
signaalprijs voor de ‘jeugdwerking’, een 
aanmoediging voor onze werkzaamheden 
voor Jeugd en Plastische Kunst.
K.B./D.P.: Dat was snel: Jeugd en Plastische 
Kunst was nog maar pas opgericht!
M.D.C.: Ja, het was niemand ontgaan dat 
Jeugd en Plastische Kunst meteen een dave-
rend succes was.
K.B./D.P.: Wat was het objectief  van de 
Forum-manifestaties?
M.D.C.: Een aantal ‘progressieve verenigin-
gen’, waaronder G 58 (Antwerpen), Celbeton 
(Dendermonde), Raaklijn (Brugge), de tijd-
schriften Het Kahier, De Tafel ronde en Frontaal 
(Antwerpen), en de V.M.H.K. (Gent) – had-
den de krachten gebundeld in het Nationaal 
Centrum voor Moderne Kunst. Paul De Vree 
was voorzitter, Jack Schelfhout secretaris van 
het Nationaal Centrum. Voorts zaten Karel 
Geirlandt (V.M.H.K.) en Paul De Wispelaere 
(Raaklijn) in het bestuur. De bedoeling van 
het Nationaal Centrum was om het grote 
publiek in contact te brengen met vooruit-
strevende hedendaagse kunst. In 1959 en 
1960 hadden in Oostende enkel colloquia 
plaatsgevonden, vanaf  1961 behelsden de 
Forums tevens een tentoonstelling in de Sint-
Pietersabdij in Gent. Aan de eerste expositie 
namen enkel Belgische kunstenaars deel. 
Vanaf  1962, toen ik zelf  betrokken was bij de 
organisatie van de Forum-manifestatie, wer-
den ook buitenlandse kunstenaars uitgeno-
digd. Forum 62 omvatte een ruime selectie 
van werken van de zogenaamde Zero-groep, 
waartoe onder meer Pol Bury, Lucio Fontana, 
Yves Klein, Jesus Rafaël Soto, Jef  Verheyen, 
Heinz Mack, Otto Piene en Günther Uecker 
gerekend werden.
K.B./D.P.: Hoe was je bij Forum 62 betrokken 
geraakt?
M.D.C.: Geirlandt had grote waardering voor 
mijn rol als verantwoordelijke voor het pro-
gramma van Jeugd en Plastische Kunst. Hij 
vroeg me vervolgens om ook hand- en span-
diensten te leveren bij het op poten zetten van 

de Forum-tentoonstelling. Ik fungeerde aan-
vankelijk als zijn secretaris, zou je kunnen 
zeggen. Ik nam contact op met de kunste-
naars die geselecteerd waren om te participe-
ren aan de expositie. Soms moest ik ook de 
galeries benaderen die sommige van de kun-
stenaars vertegenwoordigden. Moeilijkheden 
waren er zelden; alles verliep in een goede 
verstandhouding. Het was geen enkel pro-
bleem om belangrijke werken van buiten-
landse kunstenaars voor de expo te pakken te 
krijgen. Dat ging ook niet met enorme kosten 
gepaard. Voor de Zero-sectie bijvoorbeeld 
werkten we samen met John Trouillard van 
de Antwerpse galerie Ad Libitum.
K.B./D.P.: Stonden jullie, Geirlandt en jij, ook 
in voor het programma van de Forum-dagen?
M.D.C.: Nee, wij hielden ons enkel met de 
tentoonstelling bezig; de verantwoordelijk-
heid voor de lezingen berustte bij het 
Nationaal Centrum voor Moderne Kunst, 
waarin Geirlandt als bestuurder uiteraard 
wel zijn zeg had. In de editie van 1962 stond 
er slechts één forumdag op het programma. 
Die stond vooral in het teken van het thea-
ter en de literatuur, de twee domeinen die 
De Vree, De Wispelaere en Schelfhout het 
meest interesseerden.
K.B./D.P.: Was jij betrokken bij de selectie van 
de kunstenaars die deelnamen aan Forum 62?
M.D.C.: Neen. Ik was aanwezig bij de dis-
cussies, maar had geen stem bij de samen-
stelling van de Forum-edities van 1962 en 
1963.
K.B./D.P.: Wie waren Geirlandts discussie-
partners?
M.D.C.: Ik herinner me dat Jan Burssens en 
Roger Wittevrongel vaak te vinden waren 
in het advocatenkantoor dat Geirlandt 
samen met John Bultinck runde aan de 
IJzerlaan in Gent – Geirlandt procedeerde 
veel voor de Belgische Staat; Bultinck was 
een gereputeerd assisenpleiter. Sommige 
leden van de raad van bestuur van de 
V.M.H.K. liepen daar ook langs en gaven 
hun advies, onder meer Roger Matthys. Ik 
hing er vaak ‘s avonds rond. Het was prettig 
om rechtstreeks met al die betrokkenen – 

Van Jeugd en Plastische Kunst naar de Forums: 
hedendaagse kunst in Gent (in de jaren 60)

Interview met Marc De Cock, oud-voorzitter van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent

Zaalzicht ‘Forum 61’, Sint-Pietersabdij, Gent. In Memoriam Englebert Van Anderlecht (links), werk van  
Jef  Verheyen en Vic Gentils (rechts)

Zaalzicht ‘Forum 62’, Sint-Pietersabdij, Gent. Werk van Jesús Rafael Soto (links), Otto Piene (centraal),  
Jef  Verheyen (rechts achteraan), Günther Uecker (rechts vooraan)



De Witte Raaf  – 168 / maart – april 2014 15

kunstenaars en verzamelaars – in contact 
te komen. Alles werd daar in feite beslist.
K.B./D.P.: Welke kunstenaars volgde jij in die 
tijd, de periode rond 1961 en 1962?
M.D.C.: Kunstenaars als Paul Van Hoeydonck 
en Vic Gentils. Het grote debat in die dagen 
betrof  de abstracte versus de figuratieve 
kunst. Conservatieven zoals Jos Murez en 
Achille Cavens, kunstcritici van respectieve-
lijk De Vooruit en La Flandre Libérale, het 
Gentse Franstalige dagblad, verdedigden de 
figuratieve kunst. Geirlandt en co droegen 
daarentegen de abstracten een warm hart 
toe. Het debat verliep op het scherp van de 
snee. Het gebeurde al eens dat een voor-
dracht brutaal verstoord werd door een 
oproerkraaier. Ik herinner me bijvoorbeeld 
een rel tussen Paul Van Hoeydonck, die het 
voor de abstracte kunst opnam, en de figura-
tieve schilder Camille D’Havé, die in iemand 
als Achiel Pauwels een medestander vond – 
Pauwels was als tekenleraar aan het K.A.S.K. 
verbonden. Ook naar aanleiding van Forum 
62 ontstond er een dispuut. Joseph 
Verbrugghen, notaris van beroep en actief  
als secretaris van de Vereniging, had een 
uiterst giftig artikel over de Forum-
tentoonstelling geschreven voor La Flandre 
Libérale. De raad van bestuur van de V.M.H.K. 
werd in spoedzitting samengeroepen en 
Verbrugghen werd uit zijn functie als secre-
taris ontzet. Het secretariaat werd voortaan 
waargenomen door Roger Matthys. Er hing 
voortdurend elektriciteit in de lucht. Je had 
echt het gevoel dat er iets op het spel stond.
K.B./D.P.: Hoe verliep de samenwerking met 
het Centrum voor Kunstambachten, dat toen in 
de Sint-Pietersabdij gevestigd was?
M.D.C.: Om te kunnen beschikken over de 
Sint-Pietersabdij moesten we in eerste 
instantie toestemming krijgen van de stad, 
maar dat liep eigenlijk van een leien dakje. 
Adelbert Van de Walle, die directeur was 
van het Centrum voor Kunstambachten, 
was een merkwaardig persoon, maar de 
samenwerking met hem verliep al bij al vlot. 
In feite rustte de volledige totstandkoming 
van de Forum-expo’s in onze handen. Het 
merendeel van het werk werd door vrijwil-
ligers opgeknapt, zoals ik. Ik hield me met 
alles bezig, van het begin tot het einde, maar 
steeds in een eerder dienende rol.
K.B./D.P.: Stonden jullie ook in voor de ophan-
ging van de werken?
M.D.C.: Nee, in de Sint-Pietersabdij werden 
de accrochages steeds verzorgd door twee 
kunstenaars, Jan Burssens en Pierre Vlerick. 
Met hen hadden we een goede relatie. Jan 
Burssens had mee aan de wieg gestaan van 
de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst van Gent, samen met 
zijn broer Herman, die penningmeester was 
van de V.M.H.K. Met beiden, Jan en Herman, 
had ik al contact toen ik nog kind was. Mijn 
ouders woonden aan de Brusselse steenweg 
in Gentbrugge, op een steenworp van het 
huis van de familie Burssens. Jan Burssens 
was in de jaren 60 een van de meest toon-
aangevende kunstenaars in het Gentse.
K.B./D.P.: Was Forum 62 een succes?
M.D.C.: Jazeker! We telden 9.000 bezoe-
kers, een enorme opkomst.
K.B./D.P.: In 1963 stond de volgende Forum-
manifestatie op het programma. Kreeg jouw rol 
een andere invulling dan het jaar voordien? 
M.D.C.: Ik fungeerde nog altijd als assistent 
van Geirlandt, maar door mijn verregaande 
betrokkenheid bij en groeiende kennis van 
de hedendaagse kunst kreeg ik een bijko-
mende taak: ik werd – samen met Doris – 
verantwoordelijk voor de opvolging van de 
catalogus, inclusief  de lay-out. Het was een 
zeer boeiende tijd. De kennissenkring van 
Geirlandt groeide gestaag. We reisden af  en 
toe naar Parijs om contacten te leggen met 
kunstenaars, galeristen en kunstcritici. Ik 
herinner me gesprekken met Pierre Restany, 
de grote voorvechter van het Franse 
Nouveau Réalisme. Hij kwam vaak in Gent, 
bij Geirlandt, en werd een vriend des huizes. 
Restany was een uitbundige figuur en had 
een grote interesse in België; hij discussi-
eerde heel graag over de ‘Belgische toestan-
den’, zoals de taalkwestie. Kunstenaars als 
Niki de Saint-Phalle en Arman reisden in 
zijn zog mee.
K.B./D.P.: Lag de focus van het Belgische 
kunstmilieu toen op de Franse kunstscene?
M.D.C.: Onze blik was inderdaad op Frankrijk 
gericht, meer dan op welk ander land. Forum 
63 omvatte bijvoorbeeld een ruime keuze 
aan werken van de Nouveaux Réalistes, de 
Franse kunstenaars waarvoor Restany als 
spreekbuis optrad. Niet alleen Restany was 
trouwens een graag geziene gast in Gent, ook 

de Franse kunstcriticus Otto Hahn behoorde 
tot onze kennissenkring.
K.B./D.P.: Volgens onze gegevens werd in 1963 
het Forumfonds opgericht. De stichters waren 
Karel Geirlandt, John Bultinck, Paul De Vree, 
Jean Dypréau, Roger Matthijs en Jack Schelfhout. 
Wat was het doel van het Forum fonds?
M.D.C.: Het Forumfonds bestond al eerder, 
maar nog niet als vereniging zonder winst-
oogmerk. In 1963 werd de vzw opgericht. 
Met het fonds werd de werving van financi-
ele middelen voor de Forum-manifestaties 
beoogd. Niet alleen bedrijven werden geno-
digd om financieel bij te dragen, ook kunste-
naars, verzamelaars en andere geïnteres-
seerden werden benaderd. John Bultinck 
was voorzitter van het Forumfonds. Bultinck 
was minder betrokken bij plastische kunst 
dan Geirlandt, maar hij heeft later ook zijn 
steentje bijgedragen, als lid van de raad van 
bestuur van de Vereniging en als voorzitter 
van de Toezichtscommissie van het Museum 
van Hedendaagse Kunst.
K.B./D.P.: Forum 63 was de laatste in zijn soort. 
In de inleiding van de catalogus van Forum 63 
had Geirlandt geschreven: ‘Voor het bestendigen 
en uitbreiden der Forum-tentoonstellingen werd 
het Forumfonds v.z.w. gesticht. Het tracht de gel-
delijke middelen te verzamelen om Forum te laten 
uitgroeien tot een gebeurtenis met internationale 
weerklank, ten bate van de nationale kunst en de 
kunst in het algemeen. Van zijn succes hangt het 
lot van Forum af.’ Was Forum 63 de laatste expo 
van het Nationaal Centrum omdat aan Geirlandts 
oproep geen – of  te weinig – gevolg werd gegeven?
M.D.C.: Over de precieze toedracht tast ik 
zelf  in het duister. Ik was niet betrokken bij 
de vergaderingen van het Nationaal 
Centrum. Ik weet wel dat de Stad Gent na 
Forum 63 het voortouw nam om een presti-
gieuze tentoonstelling te organiseren in het 
Museum voor Schone Kunsten van Gent: 
Figuratie en defiguratie. De menselijke figuur 
sedert Picasso. Betekende het initiatief  van 
de Stad Gent de facto het einde van de reeks 
Forum-manifestaties? Ik vermoed het.
K.B./D.P.: Hoe kwam Figuratie en defigura-
tie in concreto tot stand?
M.D.C.: Er werd een selectiecomité samen-
gesteld waarvan Emile Langui, Robert 
Giron, Jean Dypréau, Paul Haesaerts, Paul 
Eeckhout, Georges Chabot, Karel Geirlandt 
en ikzelf  deel uitmaakten. Het was echter 
voornamelijk het uitvoerend comité dat 
zich met de daadwerkelijke organisatie 
bezighield. Daarin zetelden Karel en ik, Paul 
Eeckhout, de conservator van het Museum 
voor Schone Kunsten (M.S.K.), en Georges 
Chabot, de voorzitter van de Aankoop-
commissie van het M.S.K. Figuratie en defi-
guratie was een mijlpaal. Voor de expo kon-
den we beschikken over een groter budget 
dan voor de Forum-expo’s en over de toen 
pas gerenoveerde zalen van het Museum 

voor Schone Kunsten. We konden uitzon-
derlijke werken van toonaangevende kun-
stenaars ontlenen. De selectie was ronduit 
overweldigend: van Max Beckmann tot 
Picasso, van Paul Klee tot Francis Bacon, 
van al deze kunstenaars hingen er belang-
rijke werken in het M.S.K. Voor de tentoon-
stelling werkten we niet alleen samen met 
de belangrijkste musea van die tijd, maar 
ook met topverzamelaars. Geirlandt, Doris 
en ik brachten bijvoorbeeld een bezoek aan 
Robert Masurel, een verzamelaar die over 
een indrukwekkende collectie beschikte. We 
mochten zijn hele verzameling bekijken en 
kregen de kans om verschillende werken te 
ontlenen. Nadien heeft hij zijn indrukwek-
kende collectie geschonken aan het Musée 
d’art moderne van Villeneuve-d’Ascq.
K.B./D.P.: Waaruit bestond jouw taak bij de 
totstandkoming van Figuratie en defiguratie?
M.D.C.: Ik hield me zoals gebruikelijk met alle 
praktische zaken bezig, maar ik stond daar-
naast, samen met mijn vrouw, in voor de rea-
lisatie van de catalogus – al hield Karel 
gewoontegetrouw een oogje in het zeil. Ik her-
inner me dat hij bij het maken van de maquet-
te aanwezig was en mee de rang- en neven-
schikking van de afbeeldingen van de 
kunstwerken bepaalde. Voor onze werkzaam-
heden aan de catalogus ontvingen Doris en ik 
voor het eerst een kleine vergoeding. Tot dan 
toe had ik alles als vrijwilliger gedaan.
K.B./D.P.: Opmerkelijk is Geirlandts betoog in 
de catalogus omtrent de keuze voor de figura-
tieve kunst. Hij stelt uitdrukkelijk de verzoening 
van de figuratieve met de abstracte kunst voor te 
staan: ‘De revival der figuratie gaat ook gepaard 
met een psychologische omkeer die wijst op de 
geestesgesteldheid der jongere generaties, nl. 
deze van de verdraagzaamheid tussen de ver-
schillende richtingen. Een vreedzame coëxisten-
tie doet zich eveneens in de kunst voor. […] 
Voortaan groeit in een pluralistische maat-
schappij een pluralistische kunst.’
M.D.C.: Geirlandt refereerde wellicht aan de 
eerder vermelde debatten over figuratieve 
en abstracte kunst die in Gent talloze malen 
waren opgevoerd. Hij was van mening dat 
de strijdbijl beter kon worden begraven.
K.B./D.P.: Aan het einde van zijn tekst stelt 
Geirlandt: ‘De abstractie had de menselijke 
figuur verbannen. De moderne figuratie heeft ze 
meestal verminkt en ontheiligd.’
M.D.C.: Dat was een verwijzing naar de titel 
van de tentoonstelling waarin het woord 
‘defiguratie’ werd gebruikt. Die term werd 
niet door alle kunstenaars even goed begre-
pen. Dat kan ik illustreren met een anekdo-
te. Toen Geirlandt, Doris en ik de inhoud 
van de catalogus bespraken, waren we op 
het idee gekomen om een enquête te ver-
spreiden onder de deelnemende kunste-
naars. We vroegen hen een tekstje te bezor-
gen over het thema van de expo: figuratie/

defiguratie. Vele kunstenaars reageerden, 
maar de meesten onder hen hadden het 
woord ‘defiguratie’ begrepen als ‘non-figu-
ratie’, terwijl voor ons die term ‘verminking’ 
betekende. De reacties brachten om die 
reden niet veel bij. Het was een misverstand 
en uiteindelijk beslisten we om die bijdragen 
niet te publiceren. Sommige tekstjes waren 
evenwel geestig.
K.B./D.P.: Figuratie en defiguratie kreeg nadien 
geen opvolger. Wat was daarvoor de reden?
M.D.C.: In 1968 vond in de Sint-Pietersabdij 
Kleur in beweging plaats, een expo waarmee 
het tienjarig bestaan van de Vereniging 
voor het Museum van Hedendaagse Kunst 
werd gevierd. Een jaar later werd het Forum 
van de Grafiek georganiseerd, waarvan vier 
jaar later – in 1973 – een tweede editie op 
het programma stond.
K.B./D.P.: Van Kleur in beweging en de 
Forums van de Grafiek ging toch niet dezelfde 
uitstraling uit als van de Forum-tentoon-
stellingen en Figuratie en defiguratie? 
M.D.C.: Dat klopt, maar voor de Forums van 
de Grafiek werden ook internationale kunste-
naars aangetrokken en er waren ook belang-
rijke werken te zien, bijvoorbeeld de multipels 
van Marcel Broodthaers. De keuze van het 
medium was niet zonder belang. Ten eerste 
was er in die tijd sprake van een echte hausse 
van de multipel. In Keulen had in 1968 bij-
voorbeeld de grote multipel-tentoonstelling 
Ars Multiplicata plaatsgevonden. Aan de 
Keulse expo namen interessante organisaties 
deel, zoals de Petersburg Press, die ook mee-
werkte aan ons Forum van de Grafiek. Ten 
tweede zag de Vereniging in grafiek het ideale 
middel om leden te werven en hen aan zich te 
binden. Grafiek leefde heel erg, ook in Gent. 
Het initiatief  tot de Forums van de grafiek ging 
ten andere volledig uit van de Vereniging; het 
Centrum voor Kunst en Cultuur bood enkel 
de locatie en assistentie bij de accrochage 
aan. In feite stond ik grotendeels borg voor 
de hele organisatie. Karel hield er zich nau-
welijks nog mee bezig.
K.B./D.P.: Toch blijft de vraag waarom er geen 
grote representatieve tentoonstellingen meer 
werden georganiseerd na Figuratie en defigu-
ratie in 1964?
M.D.C.: Een precies antwoord op die vraag 
heb ik niet. Ik weet wel dat de Vereniging in 
die tijd op volle toeren draaide – het maken 
van tentoonstellingen was slechts één acti-
viteit; er werden werken aangekocht, er 
vonden voordrachten plaats en er werden 
reizen voor de leden geprogrammeerd. 
Vergeet ook niet dat de hele werking van de 
Vereniging volledig op vrijwilligers rustte.

wordt vervolgd

Transcriptie: Eva Decaesstecker 
Redactie: Koen Brams

antwoord van Niki de Saint-Phalle op een enquête met betrekking tot het thema van de tentoonstelling ‘Figuratie en defiguratie’, 1964, archief  Marc De Cock
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Nieuws
Collectie moderne en hedendaagse kunst KMSKB 
verhuist naar voormalige Vanderborghtwinkels. De 
collecties moderne en hedendaagse kunst van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) zullen 
verhuizen naar het vroegere gebouw-Vanderborght, aan 
het einde van de Konings- en de Koninginnegalerij in het 
centrum van Brussel. De ministerraad heeft eind februari 
goedkeuring verleend voor de studies voor de renovatie van 
het gebouw. Het gebouw dateert uit de jaren dertig en biedt 
een totale oppervlakte van 7.000 vierkante meter. Tot voor 
kort was het Dexia Art Center er gevestigd. De Stad Brussel 
zal de ruimtes, door middel van een erfpacht van 30 jaar, 
voor een symbolische euro ter beschikking stellen. Hiermee 
zou een einde moeten komen aan de lange soap rond de 
‘slapende collecties’ die zich sinds 2011 in de depots van de 
KMSKB bevinden. Tijdens tal van protestacties werd de toe-
stand aangeklaagd waarbij de Europese hoofdstad haar 
inwoners en bezoekers geen collectie moderne kunst meer 
kon presenteren. Naar aanleiding van de recente beslissing 
laat de Brusselse schepen van Cultuur Karine Lalieux (PS) 
nu weten dat een museum met moderne kunst ‘niet alleen 
onontbeerlijk is voor de culturele uitstraling van Brussel, 
maar ook voor zijn economie en toerisme’. Wie het gebouw 
nog voor de renovatie wil bekijken kan er van 24 tot 27 
april terecht voor de alternatieve kunstbeurs Poppositions.

BIP 2014. Tot 25 mei loopt in Luik de 9e Biënnale Fotografie 
en Beeldende Kunst onder de titel Pixels of  Paradise. BIP 
2014 vertrekt van de vaststelling dat een beeld tegelijk een 
leugen en de waarheid vertelt, en maakt op basis daarvan 
een eclectische selectie waarbij zowel mystificatie als het hei-
lige een rol kunnen spelen. Het zien en het geloven zijn diep 
ingeschreven in de christelijke traditie en bepalen onze 
omgang met het beeld, of  men gelovig is of  niet. Verder stelt 
de programmatekst dat we meer dan ooit beschikken over de 
middelen om een beeld overtuigend te maken, en dat dit leidt 
tot een fanatisme dat mogelijk in schril contrast staat met de 
rationaliteit waar onze maatschappij prat op gaat. Twaalf  
tentoonstellingen in het stadscentrum moeten de ambitieu-
ze programmaverklaring waarmaken. (bip-liege.org)

Na eerst als regent Plastische kunsten tekenles te heb-
ben gegeven en vervolgens met een thesis over Victor 
Servranckx het diploma van licentiaat in de 
Kunstgeschiedenis te hebben behaald, werd Jan Hoet 
in 1975 benoemd tot directeur van het Museum van 
Hedendaagse Kunst van Gent. Met een veel te kleine 
staf, ondermaatse budgetten en in lamentabele 
arbeidsomstandigheden realiseerde Hoet in de eerste 
jaren zeer opmerkelijke projecten, waaronder een 
monografische tentoonstelling van Joseph Beuys 
(1977) en een spectaculair overzicht van de Europese 
avant-garde (Kunst in Europa na ’68 (1980)). Zonder 
een welhaast bovenmenselijke gedrevenheid was zulks 
niet mogelijk geweest. Dat engagement raakte evenwel 
spoedig met een ‘missie’ vervlochten. Ze kreeg op 
exemplarische wijze vorm in Chambres d’Amis (1986), 
de tweede grote internationale manifestatie die Hoet 
organiseerde. Die tentoonstelling, waarvoor meer dan 
50 kunstenaars werken in Gentse burgerhuizen reali-
seerden, was erop gericht de maatschappelijke plaats 
van de kunst te legitimeren. Kunst moest het museum 
verlaten en letterlijk ‘aan huis’ worden besteld. Om die 
‘missie’ uit te dragen, trad Hoet steeds vaker in de 
media op. Gaandeweg groeide hij uit tot de verper-
soonlijking van ‘de hedendaagse kunst’ in Vlaanderen.
 Ook in het buitenland rees zijn ster. Minstens ten dele 
op basis van Chambres d’Amis werd Hoet aangesteld tot 
künstlerische Leiter van ‘s werelds meest toonaangevende 
expo, de Documenta. Na Documenta IX zou hij nog meer 
dan voordien mikken op ‘evenementiële hoogtepunten’ 
en spektakeltentoonstellingen, zoals De Rode Poort 
(1996) – de opmaat tot de opening van het S.M.A.K. in 
1999 – en Over the Edges (2000), de tentoonstelling die 
de standaard zette inzake de verknoping van city marke-
ting en (hedendaagse) kunst. Ook het aankoopbeleid 

kreeg bijwijlen een spectaculaire verpakking. In 2000 
zette Hoet een grootscheepse actie op om Grande casse-
role de moules (1966) van Marcel Broodthaers te verwer-
ven: op zich ongetwijfeld een belangrijke aankoop, maar 
het inhoudelijke debat werd door het gekrakeel rond de 
fameuze inzamelactie ‘Red de Mosselpot’ in de kiem 
gesmoord. Deelname aan spelprogramma’s, interven-
ties in een dagelijks vakantiemagazine, tussenkomsten 
in om het even welke radio- of  televisieprogramma’s, 
Hoet draaide er zijn hand niet voor om. Meer nog dan 
ooit tevoren werkte Hoet aan zijn eigen karikatuur: de 
hansworst van de artistieke authenticiteit.
 Hoet laat een dubbelzinnige erfenis na. Zijn aan-
kooppolitiek was bij momenten scherp en prikkelend, 
de omgang met dat erfgoed armtierig. Hij realiseerde 
verfrissende tentoonstellingen, maar de hang om te 
scoren met grote events kreeg de voorrang op diep-
gaand en kritisch onderzoek over en contextualisering 
van de hedendaagse kunst. Penibel was zijn ‘sensibili-
serende’ rol voor de hedendaagse kunst. Is het een ver-
dienste om kunst ‘onder de mensen te brengen’ als die 
kunst daarmee tot een hersenloze festiviteit wordt ver-
malen? Het S.M.A.K., ‘zijn’ museum, beschikt sinds 
1999 over een eigen gebouw, maar de architectuur 
ervan is ronduit bedroevend. Mede door Hoets gebrek-
kige aandacht voor de continuïteit van de museale 
werking kampt het S.M.A.K. vandaag nog steeds met 
een zware institutionele achterstand.
 Jan Hoet is niettemin een interessante figuur, die 
belangwekkende projecten heeft gerealiseerd. Het is te 
hopen dat met het heengaan van Hoet het lege applaus 
plaatsmaakt voor een diepgaande studie van de com-
plexiteit en dubbelzinnigheid van zijn werk. Want écht 
begrepen, wordt Jan Hoet tot op heden nog altijd niet.

Dirk Pültau

Jan Hoet (1936-2014) 
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Galerie 
Nouvelles 
imaGes
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11–17u
www.nouvellesimages.nl

• ‘The Frik Collection  
 Ceramic Museum’, 
 keramische objecten
Helen Frik
Toon Teeken (nieuwe schilderijen)
 t/m 09/04

• Bovenzaal 
Elizabeth de Vaal (nieuwe schilderijen  
en werken op papier)
 t/m 09/04

• Lucassen 75
Charles van Ark, Gijs Assmann, 
Ansuya Blom, Joris Geurts, Benoit 
Hermans, Iris Kensmil, Kars Persoon, 
Winnie Roeper, Arjanne van der Spek
 12/04–14/05

  

pLaTForM57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10–22u
www.platform57.nl

 Semi permanent:
System – Hans Wilschut
On Spam – Niels Post
Floating Population – Nadine Stijns

• Nimbus
Berndnaut Smilde
 Op afspraak

• Kunstrondleiding in Zuid57
 23/03 en 07/04, 13u15 
 toegang gratis, reserveren via  
 beleke@platform57.nl

  

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

• radical Humanism 
Tamy Ben-Tor & Miki Carmi
 t/m 23/03

• The Nervous Manifold 
Matti Kallioinen 
 opening: 04/04, 19u
 04/04–18/05

  

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

• Being a.N.other
Identity Experiments with 
Simon Farid
 21/03
 15–19u: workshop
 19u: dinner
 20u30: opening
 De Boek, Boekhorststraat 126,
 Den Haag

GeMaK
paviljoensgracht 20–24 
+31 (0)70/363.89.68 
di–vr 11–17u za 13–17u 
en op afspraak
www.gemak.org

• Gladstone 
Over leesdomeinen vroeger en 
nu. Project over de toekomst van 
de bibliotheek, over archiveren en 
ontsluiten en over de wereld van de 
lezer.n.a.v. essay “On books and the 
Housing of Them” (1898) van William 
Ewart Gladstone (1809–1898) 
 opening: 28/03, 17u 
 n.b. finissage: 09/05, 17u
 28/03–10/05

  

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

• sTuNNeD
Suzan Drummen,  
Christie van der Haak (installatie)
 t/m 16/03

• De plaats 
Natasja van Kampen, Heidi Linck, 
Erik Pape (tekeningen, video, 
schilderijen)
 20/03–13/04

  

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

• This is not africa, this is us 
Simon Gush, Kemang Wa Lehulere, 
Kudzanai Chuirai
 07/02–29/03

• autonomy exchange archive
Historic works as documents with 
works by Fawn Krieger, David 
Horvitz, Paul Branca and the Fruit 
& Vegetable Stand Salon and other 
artists
 Curated by Paul Branca &  
 Lisa Hayes Williams 
 24/04–07/06

  

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

• Façadism
Sarah & Charles, Bernd Oppl, 
Dominique Teufen
 23/02–20/04

• Lezing over de façade in de 
 (post)moderne architectuur  
 door paul Davies
 Engels gesproken
 Toegang € 2,00
 10/04, 20u 

• some Things perishable
 Curator: Charlott Markus
 01/05, 20–24u 

  

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

• van euwe tot Livingstone,  
 25 jaar onderweg, 
 paintings & sculptures 
Klaas Gubbels
 t/m 26/04

• 50 years after venice’,  
 prints & collages 
Robert Rauschenberg
 t/m 26/04

  

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

• see You in The Hague
The Good Cause
 t/m 01/06
In de entree: Model Court
 t/m 30/03
In de entree: Christian Nyampeta – 
How To Live Together
 04/04–25/05

OpZicht: Pendar Nabipour
 t/m 14/04
OpZicht: Juliaan Andeweg
 15/04–26/05
Ondertussen: Thijs Fokkens
 01/03–27/04
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T.O.P. Office krijgt Cultuurprijs Beeldende Kunst. Op 
2 februari heeft T.O.P. Office de Vlaamse Cultuurprijs voor 
Beeldende Kunst ontvangen. T.O.P. Office werd in 1970 
opgericht door Luc Deleu en zijn echtgenote Laurette 
Gillemot. Vanuit een architectuurachtergrond heeft het 
ontwerpbureau bewust zijn actieterrein verruimd, de sche-
merzone met de kunst opgezocht en stedenbouwkundige 
principes toegepast op mondiaal niveau. De jury herkent in 
het oeuvre ‘de kritische en creatieve spirit van 1968’. Ze 
waardeert ook de vraagtekens die T.O.P. Office van in het 
begin heeft geplaatst bij ‘ecologische, economische en soci-
ale aberraties’ en het feit dat dat vaak met humor en ironie 
gebeurt. ‘De rijke ideeënwereld van T.O.P. Office slorpt de 
kijker op en doet hem mee nadenken over de relevante vra-
gen van deze tijd’, zo luidt het nog. (topoffice.to)

BAK Utrecht neemt hedendaagse crises als vertrek-
punt. Voor de periode 2014-2016 stelt BAK een nieuwe 
reeks projecten voor onder de noemer Future Vocabularies. 
In de programmatekst stelt artistiek directeur Mariá 
Hlavajová dat de projecten zullen vertrekken vanuit de 
vaststelling dat we leven in een door crises gedreven tijd, 
waarbij ‘de diepe structurele tegenstrijdigheden van de 
kapitalistische democratie’ komen bloot te liggen. Het tijd-
perk van het westers modernisme is voorbij, en daarmee 
ook de illusie van de vooruitgang, dat bovendien het kader 
heeft geleverd voor de ‘typische kunstcriticus, die handelt 
vanuit de misplaatste gedachte dat hij het recht heeft een 
tribunaal in te stellen’, zo stelt Hlavajová. Het programma 
draait verder rond de term ‘overleven’ en hoe die te herove-
ren op ‘de laatkapitalistische toe-eigening ervan als het dic-
taat van de natuurlijke selectie, oftewel survival of  the fit-
test’. De serie Future Vocabularies is op 1 maart van start 
gegaan met het werk Cardboard Walls (2013) van Aernout 
Mik, dat de nasleep van de nucleaire ramp in Fukushima 
thematiseert. (bak-utrecht.nl)

Kunstbeurzen: Art Paris – Art Cologne – Art Brussels 
– POPPOSITIONS. Van 27 tot 30 maart vindt in het Grand 
Palais in Parijs Art Paris plaats. 140 galeries uit twintig lan-
den tonen moderne en hedendaagse kunst, waaronder ook 
fotografie, design en kunstpublicaties. De beurs heeft speci-
ale aandacht voor het Oosten (Centraal Europa en Azië), 
met China als eregast op deze editie. Van 10 tot 13 april 
loopt de 48e editie van Art Cologne in het Cologne-Deutz 
Exhibition Centre. 200 internationale galeries exposeren er 
klassiek-moderne, naoorlogse en eigentijdse kunst. Van 25 
april tot 27 april loopt Art Brussels in Brussels Expo. De 
beurs presenteert naast gevestigde galeries ook een sectie 
met galeries die vooral jonge artiesten programmeren. 
Nieuw dit jaar is het onderdeel Curator’s View, met zes gale-
ries die een thematische groepspresentatie organiseren. In 
de schaduw van Art Brussels vindt in het voormalige Dexia 
Art Center de alternatieve kunstbeurs POPPOSITIONS 
plaats. Deze derde editie loopt onder het adagium van 
Bertolt Brecht ‘What is the burgling of  a bank compared to 
the founding of  a new bank?’. (artparis.fr, artcologne.de, 
artbrussels.com, poppositions.com)

Italiaanse vereniging Officina opent Brusselse ten-
toonstellingsruimte. Met de solotentoonstelling van Nico 
Vascellari in februari is Associazione Culturale Officina zijn 
tentoonstellingsprogramma in Brussel gestart. De culturele 
vereniging Officina werd vorig jaar in Rome opgericht, met 
als belangrijkste doelstelling de bevordering van hedendaag-
se kunst door het organiseren van tentoonstellingen, publi-
caties, conferenties en door het financieren van onderzoeks-
projecten. Officina wil in meerdere landen actief  zijn. De 
tentoonstellingen in Brussel vinden plaats in een privépand 
aan de Generaal de Gaullelaan 45 in Elsene. (officinart.com)

Bozar: Uitreiking ECF Princess Margriet Award en 
openbaar debat met de laureaten. Op di 18 maart vindt 
in Bozar de uitreiking plaats van de ECF Princess Margriet 
Award. Laureaten zijn de Kroatische cultureel activist 
Teodor Celakoski en het Italiaanse Teatro Valle Occupato. 
De European Cultural Foundation (ECF) kent jaarlijks de 
ECF Princess Margriet Award toe aan Europese kunste-
naars die met een belangrijke culturele bijdrage sociale of  
politieke verandering in gang hebben gezet. De laureaten 
van deze editie worden met name gewaardeerd voor de 
wijze waarop ze sociale samenwerking inzetten als wapen 
tegen de ‘privatiseringsgolf  en de top-downregulering van 
openbare middelen’. Voorafgaand aan de ceremonie in 
Brussel vindt een openbaar debat met de laureaten plaats, 
over de rol die cultuur speelt bij de strijd om het publieke 
domein, geleid door Mariá Hlavajová. Gastsprekers van de 

dag zijn Chantal Mouffe (politicologe, Universiteit van 
Westminster, Londen), Ugo Mattei (jurist en hoogleraar, 
Universiteiten van Turijn en Californië) en Emina Višnic 
(directeur Pogon, Zagreb). (culturalfoundation.eu/activi-
ties/princess-margriet-award)

exhibitionist.nl wil leemte opvullen. Begin dit jaar ging 
de website exhibitionist.nl online. De site wil een overzicht 
bieden van het tentoonstellingsaanbod van de belangrijkste 
musea, kunstruimten en galeries in Nederland en 
Vlaanderen. In totaal worden 136 kunstinstellingen opge-
nomen. Doel van het initiatief  is om de cultuurparticipatie 
te bevorderen. Volgens het persbericht bestond er geen goed 
onlineoverzicht van tentoonstellingen in Nederland. De 
agenda bevat informatie over evenementen die sinds 1996 
plaatsvonden in 8676 Nederlandse instellingen. De lezer 
kan in de database zoeken op trefwoord, kunstenaar, instel-
ling, gemeente en periode, al dan niet in combinatie met 
elkaar. Visueel houdt de site het uiterst sober. Er is geen 
kunst te zien. 

Jan Boelen leidt 24e editie van designbiënnale 
Ljubljana. Jan Boelen, artistiek leider van Z33, is dit jaar 
curator van de designbiënnale van Ljubljana. De 24e editie 
van deze biënnale zal lopen onder de titel BIO 50 en thema’s 
behandelen als Affordable Living, Knowing Food, Public Water, 
Public Space, Walking the City, Hidden Crafts, The Fashion 
System, Hacking Households, Nanotourism, Engine Blocks, 
Observing Space en Designing Life. Boelen wil design inzetten 
‘om ideeën over industriële productie, de publieke en private 
ruimte, en vooraf  vastgestelde systemen en netwerken in 
vraag te stellen en te transformeren’. BIO 50 wordt georga-
niseerd door het MAO, het Museum of  Architecture and 
Design in Ljubljana, en is te bezoeken van 18 september tot 
7 december. (mao.si)

Wissels
Appel arts centre stelt Lorenzo Benedetti aan als 
directeur. Lorenzo Benedetti (1972) wordt vanaf  1 juni de 
nieuwe directeur van de Appel arts centre. Hij volgt Ann 
Demeester op die recentelijk is aangetreden als directeur van 
het Frans Halsmuseum|De Hallen. Benedetti is sinds 2008 
directeur van de Vleeshal in Middelburg. Hij studeerde kunst-
geschiedenis aan La Sapienza in Rome, waarna hij het 
Curatorial Programme volgde van de Appel arts centre. Hij 
was curator van het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van 
Venetië, editie 2013. Eerder werkte hij als hoofdcurator bij 
museum MARTa Herford in Duitsland, en als gastcurator bij 
La Kunsthalle in Mulhouse. In 2005 richtte hij The Sound 
Art Museum op, dat gewijd is aan geluid in beeldende kunst. 
Verder is hij tutor aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht 
en schrijft hij regelmatig voor kunsttijdschriften. (deappel.nl) 

Lezingen
la loge: discussies over literatuur en design. Op zo 9, 
16, 23 en 30 maart van 15 tot 19u vinden in la loge 
gespreksnamiddagen plaats over architectuur en design, 
georganiseerd door UP, een Belgisch ‘fanzine dedicated to 
architecture’, een initiatief  van Koenraad Dedobbeleer en 
Kris Kimpe. Gasten zijn onder meer: Lorenzo Benedetti 
(directeur De Vleeshal, Middelburg), Werner Feiersinger 
(kunstenaar en uitgever, Wenen), Fredi Fischli (cocurator 
bij Studiolo & ETH, Zürich), Philip Metten (kunstenaar, 
Antwerpen), Niels Olsen (cocurator bij Studiolo & ETH, 
Zürich), Gerrit Oorthuys (architectuurkenner, Amsterdam) 
en Susanne Titz (directeur Museum Abteiberg, 
Mönchengladbach). Toegang is gratis. la loge, Kluisstraat 
86, 1050 Brussel (la-loge.be).

KASK-lezingen. Op di 18 maart The artist as etnographer 
met toelichtingen door Kris Rutten en An van Dienderen; 
op di 25 maart KASK-onderzoekster Catherine Willems 
over de culturele, functionele en biomechanische aspecten 
bij het vervaardigen en het gebruik van schoenen; op di 1 
april Mathieu Abonnenc over de wijze waarop politieke en 
historische gebeurtenissen beeldend inwerken op zowel het 
collectieve als het individuele geheugen. Op wo 19 maart is 
er de Keynote-voordracht door Sylvie Van Damme over 
haar onlangs in boekvorm verschenen doctoraat 
Landschapsontwerp in Vlaanderen. Landschap als narratief  en 
integrerend medium in de ruimtelijke ontwerppraktijk. Alle 

lezingen vinden plaats om 20u in Hogeschool Gent KASK 
– Campus Bijloke, Cirque, Louis Pasteurlaan 2 (kask.be).

NL-VL RESET 2014. Architectuurlezingen van UA en 
VAi. De Universiteit Antwerpen faculteit Ontwerpweten-
schappen en het Vlaams Architectuurinstituut willen in 
deze lezingenreeks nagaan hoe architecten in Nederland 
het vak van de architectuur herdenken ‘tegen de achter-
grond van de economische crisis en de ingrijpende culturele 
herijkingen’. Op di 18 maart om 19u Jesus Hernandez 
(Casanova Hernandez architecten, Rotterdam) in auditori-
um Stadscampus Universiteit Antwerpen. Op di 25 maart 
Mechthild Stuhlmacher (Korteknie Stuhlmacher 
Architecten, Rotterdam), op di 29 april Job Floris 
(Monadnock, Rotterdam), op di 13 mei Anne Holtrop 
(Studio Anne Holtrop, Amsterdam) en op di 20 mei 
Christian Rapp (Rapp+Rapp, Amsterdam), telkens om 20u 
in Muziekstudio deSingel, Antwerpen. Toegang gratis, 
reserveren via vai.be.

De Ateliers: Artists’ Talks. De Ateliers presenteert een 
reeks lezingen door kunstenaars uit Latijns Amerika, het 
Midden-Oosten en Europa: op di 18 maart Oscar Murillo, op 
di 25 maart Raed Yassin, op di 1 april David Zink Yi, op di 8 
april Ed Atkins, op di 15 april Varda Caivano. De lezingen 
beginnen telkens stipt om 17u in De Ateliers, Stadhouderskade 
86, Amsterdam (de-ateliers.nl). Inkom € 5.

A-Z lezingen. Op 18 maart Pinkeye (B), op 25 maart 
Amunt (DE). Telkens op dinsdagavond om 20u in Zebrazaal 
– Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang € 5. Reserveren via 
www.a-zlezingen.be.

Het Nieuwe Instituut: Symposia. Op wo 19 maart om 
13u30 Art and Innovation: The Future of  Interdisciplinarity in 
samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
(STT) over nieuwe relaties tussen kunst, wetenschap en 
technologie. Toegang gratis. Op do 20 maart om 19u is er 
het symposium Renewed Attention for Bekleidung met Ákos 
Moravánszky, Harry Mallgrave en Dirk van den Heuvel 
rond de klassieke theorie van Gottfried Semper over het 
onderscheid tussen de constructie van een gebouw en de 
muurbekleding (Bekleidung). Toegang € 7,50. Auditorium, 
Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam (het 
nieuweinstituut.nl).

Archipellezingen. Op do 20 maart om 20u zijn Doorzon 
Interieur Architecten uitgenodigd door de Vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent (Jozef  
Plateaustraat 22), op do 24 april om 20u spreken Dierendonck 
Blancke architecten over eigen werk in OC De Leege Platse, 
Geluwestraat 12, Roeselare. Inkom € 7. (archipelvzw.be)

Lezingen De Pont. In de reeks donderdagavond@depont 
spreekt Rebecca Nelemans op do 20 maart om 20u met Jan 
Dibbets. In samenwerking met Kunstpodium T organiseert 
De Pont tijdens het Leerling/Meester-project gesprekken 
waarbij gespreksleider Marleen Hartjes met de gast ingaat 
op het kunstenaarschap, creatief  ondernemerschap en het 
leven na de academie. Op do 10 april met Frank Koolen, op 
vr 25 april met Zoro Feigl en op do 22 mei met Anouk 
Kruithof, telkens om 14u30. De Pont, Wilhelminapark 1, 
Tilburg (depont.nl).

Lezingen Bozar. In de reeks Clés pour le XXIème siècle op za 
22 maart om 10u30 Art, danse et performance: le corps, 
l’espace et le temps door kunsthistorica Bernadette De 
Vischer. In de reeks La Création contemporaine op wo 2 april 
om 20u15 C’est nous qui avons fait cela! – art, mimétisme et 
camouflage door kunsthistoricus Didier Semin. Meer info via 
jap.be en bozar.be.

Lunch Bytes: Photography. In de reeks Lunch Bytes 
organiseert het Goethe Instituut samen met FOAM op zo 30 
maart om 13u een gesprek over fotografie in relatie tot tra-
ditionele disciplines en media, en over de actuele invloed 
van de digitalisering op de artistieke praktijk. Sprekers zijn 
professor Susanne Holschbach, kunstenaar/schrijver/
curator Katrina Sluis en kunstenaar Anne de Vries. Foam, 
Keizersgracht 609, Amsterdam. (foam.org, goethe.de en 
lunch-bytes.com)

The Sandberg Series. Op op wo 16 april met de 
Amerikaanse schrijver/filmmaker/acteur Alan Abel, op wo 
21 mei met de Mexicaanse curator Sofía Hernández Chong 
Cuy, in het Goethe-Institut, Herengracht 470, Amsterdam 
(sandberg.nl en goethe.de). Toegang € 5/3.

www.ateliersbaztille.nl
Beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie, grafische vormgeving, 

(interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.
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Beeldende kunst
Franz Erhard Walther. Het lichaam beslist. De over-
zichtstentoonstelling van Franz Erhard Walther in WIELS, 
met de ondertitel Het lichaam beslist, heeft twee gezichten die 
het tegenstrijdige karakter van het oeuvre van de Duitse kun-
stenaar goed illustreren. Enerzijds wordt het werk van de 
kunstenaar er letterlijk en statisch ‘tentoongesteld’. De tape 
op de grond, die telkens een niet te betreden zone rond het 
werk afbakent, en het opschrift ‘Niet aanraken’ markeren de 
grens tussen kunstwerken en publiek. Anderzijds brengt de 
tentoonstelling het werk in beweging via een aanvullend pro-
gramma met werkdemonstraties en evenementen. Zo werd 
een deel van het werk van Walther tijdens Museum Night 
Fever op 22 februari 2014 door studenten van P.A.R.T.S. tot 
uitvoering gebracht, en geeft de kunstenaar zelf  gedurende 
de expo werkdemonstraties en workshops.
 Franz Erhard Walther begon in de jaren 60 textiel te 
gebruiken in zijn kunst, en is daar sindsdien consequent 
mee blijven werken. Net als vele tijdgenoten herdefinieerde 
hij de basismaterialen voor de beeldende kunst. Het stoffen 
object dat hij creëerde was echter niet zijn artistieke eind-
doel: het vormde een instrument voor de toeschouwer, en 
zette aan tot een specifieke handeling. Het proces van deze 
handeling, en vooral de ervaring ervan voor wie partici-
peert en toekijkt, zou dan het uiteindelijke kunstwerk zijn.
 Wie de eerste ruimte van de tentoonstelling op de tweede 
etage van WIELS betreedt, krijgt echter een heel ander soort 
ervaring. Verspreid over de gehele middenruimte liggen 
kleurige en keurig opgeplooide objecten, gemaakt uit zware 
stof  afkomstig van tentzeilen. Wat meteen opvalt is de 
nauwgezette, esthetische compositie van het geheel. De 
visuele ervaring is hier belangrijker dan het proces dat de 
objecten in gang zouden kunnen zetten. De minutieus uit-
getekende tentoonstellingsplannen van Walther, die in de 
annex op de vierde verdieping te zien zijn, onderstrepen dat. 
Sommige objecten hebben een onbenoembare vorm, ande-
re lijken ontworpen als kleding- of  meubelstuk. Ze liggen 
echter stuk voor stuk klaar om gebruikt te worden: alleen 
hun materiaal maakt al duidelijk dat ze ontvouwd en ont-
plooid kunnen worden, dat ze zich hier, in deze compositie, 
weliswaar laten zien, maar niet helemaal laten kennen. 
Aan de vier muren van de ruimte hangen gelijkaardige 
objecten; doordat ze hangen, alluderen ze net iets meer op 
hun bruikbaarheid en de mogelijkheid om een lichaam te 
omvatten. Het werk dat hier verzameld wordt, beslaat ver-
schillende periodes uit het oeuvre van Walther, en is niet 
chronologisch opgesteld. Zo wordt de coherentie benadrukt 
in de wijze waarop de kunstenaar in de loop der jaren met 
vorm, kleur en materiaal is omgegaan.
 In de ruimtes achteraan staat het vroege werk, waaron-
der enkele van de eerste objecten in textiel die tot participa-
tie van de toeschouwer uitnodigen – een kussen om je hoofd 
op te laten rusten, verschillende grillige, gevulde vormen 
die je rond je lichaam kan leggen – naast enkele grafische 
woordtekeningen aan de muur, en een video waarin twee 
handen op verschillende manieren het frame van het televi-

siescherm als ruimte afbakenen. Ook het recente werk 
Sternenstaub (2009) kreeg hier een plaats: een biografie van 
de kunstenaar, geschreven in potlood en aangevuld met 
gedetailleerde potloodtekeningen die zijn werkproces, ten-
toonstellingen en artistieke ontmoetingen illustreren.
 De derde etage van WIELS biedt opnieuw zicht op een 
‘veld’ – kleiner dit keer: een zwarte mat waarop verschil-
lende instrumenten van Walther opgeplooid klaarliggen, in 
stevig wit katoen en met instructies, zodat ze hier wel uitge-
probeerd kunnen worden. Aan de twee muren eromheen 
hangen zwart-witfoto’s van de objecten uit de tijd dat ze 
gemaakt en uitgevoerd werden. De levendige kwaliteit van 
de foto’s die het gebruik van de objecten illustreren, met scè-
nes in de buitenlucht en op grasvelden, staat in schril con-
trast met de ruimte in de kunsthal van WIELS, waar allicht 
weinigen het zullen wagen om met de objecten aan de slag 
te gaan. In verschillende teksten over zijn werk lezen we dat 
Walther een ruimtelijk bewustzijn bij de toeschouwers/
deelnemers wilde creëren en dat de sociale relaties tussen 
mensen voor hem primeerden op de performatieve kwaliteit 
van de handeling. Zoals de foto’s tonen, hebben zijn werken 
echter vaak een sterk theatraal karakter. Een aantal instru-
menten lijken, van zodra men ze gebruikt of  ‘aantrekt’, 
door hun speelse omgang met geometrie verwant aan de 
figuren uit het Bauhaustheater van Oskar Schlemmer. 
Walther lijkt de uitgekristalliseerde vormen van Schlemmer 
in een omgekeerde beweging weer naar de mens te willen 
brengen, waarbij net de imperfectie van de vorm opvalt, die 
het werk doet ‘leven’.
 Verder in deze ruimte wordt opvallend grootschalig werk 
getoond. Zo bijvoorbeeld Stellwerk (Wandformation) uit 
1979: een stoffen constructie opgesteld tegen de wand, die 
het midden houdt tussen een (gelaagde) wandbekleding en 
een architecturaal object. Of  40 Sockel uit 1978: een reeks 
groengrijze sokkels, die werkloos tegen de muur zijn opge-
steld. Klassieke sokkels zijn het echter niet: in plaats van een 
voorwerp te dragen, moet de mens (of  het ding) erin plaats-
nemen. De structuur draagt niet, maar omlijnt.
 In het werk Mantel, Stahlstück uit 1969 komen de tegen-
strijdigheden uit het werk van Walther nog eens duidelijk 
samen. De kunstenaar voerde bij de opening van de ten-
toonstelling een performance uit met dit werk, dat bestaat 
uit een paarsgrijze mantel en verschillende kleitabletten in 
een gelijkaardige kleur. Na afloop bleef  het werk achter op 
de grond: zo ontstaat een beeld, als het bevroren eindresul-
taat van een handeling. Het is die tegenstrijdigheid – 
beweeglijkheid tegenover fixatie – die als een rode draad 
door de tentoonstelling loopt. Het lichaam beslist stelt vragen 
en doet kritisch kijken, maar maakt ook nieuwsgierig naar 
wat beweging en ervaring in relatie tot dit werk kunnen zijn. 
Het gaat uiteindelijk om een imaginaire beweging, een inge-
beelde ruimtelijke ervaring, die in zichzelf  wel de stilte en 
het meditatieve karakter behoudt dat Walther als een basis-
kenmerk van zijn oeuvre beschouwt. Esther Severi

p Franz Erhard Walther – Het lichaam beslist (curator Elena 
Filipovic), tot 11 mei in WIELS, Van Volxemlaan 354, 1190 
Brussel (02/340.00.53; www.wiels.org).

Akram Zaatari in WIELS. This Day at Ten in WIELS is de 
eerste tentoonstelling in België van de in Beirut gevestigde 
Libanese kunstenaar Akram Zaatari (°1966, Sidon). Hij 
werkt in hoofdzaak met film- en fotobeelden, zowel eigen 
opnames als archiefbeelden, maar daarnaast ook met diver-
se archiefstukken. Daarmee creëert hij documentaires en 
documentaire installaties die de mentale impact van de oor-
logen in het Midden-Oosten, en meer in het bijzonder de 
Libanese burgeroorlog (ca. 1975-1991), onder de loep 
nemen. Zaatari is ook actief  betrokken bij de Arab Image 
Foundation (AIF) die alle beelden die met die oorlog samen-
hangen wil archiveren. In zijn werk komt de vraag naar de 
betekenis van oude media als analoge fotografie en 16mm-
film naar voren, en naar hun verhouding tot recente tech-
nologische omwentelingen.
 Het centrale werk op de tentoonstelling is Letter to a 
Refusing Pilot, dat in 2013 nog te zien was in het Libanese 
Paviljoen op de Biënnale van Venetië. Een HD-videoprojectie 
(ca. 30 min) en een korte 16mm-film die in loop gemon-
teerd is, vormen de basis ervan. De setting is echter niet zon-
der belang. De HD-film staat tussen muren met voetlichten. 
De ruimte heeft zo de allure van een ouderwetse cinema, 
ondanks de harde cilindervormige zitjes. Die indruk wordt 
nog versterkt wanneer bij de ‘entr’actes’ de voetlichten aan-
floepen en Françoise Hardy’s Comment te dire adieu (1968) 
weerklinkt. De 16mm-film daarentegen wordt geprojec-
teerd op de wand van een kleine kubus. Er staat slechts één 
oude pluchen theaterstoel voor.
 De twee films verschillen sterk van elkaar. De 16mm-film 
is eigenlijk een pseudofilm: de camera tast in extreme close-
up een foto af  van een plek bij Sidon (Saida) in Libanon, 
getrokken op 6 juni 1982. De bomexplosies op de achter-
grond verschijnen daardoor onverwacht, wellicht even 
onverwacht als ze zich in werkelijkheid voordeden, tijdens 
de toenmalige Israëlische inval. Deze helft van de installatie, 
met de oude projector, de korrelige foto en de oude stoel, 
ensceneert de schaarse bronnen waar de Libanezen (waar-
onder de 16-jarige Zaatari) op voortgingen om het conflict 
te vatten.
 De andere helft toont daarentegen de poging om post fac-
tum de gebeurtenissen te begrijpen. Dat gebeurt op diverse 
manieren. Een eerste reeks beelden laat een man zien die, 
als een archivaris met handschoenen, oude familiekiekjes 
en een oude editie van Le petit prince van Antoine de Saint-
Exupéry schikt op een lichtbak. Daarbij gaat telkens het 
‘zaallicht’ aan. Meer documentaire beelden uit het verleden 
worden betrokken uit oude fotoboeken. Het zijn zwart-wit-
beelden van een nieuwe stadswijk. Diezelfde wijk, maar dan 
onherkenbaar verbouwd en vertimmerd, duikt op in de 
tweede reeks filmbeelden. Die documenteert het dagelijkse 
leven in een wijk van Sidon, en dan vooral rond de middel-
bare school: leerlingen op weg naar de klas, leerlingen die 
papieren vliegers werpen, een tuinman, wriemelende mie-Zicht op de tentoonstelling ‘Franz Erhard Walther. Het lichaam beslist’, WIELS, Brussel

‘          ‘een lijn trekken’     eric de smet     23 maart - 4 mei  2014

open : vrijdag, zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur en na afspraak

          opening : zondag 23 maart om 15 uur

              galerie EL    Drieselken  40   9473   Welle    053/664382      www.galerie-el.be     galerie-el@skynet.be 

Akram Zaatari

Letter to a Refusing Pilot, 2013, filmstills
Courtesy de kunstenaar & Sfeir-Semler Gallery, Beiroet/Hamburg
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Cinema 
Joostens 

Een tentoonstelling in 
twee episodes over het oeuvre en 
universum van Paul Joostens

 Romestraat , 
- Oostende 
www.muzee.be 

EPISODE 1
1 maart  – 15 juni 2014

EPISODE 2
28 juni – 14 september 2014

Reg Carremans (BE) 

1 jan — 30 juni
Claire Liengme (CH) 

1 jan — 31 maart
Antoine Van Impe (BE) 

1 maart — 31 maart
Fabian Rouwette (BE) 

1 maart — 31 maart
Laure Prouvost (FR) 

1 maart — 31 juli
Augustas Serapinas (LT) 

1 april — 30 juni
Vytautas Jurevicius (LT) 

1 april — 30 juni
Carla Filipe (PT) 

1 april — 30 juni

Fabian Rouwette &
Antoine Van Impe
woe 26 maart 2014, 20u
Laure Prouvost, Wantee
Extra City Kunsthal 
zat 5 april 2014, 19u
Vytautas Jurevicius
woe 23 april 2014, 20u
AIR River Bar: KRAAK
zat 26 april 2014, 15u
Augustas Serapinas
woe 7 mei 2014, 20u
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ren, maar ook een merkwaardige sculptuur in de school-
tuin van Alfred Basbous. Een derde reeks beelden is zuiver 
fictie: een evocatie van de jonge Zaatari die de klank van 
jachtvliegtuigen opneemt of  een beeld van bommen die 
doelloos in zee gedropt worden.
 Een hand die papieren vliegtuigjes, het beeld van Basbous 
en de school zelf  schetst, illustreert de herinneringsarbeid 
die de verschillende beeldreeksen verbindt. Een nog belang-
rijker verbindend element is echter een lokale urban legend 
over een Israelische piloot die de opdracht had om de school 
te bombarderen, maar dat weigerde, omdat hij het gebouw 
herkende als een school. Hij gooide zijn bommen in zee. 
Jaren later kwam aan het licht dat dat verhaal geen verzin-
sel was, en ontmoette Zaatari de man ook. Dat verhaal ont-
dek je vooral dankzij korte tekstfragmenten. De beeldreek-
sen en schaarse teksten zijn echter zo gemonteerd dat de 
puzzel slechts langzaam in elkaar past, met als gevolg dat je 
lange tijd in het ongewisse verkeert over het hoe en waarom 
van wat je ziet.
 Die complexe montage van nieuwe en oude filmbeelden, 
analoge foto’s en digitale beelden van het internet, komt 
ook terug in de veel langere film This Day at Ten uit 2012, die 
trouwens een kleine overlapping vertoont met Letter to a 
Refusing Pilot: ook hier duikt bijvoorbeeld de foto op die in 
Letter… tot ‘pseudofilm’ bewerkt werd. De strategie achter 
deze ongewone, want eerder verwarrende dan duidende 
aanpak moet, vermoed ik, tastbaar maken hoe ontregelend, 
zelfs ondoorgrondelijk, de Libanese werkelijkheid rond 
1982 was vanuit het perspectief  van iemand die zich in het 
midden van de strijd bevond. In dat opzicht is de parallel 
met het werk van Walid Raad, die trouwens met Zaatari 
samenwerkte binnen de AIF, treffend. Ook Raad probeert 
steeds weer vat te krijgen op de gebeurtenissen die zich toen 
afspeelden.
 Het verschil is echter even markant. Bij Raad treden oor-
log en terreur op als virussen die de werkelijkheid zelf  aan-
tasten, tot er alleen fantasma’s overblijven. Zaatari stelt het 
individu, in zijn volle, zij het kwetsbare integriteit, als refe-
rentiepunt voorop. Dat leidt tot een al bij al humanistische 
kijk, die niet altijd van sentiment gespeend is. Dat blijkt niet 
enkel uit de verwijzing naar Antoine de Saint-Exupéry. Ook 
het soort beelden dat hij maakt illustreert dat. Zijn camera 
verwijlt vaak lang bij dingen en mensen. Ze cirkelt bijvoor-
beeld eindeloos traag rond het beeld van Basbous in de tuin 
van de school. Dat is een retorische figuur: ze evoceert vol-
gens een beproefd procedé de intense emotie bij het weer-
zien van een plek. Uit de vele verwijzingen naar dagboeken 
in zowat elke film en installatie op de tentoonstelling blijkt 
overigens ook dat Zaatari een echte cinefiel is. Zijn cinema-
tografische keuzes zijn dus allerminst toevallig.
 Dagboeken en brieven – voor de toekomstige lezer – staan 
in deze tentoonstelling trouwens centraal. Er is een foto van 
een bomhuls die een brief  bevat (en een film die de opgra-
ving van die huls documenteert) of  een foto van een gelijk-
aardige, in plastic verpakte brief. De Simulation of  a Time 
Capsule Kassel (2012) toont een betonkolom waarin een 
brief  werd ingewerkt. Op een tafel zijn bladen uit een dag-
boek met profetische en strijdbare gedachten over de 
Arabische wereld gepresenteerd. Telkens weer is er het ver-
trouwen dat de stem, de wanhoopskreet of  de oproep tot 
verzet ooit weerklank zal vinden. Tot nader order lijkt die 
tijd echter niet aangebroken. Recente berichten uit het 
Midden-Oosten stemmen alvast niet optimistisch. Zaatari 
benadrukt, tegen beter weten in wellicht, toch de menselijk-
heid, en spreekt het doemdenken tegen.  Pieter T’Jonck

p Akram Zaatari, This Day at Ten, tot 27 april in WIELS, Van 
Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.53; www.
wiels.org).

Wim Catrysse: Restricted Area. Wie vandaag langs de 
Mechelse Garage wandelt, schrikt wellicht van de massieve 
kubus in het uitstalraam van deze tentoonstellingsruimte 
voor actuele kunst. Niet zozeer het formaat van het object is 
opmerkelijk, vooral het razendsnelle tempo waarmee het 
volume rond de eigen as roteert, doet de passant duizelen. 
Die desoriënterende ervaring is een rode draad in het oeu-
vre van videokunstenaar Wim Catrysse, dat nog tot begin 
april te zien is op twee locaties in Mechelen, de Garage en 
het Cultureel Centrum om de hoek.
 Geen enkel werk van Catrysse laat je fysiek onbewogen. 
In het geval van het vroegere werk is dat letterlijk het geval. 
De roterende kubus blijkt een zelfgebouwde filmset voor de 
opnames van Unmastered Behaviour (2000), een video-
installatie op vier beeldschermen. Daarop zien we hoe ver-
schillende proefpersonen zich staande trachten te houden 
in de snel roterende vierkante ruimte. Omdat de camera 
aan de binnenkant synchroon meedraait, laat het beeld 
niet zien dat die ruimte twintig omwentelingen per minuut 
maakt. We merken slechts de wankele, onzekere pogingen 
van de proefpersonen om het evenwicht te bewaren, en dat 
brengt ook de kijker uit balans. Catrysse destabiliseert door 
in te grijpen in de verhouding tussen zien en voelen. De vis-
cerale kijkervaring die het vroege werk veroorzaakt, ken-
merkt ook de indrukwekkende cinematografische land-
schappen waar de kunstenaar naam mee maakte.
 Een terugkerende referentie in het werk van Catrysse is 
sciencefiction als filmgenre. Nergens is dit zo expliciet als in 
Dusking (2009), een film over een chemische fabriek in een 
duister rotslandschap waarvoor de kunstenaar zich liet 
inspireren door een establishing shot uit de klassieker Alien. 
Net zoals voor Roaring-Stop (2002), een geïmproviseerd 
berglandschap, bouwde Catrysse het decor in zijn studio op 
schaal na. Geprojecteerd op grote schermen verschijnen 
zijn miniaturen als monumentale landschappen. Tegelijk 
lijken deze werken vingeroefeningen ter voorbereiding van 
de recente, adembenemende tableaus waarvoor de kunste-
naar de hele wereld rondreisde. Voor Outward-bound (2010-
2011) trok hij met z’n camera naar het vulkanisch gebergte 
van Kawah Ijen in Oost-Java. En in het najaar van 2012 
maakte hij kwartier in het militair industriegebied in de 
woestijn van Koeweit voor de opname van MSR (2012) en 
Restricted Area (2013). Kenmerkend voor de dystopische 
docuficties is dat ze sciencefiction versmelten met de uitge-
sproken picturale poëtica die Catrysse aan zijn schildersop-
leiding lijkt te hebben overgehouden. De meerwaarde van 
deze fusie is een uniek vermogen om de ambivalente 
schoonheid te capteren van onherbergzame streken en 
desolate, door zware industrie gemuteerde oorden.
 Het landschap fungeert niet als setting of  decor, maar 
krijgt de rol van protagonist met een eigen, krachtig ver-
haal. Het indrukwekkendste werk in dat opzicht is onge-
twijfeld Outward-bound (2011), een videotriptiek die de 
bezoeker meeneemt naar een oude zwavelmijn in de krater 
van een actieve vulkaan. De panoramische schermen op 
twee aangrenzende muren vullen zich met een kolkende 
massa gele rook die in dikke pakken over de kratervlaktes 
drijven. Uit de gezwollen rookformaties duiken af  en toe 
mijnwerkers op. Sommige dragen gasmaskers, anderen 
houden enkel een vod voor de mond tegen de verstikkende 
dampen. Met lange stokken poken deze grenswachters van 
de hellepoort in de lavarotsen. De giftige kleuren van dit 
apocalyptische spektakel lijken het gebeuren wel te fictiona-
liseren, als in een sciencefictionfilm, maar toch blijft de 
onmenselijke realiteit van zwavelwinning haast tastbaar en 
in al zijn materialiteit aanwezig.
 Catrysse bespeelt zeer bewust het spanningsveld tussen 
natuur en cultuur, geschiedenis en mythe. Zijn zoektocht 
naar verboden terreinen en onbereikbare gebieden ontstaat 

voor een deel vanuit een romantische impuls. Anders dan 
bepaalde romantische stromingen in de schilderkunst waar 
dit werk mee verwant is, kent die impuls evenwel geen 
melancholie. Aarde en technologie zijn in Catrysses land-
schappen gemuteerd tot één organisme: van deze hybride 
landschappen is er geen terugkeer naar oorspronkelijke 
‘natuurlandschappen’ mogelijk. De pijpleidingen van de 
zwavelwinning spannen als aders over het smokende 
gebergte, alsof  het nooit anders was.
 In MSR (2012) bewaken vrachtwagens van een militair 
konvooi als mythische dieren het hoog beveiligde gebied. De 
film ontleent zijn titel aan de bevoorradingsweg van een 
militair actiegebied ten westen van Koeweit Stad. Langs de 
Main Supply Route worden verschillende legerbases in de 
woestijn bevoorraad. De camera beweegt langzaam door de 
met zand verzadigde lucht. Pas wanneer een vrachtwagen 
het beeld doorklieft, merken we de horizon. Elektriciteits-
masten doemen op als totempalen van de moderniteit en 
vormen een grafisch, futuristisch motief  in het gelige vlak. 
De camera houdt halt bij een roedel zwerfhonden die zich 
tussen zand en afval trachten in te graven om te ontsnap-
pen aan de verzengende hitte. Met huilende sirenes passeert 
een konvooi militaire vrachtwagens. Het lijkt de honden 
niet te deren. Dit is hoe het altijd is geweest.
 Ook het recentste werk Restricted Area (2013-14), voor 
het eerst tentoongesteld, werd in de woestijn van Koeweit 
geschoten. De installatie bestaat uit drie aan elkaar gesloten 
schermen waar de toeschouwer omheen kan wandelen. De 
driedimensionale triptiek toont een landschap bezaaid met 
borden die dreigend waarschuwen: ‘Restricted Area. No 
photography. No camping.’ Het leger en de oliewinning zijn 
er volgens de kunstenaar alomtegenwoordig, maar zeer 
bewust aan het publieke zicht onttrokken. Toch krijgen we 
een beeld van wat zich achter het verbod afspeelt. We zien 
vrachtwagens af  en aan rijden. Een zandstorm steekt op en 
trekt een ruwe filter over het beeld, vermengt de vale kleu-
ren tot een abstract en haast tijdloos schilderij. Fictie is wel-
licht de enige manier om de picturale schoonheid van deze 
ontoegankelijke gebieden te vatten. Mythe, materie en tech-
nologie verschijnen gefossiliseerd in het eeuwige woestijn-
zand.  Nele Wynants

p Wim Catrysse, Restricted Area, tot 6 april in De Garage 
(Onder de Toren 12) en in Cultuurcentrum Mechelen, 
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen (015/29.40.00; 
www.cultuurcentrummechelen.be). 

WERFSTRAAT 13  
RUE DU CHANTIER 

B-1000 BRUSSELS

INFO@ARGOSARTS.ORG 
T +32 2 229 00 03 

WED-SUN 11.00-18.00

EXHIBITION

ELS DIETVORST
ONE WAS KILLED…

EXHIBITION

TIM ETCHELLS
ORDER CANNOT HELP  

YOU NOW

EXHIBITION

SILVER BLISS #1: 
DCA SCREENINGSOPENING 

03.05.2014 
18:00 – 21:00

04.05.2014 —  
29.06.2014

AD_DeWitteRaaf_1405-06_255x122.indd   1 5/03/14   16:57

Wim Catrysse

Outward-bound, 2011, videotriptiek
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Amsterdam
Galleries
Art AffAirs
tot 30/04

Multiple ChoiCe: sCulpture &
photoGrAphy

John Baldessari 
ewerdt hilgemann
Katrin Korfmann

C&h Art spACe
tot 19/04

tonGue in fACe
Jårg Geismar

03/05–28/06 
opening: 03/05, 17:00–19:00

new worKs
feipel&Bechameil

pAul Andriesse 
GAllery
29/03–03/05

the widest prAiries
Charlotte dumas

25/04–27/04

Art Brussels
10/05–21/06

fazal sheikh

slewe GAllery
08/03–12/04

Colored tiMe
Joris Geurts

10/04–13/04

Art ColoGne
19/04–17/05

roos theuws
24/05–28/06

ACts & plACes
steven Aalders

GAlerie VAn Gelder
tot 16/04 
in GvG

GroepstentoonstellinG
Klaas Kloosterboer 
elvire Bonduelle 
Marijke van warmerdam
John M Armleder 
nicolas Chardon
françois dey
lily van der stokker
Aditya Mandayam

in AP

Bernard Aubertin
Karina Bisch
emil Michael Klein
Julien Monnerie
Clement rodzielski 
Camila oliveira fairclough

19/04–21/05 
opening: 19/04, 17:00–19:00 
in GvG 

throuGh shutters
Ansuya Blom

in AP 
curator: Julia Geerlings 

Carlos irijalba
25/05–25/06 
opening: 24/05, 17:00–19:00 
in GvG

françois dey
in AP 
curator: Julia Geerlings 
performance: 24/05, 16:30

Christoph westermeier:
Ali, nino and the numbers

willeM BAArs 
proJeCts
22/03–19/04

sChilderiJen
rob van Koningsbruggen

10/05–07/06

nieuw werK
rob Birza

Veemkade 354   
06-21.28.14.28 

do–za: 11:00–17:00 
(en op afspraak) 

www.artaffairs.net

2de Kostverlorenkade 50 
020.753.09.64  

do–za: 11:00–18:00 
www.ch-artspace.com

Leliegracht 47  
020.623.62.37  

di–vr: 11:00–18:00 
za: 14:00–18:00 

1ste zo/maand 14-17u 
www.paulandriesse.nl

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
1ste zo/maand 14:00–17:00  

www.slewe.nl

Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07  
wo–za: 12–18u 

www.baarsprojects.com

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com



De Witte Raaf  – 168 / maart – april 2014 Ondertussen 9

Gerard Herman. Arm en erg hard. De jonge Gentse 
kunstenaar en woordengoochelaar Gerard Herman kan al 
een aardig palmares voorleggen: van een deelname aan de 
groepstentoonstelling Unscene II in het Brusselse Wiels in 
2012 tot een performancebijdrage aan het Leuvense 
Playground-festival in 2013. Hij is actief  in de beeldende 
kunst en werkt met de meest diverse media – objecten, 
sculpturen, video’s, installaties – maar hij tekent ook car-
toons, is muzikant in de freejazzgroep Sheldon Siegel, en 
verzorgt het radioprogramma Vogelen des velds bij de onaf-
hankelijke Antwerpse zender Radio Centraal. Museum M 
presenteert nu de eerste museale solotentoonstelling van de 
24-jarige kunstenaar.
 Dankzij de medewerking van het museum kon Herman 
een aantal nieuwe werken construeren op maat van de 
zalen waarin ze zijn tentoongesteld. Gerard Herman. Arm en 
erg hard – een cynisch, maar passend anagram – loodst de 
toeschouwer moeiteloos door de hardnekkige absurditeit 
van het leven.
 L’Orchestre régional de pauvranië (2013) verwelkomt de 
bezoeker met een zwak tromgeluid. De wind van een venti-
lator zet via een ingenieus systeem twee drumsticks in 
beweging, die echter niet verder geraken dan een traag en 
pover geroffel op een trommelvel. Arm en erg zacht: het is 
alsof  Herman de titel van de tentoonstelling parafraseert én 
tegelijk op zijn kop zet. De hardheid van het mechanische 
wordt met een aandoenlijke Do It Yourself-esthetiek gecoun-
terd.
 De tentoonstelling toont Hermans werk in zijn grootste 
diversiteit. In de zeventig tekeningen van Stopzetting Hobby 
(2013) tekent hij met een sobere, zwarte lijnvoering de reali-
teit van zich af. De spiegel die de kunstenaar voorhoudt, 
kaatst geen eenvoudige antwoorden of  boodschappen terug. 
De toon is nu eens luchtig en relativerend, en dan weer onge-
meen hard. Vooral de kunstwereld krijgt rake klappen te ver-
duren. Enkele willekeurig getekende vlekken waarbij prijzen 
staan aangeduid, stellen de perfide logica van de kunstmarkt 
aan de kaak. Verder moeten ook de industrie van de kunst in 
de openbare ruimte en de kunstkritiek eraan geloven. 
Teksten als ‘Daar weerklinkt de meningstoeter weer!’ of  ‘Ik 
zal straks eens aan jouw conclusies trekken’ maken duidelijk 
hoe Herman kijkt naar de zeer aanwezige, maar al te makke 
opiniecultuur in sommige media.
 Tegenover Stopzetting Hobby verzamelde Herman op één 
muur de cartoons van Vrije Bijdrage (2009-2012), een 
maandelijkse rubriek die Herman creëert voor het maga-
zine Ruis, uitgegeven door het Gentse muzieklabel Kraak. 
Ook deze cartoons worden gekenmerkt door een tegelijk 
kinderlijke en harde toon, en ze schipperen tussen ironische 
woordspelingen en een donker sarcasme. Op de pagina’s 
van het magazine komt het scherpe karakter van de teke-
ningen nog beter tot uiting.
 Hoewel Herman zich zeer bewust is van de ‘arme en erg 
harde’ wereld waarin hij leeft, wil de kwajongen in hem ook 
ontsnappen aan de ernst. Taal, humor en kunst lijken hier-
bij geschikte uitwegen. Hij speelt ze niet alleen uit in zijn 
tekeningen, maar ook in de titels van zijn werken. Aan de 
‘conceptuele fietstochten’ die hij samen met zijn vrienden 
onderneemt, geeft hij namen als Uit een Belgisch dal klimmen 
(2013) en Aartselaartseaartselaar (2013). De uitstapjes zelf  
documenteert hij met foto’s van zijn vrienden en zichzelf, 
die in Museum M in vitrines zijn gelegd. De beelden funge-
ren haast als relikwieën van hun heilige vriendschap.
 De pogingen van Herman om de poëzie van het alledaag-
se te verkondigen, zijn niet altijd even geslaagd. In Gerard 
legt alles terug bij, Herman organiseert een feest (2013) nodigt 
een jukebox de toeschouwer uit om een nummer te kiezen. 
Alle nummers bestaan uit ingesproken samenvattingen 
van soapseries, die Herman uit enkele tv-bladen plukte. Zijn 

stem wordt ondersteund door vrolijke freejazzelementen. 
De installatie zou moeten aantonen dat het banale van deze 
tekstjes een ongekende schoonheid en poëzie verbergt, 
maar dat blijkt vrij problematisch wanneer de jazz even ver-
geten wordt.
 Gerard Herman is op zijn best wanneer hij luchtig en 
hard uithaalt zonder een positieve boodschap te willen ver-
kondigen. Achteraan de tentoonstellingszaal staat 
Billboards (2013) opgesteld. Op een groot, zelf  in elkaar 
getimmerd reclamepaneel staat in koeien van letters het 
woord Alles te lezen. Daarachter staat een kleinere versie 
waarop Nog een keer alles is geschreven. De constructie is uit 
alle hoeken van de zaal zichtbaar en eist automatisch de 
aandacht van de toeschouwer op. Door de grote geschilder-
de zwarte letters op de papieren vellen van de Billboards en 
door het herhalingseffect van de installatie, deelt Herman 
een stevige tik uit aan de reclamesector en stelt hij wellicht 
ook de pretentie van menig ambitieus kunstenaar in vraag. 
 Ondanks een paar bedenkelijke werken, heeft Hermans eer-
ste solotentoonstelling genoeg potentie om overeind te blij-
ven. De jonge kunstenaar zoekt ijverig naar oplossingen om 
zijn onbezorgde bestaan te kunnen voortzetten – door bij-
voorbeeld zijn jongensachtige fietstochten als kunst te presen-
teren – maar staat tegelijk met beide voeten in de harde vol-
wassenenwereld. Hij weet dat de lichtvoetige manier waarop 
hij probeert systemen te omzeilen, gedoemd is tot falen – het 
maakt zijn werk des te aanstekelijker.  Dagmar Dirkx

p Gerard Herman, Arm en erg hard, tot 23 maart in Museum 
M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven 
(016/27.29.29; www.mleuven.be). 

Dan Graham: Models and Beyond, De Pont, Tilburg. 
Dan Graham: Models and Beyond opent verrassend. Twee 
werken die de bezoeker in de ontvangstruimte van De Pont 
verwelkomen, zijn immers geen modellen, maar foto’s. 
Curved Showcase Window, Chicago (1967-82) toont een 
close-up van een cilindervormige winkelvitrine, waarin de 
stedelijke omgeving en de blik van de fotograaf  gereflec-
teerd worden. Two Way Mirror Corporate Building, Los 
Angeles (1982) brengt dan weer de half  spiegelende façade 
van een laatmodernistisch kantoorgebouw in beeld, die tot 
een opaak en mysterieus vlak getransformeerd wordt.
 Wie enigszins bekend is met Grahams geschriften, weet 
dat hier een complexe en veelzijdige cultuurkritiek wordt 
tentoongespreid. Het modernistische idioom van transpa-
rantie en de kapitalistische productie van verlangen wor-
den op de korrel genomen, en aan de abstracte vormentaal 
van het minimalisme wordt – via de associatie met architec-
tuur – een sociaal-politieke inhoud toegevoegd. Maar wat 
vertellen deze foto’s over Grahams gebruik van het model?
 De vorm van het architectuurmodel, zo suggereert de 
tentoonstelling terecht, wordt door Graham voor het eerst 
toegepast in 1978. Een quasichronologische serie van kabi-
netten vangt aan met de vroege en minutieus geknutselde 
miniaturen Clinic for a Suburban Site en Video Projection 
Outside Home (beide 1978), en biedt vervolgens een mooi 
overzicht van maquettes en modellen tot 2001. Dit over-
zicht maakt meteen de esthetische ambiguïteit en de com-
plexe status van Grahams modellen duidelijk. Waar de 
vroege maquettes nog hobbyistische boompjes en protseri-
ge stoffen bevatten, duiken zulke accessoires slechts spora-
disch en minder prominent op in latere werken. Ook Portal 
Model (1997) en Model for Triangular Pavilion with Shoji 
Screen (1990) zijn schaalmodellen, maar ze doen in omvang 
en materialiteit niet onder voor de betere minimalistische 
sculptuur.
 Het appel aan het architectuurontwerp en bepaalde hob-
byistische kantjes kleuren dus vooral het vroegere werk; 
latere en vaak grotere modellen sluiten dichter aan bij de 
minimal art. Deze ambiguïteit lijkt ook net de kern van 
Grahams modellen: ze combineren tegenstrijdige en onver-
enigbare categorieën, ze brengen de complexiteit van een 
genre aan de orde, ze roepen een spanningsveld op ‘tussen’ 
architectuur en sculptuur, of  ‘tussen’ de psychologische 
projectie en het fysieke object. ‘It’s a bit like Venturi’s idea of  
the both/and’, liet Graham in een recent interview opteke-
nen. ‘The models were a hybrid of  art and architecture. It’s 
a category that I like, but it also doesn’t help sales, because 
people get confused about what it is.’
 Het interessantst is de tentoonstelling daarom waar die 
ambiguïteit opgeroepen wordt door nevenschikkingen of  
combinaties. De juxtapositie van de ‘verdubbelde’ minia-
tuur Two Adjacent Pavilions (1978) met foto’s van corpora-
tistische curtain walls, suburbane huizen en een winkelvi-
trine doet het model sterk resoneren met de architectuur en 
met seriële productieprocessen, wat meerduidige en soms 
zelfs tegenstrijdige interpretaties toelaat. De confrontatie 
van Swimming Pool / Fish Pond Model uit 1997 met een foto 
van een vergelijkbare vijver voor een spiegelend kantoorge-
bouw uit 2010 speelt met de idee van een ‘gecorrumpeerde’ 
en anachronistische ‘realisatie’ van het project, en ironi-
seert deze tegelijk. En hoewel de tentoonstelling dit niet 
expliciet stelt, valt een vergelijkbare ambiguïteit te traceren 
in bepaalde paviljoenen. Zo is het prachtige Girls’ Make-up 
Room (1998-2000) te groot om als miniatuur door te gaan, 
maar net te klein om als volwaardig gebouw gelezen te wor-
den (deze criticus kon enkel gebukt onder de deurlijst, en 
stak steevast met zijn hoofd boven de wanden met dubbelzij-
dig spiegelglas uit). Het werk schippert tussen sculptuur en 
architectuur, niet echter via de categorieën van het ‘functi-

Gerard Herman

uit ‘Stopzetting hobby’, reeks tekeningen gerealiseerd voor de  
tentoonstelling ‘Arm en erg hard’, Museum M, Leuven, 2013

Sandberg Instituut

CALL FOR 
ADMISSION

DeaDline:  
april 1, 2014
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TENTOONSTELLING 
8 FEBRUARI – 13 APRIL 2014
PRINS HENDRIKKADE 142 • AMSTERDAM • DEAPPEL.NL

 i.c.w. Nottingham Contemporary and CAPC Bordeaux

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

deplayer.nl, Hillelaan 49d, 3072 JE, Rotterdam, The Netherlands

WWW.DEPLAYER.NL

HAUDIOFEEL

FOR EXCLUSIVE VINYL, PRINTED MATTER AND LIVE EVENTS
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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

POUR VOUS
hans clavin | PV #4
Sigtryggur Berg Sigmarsson | PV #2
SPECIAL
Marco Fusinato – Spectral Arrows

BRAUBLFF #1 (for Sten Hanson)
with Tomomi Adachi, Alessandro Bosetti, Magnus Haglund
12 April 2014 – DE PLAYER, Rotterdam
11 April  2014 – les ateliers claus, Brussels 
in coøperation with KRAAK

SPINED PARTICLES
with Davide Mosconi, Peter Vianen, PLMNGL, Johannes Kreidler a.o. 
record box-set presentations as sideprogram for Art Bruxelles
in coøperation with Whatspace, Alga Marghen, les ateliers claus
exact program, dates and times check www.deplayer.nl

PUBLIC SOUND
Music & Capitalism | PS #5
Sten Hanson – My Last Work | PS #6
POUR VOUS
Gerard Herman | PV #3

Phil van de Klundert
Ateliers BaZtille | Rokkeveenseweg 46c | 2712 XZ Zoetermeer | www.ateliersbaztille.nl

installaties in hout
22 maart t/m 6 april 2014

Een kunstveiling omdat het leven er van af hangt…

Info over de kunstveiling is terug 
te vinden via onze website 
www.artforair2014.org

26.04.2014
Tentoonstelling veiling 
Museum Bernaerts
Vernissage vrijdag 11 april 19h: 
iedereen welkom!
Kijkdagen 12, 13, 15, 16, 17 & 18 april  
van 9h - 17h30
Benefietveiling 26 april in FELIX PAKHUIS, 
Antwerpen eilandje
curator Flor Bex / Veilingmeester Bernaerts
aanmelding en inschrijving: 19h
Start veiling: 20h

Michaël Aerts, Virginie Bailly, Tom Bogaert, 
Hedwig Brouckaert, Koen Broucke, Jean-
Marie Bytebier, Christine Clinckx, Anton 
Cotteleer, Peter De Cupere, Ronny Delrue, 
Gery De Smet, Eddy Devos, Luc Dondeyne, 
Arpaïs Dubois, Nick Ervinck, Kris Fierens, 
Vincent Geyskens, Joris Ghekiere, Johan 
Grimonprez, Jacques Lennep, Sofie Muller, 
Tinka Pittoors, Pjeroo Roobjee, Stefan 
Serneels, Merlin Spie, Luc Tuymans, Koen 
van den Broek, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Koen Vanmechelen, Leen Van Rossem, 
Nicolas Verhulst en Filip Vervaet

De opbrengst van deze kunstveiling gaat 
naar Ondernemers Zonder Grenzen, een 
organisatie die bossen plant in de Sahel. 

Adres Museum Bernaerts: 
Museumstraat 25, 2000 Antwerpen

De Ateliers
Artists’ tAlks 
2014

Tuesday January 28

HAssAn kHAn
Tuesday March 18

OscAr MurillO
Tuesday March 25

rAeD YAssin
Tuesday april 1

DAviD Zink Yi
Tuesday april 8

eD Atkins
Tuesday april 15

vArDA cAivAnO
De Ateliers 
sTadhouderskade 86
aMsTerdaM

Lectures start 
at 5 pm sharp. 

entrance € 5. 
rsVp office@de-ateLiers.nL

You are weLcome to join these  

Lectures at de ateLiers bY some

of the most inspiring artists emerging from  

Latin america, the middLe east and europe todaY
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onele’ of  het ‘sculpturale’, maar door de schaal, en door het 
lichamelijk onvermogen van de gebruiker/bezoeker om zich 
aan een van beide extremen – de miniatuur en het gebouw 
op werkelijke schaal – aan te passen. Het is dan ook niet toe-
vallig dat Graham veel werken en paviljoenen op maat van 
kinderen gemaakt heeft. Werken als Children’s Day Care 
CD-Rom, Cartoon, Computer Screen Library (1998) en de 
twee versies van het Model for Skateboard Pavilion (1989 en 
1990) in de tentoonstelling alluderen op een maatvoering 
tussen sculptuur en architectuur, die ‘wringt’ voor het vol-
wassen lichaam.
 Hoewel de tentoonstelling voldoende materiaal biedt om 
Grahams modellen aan diverse andere aspecten van zijn 
praktijk te kunnen liëren – zoals in de combinatie van 
Cinema (1981) met de grungy video Rock My Religion 
(1982-84), die beide over de ideologische lading van popu-
laire cultuurproductie handelen – was ze wellicht ook bij 
andere, meer gedurfde keuzes gebaat geweest. Zo had een 
contextualisering van het werk via bevriende kunstenaars 
of  architecten, die nu slechts ter introductie en in de docu-
mentatie in het eerste kabinet naar voor komen, de soms 
wat droge of  schoolse opstelling kunnen doorbreken. 
Waarom Graham niet combineren met werk van Dan 
Flavin of  Lawrence Weiner, die toch aanwezig zijn in 
Nederlandse kunstcollecties, of  zelfs met werk uit de eigen 
collectie (Jeff  Wall, Richard Long, Rita McBride)? Of  waar-
om geen maquettes tonen van postmoderne architecten die 
omstreeks 1978 exposeerden bij Leo Castelli, en die Graham 
als de historische aanleiding van zijn gebruik van ‘model-
bouw’ heeft aangewezen (bijvoorbeeld uit het voormalige 
Nederlands Architectuurinstituut, thans Het Nieuwe 
Instituut)? Grahams modellen zijn gegrond in een kritiek op 
de modernistische architectuur; maar ook, en misschien 
vooral, reflecteren ze op de hybridisering en commodificatie 

van het architectuurmodel en de architectuurtekening in 
de late jaren zeventig. Ze spreken over een intrinsieke relatie 
tussen architectuur en de commodity die nu hooguit, en 
slechts heel impliciet, in de twee inleidende foto’s aangege-
ven wordt. Stefaan Vervoort

p Dan Graham. Models and Beyond, in De Pont – museum 
voor hedendaagse kunst, Wilhelminapark 1,  5041 EA 
Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl).

Rabih Mroué. The Pixelated Revolution. De Libanese 
kunstenaar Rabih Mroué (1967, Beirut) omschrijft zijn video 
The Pixelated Revolution (2012) als ‘een niet-academische 
lezing’. De powerpointpresentatie gaat over de opmerkelijke rol 
van de mobiele telefoon in de strijd in Syrië. De video, eerder 
getoond op Documenta, is het centrale werk op Mroués ten-
toonstelling in het Uitvaart Museum op de Oosterbegraafplaats 
in Amsterdam. Geen ontoepasselijke locatie. Alle zes werken 
gaan over het schimmige beeld van de dood.
 In The Pixelated Revolution analyseert Mroué hoe twee 
werelden in Syrië op elkaar botsen: het regime dat de 
opstand neerslaat en de opstandelingen die dit geweld regis-
treren met hun mobiele telefoons. Een leger dat met kogels 
schiet versus demonstranten die filmpjes schieten – dit is 
ook, zegt Mroué, een oorlog tegen het beeld, met het mobiel-
tje als doelwit. Journalisten is verboden verslag te doen van 
het volksoproer. Het regime controleert de beeldvorming 
via de staatstelevisie. De opstandelingen vinden een forum 
op het wereldwijde web. Op internet staan talrijke video-
opnamen gemaakt door burgerjournalisten. Meest opmer-
kelijk zijn de filmpjes van opstandelingen die hun eigen 
dood hebben gefilmd.
 Een voorbeeld is het fragment dat Mroué Double Shooting 
heeft genoemd. De nerveuze, schokkerige beelden zijn 
gemaakt door een jongeman die op 1 maart 2012 met de 
camera van zijn mobiele telefoon de huizen aan de overkant 
van de straat afspeurt, totdat hij op een sluipschutter stuit. 
De sniper, half  verscholen in een portiek, krijgt de camera-
man in de gaten en richt zonder aarzelen zijn geweer. 
Gedurende een kort ogenblik hebben schutter en filmer 
oogcontact. Vervolgens klinkt een krakend schot en komt 
het bewegende beeld abrupt tot stilstand. We horen de fil-
mer nog even kermen dat hij gewond is, het beeld wordt wit, 
en dan is het stil.
 Mroué ontleedt het fragment frame voor frame, analyseert 
het geluid, probeert te verduidelijken wat er nu precies is te 
zien. Kan dit materiaal dienen om de dader te achterhalen? 
Nee, stelt de kunstenaar, te weinig pixels om zijn gelaats-
trekken te onderscheiden. Zoals in elke oorlog gaat de mis-
dadiger schuil achter de staat. Waarom rende de filmer niet 
weg toen hij zag dat het geweer op hem werd gericht? 
Waarom sterven voor een paar beelden extra? Mroué sug-
gereert dat de blik op de display van het mobieltje de gebeur-
tenis isoleert van de werkelijkheid: de filmer ervaart de rea-
liteit als fictie, als een videogame, en waant zich onkwetsbaar. 
Is het dan aannemelijk dat de cameraman niet dood is? 
Mroués irreële gedachtegang spiegelt zijn eigen ervaringen 
gedurende de burgeroorlog in Libanon of, preciezer gezegd, 
zijn op niets gebaseerde overtuiging dat hij zelf  de oorlog 
zou overleven en dat de gruwelijkheden alleen anderen 
zouden overkomen.
 Het moment van de dood ontglipt ons. We zien alleen wat 
eraan voorafging en wat erop volgde. De overgang naar het 
dodenrijk is blijkbaar niet met het blote oog waarneembaar. 
Even suggereert Mroué dat de optografie uitkomst kan bie-
den. De grondlegger van de optografie, ene Wilhelm Kühne, 
veronderstelde dat het laatste beeld dat de overledene heeft 
gezien letterlijk op diens netvlies staat, als een ‘fotonegatief ’ 
op een ‘film’ die alleen maar ‘ontwikkeld’ hoeft te worden. 
De Agfa retina! Een even fantastische als onwetenschappe-
lijke veronderstelling.
 De zeven inkjetprints uit de reeks Blow Up (2012) zouden 
een soort optogrammen genoemd kunnen worden. Ze 
tonen beelden die zeven verschillende personen moeten 
hebben gezien op het moment vlak voor hun dood, beelden 
die zij zelf  hebben gefilmd, van een schim die opdoemt uit de 
schaduw met het geweer in de aanslag.

Het oogcontact tussen dader en slachtoffer wordt uitge-
werkt in Eye vs Eye nr.2 (2013), een korte videoloop waarin 
filmer en schutter elkaar aankijken via de lens van de came-
ra en het vizier van het geweer. De beelden veranderen van 
vaag naar scherp, draaien ondersteboven en weer terug, en 
maken het oogcontact tot een duizelingwekkende ervaring. 
De video is alleen te zien door een piepklein gaatje in de 
muur, wat de ongemakkelijkheid van het kijken versterkt.
 Verblinding is het onderwerp van After Midnight (2013). 
De videobeelden tonen muren waar martelarenposters heb-
ben gehangen, terwijl ooggetuigen van gifgasaanvallen 
hun verhaal doen. ‘At around 2am, I heard a noise like the 
drone of  a washing machine… There was no smell, no 
colour… I looked on as my sight slowly faded, as if  it were no 
longer mine, as if  it belonged to someone else.’ Het onzicht-
bare gas maakt aan het zicht een einde: ‘Some of  us lost 
sight.’
 De strijd in Syrië mag veranderd zijn van een volksop-
stand in een wrede oorlog van allen tegen allen, Mroués 
lezing heeft aan actualiteit niets ingeboet. Op 24 januari 
2014 bracht de kunstenaar The Pixelated Revolution 
opnieuw op de planken, in theater Frascati in Amsterdam. 
De livepresentatie was aanmerkelijk langer dan de video, 50 
in plaats van 21 minuten. Een interessante toevoeging was 
de soms vermakelijke analogie tussen de filmtaal van de 
Syrische bloggers en die van de Deense cineasten achter het 
manifest Dogme 95, dat pleit tegen kunstmatigheid. De rela-
tie tussen werkelijkheid en kunst werd verder uitgewerkt in 
een vergelijking over het gebruik van statieven voor came-
ra’s en machinegeweren, wijzend op de betekenis van stabi-
liteit voor zowel televisiebeelden als de politieke orde. Het 
beeld, zo stelt Mroué, speelt een cruciale rol in de construc-
tie van de waarheid. Alleen al daarom verdient het onze 
zorgvuldige aandacht.
 De geactualiseerde voordracht van The Pixelated 
Revolution verduidelijkte eens te meer dat het onmogelijk is 
de realiteit in al zijn verschijningsvormen te doorzien. Geen 

Dan Graham

Children’s Day Care, CD-ROM, Cartoon and Computer Screen Library, 1998
Courtesy de kunstenaar & Marian Goodman Gallery, Parijs/New York. 

Foto: Peter Cox

Koen BRoUCKe
Dark anD Emotional anD EnErgEtic
Portraits of Musicians and Performance Drawings

Expo museumstraat 25 2000 antwerpen 27 maart - 10 april 2014

concErt intErchangE 5 april 2014 
Bernaerts Platform Verlatstraat 16 - 2000 Antwerpen  
Kaarten: € 12 - € 21 - € 55  www.infocultuur.be 03 338 95 85

info www.museumstraat25.be & www.atelierbroucke.com

Dan Graham

Two Adjacent Pavilions, 1967-1982
Courtesy de kunstenaar & Galerie Micheline Szwajcer, Antwerpen  

Foto: Peter Cox

Rabih Mroué

uit de reeks ‘Blow Up’, 2012, inkjetprints
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Brandon Ballengée
Seasons in Hell
16.02.14•29.06.14
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

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

Mark Manders  
Acolyte Frena

05.04–09.06.2014

Pedro Cabrita Reis
lifted gaze

19.01–23.03.2014

Kees Goudzwaard
Between Red and  
a Transparent Plane 

05.04–09.06.2014

Marc Nagtzaam
Not Available

en

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont .nl
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enkel beeld geeft uitsluitsel. De waarheid onttrekt zich aan 
het zicht. Net als de dood.  Dominic van den Boogerd

p  Rabih Mroué, The Pixelated Revolution, tot 8 juni in 
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Kruislaan 124, 
1097 GA Amsterdam (020/694.04.82; www.museumtot-
zover.nl).

Félix Vallotton: Het vuur onder het ijs. De Zwitserse 
kunstenaar Félix Vallotton vestigde zich in de jaren 1880 in 
Parijs, om er tot zijn dood in 1925 te blijven. Toch werd hij 
tijdens zijn artistieke loopbaan door zijn directe collega’s uit 
het fin de siècle, de Nabis, hardnekkig ‘de buitenlander’ 
genoemd. ‘Groot’ en ‘singulier’ waren twee andere frequen-
te adjectieven voor de moeilijk te plaatsen figuratieve schil-
der en prentkunstenaar. In een sterk door nationalisme 
bepaalde kunsthistorische context werd het idiosyncrati-
sche vallottonisme gezien als een combinatie van een traditi-
onele, ‘Germaanse’ of  ‘noordelijke’, koel-afstandelijke stijl 
– bij veel naakten uitlopend in een nietsontziende, meticu-
leus uitgewerkte lelijkheid – en een onderhuids broeiende, 
passionele en psychologische complexiteit. De ondertitel 
van de overzichtstentoonstelling, Het vuur onder het ijs, refe-
reert aan dit spanningsveld. Het is terug te vinden in het 
hele oeuvre van Vallotton, dat niet enkel erg uitgebreid is, 
maar ook alle schilderkunstige genres omvat.
 De tentoonstelling in het Van Gogh Museum verschilt 
enigszins van de eerste etappe in Parijs (2 oktober 2013 – 
20 januari 2014). Niet alleen is de selectie van de werken 
anders, ook ligt de nadruk in Amsterdam meer op de stilisti-
sche ontwikkelingen binnen Vallottons oeuvre. Beide aan-
passingen zijn ongetwijfeld ingegeven door de uitgebreide 
verzameling prenten in de collectie van het Van Gogh. Het is 
ook niet onterecht dat de tentoonstelling opent met pren-
ten. Ze speelden een cruciale rol in Vallottons carrière. 
Tussen 1891 en 1897 bestond zijn productie bijna exclu-
sief  uit houtsnedes. Ze zorgden voor zijn doorbraak in Parijs 
en elders in Europa. Vallotton werd geprezen als dé vernieu-
wer van dit medium, waarvan gemeenlijk werd aangeno-
men dat het zijn hoogtepunt had beleefd in het werk van 
noordelijke renaissancekunstenaars als Albrecht Dürer. 
Vallotton gebruikte geen kleur in zijn prenten en ging daar-
mee in tegen de populaire trend van de Japanse houtsnede. 
Zijn voorstellingen zijn geabstraheerd tot hun formele en 
decoratieve minimum, in naam van het destijds vigerende 
principe van de ‘synthese’. Opmerkelijk zijn de grote zwarte 
vlakken die de overhand krijgen op de welhaast zelfstandige 
witte contourlijnen en uitsparingen, wat het herkennen 
van de afgebeelde scènes bemoeilijkt.
 Twee hoogtepunten zijn de series Muziekinstrumenten en 
Intimiteiten uit 1897. De eerste toont zes eenzame musici in 
een interieur. Met hun zwarte kostuums gaan ze gedeelte-
lijk op in het eveneens zwarte decor: een piano, fauteuils, 
vloertapijten, wanden, een serre. De afbeeldingen hebben 
een schimmig effect en suggereren een relatie tussen het 
duistere interieur en de innerlijke belevingswereld van de 
muzikant. Stéphane Mallarmé, wiens theorieën van groot 
belang waren voor de Nabis, stelde dat de ware esthetische 
ervaring, ook de muzikale, plaatsvond in eenzame terug-
trekking. Deze mannelijke figuren gaan helemaal in zich-
zelf  op, in het musiceren, en lijken één te zullen worden met 
de beklemmende duisternis. De prenten hebben onder meer 
aanleiding gegeven tot psychoanalytische interpretaties in 
termen van gesublimeerde masturbatie. (Hieraan wordt 
echter niet gerefereerd in de tentoonstelling of  in de catalo-
gus.) In de serie Intimiteiten toont Vallotton zich wederom 
een scherp psychoanalyticus avant la lettre, maar ook een 
strindbergiaanse cultuurpessimist. In tien los verbonden 
scènes tussen een man en een vrouw in een unheimlich 
interieur wordt de leugenachtigheid van het burgerlijk 
huwelijksleven ontleed. De vrouw moet het ontgelden als 
een berekenend, op geld en macht belust wezen.
 De uitgebreide introductie met Vallottons prenten bereidt 
het oog voor op het herkennen van zijn schilderkunstige 
parcours, dat in verschillende thematische secties wordt 
gepresenteerd. In de eerste zaal met schilderijen hangt een 
serie portretten tegenover een serie landschappen. Het 

groeperen van werk uit verschillende fases maakt inzichte-
lijk hoe Vallotton van een precies naturalisme, via de deco-
ratieve, abstraherende ‘synthese’ van zijn houtsnedes, naar 
zijn latere schilderstijl evolueert. Die stijl bestaat uit een 
merkwaardige mix van lineair classicisme, fotografisch rea-
lisme en idealisme. De factuur is mat en de volumes zijn 
afgeplat. Vallottons landschappen zetten de Nabis-stijl 
voort: ze zijn zowel decoratief  als vervreemdend en licht 
mysterieus, bijvoorbeeld door het gebruik van meerdere 
perspectieven of  de aanwezigheid van suggestieve contou-
ren.
 Ronduit shockerend, en dat tot op de dag van vandaag, 
zijn Vallottons naakten, waarvan vaak is gezegd dat ze hun 
kleren beter hadden kunnen aanhouden. Een vroege studie 
van twee vlezige vrouwenbillen (in Parijs treffend naast een 
studie van een ham gehangen) is de aanloop naar een 
levenslange fascinatie voor vrouwelijk vlees. Bevroren ero-
tiek is de titel van een sectie met enkel naakten. Hun afstote-
lijkheid komt niet alleen voort uit een ijzige, rigide afstande-
lijkheid, maar ook uit onappetijtelijk kleurgebruik. Een 
groen haarlint dat uit de mond van een model hangt, splijt 
een zalmroze torso met vaalbruin okselhaar doormidden, 
tegen een oranjegele achtergrond. Een naakt op de rug 
gezien, in de positie van Titiaans Rokeby Venus, heeft een 
huid als een door smog vervuild standbeeld. Een ander 
naakt, achteroverliggend op een als een gletsjer geplooid 
laken, is een hommage aan Manets Olympia en aan Courbet. 
Van die laatste is de zwartblauwe onderlaag overgenomen, 
die door de huid schemert en in dit monumentale vlees een 
doods effect veroorzaakt.
 De combinatie van Vallottons schilderkunstige durf  en 
zijn vrouwenhaat leverde vanaf  het begin van de twintigste 
eeuw een serie mythologische scènes op die met hun fasci-
nerende lelijkheid ongeëvenaard zijn in de ‘moderniteit’ 
van de nieuw-zakelijke figuren. Hodler bespottend laat 
Vallotton een naakte Orpheus in een groen berglandschap 
verscheuren door een groep eveneens naakte Maenaden 
met moderne haardracht (de vrouw doodt het genie). De 
Haat (1908) is een moderne versie van het drama van de 
seksen: een besnorde naakte man, zijn armen ferm over 
elkaar, wekt de woede op van een rood aangelopen, naakte 
vrouw met verwrongen gezicht en gebalde vuisten. 
Hoogtepunt is hier echter Perseus die de draak verslaat 
(1910): terwijl een man met de uitstraling van een circus-
atleet op een strand een krokodil doorboort, kijkt een 
gehurkte Andromeda gefascineerd toe vanaf  de zijlijn. Deze 
vlezige figuur is omkranst door een vals-impressionistische 
groen-roze lucht.
 De gewelddadigheid van Vallottons werk ligt niet enkel in 
zijn schilderstijl en kleurgebruik, maar ook in zijn onder-
werpkeuze. Het opmerkelijke verband dat in Parijs werd 
gesuggereerd tussen Vallottons gewelddadige misogynie en 
zijn fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog is in Amsterdam 

weggelaten. Een essayistische, thematisch-inhoudelijke 
benadering kan omstreden zijn, maar de vraag rijst waarom 
het Nederlandse publiek hier niet klaar voor wordt geacht. 
Het spanningsveld tussen ‘ijs en ‘vuur’ komt bij een dergelij-
ke benadering pas volledig tot zijn recht. Merel van Tilburg

p Félix Vallotton: Het vuur onder het ijs, tot 1 juni in het Van 
Gogh Museum, Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam 
(020/570.52.00; www.vangoghmuseum.nl).

Beeldende kunst – terugblik 
Johannes Kahrs in Zeno X Gallery. De tentoonstelling 
Tropical Nights is bedwelmend als een zwaar parfum. De elf  
nieuwe schilderijen van Johannes Kahrs (1965, Bremen) 
evoceren zwoele nachten en verboden lusten, maar geven 
het verhaal achter de raadselachtige voorstellingen niet 
prijs. Bij Kahrs verschijnt de wereld als in een roes, een 
droom. Het geblondeerde meisje op het matras, de jongen 
aan het strand… Zijn het intimi van de kunstenaar of  gaat 
het om personages uit een film? Over hun identiteit komen 
we niets te weten. De jonge vrouw met haar hoofd onderste-
boven in beeld zou het slachtoffer van een misdrijf  kunnen 
zijn, maar evengoed een actrice in een pornovideo (Untitled 
(head P.M.), 2013). De onbeslistheid brengt een ongemak-
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Félix Vallotton

La Santé de l’autre (uit de reeks houtsnedes ‘Intimités’, 1998)

Johannes Kahrs

Untitled (sunday afternoon 2012), 2013, olie op doek, 130,3 x 180,0 cm
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen. Foto: Peter Cox

Johannes Kahrs

Untitled (head P.M.), 2013, olie op doek, 82,0 x 80,0 cm
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen. Foto: Peter Cox
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kelijk gevoel van indiscretie teweeg, alsof  je voyeur wordt 
van iets dat je liever niet zou zien.
 Hoewel de schilderkunst een andere taal spreekt dan de 
cinematografie, hebben de schilderijen stijlkenmerken 
gemeen met de klassieke film noir uit de jaren veertig en vijf-
tig. Zo zijn er de expressieve contrasten tussen licht en don-
ker, de ongewone invalshoeken die de onheilspellende stem-
ming van de scène verhevigen en de omineuze schaduwen 
die de verborgen seksuele drijfveren en morele ambivalentie 
van de personages accentueren.
 De beelduitsneden laten veel te raden over. Door de extre-
me close-ups verliest de voorstelling haar coherentie en 
dreigt het beeld uiteen te vallen in afzonderlijke delen, die 
nog maar weinig met elkaar gemeen hebben. In Untitled 
(orange nude) (2013) bijvoorbeeld is het linkerbeen sterk 
verkort weergegeven, waardoor het afgesneden lijkt van het 
lichaam. De optische vertekening is een van de subtiele stra-
tegieën van visuele desoriëntatie waar Johannes Kahrs 
graag mee werkt. Iets vergelijkbaars gebeurt in het tweeluik 
Untitled (man divided (am strand)) (2013), waar het tafereel 
van een jongen aan het strand net niet één coherent beeld-
vlak vormt. De gespletenheid spiegelt de dubbelzinnige aard 
van de voorstelling, die zowel een prettige vakantieherin-
nering als een nare jeugdervaring zou kunnen verbeelden.
 Bij elk van de werken bekruipt je het knagende gevoel dat 
iets aan de waarneming ontsnapt. Het gebruik van de zoge-
heten Dutch angle is daar debet aan. De Dutch angle is een 
filmtechniek waarbij de camera een hoek maakt, zodat de 
horizon in beeld niet horizontaal, maar schuin loopt. Duitse 
filmregisseurs uit de expressionistische school waren er ver-
zot op, omdat het hellende beeldvlak desoriënterend werkt 
en de labiele gemoedstoestand van de personages goed illus-
treert. Kahrs gebruikt de schuine invalshoek in een boven-
aanzicht van een glimlachende vrouw, naast een man van 
wie alleen neus en voorhoofd zichtbaar zijn. Wat zich hier 
afspeelt, of  afgespeeld heeft, blijft gissen (Untitled (smile), 
2013). De slapende mensen in Untitled (man asleep) (2013) 
en Untitled (sunday afternoon) (2013) lossen onherkenbaar 
op in de schemering. De roerloze zwaarte en het gedempte 
licht doen een beetje denken aan de schilderijen van Vija 
Celmins.
 Veel van de doeken worden beheerst door een broeierige 
erotiek, zelfs als er geen personen zijn afgebeeld. De schelp 
op Untitled (shell) (2013) bijvoorbeeld is aanlokkelijk als het 
gezang van een sirene. Een zeegezicht, opgebouwd uit slui-
ers violet en grijsgroen, oogt als een betoverende watermas-
sa die voortdurend in verandering is. Symbolistisch zijn 
deze schilderijen niet. Toch lijken zij sleutels die de deur tot 
het onbewuste openen.
 Van het mooiste schilderij op de tentoonstelling, Untitled 
(2013), valt amper vast te stellen wat het nou precies voor-
stelt. Een bloem, waarschijnlijk. Maar wie beweert dat het 

gaat om een geplette vrucht of  een gesmolten sorbet zou ik 
ook geloven. Die onbenoembaarheid schept verwarring, 
maar is tegelijk aangenaam. Alle aandacht gaat nu uit naar 
het schilderij zelf, naar de kleurenpracht, het spinaziegroen 
en het frambozenrood, het eigeel op wit en een teer violet. 
De contouren zijn zacht als wol, het licht diffuus. De kleuren 
raken elkaar zelden, worden gescheiden door een over-
gangstint of  een uitsparing die de onderschildering bloot-
legt. Het schilderij is een sensueel samenspel van donzige 
vlekken, stuifwolken van pigment, delicaat en elegant. De 
verleiding is groot. Groter dan de behoefte om te identifice-
ren wat je ziet.  Dominic van den Boogerd

p Johannes Kahrs: Tropical Nights, Zeno X Gallery, 22 janu-
ari – 22 februari 2014, Godtsstraat 15, 2140 Antwerpen 
(03/216.16.26; www.zeno-x.com).

Vincent Geyskens. De Gouden Dageraad. Het 
Antwerpse galeriewezen is toe aan een frisse wind, zo vond 
Marion de Cannière, en daarom deed ze haar medewerker 
Simon Delobel het unieke aanbod om in de kelderruimte 
van haar galeriepand zijn eigen galerie op te starten. Een 
kans die Delobel niet liet liggen. Onder de dynamische en 
luchtige naam Trampoline Gallery wil de jonge galerist 
kansen bieden aan jonge of  onbekende kunstenaars die ten 
onrechte geen vaste galerie hebben. In eerste instantie 
besloot hij echter om met een aantal kunstenaars uit zijn 
directe omgeving te werken, waardoor de galerie opent met 
een meer gevestigde naam: Vincent Geyskens, die onder 
meer in 2012 nog onder de titel UnDEAD in het S.M.A.K. te 
Gent tentoonstelde. De titel De Gouden Dageraad verwijst 
naar de naam van een Griekse extreemrechtse partij, maar 
ook, en iets onschuldiger, naar het nieuwe, veelbelovende 
begin van de galerie.
 De werken waren gelijk verdeeld over twee zalen, waarbij 
de ene zaal schilderijen bevatte en de andere voornamelijk 
collages. In een nis tussen de twee zalen hingen twee por-
tretten, waaronder een van Paul Joostens, dat Geyskens op 
voorstel van Simon Delobel in de tentoonstelling opnam: 
een frêle vrouw, die met een scheef  oog dromerig in het 
niets staart. Geyskens confronteerde het op brutale wijze 
met zijn eigen Lindsay, een robuuste dame die met haar 
kleine varkensoogjes en diepe decolleté eerder iets van een 
pornoactrice heeft. 
 De zaal met schilderijen bevatte zowel figuratieve als veel-
eer abstracte werken. Tussen de overwegend vleesachtige 
kleuren van rauw geschilderde lichamen viel BRETTAR op 
door de hoofdzakelijk blauwe tinten en de vreemde geome-
trische vorm van het canvas. Daarnaast hing een naaktpor-
tret van een oud koppel, dat de toeschouwer suf  aankijkt 
(Joyland (Pinky Promise), 2014). De achtergrond van het 

doek bestaat uit dezelfde vleesachtige tinten als de figuren 
zelf  en is met evenveel aandacht geschilderd. Het schilderij 
wekte de indruk dat het koppel in een verzengende hitte 
staat. De kleur en de cirkels op het doek ernaast deden daar-
entegen denken aan een wateroppervlak dat rimpelt nadat 
er een steen in werd geworpen. Het is alsof  Geyskens sug-
gereerde dat BRETTAR verfrissing zou kunnen bieden aan 
het bejaarde duo in het naburige schilderij. De ophanging 
leek er doelbewust op gericht de fysieke en haptische erva-
ring van de werken te versterken.
 Een aparte groep in de tentoonstelling vormden de reek-
sen ‘kaderwerken’, die over beide zalen waren verspreid. Ze 
droegen allemaal de titel Richmond, aangevuld door initia-
len die verwijzen naar kunstenaars of  kunstwerken. 
Sommige kaders zijn geheel leeg, in andere zitten stukjes 
papier geklemd, en nog andere zijn gevuld met beschilderde 
panelen. De reeks Richmond L’O.M. – de initialen verwijzen 
naar L’Origine du monde van Courbet – bestaat uit een aan-
eenschakeling van vijf  lege lijsten waar aan de rechterkant 
nog eens een stukje van een kleinere lijst is aangeplakt: 
alsof  het leegmaken van de kaders op zich niet volstond om 
de idee van de lijst in vraag te stellen, wordt de lijst ook nog 
eens als een brokstuk gepresenteerd. Via de verwijzing naar 
Courbet zorgt Geyskens tegelijk voor een speelse en sugges-
tieve noot, en lijkt hij een relatie te leggen met de rauwe vle-
selijkheid van zijn figuratieve werken – L’Origine du monde is 
immers een pornografisch schilderij. Dergelijke kaderreek-
sen waren ook al te zien op de tentoonstelling in het 
S.M.A.K., maar daar lagen ze meer in het verlengde van de 
collages, terwijl de recente reeksen in Trampoline Gallery 
resoluut tot de schilderkunst behoren. 

Zicht op de tentoonstelling ‘Vincent Geyskens, De Gouden Dageraad’, 
Trampoline Gallery, Antwerpen
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De tentoonstelling werd begeleid door een kleine, maar inte-
ressante publicatie. Het boekje is gevuld met een reeks beel-
den, die het publiek een kijk in de beeldenverzameling van 
Geyskens geeft. Er zitten afbeeldingen bij die de kunstenaar 
op het internet vond. Andere beelden tonen dan weer frag-
menten van kaderwerken of  lijken op digitale varianten 
van zijn collages. Doordat de bestandsnaam telkens is toe-
gevoegd, worden alle afbeeldingen op hetzelfde digitale 
niveau geplaatst. Zowel een afbeelding van zijn eigen werk, 
als Poetin in blote bast of  een werk van een andere kunste-
naar kunnen kennelijk als bronnenmateriaal dienen. De 
onscherpe kwaliteit van sommige beelden is terug te vinden 
op de knipsels in de collages. Deze korreligheid is op haar 
beurt weer terug te vinden in de schilderijen, waarin de 
schilderstechniek voor een minder heldere en rauwere 
indruk zorgt. De beelden worden voorafgegaan door een 
tekst van Jan Op de Beeck, met wie Geyskens twee jaar gele-
den het boek Motril: vrucht en pose (Het Balanseer, 2012) 
uitbracht. Het gaat om een autonome, literaire bijdrage die 
niet over Geyskens’ werk handelt, maar door zijn verknipte 
en collageachtige karakter wel aan de collages van Geyskens 
doet denken.  Eva Decaesstecker

p Vincent Geyskens, De Gouden Dageraad, 30 januari tot  
1 maart, Trampoline Gallery, Pourbusstraat 3, 2000 
Antwerpen (0493/078.153; www.trampolinegallery.com).

Vormgeving – terugblik
50 jaar Modeafdeling Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen: de tentoonstelling en 
het boek. De modeafdeling van de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten te Antwerpen bestaat vijftig jaar. Het 
ModeMuseum in Antwerpen vierde dit jubileum met de ten-
toonstelling Happy Birthday Dear Academie en de bijbehoren-
de catalogus Mode Antwerpen Academie 50. Daarmee wil het 
een overzicht bieden op de ontwikkeling van de opleiding en 
de succesformule verduidelijken achter de Antwerpse mode.
 De tentoonstelling in het MoMu begon in de traphal, met 
een installatie van steigers waarop foto’s, video’s, schetsen 
en begeleidende teksten te zien waren, onderverdeeld in vijf  
decennia. Het beeldmateriaal toonde eindejaarsdefilés, 
interviews met de verschillende coördinatoren van de oplei-
ding, en andere sfeerbeelden die de zaalteksten over de ont-
wikkeling van de opleiding illustreerden. Onder leiding van 
pianiste en kunstenares Mary Prijot, die de modeafdeling in 
1963 opstartte en tot 1982 leidde, concentreerde de afde-
ling zich op het grafische aspect van het ontwerpproces. Die 
traditie werd voortgezet onder Josette Janssens (1982-
1985), die grafisch kunstenaar was. Na het vroegtijdig 
overlijden van Janssens maakte de modeafdeling onder lei-
ding van ontwerpers Linda Loppa (1985-2006) en Walter 
Van Beirendonck (2006-) een proces van internationalise-
ring door en kwam er meer ruimte voor artistieke vrijheid. 
De steigerinstallatie vormde een imposant begin van de ten-
toonstelling. De zaalteksten waren echter karig met infor-
matie, en de teksten in de bezoekersgids voegden daar 
slechts weinig aan toe – te weinig opdat de bezoeker die niet 
bekend is met het verleden van de opleiding het beeldmate-
riaal (historisch) zou kunnen plaatsen.
 Aan het begin van de eerste verdieping werd de zoge-
naamde ‘artistieke cocon’ toegelicht, die vanaf  het directo-
raat van Loppa de succesformule achter de Antwerpse 
modeafdeling zou vormen. De coördinatoren en docenten 
stimuleren de studenten om tijdens de opleiding hun 
bestaande kennis los te laten en op ontdekkingstocht te gaan 
naar nieuwe inspiratiebronnen, technieken en concepten. 
Er zijn geen grenzen aan dit proces; de studenten kunnen in 
de veilige omgeving van de academie vier jaar lang naar 
hartenlust experimenteren. Door hun creatieve denkvermo-
gen tot het uiterste te benutten, leren ze de opgedane kennis 
toe te passen op het hedendaagse modeontwerp en zo een 
artistieke signatuur te ontwikkelen. Om de rijke invloed van 
het concept ‘artistieke cocon’ in het werk van oud-studenten 
te tonen, koos het MoMu ervoor om een selectie ontwerpen 
uit afstudeercollecties middels vier kleinere themapresenta-
ties in aparte tentoonstellingsruimtes te presenteren. Dat 
gebeurde heel sober, met ronde, witte podia in het midden 
van de ruimtes, een aantal vitrines en enkele videopresenta-
ties aan de witte wanden. De veelal opzienbarende ontwer-
pen waren geplaatst aan de rand van de podia onder een 
uitgekiende belichting. De bezoeker kon ze van dichtbij en 
vanuit verschillende perspectieven bekijken. 
 Naast de vier themapresentaties was er – in de dezelfde 
vormgeving en inrichting – een ruimte gewijd aan het werk 
van studenten die na de opleiding een eigen label zijn 
gestart. De grootste wand binnen deze ruimte was gevuld 
met modetekeningen die een overzicht gaven van het vak 
modegrafiek sinds het ontstaan van de opleiding. Ook hier 
werd echter weinig achtergrondinformatie aangereikt. Het 
bleef  onduidelijk waarop de selectie van de stukken geba-
seerd was, en waarom juist de getoonde creaties een goed 
voorbeeld vormden van de ‘artistieke cocon’.
 Het zwaartepunt van de tentoonstelling lag bij de geken-
de ‘Antwerpse Zes +1’, oftewel de ontwerpers Marina Yee, 
Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dirk Van 
Saene, Dirk Bikkembergs, Dries Van Noten en Martin 
Margiela, die afstudeerden in de jaren 1980-1982. Er 
waren drie ruimtes gewijd aan de Zes, maar de focus lag op 
de Zes als groep. Het beeld van de ‘Antwerpse Zes’ is sowieso 
mythisch geladen. Dat het in feite ook om zes individuele, 
zeer getalenteerde ontwerpers gaat die elk hun eigen kant 

zijn opgegaan en hun sporen hebben verdiend in de inter-
nationale modewereld ging daarbij verloren.
 De catalogus Mode Antwerpen Academie 50 biedt op ver-
schillende punten de verdieping die in de tentoonstelling 
ontbrak. Tekst en beeldmateriaal zijn net als in de tentoon-
stelling uit balans, maar het diverse en verhelderende beeld-
materiaal vult de teksten zeker aan. De onderwerpkeuze 
loopt grotendeels parallel met de tentoonstelling. Enkel het 
artikel van Peter De Potter voert een nieuw onderwerp aan: 
hij interviewt oud-studenten die uiteindelijk voor een ander 
creatief  beroep dan modeontwerper hebben gekozen. Suzy 
Menkes probeert in haar tekst de identiteit van de Antwerpse 
mode te omschrijven, maar slaat de plank mis door ver-
schillende elementen van de Antwerpse mode te koppelen 
aan volgens haar kenmerkende aspecten uit de Belgische 
schilderkunst. Het levert een generaliserend beeld op van de 
Antwerpse mode, waar vele ontwerpers niet in passen.
 Belangrijkere bijdragen zijn die van Sarah Heynssens 
over de ontwikkeling van de modeafdeling, die van Todd 
Nicewonger over de invloed van de verschillende coördina-
toren op de opleiding, en die van Karen Van Godtsenhoven 
over de studietijd en de carrières van de Antwerpse Zes+1. 
Hoewel Van Godtsenhoven eveneens de nadruk blijft leggen 
op de activiteiten van de groep met betrekking tot de inter-
nationalisering van de opleiding, besteedt ze toch ook aan-
dacht aan de individuele ontwerpers. De bijdrage van 
Emmanuelle Dirix over de rol van modetekenen binnen de 
Academie is helder geschreven, maar het is toch vooral het 
bijgevoegde beeldmateriaal dat aantoont hoe belangrijk 
modetekenen is binnen het ontwerpproces en de stijlont-
wikkeling van studenten.
 Het laatste artikel in de catalogus is van de hand van 
Hettie Judah en behandelt het moment suprême waar elke 
student van de modeafdeling vier jaar naartoe werkt: het 
afstudeerdefilé. Judah weet beeldend te omschrijven hoe de 
defilés zich hebben ontwikkeld van bescheiden presentaties 

voor vrienden en familie in de jaren zeventig en spektakel-
shows in de jaren negentig naar – tegenwoordig – eenvou-
dige presentaties waar de focus op de ontwerpen zelf  ligt. 
Judah verwerkt in haar tekst herinneringen van oud-stu-
denten, waaruit blijkt dat het afstudeerdefilé een ware 
beproeving is.
 In de tentoonstelling ging de aandacht grotendeels naar 
de Antwerpse Zes. Het werk van vele anderen passeerde 
vaak contextloos de revue. Dat leverde een generaliserend 
beeld op van de geschiedenis van de modeafdeling. Het boek 
Mode Antwerpen Academie 50 biedt op verschillende plaat-
sen echter aanvulling en verdieping. De onderbelichte ont-
werpers verschijnen alsnog in beeld, al blijven ze helaas in 
de schaduw staan van de Antwerpse Zes.
Shirley van de Polder

p Happy Birthday Dear Academie liep van 8 september 2013 
tot 16 februari 2014 in het MoMu, Nationalestraat 28, 
2000 Antwerpen (03/470.27.70; www.momu.be).
p Mode – Antwerpen Academie 50 (red. Ann Brokken, Anne 
Haegeman, Judith van Doorselaer) verscheen in 2013 bij 
Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (051.42.42.11; www.
lannoo.be). 

Aanwinsten
Aanwinsten Stedelijk Museum Schiedam en Museum 
van Bommel van Dam Venlo. Nederlandse musea heb-
ben de banden met particuliere verzamelaars de afgelopen 
jaren stevig aangehaald. Ze werden minder afhankelijk van 
de overheid, die de subsidies afbouwde en cultureel onder-
nemerschap tot een van de speerpunten van het nieuwe 
beleid maakte. De tactiek lijkt op de korte termijn vrucht-
baar. Vooral de grote musea kwamen de laatste tijd regel-
matig in het nieuws met belangrijke aanwinsten. Het 
Stedelijk Museum in Amsterdam ontving in november 
2013 een schenking van 127 werken van het Haarlemse 
verzamelaarsechtpaar Pieter en Marieke Sanders. Enkele 
maanden eerder schonk galeriehouder, verzamelaar en 
fotograaf  Paul Andriesse het museum zestig kunstwerken 
van onder anderen Jean-Marc Bustamante, René Daniëls, 
Marlene Dumas, en Thomas Struth.
 Ook Museum Boijmans Van Beuningen kan de afgelopen 
jaren belangrijke aankopen doen door de steun van parti-
culieren, zoals mecenas Han Nefkens. Het museum krijgt 
zelfs een speciaal Collectiegebouw, ontworpen door MVRDV, 
waar ook particuliere verzamelaars hun collecties kunnen 
onderbrengen. In het gebouw, dat naar verwachting in 
2017 wordt opgeleverd, zullen depotruimte en andere dien-
sten aan particuliere verzamelaars verhuurd worden. De 
publiek-private samenwerking komt ook tot uiting in de 
realisatie van het Collectiegebouw zelf. De samenwerking 
tussen gemeente, museum en een private partij past vol-
gens het Boijmans in een museale traditie. Veel gemeente-
lijke musea zijn immers het resultaat van particuliere initi-
atieven in de negentiende en twintigste eeuw.
 In twee presentaties met nieuwe aanwinsten, in Stedelijk 
Museum Schiedam en Museum van Bommel van Dam in 
Venlo, worden de relaties met particuliere verzamelaars 
expliciet naar voren gehaald. Zo’n aanwinstententoonstel-
ling was vroeger vaak een weerspiegeling van de smaak van 
de directeur. Tegenwoordig is het meer een proeve van 
bekwaamheid om te laten zien of  het museum de banden 
met collectioneurs kan bestendigen. Directeur Rick 
Vercauteren van Museum van Bommel van Dam stelt naar 
aanleiding van het verschijnen van een nieuwe catalogus 
met aanwinsten dan ook onomwonden: ‘Een museum gaat 
immers niet over dingen maar juist specifiek over de relatie 
met mensen.’ Museum van Bommel van Dam is bij uitstek 
een museum dat is opgericht door een particulier initiatief. 
In 1967 schonken Maarten en Reina van Bommel-van 
Dam hun kunstverzameling van twaalfhonderd werken 
aan de gemeente Venlo, op voorwaarde dat er een museum 
gebouwd zou worden. De oorspronkelijke collectie is voor 
een groot deel een weerspiegeling van het kunstaanbod uit 
de jaren vijftig en zestig, de tijd waarin het echtpaar zijn ver-
zameling aanlegde. De kern wordt gevormd door de schil-
derkunst, en verraadt een uitgesproken voorkeur voor 
abstract-expressionistische tendensen, met werk van kun-
stenaars als Bram Bogart, Eugène Brands, Ger Lataster en 
Jaap Wagemaker. Het aankoopbeleid richtte zich na enige 
tijd ook op andere disciplines zoals fotografie en beeldhouw-
kunst. Tegenwoordig ligt het zwaartepunt nog steeds op 
schilderijen en werken op papier, maar het museum 
besteedt incidenteel ook aandacht aan ruimtelijke installa-
tie, video’s of  performances. De oprichters van het museum 
hadden aanvankelijk geen relatie met Venlo. Ze bouwden de 
verzameling voornamelijk op vanuit Amsterdam, en als er 
Limburgse kunstenaars werden aangekocht, berustte dat 
op toeval. Na de oprichting van het museum werd wél 
bewust aandacht geschonken aan Limburgse kunstenaars. 
Tegenwoordig komen de meeste kunstenaars waarvan 
werk wordt aangekocht uit Limburg, Noord-Brabant en 
Zuid-Holland. Het museum heeft zijn blik daarnaast ver-
ruimd in de richting van Duitsland en in mindere mate 
België.
 In drie achtereenvolgende tentoonstellingen Nieuw, nieu-
wer, nieuwst [1], [2] en [3] komen aanwinsten en schenkin-
gen uit de laatste vijf  jaar aan bod. De collectie is in die peri-
ode uitgebreid met opvallend veel schenkingen door 
kunstenaars (of  erven van kunstenaars), vaak naar aanlei-
ding van een tentoonstelling in het museum (het gaat om 
werken van onder meer Bert Loerakker, Frank van Hemert, 

Uit het boek ‘Mode – Antwerpen Academie 50’, Lannoo, Tielt, 2013. Cover / 
Angelo Figus, eindejaarsschow 1999, mastercollectie 

Foto: Etienne Tordoir



De Witte Raaf  – 168 / maart – april 2014 Ondertussen 16

PRIME
A ADN | Aeroplastics | Paul Andriesse | Enrico Astuni B Valérie Bach | Albert Baronian | Bernier/Eliades | Bodson | BORZO | Brand New Gallery | Galleri 

Brandstrup | Bugada & Cargnel C Cardi | Carroll/Fletcher | Bernard Ceysson | Chambers Fine Art | Continua | Pilar Corrias | Crone | Heike Curtze und Petra 

Seiser D Patrick De Brock | Elizabeth Dee | Hadrien de Montferrand | DEWEER | Eric Dupont E Heinrich Ehrhardt F Imane Farès | Fifty One | Marie-Laure Fleisch 

G Geukens & De Vil | Gladstone | Grimm H Habana | Honor Fraser | Xavier Hufkens  I Ivorypress J Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher | Jamar | Rodolphe Janssen | 

JGM. | Jozsa K Kleindienst | Krinzinger L Lelong | Leme | Patricia Low M Mai 36 | Ron Mandos | Marlborough Contemporary | Maruani & Mercier | Mario Mauroner 

| Greta Meert | Meessen De Clercq | MOT International | Horrach Moya | mulier mulier N Nev Istanbul | New Art Centre | Mihai Nicodim | Nosbaum & Reding  

O Nathalie Obadia | Office Baroque P Polka | Praz-Delavallade | prometeogallery di Ida Pisani  Q Quadrado Azul R Almine Rech | Michel Rein | Lia Rumma 

S Richard Saltoun | Karsten Schubert | Senda | Mário Sequeira | André Simoens | stephane simoens | Filomena Soares | Sorry We’re Closed | Michel 

Soskine Inc. | Pietro Sparta | Galerie Steinek | Micheline Szwajcer T Suzanne Tarasieve | Daniel Templon | Transit | Triangle bleu | Tucci Russo V Valentin | 

Georges-Philippe & Nathalie Vallois | Van De Weghe | Isabelle van den Eynde | van der Mieden | Samuel Vanhoegaerden | Axel Vervoordt | Nadja Vilenne 

W Max Wigram | Wilkinson Z Zidoun-Bossuyt | Zink | de Zwarte Panter 

YOUNG 
0 Ogms A Aanant & Zoo | Algus Greenspon | Alice | Alma | annex14 B Base-Alpha | Catherine Bastide | Battat | Anita Beckers  

| Boetzelaer / Nispen | Bourouina | Thomas Brambilla C Carbon 12 | C L E A R I N G | CONRADS | Cortex Athletico | COSAR HMT | Crèvecoeur | Cruise&Callas  

D D+T Project | dépendance | Tiziana Di Caro | Umberto Di Marino E Christian Ehrentraut | Eleven Rivington  | Ex elettrofonica F Thomas Fischer | Foxy Production 

G Galerist | GDM | Green Art | Grimmuseum H Eva Hober | Hopstreet | Horton J Jeanroch Dard | Juliette Jongma | Jousse K Kevin Kavanagh | Martin Kudlek  

L Christian Lethert | Elaine Levy M mariondecannière | Martos | Maskara | Max Estrella | Max Mayer | Mario Mazzoli | Ani Molnár | Múrias Centeno O On Stellar 

Rays | OSL contemporary | Odile Ouizeman P P420 | Alberta Pane | Paradise Row | Parrotta | Tatjana Pieters | Pippy Houldsworth | Elisa Platteau | Jérôme Poggi  

 | Profile | ProjecteSD R Raum mit Licht | Ricou | Rossicontemporary | Rowing S s o b e r i n g | SpazioA | stieglietz19 T Teapot | The Third Line | Steve 

Turner V Vartai

 

FIRST 

supported by Swatch, the Swiss watchmaker

Samy Abraham | Bischoff Projects | Campagne Première | DITTRICH & SCHLECHTRIEM | Division of Labour | Emmanuel Hervé | Hannah Hoffman | Jeanine 

Hofland | Rose Issa Projects | Laveronica | LETO | Harlan Levey  | Real Fine Arts | Barbara Seiler | Joe Sheftel | Joseph Tang

Fri 25 – Sun 27 April

12 noon – 8 pm

Brussels Expo 

www.artbrussels.com

 @ArtBrussels  

 artbrussels

ArtBrussels-AD-zw.indd   1 7/03/14   12:29



De Witte Raaf  – 168 / maart – april 2014 Ondertussen 17

Arjan van Arendonk, Noud van Dun, Rob Moonen, Jef  
Diederen en Pierre van Soest). In nogal wat gevallen wer-
den werken gekocht, waarna andere werden geschonken 
(Beatrice Minda, Michael Kiernan, René Korten, Joseph 
Semah en Ton Slits).
 Een groot deel van de aanwinsten werd mogelijk gemaakt 
door een gift uit 2009 van Tijmen en Helen Knecht-Drenth. 
Dit verzamelaarsechtpaar bouwde in sommige opzichten op 
een vergelijkbare manier zijn verzameling uit als de naam-
gevers van het museum, al ligt de nadruk in deze collectie 
op tekeningen en grafiek. Naast de geschonken verzameling 
heeft het museum een geldbedrag gekregen van 726.000 
euro, waarvan voorlopig jaarlijks voor 36.000 euro kunst-
werken kan worden aangekocht.
 Museum van Bommel van Dam verzamelt bij voorkeur 
hedendaagse kunst. Op Nieuw, Nieuwer, Nieuwst [2] waren 
voornamelijk tekeningen en schilderijen te zien, naast een 
enkele video en één ruimtelijke installatie van Joseph 
Semah. Soms is de samenhang tussen de werken ver te zoe-
ken. Wat de werken van Joseph Semah, Joe Tilson en Ton 
Slits in één zaal met elkaar te maken hebben blijft bijvoor-
beeld volstrekt duister.
 Toch zijn er enkele rode lijnen in de collectiepresentatie te 
ontdekken. Er zijn bijvoorbeeld nogal wat landschappen 
verworven. Zo kocht het museum de monumentale houts-
kool- en krijttekening Iceland (2011) van Raquel Maulwurf, 
met een dreigende lucht boven een zwarte zee. Maulwurf  
kiest voor haar werk vaak beladen onderwerpen, zoals 
bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Deze teke-
ning lijkt een toespeling op de economische crisis, die in 
IJsland al vroeg toesloeg, afgezet tegen de oerkracht van de 
natuur. De andere tekening, Louisiana (2009), verbeeldt een 
overstroomd gebied vanuit de lucht, waarschijnlijk New 
Orleans na de orkaan Katrina. Een luchtopname van het 
vernietigde cultuurlandschap verschijnt als een grillig 
zwart-witpatroon, alsof  goed en kwaad hier letterlijk aan de 

oppervlakte komen. Maulwurfs grote tekeningen werden 
getoond naast geschilderde landschappen van René Korten, 
een gestileerd zeegezicht met ondergaande zon van Rob 
Moonen en de benauwende, getekende landschappen van 
Michael Kierman, waarin het perspectief  sterk is aangezet.
 Museum van Bommel van Dam koopt dus voornamelijk 
werk van hedendaagse kunstenaars, terwijl door legaten en 
schenkingen ook ouder werk aan de verzameling werd toe-
gevoegd. Dat beleid is min of  meer vergelijkbaar met dat 
van Stedelijk Museum Schiedam, dat op de collectiepresen-
tatie Gedeelde passie een selectie laat zien van de aankopen 
van de afgelopen zes jaar. Het museum heeft zich vanaf  de 
jaren vijftig toegelegd op het tonen en verwerven van 
moderne kunst. Vanaf  1954 kocht men vooral werken van 
Cobra-kunstenaars. De kern van deze collectie wordt 
gevormd door het werk van de Nederlandse tak van de 
Cobra-beweging: Karel Appel, Eugène Brands, Constant, 
Lucebert, Corneille, Jan Nieuwenhuijs, Anton Rooskens en 
Theo Wolvecamp. Het kopen van Cobra werd in de jaren 
zestig een kostbare aangelegenheid. Daarom koos men er 
destijds voor om de collectie vooral aan te vullen via bruik-
lenen en schenkingen. Het aankoopbeleid beperkte zich tot 
kunstenaars die toen nog relatief  jong en onbekend waren, 
zoals Ad Dekkers, Daan van Golden, Pieter Engels en Peter 
Struycken.
 Deze beleidslijnen zien we eigenlijk nog steeds terug in de 
aanwinsten op Gedeelde passie. Het museum heeft de afgelo-
pen jaren enkele stukken van Cobra-kunstenaars kunnen 
verwerven, vooral via langdurige bruiklenen. Van het aan-
koopbudget (50.000 euro per jaar) worden voornamelijk 
werken gekocht van hedendaagse kunstenaars.
 Ook hier zien we een duidelijke relatie met de monografi-
sche tentoonstellingen die in het museum hebben plaatsge-
vonden. De samenhang tussen de werken anderzijds is nog 
minder duidelijk dan in Venlo, al moet gezegd dat deze pre-
sentatie erg bescheiden is en allerminst een volledig beeld 
geeft van de aanwinsten van de afgelopen jaren. De fotose-
rie Particulier Domein van Peter Hellemons was eerder te 
zien op de groepstentoonstelling Family Affairs in 2009. De 
serie is samengesteld uit een gevonden collectie vernacular 
photography. Na het overlijden van zijn grootvader Leo 
Polhuis vond Hellemons een verzameling van bijna 2500 
dia’s uit de periode 1959 tot 1981. De familiekiekjes vor-
men samen een persoonlijke geschiedenis van een gezin, 
maar de foto’s zijn tegelijk zeer herkenbaar en universeel; 
Polhuis legde zijn gezinsleden vast tijdens een dagje aan het 
strand, een diner tijdens de verjaardag van oma Polhuis of  
een bezoek aan de Floriade. Deze serie vertoont enige ver-
wantschap met de foto’s van Bert Sissingh, die ook in Family 
Affairs vertegenwoordigd was en waarin de kunstenaar 
zichzelf  met zijn vader afbeeldt in huiselijke situaties. Het is 
de vraag of  zulke foto’s over het familieleven een vervolg 
krijgen, of  dat het incidentele aankopen blijken.
 De beelden van Michael Jacklin staan in de traditie van de 
geometrisch-abstracte kunst uit de jaren zestig en zeventig, 
en zijn daardoor sterker verbonden met de collectie van het 
museum. Dat geldt ook voor de werken op papier van Maria 
Roosen, Otto Egberts en vooral van Karin Arink, die tot op 
zekere hoogte verbonden zijn met de expressionistische 
kunst uit de jaren vijftig. 
 Hoewel Stedelijk Museum Schiedam geen prioriteit geeft 
aan aankopen van vroegere generaties, is het er ook in 
geslaagd om de Cobra-verzameling te verrijken. Het muse-
um kreeg bijvoorbeeld een forse collectie schilderijen en 
werken op papier van Lucebert in bruikleen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook andere schilde-
rijen uit de jaren vijftig en zestig werden via langdurige 
bruiklenen binnengehaald. Zo hangen op Gedeelde passie 
twee schilderijen van Wim de Haan en Jaap Wagemaker, 
net als een doek van Jan Elburg uit 1960. Ook Peinture 
Criminelle (1957) van Armando kwam naar Schiedam. Het 
doek werd door het echtpaar Onno Boers en Richard Kuiper 
in 2010 in langdurige bruikleen gegeven en vormt nu een 
sleutelstuk tussen Cobra en de Informelen en Nul.
 Een ander belangrijk bruikleen zijn de 52 werken die het 
museum kreeg uit de nalatenschap van Constant, die in 
2005 overleed. Het ensemble omvat 42 schilderijen, zes 
ruimtelijke constructies en vier werken op papier, afkomstig 

uit het atelier van de schilder. De twee schilderijen op Gedeelde 
passie, uit Constants laatste periode, zijn zeker niet zijn beste 
werken, maar in deze opstelling vormen ze wel een mooie 
overgang van het expressionisme en de materieschilderkunst 
uit de jaren zestig en zeventig naar de onderkoelde werken 
van Jurriaan Molenaar en het broeierige narratieve doek 
Man in bos van Alex van Warmerdam. Kees Keijer

p Gedeelde passie, Een keuze uit aanwinsten 2008-2013, tot 
11 mei in Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, 
3111 HL Schiedam (010/246.36.66; www.stedelijkmuseum 
schiedam.nl).
p Nieuw, nieuwer, nieuwst [2] was van 10 november 2013 
tot 9 maart 2014 te zien in Museum van Bommel van Dam, 
Deken van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo (077/351.34.57; 
www.vanbommelvandam.nl). Nieuw, nieuwer, nieuwst [3] 
vindt plaats van 16 maart tot 7 september. 

Kröller-Müller koopt werk van Giacomo Balla. 
Onlangs kon het Kröller-Müller Museum Forme rumore di 
motocicletta (1913-1914, olieverf  en gouache op papier, 73 
x 101 cm) van Giacomo Balla (1871-1957) aankopen. Het 
schilderij, afkomstig uit een particuliere collectie, is aange-
kocht voor een bedrag van 2,8 miljoen euro en is hiermee de 
kostbaarste aankoop in de geschiedenis van het museum. 
Balla was een van de voormannen van het futurisme. Hij 
maakte Forme rumore di motocicletta naar aanleiding van een 
ritje op een motorfiets, destijds een ongekende sensatie. Hij 
wilde naast de sensatie van snelheid, ook de sensatie van het 
geluid van de verbrandingsmotor weergeven. (kmm.nl)

Museum Van Loon (Amsterdam) verwerft videowerk 
van Fiona Tan. Met de steun van het Mondriaan Fonds heeft 
Museum Van Loon het videowerk Nele (2013) van Fiona Tan 
verworven. Het werk maakte deel uit van de tentoonstelling 
Suspended Histories die tot januari in het museum te zien was. 
Op vraag van curator Thomas Berghuis reflecteerden elf  
hedendaagse kunstenaars op de rol van de familie Van Loon 
in de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de 16e en 
17e eeuw. Halverwege de 17e eeuw bestond de helft van de 
bewoners van Batavia uit slaven. De elf  uitgenodigde kunste-
naars hadden persoonlijk een band met de VOC door hun her-
komst uit gebieden waar de VOC handel mee dreef. Tans 
videowerk Nele verbeeldt het leven van Cornelia van Rijn, de 
onwettige dochter van Rembrandt van Rijn. Na het overlijden 
van de schilder vertrok zij naar Batavia waar zij een kommer-
vol bestaan leidde. (museumvanloon.nl)

Zicht op de tentoonstelling ‘Gedeelde passie, Een keuze uit aanwinsten 
2008-2013’, Stedelijk Museum Schiedam; op de voorgrond 

‘L’insurrection’ (1983-1984) van Constant

Te zien in het Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

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

www.facebook.com/caermersklooster
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© Sander Buyck

Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2013
Sander Buyck · laureaat
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gratis

TENTOONSTELLING

Raquel Maulwurf

Iceland, 2011, collectie Knecht-Drenth, Venlo

Giacomo Balla

Forme rumore di motocicletta, 1913-1914
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Nieuwe publicaties

• Eva Badura-Triska (et al.). Musée à vendre pour cause de 
faillite. Herbert Foundation und mumok im Dialog. 
discours. Wien: Museum moderner Kunst Stiftung 
Ludwig, 2014. 272 blz.  ISBN 978-3-902947-07-9

Wie vorige zomer de indrukwekkende openingstentoonstelling 
heeft gemist van de Stichting Herbert in Gent kan thans een 
uitgebreide selectie uit die privécollectie bekijken in het mumok 
(Museum moderner Kunst) in Wenen. Voor deze gelegenheid 
werd de selectie aangevuld met werken uit de collectie van het 
mumok, verspreid over vier gigantische verdiepingen. De titel 
Musée à vendre pour cause de faillite is afkomstig van Marcel 
Broodthaers en neemt op humoristische wijze stelling tegenover 
de kunstinstituten. De begeleidende publicatie bevat, naast 
uitvoerig beeldmateriaal, een reeks essays die focussen op een 
achttal kunstenaars: Marcel Broodthaers, Gerhard Richter, 
Heimo Zobernig, Bruce Nauman, Mike Kelley, Martin Kippenberger, 
Michelangelo Pistoletto en Franz West. Momenteel is enkel een 
Duitstalige catalogus ter beschikking, maar begin april verschijnt 
ook een Engelstalige versie.   

• Kirsty Bell. The Artist’s House. From Workplace to 
Artwork. Berlin: Sternberg Press, 2013. 336 blz.  
224 afb. ISBN 978-3-943365-30-6

In dit geïllustreerd tekstboek ontwikkelt de Britse kunstcritica 
Kirsty Bell een erg originele theorie over de kunstpraktijk van de 
laatste honderd jaar. De titel laat vermoeden dat we een 
lifestyleboek in handen hebben, maar Kirsty Bell spreekt dat in 
haar inleiding meteen tegen. Het onderwerp van haar studie is de 
kunstpraktijk zelf, bekeken vanuit de private leefomstandigheden 
van de kunstenaar. Hierbij neemt ze niet de architecturale 
kwaliteit van de kunstenaarswoningen onder de loep, maar 
onderzoekt ze de wisselwerking tussen het private en publieke 
leven van de bewoners. Kirsty Bell stelt dat deze wisselwerking 
gevolgen heeft voor de kunstpraktijk. In vijf  hoofdstukken, 
waarin ze telkens vier casestudies behandelt, werkt ze deze 
stelling uit. Zo leert de lezer onder de titel The Kitchen table: The 

House as Workshop de leef- en woonomstandigheden kennen van 
Alice Neel, Edward Krasinski, Andrea Zittel en Louise Bourgeois. 
In het laatste hoofdstuk, Leaving Home: From House to Exhibition, 
bekijkt Kirsty Bell hoe sommige kunstenaars hun leefruimte 
installeren op een artistiek platform. Hierbij behandelt ze het 
artistieke parcours van Rirkrit Tiravanija, Mirosław Bałka, Danh 
Vo en Dominique Gonzalez-Foerster. 
 Het is tegenwoordig modieus om de kunstenaar voor te stellen 
als een nomade, die met behulp van een mobiele telefoon en 
laptop overal ter wereld kunst maakt. Kirsty Bell toont echter dat 
zijn band met een vertrouwde thuishaven nog steeds niet te 
onderschatten is.

• Ignacio Cano Rivero (et al.). Francisco De Zurbarán 
(1598-1664). Brussel: Bozar Books / Mercatorfonds, 
2014. 248 blz. ISBN 978-94-6230-035-4

In het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel is nog tot 25 mei de 
tentoonstelling Zurbarán. Meester uit de Spaanse Gouden Eeuw te 
bekijken. De begeleidende catalogus is ambitieus opgevat. Niet 
minder dan zeven wetenschappelijke essays behandelen 
onderwerpen als de verhouding van Zurbarán met de Italiaanse 
kunst, de werking van zijn atelier, Zurbarán als mysticus en de 
analyses van zijn doeken en pigmenten. Opvallend is dat er nog 
steeds nieuwe werken opduiken, meestal uit kleine kerken of  
oude bibliotheken. Ook komen er frequent pertinente archief-
stukken boven water. Odile Delenda, momenteel de belangrijkste 
expert over Zurbarán en auteur van de catalogue raisonné, geeft in 
een korte tekst een stand van zaken. De catalogus zelf  bevat 52 
nummers. Alle werken zijn genereus afgebeeld op de rechterpa-
gina en telkens voorzien van een uitgebreide annotatie op de 
bladzijde ernaast. Het boek heeft een royaal formaat en is rustig 
vormgegeven, zonder veel grafisch geruis, waardoor alle 
aandacht naar de teksten en afbeeldingen kan gaan. 

• Maria Fusco. With A Bao A Qu Reading When Attitudes 
Become Form. Vancouver / Los Angeles: New Documents, 
2013. 144 blz. ISBN 978-1-927354-14-8

Maria Fusco is een Ierse auteur die naast fictie ook theoretische 
teksten schrijft. Dikwijls begeeft ze zich op experimenteel terrein. 
Zo is ze uitgeefster van The Happy Hypocrite, een tijdschrift waarin 

schrijvers, kunstenaars en theoretici hun experimenten kwijt 
kunnen. De titel van haar nieuwste publicatie, With A Bao A Qu 
Reading When Attitudes Become Form, is op het eerste zicht 
enigmatisch en vraagt van de lezer enige inspanning. Ook 
inhoudelijk maakt het boek een verwarrende indruk, maar 
uiteindelijk voert Maria Fusco de lezer toch naar een nieuwe 
leeservaring. Ze doet dit door onderdelen van twee boeken te 
combineren. A Bao A Qu is een legendarisch monster, beschre-
ven door Jorge Luis Borges in zijn The Book of  Imaginary Beings 
(1967). Dit goedaardig gedrocht begeleidt mensen die op zoek 
zijn naar het opperste geluk. Daarnaast gebruikt Fusco de lijst 
van deelnemende kunstenaars van de tentoonstelling When 
Attitudes Become Form, georganiseerd door Harald Szeemann in 
1969. De 67 namen plaatst ze telkens op één pagina. Onder elke 
kunstenaarsnaam staat één zin, gezet in een opvallend groot 
lettertype, waardoor het lijkt alsof  Maria Fusco de betreffende 
kunstenaar citeert. Sommige zinnen lijken afkomstig uit het werk 
van Jorge Luis Borges en handelen over bibliografische systemen 
en de verhouding tussen tekstdrager (papier) en inhoud. 
Daarnaast vallen meer lapidaire gedachten te ontdekken. Deze 
combinatie van kunstenaarsnamen uit de conceptuele kunstwe-
reld en literaire ideeën levert een boeiend geheel op waarin de 
lezer allerlei vragen, betekenissen en oplossingen ziet opduiken. 
En dat verschaft plezier. Uiteindelijk is dit tekstwerk het best te 
omschrijven als een cerebrale vingeroefening met poëtische 
consequenties. De suikerroze kaft geeft een sensuele toets, maar 
ook een misleidende lichtheid aan de inhoud.

• Dennis Tyfus. Blikken van MSS Prijzen. [Antwerpen]: 
Ultra Eczema, 2013. 20 blz + vinyl plaat.

Tussen april 2012 en april 2013 publiceerde Dennis Tyfus twaalf  
afleveringen van het tijdschrift MSS Meesterd. Het bevatte vooral 
tekeningen, collages en foto’s van Dennis Tyfus zelf, naast werk 
van bevriende kunstenaars. De tijdschriften werden geprint met 
een risograaf  (een digitale stencilmachine) of  gedrukt in offset en 
zeefdruk. In december 2013 verscheen de eerste aflevering van 
MSS Prijzen, die kan gezien worden als de opvolger van MSS 
Meesterd. Deze nieuwe (onregelmatige) periodiek zal, aldus 
Dennis Tyfus, op een visuele en auditieve manier verslag 
uitbrengen van zijn reizen. Zodoende bevat de eerste aflevering 
tekeningen en foto’s gemaakt tijdens een trip naar IJsland, plus 
een kleine vinylplaat. Een audiofragment hieruit kan beluisterd 
worden via de website van Dennis Tyfus: www.ultraeczema.com.

Samenstelling: Marc Goethals

Léon-Louis Sosset, het oog van een criticus   (26/4 – 25/5/2014) 

Het Museum Marthe Donas presenteert een hommage aan Léon-Louis Sosset (1913-1994), ter ere van zijn 

100ste geboortejaar en ter nagedachtenis van zijn dood 20 jaar geleden. 

Gedurende tientallen jaren heeft deze bezonnen criticus de Belgische en internationale kunstwereld gevolgd, 

met een onvermoeibare nieuwsgierigheid en een scherp gevoel voor integriteit.  
Het museum toont een selectie uit de talrijke kunstenaars die L.L.Sosset heeft gevolgd en geeft u de kans om 

werk te ontdekken van Willy Anthoons, Kurt Lewy, Lismonde, Victor Servranckx, Louis Van Lint, Anna Staritsky, 

Gisèle Van Lange en Marthe Donas. 

Rue de la Montagne, 36  -  1460 Ittre  -  www.museemarthedonas.be 

Openingsuren : zaterdag en zondag : 14h- 18h 

Op andere dagen : enkel na reservatie  -  0471/21 63 88  -  info@museemarthedonas.be 
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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
❑ ‘Das Haus’ – Aglaia Konrad [6/4 tot 
15/6] ❑ ‘Standards’ – Marc De Blieck 
[6/4 tot 15/6]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ Niels Donckers [16/3 tot 3/5]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘The Gutai Works’ – Tsuyoshi Maekawa 
[tot 4/5]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 
03 295 86 36 / 0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ ‘Formel: Marionett’ – Suse Weber 
[21/3 tot 19/4]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Pasticcio’ – Hermann Czech, 
Knapkiewicz & Fickert, Märkli Architekt, 
Hild und K Architekten, Caruso St John, 
Biq, Bovenbouw [tot 7/6] 
❑ ‘RE:Work Brussel. Ruimte voor 
industrie, logistiek en groothandel in de 
stad’ [tot 7/6] ❑ ‘Projecties. Werk van 
architectuurstudenten, -docenten en 
onafhankelijke onderzoeksgroepen’ [tot 
7/6]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘The Desperate, Furiously Positive 
Striving of People Who Refuse to Be 
Dismissed’ – Koenraad Dedobbeleer [6/4 
tot 25/5] ❑ ‘Wantee’ – Laure Prouvost 
[6/4 tot 25/5] ❑ ‘Of Lenses and Arenas’ 
– Raymond Barion [6/4 tot 25/5]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectie FoMu: Le Lynx’ [tot 8/6] 
❑ ‘Everything was Beautiful and Nothing 
Hurt’ – Adam Broomberg & Oliver 
Chanarin [21/3 tot 8/6] 
❑ Rinko Kawauchi [21/3 tot 8/6] 
❑ ‘Een liefdesgeschiedenis in Saint 
Germain des Prés (1956)’ – Ed van der 
Elsken [21/3 tot 8/6]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Group Exhibition. Celebration: 
20 years for a better world’ – ManfreDu 
Schu, Eva De Leener, Marc Claes, 
Francesco Russo, Marina Yee… [tot 31/5]

Galerie Marion de Cannière
Pourbusstraat 3 – 03 28 309 88 
do-za 14-18u
❑ ‘The eccentric banquet’ – Zoe Walker 
and Neil Bromwich [tot 26/4]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / 
gsm: 0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ ‘Reflexions (boekpresentatie)’ – 
Robbert Fortgens [tot 22/3] 
❑ Stijn Bastianen [tot 22/3] 
❑ ‘Now and Forever’ – Jan Henderikse 
[30/3 tot 10/5] 
❑ Igor Verpoorten [30/3 tot 10/5]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ ‘Wonder boven Wonder’ – Dimitar 
Genchev/Tim Breukers [tot 12/4]

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68  
0475/39.83.99 
do-za 14-18u
❑ Jaromír Novotný [tot 13/4] 
❑ ‘On White groupshow’ – Alain 
Biltereyst , Julius Heinemann, Gregory 
Polony, Shaan Syed… [8/5 tot 7/6]

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] 
❑ ‘De Modernen. Koel Realisme’ – 
Gustave Van de Woestyne, Georg Grosz, 
Pyke Koch, Carel Willink, Gino 
Severini… [10/5 tot 31/8]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Fotowerken’ – Florian Bijloos [tot 20/4] 
❑ ‘La morte addosso. De (anonieme) 
kunstproductie van Alessandro en Schède 
(1966-1980)’ [3/5 tot 29/6]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Dialoog #1’ – Anne-Mie Van 
Kerckhoven & Andrea Pichl [tot 23/3] 
❑ ‘El Hotel Eléctrico. Kamers 
Beschikbaar / Wanneer wordt animatie 
beeldende kunst?’ – Cornelia Parker, 
Matt Mullican, Honoré d’O, Philippe 
Parreno, Pierre Huyghe, Luc Tuymans… 
[tot 11/5] ❑ ‘Narcisse Tordoir – De Roze 
Spion’ – Narcisse Tordoir, Giambattista 

Tiepolo, Armen Eloyan, Willem de Rooij, 
René Heyvaert, Mounira Al Solh, Guy 
Mees, Ed Ruscha… [tot 25/5] 
❑ ‘Dialoog #2’ – Luc Tuymans & Vanessa 
van Obberghen [4/4 tot 15/6]

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] 
❑ ‘Precies zoals ik het me herinnerde’ 
– Henk Visch [tot 23/3] 
❑ ‘Getekend, de kunstenaar. Sporen van 
WOI in de collectie van het 
Middelheimmuseum’ – Käthe Kollwitz, 
Jean Arp, Jacques Lipchitz, Georges 
Braque, Aristide Maillol, Ewald 
Mataré… [3/5 tot 14/9]

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

Museum Rockoxhuis
Keizerstraat 10-12 – 03 201 92 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Gulden Cabinet. Collectie 
KMSKA & Rockoxhuis’ – Rogier Van der 
Weyden, Hans Memling, Jan Van Eyck, 
Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck [tot 
1/1/2017] 
❑ ‘Van Patinir tot Ribera. De heilige 
Hiëronymus in woord en beeld’ [tot 13/4]

Museumstraat25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be 
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Dark and Emotional and Energetic. 
Portraits of Musicians and Performance 
Drawings’ – Koen Broucke [27/3 tot 
10/4]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ ‘Bruce Conner Makes a 
Sandwich’ [tot 20/12]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Recollection’ – Frederick Bell, Giles 
Eldridge, Steven Scott, Dawn Woolley 
[tot 3/5]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #6’ – Folkert de Jong [tot 
20/4] ❑ ‘De Sokkel #7’ – Jef Geys [1/5 
tot 21/9]

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Rivages’ – Lara Gasparotto [23/3 tot 
3/5]

Studio Inspiration
Volkstraat 38 – 0479 699 655 
Bezoek op afspraak
❑ ‘Skinscapes: Looking Beyond the 
Epidermis’ – Jan Kersschot [tot 23/3]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Adrian Ghenie [27/3 tot 10/5]

Trampoline
Pourbusstraat 3 – 0493 07 81 53 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘#FuckTheNewsstand2014’ – Marijke 
De Roover [tot 29/3] ❑ ‘Art at the End 
of the Social’ – Jakup Auce [10/4 tot 
3/5] ❑ ‘V: R n’ R! D: Renaat und 
Rudolf?’ – Vaast Colson & Dennis Tyfus 
[9/5 tot 7/6]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ Dirk Braeckman [tot 12/4] 
❑ Cristof Yvoré [tot 12/4] 
❑ Mark Manders [23/4 tot 31/5]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ Caroline Van Damme [23/3 tot 27/4] 
❑ ‘Een Groep’ [11/5 tot 15/6]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050.33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Collectiepresentatie: Dan Van Severen 
(1927-2009)’ – Dan Van Severen / 
Etienne van Doorslaer, Luc Claus, Mark 
Verstockt [tot 9/6]

Bogardenkapel
Katelijnestraat 86 – 050/44.30.40 
do-zo 13-18u
❑ ‘Let us be us, again and again’ – 
Lieven de Boeck [tot 14/4]

Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40 
woe-zo 13-18u
❑ Alicia Framis [20/4 tot 23/6]

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation between Robert Kayser 
and Maurice Langaskens’ [tot 27/4]

Hallen Belfort
Markt 7 – 050.44.30.40 
13-18u
❑ ‘Asemic / Asemisch’ – Maliheh Afnan, 
Henry Michaux, Fathi Hassan, Lutz 
Becker [tot 30/4]

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
avenudejette.blogspot.com
❑ ‘Forcefield – drawing show’ – Emma 
Kunz, Francis Newton Souza, Jean Raine, 
Jacob Zekveld, Elmar Trenkwalder, Saadi 
Souami, Michaël Van den Abeele, Bernd 
Lohaus, Valerie Mannaerts… [tot 14/6]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Written on Tablets of Flesh’ – Erik 
Bünger [tot 30/3] ❑ ‘50 Tablotins 
musiqués’ – Joëlle de la Casinière [tot 
30/3] ❑ ‘Order Cannot Help You Now’ – 
Tim Etchells [4/5 tot 29/6] 
❑ ‘Silver Bliss #1: DCA Screenings : 
Office Baroque’ [4/5 tot 11/5] 
❑ ‘One Was Killed for Beauty, the Other 
One Was Shot, the Two Others Died 
Naturally’ – Els Dietvors [4/5 tot 29/6]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ ‘Chiens de la casse’ – Jean-Manuel 
Simoes [30/3 tot 25/5] 
❑ ‘Gypsy Queens’ – Sébasien Cuvelier 
[30/3 tot 25/5]

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.77 
Ma-zo 10-18
❑ ‘Mobilia. 100 jaar design door 
belgische architecten’ – Victor Horta, 
Antoine Pompe, Renaat Braem, De 
Vylder, Vinck, Taillieu en Serge 
Vandenhove, Juliaan Lampens, bOb Van 
Reeth… [tot 15/6]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘Politricks. Power, propaganda, 
populism & patriotism’ – Benj Gerdes/
Mark Wallinger, Ghalia Elskrabi / Lauren 
Alexander, Marta Popivoda, Superamas, 
Marijke de Roover, Annie Kevans [tot 
29/3]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Nautilus. Navigating Greece’ [tot 
27/4] ❑ ‘Francisco de Zurbarán. Meester 
uit de Spaanse Gouden Eeuw’ [tot 25/5] 
❑ ‘Towards the Ground’ – Cristina 
Iglesias [tot 25/5] 
❑ ‘The Archiconfraternity of Santa 
Monica’ – Craigie Horsfield [tot 25/5] 
❑ ‘As sweet as it gets’ – Michaël 
Borremans [tot 3/8] 
❑ ‘No Country for Young Men. 
Contemporary Greek Art in Times of 
Crisis’ [26/3 tot 3/8]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Distant Proximity’ – Peter 
Buggenhout, Michel Mazzoni, Nicolas 
Moulin, Lauren Moffat, Valérie 
Sonnier… [tot 8/6]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘OASIS, Architecture traditionnelle de 
terre, Oasis de Dakhla en Egypte’ [tot 
13/4] ❑ ‘Artiste des droits humains’ – 
Françoise Schein [tot 4/5]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Lou Ford’ – Mark Dion, Sophie Nys, 
Jack Pierson, Dahn Vo, General Idea, 
Jens Haaning… [tot 30/3]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘Only Exceptions’ – Lewis Baltz [tot 
30/3] ❑ ‘Fair use’ – Max Regenberg 
[27/4 tot 13/7]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Sophie Nys [tot 5/4] ❑ Jean-Luc 
Moulène [tot 4/5] ❑ Edith Dekyndt [tot 
28/6] ❑ John Baldessari [tot 28/6]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ Dominique Gonzalez-Foerster [tot 
29/3] ❑ ‘Bibliographie. From the Library 
of Seth Siegelaub / Egress Foundation 
Amsterdam. A selection made by Marja 
Bloem’ [tot 29/3] ❑ ‘Sound Pieces’ – 
Robert Barry [5/4 tot 17/5]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 12-17u, zo 14-19u
❑ ‘Surrender by force’ – Leon Sadler [tot 
30/3] ❑ ‘De Beproeving’ – Delphine 
Somers [20/4 tot 25/5]

ING cultural Centre
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
10-18u wo 10-21u
❑ ‘To The Point. Het neo-
impressionistische portret, 1886-1904’ 
– Georges Seurat, Paul Signac, Lucien 
Pissarro, Henry Van de Velde, Theo Van 
Rysselberghe… [tot 18/5]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 – 0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Carrefour’ – Wolfgang Fütterer, Karl 
Larsson, Nicholas Matranga, Caroline 
Pekle [21/3 tot 12/4] 
❑ Benjamin Valenza [23/4 tot 14/6]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Disegno & Couleur. Collectie oude 
tekeningen van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België’ [tot 18/5]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘When you fall into a trance’ – Emily 
Wardill [19/4 tot 28/6]

Laurentin Gallery
Ernest Allardstraat 43 – 02 540 87 11 
di-za 10u30-18u30
❑ ‘Winter Selection. Works selection 
from 1890 to nowadays’ – Hans Hartung, 
Pablo Picasso, Henri Laurens, André 
Derain… [tot 27/3] ❑ ‘Eerbetoon aan 
Henri Michaux. Schilderijen en werken 
op papier’ [12/4 tot 21/5]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Saint Jerome’ – José María Sicilia, 
Susan Collis, Claudio Parmiggiani, Jorge 
Méndez Blake, Fabrice Samyn… [tot 
22/3] ❑ ‘Am I the same?’ – Fabrice 
Samyn [4/4 tot 17/5]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Sculptures of the American dream’ – 
Duane Hanson (1925-1996) [tot 25/5]

NICC Vitrine
rue Lambert Crickx 1 – 0485 24 40 31 
24 uur op 7 dagen zichtbare vitrine
❑ ‘Le Machin Financier’ – Simona 
Denicolai & Ivo Provoost [tot 1/5]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01 
do-za 14-18u of op afspraak
❑ ‹à demain› – Isabel Baraona [tot 12/4]

Vertigo Art
Hoogstraat 271 
za-zo 11-18u (of op afspraak)
❑ ‘Helmets’ – Matthias Vandeweghe [tot 
21/9]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 
3de wo/maand 11-21u
❑ ‘This Day @ Ten’ – Akram Zaatari [tot 
27/4] ❑ ‘The Body Decides’ – Franz 
Erhard Walther [tot 11/5] ❑ ‘Duty-bound 
away from the keyboard of the screen of 
my face’ – Robin Vanbesien [tot 16/3] 
❑ ‘Soft Measures’ – Marco Bruzzone, 
Jan Freuchen & Linn Pedersen, André 
Tehrani & Sus Soddu, Magnhild Øen 
Nordahl, Ryan Brewer, Phillip Raiford 
Johnson [17/4 tot 11/5]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Charlie was a sailor’ – Jan Vercruysse 
[tot 29/3] ❑ Walter Swennen [3/4 tot 3/5]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ Saâdane Afif [25/4 tot 24/5]

XXL ART on Waterloo 503
Steenweg op Waterloo 503 
0472458149 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Cheminement sur papier’ – Gabriel 
Belgeonne [tot 5/4]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Jours de guerre (1960-2001). Un 
choix dans les collections du Musée’ – 
Marc Riboud, Philip Jones Griffiths, 
Leonard Freed, Josef Koudelka, Dick 
Durrance… [tot 18/5] ❑ ‘Le conflit 
intérieur’ – Gilles Caron [tot 18/5] 
❑ ‘Charleroi’ – Claire Chevrier [tot 18/5]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ Albert Saverys (1886-1964) [tot 15/6]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ ‘Three Blind Mice’ – Dan Colen, Nate 
Lowman, Rob Pruitt [tot 23/3] 
❑ ‘Collectiepresentatie’ [6/4 tot 15/6] 
❑ Gert & Uwe Tobias [6/4 tot 15/6]
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] ❑ ‘Omringd. Vaste collectie’ 
– Felix De Boeck [30/3 tot 25/10] 
❑ ‘Nabeeld’ – Koen Broucke – Jan Cockx 
– Vincent Van Gogh [30/3 tot 29/6]
Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Fata Morgana’ – Leon Vranken, 
Benoit Platéus, Marcel Berlanger, Wim 
Catrysse, Koenraad Dedobbeleer… [tot 
6/4]

HET BOEK

Hilde vraagt
Hilde Van Canneyt interviewt

85 Belgische kunstenaars

kaft in grijs karton 400 g, 432 pagina’s,
garengenaaid gebonden
formaat 175 x 210 mm, oplage 1200 ex.
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Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)  
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Painted Performances’ – Martin Uvijn 
[tot 6/4] ❑ ‘Provinciale Prijs Beeldende 
Kunst 2013’ – Sander Buyck,Sylvie De 
Meerleer, Kato Six, Gideon Kiefer [30/4 
tot 15/6]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Some Threads are Loosely Tied’ – 
Maggie Michael [29/3 tot 26/4] 
❑ Juan Paparella [3/5 tot 22/5]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 – 0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Breath From A Warm Locale. Movie 
and video art from Iran’ [23/3 tot 20/4] 
❑ Pedro Faria & Francisca Carvalho 
[23/3 tot 20/4] ❑ Paulien Oltheten, 
Aukje Koks, Jolien Collen, Laura 
Zuallaert, Tijana Lukovic [11/5 tot 8/6]

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 – 09.222.00.33 
wo-vr 14-18u za 12-18u
❑ ‘00:00:01 – a split second -’ – Manor 
Grunewald, Kiki Smith, Eva Schlegel, 
Max Pinckers, Joey Kötting… [tot 26/4]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Moldova Celeste’ – Pavel Braila [tot 
23/3] ❑ ‘Lost Highways’ – Lee Ranaldo 
[30/3 tot 4/5] ❑ Patrick Conrad [11/5 
tot 15/6]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Quatre mains. Tekeningen en 
schilderijen’ – Reniere & Depla [tot 5/4] 
❑ ‘La solitude dans la jouissance’ – 
Christina Mignolet, Robert Piccart, 
Hervé Martin, Robbert Van Wynendaele 
[11/4 tot 10/5]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Summary: fox, milk, smoke’ – Kasper 
Bosmans [tot 23/3] ❑ ‘Kawagoopa!’ 
– Rein Dufait [tot 23/3] ❑ ‘Interpunction 
#6’ – Stefanie De Vos [tot 23/3] 
❑ ‘Interpunction #7’ – Daan Gielis [30/3 
tot 4/5] ❑ ‘As it is’ – Anneke Eussen 
[30/4 tot 4/5]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ Rana Hamadeh [tot 23/3] 
❑ Hamza Halloubi [tot 23/3] ❑ ‘L’œil se 
noie’ – Eric Baudelaire & Mathieu 
Kleyebe Abonnenc [5/4 tot 15/6]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Anna Dops [16/3 tot 27/4] ❑ Awoïska 
van der Molen [16/3 tot 27/4]

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] ❑ ‘Roger Ballen. 
Reiziger in de psyche’ [22/3 tot 31/8]

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] ❑ ‘Géricault. Fragmenten 
van mededogen’ – Théodore Géricault 
(1791–1824) / Johann Heinrich Füssli, 
Francisco Goya, Eugène Delacroix, 
Adolph Menzel… [tot 25/5]

Private room
Rooigemlaan 33 – 09 336 68 85 
zo 16-19u (of op afspraak)
❑ ‘Je m’ennuie partout’ – Lulu Cuyvers 
[23/3 tot 4/5]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Re: Painted | Schilderijen uit de 
collectie’ – Luc Peire, Henri Michaux, 
Francis Bacon, Konrad Lueg, Marlene 
Dumas, Mary Heilman, Luc Tuymans… [tot 
27/4] ❑ ‘Anonymus. Schwarzschild’ – Dirk 
Braeckman [tot 1/6] ❑ ‘Ain’t Painting a 
Pain’ – Richard Jackson [tot 1/6]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ Kees Barten & Frans Van Roy [tot 
13/4] ❑ ‘Granfalloon’ – Luc 
Coeckelberghs, Alice De Mont, Mira 
Sanders, Michael Van Den Abeele, Freek 
Wambacq, Shelley Meert… [tot 13/4] 
❑ ‘Le silence de l’oiseau’ – Anne-Sophie 
Costenoble [tot 13/4] ❑ Jan Vanriet [27/4 
tot 22/6] ❑ Awoiska [27/4 tot 22/6] 
❑ François Trocquet [27/4 tot 22/6]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Foreign Legion’ – Karl Philips [23/3 
tot 1/6]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33)  
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ ‘The new Generation’ – Bart Deglin, 
Patrick Meylaerts [15/3 tot 13/4] ❑ Jan 
Vanriet [27/4 tot 22/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘The Ambition of the Territory: Atelier 
à Habiter’ – architecten de vylder vinck 
taillieu, Studio Makkink & Bey, 
Architecture Workroom Brussels, Thomas 
Lommée & Christiane Hoegner, Rotor… 
[tot 30/3] ❑ ‘Sense of Sound’ – Gert 
Aertsen, Christoph De Boeck, Aernoudt 
Jacobs, Stéfan Piat, Katerina Undo, 
Jeroen Uyttendaele, Jeroen Vandesande 
[tot 25/5] ❑ Leon Vranken [11/5 tot 31/8]

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011.43.52.02 
vr-zo 14-18u
❑ Nick Ervinck – Jules Lismonde [tot 
30/3] ❑ ‘Etnisch keramiek’ – Peter 
Vanbekbergen – Willem Van Hecke [13/4 
tot 1/6]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Lightings’ – Alvar Aalto [tot 4/5] ❑ 
‘Tranches de vie’ – Sofie Lachaert & Luc 
d’Hanis [27/4 tot 17/8]

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] ❑ ‘Les Pierres des 
arbres’ – Giuseppe Penone [tot 31/7] ❑ 
‘Extravagant Traveler’ – Frédéric Platéus 
[tot 11/5] ❑ ‘L’image suivante… Een 
keuze uit de collecties van de Federatie 
Wallonië-Brussel’ – Francis Alÿs, Michel 
François, Marcel Berlanger, Hans Peter 
Feldmann, Jeremy Deller… [23/3 tot 
8/6]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 – 0471/21 63 
88 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Het oog van een criticus. Hommage 
aan Léon-Louis Sosset (1913-1994)’ 
– Willy Anthoons, Kurt Lewy, Lismonde, 
Victor Servranckx, Louis Van Lint, Anna 
Staritsky, Gisèle Van Lange, Marthe 
Donas [26/4 tot 25/5]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Retrospectieve tentoonstelling’ – Gust 
Romijn [tot 13/4] ❑ ‘Park + Ride: 
winterexpositie’ – Jacobus Kloppenburg, 
Marcin Dudek, Lin Gerritse, Johan 
Opstaele, David Rauer… [tot 30/4]

Kortrijk

Paardenstallen Broelmuseum
Kapucijnenstraat 10 
di-vr 10-12 en 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Props For Drama’ – Sarah & Charles 
[21/3 tot 27/4]

Lessines

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

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘Arm en erg hard’ – Gerard Herman 
[tot 23/3] ❑ ‘Ravage. Kunst en erfgoed 
in tijden van conflict’ – Michael Sweerts, 
William Turner, Floris Jespers, Mona 
Hatoum, Sven Augustijnen, Maja 
Bajevic… [20/3 tot 1/9]

Liège

BIP2014
www.bip-liege.org – 04/220 88 54 
wo-vr 13-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘La 9ème édition de la Biennale 
internationale de la Photographie et des 
Arts visuels de Liège: Pixels of Paradise 
– Image et Croyance’ [15/3 tot 25/5]

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 
0475 90 52 26 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Fatal’ – Capitaine Lonchamps [tot 
23/3] ❑ ‘Musique à l’envers et 
doublement à l’envers. Extension du 
domaine du perçu non perçu’ – Jacques 
Lizène [tot 23/3] ❑ ‘Checkpoint Charlie’ 
– Emilio Lopez Menchero [tot 23/3] 
❑ ‘Came à yeux et cuisine cerisiste’ 
– Jacque Halbert [tot 23/3] 
❑ John Murphy [17/4 tot 13/7]

MADmusée
Parc d’Avroy, s/n – 04 222 32 95 
ma-vr 10-17u za 14-17u
❑ ‘Refaire²’ – Martin Assig, Marjan 
Teeuwen, Hanne Darboven, Roman 
Opalka, Bruno Hardt… [tot 29/3]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘3-talig, getekend. Eugène Leroy – 
(James Ensor) – Roger Raveel’ [tot 6/4]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Restricted Area’ – Wim Catrysse [tot 
6/4] ❑ ‘De Groote Kunstexpo. Curator: 
Guillaume Bijl’ [25/4 tot 26/5]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Restricted Area’ – Wim Catrysse [tot 
6/4]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Gulden Snede’ – Johan Creten [tot 
23/3] ❑ Arne Bastien [11/5 tot 15/6]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-za 12-18u zo 10-18u
❑ ‘Belgische geometrische abstractie. 
Van 1945 tot vandaag’ – Jo Delahaut, 
Pol Bury, Marthe Wéry, Dan Van 
Severen, Jean Rets, Amédée Cortier 
[22/3 tot 13/7]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Maître de l’idéal’ – Jean Delville 
(1867-1953) [tot 4/5]

Neerpelt

Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5 – (0)11 610 510 
❑ ‘Umwelt II’ – Renato Nicolodi [tot 18/4]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – James Ensor, 
Jules Schmalzigaug, Georges 
Vantongerloo, Jean Brusselmans, Luc 
Tuymans, Evelyne Axelle… [tot 
18/2/2015] ❑ Léon Spilliaert [tot 
22/10/2015] ❑ ‘Conversation Piece. 
Recente aanwinsten en werken in 
langdurige bruikleen’ – Jacqueline 
Mesmaeker, Aglaia Konrad, Lili Dujourie, 
Valérie Mannaerts, Jan Vercruysse, Guy 
Mees, Benoit Platéus… [tot 29/6] ❑ ‘Doe 
stil voort… Collectiepresentatie’ – Jozef 
Peeters, Victor Servranckx, Felix De 
Boeck, Prosper De Troyer, Jos Léonard, 
Edmond Van Dooren… [tot 28/1/2015] 
❑ ‘Cinema Joostens – Episode I’ – Paul 
Joostens (1889–1960) [tot 15/6]

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
❑ ‘Collector’s Room #6’ [2/4 tot 25/5] 
❑ Stephan Balkenhol [2/4 tot 25/5] 
❑ ‘Le Royaume Part V (Les Orphelins 
Volontaires)’ – Benjamin Moravec [2/4 
tot 25/5]

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Coal-Black Eyes (en een 
salamandermond)’ – Trees De Mits [16/3 
tot 19/4] ❑ ‘Etna in Ronse’ – Karen 
Vermeren [16/3 tot 19/4]
Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 
052/33.08.05 
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u
❑ ‘Markante aanwinsten 2006-2013’ 
– Eugène Laermans, Georges Tribout, 
James Ensor, Franck Brangwyn, Odilon 
Redon, Fernand Khnopff… [tot 25/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Des journées entières #2’ – Marthe 
Wéry [16/3 tot 11/5]
Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘In de wind / kunstenaarsvlag’ – Erwan 
Mahéo [tot 25/5] ❑ ‘The Ever Changing 
Body – Deel II’ – Thomas Ruff, Marie-Jo 
Lafontaine, Manon De Boer, Jan 
Vercruysse, Jacques Charlier… [tot 
17/4] ❑ ‘Extramuros’ – Jonathan 
Paepens [tot 17/4] ❑ ‘Extramuros’ – 
Bernice Nauta [30/4 tot 25/5] ❑ ‘The 
Ever Changing Body – Deel III’ – Charif 
Benhelima, Mekhitar Garabedian, Ahlam 
Shibli, Stan Douglas, David Zink Yi… 
[2/5 tot 25/5]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-vr 11-18u vr 11-20u
❑ ‘Stille Kracht. Een onderzoek naar 
rituelen in hedendaagse kunst’ – Fia 
Cielen, Joseph Beuys, Danny De Vos, 
Martha Colburn, Herman Nitsch, Leo 
Copers, Eva De Leener… [tot 20/4]

Veurne

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Olieverf op linnen en gemengde 
technieken op Japans papier’ – Rita 
Vansteenlandt [tot 5/2/2015] 
❑ ‘Beeldhouwwerken in brons en 
Belgische blauwsteen’ – Eddy Walrave 
[tot 5/2/2015]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘The Perfect Wave’ – Nicolas Provost 
[30/3 tot 11/5]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82 
vr-zo 14-18u
❑ ‘een lijn trekken’ – Eric De Smet 
[23/3 tot 4/5]

Duitsland
Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ JR [tot 29/6]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Room Service. On The Hotel In The 
Arts and Artists in the Hotel’ – George 
Grosz, Andreas Gursky, August Sander, 
Martin Kippenberger, Chaïm Soutine, 
Guy Tillim… [22/3 tot 22/6]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
1/4-30/9: di-vr 11-18u za-zo 10-18u 
1/10-31/3: 11-17u
❑ ‘Das Schweigen der Junggesellen’ 
– Caroline Bachmann / Stefan Banz [tot 
27/4]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Lens-based sculpture. Die 
Veränderung der Skulptur durch die 
Fotografie’ – Marcel Duchamp, Umberto 
Boccioni, Raymond Duchamp-Villon, John 
Chamberlain, Bruce Nauman, Valie 
Export, Hermann Pitz… [tot 21/4]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-19u
❑ ‘Archivfenster’ – Margit Saad [tot 
30/3] ❑ ‘Traumprotokolle’ – Hanna 
Schygulla [tot 30/3] ❑ ‘Archivfenster 
Allein, allein, – die Stille singt’ – Eva und 
Erwin Strittmatter [28/3 tot 30/6]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘New A_rchitecture! Modern 
Architecture in Images and Books’ [tot 
10/6]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Chamber Music (Vestibule)’ – Ari 
Benjamin Meyers [tot 28/4] ❑ ‘Painting 
forever! Hügel und Zweifel’ – Franz 
Ackermann [tot 24/3] ❑ ‘This Sweetness 
Outside of Time. A Retrospective of 
Paintings, Objects, Books and Films from 
1959 to 2014’ – Dorothy Iannone [tot 
2/6] ❑ Markus Draper [tot 30/6] 
❑ ‘The IBB-Videolounge’ – Patrycja 
German [tot 31/3] ❑ ‘The IBB-
Videolounge’ – Kaya Behkalam [2/4 tot 
28/4] ❑ ‘GASAG-Kunstpreis 2014: Echo’ 
– Nik Nowak [11/4 tot 30/6] 
❑ ‘The IBB-Videolounge’ – kate hers 
Rhee [30/4 tot 26/5]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘in Camera’ – Steven Pippin [29/3 tot 
10/5]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51  
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘The 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] ❑ ‘Wall Works’ – Sarah 
Morris, Nasan Tur, Robin Rhode, 
Friederike Feldmann, Katharina 
Grosse… [tot 31/8] ❑ ‘The Secret Block 
for a Secret Person in Ireland, 
1945-1976 – drawings’ – Joseph Beuys 
[tot 21/4] ❑ ‘Official Welcom. Ankäufe 
der Stiftung des Vereins der Freunde der 
Nationalgalerie für Zeitgenössische 
Kunst’ – Bernadette Corporation, Cosima 
von Bonin, Andrea Fraser, Jutta Koether, 
Michael Krebber, Christopher Williams, 
Heimo Zobernig [tot 31/8] ❑ ‘A-Z. The 
Marzona Collection’ [tot 31/8] 
❑ ‘Part file score’ – Susan Philipsz [tot 
4/5] ❑ ‘Ernste Spiele (2009-2010)’ – 
Harun Farocki [tot 13/7]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7  
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Wols Photographer. The Guarded 
Look’ [15/3 tot 22/6] ❑ ‘Encounters 
– From Dada till today’ – Hans Richter 
[27/3 tot 30/6] ❑ ‘Evidence’ – Ai Weiwei 
[3/4 tot 7/7]

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 27/4] ❑ Helmut Newton [tot 25/5]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Ausweitung der Kampfzone. 
1968-2000. Die Sammlung Teil 3’ – Andy 
Warhol, Katharina Sieverding, Wolfgang 
Tillmans, Joseph Beuys… [tot 31/12] 
❑ ‘The German paintings 1913-1915’ – 
Marsden Hartley [5/4 tot 29/6]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Give Us The Future’ – Bettina 
Hutschek, Sabina Maria van der Linden, 
Ming Wong, Niklas Goldbach, Pia Linz… 
[tot 20/4] ❑ Kajsa Dahlberg [tot 18/4]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Claire Hooper/Alexandra Bachzetsis 
[tot 25/5]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Kazimir Malevich and the Russian 
Avant-garde’ [tot 22/6]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Dark Light’ – Juan Uslé [tot 25/5] 
❑ Tatiana Trouvé [tot 4/5]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo/vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘New Pott – A New Home in the 
Revier’ – Mischa Kuball [tot 11/5] 
❑ ‘Hans in Luck. Art & Capital’ – Robert 
Filliou, Dieter Roth, Daniel Spoerri, 
Stefanos Tsivopoulos, Alexandra Pirici 
and Manuel Pelmus, Takako Saito, 
IRWIN… [tot 22/6]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ K.O. Götz [21/3 tot 15/6]
Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘The Infinite White Abyss’ – Kandinsky, 
Malevich, Mondriaan [5/4 tot 6/7] 
❑ ‘Your Exhibtion Guide’ – Olafur 
Eliasson [5/4 tot 10/8]

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] 
❑ ‘The Missing String’ – Susan Philipsz 
[tot 6/4] ❑ ‘Beneath the Ground: From 
Kafka to Kippenberger’ – Roni Horn, 
Mike Kelley, Matt Mullican, Bruce 
Nauman, Gregor Schneider… [5/4 tot 
10/8] ❑ Katharina Sieverding [10/5 tot 
21/9]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Backdoor Fantasies’ – Michael 
Beutler, Ludger Gerdes, Aernout Mik, 
Hans-Peter Reuter, Tata Ronkholz, 
Ludger Gerdes… [5/4 tot 10/8]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b 
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Tangible Border. “The world is 
that which we perceive”’ – Pauline 
M’barek [5/4 tot 10/8]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Close by in the distance’ – Ma ri jke 
van War mer dam [tot 16/3] ❑ ‘Smart 
New World’ – Allora & Calzadilla, Taryn 
Simon, Omer Fast, Tabor Robak, 
Christoph Faulhaber… [5/4 tot 10/8]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Spot on: Mounir Fatmi’ [tot 1/6] 
❑ ‘Spot on: Schwermetall’ – Christian 
Keinstar, Richard Serra, Robert Morris 
[tot 1/6] ❑ ‘Spot on: Ursula Ott’ [tot 1/6] 
❑ ‘Art and Alchemy. The Mystery of 
Transformation’ – Sigmar Polke, Lucas 
Cranach, Max Ernst, Hendrick Goltzius, 
Joseph Beuys… [5/4 tot 10/8]
Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Theater für die Straße. Plakate für 
das Theater’ [tot 15/6] ❑ ‘Past and 
Present. The Wüstenrot Foundation 
Awards for Documentary Photography. 
New works by the Prize Winners’ – 
Tobias Zielony, Christian von Steffelin, 
Andreas Thein, Chris Durham, Ulrich 
Gebert, Margret Hoppe… [tot 15/6]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ Hamish Fulton [tot 8/6]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Being Here & Being Thus. Sculpture, 
Object & Stage’ – Sofia Hultén, Andrea 
Winkler, Michael E. Smith, Sandra 
Havlicek, Peter Buggenhout… [tot 13/4] 
❑ ‘Death is your body’ – Jana Müller, 
Tudi Deligne, Wangechi Mutu, Alexandra 
Meyer, Omer Fast… [1/5 tot 6/7]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘ars viva 2013/14. Truth/Reality’ – 
Björn Braun, John Skoog , Adrian 
Williams [tot 6/4] ❑ ‘The Divine 
Comedy: Heaven, Hell, Purgatory 
revisited by Contemporary African 
Artists’ [21/3 tot 27/7]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Mike Bouchet & Paul McCarthy [tot 
20/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Esprit Montmartre. Bohemian Life in 
Paris around 1900’ [tot 1/6] ❑ ‘Home, 
Away and Outside’ – Tobias Rehberger 
[tot 11/5]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ Jordan Baseman [21/3 tot 4/5]
Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Mondrian. Colour’ – Piet Mondrian 
(1872–1944) [tot 11/5]

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] ❑ ‘Second Sight. Hommage to 
Leonore Mau’ [tot 23/3] 
❑ ‘Gute Aussichten Junge Deutsche 
Fotografie 2013/2014’ [tot 23/3] 
❑ ‘Late works’ – Philip Guston [tot 25/5] 
❑ ‘Le bouleau volant’ – Jürgen 
Partenheimer [tot 25/5] 
❑ Ute and Werner Mahler [11/4 tot 
29/6]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Serial Attitudes. Repetition as an 
artistic method since the 1960s’ – Hanne 
Darboven, Donald Judd, Sol LeWitt, 
Robert Mangold, Robert Morris, Fred 
Sandback… [tot 25/5] ❑ ‘Feuerbach’s 
Muses – Lagerfeld’s Models’ [tot 15/6] 
❑ ‘Der Krieg’ – Otto Dix [tot 27/4] 
❑ ‘Transformation of the World. The 
Romantic Arabesque’ – Philipp Otto 
Runge, Adolph Menzel, Moritz von 
Schwind, Carl Julius Milde… [21/3 tot 
15/6]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz 
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Mrs. Raab wants to go home. 
2009-2012’ – Zoltán Jókay [tot 16/3] 
❑ Christiane Möbus [tot 25/5] 
❑ ‘Every possible thing that interests us. 
The text collections of Kurt Schwitters’ 
[tot 25/5] ❑ ‘Report. Artistic Strategies 
of Documentation in the 1960s and 
1970s’ [tot 25/5] ❑ ‘tour’ – Michael 
Raedecker [tot 15/6]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘52 Weeks, 52 Cities’ – Iwan Baan [tot 
30/3] ❑ ‘Booster. Art sound machine’ – 
Nik Nowak, Jean Tinguely, Lothar 
Baumgarten, Wolfgang Tillmans, Tamara 
Grcic… [tot 1/6]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘What Were You Expecting, Mr. 
Milquetoast, a Plot?’ – Vittorio 
Brodmann, Calla Henkel & Max Pitegoff, 
Sanya Kantarovsky, Liz Magic Laser, Ola 
Vasiljeva [tot 30/3] ❑ ‘Shifted’ – Uta 
Pütz [tot 30/3] ❑ ‘In a mist’ – Michaela 
Melián [25/4 tot 22/6]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Holography from the ZKM collection’ 
[tot 5/10] ❑ ‘Global Activism’ [tot 30/3] 
❑ ‘Smart Pistols’ – Kata Legrady [tot 
30/3] ❑ ‘High Performance. The Julia 
Stoschek Collection as guest at the ZKM. 
Time-based Media Art since 1996’ – 
Mike Kelley, Mika Rottenberg, Paul 
Chan, Tony Oursler, Klara Lidén, Monica 
Bonvicini, Francis Alÿs… [16/3 tot 22/6] 
❑ ‘GJ Lischka. Present Mind’ [11/4 tot 
3/8] ❑ ‘Mapping Spaces. Networks of 
Knowledge in the Landscape Art of the 
17th Century’ [12/4 tot 13/7]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ David Novros [16/3 tot 9/6] 
❑ ‘Geste und Gefühl / Attempts at 
forming appropriate finds’ – Johannes 
Wald [16/3 tot 9/6] ❑ ‘Die Jahreszeiten’ 
– Franz Gertsch [16/3 tot 14/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 – 
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ ‘F.E.S.T.A.’ – Pietro Roccasalva [tot 
23/3] ❑ Nathalie Djurberg & Hans Berg 
[9/4 tot 1/6]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Alone In An Emp ty Room’ – Oscar 
Tuazon [tot 13/7] 
❑ Pierre Huyghe [11/4 tot 13/7]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Die Verzauberung der Welt. Die 
Klassik des Tanzes von 1713–1913’ [tot 
10/8] ❑ ‘Geld regiert die Welt. 
Perspektiven von Jung und Alt’ [tot 20/3] 
❑ ‘August Sander. Meisterwerke und 
Entdeckungen’ [21/3 tot 3/8]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Living in the Material World – 
Materiality in Contemporary Art’ – Karla 
Black, David Jablonowski, Berta Fischer, 
Alicja Kwade, Ane Mette Hol… [6/4 tot 
10/8]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Propaganda für die Wirklichkeit’ – 
Marcel Broodthaers, Robert Gober, 
Rodney Graham, Francis Alÿs, Stanley 
Brouwn, Paul Pfeiffer, David Claerbout, 
Michaël Borremans… [tot 4/5] 
❑ ‘Basic Settings. Zeichnungen nach 
Medienbildern’ – Achim Hoops [tot 22/6]
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Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘Multiple Choice: Sculpture & 
Photography’ – John Baldessari, Ewerdt 
Hilgemann, Katrin Korfmann [tot 30/4]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Manolo Belzunce [tot 22/3] 
❑ Philippe Bouttens [27/3 tot 19/4]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ ‘This Formless Thing’ – Alexandra 
Navratil [tot 30/3]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 – 020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘Tongue in face’ – Jårg Geismar [tot 
19/4] ❑ ‘New works’ – Feipel& 
Bechameil [3/5 tot 28/6]

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] 
❑ Nina Yuen [tot 13/4] ❑ ‘Asco. No 
Movies’ [tot 13/4]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-18u vr: 11-21u
❑ ‘Cinema Remake – art & film’ – Cory 
Arcangel, David Maljkovic, Nicolas 
Provost, Ana Torfs, Clemens von 
Wedemeyer… [23/3 tot 1/6]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘The Enclave’ – Richard Mosse [21/3 
tot 1/6] ❑ ‘The Citadel’ – Kaveh 
Golestan [21/3 tot 4/5] ❑ ‘Adding, 
Adding, Adding’ – Taiyo Onorato & Nico 
Krebs [21/3 tot 11/5] ❑ ‘All Year Round’ 
– Ola Lanko [21/3 tot 7/5]

Galerie Paul Andriesse
Leliegracht 47 – 020 623 62 37 
di-vr 11-18u, za 14-18u, 1ste zo/maand 
14-17u
❑ ‘The Widest Prairies’ – Charlotte 
Dumas [29/3 tot 3/5] ❑ Fazal Sheikh 
[10/5 tot 21/6]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Groepstentoonstelling in GvG’ – Klaas 
Kloosterboer, Elvire Bonduelle, Marijke 
van Warmerdam, John M Armleder, 
Nicolas Chardon, François Dey, Lily van 
der Stokker, Aditya Mandayam [tot 16/4] 
❑ ‘in AP’ – Bernard Aubertin, Karina 
Bisch, Emil Michael Klein, Julien 
Monnerie, Clement Rodzielski Camila 
Oliveira Fairclough [tot 16/4] 
❑ Ansuya Blom [19/4 tot 21/5] 
❑ Curator Julia Geerlings [19/4 tot 
21/5]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u
❑ ‘Gauguin, Bonnard, Denis. Een 
Russische liefde voor Franse kunst’ [tot 
30/3] ❑ ‘Expeditie Zijderoute, schatten 
uit de Hermitage’ [tot 5/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Apartheid and After’ – David 
Goldblatt, Jo Ractliffe, Guy Tillim, Pieter 
Hugo, Santu Mofokeng… [15/3 tot 8/6]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-17u
❑ Glenn Lewis [tot 3/5]

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Kruislaan 124 – 020-6940482 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Last Image: The Pixelated 
Revolution’ – Rabih Mroué [tot 8/6]

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ ‘Recent Paintings’ – Ab van Hanegem 
[tot 30/3] ❑ ‘Tryptamine’ – Paul 
Morrison [6/4 tot 11/5]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ ‘Colored Time’ – Joris Geurts [tot 
12/4] ❑ Roos Theuws [19/4 tot 17/5]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Pinned up’ – Marcel Wanders [tot 
15/6] ❑ ‘De show van Gijs+Emmy’ – Gijs 
Bakker en Emmy van Leersum [tot 3/8] 
❑ ‘Tableaux, pictures, photographs 
1996-2013’ – Jeff Wall [tot 3/8] 
❑ Paulien Oltheten – Anouk Kruithof [tot 
8/6]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Fire beneath the ice’ – Félix Vallotton 
(1865-1925) [tot 1/6]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘In Order To Join. Politisch in einem 
historischen Moment’ – Rummana 
Hussain, Shelagh Keeley, Rosemarie 
Trockel, Mona Hatoum, Ana Mendieta… 
[tot 16/3] ❑ ‘Everything is architecture’ 
– Hans Hollein [12/4 tot 28/9]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1  
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Art commission’ – Manfred Pernice 
[tot 21/9] ❑ ‘The Autoconstrucción 
Suites’ – Abraham Cruzvillegas [tot 
25/5] ❑ ‘Pictures in Time. Goetz 
Collection at Haus der Kunst’ – Peter 
Fischli & David Weiss, Gary Hill, Seth 
Price, Florian Pumhösl… [tot 15/6] 
❑ ‘AxME’ – Ellen Gallagher [tot 13/7] 
❑ ‘Archive Gallery in Haus der Kunst’ 
[tot 31/12] ❑ ‘River of Fundament’ – 
Matthew Barney [17/3 tot 17/8]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Mythos Welt’ – Otto Dix (1891–1969) 
/ Max Beckmann (1884–1950) [11/4 tot 
10/8]

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
❑ ‘Elementary Painting’ – Jerry Zeniuk 
[tot 30/3] ❑ ‘The archive’ – Jürgen 
Partenheimer [tot 21/4] ❑ ‘Show and 
Tell. Architekturgeschichte(n) aus der 
Sammlung’ [tot 15/6] ❑ Florence Henri 
(1893-1982) [21/3 tot 14/9] 
❑ ‘Blackberries. Works on paper’ – Silvia 
Bächli [27/3 tot 15/6] ❑ ‘People in a 
river landscape. August Sander and the 
Photography of the Present from the 
Lothar Schirmer Collection’ [2/4 tot 
24/8] ❑ ‘B for Battle Scenes’ [9/4 tot 
8/9] ❑ David Shrigley [11/4 tot 10/8]

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 12/4]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ ‘Neupräsentation der Sammlung in den 
Historischen Räumen’ [tot 23/3] 
❑ ‘Ricochet #8’ – Jan Paul Evers [tot 
23/3] ❑ ‘Der Stachel des Skorpions. Ein 
Cadavre exquis nach Luis Buñuels “L’Âge 
d’or”’ – Tobias Zielony, Chicks on Speed, 
M+M, Keren Cytter, Julian Rosefeldt, 
John Bock [28/3 tot 9/6] 
❑ ‘gute aussichten – junge deutsche 
fotografie’ [10/4 tot 9/6]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Der dreifach diplomierte Idiot. Das 
Phänomen Erich Spießbach’ [tot 4/5]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ Jochen Lempert [tot 4/5]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u / wo 10-20u
❑ ‘Tropical Nights’ – Johannes Kahrs 
[3/4 tot 22/6]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ Victor Burgin [23/3 tot 15/6]

Stuttgart

Künstlerhaus Stuttgart
Reuchlinstrasse 4 B – 0711/61.76.52 
❑ ‘Skeptical Thougts on Love’ – Eva 
Schmeckenbecher, Judith Hopf, Henrik 
Olesen, Natalie Czech, Keren Cytter… 
[tot 30/3]

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ ‘Mona Ardeleanu’ [tot 30/3] 
❑ ‘100 Jahre Erster Weltkrieg. 
Positionen aus der Sammlung’ [tot 27/4] 
❑ ‘Gego. Line as Object’ [29/3 tot 29/6] 
❑ Luisa Richter [29/3 tot 29/6]

woodcuts from the Collections of Georg 
Baselitz and the Albertina, Vienna’ [15/3 
tot 8/6] ❑ ‘London Original Print Fair 
2014’ [24/4 tot 27/4]

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] ❑ ‘Paul 
Noble: Past the Future’ [tot 14/4] 
❑ Richard Deacon [tot 27/4] ❑ ‘Ruin 
Lust’ – J.M.W. Turner, John Constable, 
John Martin, Eduardo Paolozzi, Rachel 
Whiteread, Tacita Dean… [tot 18/5]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ Richard Hamilton [tot 26/5] ❑ ‘The 
Cut-Outs’ – Henri Matisse [17/4 tot 7/9]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘A Dialogue with Nature: Romantic 
Landscapes from Britain and Germany’ 
– J.M.W. Turner, Samuel Palmer, Carl 
Philipp Fohr, Caspar David Friedrich… 
[tot 27/4]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Building Memories: The Art of 
Remembering’ [tot 30/3] ❑ ‘Display: The 
Lost Art of Writing’ [tot 30/6] ❑ ‘British 
Drawings: 1600 to the Present Day’ [tot 
13/4] ❑ ‘The Jameel Prize 2013/
International award for contemporary art 
and design inspired by Islamic tradition’ 
[tot 21/4] ❑ ‘Designing Georgian Britain’ 
– William Kent (1685-1748) [22/3 tot 
13/7] ❑ ‘The Glamour of Italian Fashion 
1945-2014’ [5/4 tot 27/7] ❑ ‘Wedding 
Dresses 1775-2014’ [3/5 tot 15/3/2015]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street  
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Continuum of Repair: The Light of 
Jacobs Ladder’ – Kader Attia [tot 23/11] 
❑ ‘Artists Film International: At the 
house of Mr X (2007)’ – Elizabeth Price 
[tot 13/4] ❑ Hannah Höch (1889-1978) 
[tot 23/3] ❑ ‘Concerning Our Present 
Way of Living’ – Stephen Willats [tot 
14/9] ❑ Chris Marker [16/4 tot 22/6]

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
❑ ‘Untitled’ – Gilles Pegel [tot 27/4] 
❑ ‘The Unmanned’ – Fabien Giraud & 
Raphaël Siboni [tot 27/4]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – 
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘Our Full’ – Thea Djordjadze [tot 30/3] 
❑ ‘The Forest’ – Andres Lutz et Anders 
Guggisberg [tot 30/3] ❑ Lee Bul [tot 
9/6] ❑ ‘Audiolab II’ – Ronan & Erwan 
Bouroullec [tot 5/6] ❑ ‘Edward Steichen 
Award Luxembourg 2004-2014’ – 
Bertille Bak, Étienne Boulanger, Jeff 
Desom, Sophie Jung, Maria Loboda, 
Claudia Passeri, Su-Mei Tse [tot 9/6]
❑ ‘Never for Money, Always for Love – 
Design City 2014’ [3/4 tot 15/6] 
❑ Heimo Zobernig [26/4 tot 7/9]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 12-17u
❑ ‘Prima Materia. Design by Studio 
Formafantasma’ – Andrea Trimarchi en 
Simone Farresin [tot 15/6]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Blueprint/ Blauwdruk’ – Sebastiaan 
Bremer, SO–IL, Richard Phillips, Kersten 
Geers David Van Severen, Charlotte 
Dumas, 51N4E, Barbara Visser… [tot 
23/3] ❑ ‘Vensters, samengesteld door 
Marc Mulders’ [3/5 tot 24/8]

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] ❑ ‘Tussen tijd en 
eeuwigheid’ – Estella den Boer [tot 4/5] 
❑ ‘In de stijl van De Stijl’ – Hendrik Valk 
(1897-1986) [11/5 tot 2/9]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘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… [21/3 tot 22/6] 
❑ ‘Kandinsky, Klee, Schiele… Selected 
Print Portfolios of the Early Twentieth 
Century’ [28/3 tot 29/6]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Something in Space Escapes Our 
Attempts at Surveying’ – Samuel 
Beckett, Charbel Ackermann, Francis 
Alÿs, Mona Vatamanu & Florin Tudor, 
Olga Chernysheva… [tot 4/5]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Traces of Modernism’ – James Turrell, 
Panamarenko, Tobias Rehberger, Joseph 
Marioni, Gary Hume, Luc Tuymans, 
Gerhard Merz… [15/3 tot 19/10] 
❑ ‘Oskar Kokoschka. Humanist und 
Rebell’ [26/4 tot 17/8]

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ ‘L’Almanach 14’ – Rodney Graham, 
Kelley Walker, David Hominal, Jordan 
Wolfson, Alex Hubbard… [tot 1/6]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
wo-zo 14-19u
❑ Blair Thurman [tot 4/5] 
❑ ‘Works 1978 – 2013’ – Ericka 
Beckman [tot 4/5] ❑ ‘Notes, Tones, 
Stone’ – Philippe Decrauzat [tot 4/5]

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
❑ ‘Rêves d’Icare’ – Charles et Ray 
Eames, Claude Closky, Lucien Le Saint, 
Godfrey Reggio, Léon Gimpel… [tot 
24/3] ❑ ‘Phares. Collections du Centre 
Pompidou, Musée national d’art 
moderne’ [tot 1/1/2015] ❑ ‘Paparazzi ! 
Photographes, stars et artistes’ [tot 9/6]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01 42 71 95 70 
di-vr 10-18u za-zo 13-19u
❑ ‘Olivier Mosset: Collaborations’ – John 
Armleder, Bertrand Lavier, Mai-Thu 
Perret, Jacob Kassay… [tot 30/3] 
❑ ‘Hyper-spiritism’ – Augustin Rebetez 
[tot 30/3]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6] ❑ ‘Musée national 
d’art moderne, Collections contemporaines 
(des années 1960 à nos jours)’ [tot 7/4] 
❑ ‘Donation Daniel et Laurence Guerlain’ 
[tot 31/3] ❑ ‘Modernités plurielles de 
1905 à 1970’ [tot 26/1/2015] 
❑ Henri Cartier-Bresson [tot 9/6] 
❑ Bernard Tschumi [30/4 tot 28/7]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘América Latina 1960-2013. 
Photographs’ – Francis Alÿs, Hélio 
Oiticica, Iñaki Bonillas, Jorge Macchi, 
Lost Art… [tot 6/4]

Galerie Bernard Bouche
123, Rue Vieille-du-Temple 
01 42 72 60 03 
di-za 14-19u
❑ Michele Zaza [29/3 tot 17/5]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ Bill Viola [tot 21/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘La Traversée’ – Mathieu Pernot [tot 
18/5] ❑ ‘Film d’actualités – l’actu est à 
nous’ – Nika Auto [tot 18/5] ❑ ‘L’endroit 
où nous vivons’ – Robert Adams [tot 18/5]

La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 – 01 40 01 08 81 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Il me faut tout oublier’ – Berlinde de 
Bruyckere & Philippe Vandenberg [tot 11/5]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Interprète’ – Lili Reynaud-Dewar, 
Joseph Grigely, Zin Taylor, Aroon Mirza, 
Damir Ocko… [28/3 tot 11/5]

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
❑ ‘Pretty much every film and video 
work from about 1992 until now’ – 
Douglas Gordon [tot 31/12] 
❑ ‘Le Voyage’ – Raymond Mason [tot 
31/12] ❑ Lucio Fontana (1899-1968) 
[25/4 tot 24/8]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘L’imaginaire au pouvoir’ – Gustave 
Doré (1832-1883) [tot 11/5] 
❑ ‘Vincent van Gogh / Antonin Artaud. 
Le suicidé de la société’ [tot 6/7]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘Delacroix en héritage, autour de la 
collection Moreau-Nélaton’ [tot 17/3] 
❑ ‘New Frontier III. Portraits 
anglo-américains à l’heure de la 
Révolution’ [tot 28/4] ❑ ‘Peupler les 
cieux. Dessins pour les plafonds parisiens 
au XVIIème siècle’ [tot 19/5] 
❑ ‘Le trésor de l’abbaye de Saint-
Maurice d’Agaune’ [tot 16/6] 
❑ ‘Eugène Delacroix, « le plus légitime 
des fils de Shakespeare »’ [1/4 tot 30/6] 
❑ ‘Art contemporain: Sous le plus grand 
chapiteau du monde’ – Claude Lévêque 
[2/4 tot 2/2/2015]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Nouvelles histoires de fantômes’ – 
Georges Didi-Huberman/Arno Gisinger 
[tot 7/9] ❑ ‘Mo’Swallow’ – David Douard 
[tot 12/5] ❑ ‘Terre de départ’ – Angelika 
Markul [tot 12/5] ❑ ‘L’État du ciel’ [tot 
7/9] ❑ ‘Aujourd’hui le monde est mort 
[Lost Human Genetic Archive] ‘ – Hiroshi 
Sugimoto [25/4 tot 7/9] ❑ ‘Flamme 
éternelle’ – Thomas Hirschhorn [25/4 tot 
23/6] ❑ ‘Les Modules Fondation Pierre 
Bergé – Yves Saint Laurent’ – Vivien 
Roubaud, Thomas Teurlai, Tatiana Wolska 
[25/4 tot 23/6]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance 
02.35.72.27.51 
wo-zo 13u30-18u30
❑ ‘Bibliologie’ – Jean-Marc Bustamante, 
herman de vries, Sven’t Jolle, 
Hans-Peter Feldmann, Stephen Willats, 
Mark Dion… [tot 20/4]

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Ornement et obsession’ – Elmar 
Trenkwalder [17/4 tot 24/11]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘Konstruktsiya Prostranstvennogo 
Sooruzheniya (Construction for a Spatial 
Structure): KPS6, 1919/73’ – Vladimir 
Stenberg (1899-1982) and Georgii 
Stenberg (1900-1933) [tot 20/4] 
❑ ‘Photographing Sculpture: How the 
Image Moves the Object’ [20/3 tot 22/6] 
❑ ‘Tooth House’ – Ian Kiaer [20/3 tot 
22/6]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘Richard Hawkins: Hijikata Twist’ – 
Richard Hawkins, Tatsumi Hijikata, 
Francis Bacon, Jean Dubuffet, Willem De 
Kooning… [tot 11/5] ❑ ‘Keywords: Art, 
Culture and Society in 1980s Britain’ 
– Willie Doherty, Derek Jarman, John 
Latham, Stephen Willats, Bill Woodrow, 
Cornelia Parker… [tot 11/5]

London

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Sensing Spaces: Architecture 
Reimagined’ – Diébédo Francis Kéré, 
Kengo Kuma, Li Xiaodong, Álvaro Siza… 
[tot 6/4] ❑ ‘Selected Prints’ – Norman 
Stevens ARA (1937–88) [tot 25/5] 
❑ ‘Renaissance Impressions. Chiaroscuro 

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Schilderijen’ – Rob van 
Koningsbruggen [22/3 tot 19/4] ❑ 
‘Nieuw werk’ – Rob Birza [10/5 tot 7/6]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
vr-zo 12-17u (of op afspraak)
❑ ‘Symbiotic Machine. Een autonome 
bio-machine die energie oogst door 
gebruik van fotosynthetische organismen 
en in beweging omzet’ – Ivan Henriques 
[tot 27/4]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie presentatie. Het 
vooroorlogse neorealisme en de 
naoorlogse nieuwe figuratie’ [tot 31/12] 
❑ ‘Metropolitan scenes’ – Hans Op de 
Beeck [tot 30/3] ❑ ‘KG8O’ – Klaas 
Gubbels [tot 27/4] ❑ ‘Threads. Textiel in 
kunst & vormgeving’ [15/3 tot 17/8] ❑ 
‘Draadkracht (Threads)’ [15/3 tot 17/8] 
❑ ‘Every day is a different day’ – Maria 
Dabrowski [12/4 tot 8/6] ❑ ‘Don’t 
support the greedy’ – Esiri Erheriene-
Essi [18/4 tot 7/9]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Shared spaces’ – Cordula Prieser – 
Hanswerner Kirschmann [tot 30/3]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 – www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘Radical Humanism’ – Tamy Ben-Tor 
– Miki Carmi [tot 23/3]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Zilveren Camera 2013. Beste persfoto 
van 2013’ [tot 6/4] ❑ ‘Beslissende 
momenten 1930-1945’ – Margaret 
Bourke-White (1904-1971) [12/4 tot 29/6]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ Suzan Drummen, Christie van der 
Haak [tot 16/3] ❑ ‘De Plaats. 
Tekeningen, video, schilderijen’ – Natasja 
van Kampen, Heidi Linck, Erik Pape 
[20/3 tot 13/4]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ ‘The Frik Collection Ceramic Museum. 
Keramische objecten’ – Helen Frik [tot 
9/4] ❑ ‘Nieuwe schilderijen’ – Toon 
Teeken [tot 9/4] ❑ ‘Nieuwe schilderijen 
en werken op papier’ – Elizabeth de Vaal 
[tot 9/4] ❑ ‘Lucassen 75, schilderijen, 
assemblages, modificaties en werken op 
papier’ – Lucassen, Ansuya Blom, Joris 
Geurts, Benoit Hermans, Arjanne van der 
Spek, Iris Kensmil… [12/4 tot 14/5]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Reflecties’ – Daan van Golden [tot 
4/5] ❑ ‘Cycle’ – Jacco Olivier [tot 4/5]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
wo-vr 12-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Gladstone – project over de toekomst 
van de bibliotheek, over archiveren en 
ontsluiten en over de wereld van de 
lezer’ [28/3 tot 10/5]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Meesters uit het Mauritshuis’ [tot 
4/5] ❑ ‘Mondriaan en het kubisme – 
Parijs 1912-1914’ – Piet Mondriaan, 
Pablo Picasso, Lodewijk Schelfhout, 
Georges Braque, Henri Le Fauconnier, 
Fernand Léger… [tot 11/5] ❑ ‘Minimal 
art’ [tot 11/5] ❑ ‘Ingewikkelde beelden’ 
– Karla Black, Mark Dion, Paul Thek, 
Fred Sandback, Bruce Nauman, David 
Jablonowski… [tot 22/6]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u laatste zo/maand
❑ ‘50 years after Venice, prints & 
collages’ – Robert Rauschenberg [tot 
26/4] ❑ ‘van Euwe tot Livingstone, 25 
jaar onderweg, paintings & sculptures’ – 
Klaas Gubbels [tot 26/4]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Bone’ – Caspar Berger [tot 1/6] 
❑ ‘Rebel in Art & Soul’ – Yubi 
Kirindongo [tot 1/6] ❑ ‘George Minne. 
Voorbode van de Moderne Kunst’ [tot 
1/6] ❑ Nick Ervinck [tot 1/6]
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Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘Façadism’ – Sarah & Charles, Bernd 
Oppl, Dominique Teufen [tot 20/4]

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] 
❑ Elsbeth Ciesluk [tot 28/4] 
❑ ‘Model Court: An Ecology of the 
Courtroom’ [tot 30/3] 
❑ Thijs Ebbe Fokkens [tot 27/4] 
❑ Pendar Nabipour [tot 14/4] 
❑ ‘The Good Cause’ [tot 1/6] 
❑ ‘How To Live Together’ – Christian 
Nyampeta [4/4 tot 25/5] 
❑ Juliaan Andeweg [15/4 tot 26/5]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘This is not Africa, This is us – Part III: 
West Den Haag’ – Simon Gush, Kemang 
Wa Lehulere & Kudzanai Chuirai [tot 
29/3] ❑ ‘Autonomy Exchange Archive. 
Historic works as documents. Curated by 
Paul Branca and Lisa Hayes Williams’ – 
Fawn Krieger, David Horvitz, Paul 
Branca and the Fruit & Vegetable Stand 
Salon… [24/4 tot 7/6]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
do-zo 11-17u
❑ ‘Dordtyart 2014’ – Thomas Bakker. 
Paul Devens, Karen Sargsyan, Joost 
Rekveld, Mark Bischof… [12/4 tot 29/9]

Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190-192 – 078.614.98.22 
wo-zo 13-17u
❑ ‘Wahlverwandtschaft’ – Eli Content, 
Joanneke Meester, Irene van de Mheen 
[tot 6/4]

Eindhoven

MU – De Witte Dame
Emmasingel 20 – 040.296.16.63 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Mutate – A relay farewell to De Witte 
Dame’ [tot 30/6] 
❑ ‘Arcade’ – Heyniek [tot 31/3] 
❑ ‘Transworkers’ – KNOL [1/4 tot 30/4] 
❑ ‘Dialogue Intérieur’ – Stan Wannet 
[1/5 tot 31/5]

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Disaster Playground. A Pre-
Enactment’ – Nelly Ben Hayoun [tot 
30/3] ❑ ‘A Sitcom! A re-enactment’ – 
Lucas Maassen [tot 30/3]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Museum of Arte Útil. Een initiatief 
van Tania Bruguera’ [tot 30/3] 
❑ ‘Creatieve vastberadenheid. 
Bibliotheektentoonstelling’ [tot 2/5] 
❑ ‘Radio Balzac. Arnoud Holleman in 
Het Oog’ [tot 21/9] 
❑ ‘A - B - C (lijn)’ – Amalia Pica [tot 
21/9] 
❑ Hito Steyerl [12/4 tot 22/6]

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Emergence of Form’ – Maria 
Blaisse [tot 31/8] 
❑ ‘Insectentekeningen en 
insectensculpturen 1975-1979’ – Jan 
Fabre [15/3 tot 31/8] 
❑ ‘Rubens, Van Dyck en Jordaens – de 
Vlaamse barok’ [6/4 tot 28/9]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Natural Beauty. Van Fra Angelico tot 
Monet. Collectie Rau voor UNICEF’ – 
Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Henri 
Fantin-Latour, Giorgio Morandi, Edouard 
Vuillard… [tot 25/5] ❑ ‘Capita Selecta 
II. Moderne en hedendaagse kunst uit de 
collectie van het Groninger Museum’ 
[19/4 tot 2/11]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Zonder filter’ – Robert van Raffe 
[15/3 tot 9/6] ❑ ‘Superficial Hygiene. 
Internationale groepstentoonstelling’ – 
Erik van Lieshout & Kelley Walker, 
Elizabeth Price, Ed Atkins, Tauba 
Auerbach, Nina Beier & Simon Dybbroe 
Møller… [15/3 tot 9/6]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘De Romantische Ziel. Schilderijen uit 
Rusland en Nederland’ [tot 26/5]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘Wall Painting No. 370’ – Jan van der 
Ploeg [tot 31/12] ❑ ‘In de entreehal’ – 
John Körmeling [tot 31/12] ❑ ‘Grafiek’ 
– Aad de Haas [tot 25/5] ❑ ‘Corporeal’ 
– Hadassah Emmerich [tot 18/5]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Friese Topstukken’ [tot 31/8] 
❑ ‘Horizonnen. Kunst in een veranderend 
Friesland’ – Gerrit Benner, Robert 
Zandvliet, Tacita Dean, Gerhard Richter, 
Ad van Denderen… [tot 24/8]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Beating around the Bush. Episode #1’ 
– István Csákány, Camille Henrot, Mark 
Manders [tot 13/4] ❑ ‘Weltsichten. Het 
landschap verbeeld in zes eeuwen kunst’ 
[tot 1/6]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Mansholt, Landschap in Perspectief’ 
[tot 6/4]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-19u
❑ ‘Winter Anti Depressie Show’ – Chris 
Kabel, Katja Gruijters, Ludmila 
Rodrigues, Kaffe Matthews, FourceLabs, 
Alessandro Gualtieri, Lisa Pacini, 
Christine Istad [tot 23/3]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Acolyte Frena’ – Mark Manders [tot 
23/3] ❑ ‘Between Red and a Transparent 
Plane’ – Kees Goudzwaard [tot 23/3] 
❑ ‘Lifted gaze’ – Pedro Cabrita Reis [6/4 
tot 9/6] ❑ ‘Not Available’ – Marc 
Nagtzaam [6/4 tot 9/6]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘A One Day Walk. Twee 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 [tot 30/3] 
❑ ‘Blue, Red, Yellow, Djungel’ – Simon 
Starling [19/4 tot 21/9] ❑ ‘Flatscreens’ 
– Ger van Elk [26/4 tot 21/9]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Perpetuum Mobile’ – Zoro Feigl, Tim 
Hoefnagels, Peter Zegveld [tot 13/4]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘1:1 Sets for Erwin Olaf’ – Erwin Olaf 
– Floris Vos [tot 30/3] ❑ ‘Bekleidung. 
Kunstenaarsbehang geselecteerd door 
gastcurator Erich Weiss’ – Andy Warhol, 
General Idea, Jef Geys, Josephine 
Meckseper, Willem Oorebeek, Marc 
Camille Chaimowicz, John M Armleder… 

[tot 16/3] ❑ ‘Models and Beyond’ – Dan 
Graham [tot 25/5] ❑ ‘Longing – 
tekeningen’ – Arno Kramer [22/3 tot 
18/5]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-18u/zo 13-18u
❑ ‘Future Vocabularies/Survival/ – 
Cardboard Walls’ – Aernout Mik [tot 
18/5]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 11/5] 
❑ ‘Dit is het Centraal Museum! 
Topstukken uit vijf collecties’ [tot 
1/9/2015] ❑ ‘Prooff Stand. Werk- en 
woonlandschap van Studio Makkink & 
Bey’ [tot 25/5] ❑ ‘Architectuur van 
Rietveld. Rietveld als leerling en leraar/’ 
[tot 11/5] ❑ ‘De zeven hoofdzonden. 
Jeroen Bosch inspireert Jurgen Bey’ [tot 
18/5] ❑ ‘Surreële werelden’ – Constant, 
René Daniëls, Paul de Reus, Maria 
Roosen, Aernout Mik… [tot 9/6] 
❑ ‘Nieuwe aanwinst: Prototype Lage 
Stoel’ – Gerrit Rietveld [tot 13/4] 
❑ Hoos Blotcamp en Carel Blotkamp 
[15/3 tot 18/5]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 
077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Limburgs Finest # 1’ – Ger Lataster, 
Jef Diederen, Sidi El Karchi, Ton Slits, 
Sander van Deurzen… [tot 1/6] 
❑ ‘Nieuw, nieuwer, nieuwst [3]’ – Fik van 
Gestel, Loek Grootjans, Marjan Teeuwen, 
Jennifer Kiernan, Maurice Thomassen… 
[16/3 tot 7/9]

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 07 24 
do-zo: 11-17u
❑ Ad Dekkers (1939-1974) [17/3 tot 
29/6]

Zoetermeer

Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c – 0650655680 
do-zo 13-18u
❑ ‘Installaties in hout’ – Phil van de 
Klundert [22/3 tot 6/4]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘De familie Craeyvanger’ – Gerard ter 
Borch, Caspar Netscher, Paulus Lesire 
[tot 17/8] 
❑ ‘Kunst in ballingschap’ – Felix 
Nussbaum [21/3 tot 1/6] 
❑ ‘Meer macht’ – Ai Weiwei, Anselm 
Kiefer, Anri Sala, Yael Bartana, 
Deimantas Narkevicius, Joseph Beuys, 
Renzo Martens… [30/3 tot 17/8]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Impressions. Prints from the 
Collection’ [tot 21/4] 
❑ ‘Art for the Kunsthaus. Editions of the 
Aargau Art Association 1991–2013’ [tot 
21/4] 
❑ Matthias Wyss [tot 21/4] 
❑ ‘Desiderata. New in the Collection’ 
[tot 21/4] ❑ ‘Manor Art Award 2013’ 
– Veronika Spierenburg [tot 21/4]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Calder Gallery. Bäume / Abstraktion 
benennen› – Alexander Calder [tot 27/4] 
❑ Odilon Redon [tot 18/5] 
❑ ‘Daros Latinamerica Collection’ – Juan 
Carlos Alom, Cildo Meireles, Guillermo 
Kuitca, Ana Mendieta, Miguel Ángel 
Rojas… [tot 27/4]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘Graffiti’ – Tercerunquinto [tot 30/4] 
❑ ‘Winter Line’ – Ross Birrell and David 
Harding [tot 23/3] ❑ ‘Endless openness 
produces circles’ – Rita Ponce de León 
[tot 30/3] ❑ Vivian Suter [6/4 tot 1/6] 
❑ Georgia Sagri [13/4 tot 8/6]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Ecken und Kanten. Der Holzschnitt im 
frühen 20. Jahrhundert’ [tot 4/5] ❑ ‘The 
Surprised Masks. Works from the Royal 
Museum of Fine Arts Antwerp and Swiss 
collections’ – James Ensor (1860-1949) 
[tot 18/5] ❑ ‘Fokus: Van den Berghe bis 
Tytgat. Flämische Expressionisten aus 
der Emanuel Hoffmann-Stiftung’ [tot 
25/5] ❑ ‘The World as Objectlessness’ – 
Kasimir Malewitsch [tot 22/6]

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’ – Andy 
Warhol, Douglas Gordon Bruce Nauman, 
Paul Chan, Wolfgang Tillmans… [tot 27/4]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘do ré mi fa sol la si do’ – Valentin 
Carron [tot 23/3] ❑ ‘Flying Me’ – 
Shimabuku [4/4 tot 25/5]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ Germaine Richier (1902-1959) [tot 
6/4] ❑ ‘An exceptionally gifted illustrator 
and caricaturist’ – Samuel Hieronymus 
Grimm (1733-1794) [tot 21/4] 
❑ ‘Prints. Sculptures. Researcher of 
artistic perception’ – Markus Raetz [tot 
18/5] ❑ ‘Open Sesame! Masterpieces 
from the Foundation of Art, Culture and 
History’ – Ferdinand Hodler, Félix 
Vallotton, Arnold Böcklin, Henry Füssli… 
[tot 24/8]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31 
359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Paul Klee. Life and Work’ [tot 30/3] 
❑ ‘The Journey to Tunisia. Klee, Macke, 
Moilliet’ [tot 22/6] ❑ ‘Taking a Line for 
a Walk’ – Olav Christopher Jenssen, Paul 
Klee, Jonathan Lasker, Brice Marden, 
Henri Michaux, Mark Tobey, Cy Twombly, 
Christopher Wool… [16/4 tot 17/8]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Ins Offene! Landschaftsdarstellungen 
von Robert Zünd und Ferdinand Hodler 
bis Max von Moos’ [tot 23/11] 
❑ ‘Kleine Geschichten von Bescheiden-
heit und Zweifel’ – Mauricio Dias & 
Walter Riedweg [tot 22/6] ❑ ‘Rhode 
Works’ – Robin Rhode [5/4 tot 1/6]

Neuchâtel

Centre d’Art Neuchâtel
37, rue des Moulins – 032 724 01 60 
wo-zo 14-18u do 14-20u
❑ ‘Midi et demi’ – Renato Nicolodi, 
Beate Gütschow, David Thorpe [tot 23/3] 
❑ ‘Take three deep breaths’ – Emir Esh 
Šehanovic [tot 23/3]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Surfaces. New Photography from 
Switzerland’ – Stefan Burger, Dominique 
Koch, Adrien Missika, Shirana Shahbazi, 
collectif_fact… [tot 24/8] 
❑ ‘Deposit’ – Yann Mingard [tot 25/5]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Streifen und Glas’ – Gerhard Richter 
[tot 21/4] ❑ ‘Von Elbe bis November. 
Arbeiten auf Papier aus der Sammlung’ 
– Gerhard Richter [tot 27/7] ❑ ‘Wie aus 
dem Gesicht geschnitten. Portraitbüsten 
aus der Sammlung’ – Carpeaux, Rodin, 
Rosso, Despiau, Lehmbruck… [6/5 tot 
26/10] ❑ ‘Drawings’ – Fred Sandback 
[10/5 tot 27/7]

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

The next issue of De Witte Raaf will
be released on May 15th, 2014.
Please send your information before
April 15th, 2014 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ Ed Atkins [tot 11/5] ❑ ‘Lektor’ – Slavs 
and Tatars [tot 17/8]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘From Matisse to the Blue Rider. 
Expressionism in Germany and France’ 
[tot 11/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Sacré 101. An Exhibition Based on 
‹The Rite of Spring ›’ – Marc Bauer, 
Dara Friedman, Xavier Le Roy, Yvonne 
Rainer/Babette Mangolte, Mary 
Wigman… [tot 11/5] ❑ ‘Sacré 101. An 
Exhibition Based on ‹The Rite of Spring 
›’ – Vaslav Nijinsky, Marc Bauer, Dara 
Friedman, Xavier Le Roy, Yvonne Rainer/
Babette Mangolte, Mary Wigman… [tot 
11/5]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69 
di-zo 10-17u
❑ ‘Interiors’ – Henry Van de Velde 
(1863-1957) [tot 1/6]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑ ‘Vintage. Design with a History’ [tot 
6/4] ❑ ‘Japanese Poster Artists. Cherry 
Blossom and Asceticism’ [tot 25/5] 
❑ ‘Weingart Typography’ [7/5 tot 28/9]

[tot 30/3] ❑ ‘Richard Hutten in Huis 
Sonneveld’ [tot 11/5]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘The Next Parade’ – Yasser Ballemans 
[22/3 tot 26/4]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ ‘Design Column #7 – 
Wasted Matter’ [tot 11/5] ❑ ‘Framing 
Sculpture’ – Constantin Brancusi 
(1876-1957) – Medardo Rosso 
(1858-1928) – Man Ray (1890-1976) 
[tot 11/5] ❑ Lucie Rie (1902-1995) 
– Hans Coper (1920-1981) [tot 21/9] 
❑ ‘Bébert – Uitgeverij en Galerie’ [tot 
27/4] ❑ ‘Sensing Spaces 3’ – Elad Lassry 
[tot 1/6] ❑ Alexandra Bircken [tot 1/6] 
❑ ‘Het verraad van de voorstelling’ – 
René Magritte, René Daniels, Daan van 
Golden, David Hockney [tot 8/3/2015] 
❑ ‘Co Westerik – 90 jaar’ [15/3 tot 31/8]

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] ❑ ‘Hier ben ik’ – 
Anneke Hilhorst [tot 23/3] 
❑ ‘Vijf werken’ – Thomas Struth [tot 
23/3] ❑ ‘Umbra’ – Viviane Sassen [tot 
1/6] ❑ ‘Mammoet foto’s van Californië’ 
– Carleton E. Watkins [29/3 tot 9/6]

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘Lampenzwart’ – Charl van Ark [23/3 
tot 18/4] ❑ Simon Benson [27/4 tot 
14/6]

RAM en ram Foundation
van Vollenhovenstraat 14 – 
010/476.76.44 
vr-zo 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Orban Space’ – Luc Deleu – T.O.P. 
office [16/3 tot 27/4] ❑ ‘groep’ – Pieter 
De Clercq, Roos van Dijk, Jeanne van 
Heeswijk, Mirjam Kuitenbrouwer, Kas 
Oosterhuis/Ilona Lénárd, Elian Somers 
[16/3 tot 27/4] ❑ ‘Hyperbody i.s.m.TU 
Delft’ – Dieter Vandoren, Christian 
Friedrich, Serban Bodea, Hive Systems 
(Tomasz Jaskiewicz, Chris Kievid, Stefan 
Dulman) … [16/3 tot 27/4]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Opaque Palace’ – Anne Wenzel 
[tot 5/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Crime Was Almost Perfect’ 
– Allen Ruppersberg, Guillaume Bijl, Lili 
Reynaud-Dewar, Pierre Huyghe, Jill 
Magid, Markus Schinwald, Jim Shaw… 
[tot 27/4]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse 
kunst na 1945’ [tot 6/9/2015] 
❑ ‘Gedeelde passie. Een keuze uit 
aanwinsten 2008–2013’ – Paul van der 
Eerden, Maria Roosen, Constant, Alex 
van Warmerdam… [tot 11/5] 
❑ ‘de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 
2014’ – Giorgio Andreotta Caló, Floris 
Kaayk, Maartje Korstanje, Emmeline de 
Mooij, Emma van der Put [tot 11/5] 
❑ ‘Unisono 27: Brilliant Punitive Raids’ 
– Juul Hondius [tot 11/5] 
❑ ‘Wederopbouwarchitectuur’ [28/3 tot 
29/6]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Seasons in Hell’ – Brandon Ballengée 
[tot 29/6] ❑ ‘ManuFacta. Weefwerken 
van Annie Schreurs en handwerken uit de 
museumcollectie’ [tot 15/6]

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)
❑ ‘Recente schilderijen’ – Theo Kuijpers 

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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Personalia

Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. In 
2012 verscheen onder de titel Wijnvlekken 2006-2011 het 
negende deel van zijn Verzamelde Opstellen (samenstelling 
Christophe Van Gerrewey & Mil De Kooning, uitgave WZW 
Editions & Productions, Vakgroep Architectuur & Steden-
bouw, Universiteit Gent).
Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstel-
ler van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandes-
tine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/De 
Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).
Eric Corijn Cultuurfilosoof  en sociaal wetenschapper. Hij 
is stichter van de onderzoeksgroep COSMOPOLIS, City, 
Culture & Society, ondervoorzitter van het Brussels Studies 
Institute en directeur van de Brussels Academy. Hij was 
jarenlang lid van de jury Stadsvernieuwing van Vlaanderen. 
Recente publicaties: Kan de stad de wereld redden? Teksten van 
Eric Corijn (red. Sofie Vermeulen/Eefje Vloeberghs/Bas Van 
Heur/Celine Oosterlynck/Jessica van de Ven, Brussel, VUB 
Press, 2012); Waarheen met Brussel (Brussel, VUB Press, 
2013; Frans versie: Ou va Bruxelles).
Joachim Declerck Medeoprichter en directeur van denk-
en-doe-tank Architecture Workroom Brussels. Architecture 
Workroom werkt samen met publieke en private partijen 
aan het opzetten en coördineren van prospectieve ontwerp-
studies, die tot doel hebben innovatieve antwoorden te ont-
wikkelen op maatschappelijke en stedelijke uitdagingen. 
Het wil tevens bijdragen aan de internationale ontwikke-
ling en uitwisseling van kennis en expertise op het gebied 
van het ontwerp, door middel van publicaties, conferenties, 
tentoonstellingen en residentieprogramma’s.
Marc De Cock Oud-voorzitter van de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) (1979-1995). 
Gewezen lid van de Toezichtscommissies van het Museum 
voor Schone Kunsten en het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent.
Michiel Dehaene Studeerde Architectuur aan de 
KULeuven en behaalde in 1997 een master in Urban Design 
aan Harvard University, Cambridge (MA). In 2002 promo-
veerde hij aan de KULeuven met een proefschrift over de 
Britse ‘survey-beweging’ en haar rol in de ontwikkeling van 
de stedenbouwkunde als een onafhankelijke discipline in de 
eerste helft van de 20ste eeuw. Hij was als assistent-profes-
sor Stedenbouwkunde verbonden aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven (2004-2011) en doceerde 
Stadsontwerp in het kader van de European Master in 
Urbanism aan de KULeuven (2002-2011). Sinds 2012 is hij 
hoofddocent Stedenbouw van de Vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw van de Universiteit Gent. De inaugurale lezing 
uitgesproken bij zijn aantreden verscheen in 2013 onder de 
titel Tuinieren in het Stedelijk Veld (Gent, A&S/books).
Pierre Hebbelinck Architect. Woont en werkt te Luik. Hij 
staat samen met Pierre De Wit aan het hoofd van het Luikse 
architectenbureau Atelier d’Architecture (www.pierreheb 
belinck.net), en leidt tevens de uitgeverij Les Editions 
Fourre-Tout.
André Loeckx Emeritus hoogleraar aan het departement 
Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de 
KULeuven. Zijn academische interesse betreft processen 
van modernisering en stedelijke vernieuwing, bekeken van-
uit de discipline van architectuur en stedenbouw. Hij kan 
terugblikken op jarenlange samenwerking met UN Habitat 
in de internationale context en met het Stedenbeleid/de 
Stadsvernieuwing van de Vlaamse Gemeenschap. 
Bart Meuleman Theatermaker, schrijver en dichter. De 
voorbije jaren maakte hij voorstellingen voor Toneelhuis, 
KVS en NTGent, waaronder de monoloog Martens (2006) 
en twee voorstellingen op basis van het werk van Maurice 
Gilliams: Gregoria (2011) en De man in de mist (2012). Met 
Paul Verrept maakte hij een reeks prentenboeken rond het 
figuurtje mijnheertje Kokhals. Met Herwig Ilegems schreef  
en regisseerde hij de komische serie Duts voor Canvas 
(2010). Op 23 januari ging zijn voorstelling De verwonde-
ring in première in de Bourlaschouwburg te Antwerpen.
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).
Ernst van Alphen Hoogleraar Literatuurwetenschap aan 
de Universiteit Leiden. Zijn boek Staging the Archive: Art and 
Photography in Times of  New Media verschijnt binnenkort bij 
Reaktion Books in Londen.

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.

Where and how can Flanders become urban? A conversation on 
‘glocality’. Panel discussion with Eric Corijn, Joachim Declerck 
and André Loeckx, moderated by Michiel Dehaene 
In this panel discussion moderated by Michiel Dehaene (associate 
professor at the Department of  Architecture and Urban Planning, 
Ghent University), one urban sociologist (Eric Corijn, Brussels) 
and two architects/urban developers (Joachim Declerck and 
André Loeckx) reflect on (g)localism and the urban (in Flanders). 
Running threads through the discussion are the relation between 
globalism and urban identity, and Flanders’ problematic relation 
to urbanity – its lack of  ‘urban’ or ‘metropolitan’ qualities, and the 
problems these deficits cause when it comes to dealing with other-
ness and difference in a globalizing world.

Flanders – urban condition – Brussels

A letter from Pierre Hebbelinck to Geert Bekaert, and a response 
from Geert Bekaert
In a long letter written in 2009 by the French-speaking Belgian 
architect Pierre Hebbelinck (Liège) to the Flemish (Dutch-speaking) 
architecture critic Geert Bekaert (Antwerp), the former reflects on 
(his belief  in) the potential of  a local identity for architecture. In a 
short response, Bekaert criticizes the way in which Hebbelinck 
opposes the ‘local’ and the ‘universal’, arguing that every local 
impulse is always inhabited by its pursuit of  ‘universality’. 

Local identity – architecture

Bart Meuleman – XXIX. Always further from the world
This is a fragment from the novel De jongste zoon [The Youngest 
Son], to be published in May 2014 by Querido, Amsterdam, in 
which the author recounts how he discovered abstract art (espe-
cially Piet Mondriaan) in a book he received from his father, at the 
time when he was still living in the parental home in the small pro-
vincial town Turnhout. Meuleman reflects on the role of  (his iden-
tification with) radical and severe abstract art in his struggle for 
emancipation as a young man.

Piet Mondriaan – abstract art – Turnhout

Ernst van Alphen – Saturated with Time. On Awoiska van der 
Molen’s Photography
This essay is an analysis of  the work of  Dutch photographer 
Awoiska van der Molen (°1972). In the vein of  Vilém Flusser’s 
book Philosophy of  Photography, the author discusses what kind of  
‘translations from world to image’ take place in Van der Molen’s 
photos. These ‘translations’ are threefold: the translation from 
colour to black and white, the translation of  time, and the transla-
tion of  space. An important thread in Van Alphen’s essay is the 
experience of  time in Van der Molen’s photographs, which he 
analyses by using Henri Bergson’s concept of  durée.

Awoiska van der Molen – Photography – Henri Bergson –  
Vilém Flusser

Koen Brams & Dirk Pültau – From ‘Jeugd en Plastische Kunst’ 
to the Forum exhibitions: contemporary art in Ghent (in the six-
ties). Conversation with Marc De Cock, former president of  the 
‘Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst’, Ghent 
In this conversation Marc De Cock, former president of  the 
‘Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst’ (V.M.H.K.) 
[Association for the Museum of  Contemporary Art] in Ghent (1979-
1995), talks about his commitment to the world of  contemporary 
art during the sixties. At the beginning of  the decade, De Cock got 
acquainted with Karel Geirlandt, the first president of  the aformen-
tioned Association, which had been established in 1957. He became 
a member of  the V.M.H.K. and from 1962 onwards assisted 
Geirlandt in organizing exhibitions of  contemporary art in Ghent: 
the second and third Forum-exhibitions (1962 and 1963) and, in 
1964, the exhibition Figuratie en defiguratie. De menselijke figuur sed-
ert Picasso [Figuration and defiguration. The human figure since Picasso]. 

Marc De Cock – Jeugd en Plastische kunst – Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) – Karel Geirlandt 
(1919-1989) – Forum (exhibitions on contemporary art, Ghent, 
1961, 1962 & 1963) – Figuratie en defiguratie (Ghent, Museum 
of  Fine Arts, 1964)
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