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‘Ook in de cultuursector is het een 
beetje survival of  the fittest’, liet Vlaams 
minister voor Cultuur Sven Gatz op-
tekenen toen de besparingen voor de 
culturele sector bekend raakten. Met 
the fittest bedoelde Charles Darwin – op 
wie dit gezegde teruggaat – zij die zich 
‘het best aanpassen aan de omgeving’, 
lees in dit geval: die conform aan de 
heersende marktlogica voor eigen 
inkomsten weten te zorgen. De Witte 
Raaf  is zoals dat heet een ‘moeilijk 
product’: enerzijds haalt het tijdschrift 
bijna veertig procent van het budget 
uit eigen inkomsten, anderzijds wil 
het – om principiële redenen – gratis 
ter beschikking liggen. De nieuwe be-
sparingsronde noopt ons er andermaal 
toe om een oproep te doen aan ieder die 
ons een warm hart toedraagt: neem een 
(steun)abonnement (25 of  50 €), bestel 
onze boeken op internet, of  schaf  u de 
geweldige editie aan die Gert Verhoeven 
realiseerde voor het recente nummer 
over ‘Vlaams nationalisme en Cultuur/
De Kunsten’ (slechts 68 €).
 Dit nummer opent met een essay van 
Camiel van Winkel over drie films die in 
2011 in de zalen kwamen: Shame van 
Steve McQueen, The Invader van Nicolas 
Provost en Code Blue van Urszula 
Antoniak. Op het eerste zicht lijkt het 
– (aberrante) sexuele – gedrag van de 
hoofdpersonages in deze films psycho-
logisch en ethisch op een aanvaardbare 
manier te worden gekaderd. Door de 
films naast elkaar te leggen, en onder 
meer in te zoomen op allegorische 
elementen (zoals de architectonische 
setting), legt Van Winkel echter een 
complexe betekenisstructuur bloot die 
‘doortrokken [is] van de sociale con-
tradicties van een economisch systeem 
dat gebaseerd is op wensvervulling en 
vraagstimulans’. Zijn tekst is een gepas-
sioneerd betoog voor een gelaagde en 
structurele lezing van film.
 Koen Brams & Dirk Pültau gingen in 
gesprek met Paul De Vylder over zijn 
beeldend werk tot 1973. De Vylders 
traject is ongemeen spannend. Tot 
ongeveer 1970 laat zijn ontwikkeling 
zich lezen als een steeds grondiger afre-
kening met het artistieke subject, wat 
uitmondt in de strikt ‘mathematische 
verbeelding’ van zijn cybernetische 
kunst. Onder invloed van de reacties 
op zijn werk, maar vooral van zijn lec-
tuur van filosofen als Adorno maakt hij 
een ‘dialectische omslag’, en kantelt 
zijn werk in een bijtende kritiek op het 
positivistische geloof  dat door de cyber-
netica wordt uitgedragen en dat hijzelf  
een tijdlang heeft omarmd.
 Christophe Van Gerrewey ontdekt 
een uiterst coherent programma in 
Ana Torfs’ recente tentoonstelling 
Echolalia in WIELS: ‘een archeologie 
of  een cultuurgeschiedenis van de ta-
lige communicatie, met een alledaagse 
en actuele epiloog’. Olav Velthuis & 
Svetlana Kharchenkova bezochten de 
tentoonstellingen in het UCCA (Beijing) 
en Witte de With (Rotterdam) over de 
Nederlandse curator Hans van Dijk, die 
zich als een van de eersten toelegde op 
Chinese hedendaagse kunst. Ondanks 
het gebrek aan contextualisering van 
Van Dijks traject, waarderen de auteurs 
de tentoonstelling voor het portret dat 
ze biedt van een type curator dat ‘zich 
bescheiden en in dienst van de kunste-
naars opstelt, en weinig geeft om eigen 
roem en gewin’. Faby Bierhoff  analy-
seert Manifesta 10 in Sint-Petersburg 
en houdt de controversiële beslissing 
van de Manifesta-directie tegen het 
licht om de tentoonstelling in Sint-
Petersburg te laten plaatsvinden. Er 
blijken alvast heel wat argumenten te 
zijn om te stellen dat deze Manifesta 
‘niet – of  in ieder geval niet in deze con-
stellatie – had moeten plaatsvinden’…

CAMIEL VAN WINKEL

De puritein wilde een beroepsmens zijn – wij 
moeten het zijn. Want sinds de ascese uit de 
monnikencel naar het beroepsleven werd 
getransporteerd en de wereldse moraal ging 
domineren, droeg ze het hare bij aan het opbou-
wen van die imposante kosmos van de moderne, 
aan de technische en economische voorwaarden 
van de mechanisch-machinale productie gebon-
den economische orde, die vandaag de dag de 
levensstijl van alle individuen die in dit rader-
werk worden geboren – niet alleen van de direct 
economisch betrokkenen – met een onweer-
staanbare dwang bepaalt en misschien zal bepa-
len tot de laatste ton fossiele brandstof  is opge-
brand. In Baxters ogen zou de zorg om materiële 
goederen slechts als ‘een dunne jas die men elk 
moment kon uittrekken’ op de schouders van de 
heilige moeten liggen. Maar het noodlot bepaal-
de dat deze jas een staalhard omhulsel werd.1

 Max Weber

Shame, de voorlaatste film van Steve 
McQueen, heeft een al te duidelijk thema. 
Het lijkt evident dat het taboe van de seks-
verslaving wordt aangekaart. Het publici-
teitsapparaat dat de film naar ons toe bracht, 
deed daar niet dubbelzinnig over. Ook de film 
laat er geen misverstand over bestaan welke 
problematiek hij behandelt. Het is alsof  het 
gebrek aan zelfinzicht van de hoofdpersoon 
gecompenseerd moest worden op het niveau 
van het filmmedium zelf. Wanneer we 
Brandon bezig zien met hoeren, is de toon-
zetting negatief: te veel seks is niet lekker; 
deze man is ziek. Er klinkt tragische viool-
muziek. Dit is een ernstig geval, horen we 
een denkbeeldige voice-over zeggen.
 Misschien dient dit ideële kader om te ver-
hullen dat aspecten van bedwelming, 
gewenning, herhaling en verslaving in 
zekere mate inherent zijn aan de bioscoo-
pervaring zelf. Net als Brandon wil de film-
bezoeker zichzelf  voor korte tijd verliezen, 
en verdwijnen in de schoot van de tijd. Maar 
film is ook een seismisch medium, in de zin 
van Walter Benjamin: een medium dat tril-

lingen registreert. In die trillingen raakt het 
individuele aan het collectieve, en het per-
soonlijke aan het maatschappelijke. Seks is 
zo’n trilling – een prikkeling in het lichaam 
die voortkomt uit de spanning tussen exter-
ne impulsen en interne processen. Seks gaat 
nooit alleen maar over seks. In de seksuele 
daad reproduceer je elke keer opnieuw de 
geschiedenis van de menselijke soort en het 
drama van je eigen conceptie. Neuken is de 
relatie met je vader en moeder uitpluizen – 
een eeuwige terugkeer naar de oerscène, en 
een eerbetoon aan twee oude mensen die 
ook niet precies wisten wat ze deden. Het is 
een gecompliceerde performatieve modus 
die je in contact brengt met je stam en die je 
tegelijk op jezelf  terugwerpt.
 Dit essay biedt een analyse en interpreta-
tie van drie films uit 2011, die ieder op hun 
eigen manier het genoemde seismische 
potentieel exploiteren: Shame van Steve 
McQueen, The Invader van Nicolas Provost 
en Code Blue van Urszula Antoniak. In ver-
gelijking met Shame doen de twee andere 
films het zonder de façade van een ‘verant-
woord’ thema. Niettemin maakt een geza-
menlijke behandeling duidelijk dat ook in de 
film van McQueen, onder de aangedikte 
verslavingsthematiek, allegorische aspec-
ten aanwijsbaar zijn die niet in het opper-
vlakteverhaal voorkomen – en er ook niet in 
passen. 

De oorsprong van de wereld

Een eerste allegorisch element dat deze films 
met elkaar delen is de architectonische set-
ting. Binnen de grootstedelijke omgeving 
waar de levens van de drie hoofdpersonen 
zijn gesitueerd, bevinden zich capsules van 
strakke, moderne architectuur – comforta-
bel gestoffeerde cellen van glas, staal en 
beton. Cruciale scènes in de films spelen 
zich hier af. Brandons New Yorkse apparte-
ment is een hedendaagse laptopwoning, 
compact en spaarzaam ingericht – een stijl-
volle flat voor een alleenstaande yup. 
Amadou, de dakloze Afrikaanse immigrant 

die in Brussel belandt en om wie het verhaal 
van The Invader draait, brengt met een rijke 
blanke vrouw een middag en een nacht 
door in een weelderig designappartement. 
En Marian, de ziekenhuisverpleegster uit 
Code Blue, woont in een modernistische 
woontoren met grote ramen aan de rand 
van een Nederlandse stad. Verspreid door 
haar flat staan onuitgepakte verhuisdozen, 
en op de vloer ligt een los matras. Uit een 
gesprek tussen Marian en een arts blijkt dat 
ze in veel verschillende ziekenhuizen heeft 
gewerkt, en steeds na korte tijd weer ver-
trekt. Het allegorische potentieel van de 
moderne architectuur, als indicator en 
katalysator van vervreemding en ontworte-
ling, wordt verscherpt door de quasitrans-
parantie van de ruimte en het riante uit-
zicht naar buiten. De grote ramen zijn een 
ironisch commentaar op het onvermogen 
van de hoofdpersoon om haar eigen situatie 
te overzien. 
 Dat voor Brandon en Amadou iets verge-
lijkbaars geldt, blijkt uit een markante scène 
die zowel in Shame als in The Invader voor-
komt. We zien de hoofdpersoon met een 
vrouw, staand voor een groot raam in een 
hoog gebouw; beiden zijn naakt; de vrouw 
leunt met twee handen voorover tegen het 
glas, terwijl de man haar achterlangs pene-
treert. In Shame gaat het om een hotelka-
mer met uitzicht op de haven en de Hudson, 
waar Brandon een prostituee heeft laten 
komen. Het is midden op de dag. Terwijl hij 
met haar bezig is, kijkt de camera over zijn 
schouder mee door het raam naar buiten en 
naar beneden, waar auto’s langs razen en 
vracht wordt verscheept. In The Invader 
heeft Amadou seks met de vrouwelijke pro-
jectontwikkelaar die hij heeft verleid, staand 
voor het grote raam van het Brusselse 
appartement dat zij gebruikt als pied-à-ter-
re en gastenverblijf. Ook hier leunt de vrouw 
voorover tegen het glas terwijl ze van achte-
ren genomen wordt. De harde stoten van 
zijn onderlichaam tegen het hare suggere-
ren dat ze de glazen capsule gezamenlijk 
willen doorbreken; maar dat is een moge-
lijkheid die altijd virtueel zal blijven, want 

Fantasie, economie, wensvervulling  
en vraagstimulans

Over Shame (Steve McQueen), The Invader (Nicolas Provost) en Code Blue (Urszula Antoniak)
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deze man en deze vrouw bewonen aparte 
capsules in ver uiteengelegen delen van het 
universum.
 Het kan geen toeval zijn dat een dergelijke 
scène in beide films voorkomt. Neuken ter-
wijl je in een hoog gebouw voor een groot 
raam staat, berust op een verlangen naar 
lichtheid en bevrijding. Het tendeert naar 
een droomstaat waarin het individu niet 
langer wordt neergedrukt door ‘de zorg om 
materiële goederen’. Terwijl ze het wijdse 
stedelijke panorama absorberen – niet 
alleen met hun ogen, maar met hun hele 
lichaam – laten de neukende personages 
hun genot uitstromen over de wereld tot het 
er uiteindelijk mee samenvalt. De visuele 
projectie van de lust door het venster naar 
buiten maakt dat de seksuele extase grote, 
zelfs grootstedelijke proporties aanneemt.
 Neuken voor het raam is het tegenoverge-
stelde van eten voor de televisie. De tv maakt 
dat je je maaltijd naar binnen werkt zonder 
ervan te genieten – of  zelfs zonder te proe-
ven. Het elektronische beeld zuigt je op en 
drukt je lichamelijke ervaring weg. De kijker 
met een bord eten op schoot wordt inge-
schakeld in het mediale circuit van ‘kana-
len’ en ‘stations’. Neuken voor het venster 
in een hoog gebouw berust juist op de fanta-
sie van het doorbreken van dat circuit; het 

venster is het scherm waarop die fantasie 
wordt geprojecteerd. Het orgasme brengt 
een climax aan in het non-lineaire beeld 
van de stad en het stedelijk leven daar bene-
den – de wereld van arbeid en economie; 
transport en transacties; tijdsdruk, routine 
en sleur. Dit geeft een zekere logica aan het 
feit dat de scène zich in beide films afspeelt 
bij daglicht en op een normale werkdag.
 Maar de ironie is dat Brandon deze nar-
cistische fantasie alleen kan realiseren op 
basis van een economische transactie met 
een vrouw die van seks haar beroep heeft 
gemaakt. In eerste instantie gaat hij naar 
het hotel met Marianne, een collega met 
wie zich het begin van een romantische ver-
houding aftekent. Maar eenmaal in bed met 
haar verliest hij zijn erectie. Als Marianne 
na deze anticlimax vertrokken is, wordt 
haar plaats in de hotelkamer direct ingeno-
men door de bestelde prostituee, met wie 
Brandon de beschreven raamscène opvoert. 
Hij heeft kennelijk een ‘harde’ (professione-
le) vrouw nodig om zelf  hard te worden. 
Romantische gevoelens voor een vrouw 
maken hem zacht. Later zal nog blijken dat 
de tijdelijke erectiestoornis een signaal is 
van de op handen zijnde ineenstorting van 
zijn wereld – een rigide structuur die plotse-
ling verslapt.
 Amadous problemen lijken van een 
geheel andere orde. Hij heeft geen hoer 
nodig om een hoogtepunt te bereiken. Maar 
Agnès, de vrouw met wie hij staand voor 
het raam van haar appartement de liefde 
bedrijft, heeft indirect wel degelijk een eco-
nomische relatie met hem: zij is de project-
ontwikkelaar in wier bouwproject hij na 
aankomst in Brussel aan het werk is gezet. 
Zonder het te weten is zij medeplichtig aan 
zijn uitbuiting door een bende mensen-
smokkelaars.
 De twee mannelijke hoofdpersonen van 
Shame en The Invader zijn door onzichtbare 
draden met elkaar verbonden. Wat ze 
gemeen hebben is een moeizame inpassing 
in de wereld van de arbeid en het neolibera-
le kapitalistische systeem. Vijftig minuten 
na het begin van Shame krijgt het publiek 
terloops te horen dat ook Brandon een 
immigrant is; op zijn tiende is hij vanuit 
Ierland naar de Verenigde Staten gekomen. 
Met zijn goedbetaalde kantoorbaan staat hij 
er in materieel opzicht weliswaar veel beter 
voor dan Amadou, wiens ‘carrière’ in het 
rijke Westen begint in de hel van sloop- en 
renovatiewerken, en die het geld dat hij ach-
ter de drilboor verdient direct moet afgeven 
om zijn schuld bij de mensensmokkelaars in 
te lossen. Het feit dat beide mannen immi-
granten zijn, is niettemin veelzeggend. Door 
de aandacht te richten op het moment van 
binnenkomst in het economische systeem, 
wordt indirect bevestigd dat dat systeem wel 
degelijk een buitenkant heeft – dat er voor-
bij de horizon van ‘onze’ wereld nog een 
hele andere wereld ligt. 
 Een luxeappartement is de materialise-
ring van de welvaart en de maatschappelij-
ke status die beide immigranten ambiëren, 
maar zelfs Brandon, die in zo’n apparte-
ment woont, kan zich die status niet werke-
lijk eigen maken, of  tegenover zichzelf  ver-
antwoorden. Zijn vermeende seksverslaving 
is geen geïsoleerd gegeven, maar het symp-
toom van een dieper of  elders liggend pro-

bleem. Nog los daarvan mist hij de onbe-
vangenheid van Amadou, die zonder 
schroom de vrouw benadert die hij tot de 
zijne wil maken. Ondanks hun verschillen-
de posities op de maatschappelijke ladder is 
seks voor beide mannen de enige manier om 
contact met anderen te krijgen. Terwijl dit 
bij Brandon wijst op een verondersteld psy-
chisch probleem, is de seksuele verleiding 
voor Amadou juist een uitweg – een kans 
om zijn benarde sociaal-economische situ-
atie in korte tijd te verbeteren. Al bij zijn eer-
ste stappen op Europese bodem krijgt hij 
deze oplossing expliciet voorgespiegeld. 
 Wanneer Amadou in de openingsscène 
van de film letterlijk aanspoelt in Europa, op 
een zonnig nudistenstrand ergens in het 
zuiden van het continent, komt hij meteen 
oog in oog te staan met een jonge, naakte 
vrouw. Ze is van haar handdoek in het zand 
opgestaan en naar de plek gelopen waar hij 
op dat moment uit de zee kruipt. Net daar-
voor, in het allereerste beeld van de film, 
hebben we haar uitgestrekte lichaam van 
dichtbij gezien, in een strak afgesneden 
kader van kin tot knie, met de kut midden in 
beeld – een compositie duidelijk ontleend 
aan L’Origine du monde van Gustave Courbet. 
De camera zoomt uit en wijkt terug, terwijl 
de vrouw overeind komt en in de richting 
van de zee loopt. In de marge van het beeld 
bewegen zich andere naakte strandgasten, 
wier aandacht eveneens getrokken is door 
de groep aanspoelende bootvluchtelingen. 
De vrouw die, anders dan de nudisten om 
haar heen, jong, slank en aantrekkelijk is, 
loopt verschillende drenkelingen voorbij en 
gaat recht op Amadou af, die een halfdode 
vriend door de branding het strand op 
sleept. Ze blijft staan en kijkt hem langdurig 
aan, met een peilende, enigszins peinzende 
blik. Als Amadou in zijn drijfnatte kleren 
moeizaam overeind gekomen is, staan de 
twee zonder iets te zeggen tegenover elkaar. 
Het lijken buitenaardse wezens afkomstig 
van verschillende planeten, op zoek naar 

een gemeenschappelijke golflengte om te 
kunnen communiceren. Op het moment 
dat dit woordloze contact kennelijk is 
gelegd, schiet er paniek in de gelaatsuit-
drukking van de wedergeboren zwarte 
man, onderstreept en versterkt door scher-
pe glissandi op de geluidsband. De camera, 
die dit van nabij registreert, begint te 
schommelen en wijkt achteruit. Het is alsof  
Amadou door de blanke vrouw in enkele 
ogenblikken zijn nieuwe identiteit krijgt 
‘geüpload’ – de non-identiteit van een dak-
loze en sans-papier. Maar de informatie-
stroom – abstract weergegeven door de tun-
nelsequens die hier direct op volgt – bevat 
meer dan dat; ze leert hem in een flits alles 
wat hij moet weten over zijn nieuwe sociale 
status, over het leven dat hem te wachten 
staat, over de stad waar hij zal wonen en de 
mensen die daar zijn, hun gewoonten, hun 
zeden, de verhouding tussen de seksen, de 
macht van het geld, de exploitatie. Zijn ont-
moeting met deze blanke vrouw, die hem in 
zekere zin met haar kut het continent op 
heeft gesleept, is een ware openbaring. In 
haar blik en haar gedaante – het allereerste 
wat hij van Europa ziet – herkent hij de sleu-
tel tot zijn komende carrière: zijn seksuele 
aantrekkingskracht op welgestelde blanke 
vrouwen. Dit is voor hem de ‘oorsprong van 
de wereld’ – het begin van een nieuw leven, 
zijn entree tot de decadente welvaart van 
Europa, waar goed verdienende midden-
klasseburgers naar naaktstranden en 
parenclubs gaan om ‘zichzelf  te zijn’. 

De zorg voor de ander

Het filmmedium kan onzichtbare en globale 
sociaal-economische processen slechts in 
beeld brengen als daarvoor een concrete 
visuele gedaante gevonden wordt, een alle-
gorische vorm die intuïtief  te bevatten is.2 
Architectuur leent zich bijzonder goed voor 
het creëren van dergelijke allegorieën. In de 
moderne economie zijn gebouwen in de eer-
ste plaats investeringsobjecten. Dit is de 
wereld van het onroerend goed: gestold 
kapitaal, gegoten in de universele mal van 
winstberekening, projectontwikkeling en 
financiële degelijkheid. De erfenis van het 
Nieuwe Bouwen – geometrische vormen, 
platte daken en overkragingen, veel glas en 
kaal beton – werkt nog steeds door in de 
hedendaagse designarchitectuur. Dit forme-
le vocabulaire is de nulgraad van het moder-
ne; een quasitijdloos register dat zich onder 
allerlei omstandigheden snel en efficiënt laat 
realiseren. Maar de kale luxe van glas, staal 
en beton wijst ook op de dualiteit van ascese 
en hedonisme in de leefstijl van de moderne 
welvaartsmens: zowel ‘genieten’ als ‘afzien’ 
zijn modi van individuele zelfrealisatie. Het 
is geen toeval dat het uiterlijke verschil tus-
sen kantoor- en woongebouwen in de canon 
van de hedendaagse architectuur steeds 
kleiner wordt: het verschil tussen werk en 
vrije tijd wordt immers ook steeds kleiner. 
Het kantoor en het appartement zijn twee 
omgevingen gericht op hetzelfde ideaal van 
welzijn en zelfontplooiing. Op beide plekken 
werkt de mens aan zichzelf. Het standaard-
kantoor heeft een loungeplek gekregen, en 
thuis staat een computer in de living.
 Volgens de analyse van Max Weber is de 
geest van het kapitalisme doortrokken van 
de protestantse ethiek van zelfbeheersing, 
tucht en ascese. De ware gelovige eert God 
door hard te werken; zijn leven staat in het 
teken van nijverheid en spaarzaamheid, 
hetgeen vrijwel automatisch tot het verga-
ren van rijkdom leidt. Weber wees al in 
1920 op de onvermijdelijke uitkomst van 

Steve McQueen

Shame, 2011: circulatie van Brandon door zijn
appartement

Steve McQueen

Shame, 2011: projectie van het genot naar buiten

Nicolas Provost

The Invader, 2011: in de glazen capsule met Agnès 
(Stefania Rocca)

Nicolas Provost

The Invader, 2011: aankomst van Amadou  
(Isaka Sawadogo) in Europa

Steve McQueen

Shame, 2011: Brandon (Michael Fassbender) met laptop en afhaalmaaltijd
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dit proces, dat maakt dat de geest van ascese 
langzamerhand verdwijnt uit het harnas 
van materialisme en werelds bezit. Hier ligt 
misschien de allegorische betekenis van de 
architectuur in de besproken films. De ‘zorg 
om materiële goederen’ is gestold tot een 
kaal en leeg staketsel van glas, staal en 
beton. Brandons spartaanse appartement 
drukt ascese uit, maar faciliteert intussen 
zijn hang naar seksuele bevrediging en 
genot, onder het mom van een hedendaag-
se leefstijl. Hij eet een afhaalmaaltijd met 
zijn laptop geopend voor zich op tafel – een 
portaal naar de wereld van pornografie en 
betaalde webcamseks. 
 Marian, de hoofdpersoon uit Code Blue, 
woont in vergelijkbare condities, maar is in 
veel opzichten Brandons tegenpool: geen 
hedonistische yup, maar een uitgemergel-
de, neurotisch-ascetische figuur die als een-
ling door het leven gaat. Ze woont als een 
dakloze in haar eigen appartement, tussen 
dozen, altijd klaar om weer naar elders te 
vertrekken. Ze doet alleen een keer bood-
schappen wanneer een bevriend stel komt 
eten. Haar manier van leven is een vorm 
van vergeestelijking die aan het pathologi-
sche grenst. Ze leeft volkomen voor haar 
beroepsidee, dat ze tot een harde kern heeft 
teruggebracht: hulp bieden aan ernstig 
zieke mensen door hun einde te versnellen. 
Volgens Weber komt de modern-rationele 
leefwijze op basis van een beroepsidee oor-
spronkelijk voort uit de protestantse plichts-
betrachting tegenover God, maar ook bij 
Marian is de religieuze motivatie uit haar 
bestaan verdwenen, en resteert van de asce-
se slechts een lege huls. 
 Haar beleving van seksualiteit is door-
trokken van dood en geweld. Ze heeft het 

meest intieme contact met haar patiënten, 
op het moment dat zij ze uit hun lijden ver-
lost. Thuis observeert ze op een avond door 
haar picture window de verkrachting van een 
vrouw in het veld voor haar flat. Ze kijkt 
ernaar zonder iets te doen. De volgende och-
tend zoekt ze de plek op waar het is gebeurd. 
Ze vindt een gebruikt condoom en neemt dat 
mee naar huis. Daar trekt ze haar broek en 
onderbroek uit en laat het sperma uit het 
condoom over haar naakte dijbeen lopen, 
terwijl ze haar kut aanraakt en begint te 
masturberen. De huid van haar bovenbenen 
is bedekt met oude littekens – vermoedelijk 
sporen van zelfverminking. 
 Marians favoriete film is Doctor Zhivago, 
en tegen haar buurvrouw zegt ze dat ze een 
‘zachte’ minnaar heeft. Maar ze haalt een 
man in huis die aan zijn gerief  komt door 
haar in elkaar te slaan. De eerste keer dat ze 
hem opmerkt, is in de bus op weg naar huis. 
Zij zit op een stoel; hij staat vlak naast haar; 
ze snuift discreet de geur van zijn kruis op. 
Als hij uitstapt, volgt ze hem naar een video-
theek waar hij gehuurde pornofilms terug-
brengt. Ze huurt vervolgens precies dezelfde 
films en speelt die ’s avonds thuis op haar tv 
af, terwijl ze naakt een deur van haar appar-
tement bloedrood verft. Het schijnsel van 
het televisiescherm, met de copulerende 
lichamen, is het enige licht dat ze daarbij 
gebruikt. Het gekerm en gesteun van de 
pornoacteurs galmt door de kale ruimte 
van haar flat.
 In het neoliberale klimaat van vandaag is 
de zorg voor de ander een pijnlijk probleem 
geworden. Het imperatief  om te genieten, 
als individuele consument van geprefabri-
ceerd geluk, valt moeilijk te rijmen met ziek-
te en afhankelijkheid. Hoe te zorgen voor 
iemand die niet in staat is om zichzelf  te red-
den? Het echte drama van ziekte en aftake-
ling is in dat licht niet het fysieke lijden, 
maar het gênante verlies van persoonlijke 
autonomie en zelfredzaamheid, plus het 
onvermogen om nog van het leven te genie-
ten en uiting te geven aan dat genot. Door 
haar werk als ziekenhuisverpleegster wordt 
Marian dagelijks met dit probleem gecon-
fronteerd, en vanuit haar ascese kiest ze 
voor een radicale oplossing – hoewel het 
juister zou zijn om te zeggen dat ze gekozen 
wórdt, zo dwangmatig is haar gedrag. Ze 
geeft keer op keer toe aan een doodsverlan-
gen dat ze op haar patiënten projecteert. 
Onvrijwillige euthanasie is de methode 
waarmee Marian het probleem van de zorg 
voor de ander kortsluit. Maar haar solitaire 
handelen roept de vraag op wiens probleem 
ze daarmee eigenlijk oplost.
 Tijdens een rookpauze spreekt een collega 
haar aan, een jonge vrouw die onbewust de 
taal van een tussen reclameblokken inge-
klemde televisiepsycholoog heeft geïnterna-
liseerd: ‘Je moet goed zijn voor jezelf. Als je 
niet goed bent voor jezelf, dan ben je ook 
niet goed voor iemand anders. Ga gewoon 
wat leuks doen. Echt hoor. Ga shoppen, of  
neuken.’ In Shame is het Brandon die deze 
hedendaagse geluksfilosofie in de praktijk 
brengt, en zelfs nog verder doorvoert. Hij 
belichaamt niet alleen de zelfopgelegde 
dwang om te genieten, maar ook het neoli-
berale onvermogen om voor een ander te 
zorgen, om verantwoordelijkheid te dragen 
voor iemand zonder daarvoor iets terug te 
verwachten. Wanneer zijn jongere zus, met 
de archetypische naam Sissy, na een relatie-
breuk bij hem aanklopt, op zoek naar steun, 
liefde en onderdak, is Brandon niet in staat 
tot een adekwate reactie. Hij gedoogt haar 
aanwezigheid een aantal dagen, maar wijst 
haar hulpvraag uiteindelijk af. Wanneer zij 
zegt: ‘We’re family, we’re meant to look 
after each other’, is zijn reactie: ‘I didn’t give 
birth to you, I didn’t bring you into this 
world.’ Hij noemt haar afhankelijk en een 
parasiet. ‘You’re a burden. You’re just drag-
ging me down.’ Hij heeft een huis en een 
baan, zegt hij, en is tenminste van niemand 
afhankelijk. Dit gesprek tussen broer en zus 
vindt plaats op de bank in Brandons woon-
kamer. Ze schreeuwen niet, maar spreken 
op gedempte toon, als kinderen die hun 
ouders niet willen wekken. We zien hun 
pratende hoofden van dichtbij, met op de 
achtergrond het onscherpe beeld van een 
oude tekenfilm op tv – een verre echo van 
hun kinderjaren, toen ze nog bij elkaar 
waren, verbonden in de huiselijke sfeer.
 De ironie van Brandon is dat hij uiteinde-
lijk ten onder gaat aan de neoliberale ideolo-
gie die hij zelf  uitdraagt. Hij heeft hulp 
nodig, zo suggereert de film, maar 
beschouwt iedereen die niet voor zichzelf  

kan zorgen als een mislukkeling en een 
parasiet. Ook zijn onvermogen om een rela-
tie te beginnen heeft daarmee te maken. Het 
idee dat twee mensen een intiem verbond 
sluiten en voor elkaar zorgen past niet in 
zijn wereldbeeld. 
 In The Invader is het Agnès, de projectont-
wikkelaar, die de neoliberale mentaliteit 
belichaamt. Na één nacht met Amadou wil 
ze van hem af. Het komt niet in haar op om 
hem in haar gastenverblijf  onder te bren-
gen. Ze koopt hem af  met geld. Alleen haar 
homoseksuele zakenpartner biedt Amadou 
bij hem thuis onderdak aan – tot afgrijzen 
van de Afrikaan, die wel begrijpt hoe de 
vork in de steel zit. Amadou zelf  vertegen-
woordigt een tribale vorm van solidariteit 
en zorg voor de ander, zoals blanke wester-
lingen daar een voorstelling van hebben. 
Hij zorgt voor zijn zieke vriend Siaka, met 
wie hij de oversteek naar Europa heeft 
gemaakt, en die niet in staat is om te werken 
en de mensensmokkelaars af  te betalen. 
Amadou stelt voor om dubbel zo hard te 
werken en de schuld van zijn vriend af  te 
lossen, maar de criminelen willen van de 
zieke man af. Korte tijd later blijkt Siaka uit 
het illegale slaapverblijf  te zijn verdwenen. 
Zijn lichaam is waarschijnlijk ergens 
gedumpt.

Wensvervulling en vraagstimulans

Lang geleden heeft Fredric Jameson een kri-
tisch-hermeneutisch model voorgesteld 
voor de analyse van narratieve kunstvor-
men zoals literatuur en film.3 Dit model 
gaat uit van sociale en economische tegen-
stellingen, die in het collectieve bewustzijn 
niet alleen angst en stress opwekken, maar 
ook een verlangen naar verandering, 
omwenteling en verlossing. Het behoort 
volgens Jameson tot de functies van kunst 
en massacultuur in het tijdperk van het 
kapitalisme om deze destabiliserende affec-
ten onder controle te brengen. Dat kan ech-
ter alleen wanneer zij eerst binnen het werk 
in zichtbare of  tastbare vorm worden opge-
roepen: ‘[…] such works cannot manage 
anxieties about the social order unless they 
have first revived them and given them 
some rudimentary expression; we will now 
suggest that anxiety and hope are two faces 
of  the same collective consciousness, so 
that the works of  mass culture, even if  their 
function lies in the legitimation of  the exis-
ting order – or some worse one – cannot do 
their job without deflecting in the latter’s 

service the deepest and most fundamental 
hopes and fantasies of  the collectivity, to 
which they can therefore, no matter in how 
distorted a fashion, be found to have given 
voice.’4 Ideologie en utopie gaan naadloos 
in elkaar over. De ideologische functie van 
de cultuurproductie ligt in de recuperatie 
van het utopische verlangen naar uitbraak 
en omwenteling, dat eerst wordt verwoord, 
maar vervolgens omgebogen of  gesmoord.
 Het gegeven dat juist narratieve kunst-
vormen zich lenen voor een dergelijk 
‘management of  desire’ heeft te maken met 
de temporele dimensie, de lineaire opeen-
volging van handelingen en gebeurtenissen 
volgens een narratieve logica die toewerkt 
naar een onafwendbare ‘oplossing’. Films 
en literaire teksten, zegt Jameson, hebben 
als taak ‘to evolve ‘imaginary resolutions of  
real contradictions’, to use Lévi-Strauss’s 
apt formula: non-conceptual ‘resolutions’ 
in which the very narrative logic itself  – like 
the rebus or the dream – rotates swiftly 
enough to generate an after-image of  
appeasement, of  harmony, and of  conflic-
tual reconciliation […]’.5 Vooral het medi-
um film – in zijn ‘massaculturele’ gedaante, 
maar ook in de meer artistieke verschij-
ningsvorm – heeft karakteristieken die voor 
dit hermeneutische model van belang zijn: 
met name het feit dat het filmverhaal zich 
bijna mechanisch in zijn eigen tijd en ritme 
voor de ogen van de kijker ontrolt, zonder 
mogelijkheid van terug- of  vooruitbladeren, 
sneller of  langzamer lezen. Deze formele 
eigenschap – die in het tijdperk van dvd en 
video-on-demand misschien naar de ach-
tergrond is verdwenen, maar niet wezenlijk 
aangetast – legt een rudimentaire ethische 
bodem onder elk filmverhaal: de handelin-
gen, keuzes en beslissingen van de persona-
ges worden bezien in het licht van hun 
onvermijdelijke consequenties. Dit is een 
primaire filmwet: na A komt B; van het één 
komt het ander; wat er gebeurt, komt voort 
uit wat er eerder is gebeurd; wat mensen 
doen, heeft consequenties, en wat hen over-
komt kan gezien worden als een beloning of  
straf  voor hun eerdere gedrag.6 Aan de zijde 
van het filmpubliek schept dit ruimte voor 
dubbelzinnige vormen van identificatie: 
men kan zich eerst identificeren met een 
personage dat zich overgeeft aan transgres-
sief  gedrag, en zich vervolgens verlustigen 
in de onvermijdelijke correctie en het geweld 
waarmee de ‘bestaande orde’ zich herstelt. 
 De drie films die ik in dit essay bespreek, 
zijn doortrokken van de sociale contradic-
ties van een economisch systeem dat geba-
seerd is op wensvervulling en vraagstimu-
lans. In dat systeem wordt de afzet van 
materiële goederen gestimuleerd door de 
illusie dat ze een antwoord bieden op imma-
teriële behoeften – behoeften die omwille 
van omzet en economische groei perma-
nent in stand moeten worden gehouden. 
Het representatiesysteem dat wensen ver-
vult, creëert op hetzelfde moment een nieu-
we ‘vraag’. De bevrediging is dus altijd 
slechts van korte duur. Het onbewuste ver-
langen van het collectief  om los te breken 
uit deze cyclus van wensvervulling en 
vraagstimulans is gevaarlijk, omdat het de 
werking van de kapitalistische economie 
ondermijnt.
 In Code Blue belichaamt Marian de collec-
tieve fantasie over een ‘instantie’ die onze 
diepste verlangens kan lezen – verlangens 
waarvan we zelf  niet wisten dat we ze had-
den. De patiënten waar zij voor zorgt, besef-
fen niet dat ze eigenlijk dood willen, of  ze 
verzetten zich tegen hun eigen verlangen, 
uit lafheid of  angst. Marian is de ambulante 
intelligentie die dat doorziet en de knoop 
voor hen doorhakt. Vanuit haar materiële 
onthechting is ze in staat om de onbewuste 
doodswens van de patiënt te ‘zien’. Ze vol-
trekt de ultieme wensvervulling en brengt 
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daarmee het raderwerk van de affectieve 
economie tot stilstand. De finaliteit van de 
dood duidt op het verlangen om uit de ein-
deloze consumptieketen te breken. Het is 
ook geen toeval dat we Marian in de film 
bijna niets zien eten of  drinken. Haar uitge-
mergelde lichaam is een voorbode van het 
moment van uittreden uit de cyclus van 
steeds terugkerende behoeften.
 Maar de vraag of  de verpleegster met 
haar ingrijpen werkelijk een goede daad 
verricht, wordt door de film uiteindelijk 
negatief  beantwoord. Marian doet immers 
wel degelijk aan vraagstimulans: ze vervult 
een wens die er vermoedelijk niet was voor-
dat ze contact maakte met de patiënt. De 
collectieve fantasie die ze belichaamt is 
tegelijkertijd een idee waar het collectief  
een diepe angst voor heeft: overgeleverd te 
zijn aan een autoritaire instantie die onze 
diepste verlangens kan lezen. Wie de eigen 
verlangens niet werkelijk kent, kan moeilijk 
bepalen of  het systeem geen onechte ver-
langens bij hem of  haar heeft ingeplant. Dat 
is precies wat Marian doet, en daarvoor 
moet ze worden gestraft, volgens de impera-
tieve structuur van het filmmedium, die 
bepaalt dat alle gedrag passende conse-
quenties heeft. Ze weet ook zelf  dat ze straf  
verdient. Ze zet vrijwillig de deur open voor 
Konrad, haar gewelddadige minnaar. Hij is 
net als zij een min of  meer pathologisch 
geval, maar wanneer hij haar in elkaar 
slaat, handelt hij namens het collectief. De 
fantasie van een genadige instantie die een 
eind aan onze wensen en verlangens maakt, 
moet uiteindelijk met geweld worden afge-
straft en onderdrukt. En het collectief  zelf, 
vertegenwoordigd door het filmpubliek, 
wordt eveneens gestraft, namelijk voor het 
feit dat het die fantasie überhaupt durfde te 
koesteren. Het moet lijdzaam toezien hoe 
Marian door Konrad wordt gemolesteerd.

Sferen

In Shame zijn het lot van Brandon en dat 
van Sissy volledig met elkaar verknoopt. Dit 
‘lot’ is natuurlijk een ander woord voor hun 
familieband, maar juist die band ontkent 
Brandon wanneer hij zijn zus de deur wijst. 
De consequenties zijn dramatisch. Tijdens 
hun gesprek op de bank voor de tv prelu-
deert hij daar al op: ‘Why is it always dra-
matic with you? Everything is always the 
end of  the world.’ Nog diezelfde nacht, ter-
wijl Brandons honger naar seks hem tot in 
de krochten van het New Yorkse nachtleven 
brengt, snijdt Sissy in de badkamer van zijn 
appartement haar polsen door. Brandon 
vindt haar nog op tijd, maar het lijkt duide-
lijk dat hij hiermee gestraft wordt voor zijn 
weigering om haar onder zijn hoede te 
nemen. Ze heeft een suïcidale voorgeschie-
denis, zo blijkt uit de littekens op haar arm, 
dus had hij beter moeten weten. Op dit 
manifeste niveau ziet hij aan het eind van de 
film zijn falen in, en lijkt hij zijn leven te wil-
len beteren. Wanneer hij in de metro een 
vrouw terugziet die hij eerder al eens heeft 
proberen te verleiden, negeert hij haar 
gewillige blik en kijkt weg. 
 Maar onder de oppervlakte van seksver-
slaving en familiedrama zit een andere, ver-
borgen laag. Brandon wordt eigenlijk 
gestraft voor zijn onvermogen om werk en 
privéleven gescheiden te houden. Zijn seks-
verslaving is een metonymisch (ofwel ‘ver-
schoven’) symptoom van de stress veroor-
zaakt door twee tegenstrijdige tendenzen in 
de postindustriële samenleving: enerzijds 
het primaat van de professionalisering, 
anderzijds de vervaging van de grens tussen 
werk- en privésfeer. De eis die aan heden-

daagse werknemers wordt gesteld om 
bovenal professioneel, competent, scherp 
en volledig toegewijd te zijn, om hun tijd 
efficiënt te beheren en te compartimente-
ren, is zo dominant geworden dat hij ook in 
het privédomein is binnengedrongen. Of  
het nu gaat om keukeninrichting, sportbe-
oefening, ouderschap of  seksualiteit, het 
zijn steeds meer de door de media verspreide 
professionele standaarden en gedragsmo-
dellen die de burger in zijn privéleven imi-
teert.7

 Brandon bekijkt en bewaart harde porno 
op zijn kantoorcomputer, en dat is zijn enige 
echte zonde – niet dat hij naar porno kijkt, 
maar dat hij het niet privé houdt; niet dat 
hij voortdurend masturbeert, maar dat hij 
het op zijn werk doet; niet dat hij zijn geld 
spendeert aan dure prostituees, maar dat 
hij onprofessioneel is en te laat op zijn werk 
verschijnt. In de ogen van het collectief  is 
dat wat er mis met hem is, en de film draagt 
dit als impliciete boodschap uit. De wereld 
van geld en zakelijke transacties heeft zijn 
seksualiteit geperverteerd. Het is alsof  zijn 
lustgevoelens bij uitstek opbloeien in een 
professionele situatie. De hotelkamer waar 
hij zijn vrouwelijke collega mee naartoe 
neemt, is de corporate versie van een privé-
slaapkamer; de vrouwen die hij thuis ont-
vangt, zijn callgirls die hem een betaalde 
dienst verlenen. Brandon is niet in staat om 
zijn leven op de correcte manier te compar-
timenteren. Zijn dwangmatige neiging om 
lust en liefde van elkaar los te koppelen is 
een verkeerde compartimentering, die de 
gewenste scheiding van werk- en privésfeer 
vervangt en perverteert. Op het moment 
dat Brandons baas en Brandons zus met 
elkaar de liefde bedrijven in Brandons bed, 
komen alle contradicties samen en begint 
zijn onvermijdelijke neergang. 
 De stress die het collectief  ondervindt als 
gevolg van tegenstrijdige sociale eisen en 
verwachtingen, wordt door deze film opge-
roepen en aangestipt, maar vervolgens her-
leid tot een individuele casus die duidelijk 
‘anders’ is – afwijkend, onaangepast, ziek. 
De eisen van professionele compartimente-
ring, die het collectief  heeft geïnternali-
seerd, maar toch als belastend ervaart, wor-
den omgezet in (en afgedekt door) een 
jammerlijk geval van affectieve overcom-
partimentering – een exces dat schijnbaar 
niet over ‘ons’ gaat. Zo wordt het probleem 
aan de orde gesteld en in één beweging ook 
weer opgelost.
 Code Blue is doordrongen van dezelfde 
sociale contradicties. Marian leeft volkomen 
voor haar beroepsidee, en laat haar privéle-
ven letterlijk leegeten door haar werk. Net 
als Brandon wordt ze voorgesteld als een 
gestoorde, afwijkende figuur, iemand die 
niet is zoals wij. Als individueel geval neemt 
ze het leed van het collectief  op haar schou-
ders en laat het geruisloos verdwijnen. Haar 
relatie met de patiënten die ze uit hun lijden 
verlost, weerspiegelt iets van dit geseculari-
seerde martelaarschap. 
 Intussen verlangt het collectief  nog steeds 
een psychologische verklaring voor het 
afwijkende gedrag van Brandon en Marian. 
Beide films geven daar ook een kleine aan-
zet toe. Een uitspraak van Sissy aan het 
einde van Shame suggereert dat zij en haar 
broer een beroerde, wellicht traumatische 
jeugd hebben gehad: ‘We’re not bad people. 
We just come from a dark place.’ En in Code 
Blue draagt Marian een foto van een meisje 
met zich mee, ‘mijn dochter’, die ze mis-
schien ooit heeft verloren. Dit zijn minieme 
handreikingen die het publiek in enige mate 
geruststellen, doordat ze de personages 
onderbrengen in een geaccepteerd psycho-
logisch gedragsmodel. Maar op structureel 

niveau willen de films die verklaring niet 
werkelijk ondersteunen. 

Van alle personages in deze drie films is 
Agnès, de projectontwikkelaar uit The 
Invader, de enige die de sociale tegenstellin-
gen met succes bespeelt en overwint. Ze 
koopt alle problemen af  met geld; ze grijpt 
iedere kans die zich voordoet, volgens haar 
professionele ethos als ondernemer. Haar 
opportunisme maakt het mogelijk om de 
afbakening tussen werk- en privésfeer naar 
believen op te schorten of  juist aan te hou-
den. Ze organiseert voor haar welgestelde 
relaties verkooptentoonstellingen van 
kunst in haar villa in een dure buitenwijk. 
Ze laat Amadou even toe in haar leven als ze 
daar zin in heeft, om daarna de deur weer 
dicht te gooien. Agnès belichaamt voor hem 
de koppeling tussen seksuele lust en materi-
ele welstand, zoals die hem op dat Zuid-
europese strand is voorgespiegeld, maar hij 
wordt uiteindelijk het slachtoffer van de 
grillen die zij zich dankzij haar maatschap-
pelijke succes kan veroorloven.
 Als projectontwikkelaar is zij de demiurg 
van de capsulaire samenleving. Zij bouwt 
ziekenhuizen, kantoren en hotels; zij bouwt 
de moderne appartementen die professio-
nals als Brandon en Marian proberen te 
bewonen; zij initieert de bouwprojecten 
waarin illegale immigranten als Amadou 
onder tergende omstandigheden moeten 
werken. Gedekt door een omvangrijk eco-
nomisch apparaat beheert zij het systeem 
dat de andere personages gevangen houdt. 
 Dat Agnès haar affaire met Amadou 
afkapt, is zijn straf  voor het stelen van haar 
sleutels, het binnendringen in haar wereld, 
haar appartement, haar vastgoed. Toch 
suggereert het einde van de film dat het bui-
tensluiten van de ongewenste Afrikaan mis-
lukt; dat hij binnen is en binnen zal blijven. 
Hij kan zomaar haar villa binnengaan en 
zich mengen onder de gasten van de vernis-
sage die daar plaatsvindt. Hij kan diezelfde 
nacht zonder moeite de plaats van haar 
echtgenoot innemen en naast haar in bed 
gaan liggen. Deze slotscène is in conventio-
nele termen te duiden als een wensdroom – 
de hallucinatie van iemand die langzamer-
hand het contact met de werkelijkheid 
verliest. Maar er is ook een andere lezing 
mogelijk.
 Het imaginaire van de slotscène strekt 
zich met terugwerkende kracht uit over de 
hele loopbaan van Amadou in Europa. Hij 
maakt in de film in korte tijd, op fantasma-
tisch niveau, een bliksemcarrière. Zes of  
acht goedgekozen stills zouden volstaan om 
dit denkbeeldige verhaal – from rags to riches 
– overtuigend in beeld te brengen. Eerst ont-
trekt Amadou zich aan het criminele milieu 
dat hem gevangen houdt. Dan verkoopt hij 
een paar zakken haardhout die hij ergens 
heeft gevonden, waarmee hij zijn eerste geld 
verdient. Later slaapt hij met een aantrek-
kelijke blonde dame in een luxeapparte-
ment. Vervolgens bezoekt hij de vernissage 
van een kunsttentoonstelling en uiteinde-
lijk woont hij met diezelfde rijke vrouw in 
een grote villa aan de rand van de stad. 
Tijdens een ontmoeting op straat met een 
bekende uit het illegale pension maakt 
Amadou duidelijk dat het heel goed met 
hem gaat: ‘Ma vie a complètement changé 
maintenant. J’ai une femme. Une femme 

d’ici. Elle m’aime. Et on va vivre ensemble.’ 
Dat dit een grotendeels ingebeeld verhaal is, 
neemt niet weg dat de bankbiljetten in zijn 
zak, van Agnès gekregen, echt zijn. De 
opwaartse sociale mobiliteit maakt het 
leven van deze immigrant tot een allegorie 
van de selfmade man, de man die met niets 
begint en op eigen kracht een fortuin ver-
gaart. Dit klassieke scenario, waar 
Hollywood talloze versies van heeft gepro-
duceerd, wordt op het leven van een dakloze 
zwarte man geprojecteerd, en wel op zo’n 
manier dat de projectie zichtbaar blijft als 
projectie. De carrière van Amadou is daar-
door geen sprookje, maar een fantasie, en 
zelfs een hedendaagse fantasie, zoals we die 
kennen van succesverhalen uit de media: 
‘Als ik slim ben, hard werk en een beetje 
geluk heb, kan ik op mijn vijfendertigste 
binnen zijn.’ Dit droomscenario gaat steeds 
gepaard met het angstige vermoeden dat 
het inderdaad een fantasie is – en altijd een 
fantasie zal blijven.

Noten

 1  Max Weber, De protestantse ethiek en de geest van 
het kapitalisme [1920], vertaling Mark 
Wildschut, Amsterdam, Boom, 2012, p. 136.

 2  Vgl. Fredric Jameson, The Geopolitical Aesthetic. 
Cinema and Space in the World System, 
Bloomington / London, Indiana University 
Press / British Film Institute, 1992.

 3  Fredric Jameson, The Political Unconscious. 
Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca, 
Cornell University Press, 1981.

 4  Fredric Jameson, Reification and Utopia in Mass 
Culture [1979], in: idem, Signatures of  the 
Visible, New York, Routledge, 1991, p. 30.

 5  Fredric Jameson, Diva and French Socialism 
[1982], in: ibid., p. 59.

 6  Ik heb deze ideeën eerder toegepast in: 
Magnolia, of  het verlangen naar pure film, in:  
De Witte Raaf  nr. 87, september-oktober 2000, 
pp. 5-6.

 7  Vgl. Bart Verschaffel, Kwaliteitsbeheer: het 
fantasma van de professionele samenleving, in:  
De Witte Raaf nr. 90, maart-april 2001,  
pp. 21-22; en Camiel van Winkel, Professioneel 
falen, in: Joost Heijthuijsen e.a. (red.), Zonder 
titel. Amateur en professional in de beeldende 
kunst, Rotterdam, NAi Publishers, 2012,  
pp. 108-113.
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Shame, 2011: Brandon met Sissy (Carey Mulligan) en een oude tekenfilm op tv

Nicolas Provost

The Invader, 2011: slotscène – ‘On va vivre ensemble.’
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Leertijd

Koen Brams & Dirk Pültau: Paul, jij hebt aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
van Antwerpen gestudeerd. Waarom wilde jij 
kunstenaar worden? 
Paul De Vylder: Omdat dat mijn jeugddroom 
was! Van jongs af  was ik verzot op tekenen 
en schilderen. Vanaf  mijn twaalf  jaar ging ik 
naar de academie van Sint-Niklaas, waar ik 
een deeltijdse kunstopleiding volgde. Het 
‘leren tekenen en schilderen’ boeide me meer 
dan het repetitieve studiewerk op de banken 
van het college. Het Bisschoppelijk Klein 
Seminarie van Sint-Niklaas, waar ik huma-
niora liep, was een voorbeeld van conserva-
tieve ernst, geen plek voor een rebelse puber 
met artistieke ambities.
K.B./D.P.: Wat voor werk maakte je in die jaren?
P.D.V.: Vooral grote abstracte schilderijen. 
Ik vervaardigde zelfs ‘monochrome’ wer-
ken, terwijl ik nog nooit van ‘monochrome 
schilderkunst’ gehoord had – een staaltje 
van bricolage, niet eens van lef ! Daarnaast 
penseelde ik evenwel ook doekjes à la Van 
Gogh; van een samenhangende ontwikke-
ling was duidelijk geen sprake. 
K.B./D.P.: Wat waren de reacties op je werk-
stukken?
P.D.V.: Er werd schande van gesproken! Het 
was toen nog behoorlijk controversieel om 
abstract te schilderen, zeker in een provinci-
aal kunstschooltje als de academie van Sint-
Niklaas. Veelzeggend is dat mijn werk tij-
dens de eindejaarsbeoordeling in het laatste 
jaar van de tekenacademie in het bezemhok 
werd weggestopt om de jury niet voor het 
hoofd te stoten. 
K.B./D.P.: Na de humaniora trok je naar de 
academie?
P.D.V.: Nee, want mijn ouders stonden erop 
dat ik eerst een universitair diploma zou 
behalen. Tegen heug en meug trok ik naar 
de KULeuven. Ze porden me tot studies 
Romaanse filologie aan – maar uiteindelijk 
koos ik voor Germaanse filologie. 
K.B./D.P.: Dat vond je interessanter?
P.D.V.: Welnee, makkelijker! Mijn tante had 
me bij wijze van stille wenk Le Bon Usage van 
Grevisse cadeau gedaan, een standaardwerk 
op het vlak van de Franse grammatica. Bij 
het doorbladeren van dat boek had ik al met-
een uitgemaakt dat Romaanse filologie me 
meer moeite zou kosten dan Germaanse. Dat 
was althans de – scheve – redenering die ik 
maakte. Het zegt alles over de instelling 
waarmee ik mijn studies aanvatte.
K.B./D.P.: Hoe liep het op de universiteit?
P.D.V.: Slecht. Nogal wiedes, ik had er totaal 
geen zin in. Ik broste zowat alle lessen en 
sleet mijn dagen aan de tekentafel. Aan het 
eind van het academiejaar liet ik de eerste 
zittijd aan me voorbijgaan. Ondanks aan-
dringen van mijn vader vertikte ik het ook 
om me voor de tweede zittijd in te schrijven. 
In plaats daarvan trok ik er tijdens de 
vakantiemaanden met een vriend op uit 
naar Berlijn. Van die reis keerde ik met een 
zware infectie terug – het gevolg van het feit 
dat ik de hele tijd blootsvoets had gelopen. 
Eigenlijk was ik bezig een dwaas psychodra-
maatje op te voeren, om mijn ongenoegen 
te uiten, om te tonen hoe ongelukkig ik wel 
was… en ik had op de koop toe succes, want 
toen mijn ouders zagen in wat voor ellendi-
ge toestand ik me bevond, lieten ze hun 
vasthoudendheid varen en stemden ze 
ermee in dat ik me aan de Academie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen inschreef. 
Eindelijk kon ik me op het kunstenaarschap 
toeleggen. Omdat ik een humanioradiplo-
ma op zak had, mocht ik starten in het voor-
laatste jaar. Bij aanvang van het tweede 
semester mocht ik zelfs naar het laatste jaar.
K.B./D.P.: Beviel de academie? 
P.D.V.: Helaas niet. Het was een vreselijke 
tegenvaller. Om met het minst erge te begin-
nen: theorieonderwijs was er niet. De lessen 
kunstgeschiedenis? Eén keer per week 
kwam een zekere mijnheer Van den Brempt 
een praatje houden, geïllustreerd met dia’s 
die hij even verderop in het Openlucht-
museum voor Beeldhouwkunst Middelheim 
had geschoten. Daar viel nog mee te leven. 

Niet te harden was evenwel de stompzinnig-
heid van de praktijkleraren. Alle atelierdo-
centen waren vastgeroeste knarren, op één 
uitzondering na, René De Koninck, alias 
‘Koninckske’, die Grafiek doceerde. Hij was 
een uitstekend vakman met een open geest 
die je steunde als je wilde experimenteren.
K.B./D.P.: En jouw medestudenten?
P.D.V.: Geloof  het of  niet, maar die waren 
nog erger. Drie of  vier van mijn klasgenoten 
hadden een algemene vorming genoten en 
konden artistiek min of  meer uit de voeten. 
De rest wist bij wijze van spreken amper zijn 

of  haar naam te schrijven. Ze hadden beter 
op de beenhouwerijschool gezeten of  snit 
en naad gevolgd! Gelukkig leerde ik Fred 
Bervoets kennen, die in het eerste of  tweede 
jaar in het Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten zat – de voortgezette opleiding die 
aan de Antwerpse Academie verbonden 
was. Hij was tegelijk mijn vriend en mijn 
compagnon de route.
K.B./D.P.: Kan je iets over het atelieronderwijs 
vertellen? 
P.D.V.: Het was een regelrechte farce. In het 
vierde jaar deden we niets anders dan god-
ganse dagen blote madammen tekenen. En 
wat stond er in het zesde en laatste jaar op 
het programma? Blote madammen schilde-
ren! De meeste docenten brachten het gros 
van de tijd koffieslurpend buiten het atelier 
door, terwijl het merendeel van de studen-
ten in een volkscafé op de Stadswaag aan de 
toog hing. Ondertussen zaten de modellen 
poedelnaakt in het nagenoeg lege atelier 
kleedjes te breien. Waren de leraars wel op 
het appel, dan kreeg ik de gruwelijkste com-
mentaren te verwerken.
K.B./D.P.: Kan je een voorbeeld geven? 
P.D.V.: Een van de opdrachten in het atelier 
bestond erin een naaktmodel te tekenen op 
ware grootte, met houtskool op grote vellen 
Steinbach papier. Ik vond dat nogal verve-
lend en besloot om het eens met sepiakrijt te 
proberen. Mijn leraar kwam achter me 
staan en bromde me toe: ‘Permeke, daar zijt 
ge nog niet aan toe zulle jongen.’ Maar mijn 
werkstuk had niets met Permeke te maken! 
Ik had enkel sepiakrijt gebruikt, zoals de 
Vlaamse expressionist. Je moet weten dat 
Permeke een klein jaartje directeur was 
geweest van de Antwerpse academie. Hij 

gold als een autoriteit waar te pas en te 
onpas mee werd uitgepakt, bijvoorbeeld om 
een jonge student als ik mee af  te troeven. 
Het was om ziek van te worden. 
K.B./D.P.: Hoe ging je daarmee om? Kwam jij 
in opstand? 
P.D.V.: Neen. Aanvankelijk stak ik zelfs mijn 
kop in het zand. Ik deed alsof  er niets aan de 
hand was en bleef  naarstig over mijn teke-
ningen gebogen. Wat kon ik anders doen? 
Jarenlang had ik mijn ouders de oren van 
het hoofd gezaagd om een kunstopleiding te 
mogen volgen. Ik kon het niet maken om er 
al meteen de brui aan te geven. Na een tijdje 
moest ik echter de waanzin waarin ik was 
terechtgekomen onder ogen zien. Reeds op 
het einde van mijn eerste jaar op de 
Academie poetste ik de plaat.
K.B./D.P.: Wat heb je vervolgens gedaan?
P.D.V.: Eerst deed ik mijn legerdienst. Kort 
daarna is mijn twaalfjarig zusje veronge-
lukt. Dat heb ik als een vreselijk drama 
beleefd. Het greep me zozeer aan dat ik ziek 
werd. Toen ik hersteld was, schreef  ik me in 
voor de afdeling Grafiek aan de Stedelijke 
Academie van Sint-Niklaas. Tevens vroeg ik 
René De Koninck, met wie ik een goede band 
had opgebouwd, of  ik zijn lessen Grafiek aan 
de Antwerpse Academie als vrije leerling 
mocht bijwonen. Op mijn vierentwintigste 
won ik een beurs van de Belgische Stichting 
Roeping [thans VOCATIO] zodat ik een 
semester in Ljubljana kon gaan studeren. Ik 
heb er lithografie gevolgd. Langzaamaan 
begon ik weer te werken. 
K.B./D.P.: Wat maakte je in die tijd? 
P.D.V.: Lichte en kleurrijke schilderijen. Ze 
zagen er onaards en vooral heel on-Vlaams 
uit – althans als je de expressionistische dra-
matiek van Permeke en consoorten als het 
toppunt van Vlaamse schilderkunst 
beschouwt. Het was de tijd waarin de zoge-
naamde ‘Nieuwe Figuratie’ – de kunst van 
Roger Raveel en zijn jongere kompanen – op 
het voorplan trad. Net als Raveel probeerde 
ik me los te maken van de emotionaliteit 
van de Vlaamse expressionisten, en met een 
frissere en meer internationale blik naar 
kunst te kijken. Ik wilde werk maken dat 
gespeend was van elke vorm van dramatiek.
K.B./D.P.: Werd je ook in meer concrete zin 
door Raveel en de Nieuwe Figuratie beïnvloed? 
P.D.V.: Nee. De ‘figuratie van de banaliteit’ 
zoals bezongen in het pop-artrealisme van 
Raveel & co was mij volkomen vreemd. Ik 
was daarentegen gefascineerd door de 
beeldtaal van het monsterachtige en het 
masker. In haast al mijn tekeningen en 
schilderijen uit die tijd waren allerhande 
aliens en spooky figuurtjes verwerkt. Op sti-
listisch vlak was dan weer de Japanse hout-
snijkunst belangrijk voor me. 
K.B./D.P.: Hoe uitte zich dat? 
P.D.V.: In de manier waarop ik de olieverf  op 
het doek aanbracht – heel dun, haast trans-
parant, zoals in aquarellen. Ik hanteerde 
een elegante, kalligrafische lijnvoering en 
een bont kleurenpalet – tuttifrutti noemde 
ik mijn kleurtjes. De kunst van de Japanse 
houtsnijders fascineerde me mateloos. Wat 
een elegantie! Ik vond het verbluffend hoe 
die Japanse kunstenaars een lichaam, een 
beweging of  het plooienspel van een gewaad 
wisten weer te geven. In het beheerste, 
extreem ceremoniële karakter van de 
Japanse prentkunst zag ik een anti-expressi-
onistische dimensie.
K.B./D.P.: Was het dan niet eigenaardig dat je 
monstertjes schilderde? Dat soort iconografie 
wordt namelijk algauw in expressionistische 
zin geïnterpreteerd, namelijk als de uitdrukking 
van een persoonlijke droomwereld.
P.D.V.: Ik schilderde geen spookjes om 
expressief  uit de hoek te komen. Voor mij 
ging het erom dat die figuurtjes loutere her-
senschimmen waren: geen schepsels die je 
’s nachts tegenkomt met een stuk in je 
kraag, maar pure imagines die niets te 
maken hadden met welke realiteit dan ook 
– noch met de zintuiglijke werkelijkheid, 
noch met de innerlijke wereld van mijn 
zogenaamde ‘zieleroerselen’. Ik wou dan 
ook dat mijn monstertjes hun imaginaire 
karakter toonden, dat je zag dat het om 
visuele abstracties ging. In de loop van mijn 
leerjaren legde ik steeds meer de nadruk op 
dat irreële aspect. 

‘Een vuurspuwende clown in een petroleumraffinaderij’
Interview met Paul De Vylder over het jeugdwerk en de cybernetische kunst

Paul De Vylder

Zonder titel, olie op doek, 1966

Paul De Vylder

Zonder titel, olie op doek, ca. 1963
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K.B./D.P.: Hoe deed je dat precies?
P.D.V.: Door de monstertjes in mijn schilde-
rijen zo etherisch mogelijk weer te geven. Ik 
schilderde mijn spookjes bijna weg, ik liet ze 
in de elegante gebaren van mijn kalligrafi-
sche schilderkunst oplossen. In de jaren na 
1963 werd mijn werk steeds abstracter en 
vormelijker. Een van mijn allerlaatste kalli-
grafische schilderijen, gerealiseerd in 1966, 
was volledig gebaseerd op de abstracte jux-
tapositie van twee van mijn ‘tuttifrutti-
kleurtjes’, flauw roze en gifgroen. Geleidelijk 
aan, en op een nog erg intuïtieve manier, 
ontdekte ik dat je een schilderij als een ‘for-
mele machine’ kan opvatten. Technischer 
geformuleerd: als een zuiver imaginair 
samenspel van manipuleerbare factoren, 
zoals vorm en kleur. 

2. Cybernetische kunst

K.B./D.P.: Stopte je in 1966 met je ‘japanis-
tisch’ werk?
P.D.V.: Ja, ik vond dat ik nog niet ver genoeg 
ging, dat mijn kalligrafische schilderkunst 
nog te expressief  was. 
K.B./D.P.: Hoe kwam je tot dat besef? 
P.D.V.: Daar hebben verschillende factoren 
een rol in gespeeld. In het midden van de 
jaren 60 bezocht ik een aantal tentoonstel-
lingen met Engelse en Amerikaanse hard 
edge en post-painterly abstraction, kunstvor-
men waarin op een veel grondiger wijze met 
elke vorm van expressiviteit werd afgere-
kend dan ik ooit voor mogelijk had gehou-
den. Bovendien raakte ik in 1966 gebeten 
door de cybernetica, de wetenschap die zich 
bezighoudt met de besturing van ‘gesloten 
systemen’ met behulp van terugkoppeling 
of  ‘feedback’.
K.B./D.P.: De cybernetica?! Hoe was je daar bij 
uitgekomen?
P.D.V.: Geen flauw idee! Ik verslond bij wijze 
van spreken alles wat ik te pakken kreeg en 
me enigszins kon prikkelen. Van de ene op de 
andere dag nam ik als een bezetene boeken 
ter hand van Norbert Wiener – de grondleg-
ger van de cybernetica of  stuurkunde – de 
wiskundige John von Neumann en de infor-
matietheoreticus Claude Shannon. Meteen 
daarna begon ik ook wiskunde te studeren 
– de cybernetica is immers een vorm van 
toegepaste wiskunde. Omdat ik meer vat 
wilde krijgen op de specifieke redeneerwijze 
van de cybernetica, besloot ik daarenboven 
om me in de formele logica en de metama-
thematica – de discipline die de grondslagen 
van de wiskunde onderzoekt met wiskundi-
ge middelen – te verdiepen. Ik werd daarin 
gestimuleerd door een vroegere medeleer-
ling aan het College, Jan De Mot, met wie ik 
omstreeks dezelfde tijd terug contact had 
aangeknoopt. Jan had een ingenieursoplei-
ding achter de rug en was een ongelooflijke 
wiskundefreak. Vrijwel onmiddellijk na onze 
hernieuwde kennismaking besloten we om 
enkele keren per week samen te komen en 
wiskunde volgens de axiomatische methode 
te studeren. Plots zat ik tot over mijn oren in 
een totaal abstracte wereld, waarin in de 
verste verte geen sprake meer was van ‘zelf-
expressie’ of  ‘subjectiviteit’. 
K.B./D.P.: Welk beeldend werk maakte je in die 
tijd? 
P.D.V.: Het was duidelijk dat ik uit een straf-
fer vaatje moest tappen als ik de subjectieve 
schilderkunst vaarwel wilde zeggen. Ik heb 
eerst een tijdje met een spuitmachine geëx-
perimenteerd om mijn kleurgebruik – in de 
lijn van hard edge en minimal – te ‘desubjec-
tiveren’. Ik ging evenwel iets ‘wilder’ en 
minder systematisch te werk dan mijn 
Angelsaksische voorbeelden. Tevreden was 
ik dan ook niet over mijn experimenten. Al 
mijn probeersels heb ik nadien vernietigd of  
overschilderd. Een paar maanden ben ik 
blijven aanmodderen… tot ik me realiseerde 
dat de oplossing op mijn studeertafel lag. 
K.B./D.P.: In je wiskundeboeken? 
P.D.V.: Inderdaad! Het sprak haast vanzelf. 
Wat me in wiskunde fascineerde, was dat je 
er een reflectie van de menselijke geest in 
kon herkennen, terwijl er geen mens aan te 
pas leek te zijn gekomen. Wiskunde is de 
meest abstracte en onpersoonlijke uiting 
van de menselijke geest die er bestaat. 
Waarom zet ik ze dan niet in voor mijn 
kunst, vroeg ik me af. Ik besloot om werk te 
vervaardigen dat er even onpersoonlijk uit-
zag als een wiskundige formule. Omdat ik 
wild was van cybernetica, begon ik meer 
bepaald ‘cybernetische werken’ te maken. 
Ik realiseerde zowel schilderijen als driedi-
mensionale constructies, die je als represen-

taties van een cybernetische kosmos kon 
opvatten. Daarbij hanteerde ik een metho-
dische aanpak waarbij elke subjectieve 
inbreng radicaal werd uitgeschakeld.
K.B./D.P.: Kan je jouw methode toelichten? 
P.D.V.: Het vertrekpunt is een wit vlak – 
nauwkeuriger gezegd, een leeg vlak. In geo-
metrische termen: een tweedimensionaal 
lichaam dat louter uit zijn X- en Y-as bestaat. 
Binnen die coördinaten kunnen kleur en 
vorm dan op een meetbare wijze worden 
beregeld. Mijn ingreep op deze abstracte 
structuur is het invoeren van de regels van 
het kleurverloop en van de interactie tussen 
de vormen. Ik beschikte over honderden 
kleurpotjes met haarfijn gedoseerde pig-
menten, zodat ik het geplande kleurverloop 
met een uitgemeten precisie op het plexiglas 
kon aanbrengen. Dat kleurverloop combi-
neerde ik met de voorstelling van wat in 
vaktermen een ‘statistische puntspreiding’ 
of  ‘random dispersal’ wordt genoemd: een 
spreiding waarbij de uitzaaiing van de pun-
ten niet gestuurd wordt door een – reële of  
imaginaire – ‘strooibeweging’, maar zuiver 
toevallig tot stand komt. In computersimu-
laties van random dispersals krijg je meestal 
clusters van kwab- of  slakachtige vormpjes 
te zien, die ontstaan doordat de punten ten 
opzichte van elkaar bewegen, waarbij ze 
aan elkaar klitten of  van elkaar wegdrijven. 
Dergelijke vormpjes waren eveneens op 
mijn schilderijen te zien, ook al waren die 
niet met de computer gemaakt – mijn wer-
ken waren overigens slechts uiterst vereen-
voudigde voorstellingen van zo’n random-
spreidingsproces. 
K.B./D.P.: In welk opzicht waren jouw schilde-
rijen ‘cybernetisch’?
P.D.V.: De plaatsing van de elementen op 
mijn schilderijen was random, hun vorm 
werd bepaald door feedbackmechanismen – 
een van de belangrijkste cybernetische prin-

cipes. In de cybernetica worden gesloten 
systemen aangestuurd door elke nieuwe toe-
stand die zich binnen het systeem voordoet 
terug te koppelen naar de toestanden die 
eraan voorafgaan: toestand t1 wordt aange-
stuurd door de terugkoppeling op toestand 
t0; toestand t2 wordt beïnvloed door terug-
koppeling op t1 én t0, enzovoort. In mijn 
schilderijen voerde ik een vereenvoudigde 
simulatie uit van de mogelijke interacties bij 
statistische puntspreiding. Zo visualiseerde 
ik het resultaat van sturings  processen. Mijn 
kleurverlopen vormden daarbij een bijko-
mend esthetisch middel om de idee van die 
cybernetische ruimte aanschouwelijk te 
maken. Elk van mijn schilderijen toonde dus 
een gesimplificeerde voorstelling van één 
moment in een cybernetisch proces. De toe-
schouwer werd dan ook verondersteld mijn 
schilderijen niet als een statisch gegeven te 
zien, maar als vlakke snedes in een imagi-
naire, dynamische ruimte die op cyberneti-
sche wijze evolueert. Uiteraard vergt dat 
enige verbeelding. Het is niet vanzelfspre-
kend om een schilderij, een plat en statisch 
object, als een ‘snede in een dynamische 
ruimte’ te zien. Om die reden concipieerde ik 
mijn schilderijen vaak in reeksen, zodat de 
toeschouwer verschillende ‘toestanden’ te 
zien kreeg en aldus tot het besef  kon komen 
dat elk van mijn schilderijen één toestand, 
één momentane glimp te zien gaf  van een 
oneindige ruimte die onophoudelijk in 
beweging is. Dit inzicht in de ruimtelijkheid 
van deze interactieve ‘toestanden’ probeer-
de ik gestalte te geven door het beschilderde 
vlak als een ‘snede’ dwars door een imagi-
naire ruimte te presenteren. Vandaar mijn 
driedimensionale ‘sculpturen’. Die objecten 
wilde ik op grote schaal verwezenlijken in de 
openbare ruimte.
K.B./D.P.: Om de mensen voor de cybernetica 
warm te maken?

P.D.V.: Ik was door de cybernetica gebeten, 
zoveel is duidelijk… maar in de eerste plaats 
wilde ik aantonen dat er een artistieke ver-
beelding mogelijk was die niets met zelfex-
pressie te maken had. Ik wilde met het artis-
tieke ego afrekenen. Dat deed ik door werken 
te maken die je als visuele simulaties van 
een volkomen gedesubjectiveerde vormen-
wereld kon opvatten. In principe had ik dat 
ook met een vocabularium kunnen doen 
dat op de euclidische meetkunde was geba-
seerd. Omdat ik nu eenmaal wild was van 
cybernetica, koos ik voor ‘cybernetisch 
bewegende’ vormpjes. Ik deed er alles aan 
om mijn werk zo onpersoonlijk mogelijk te 
doen lijken. De uitvoering van mijn schilde-
rijen was totaal expressieloos: ik beschilder-
de het plexiglas langs de achterkant, zodat 
aan de voorkant elk spoor van de schilder-
kundige ingreep werd uitgewist. Het resul-
taat leek wel een mechanische reproductie!
K.B./D.P.: Merkwaardig dat je zo in de ban was 
van het verlangen om met het artistieke subject 
af  te rekenen.
P.D.V.: Mijn beeldend werk was mede inge-
geven door de andere boeken die ik las. Ik 
verdiepte me in die tijd in het werk van de 
filosofen van de Frankfurter Schule, met 
name in de geschriften van Adorno, die een 
radicale kritiek op het westerse subject heeft 
ontwikkeld. De lectuur van de Frankfurters 
was vervolgens een aanleiding om me diep-
gaander met Nietzsche bezig te houden. 
Nietzsche kan je zowat als de vader van de 
moderne subjectkritiek beschouwen. 
Intellectueel gezien bevond ik me op het 
wonderlijke kruispunt dat het denken van 
Nietzsche met dat van Wiener verbond, dat 
van Shannon met Adorno. Mijn cyberne-
tisch werk was daarvan de beeldende uit-
drukking. Aanvankelijk was ik enorm in 
mijn nopjes met mijn aanpak. Verder kon ik 
niet gaan in mijn afrekening met het artis-
tieke subject. Gaandeweg begon ik daar 
echter aan te twijfelen. 
K.B./D.P.: Hoe kwam dat? 
P.D.V.: Het begon met de reacties op mijn 
werk, die totaal anders uitpakten dan ik had 
verwacht. Het publiek bleek mijn kunst 
namelijk… mooi te vinden! Ik stelde in die 
tijd tentoon in Celbeton te Dendermonde en 
in de Brusselse Galerie Le Disque Rouge, 
waar onder meer een heel aantal zoge-
naamde constructivistische kunstenaars 
exposeerden. Vooral aan het cliënteel dat ik 
in Le Disque Rouge aantrof, had ik een hart-
grondige hekel. Die lui bleken maar tot twee 
overwegingen bereid: waren mijn kunst-
werken een interessante investering ener-
zijds of  pasten ze in hun interieur ander-
zijds. Ik vond dat een heuse verschrikking. 
Stel je voor: ik verdiepte mij in die tijd in 
wiskunde, formele logica, metamathemati-
ca; van ’s morgen tot ’s avonds zat ik als een 
monnik over mijn boeken gebogen en 
ondertussen palaverden de dames en heren 
die Le Disque Rouge bezochten enkel over 
het ideale formaat van het kunstwerk dat ze 
boven hun dressoir wilden hangen. Het kon 
hen geen barst schelen dat mijn werk te 
maken had met cybernetica. Dat ik met het 
artistieke ego wilde afrekenen, hadden ze 
niet eens in de gaten, wel integendeel: mijn 
cybernetische kunst werd als een geome-
trisch-abstract schouwgarnituurtje beke-
ken. Het werd compleet geneutraliseerd, 
gerecupereerd! Ik was er het hart van in. 
Hoe mooier men mijn werk vond, hoe meer 
ik in verwarring werd gebracht. 
K.B./D.P.: Heb je niet overwogen om je voluit op 
je grootschalige projecten te concentreren? Was 
dat geen minder ‘recupereerbare’ vorm om het 
‘huwelijk tussen Nietzsche en Wiener’ te vieren? 
P.D.V.: Nee, dat was geen optie. 
K.B./D.P.: Waarom niet?
P.D.V.: Omdat ik mezelf  tot handelsreiziger 
van mijn eigen werk had moeten degrade-
ren om te bekomen dat dergelijke groot-

Paul De Vylder

Analoge snede, ca. 1969, synthetische verf  op plexiglas

Paul De Vylder

Analoge snede, ca. 1971, synthetische verf  op plexiglas, collectie Martien Van Beeck

Paul De Vylder

maquette/ontwerp voor Analoge snede, beschilderd 
plexiglas, ca. 1970
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schalige werken zouden worden gereali-
seerd. Ik heb wel enkele pogingen in die 
richting ondernomen – ik bén met politici 
en met industriëlen gaan praten, ik héb 
maquettes gemaakt voor de burgemeester 
en schepenen van Sint-Niklaas – maar ik 
kwam er spoedig achter dat ik daar niet 
voor in de wieg was gelegd. Ik kwam vooral 
tot het besef  dat ik de ene kwaal voor de 
andere zou inruilen indien ik de decoratie 
van het burgerlijk salon zou vertalen naar 
het opsmukken van de publieke ruimte. 
Kwam ik met mijn cybernetische schilderij-
en in de amusementsindustrie terecht, dan 
zou ik met mijn grootschalige projecten ten 
prooi vallen aan de instrumentalisering 
door het politiek-economische bestel. Ik 
kreeg een steeds grotere hekel aan de 
manier waarop de kunst in België werd 
gebruikt door de politiek – die kleffe sfeer 
van kunstopeningen met toespraken van de 
burgemeester… afschuwelijk! Nog belang-
rijker echter was dat ik me bewust werd van 
de intrinsieke verwevenheid van de cyber-
netica met wat – in het jargon van de 
Frankfurter Schule – de instrumentele rede 
heet. De cybernetica is een toegepaste 
wetenschap. Straffer geformuleerd: het is 
een hyperpragmatische truc om de werke-
lijkheid te manipuleren. De even geniale als 
cynische vondst van de cybernetica is dat je 
de werkelijkheid naar je hand kan zetten 
zonder te weten wat er intern gebeurt – het 
zogenaamde principe van de black box. 
K.B./D.P.: Kan je dat uitleggen?
P.D.V.: Om een onschuldig voorbeeld te 
nemen: het verkeer in een stad. Wat gebeurt 
er allemaal in de stad? Onmogelijk om daar 
zicht op te krijgen. Wat doet de cybernetica? 
Zij reduceert de onvoorstelbare complexiteit 
van dat kluwen tot de meetbare verhouding 
tussen input en output. In concreto: aan de 
in- en uitgangen van de stad wordt meetap-
paratuur aangebracht. De informatie die 
door de diverse meetstations wordt opgesla-
gen, wordt met elkaar vergeleken en op 
basis daarvan worden patronen uitgete-
kend. Die patronen giet de cybernetica in 
een model. Hoe talrijker de metingen, hoe 
fijner het model kan worden afgesteld en 
hoe beter dus het verkeer geregeld kan wor-
den. Van wat er intussen wérkelijk in de 
stad gebeurt, trekt de cybernetica zich niets 
aan – daar kan je immers, zo beseffen de 
‘stuurkundigen’, toch geen vat op krijgen. 
De werkelijkheid wordt weggeknipt om ze 
des te beter te kunnen manipuleren – zie-
daar de sinistere les die de cybertechnici 
hebben bedacht. Niet voor niets werden de 
pioniers van de cybernetica – onder wie 
Norbert Wiener zelf  – tijdens de Tweede 
Wereldoorlog onder de arm genomen om 
het oorlogsapparaat op punt te stellen. Net 
als de computer is de cybernetica in hoge 
mate met de technologische ontwikkeling 
van het militair-industriële complex verwe-
ven. Het is de geïnstrumentaliseerde weten-
schap bij uitstek.
K.B./D.P.: Aanvankelijk had jij daar niet bij 
stilgestaan?
P.D.V.: Inderdaad. Ik inspireerde me op de 
cybernetica om een ‘asubjectieve’ modus 
van de menselijke verbeelding op te roepen, 
waarbij ik en passant een soort eerbetoon 
aan de mathematische verbeelding bracht. 
De praktische toepassingen van de cyberne-
tica waren voor mij van minder belang. 

Gaandeweg drong het echter tot me door 
dat de manipulatie van de werkelijkheid 
door de cybernetica neerkomt op de ultieme 
horror. 
K.B./D.P.: Hoe was je precies tot dat besef  
gekomen?
P.D.V.: Dat had opnieuw met mijn filosofi-
sche lectuur te maken. Adorno heeft een 
snoeiharde kritiek geformuleerd op de 
Verlichting en de manier waarop de wester-
se rede de werkelijkheid beheerst en mani-
puleert. Door me in zijn teksten te verdie-
pen, kreeg ik gaandeweg in de gaten dat de 
cybernetica het ultieme hoofdstuk was van 
dat verhaal – de laatste in een reeks duivelse 
listen van de westerse rede om de werkelijk-
heid naar haar hand te zetten.
K.B./D.P.: Wanneer kwam je tot dat inzicht?
P.D.V.: Dat moet omstreeks 1972 zijn geweest.
K.B./D.P.: Ben je toen met je cybernetische 
werk gestopt? 
P.D.V.: Ja, maar niet zonder eerst een aantal 
werken te maken waarin ik lucht poogde te 
geven aan mijn desillusie. Ik stelde de cyber-
netica als een angstaanjagende utopie aan 
de kaak en nam er mijn eigen geloof  in de 
‘stuurkunde’ op de hak. 
K.B./D.P.: Kan je iets over dat werk vertellen? 
P.D.V.: Mijn eerste ‘melancholisch-cyberne-
tische’ werk was een schilderij uit 1972 
waarin ik een van mijn ‘kleurverlopen’ – in 
dit geval prismatisch evoluerend van violet 
naar rood – met de voorstelling van een 
mannelijk figuurtje combineerde. De teke-
ning van het mannetje, dat ik aan een 
handboek over psychiatrie had ontleend, 
bracht ik aan op papier, dat ik bedekte met 
een glasplaat; het kleurverloop tekende ik 
met kleurpotlood op kalkpapier, dat door de 
dikte van het glas enigszins out of  focus was 
ten opzichte van de onderliggende tekening. 
Zo kwam er een vreemde waas over de voor-
stelling te hangen. Het is natuurlijk com-
pleet absurd om zo’n ‘gestuurd’ kleurver-
loop samen te laten gaan met de voorstelling 
van een psychiatrische patiënt. Door dat 
gewrongen gebruik van mijn cybernetisch 
jargon probeerde ik mijn technoïde obsessie 
van me af  te schudden. Daarbij kon je het 
figuurtje natuurlijk opvatten als een allusie 
op de irrationele en duistere kant van de 
cybernetica. Nog bijtender was mijn bijdra-
ge aan de Derde Triënnale Openluchttentoon-
stelling Beeldhouwwerk die in 1973 in het 
Stadspark te Sint-Niklaas plaatsvond. Ik 
realiseerde een open geometrische con-
structie die eruitzag als een enorme hon-
denren of  als een box voor reusachtige peu-
ters. Ze werd evenwel bewoond door 4 
manshoge, zwarte driehoeken die met fluo-
groen neonlicht het idyllische groen van de 
bomen bestraalden. Een pervers schouw-
spel en, tegelijk, een cybernetische fabel! Je 
zou kunnen zeggen dat ik in dat werk het 
principe van de zwarte doos toepaste.
K.B./D.P.: In welke zin?
P.D.V.: Ik koos driehoekige vormen die geen 
enkele subjectieve betekenis hadden – de 
input – om te zien ‘wat het zou opleveren’ – 
de output. Ik gebruikte een geometrisch 
vocabularium, maar op zo’n manier dat het 
onmogelijk was om mijn werk als decora-
tieve, geometrisch-abstracte kunst weg te 
zetten. Het resultaat was immers een waan-

zinnige kennel. De Triënnale van Sint-
Niklaas was overigens een provincialisti-
sche schertsvertoning. De expo omvatte 
niets anders dan idiote en sentimentele 
sculptuurtjes. Dat kader greep ik aan om 
een sociologisch statement te maken en te 
protesteren tegen het etalagekarakter van 
de hedendaagse kunst. Terzelfder tijd lever-
de ik ook een genadeloze parodie op het 
decoratieve karakter van het werk dat ik de 
voorafgaande jaren zélf  had gerealiseerd. Ik 
betitelde het werk Blackbox nr. 1. Het was de 
eerste keer dat ik die term hanteerde. 
K.B./D.P.: Je gebruikte dus een cybernetische 
term om je van de cybernetica te distantiëren? 
P.D.V.: Ja. Ik zette het begrip in als een kriti-
sche metafoor. Ik wilde de duistere kant van 
de instrumentele rede oproepen. Voorts zag 
ik de term ook als een metafoor voor een 
heuristische strategie: ‘iets aan de weet 
komen zonder in de doos te kijken’. In die 
betekenis ben ik de term trouwens blijven 
gebruiken, ook lang nadat elke verwijzing 
naar de cybernetica uit mijn werk was ver-
dwenen. De werken die ik nog heb gereali-
seerd in de periode van ongeveer 1970 tot 
1973 waren allemaal door die kritische dis-
tantie getekend: ik betitelde die reeks wer-
ken BlackBox nr. 2 … 10, ter ere van de eer-
ste BlackBox waarmee ik in 1973 naar 
buiten kwam.
K.B./D.P.: Heb je na 1973 nog ‘postcyberneti-
sche’ of  ‘kritisch-cybernetische’ werken gemaakt? 
P.D.V.: Neen – op één uitzondering na. In 
1981 werd ik door Peter Beyls uitgenodigd 
om deel te nemen aan een tentoonstelling 
die in het kader van het Internationaal 
Festival voor Elektronische Muziek, Video en 
Computer Art plaatsvond in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel (28 oktober – 10 
november 1981). Ik heb er computerteke-
ningen getoond, die ik tijdens mijn cyberne-
tische periode met behulp van een compu-
ter van het Gentse computerlaboratorium 
Bossaert had gerealiseerd. Eén keer heb ik 
dus ‘echte’ computerkunst gemaakt – een 
allermerkwaardigst archeologisch curio-
sum! In de catalogus publiceerde ik een 
nieuw werk: een tabel met random numbers. 
Voor mij was dat alles wat je nog kon tonen: 
een gecodeerde oplijsting van het toeval. De 
laatste mathematische formulering van het 
falen van de instrumentele rede. Daarnaast 
werd een tekst afgedrukt waarin ik met de 
cybernetica afrekende. 
K.B./D.P.: Eigenlijk heb je dus tot 1981 met de 
cybernetica geworsteld? 
P.D.V.: Ach neen, van een worsteling was 
allang geen sprake meer. Ik kende Peter per-
soonlijk en heb geparticipeerd omdat hij 
aandrong. Als voorwaarde stelde ik dat 
mijn ‘anticybernetisch pamflet’ in de cata-
logus zou worden gepubliceerd. Die tekst 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 
‘Tien jaar later: de esthetische franjes van 
de cybernetica zijn opgedroogd tot souve-
nirs. Zij hebben hun pornografische functie 
ingeruild voor die van de tamme reliek in 
het rariteitenkabinet van de cultuurfreak. 
[…] De weldaden van de LSI en de VLSI zijn 
op die manier, naast hun commercieel 
effect, direct vertaalbaar in een politiek 
batig saldo. Bij dit alles krijgt de informatio-
nele estheet voorlopig de rol toebedeeld van 

een goeroe in onbezoldigde dienst. […] Tot 
op dat moment zal hij, ondanks zijn infor-
mationele hoogstandjes, een goedaardig 
curiosum blijven, een randverschijnsel aan 
de marge van een algoritmisch bestel: een 
vuurspuwende clown in een petroleumraf-
finaderij.’ Alleen al de titel – Tien jaar later – 
bewijst dat ik mijn geloof  in de cybernetica 
reeds lang had opgeborgen. Voor mij was 
het voor eens en altijd duidelijk: het begrip 
‘cybernetische kunst’ – of  ‘computerkunst’ 
– is een gigantische sof.
K.B./D.P.: Wat heb je dan in die tien jaar – tus-
sen 1973 en 1981 – gedaan?
P.D.V.: Ik keerde de kunstwereld de rug toe. 
Ik was zo gedegouteerd en getraumatiseerd 
door wat mij met mijn cybernetische werk 
was overkomen dat ik besloot om een lange 
sabbatical te nemen.

wordt vervolgd

Transcriptie: Toon Beerten
Redactie: Dirk Pültau

Paul De Vylder

Zonder titel (tekening), 1972

Paul De Vylder

‘Blackboxnummer 1’, bijdrage aan de Derde Triënnale Openluchttentoonstelling Beeldhouwwerk,  
Stadspark, Sint-Niklaas, 1973

Paul De Vylder

Tabel met randomgetallen, 1981, bijdrage in de 
catalogus van de tentoonstelling in het kader van het 

‘Inter nationaal Festival voor Elektronische Muziek, 
Video en Computer Art’, Paleis voor Schone Kunsten, 

Brussel, 1981
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Het is een diep inhoudelijk inzicht dat wij ons 
niets kunnen voorstellen dat zijn geestelijke 
wezen niet in de uitdrukking meedeelt; de hoge-
re of  lagere bewustzijnsgraad waarmee zo’n 
mededeling schijnbaar (of  echt) is verbonden, 
kan er niets aan veranderen dat er niets is dat 
wij ons volledig zonder taal kunnen voorstellen.
 Walter Benjamin1

De tentoonstelling Echolalia van Ana Torfs 
in Wiels bevat zes werken – vijf  op de tweede 
verdieping, en een laatste werk op de derde 
verdieping. Het is een uitzonderlijk coheren-
te expositie: de afzonderlijke werken hebben 
een betekenisvolle volgorde, zodat ze elkaar 
lijken op te volgen als periodes in de westerse 
geschiedenis. Echolalia kan op die manier 
ervaren en gelezen worden als een archeolo-
gie of  een cultuurgeschiedenis van de talige 
communicatie, met op de bovenste verdie-
ping een alledaagse en actuele epiloog.

The Parrot & the Nightingale,  
a Phantasmagoria (2014)

Het eerste werk van Echolalia – in WIELS 
voor het eerst te zien – is The Parrot & the 
Nightingale, a Phantasmagoria. Deze instal-
latie vertrekt van het dagboek dat Christoffel 
Columbus bijhield tijdens zijn beroemde reis 
in 1492. Het is bekend dat Columbus bij 
toeval in Amerika belandde: hij was op weg 
naar India, in opdracht van het vorstenpaar 
van Spanje. Columbus’ reis begon op vrij-
dag 3 augustus 1492, toen hij Spanje ver-
liet met een vloot van drie schepen. Na een 
halte op La Gomera, een van de Canarische 
eilanden, begon hij aan de overtocht. Meer 
dan drie maanden later, op donderdag 11 
oktober, kwam er land in zicht. Wat bete-
kent het als een tentoonstelling met dit his-
torische moment opent? Om de vraag om te 
keren: waarvan was de ontdekking van 
Amerika het begin? Wat werd er in gang 
gezet toen Columbus voet aan land zette? 
Op die vragen geeft The Parrot & the 
Nightingale een mogelijk antwoord. 
 De installatie is opgebouwd uit twee grote 
projectieschermen, vier luidsprekers op een 
statief, en drie ledschermen, eveneens op 
statief. Op de grote schermen zijn heel lang-
zaam in elkaar overvloeiende zwart-wit-
beelden te zien van een tropisch, weelderig 
woud. Wanneer iemand achter het scherm 
gaat staan, en dus voor de projector, wordt 
er een silhouet zichtbaar, als een donkere, 
beweeglijke vlek. De ledschermen zijn opge-
steld in drie hoeken, en tonen een vrouwe-
lijke gebarentolk die passages vertaalt uit 
het dagboek van Columbus. Uit de luidspre-
kers klinkt op elk moment de stem van een 
van de drie mannelijke simultaanvertalers. 
Ze beheersen elk een andere gebarentaal, 
en proberen de gebaren van hun vrouwelij-
ke collega in gesproken Engels te vertalen.
 De foto’s op de beeldschermen zijn 
gemaakt met een digitale infraroodcamera. 
Wat we zien, is voor het blote oog niet waar-
neembaar, of  althans niet op deze manier. 
De taal (in woorden of  gebaren) die op de 
ledschermen te ‘lezen’ of  uit de luidsprekers 
te horen valt, is nog veelvuldiger bemiddeld. 
Tussen Columbus’ ervaring en die van de 
bezoeker van Echolalia vindt een hele reeks 
vertalingen plaats. Op een dag in 1492 
stond Columbus op een door Europeanen 
onbetreden strand te kijken en te luisteren. 
Daarna noteerde hij zijn bevindingen. Zijn 
dagboek ging verloren en is overgeleverd 
door een transcriptie uit de zestiende eeuw 
van de Spaanse priester Bartolomé de las 
Casas. Deze versie is naar het Engels ver-
taald. Ana Torfs las een selectie van frag-
menten uit deze editie voor aan de gebaren-
tolk, die tot uitdrukking bracht wat ze 
hoorde. Daarna vertaalden drie mannelijke 
tolken in het Engels wat zij uit deze gebaren 
konden opmaken. En tot slot is er de ten-
toonstellingsbezoeker die de stemmen hoort 
en de gebaren te zien krijgt. 
 Natuurlijk is de tekst van Columbus gedu-
rende dit proces grondig veranderd. Een 

passage uit Columbus’ dagboek van 12 
oktober 1492 volstaat om dat te illustreren. 
Het fragment dateert van 12 oktober 1492, 
de dag nadat Columbus voet aan wal zette 
op het nieuwe continent, en getuigt van zijn 
eerste ontmoeting met de plaatselijke bevol-
king. In de Engelse vertaling van de trans-
criptie van De las Casas luidt de tekst als 
volgt: ‘They should be good and intelligent 
servants and intelligent, for I see that they 
say very quickly everything that is said to 
them; and I believe that they would become 
Christians very easily, for it seemed to me 
that they had no religion. Our Lord pleasing, 
at the time of  my departure I will take six of  
them from here to Your Highnesses in order 
that they may learn to speak. No animal of  
any kind did I see on this island except par-
rots. All are the Admiral’s words.’2

 De mannelijke tolken interpreteren dit 
stukje tekst, langs de omweg van de geba-
rentaal, drie keer op een andere manier, en 
telkens gedeeltelijk foutief. Een van hen zegt 
bijvoorbeeld dat Columbus de autochtonen 
als ‘intelligent servants of  the Lord’ 
beschouwde, terwijl Columbus stelt dat hij 
ze geschikt acht voor domestieke doelein-
den. De andere tolk vertelt dat de 
Amerikanen volgens Columbus ‘onze taal’ 
zouden kunnen leren, terwijl er volgens 
Columbus van taal nog geen sprake was. 
Columbus was van mening dat de autoch-
tonen enkel geluiden voortbrachten, maar 
dat ze op het Europese vasteland zouden 
kunnen leren spreken: ‘they may learn to 
speak.’ De derde tolk, tot slot, voegt iets 
totaal nieuws toe. De standaardfrase ‘All are 
the Admiral’s words’, door De las Casas 
ingevoegd om de echtheid van zijn trans-
criptie te benadrukken, vertaalt hij als: ‘The 
next day the Admiral gave a speech.’
 Deze spraakverwarring is betekenisvol. 
Het gaat hier om meer dan wat er in het 

bekende spelletje gebeurt. Eén kind fluistert 
een ander kind een verhaaltje in het oor. Dit 
kind vertelt het zo stil mogelijk door aan 
iemand anders. Zo gaat het verder, totdat 
iedereen aan de beurt is geweest. Als het 
eerste met het laatste verhaaltje wordt ver-
geleken, zijn de wijzigingen die zich hebben 
voorgedaan even ongelooflijk als grappig. 
Torfs sluit die humor niet uit, maar wijst 
ook op het culturele en antropologische 
karakter van een dergelijk proces – op de 
oorzaken en op de gevolgen ervan. Hoe 
Columbus Amerika ontdekte is even belang-
rijk als wat hij ontdekte. Columbus’ ontdek-
king was een zaak van horen en zien, maar 
vooral van spreken. Het was een kwestie 
van taal. De ontdekking van het nieuwe 
continent dwong Columbus en de rest van 
Europa tot een volkomen nieuwe omgang 
met taal.
 Er ligt dus een paradox aan de basis van 
The Parrot & the Nightingale. Enerzijds is het 
contact, via deze installatie, met Columbus, 
met de onbekende bevolking en hun conti-
nent, onbetrouwbaar en schimmig – door 
de verschillende talen, door het geluid en 
het beeld. Anderzijds krijgt een tentoonstel-
lingsbezoeker net daarom een idee van wat 
er in oktober 1492 gebeurde, en algemener, 
van de complicaties die zich voordoen wan-
neer iemand iets vreemds en nieuws pro-
beert te begrijpen.
 In de publicatie bij Echolalia verwijst Torfs 
kort naar twee boeken over de ontdekking 
van Amerika: Marvellous Possessions. The 
Wonder of  the New World van Stephen 
Greenblatt uit 1991, en La conquête de 
l’Amérique. La question de l’autre van Tzvetan 
Todorov uit 1982.3 Het boek van Greenblatt 
kan worden samengevat als een voorstel ‘to 
look carefully at the action Columbus 
reports’ en ‘to consider the extraordinary 
extent to which that action is discursive’.4 

‘For Columbus’, schrijft Greenblatt, ‘posses-
sion is principally the performance of  a set 
of  linguistic acts: declaring, witnessing, 
recording.’5 De performance van een reeks lin-
guïstische daden, die door de tentoonstel-
lingsbezoeker wordt voltooid – dat is wat 
The Parrot & the Nightingale presenteert. 
Greenblatt citeert ook een zinnetje dat door 
Columbus in een brief  werd opgetekend. 
Nadat hij de autochtonen had verteld wat 
hij met hen en hun land van plan was, 
deden zij er het zwijgen toe. Uit deze stilte 
trok Columbus de volgende conclusie: ‘Y no 
me fué contradicho.’6 ‘En ik werd niet tegen-
gesproken.’ Dit lijkt cynisch. Hoe hadden de 
Amerikanen Columbus kunnen tegenspre-
ken wanneer ze niets begrepen van wat hij 
zei? Boven alles is deze uitspraak echter op 
een brutale manier eerlijk: het is een getui-
genis van een naïef  geloof  in de kracht van 
taal. Columbus probeerde te begrijpen wat 
hij zag; hij trachtte tekens te interpreteren, 
te vertalen en neer te schrijven. Hij bracht 
zijn verlangens tot uitdrukking, en wanneer 
hij geen woorden hoorde die zijn wensen 
tegenspraken, was het besluit eenvoudig: ‘Y 
no me fué contradicho.’
 Het geweld dat met deze discursieve actie 
gepaard gaat, is groot. In La conquête de 
l’Amérique. La question de l’autre van Todorov 
(het tweede boek waar Torfs naar verwijst), 
wordt de hermeneutische agressie van 
Columbus op verontwaardigde toon samen-
gevat: ‘La perception sommaire qu’a Colon 
des Indiens, mélange d’autoritarisme et de 
condescendance; l’incompréhension de 
leur langue et de leurs signes; la facilité avec 
laquelle il aliène la volonté de l’autre en vue 
d’une meilleure connaissance des îles 
découvertes; la préference pour les terres 
plutôt que pour les hommes.’ ‘Dans 
l’herméneutique de Colon,’ besluit hij, 
‘ceux-ci n’ont de place à part.’7 Dat is waar. 
In zijn verlangen naar begrip en bezit, hield 
Columbus geen rekening met de bevolking 
van Amerika. Toch is de eerste installatie 
van Echolalia meer dan een uitnodiging tot 
postkoloniale kritiek. Het werk van Torfs 
getuigt ook van een komische, maar fatalis-
tische aanvaarding van de onvermijdelijk-
heid van hermeneutiek: we proberen de 
vreemde en wonderlijke dingen die we zien 
en horen te begrijpen, en we gebruiken taal 
om uit te drukken wat we wensen, terwijl 
we evenzeer op haar beroep moeten doen 
om anderen te begrijpen. The Parrot & the 
Nightingale confronteert de bezoeker vanaf  
het begin van de tentoonstelling met zowel 
de aandoenlijke onmacht als het gevaarlijke 
potentieel van de taal. We realiseren ons dat 
Columbus een van de eersten was die deze 
ervaring heeft ondergaan – de ervaring om 
een wondermooie, maar onbekende bodem 
te betreden en er een talige omgang mee te 
moeten ontwikkelen. De conclusie die zich 
opdringt is dat noch de Franse Revolutie, 
noch de Industriële Revolutie, noch de uit-
vinding van de boekdrukkunst, noch het 
begin van de Renaissance de moderniteit 
heeft ingeleid – nee, het was de ontdekking 
van Amerika. In 1492 ontdekte de westerse 
mens dat taal noodzakelijk is om alles wat 
vreemd is te begrijpen, en dat het tegelijker-
tijd haast onmogelijk is om die taal op waar-
achtige wijze met anderen uit te wisselen.

TXT (Engine of  Wandering Words) (2013),  
Family Plot (2009-2010)

Het vervolg van Echolalia presenteert een 
volgende stap: wat gebeurde er met de men-
selijke taal na 1492? TXT (Engine of  
Wandering Words) is een installatie met zes 
jacquardwandtapijten, ruggelings in paren 
opgehangen tegen drie losstaande wanden. 
Op elk wandtapijt staat het beeld van een 
machine bestaande uit 25 vierkanten ver-
bonden door staven met hendels. De vier-
kanten zijn op hun beurt met afbeeldingen 
gevuld: fragmenten van foto’s, gravures, 
schilderijen, kaarten, pamfletten of  boekpa-
gina’s, afkomstig uit verschillende tijdvak-
ken. Elk wandtapijt is gewijd aan één grond-
stof, één materiaal of  – moderner – één 
product: gember, saffraan, suiker, koffie, 
tabak en chocolade. Het zijn natuurlijke 
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The Parrot & the Nightingale, a Phantasmagoria, 2014, zicht op de tentoonstelling ‘Echolalia’, WIELS, 2014 
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‘I want to hear you say it.’
Over Echolalia van Ana Torfs
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substanties die vanaf  de zestiende eeuw 
kriskras de Atlantische Oceaan overstaken, 
en zo de economische globalisering aandre-
ven. Het gaat Torfs om de woorden die voor 
deze producten werden gebruikt. De bena-
mingen voor gember, saffraan, suiker, kof-
fie, tabak en chocolade zijn namelijk nooit 
diepgaand veranderd. Ze worden in het 
Duits Wanderworte of  in het Engels wande-
ring words genoemd, ‘zwerfwoorden’: leen-
woorden die zich via handelsroutes wereld-
wijd verspreidden langs talen en culturen. 
In elke taal zijn de eerste woorden voor sui-
ker nog herkenbaar: sukkar (Arabisch), she-
kar (Perzisch), sarkara (Sanskrit) en sakkarai 
(Tamil). Die herkenbaarheid kenmerkt ook 
suiker zelf: het is verfijnd en geïndustriali-
seerd, maar de smaak en de eigenschappen 
zijn identiek, net als de etymologische wor-
tels. Deze ‘zwerfwoorden’ lijken immuun 
voor de verschillen tussen de wereldtalen. 
Hoe kan het dat we duizenden talen heb-
ben, terwijl het woord voor koffie min of  
meer hetzelfde is? En is het toeval dat deze 
stoffen zo’n sterke smaak hebben?
 In de installatie van Torfs worden deze 
‘sterke woorden’ in het wandtapijt ingewe-
ven, als onderschriften bij de afbeeldingen 
van de machines, ondersteboven en tussen 
haakjes als de oplossing van een rebus. Het 
is een allusie op een andere omkering tus-
sen woorden en beelden, die aan de oor-
sprong van dit toestel ligt. Torfs heeft zich 
geïnspireerd op een fragment uit Gulliver’s 
Travels van Jonathan Swift, gepubliceerd in 
1726. Gulliver lijdt schipbreuk en spoelt 
aan op een eiland. Hij ontdekt fictieve lan-
den, en bezoekt de academie van Lagado, 
een wetenschappelijke gemeenschap. Er 
gebeuren ginds vreemde dingen. Een weten-
schapper probeert al acht jaar lang om zon-
nestralen aan komkommers te onttrekken. 
De oudste vorser werkt aan een toestel dat 
menselijke uitwerpselen weer omzet in 
voedsel – het omgekeerde van wat Wim 
Delvoye met zijn Cloaca klaarspeelde. 
Gelukkig heeft Ana Torfs een ander appa-
raat aan Gulliver’s Travels ontleend – een 
machine bestaande uit een ‘frame’, ‘Twenty 
Foot square, placed in the Middle of  the 
Room. The Superficies was composed of  
several Bits of  Wood. […] They were all lin-
ked together by slender Wires. These Bits of  
Wood were covered, on every Square, with 
Papers pasted on them; and on these Papers 
were written all the Words of  their 
Language, in their several Moods, Tenses, 
and Declensions, but without any Order.’8 
De studenten draaien aan de hendels, zodat 
er andere combinaties tot stand komen, en 
andere ‘gebroken zinnen’. In plaats van 
woorden heeft Torfs echter beelden op de 
vierkanten gezet, gelinkt aan de zwerfwoor-
den en aan de substantie waaraan elk 
wandtapijt is gewijd. Het is alsof  een woord 
dat in Google Image Search meermaals 
wordt ingevoerd, telkens andere resultaten 
oplevert. Wat blijft is het woord en het ding 
waarnaar het verwijst.
 Waar Swift de spot dreef  met pseudowe-
tenschappelijke pretenties, draait Torfs zijn 
satire om. Wat aan willekeur wordt overge-
leverd, is het beeld en niet het woord. Het 
zijn de beelden die tot visuele ‘gebroken zin-
nen’ vermalen kunnen worden. De titel van 

deze installatie, TXT, verwijst naar de sterk-
te en de bewerkelijkheid van taal: de woor-
den text, texture en textile zijn afgeleid van 
het Latijnse woord texere, dat ‘weven’ bete-
kent. Het is niet makkelijk om een stevig en 
dicht geweven wandtapijt te ontrafelen, en 
hetzelfde geldt voor een tekst. In tegenstel-
ling tot de afbeeldingen op de vierkanten, 
die even variabel zijn als de bovenkant van 
een dobbelsteen, zal het wandtapijt niet ver-
anderen, net als de woorden voor gember, 
saffraan, suiker, koffie, tabak en chocolade. 
TXT toont de ver- en bewondering die woor-
den uitlokken – woorden en hun langdurige 
en wijdverspreide bestaan. Het besef  van de 
kracht van taal – van de densiteit van tek-
sten, de hardheid van woorden, van etymo-
logische kernen, duurzaam en onaantast-
baar: dat is wat deze wandtapijten 
uitstralen. En hoe zwak, hoe voorbijgaand 
en futiel, hoe uitwisselbaar en veranderlijk 
zijn beelden!
 Het volgende werk in Echolalia, Family 
Plot, gaat over de manier waarop bloemen 
hun wetenschappelijke naam kregen. Het 
bestaat uit vijftig ingelijste prenten, opge-
hangen aan een muur van 27 meter lang, 
die voor de helft de ruimte van TXT, en voor 
de andere helft die van […] STAIN […] 
afsluit, het vierde werk in de tentoonstelling. 
De bovenste rij prenten werd eerst gemaakt. 
Het is een verzameling van 25 dubbelpor-
tretten, van mensen (drieëntwintig mannen 
en twee vrouwen) wiens naam aan een 
plantensoort werd gegeven, met daaronder 
een kleiner portret van de botanist die hier-
toe het initiatief  nam. Michel Adanson was 
bijvoorbeeld een Franse wetenschapper die 
in 1763 het boek Familles naturelles des plan-
tes publiceerde, en Carl Linnaeus was de 
Zweedse botanist die de tropische baobab 
herdoopte tot ‘Adansonia digitata’. Op het 
glas voor de portretten is een afbeelding 
gezeefdrukt van de vrucht of  de bloem van 
de soort in kwestie, en in het bijzonder van 
de voortplantingsorganen. De stamboom 
van de naam van een plantensoort, onthult 
een etymologisch proces dat sterk verschilt 
van dat van de ‘zwerfwoorden’ uit TXT. In dit 
geval gaat het om een stukje van de natuur-
lijke wereld, dat pas in de achttiende eeuw 
een expliciet artificiële of  culturele bena-
ming kreeg. De reden waarom een 
Afrikaanse boom als ‘Adansonia digitata’ 
bekend staat, ligt in het dubbele feit dat een 
zekere Michel Adanson deze soort heeft ‘ont-
dekt’ in Senegal, en dat Linnaeus besloten 
heeft om hem hiervoor te eren.
 Wat betekent het als een stukje botanica 
genoemd wordt naar één individu? Die 
vraag is het onderwerp van het tweede deel 
van Family Plot. Op een systematische 
manier is Torfs nagegaan wie deze mensen 
waren. Met Family Plot #2 begint een nage-
noeg paranoïde zoektocht: zou de naamge-
ving van deze plant geen consequenties 
hebben? Welke betekenissen moeten we met 
de naam ‘Adansonia digitata’ verbinden, en 
zegt dit iets over deze plantensoort? De 
prints van de tweede rij bestaan uit drie ele-
menten: biografische informatie in tekstbal-
lonnen (Adanson streed tegen slavernij; hij 
wou professor in de botanica worden…), 
historische afbeeldingen (pagina’s uit boe-
ken; schetsen van tropische flora; gravures 

met beelden van slavenarbeid), en een 
wereldkaart (gemaakt op het moment dat 
Adanson leefde). Ook dit werk kan worden 
gelezen als een postkoloniale aanklacht 
tegen het geweld dat plaatsgreep in het zog 
van de ontdekking van Amerika. 
Tegelijkertijd ligt de nadruk opnieuw op de 
geweldige kracht van namen en woorden. 
Van enkel kijken naar deze bloemen en 
vruchten – zeker mooi, een beetje obsceen, 
zelfs pornografisch – wordt niemand wijzer. 
Deze afbeeldingen betekenen niets. Hen 
gadeslaan leert je niets over deze bloemen 
en vruchten, noch over de eigenschappen, 
noch over de context of  de geschiedenis 
ervan. Zonder naam heeft een plant geen 
verhaal, terwijl het ook deze naam is die – 
zoals elke naam – zal blijven voortbestaan, 
lang nadat deze plant van de aardbol is ver-
dwenen.

[…] STAIN […] (2012), Legend (2009)

Wie in Echolalia van TXT voorbij Family Plot 
loopt, komt terecht bij […] STAIN […]. Na 
zwerfwoorden en tropische bloemen, zijn 
artificiële kleuren het onderwerp – hun 
namen, hun geschiedenis en hun culturele 
verschijningsvormen. […] STAIN […] is 
opgebouwd uit vier lezenaars met twintig 
zwarte lijsten die één synthetische kleurstof  
behandelen. De naam van de kleur (zoals 
Bismarck bruin, Congorood, Parijs paars, 
Sudan zwart of  Pruisisch blauw) bevindt 
zich onder gekleurd glas, samen met een 
tiental genummerde afbeeldingen en enkele 
ganzenveren. Een vrouwenstem leest de 
‘toelichtingen’ bij de beelden in willekeurige 
volgorde en op een speelse en licht ironische 
toon. Haar mededelingen zijn kort: ze ver-
binden het beeld met de kleurstof  door mid-
del van een specifiek gebruik, een toepas-
sing of  een anekdote, bijvoorbeeld over 
Oscar Wilde die schreef  dat vrouwen die 
mauve dragen niet te vertrouwen zijn, over 
de gele kleurstof  tartazine die indigestie of  

depressie zou veroorzaken, of  over Olafur 
Eliasson die rivieren groen kleurde met ura-
nine.
 Het avontuur van het menselijke verlan-
gen om woorden te vinden voor alles wat 
bestaat – de ‘discursive act’ die, zoals 
Echolalia aangeeft, zijn aanvang nam met de 
ontdekking van Amerika – treedt hier in 
een nieuwe fase: met dit vierde werk is de 
industriële revolutie aangebroken. Wat de 
taal betreft, verandert er niet veel. Het gaat 
er nog steeds om nieuwe dingen te benoe-
men. Toch is er iets gewijzigd: de dingen die 
een naam krijgen, zijn niet meer van 
natuurlijke, maar van culturele of  artificië-
le aard. Alles is ontdekt, en alle dieren, lan-
den, bloemen, grondstoffen en volkeren 
hebben een naam. Wat nieuw is zijn de uit-
vindingen van de mens, te danken aan 
technologische ontwikkelingen.
 Van al het synthetische op deze wereld, 
zijn kleuren heel bijzonder. Ze dagen de van-
zelfsprekendheid van taal uit. Als we iets of  
iemand met de kleur ‘rood’ in verband bren-
gen, hoe weten we dan of  we hetzelfde rood 
bedoelen? Waar komt dat woord vandaan? 
En probeer maar eens uit te leggen wat 
‘rood’ is zonder bijvoorbeeld naar een 
tomaat te verwijzen. De meeste mensen zijn 
zich begrijpelijkerwijze niet bewust van dit 
onvermogen, hoewel ze zich laten leiden 
door de taal eerder dan door de eigenschap-
pen van kleuren. In zijn Dictionnaire des cou-
leurs de notre temps vertelt de Franse histori-
cus Michel Pastoureau een alledaagse, 
maar fantastische anekdote over de afdeling 
olieverf  van de grootste Parijse handel in 
kunstenaarsbenodigdheden. In de winkel 
laat de verkoper de klant kiezen uit een sta-
lenboek zonder kleurnamen. Wanneer de 
klant de kleur heeft aangewezen die hij wil, 
noemt de verkoper de naam van die kleur; 
hij noemt ook de namen van de aangren-
zende kleuren. Nadat de klant deze namen 
heeft gehoord, gebeurt het niet zelden dat 
hij zijn keuze verandert. De naam die de ver-
koper uitspreekt heeft een zo sterke evoca-
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tieve kracht dat hij de tinten in het stalen-
boek anders gaat bekijken. ‘Is dat de naam 
van die kleur? Dan vind ik deze kleur veel 
mooier!’ De reden voor dit gedrag is eenvou-
dig: kleuren bestaan niet; ze hebben geen 
vaste eigenschappen; niemand kan eendui-
dig de kleur groen omschrijven. ‘Zodra het 
om kleuren gaat’, schrijft Pastoureau, ‘zijn 
wij gevangenen van de taal en van de lexi-
cale feiten. In het sociale leven lijkt de 
benoemde kleur vaak een belangrijker rol te 
spelen dan de waargenomen kleur.’9 […] 
STAIN […] wijst in dezelfde richting: we 
gaan niet zozeer met kleuren om, als wel 
met de woorden die we gebruiken om naar 
kleuren te verwijzen, en met de verhalen die 
over deze kleuren worden verteld. Het werk 
toont hoe kleuren blijven ontsnappen aan 
de taal, waartoe wij veroordeeld zijn.
 Met Legend, het voorlaatste werk in 
Echolalia en het laatste op de tweede verdie-
ping, lijkt de cirkel zich te sluiten. Legend is 
een fotografische serie van negen land-
schappen, gemaakt op La Gomera, het 
tweede kleinste van de Canarische eilanden. 
Elk landschap wordt vergezeld van vijf  
onderschriften met gevarieerde informatie 
over deze plekken. De toelichting vermeldt 
historische, politieke en economische feiten 
door de eeuwen heen, maar ook mythische 
overleveringen en folkloristische legendes. 
La Gomera is het eiland waar de reis van 
Columbus naar Amerika pas echt van start 
ging. Het eiland markeert dus ook het 
beginpunt van het avontuur van de taal dat 
door Echolalia in scène wordt gezet. Vele 
referenties in Legend verwijzen naar andere 
werken in de tentoonstelling. Er wordt 
beschreven hoe Linnaeus, hoofdpersonage 
in Family Plot, de naam voor de olijfgroene 
zangvogel Serinus canaria ontleende aan de 
naam van de eilanden. We lezen ook dat de 
Canarische eilanden bekendstonden als de 
paarse eilanden, omwille van de korstmos-
sen die er groeiden, waaraan een welbe-
paalde kleurstof  onttrokken kon worden.
 Is Legend een samenvatting van Echolalia, 
en een terugkeer naar de Europese plek van 
waaruit Columbus naar Amerika vertrok? 
De beelden tonen dat het niet zo eenvoudig 
is. Het gaat om zichten op landschappen 

gezien door een telescopische lens – een 
instrument dat de observatie van verafgele-
gen objecten vergemakkelijkt en een cirkel-
vormig beeld met een wazige rand oplevert. 
Je zou kunnen denken dat Columbus van 
een dergelijke kijker gebruikmaakte toen hij 
land in zicht kreeg… maar in 1492 was de 
telescoop of  de verrekijker nog niet uitge-
vonden. De beelden zijn moderner. Ze tonen 
een contemporaine blik – niet op een pas 
ontdekt continent, maar op een gedeelte 
van Europa. Waar […] STAIN […] duidelijk 
maakt dat het onderwerp van de naamge-
ving verschoven is van natuurlijke wonde-
ren naar menselijke uitvindingen, daar 
toont Legend dat we de taal ook nodig heb-
ben om ons een voorstelling van het eigen 
verleden te maken, van de eigen verhalen 
en van wat als bekend of  vertrouwd wordt 
aanzien. De consequenties spelen zich 
opnieuw af  op het kruispunt tussen beeld 
en woord: het beeld zonder onderschrift vol-
staat niet, maar ook de woorden zelf  bieden 
een telescopische blik – veraf  en toch dicht-
bij – op wat ze proberen te omschrijven. 

Displacement (2009)

Dit is één narratief  traject dat tijdens een 
bezoek aan Echolalia kan ontstaan. Wie het 
volgt krijgt een bijna ‘epifanisch’ inzicht in 
de organisatie van de moderne wereld – in 
de hulpmiddelen die gebruikt worden om de 
dingen te benoemen, in de manier waarop 
we met taal kunnen en moeten omgaan, en 
in de pogingen om kennis te verwerven en 
door te geven.
 Het laatste werk van Echolalia is Displace-
ment, en zoals de titel lijkt te suggereren 
bevindt het zich elders, één verdieping 
hoger in een aparte kamer. Dit is het oudste 
werk van de tentoonstelling, en het heeft 
persoonlijke relaties en menselijke gesprek-
ken als onderwerp. Daardoor is Displacement 
ook het meest uitgesproken contemporaine 
werk van Echolalia. Het laat zien dat het pro-
bleem van de taal deel uitmaakt van het 
dagelijkse leven, en zich niet beperkt tot het 
domein van wereldreizen, wetenschap, 
handel of  technologie.

 Displacement is een herwerking van een 
film van Roberto Rossellini – Viaggio in Italia 
uit 1954. In deze film reist een Brits koppel 
naar Napels om een zopas geërfde villa te 
verkopen. Voor het eerst zijn ze samen op 
vakantie, en zoals die dingen gaan, leidt dat 
tot een crisis in hun relatie. Torfs heeft de fil-
mische elementen – beeld, geluid, beweging 
– van elkaar gescheiden. De filmbeelden zijn 
vervangen door een sequentie van foto’s, en 
de dialoog is enkel hoorbaar door hoofdtele-
foons. Ook de plaats van handeling ver-
schilt: de reis gaat niet naar Italië, maar 
naar het Zweedse eiland Gotland.
 Het slot van de film is in de installatie sub-
tiel maar betekenisvol gewijzigd. Op het 
einde van Rossellini’s film rijden de hoofd-
personages door Napels. Ze hebben besloten 
te scheiden, maar ze raken met hun auto 
verstrikt in een religieuze processie. Tijdens 
deze optocht doet zich een mirakel voor: een 
blinde man kan op onverklaarbare wijze 
weer zien. Het tumult dat daarbij ontstaat, 
leidt tot een andere miraculeuze wending: 
op initiatief  van de man besluit het echt-
paar om hun onenigheid bij te leggen, en 
om elkaar opnieuw hun liefde te verklaren. 
‘Tell me that you love me’, zegt de vrouw. 
‘Well, if  I do’, vraagt de man, ‘will you pro-
mise not to take advantage of  me?’ ‘Yes’, 
dringt ze aan, ‘But tell me’. En dan komt, in 
de film, maar vooral in Displacement, het 
belangrijkste zinnetje: ‘I want to hear you say 
it.’ Het is weerom het al te menselijke ver-
langen naar taal dat spreekt, gedreven door 
het besef  dat niets echt, waarachtig, belang-
rijk of  betekenisvol is als het niet in woor-
den wordt uitgedrukt. Hierna eindigt 
Displacement – en begint het opnieuw.
 ‘I want to hear you say it.’: het is het laat-
ste zinnetje van Echolalia. Het vormt tevens 
het complement van wat als het allereerste 
zinnetje van Echolalia kan worden 
beschouwd: ‘En ik werd niet tegengespro-
ken’, Columbus’ (zelf)verzekering dat nie-
mand het met hem oneens was, en dat al 
zijn woorden het geval waren. Waarom 
denkt de vrouw uit Viaggio in Italia en uit 
Displacement er niet hetzelfde over? Waarom 
deelt ze niet in zijn even brutale als talige 
onschuld? ‘Ik word niet tegengesproken, 
dus hij moet wel van me houden!’ Vooral als 
het op liefde aankomt, kunnen we geen 
genoegen nemen met de afwezigheid van 
tegenspraak – we hebben bevestiging nodig, 
uitgesproken engagement, woorden van 
toewijding.
 In Displacement blijft net deze bevestiging 
achterwege, net als het verslag van het 
andere mirakel – de blinde man die terug 
kan zien. In de film is het laatste woord voor 
de man: ‘I love you’, waarna er een happy 
end volgt. De laatste zin van Torfs’ installa-
tie – ‘I want to hear you say it’ – wordt door 
de vrouw uitgesproken. Of  de man zegt wat 
de vrouw wil horen, blijft onduidelijk. De 
belangrijkste en meest persoonlijke discur-
sieve uiting ontbreekt. Is dat niet wreed, of  
in elk geval teleurstellend?
 Het weglaten van deze allerlaatste zin, in 
Displacement en in Echolalia, herinnert aan 
een beroemde en drastische doorstreping 
uit de moderne kunstgeschiedenis. In zijn 
versie uit 1969 van het gedicht Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard van Stéphane 
Mallarmé, verving Marcel Broodthaers alle 

dichtregels door zwarte balkjes. Broodthaers 
toonde daarmee onder meer dat woorden 
ondergeschikt zijn aan de manier waarop ze 
verbeeld worden. Het is de plaats die ze 
innemen op de witte ruimte van het blad die 
als belangrijk wordt aanzien, eerder dan 
hun absolute betekenis. Ana Torfs schrapt 
in Echolalia lang niet alle talige uitingen – 
integendeel: aan het verlangen om ‘het’ 
gezegd te horen, wordt in deze zes werken 
veelvuldig tegemoetgekomen, al gebeurt dit 
nooit op een eenduidige manier. Het is enkel 
het laatste levensbepalende zinnetje dat op 
zich laat wachten. Door het contrast met al 
het gebabbel, al de woorden en al de zinnen 
die eraan voorafgaan, wordt het belang van 
deze omissie nog eens extra benadrukt. De 
afwezigheid van de woorden I love you legt 
de essentie van Echolalia bloot: het gemis 
van dat ene zinnetje drukt uit dat het de taal 
is die culturele, historische, economische, 
politieke, maar ook persoonlijke verbinte-
nissen en evoluties bepaalt – door de 
geschiedenis heen en tot op de dag van van-
daag. Door de taal speels te eren met beeld 
en geluid, door te tonen dat mensen altijd 
gedefinieerd worden door woorden, en door 
te suggereren dat er niet zoiets bestaat als 
een ‘beeldcultuur’, is Ana Torfs een para-
doxaal beeldend kunstenaar. 
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OLAV VELTHUIS &  
SVETLANA KHARCHENKOVA

‘Hanzhi’, oftewel Grote Hans. De bijnaam 
die Hans van Dijk (1946-2002) had in de 
Chinese kunstwereld is veelzeggend. In 
China was zijn status vele malen groter dan 
die van pakweg ‘kleine Hans’ – de alombe-
kende supercurator Hans-Ulrich Obrist. 
Maar in zijn geboorteland Nederland heeft 
vrijwel niemand van hem gehoord. Een ten-
toonstelling in Witte de With in Rotterdam, 
samengesteld door kunsthistorica en cura-
tor Marianne Brouwer, moet daarin veran-
dering brengen.
 Van Dijk doorliep de kunstacademie in 
Arnhem in de jaren zestig, studeerde begin 
jaren zeventig af  in industrieel ontwerpen 
aan wat nu de Design Academy Eindhoven 
heet, en raakte in de jaren tachtig geïnteres-
seerd in Chinese meubels uit de Ming-
dynastie. In zijn werk probeerde hij ont-
werppraktijken uit die dynastie te integreren 
met twintigste-eeuws Europees en moder-
nistisch meubeldesign. In 1986, op bijna 
40-jarige leeftijd, vertrok hij naar de Chinese 
stad Nanjing om meer te leren over de cul-
tuur van het land en, aan de universiteit, de 
taal te leren spreken. In Nanjing kwam hij in 
aanraking met de lokale Chinese experi-
mentele kunstscene; sinds het einde van 
Mao’s Culturele Revolutie (1966-1976) was 
het kunstenaars toegestaan te experimente-
ren met andere stijlen dan het socialistisch 
realisme. In de jaren tachtig leidde dat in het 
hele land tot bloeiende informele kunst-
scenes. De grootste was die van de hoofdstad 
Beijing, die een sterke magneetwerking zou 
gaan uitoefenen op kunstenaars in gans 
China. Ook Van Dijk verhuisde begin jaren 
negentig naar de hoofdstad. Vrijwel zonder 
onderbreking zou hij in Beijing blijven 
wonen, tot zijn vroegtijdige dood in 2002.
 De Chinese kunstwereld van de jaren tach-
tig en negentig mocht dan bloeiend zijn, zij 
was nauwelijks georganiseerd. Er waren wei-
nig tentoonstellingsplekken beschikbaar, 
zeker na de hernieuwde culturele repressie 
die volgde op het bloedige neerslaan van de 
studentenopstand op het Plein van de 
Hemelse Vrede in juni 1989. De erkenning 
en aandacht voor Chinese hedendaagse 
kunst en de kennis over het onderwerp 
waren beperkt, in binnen- en buitenland.
 De tentoonstelling in Witte de With is een 
aangepaste versie – met andere stukken en 
in een andere vorm – van de expositie die 
Brouwer afgelopen zomer onder de titel 
Hans van Dijk: 5000 Names cureerde voor 
het Ullens Center for Contemporary Art 
(UCCA) in Beijing, een van de weinige 
kunstcentra in het land dat systematisch 
aandacht besteedt aan hedendaagse kunst. 
Die kreeg nogal wat internationale media-
aandacht omdat de dissidente kunstenaar 
en notoire lawaaimaker Ai Weiwei zijn 
kunstwerken tijdens de opening had laten 
verwijderen. De kunstenaar was gepikeerd 
omdat het UCCA, ondanks het feit dat hij 
intensief  had samengewerkt met Van Dijk, 
had verzuimd om zijn naam in het bijho-
rende persbericht te vernoemen. Ai opende 
in 1998 met Van Dijk en de Belgische zaken-
man Frank Uytterhaegen het China Art 
Archives and Warehouse (CAAW), een 
experimentele galerie en expositieruimte 
die snel zou uitgroeien tot een van de 
belangrijkste trefpunten in de kunstwereld 
van Beijing. Beide tentoonstellingen tonen, 
behalve werken van de kunstenaars die hij 
promootte, vooral materiaal uit Van Dijks 
archief, zoals uitnodigingen voor tentoon-
stellingen, catalogi, foto’s, en brieven. De 
getoonde kunstwerken en het archiefmate-
riaal hebben vaak nauwelijks betrekking op 
elkaar, wat lijdt tot fragmentatie. Terwijl de 
tentoonstelling in het UCCA een simpele, 
chronologische ordening kende, is de zus-
tertentoonstelling in Rotterdam veel chaoti-
scher. Zo verschijnen de op de Ming-
dynastie geïnspireerde meubels die Van Dijk 
maakte als beginnend ontwerper, dus voor 
hij naar China vertrok, in het midden van 
het tentoonstellingsparcours. Het pand van 
Witte de With, met expositieruimtes op drie 
verdiepingen, helpt daarbij niet mee.

Beide exposities laten zien dat Van Dijk zich 
op uiteenlopende manieren inzette voor de 
promotie van Chinese hedendaagse kunst. 
Zijn grootste bijdrage leverde hij in de rol 
van curator: in 1993-1994 organiseerde 
Van Dijk in samenwerking met de Duitse 
kunstenaar en curator Andreas Schmidt en 
China-kenner Jochen Noth China Avant-
Garde, een reizende overzichtstentoonstel-
ling van Chinese kunst die onder meer het 
Haus der Kulturen der Welt in Berlijn en de 
Kunsthal in Rotterdam aandeed. In een tijd 
dat er in China nog geen infrastructuur 
voor hedendaagse kunst was, organiseerde 
hij regelmatig tentoonstellingen op tijdelij-
ke locaties in het land. Bovendien trad hij op 
als gids voor buitenlandse journalisten en 
curatoren die ‘iets’ met Chinese kunst wil-
den doen en daarom snel een overzicht – 
inclusief  introducties tot de belangrijkste 
actoren – wensten te bekomen. En ten slotte 
speelde hij de rol van archivaris: vanaf  zijn 
aankomst in China in 1986 hield hij syste-
matisch biografische informatie en tentoon-
stellingsgegevens bij van Chinese kunste-
naars geboren tussen 1880 en 1980. Dat 
lexicon, dat hij uiteindelijk in een compu-
terdatabase invoerde, moest de historische 
ontwikkeling van moderne kunst in China 
documenteren. Meer dan 5000 kunste-
naars zouden in de database worden opge-
nomen, vandaar de titel van de tentoonstel-
ling.
 Door het gebruik van vele documenten 
uit Van Dijks archief  slaagt curator Brouwer 
erin om facetten van de Chinese kunstwe-
reld van de jaren negentig tot leven te bren-
gen. In die wereld bleken nog heel wat ande-
re kunstvormen te circuleren dan de 
Chinese kunst die in Europa en de Verenigde 
Staten doorbrak en op de internationale 
kunstveilingen vele miljoenen dollars zou 
opbrengen: cynisch realisme (de schilderij-
en van wanhopig uit hun ogen kijkende 
Chinese mannen), of  politieke pop (die kapi-
talistische en maoïstische symboliek met 
elkaar vermengt).
 De tentoonstelling schetst ook een intiem 
en ontroerend portret van Van Dijk. Dat 
lukt door de vele kiekjes van de apparte-
menten waar hij woonde en de kunstenaars 
met wie hij optrok, of  de handgeschreven 
brieven die hij stuurde aan vrienden in 
Nederland. De bezoeker leert Hanzhi direct 
en ogenschijnlijk zonder tussenkomst van 
anderen kennen: zijn gevoel voor humor, 
zijn onzekerheden, de zaken waar hij trots 
op was, hoe anderen hem zagen; zelfs zijn 
privégrappen passeren de revue. Humor en 
ironie kenmerkten ook de manier waarop 
hij zich in de kunstwereld bewoog. Van Dijks 
bedrijfje New Amsterdam Art Consultancy 
(NAAC) had in naam grote ambities, maar 
leek bij tijd en wijlen meer op een kunstpro-
ject dan op een serieus adviesbureau. Zo 
stelde het NAAC een prijs in voor kunste-
naars die bijdroegen aan het ‘standaardise-
ren’ van de Chinese kunstwereld: de 
‘International Avantgarde Art Standards 
Awards & Urgent Warnings 1994’, die zou-
den worden uitgereikt door het speciale 
‘Ubu Roi Art Research Committee’, ver-
noemd naar Alfred Jarry’s absurdistische, 
laatnegentiende-eeuwse toneelstuk. Ook 
stelde Van Dijk samen met twee kunste-
naarsvrienden een nepbrief  op waarin 
Chinese kunstenaars werden uitgenodigd 
om aan een speciaal onderdeel van 
Documenta X in Kassel (1997) deel te 
nemen. Van Dijk liet de brieven vanuit 
Europa verzenden. De meegestuurde platte-
grond van de tentoonstellingsruimte waar 
hun werk zogenaamd zou komen te han-
gen, toonde in werkelijkheid zijn eigen 
appartement. Kunstenaars reageerden 
enthousiast op de uitnodiging, zo enthousi-
ast zelfs dat zij zich bedrogen voelden en 
openbare excuses eisten toen bleek dat het 
om een grap ging. 
 De expositie geeft een beeld van de manier 
waarop Van Dijk met kunst en kunstenaars 
omging, en hoe hij met hen samenleefde: 
midden in de stad, in kleine appartementjes, 
terwijl de Chinese overheid buitenlanders 
uitsluitend toestond om in speciale zones 
voor expats te wonen. Van Dijk sprak hun 
taal (wat niet gezegd kan worden van alle 
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westerlingen die thans in de Chinese kunst-
wereld actief  zijn), was net als de kunste-
naars arm en leek bereid alles op te geven 
voor de kunst. Hij leefde tussen de kunste-
naars en weigerde ondanks zijn rol als 
curator boven hen te gaan staan. Hij gaf  
niet om de glamour en roddel van de kunst-
wereld, en wijdde al zijn energie en beschei-
den financiële middelen aan de promotie 
van kunstenaars. Dat een kunstenaar suc-
ces kreeg, was voor hem van minder belang. 
Naast bekende kunstenaars worden op de 
tentoonstelling dan ook (bijna) vergeten 
collega’s gepresenteerd.
 Dai Hanzhi: 5000 Artists schetst met 
andere woorden een erg hagiografisch 
beeld van de figuur van Hans van Dijk. Dat 
hoeft niet per se problematisch te zijn. Uit de 
vele documenten, en in het bijzonder de 
reacties van kunstenaars op zijn dood, blijkt 
namelijk dat Van Dijk inderdaad veel men-
sen ‘geraakt’ heeft en bij heel wat kunste-
naars geliefd was. De tentoonstelling maakt 
ook begrijpelijk waarom Chinese kunste-
naars hem op handen droegen. Voor wie 
deze exposities bezocht heeft, is het geen 
toeval meer dat gevierde Chinese kunste-
naars, onder wie Zhang Peili of  de sinds 
lang in Nederland woonachtige Ni Haifeng, 
hun medewerking toezegden en bereid 
waren nieuwe werken te maken of  oud 
werk te reconstrueren.
 Toch blijft onduidelijk wat precies Van 
Dijks ‘uitzonderlijke betekenis voor de 
Chinese hedendaagse kunst’ was, om uit het 
persbericht van Witte de With te citeren. 
Dat komt om te beginnen doordat de relatie 
tussen Van Dijks traject en de getoonde 
kunst troebel blijft. Opvallend is dat in 
Beijing en in Rotterdam andere werken te 
zien zijn. Dat zal deels met beschikbaarheid 
en allerlei andere praktische zaken zoals 
transportkosten en douaneobstakels te 
maken hebben gehad. Over de beweegrede-
nen om bepaalde werken te selecteren tast 
de bezoeker evenwel in het duister. In 
Rotterdam hangen bijvoorbeeld relatief  veel 
abstracte schilderijen van Ding Yi, waarvan 
sommige zijn geschilderd na de dood van 
Van Dijk en afkomstig zijn uit de collectie 
van het Nederlandse verzamelaarsechtpaar 
De Heus-Zomer. Wat is in dit geval nog de 
relatie met Van Dijks werk? Ook elders blijft 
het verband tussen de kunstwerken en de 
figuur van Van Dijk onduidelijk. Toont men 
willekeurige voorbeelden uit het oeuvre van 
kunstenaars die Van Dijk kende? Of  zijn de 
tentoongestelde werken daadwerkelijk door 
zijn handen gegaan?
 Ten tweede verzuimt de tentoonstelling 
om Van Dijk en de kunstenaars met wie hij 
zich omringde, duidelijk in de Chinese 
kunstwereld te positioneren. In welke van 
de vele kunstscenes bevond hij zich? Hoe 
verhielden de kunstenaars die Van Dijk 
steunde zich tot de vele kunstenaars die tra-
ditionele of  realistische schilderijen maak-
ten? Hoe zag de institutionele context eruit 
waarbinnen Van Dijk opereerde? Van Dijk 
kon juist een belangrijke rol spelen omdat 
de infrastructuur voor hedendaagse kunst 
in China nog nauwelijks bestond: musea 
die regelmatig hedendaagse kunst tentoon-
stelden waren er niet, de eerste serieuze 
kunstgaleries zouden pas later opgericht 
worden. Uit geen van beide tentoonstellin-
gen komt dit evenwel duidelijk naar voren. 
Voor de zustertentoonstelling in Beijing 
speelde dat probleem minder, omdat daar 
van de bezoekers verwacht kon worden dat 
ze bekend waren met de context waarin 
Van Dijk opereerde. Maar de vraag is dan 
waarom de tentoonstelling – in gemodifi-
ceerde vorm – naar Nederland moest afrei-
zen. Uit verkapte nationale trots? Of  omdat 
de Chinese kunstwereld inmiddels tot een 
succesverhaal is uitgegroeid? 
 Over de internationale effecten van Van 
Dijks promotionele inspanningen voor 
Chinese kunstenaars wordt in het persbe-
richt het volgende gesteld: ‘Dankzij Van Dijk 
kregen veel van hen een eerste kans om 
door te breken bij een groter, internationaal 
publiek.’ Uit het gepresenteerde materiaal 
blijkt dat echter nauwelijks. Behalve de 
reeds genoemde tentoonstelling in 1993 
zijn er weinig voorbeelden te vinden van 
internationaal spraakmakende tentoonstel-
lingen waaraan Van Dijk bijdroeg. Veel van 
de tentoonstellingen die hij in China organi-
seerde, lijken internationaal niet of  nauwe-
lijks te zijn opgemerkt. In de tweede helft 
van de jaren negentig sprongen een aantal 
projecten van Van Dijk in Europa af. Over de 
reden van die mislukkingen noteert de bege-

leidende tekst van het UCCA: ‘Hans’s luck 
ran out.’ Een pure non-verklaring! Waarom 
mislukten de plannen van Van Dijk, terwijl 
anderen er wél in slaagden om Chinese 
kunst voor een breder en internationaler 
voetlicht te brengen? Denk aan de vermo-
gende Zwitserse verzamelaar van Chinese 
kunst Uli Sigg, die meerdere tentoonstellin-
gen in het buitenland organiseerde en onder 
andere in de jaren negentig zijn landgenoot 
Harald Szeemann naar China uitgenodigde. 
Of  aan galeriehouder Johnson Chang, die in 
1993 een andere, wellicht nog succesvollere 
overzichtstentoonstelling van Chinese 
kunst organiseerde in Hong Kong, die ver-
volgens vijf  jaar lang door Australië en de 
Verenigde Staten reisde. Chang zorgde 
ervoor dat ‘zijn’ kunstenaars ook op de biën-
nales van Venetië en Sao Paolo te zien 
waren. Of  neem de Chinese kunstcriticus en 
curator Li Xianting, die de Chinese kunst in 
publicaties én tentoonstellingen bij een 
internationaal publiek bekend wist te 
maken. Op de verhouding van Van Dijk met 
andere actoren uit de Chinese kunstwereld 
wordt niet ingegaan. De relatie tot internati-
onale curatoren als Achille Bonito Oliva en 
Szeemann, die eveneens Chinese kunst pro-
mootten in de jaren negentig, blijft buiten 
beeld. Ook tal van andere vragen blijven in 
Dai Hanzhi: 5000 Artists onbeantwoord. 
Hoe evolueerde Van Dijks relatie met kun-
stenaars als Fang Lijun en Wang Guangyi 
toen deze internationaal succesvol werden 
en Grote Hans niet meer nodig hadden? Hoe 
belangrijk was censuur voor de kunste-
naars die Van Dijk promootte? Aan wie ver-
kocht hij het werk eigenlijk? 
 Een ruime contextualisering van de acti-
viteiten van Hans van Dijk had een veel 
scherpere kijk kunnen opleveren op de rol 
die hij voor de Chinese kunst heeft gespeeld. 
Zonder dat dit afbreuk had gedaan aan de 
charmante kanten van dit ‘tentoonstel-
lingsportret’, zouden zijn beperkingen 
daarbij veel beter in beeld zijn gekomen. Het 
zou bijvoorbeeld duidelijker zijn geworden 
waarom Van Dijk het tegen het internatio-
nale promotiewerk van de genoemde acto-
ren moest afleggen. Van Dijk, zo blijkt uit de 
tentoonstelling, beschikte niet over het uit-
gebreide sociale netwerk en de financiële 
middelen die daarvoor nodig zijn. Hanzhi 
leek sociaal bovendien enigszins onhandig. 
Hij was geen grote netwerker, maar een 
eenling, een onderzoeker die graag aan zijn 
archief  werkte, eerder een goede luisteraar 
en zorgvuldige beschouwer dan een snelle 
ondernemer. En, hoewel het persbericht 
hem onder andere als kunsthandelaar pre-
senteert, kon hij financieel weinig voor de 
kunstenaars betekenen.
 Van Dijks bijdrage lag ergens anders. Hij 
was een van de eerste buitenlanders die 
Chinese kunstenaars echt serieus nam; die 
hun werk waardig vond om te archiveren, 
en daarmee te bewaren voor het nage-
slacht; die in de gaten had dat daar in China 
in de jaren negentig iets belangrijks aan het 
gebeuren was; die Chinese kunst als ‘volle-
dig gelijkwaardig’ beschouwde aan wester-
se hedendaagse kunst; die kunstenaars 
hun eerste solotentoonstellingen gaf, hoe 
onbeduidend ook, en die hen bekendmaak-
te met de gewoontes en praktijken van de 
kunstwereld; die ze deed geloven in zichzelf  
in een tijd dat verder vrijwel niemand op 
hen te wachten zat, niet de internationale 
kunstwereld, niet de Chinese overheid, 
noch het Chinese publiek.
 Het is jammer dat de tentoonstelling er 
niet in slaagt de bijdrage van Van Dijk – en 
daarmee de legitimatie van de tentoonstel-
ling – beter te definiëren dan ze nu met 
enkele ronkende frasen doet in het persbe-
richt en de begeleidende teksten. Toch heeft 
zij ook een verdienste. Zij laat zien dat er een 
alternatief  beschikbaar is voor het type 
curator dat in de hedendaagse mondiale 
kunstwereld dominant is: een curator die 
niet reist, maar op zijn plek blijft, die liever 
wil bijdragen aan het ontwikkelen van een 
lokale kunstscene dan aan het mondiaal 
‘integreren’ of  ontsluiten van zo’n lokale 
scene; een curator die zich bescheiden en in 
dienst van de kunstenaars opstelt, en wei-
nig geeft om eigen roem en gewin. Grote 
Hans, met andere woorden, als alternatief  
voor kleine Hans.

Dai Hanzhi: 5000 Artists, tot 4 januari 
2015 in Witte de With, Witte de Withstraat 
50, 3012 BR Rotterdam (010/411.01.44; 
www.wdw.nl).

FABY BIERHOFF

De keuze om de tiende pan-Europese biën-
nale Manifesta in de Hermitage in Sint-
Petersburg te laten plaatsvinden, was vanaf  
het begin controversieel. Aanvankelijk werd 
vooral de vraag gesteld of  het gepast was om 
een ‘vrije’ en ‘onafhankelijke’ kunstmanifes-
tatie te houden in een land waar een rege-
ring homofobie predikt en een antihomo-
propagandawet van kracht is. De annexatie 
van de Krim en de inmenging in Oost-
Oekraïne lieten de gemoederen van de 
tegenstanders, waaronder veel kunstenaars 
uit zowel het oosten als het westen, hoog 
oplopen. Zo besloot de kunstenaarsgroep 
Chto Delat? om zich uit de tentoonstelling 
terug te trekken. De roep om een internatio-
nale boycot werd nog versterkt door de 
noodlottige crash van MH17 drie weken na 
de opening van de nomadische biënnale. Dit 
zou toch die ene druppel moeten zijn voor de 
– in Amsterdam gevestigde – stichting 
Manifesta om zich onmiddellijk van dit land 
te distantiëren, argumenteerde Rutger 
Pontzen in een open brief  aan Manifesta-
directeur Hedwig Fijen in de Volkskrant.1 De 
directie van Manifesta heeft een publieke 
verantwoordelijkheid, aldus Pontzen, en nu 
194 Nederlanders in Oost-Oekraïne zijn 
omgekomen als gevolg van Poetins Groot-
Ruslandpolitiek, is het moment gekomen 
om haar laatste kaart te trekken en de boel 
af  te blazen. 
 Het kon de directie van Manifesta niet op 
andere gedachten brengen. Zij maakte zich 
sterk dat Mikhail Piotrovsky, de directeur 
van de Hermitage en een openlijke aanhan-
ger van Poetins Groot-Ruslandpolitiek, zou 
garant staan voor de artistieke vrijheid 
‘binnen de grenzen van de Russische wet’.2 
Bovendien zou een ultieme terugtrekking 
de medestanders van Poetin enkel in de 
kaart spelen en andersdenkenden in de kou 
laten staan, aldus Fijen in haar antwoord 
op de open brief. Manifesta is immers ‘speci-
aal bestemd voor een andersdenkend 
Russisch publiek’ en ’de Hermitage in Sint-
Petersburg is daarvoor de uitgelezen plaats 
omdat het een groot en breed Russisch 
publiek bereikt.’3 Piotrovsky dekte zich van 
zijn kant in door te refereren aan de roerige 
geschiedenis van Rusland: ‘In these difficult 
times (and there have been many such 
times over the course of  the museum’s his-
tory) the territory of  art is both a fortress 
that defends its independence and a bridge 
for communication and mutual understan-
ding.’4 Dat was het schild waarmee de 
Manifesta-organisatie alle kritieken afweer-
de: de waarborg van artistieke vrijheid ‘bin-
nen de grenzen van de Russische wet’ en 
het geloof  in het maken van een verschil 
door het tonen van kunst tijdens deze com-
plexe geopolitieke strijd. En zo geschiedde: 
Manifesta 10 opende en bleef.

De tiende editie van de biënnale viel samen 
met het 250-jarige bestaan van de 
Hermitage, een mooie gelegenheid om 
groots uit te pakken. Manifesta 10 toont 
meer dan vijfenvijftig internationale en 
toonaangevende kunstenaars. Vijfendertig 
werken zijn speciaal voor de tentoonstelling 
gemaakt. De kunstenaars werden uitgeno-
digd om zich door de Hermitage te laten 
inspireren, zodat de tentoonstelling tot een 
ware hommage aan deze kunsttempel zou 
uitgroeien. Behalve het achttiende-eeuwse 
Winterpaleis en de negentiende-eeuwse 
‘Nieuwe Hermitage’ van Leo von Klenze, 
werd ook de tegenoverliggende General 
Staff  Building ter beschikking gesteld. In dit 
complex, bestaande uit aaneengesloten 
bouwblokken en binnentuinen, huisden 
vroeger Sovjetministeries, maar in de toe-
komst zal de westvleugel van het reusach-
tige, neoklassieke pand onderdak bieden 
aan moderne en hedendaagse kunst. De 
General Staff  Building is vanaf  het 
Paleisplein te bereiken door een minuscuul 
portaal, dat in een ruimte uitmondt voor-
zien van twee monumentale trappen waar-
boven fascistisch aandoende Romeinse cij-
fers zijn geplaatst. Deze trappen, waarvan 
de functie geheel onduidelijk is, leiden tot 

de liften die de bezoekers vervolgens naar 
de nieuwe, krappe kabinetachtige ruimtes 
brengen. Het resultaat van de grondige ver-
bouwing volstaat niet om moderne en 
hedendaagse kunst optimaal te kunnen 
presenteren. De gefaalde renovatie is slechts 
één voorbeeld waaruit blijkt dat de 
Hermitage met haar ontelbare kunstschat-
ten, die tot de klassieke canon van de kunst-
geschiedenis behoren, niet bepaald als een 
progressieve instelling te boek staat.
 Er mocht dus wel eens een frisse wind 
door die tent gaan waar de ‘Aufklärung 
nicht stattgefunden hat’, aldus de hoofdcu-
rator van Manifesta 10 Kasper König, die 
jarenlang het Museum Ludwig in Keulen 
diende.5 De tentoonstelling zou de boel 
middels hedendaagse werken opschudden. 
Daarbij moest echter binnen de grenzen 
van het museum worden gespeeld en dien-
den goedkope provocaties te worden ver-
hinderd.6 In de catalogus beschrijft König 
enkele grootscheepse plannen en ideeën 
waarvan niets terecht kon komen en hij 
concludeert: ‘This is a Manifesta without a 
manifesto. Its goal is not to make a claim or 
pronounce a truth. It is contra-cyclical, 
refusing to be swept away by the times. […] 
It is intuitive, not conceptual.’ En hij waar-
schuwt: ‘In many ways this edition of  
Manifesta is a seemingly conventional art 
exhibition, not a revolutionary storming of  
the (Winter) palace […].’7 

Ondanks het feit dat je als bezoeker van het 
ene in het andere werk valt, zonder dat er 
van een inhoudelijk verband sprake is, kan 
er een aantal rode draden in de tentoonstel-
ling worden opgemerkt. Een eerste rode 
draad in de tentoonstelling betreft de relatie 
tussen Oost en West, en tussen het Sovjet- 
en post-Sovjettijdperk. In het Winterpaleis 
is Joseph Beuys’ installatie Wirtschaftswerte 
(1980) opgesteld. Vanaf  1977 verzamelde 
Beuys pakjes met voedingswaren uit Oost-
Duitsland. Rond 1980 integreerde hij een 
deel hiervan in deze installatie, gerealiseerd 
voor de tentoonstelling Kunst in Europa na 
68 in het Museum van Hedendaagse Kunst 
te Gent. De voedingswaren werden op zes 
stalen rekken in een L-vorm geplaatst; links 
vooraan zette Beuys een plaasteren blok 
waarvan de afgebrokkelde hoeken met 
boter werden gereconstrueerd. Ongewoon 
was dat de namen op de pakjes verwezen 
naar de inhoud ervan en niet naar de fabri-
kant en het merk, zoals men in het Westen 
gewend was. Voor Beuys’ westerse kunst-
publiek waren deze waren uit het Oostblok 
exotisch in hun soberheid en eenvoud. 
Beuys bepaalde dat de omgeving van het 
museum waarvoor de installatie was 
gemaakt een onlosmakelijk deel van het 
werk zou vormen. De overige werken in de 
ruimte waar de installatie werd opgesteld – 
Wirtschaftswerte werd in 1980 getoond in 
een kleine zaal van het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten, waar het Museum 
van Hedendaagse Kunst toen onderdak 
vond – moesten gemaakt zijn tijdens het 
leven van Karl Marx (1818-1883) en 
afkomstig zijn uit de permanente collectie 
van het museum of  uit het dichtsbijzijnde 
museum dat dergelijke stukken in huis 
heeft.8 Nu het werk op een plek met een 
Sovjetverleden staat opgesteld, in grillige 

g

Joseph Beuys

Wirtschaftswerte, 1980, collectie Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst, Gent. Zicht op de installatie in het 

Winterpaleis, Hermitage, Sint-Petersburg
Foto: Faby Bierhoff
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tijden van Groot-Ruslandpolitiek en met de 
recente berichten dat de Koude Oorlog 
opnieuw de kop opsteekt bovendien, kun-
nen Beuys’ verwijzingen naar de economi-
sche en politieke verschillen tussen Oost en 
West opnieuw bevraagd worden.
 Ook in het werk Abschlag (2014) van 
Thomas Hirschhorn, de ‘Zwitserse mora-
list’ zoals König hem graag noemt, wordt 
verwezen naar het communisme. In de 
hoek van een overdekt binnenhof  van de 
General Staff  Building heeft Hirschhorn 
een werk aangebracht dat eruitziet als de in 
elkaar gezakte façade van een Oost-
Europese Plattenbau met vier verdiepingen. 
De bouwsubstantie van de façade is op de 
grond gezakt, zodat het publiek de mogelijk-
heid heeft om een kijkje in de ‘woningen’ 
erachter te nemen. De façade lijkt haast een 
zinnebeeld voor Sint-Petersburg, want alles 
in deze stad is achter een façade geplakt. 
Het werk kan echter ook worden begrepen 
als een toespeling op de Sovjetgeschiedenis 
die inmiddels ontrafeld en onverhuld aan 
het daglicht is gebracht, vanachter en onder 
het puin van de spreekwoordelijk in elkaar 
gezakte muren en vloeren. Maar misschien 
ligt in die revelatie van het oude ook de 
mogelijkheid van het nieuwe besloten. Dat 
lijkt Hirschhorn althans te suggereren: 
‘Abschlag means exactly this: An entirety, 
building or history, remains standing but is 
faceless, and behind the structure it offers a 
new view, making the inside parts obvi-
ous.’9 Het werk is niet voor niets een hom-
mage aan de Russische constructivisten, 
van wie de utopische werken, bruiklenen 
uit het Russische Staatsmuseum, tussen de 
dystopische ruïnes zijn gehangen. 
 Tot slot dient in deze afdeling het werk 
Lada Kopeika Projekt (2014) van Francis Alÿs 
besproken te worden. In 1986 wilde de kun-
stenaar samen met zijn broer in hun groene 
Lada van België naar Sint-Petersburg rijden. 
Als in een film van Jean-Luc Godard evo-
ceert Alÿs deze reis: ’The Lada’s windows 
cases framed the adult world like a movie 
screen and while we were arrogantly crui-
sing our flat lands smoking Gitanes, we were 
knights and revolutionaries. When we were 
young life was simpler.’10 Net voorbij de 
Duitse grens gaf  de auto echter de pijp aan 
Maarten, waarop de jongens gedesillusio-
neerd naar België terugkeerden en hun 
leven een meer voorspelbare koers insloeg. 
Dit jaar kwam hun jongensdroom echter 
alsnog in vervulling. Met een ander model 
van Lada reden Alÿs, zijn broer en een 
Russische vertaler zonder kleerscheuren 
van België naar Rusland. Als om de illusies 
uit zijn jeugd te ‘bezegelen’, parkeerde Alÿs 
de groene Lada tegen een boom in een perk 
van het Winterpaleis, waar vooral Russische 
kinderen zich verheugen over dit staaltje 
Sovjettechniek. Alÿs wilde het werk aan de 
Hermitage doneren, maar dat geschenk 

werd door het museum geweigerd. Het is 
hoogstwaarschijnlijk te conceptueel van 
aard in een land waar nog steeds genoeg 
Lada’s rondrijden. 

Een tweede leidmotief  in Manifesta 10 zijn 
werken die de huidige politiek van Rusland 
– voorzichtig – aan de kaak stellen. Een foto-
serie van de Oekraïense fotograaf  Boris 
Mikhailov toont hoe de protesten op het 
Onafhankelijkheidsplein in Kiev van afgelo-
pen winter verliepen. De monochrome wer-
ken van Olivier Mosset in rood, geel en blauw 
verwijzen allicht naar de kleuren van de 
maskers en outfits van Pussy Riot – of  gaat 
het toch gewoon om abstracte kunst? Met 
The Basement (2014) levert vooral ook Erik 
van Lieshout een bij uitstek historisch 
gelaagd en multi-interpretabel werk. In de 
geest van Beuys’ concept van Soziale Plastik 
verbleef  hij negen weken lang in de kelders 
van de Hermitage om de leefomstandighe-
den van de poezen die daar wonen te verbe-
teren. Die kattenpopulatie gaat terug op een 
lange traditie. In 1745 liet Elisabeth I katten 
naar de Hermitage halen om de muizen-
plaag te bedwingen. Tot de Oktoberrevolutie 
in 1917 hadden de dieren een speciale sta-
tus; ze beschikten over eigen (menselijke) 
dienaars en hun voer werd uit de schatkist 
betaald – ze waren immers door de tsarin 
zelf  ‘aangesteld’. In Sovjettijden volgden 
echter drastische bezuinigingen; voortaan 
werden de poezen door vrijwilligers ver-
zorgd. Tijdens het beleg van Leningrad ver-
dween de kattenenclave volledig, om na de 
Tweede Wereldoorlog met twee wagons 
nieuwe katten terug te keren. Inmiddels 
wonen er in de tunnels nog steeds ongeveer 
vijftig poezen, die door Piotrovsky’s secreta-
resse en verschillende andere vrijwilligers 
worden verzorgd. De installatie, een nage-
bouwde kattentunnel met doldwaas video-
materiaal, toont Van Lieshouts poging om de 
viervoeters van krabpalen, voerstations en 
slaapmeubels te voorzien. Ook zie je hem een 
gesprek voeren met het museumpersoneel, 
dat aanvankelijk sceptisch is, maar door de 
energieke kunstenaar ontdooit. Zijn char-
mes laten zelfs Piotrovsky niet onberoerd, 
die toegeeft: ‘I don’t like cats or dogs. Or peo-
ple.’ Van Lieshout lijkt een van de weinigen 
te zijn die de ambitie van Manifesta 10 seri-
eus nam en écht de krochten van het muse-
um heeft opgezocht, om zich door de geschie-
denis van de omgeving te laten inspireren en 
zo een brug naar het heden te slaan. Het 
resultaat is een bijzonder en vooral origineel 
werk met interessante verwijzingen naar de 
omgang met onder meer Pussy Riot.

Een derde rode draad in de tentoonstelling 
wordt gevormd door de talloze verwijzingen 
naar homoseksuele geaardheid, dikwijls 
zeer voor de hand liggend, mooi verpakt en 
vooral niet te aanstootgevend. In vergelij-
king met andere kunstenaars heeft 
Wolfgang Tillmans opvallend veel ruimte 
gekregen om zijn foto’s met subtiele verwij-
zingen naar zijn persoonlijke homoseksuele 
voorkeuren te tonen. Zijn presentatie in de 
General Staff  Building moet in relatie met 
vier werken van Matisse worden gezien, die 
voor de gelegenheid speciaal uit het 
Winterpaleis zijn overgekomen, en op een 
ongelukkige manier in smalle ruimtes op 
een mintgroene achtergrond zijn gehan-
gen. Kinderen onder de 16 jaar mogen in 
Tillmans zijzaaltjes niet binnen. Dit verbod 
geldt ook voor de werken van Marlene 
Dumas, die in haar portretserie Great Men 
(2014) beroemde homoseksuele inwoners 
van Sint-Petersburg naast onlangs in elkaar 
geslagen Russische homoseksuelen heeft 
vastgelegd. Nicole Eisenman verbeeldt in 
haar schilderij It is so (2014) een lesbisch 
stel dat orale seks heeft, met aan het hoofd-
einde een zwarte slapende poes. König 
brengt voorts het bijzondere oeuvre van de 
onlangs overleden Vladislav Memishev aan 
het daglicht. Van deze kunstenaar, die voor-
al bekend werd door zijn travestie-optredens 
als Marilyn Monroe, worden een video en 
een fotoserie getoond, gemaakt net na de 
val van het IJzeren Gordijn. Ook het rand-
programma van Manifesta 10 speelt in op 
het thema homoseksualiteit. Op zaterdag-

avond 4 oktober werd de film Querelle 
(1982) van Rainer Werner Fassbinder in 
een bioscoop aan de Nevsky Prospekt ver-
toond. Niet zonder slag of  stoot: ‘s ochtends 
werd bij het Goethe Institut, dat het avond-
programma verzorgt, van officiële zijde pro-
test aangetekend – homopropaganda, zo 
viel te horen. 

Op de kritiek die de tentoonstelling te verdu-
ren kreeg, reageert König overwegend door 
de zwarte piet naar anderen door te spelen, 
vooral dan naar de ‘autoriteiten’. Niet het 
concept (of  het ontbreken ervan), niet de in 
opdracht gegeven werken (die niet steeds 
evengoed uitpakten en dikwijls onvindbaar 
zijn) zijn het probleem. Nee, er zou sprake 
zijn van een subtiele boycot door de 
Hermitage zelf, die nog niet rijp is voor 
hedendaagse kunst. Van binnenuit en van 
onderop zouden de ‘baboesjka’s’ – ik citeer 
König – als hofdames hun kunstpaleis hoe-
den voor deze radicale kunst. Met verschil-
lende anekdotes illustreert de hoofdcurator 
op welk een ‘galante’ wijze zijn tentoonstel-
ling gedwarsboomd werd.11 Van de 50.000 
pocketboekjes die gratis bij de toegangs-
kaartjes moesten worden verstrekt, zijn er 
40.000 direct in de kelders van de 
Hermitage verdwenen. De overige 10.000 
werden niet uitgedeeld (hetgeen gezien de 
summiere inhoud niet per se betreurens-
waardig is). Geregeld trekt het bewakings-
personeel letterlijk de stekker uit de video-
installaties, om de stopcontacten vervolgens 
achter commodes te verstoppen. Het muse-
umpersoneel dat de rondleidingen in de 
Hermitage verzorgt, is slecht op de hoogte 
van deze tijdelijke tentoonstelling. Tegen de 
verwachtingen in kwam het slechts in 
beperkten getale opdagen op de informatie-
bijeenkomsten die door Manifesta werden 
georganiseerd. Zelf  kon ik enkele staaltjes 
van apathie en onwetendheid vaststellen. 
Een gids die in de Hermitage langs de zalen 
van Matisse loopt waar momenteel het werk 
van Dumas hangt, merkt op dat daar ‘nor-
maal gesproken Matisse hangt’, zonder 
evenwel naar de presentatie in de General 
Staff  Building te verwijzen, laat staan op 
Dumas’ interventie in te gaan. In de ruimte 
met middeleeuwse sacrale kunst hangt het 
majestueuze schilderij Ema (1966) van 
Gerhard Richter, ongelukkig geklemd tus-
sen twee zware Dorische marmerzuilen van 
een porticus. Hoewel de pastelkleuren van 
het marmer prachtig harmoniëren met het 
iconische schilderij, valt Richters werk bij 
de monumentale tentoonstellingsarchitec-
tuur in het niet. Een Russische museum-

gids: ‘I don’t know what this painting is 
doing here. It doesn’t match with the other 
art works in this room. In fact, it doesn’t 
match with anything here.’ Hierop rent ze 
kordaat naar de aangrenzende troonzaal, 
met het treuzelende groepje achter zich 
aan. Tot zover de dialoog die tot stand komt 
met de kunsthoeders en het internationale 
publiek dat naar de Hermitage komt.
 En wat met het lokale kunstpubliek, het 
publiek waarvoor dit kunstplatform eigen-
lijk bedoeld is, en in naam waarvan 
Manifesta 10 onder geen beding mocht wor-
den afgeblazen? Weet dat publiek de weg 
naar de tentoonstelling te vinden? Het ont-
breken van publiciteitscampagnes in de 
stad, de kleine banners waarop het woord 
Manifesta amper leesbaar is, de lege zalen in 
de General Staff  Building in het weekend in 
oktober, doen vermoeden van niet. Het weg-
blijven van het publiek kan de tentoonstel-
ling natuurlijk niet direct worden aangere-
kend. Pijnlijk wordt het evenwel als je de 
retoriek beluistert waarmee de directie van 
Manifesta de noodzaak beargumenteert om 
deze tentoonstelling te laten doorgaan. 
Bovendien is het publieksargument dat de 
directie gebruikt in tegenstrijd met het dis-
cours dat König met name tijdens mijn 
bezoek ten gehore gaf. Lichtjes zelfgenoeg-
zaam liet de hoofdcurator zich ontvallen dat 
de tentoonstelling ‘pas zal bestaan wanneer 
ze gesloten is’. ‘Wordt ze nu miskend, dan 
wordt ze later wellicht een mythe’, zo klonk 
het ongeveer. Zou er over 43 jaar net als bij 
de tentoonstelling When Attitudes Become 
Form (1969) een remake van Manifesta 10 
komen? Ik denk het niet, al was het maar 
omdat König bij nader inzien nauwelijks 
risico heeft genomen: noch vooraf, bij zijn 
selectie van doorgaans gevestigde kunste-
naars (die hij nergens duidelijk verant-
woordt), noch bij zijn ingrepen ter plekke, 
die dikwijls nog op het laatste moment 
moesten worden veranderd, waardoor zijn 
gepretendeerde ‘Aufklärung’ allesbehalve 
plaatsvindt. Misschien lieten de omstandig-
heden geen radicale keuzes toe. Dat is dan 
meteen het beste bewijs dat deze Manifesta 
niet – of  in ieder geval niet in deze constel-
latie – had moeten plaatsvinden. 
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Een conventionele bestorming van het kunstpaleis
Manifesta X in Sint-Petersburg

Thomas Hirschhorn

Abschlag, 2014, overzicht en detail van de 
installatie in de General Staff  Building, Hermitage, 

Sint-Petersburg. Foto: Egor Rogalev

Erik van Lieshout

The Basement, 2014, zicht op de installatie 
(overzicht en detail) in de General Staff  Building, 
Hermitage, Sint-Petersburg. Foto: Egor Rogalev

Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam

Gerhard Richter

Ema (Akt auf  einer Treppe), 1966, collectie Museum 
Ludwig, Keulen. Zicht op de presentatie in Manifesta 

10, Winterpaleis, Hermitage. Foto: Egor Rogalev
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t. +32 (0)2 639 67 30 – f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com – www.xavierhufkens.com – Open Tuesday to Saturday, 11 am to 6 pm
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Nieuws
KMSKB-collectie moderne kunst is opnieuw inzet 
van politiek getouwtrek. De collectie moderne en heden-
daagse kunst van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België bevindt zich sinds 2011 in depot en een 
definitieve oplossing voor deze bedroevende situatie lijkt nog 
steeds niet nabij. Begin dit jaar was er het nieuws dat de stad 
Brussel het gebouw-Vanderborght overdraagt aan de fede-
rale overheid voor een periode van dertig jaar. Daarmee zou 
een op zijn minst tijdelijke oplossing gevonden zijn om dit 
deel van de collectie opnieuw toegankelijk te maken voor het 
publiek. Sp.a-politica Yamilla Idrissi wees er toen op dat het 
gebouw niet enkel te klein is, maar naar museumnormen 
evenmin voldoet op het vlak van lichtinval en circulatie van 
bezoekers. Enkele maanden later, in mei, maakte Brussels 
minister-president Rudi Vervoort (PS) bekend dat er een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten was met de Franse 
autobouwer PSA Peugeot-Citroën om het Citroëngebouw 
aan het IJzerplein tegen 2017 te ontwikkelen tot een muse-
um voor moderne en hedendaagse kunst. Het modernisti-
sche gebouw dateert uit 1933 en is een creatie van architec-
ten Alexis Domont en Marcel Van Goethem (onder leiding 
van Citroën-architect Maurice Ravazé). Het complex strekt 
zich uit over een grondoppervlakte van 16.500 m². De 
Brusselse regering gaat er bij deze plannen van uit dat de 
federale regering de KMSKB-collectie ter beschikking zal 
stellen van het nieuwe museum. Dit is echter zonder de 
Vlaamse nationalisten gerekend. In een opiniestuk in De 
Standaard vragen N-VA-parlementsleden Cieltje Van Achter 
en Cathy Coudyser (respectievelijk Brussels en Vlaams parle-
ment) zich af  hoe dit kan betaald worden. Ze hekelen daarbij 
de drift van politici om altijd nieuwe (dure) projecten uit de 
grond te stampen. Dit is mogelijk niet onterecht. N-VA en 
haar twee coalitiepartners in de Vlaamse regering leveren 
daar zelf  een mooi staaltje van met de plannen om in 
Ruisbroek een megalomane cultuurtempel te bouwen, ter-
wijl er rond Brussel reeds een uitgebreid netwerk van 
gemeenschapscentra bestaat en de grote cultuurhuizen in 
Brussel een ongekend kwalitatief  aanbod hebben, waarop 
door dezelfde regering nota bene zwaar bespaard wordt. 
Verder wijzen de N-VA’sters erop dat volgens het federale 
regeerakkoord de kunstcollecties van het KMSKB één en 
ondeelbaar zijn. Beide parlementsleden pleiten als alterna-
tief  voor een investering in de twee bestaande museumsites, 
de Kunstberg en het Jubelpark. Deze musea ‘kunnen een 
totaaloverzicht geven van onze beschaving en kunstgeschie-
denis, van de Oude Meesters tot onze hedendaagse kunste-
naars’, zo klinkt het. Van Achter en Coudyser nemen daarbij 
het recent gerenoveerde Rijksmuseum in Amsterdam als 
voorbeeld. (citroenyser.be, yamilaidrissi.be, n-va.be) 

AICA Oorkonde 2014 voor The Temptation of  AA 
Bronson bij Witte de With. De AICA Oorkonde (Association 
Internationale des Critiques d’Art) wordt jaarlijks wisselend 
toegekend aan een instelling, tentoonstelling en een publica-
tie. De jury (Laurie Cluitmans, Nanda Janssen en Jhim 
Lamoree) bekroonde dit jaar de tentoonstelling The Temptation 
of  AA Bronson, die te zien was bij Witte de With van 5 septem-
ber 2013 tot 5 januari 2014. Ze spreekt in haar verslag van 
‘een hybride project, waarin dood, lichaam, geest, seks, ritue-
len en magie op een allesomvattende manier samenkomen […] 
Bronson leek een eerbetoon te maken aan zijn overleden part-
ners van General Idea en haast een publieke helende sessie te 
leveren. AA Bronson geeft een tegelijkertijd kritische, intense 
en speelse blik op wat kunst kan betekenen om de moderne 
menselijke conditie te doorgronden en misschien zelfs iets 
draaglijker te maken.’ Andere genomineerde tentoonstellin-
gen waren Christoph Schlingensief: Fear at the Core of  Things 
(BAK, Utrecht), Lissitzky – Kabakov, Utopie en werkelijkheid (Van 
Abbemuseum, Eindhoven), Hand Made, lang leve het ambacht 
(Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam) en Er was 
eens. De Collectie nu (Van Abbemuseum, Eindhoven). De volle-
dige nominatietekst is te lezen op www.aicanederland.org. 

The Green Light District in Budafabriek. Van 8 novem-
ber tot 8 december loopt in Budafabriek het evenement The 
Green Light District. Kunstenaars, wetenschappers en 
ondernemers stellen projecten voor waarvan verondersteld 
wordt dat ze een gunstige ecologische impact kunnen heb-
ben. Op het programma staan labs, lezingen en workshops 
met titels als Yoghurt met menselijke enzymes, Een fruitpers die 
ook pamfletten drukt, Elektriciteit uit geamputeerde ledematen, 
In vitro gekweekt vlees als nieuwe hamburger. Onder meer vol-
gende kunstenaars moeten ‘het doemdenken over ecologie 
overstijgen’: Nick Ervinck (BE), Lucas Foglia (US), 
AnneMarie Maes (BE), David Bowen (US), Luc Deleu (BE), 
Maja Smrekar (SL), Futurefarmers (US), Nano Supermarket 
(NL), Honoré d’O (BE), Ralph Kim (UK), Mattia Casalegno 
(IT), Martin Uit den Bogaard (NL), Koen Vanmechelen (BE), 
Eduardo Kac (US)… Er wordt wetenschappelijk onderzoek 
gepresenteerd door Howest, Kulak, Vives, Provinciale 
Tuinbouwschool en Ugent. Er zijn ondernemersprojecten 
van Deceuninck, Vanheede, Alpro, Drukta, Ocular, Devolder 
Architecten, Aqua4C, Stadsboerderij Kortrijk… Meer info 
via greenlightdistrict.be. 

CIAP verhuist naar gouvernementsgebouw. CIAP, de 
Hasseltse ledenvereniging voor actuele kunst, heeft de 
industriële Gelatinesite aan de rand van Hasselt ingeruild 

voor het voormalige gouvernementsgebouw in het cen-
trum van de stad. Dit historische pand, dat tot voor kort 
dienstdeed als rechtbank van eerste aanleg, zal met zijn 
eclectische architectuur heel andere condities bieden voor 
het tentoonstellen dan de voormalige industriële ruimte. 
CIAP wil meteen haar publiekswerking uitbreiden, met een 
ontmoetingsruimte en een programma van lezingen, debat-
ten en vorming. Er komt een aparte zaal voor het tonen van 
de kunstedities. Op de eerste verdieping van het gebouw zul-
len jaarlijks vier tentoonstellingen gerealiseerd worden. 
Met het project ‘het kabinet’ wil CIAP extra inspanningen 
doen om nog meer jonge kunstenaars toonkansen te bie-
den. CIAP, Lombaardstraat 23, Hasselt (ciap.be). 

Middelheim creatiewedstrijd voor jonge kunste-
naars. Naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan orga-
niseert vzw Middelheim Promotors in samenwerking met 
het Middelheimmuseum een creatiewedstrijd voor kunst in 
openlucht. Tot 31 januari 2015 kunnen beeldende kunste-
naars geboren in of  na 1985 en opgeleid aan het Belgisch 
hoger kunstonderwijs, een dossier indienen voor de creatie 
van een werk in open lucht. Uit de inzendingen selecteert 
een jury drie kunstenaars die hun werk binnen een tijd-
spanne van vijf  maanden in het Middelheimmuseum 
mogen realiseren. Ten slotte kiest de jury één laureaat. De 
winnaar wordt bekendgemaakt bij de opening van de 
najaarstentoonstelling en ontvangt een geldprijs van 
€ 5.000. (middelheimmuseum.be) 

Wissels
Manfred Sellink wordt nieuwe hoofddirecteur-hoofd-
conservator KMSKA. De Nederlander Manfred Sellink  
(° 1962) is de opvolger van Paul Huvenne aan het hoofd van 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA). Sellink was tot nog toe directeur van de Musea 
Brugge. Sellink is doctor in de kunstgeschiedenis (Vrije 
Universiteit Amsterdam) en maakte een proefschrift over de 
graveur en tekenaar Philips Galle. Hij is gespecialiseerd in 
onder meer het leven en werk van Pieter Bruegel de Oude, 
het landschap in de zestiende eeuw in de Nederlanden en de 
geschiedenis van musea en tentoonstellingen. (kmska.be)

Curator Stedelijk Museum Hendrik Folkerts geselec-
teerd voor team documenta 14. Hendrik Folkerts 
(1984), curator Public Program van het Stedelijk Museum, 
treedt per 1 februari 2015 toe tot het curatorenteam van 
documenta 14. Artistiek directeur Adam Szymczyk kan 
daarnaast ook reeds rekenen op de medewerking van de 
curatoren Pierre Bal-Blanc, Marina Fokidis, Hila Peleg, 
Christoph Platz, Dieter Roelstraete en Monika Szewczyk. 
Folkerts werkte sinds 2010 bij het Stedelijk en als eerste 
curator in deze functie heeft hij het Public Program uitge-
bouwd. (stedelijk.nl en documenta.de)

Chris Fitzpatrick is aangesteld als nieuwe directeur 
van Kunstverein München. De huidige directeur van 
vzw Objectif  Exhibitions Chris Fitzpatrick (°1978, New 
York) gaat in 2015 als directeur van Kunstverein München 
aan de slag. Fitzpatrick was sinds 2012 directeur bij Objectif  
Exhibitions en ontwikkelde er een nieuw artistiek program-
ma. Hij verdeelde het gebouw in verschillende zones, waar-
in solotentoonstellingen van uiteenlopende duur gepresen-
teerd werden, simultaan of  overlappend, met kunstenaars 
als Nina Beier, Bruce Conner, Mark Dion, Paul Elliman, Jos 
de Gruyter & Harald Thys, Joao Maria Gusmao & Pedro 
Paiva, Angie Keefer, Rosalind Nashashibi, Iza Tarasewicz… 
(objectifexhibitons.be, kunstverein-muenchen.de)

DE WITTE RAAF  
– EDITIE GERT VERHOEVEN –  
IN SAMENWERKING MET  
FRANS MASEREEL CENTRUM:

OUAH - OUAH - CIK - CIK - MJA - MJA
A slice of panoramic wallpaper

Gert Verhoeven realiseerde voor De Witte Raaf nr. 169  
over Vlaams-nationalisme en cultuur/de kunsten  
(in samenwerking met Koen Brams) een kunstenaars-
bijdrage over de recente geschiedenis en de toekomst 
van België. Tijdens zijn residentie in Frans Masereel 
Centrum gebruikte hij nummers van De Witte Raaf om 
deze proeve van ‘hedendaagse historiekunst’ tot een 
editie uit te breiden.
 De editie werd geproduceerd in samenwerking  
met Frans Masereel Centrum. De opbrengst gaat  
naar De Witte Raaf. Oplage: 68 exemplaren. 
Kostprijs € 68. U kan de editie ter plaatse aanschaf-
fen in het Frans Masereel Centrum of bestellen via 
thomas@dewitteraaf.be

Citroëngebouw aan het IJzerplein, Brussel

David Bowen

Fly Blimps, 2010



De Witte Raaf  – 172 / november – december 2014 Ondertussen 2

contemporary
art gent

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

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

Galerie TaTjana pieTerS
Nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo–zo: 14:00–18:00
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kioSk
Louis Pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di–vr: 14:00–18:00
za–zo: 11:00–18:00
www.kioskgallery.be

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

kriSTof De clercq Gallery
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
wo–zo: 14:00–18:00
en op afspraak
www.kristofdeclercq.com

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

galerie
S. & H. De Buck 
Looking at (for) the invisible
Johan Clarysse
  14/11–31/12
  voorstelling: boek + editie

Fotokabinet
nov: Diary of Remembrance, 
Meltem Elmas
dec: Kluisters, Karen Oger
  oPeNiNg: 07/12, 11:00
  Lezing “Kluisters” door 
  Professor Dr. emeritus UA 
  Filosoof erik oger

Opstelling van verschillende 
werken uit de permanentie 
met o.a. werk van Christine 
Marchand, Pieter Coudyzer, e.a.
  Januari

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

kriStof De  
clercq gallery 
Physical Vibrations off the 
Format / Honoré δ’O stelt 
‘Nodigt Uit’ tentoon
chain reaction on a libretto by 
Honoré δ’O 

sound and image rescripted by
ManfreDu Schu and many 
others, waaronder jullie

Honoré δ’O  
  oPeNiNg: 16/11, 15:00
  16/11–21/12

Evi Vingerling
Chaim van Luit
  oPeNiNg: 11/01, 15:00
  11/01–08/02

cecilia Jaime 
gallery 
Crossing Parallels (Duo Show)
Juanan Soria / Ignacio Estudillo
  0PeNiNg: 08/11, 19:00
  08/11–29/11

Gent Kunst
Pop up Vismijn
  04/12

We Are Here #3
  groepstentoonstelling van  
  de kunstenaars van de galerij
  AANgePAsTe oPeNiNgsDAgeN
  04/12–24/01

NR 11:B / Mikromedas 
Audiovisuele Installatie
Valery Vermeulen,  
Gertjan Biasino
  oPeNiNg: 28/01 met Performance 
  Project: MiKRoMeDAs
  29/01–01/02

kioSk 
Nebenwege
Katinka Bock
Fields on a Line
Katja Mater
  oPeNiNg: 28/11, 20:00
  29/11–01/02

galerie 
Jan DHaeSe 
Poverty_And Her Flesh
Jennifer De Plu
  23/11–28/12

Emerald Rose Whipple
  11/01–15/02

galerie 
tatJana pieterS 
Indian Shuffle
Tamara Van San 
  The exhibition is accompagnied  
  by a fully illustrated  
  monograph including essays by  
  Dan Howard-Birt, Frank Maes &  
  Carla van Campenhout.
  oPeNiNg: 16/11, 15:00
  16/11–21/12

Arcade (London) at 
Galerie Tatjana Pieters
Anna Barham, Luca Bertolo & 
John Wallbank
  oPeNiNg: 11/01, 15:00 
  11/01–08/02

Stefanie De Vos 
Kostas Sahpazis
  oPeNiNg: 22/02, 15:00
  22/02–22/03

croxHapox 
BASED PAINTING
Dieter Durinck, Elke Van 
Kerckvoorde, Jeremie Callens, 
Julien Meert, Manor Grunewald, 
Pica Pica, Simon Laureyns, Tim 
Onderbeke, Vincent de Roder, 
Wim De Pauw
  Curators: Dieter Durinck &  
  vincent de Roder
  oPeNiNg: 29/11, 18:00
  30/11–21/12

Window Project – Instalraam
Lore Smolders
  LoCATie: onderstraat 26, gent
  september–November

gent matinee: 
07/12, 11:00–18:00
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Felix De Clerck wordt directeur kunstensteunpunt. 
Felix De Clerck wordt de eerste algemeen directeur van het 
kunstensteunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. Hij moet 
de fusie van de drie vroegere kunstensteunpunten realise-
ren, het Vlaams Theater Instituut, het Muziekcentrum 
Vlaanderen en BAM, het steunpunt voor beeldende, audio-
visuele en mediakunst. Felix De Clerck (°1984) behaalde 
een bachelor in cultuurwetenschappen en een master in 
cultuurbeleid aan de universiteit van Maastricht. Nadien 
leidde hij vijf  jaar de internationale kunstenaarsresidentie 
AIR Antwerpen en de atelierwerking van Studio Start in 
Antwerpen. In 2012 werd De Clerck coördinator van VOBK 
(Verenigde Organisaties BeeldKunst), een belangenbeharti-
ger voor beeldende en audiovisuele kunsten, die sinds april 
2014 gefusioneerd is met oKo. De Clerck wordt aangesteld 
voor een mandaat van 4 jaar. (kunstenerfgoed.be)

Museum Arnhem benoemt Jaap de Jong tot interim-
directeur. De Raad van Toezicht van Museum Arnhem 
heeft Jaap de Jong (°1947) per 1 november benoemd tot 
interim-directeur van het museum. Hij zal het museum lei-
den totdat een definitieve opvolger van Hedwig Saam is 
gevonden. De werving hiervoor start op korte termijn. De 
Jong was van juni 2012 tot mei 2014 interim-bestuurder 
van het Nederlands Openluchtmuseum. Hij is lid van de 
Raad van Toezicht van Kunstgebouw, een organisatie in 
cultuureducatie. (museumarnhem.nl)

Lezingen
Indian Summer. Artist’s Lectures at De Ateliers. David 
Maljkovic op di 18 november, om 17u in De Ateliers, 
Amsterdam (de-ateliers.nl). 

A-Z lezingen. Op 18 november Katrien Laporte, directeur 
van Design museum Gent en Saskia Westerduin, creatief  
directeur van het Designplatform Gent/Oost-Vlaanderen; 
op 25 november curator Jan Boelen, op 2 december Jan 
Dockx, op 9 december Emma Southgate, op 16 december 
Foam. Telkens op dinsdagavond om 20u in Zebrazaal – Z33, 
Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang €  5. Reserveren via 
www.a-zlezingen.be. 

The Ethnographic Turn (Revisited). Kunstenwerkplaats 
SoundImageCulture (SIC) organiseert in samenwerking 
met deBuren, Argos, KASK en Beursschouwburg de lezin-
genreeks The Ethnographic Turn (Revisited) – over kunst en 
culturele diversiteit in een stedelijke context. In deze reeks 
wordt de relatie verkend tussen hedendaagse kunst en cul-
turele diversiteit in een stedelijke context, met een focus op 
praktijkgericht onderzoek. Op wo 19 november om 19u30 
is Ursula Biemann (°1955, Zwitserland) te gast. deBuren, 
Leopoldstraat 6, Brussel (deburen.eu en argosarts.org). 

Oorsprong en vroege ontwikkelingen van de avant-
garde. Emergent-vereniging organiseert een reeks lezingen 
waarin Frank Maes de visie van de Amerikaanse kunstcriti-
cus Clement Greenberg op de avant-garde uitlegt. Op wo 19 
november Clement Greenberg en het ontstaan van de avant-
garde, op wo 26 november Voor 1900, Post-impressionisme, 
op wo 3 december Rond en kort na 1900, in Wenen en Parijs. 
EMERGENTgalerie, Grote Markt 26, Veurne (emergent.be). 
Inkom € 10.

Lezingen CIAP en MAD-Faculty Hasselt. MAD-Faculty 
Hasselt (afdeling Vrije Kunsten) en kunstencentrum CIAP 
organiseren een reeks lezingen met op do 20 november 

Sven ‘t Jolle, op do 27 november Anne Wenzel, op wo 3 
december Koen Vanmechelen, op do 4 december Ronny 
Delrue en op do 11 december Frank Demaegd. Telkens om 
18u30 in CIAP, Lombaardstraat 23, Hasselt. Meer info via 
mad-fac.be en ciap.be. 

Cursus: What is Performance Art? Het Kaaitheater orga-
niseert in de aanloop naar het festival Performatik een vier-
delige cursus over performance vroeger en nu, in de beelden-
de en de podiumkunsten. Aansluitend is er de mogelijkheid 
om naar een voorstelling te gaan. Volgende lessen staan nog 
op het programma: vr 21 november performance art: activa-
ting the audience met Eva Wittocx (hoofdcurator hedendaagse 
kunst Museum M), vr 30 januari 2015 performance art and 
technology met Kurt Vanhoutte (professor Performance 
Studies en Visual Arts Criticism Universiteit Antwerpen) en 
vr 13 maart 2015 performance art in museums met Elena 
Filipovic (directeur Kunsthalle Basel). Inkom is € 5 per les, 
soep en brood inbegrepen. (www.kaaitheater.be) 

Zyklus von Kleinigkeiten: gesprek + vertoning. Op vr 
21 november om 19u30 gesprek tussen Ana Torfs en Niels 
Ruell gevolgd door de vertoning van Zyklus von Kleinigkeiten 
van Ana Torfs en Histoires d’Amérique van Chantal 
Akerman. (cinematek.be) 

Lezingen WIELS. Naar aanleiding van de tentoonstelling 
Lending Enchantment to Vulgar Materials van Marc Leckey 
spreekt op wo 26 november om 20u cultuurcriticus en  
sciencefictionauteur Mark von Schlegell over cybercultuur. 
Van Volxemlaan 354, Brussel (wiels.org). 

Lezingenreeks Leiden University Centre of  Art, 
Media and Politics (LENS). De oprichting van het Leiden 
University Centre of  Art, Media and Politics (LENS) gebeurt 
met de programmatie van een reeks lezingen over onder-
werpen op het snijpunt van beeldende kunst, fotografie, 
video en film. Op do 27 november is er de lezing Transfer/
Appearance: Film without Cinema door Philippe-Alain 
Michaud over het onderscheid tussen film en cinema en de 
rol van de experimentele avant-gardefilm hierin. Op wo 3 
december gaat Ursula Frohne onder de titel Cinema Mise en 
Abyme: Towards a Performative History of  Film and Video in op 
de reflexieve aard van filminstallaties van kunstenaars als 
Pierre Huyghe, Douglas Gordon en Harun Farocki. Telkens 
om 17u15 in Lipsius 227, Universiteit Leiden. (onderzoek-
schoolkunstgeschiedenis.nl) 

Twintig jaar DeFKA. Lezingen omtrent Institutionali-
sering, Academisering en Collectionering. Op vr 28 
november is er om 16u de Sandberglezing door Meta Knol 
(dir. Lakenhal, Leiden) over de stedelijke functie van musea 
en collectionering. (smahk.nl) 

Benno Premsela Lezing 2014. Op zo 30 november om 
16u houdt architectuurhistoricus en theoreticus Mark 
Wigley op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut de tiende 
Benno Premsela Lezing. Wigley zal in zijn lezing ingaan op 
de architectuur van de informatiestromen die onze leefom-
geving doorkruisen, en op wat die betekent voor de inrich-
ting van de interieurs, gebouwen en landschappen waarin 
wij ons bewegen. The Grand Amsterdam, Oudezijds 
Voorburgwal 197, Amsterdam. Toegang € 15. 

Interiors. Notes & Figures. De curatoren van het 
Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië geven op wo 
3 december om 20u, enkele dagen na hun terugkomst, in 
Bozar een lezing over hun onderzoek naar huiselijke interi-
eurs, op het snijvlak van ontwerp, documentaire en archi-

tectuurmediatie. Ze komen terug op de thema’s die werden 
aangereikt door Rem Koolhaas, de curator van de Biënnale. 
De catalogus van het Belgisch paviljoen Interiors: Notes and 
Figures kan je de avond van de lezing verkrijgen. (bozar.be) 

Artist talks M HKA – Antwerpse galeries. Het M HKA 
organiseert een reeks Artist Talks in samenwerking met 
verschillende Antwerpse galeries (Zeno X Gallery, Base-
Alpha Gallery, Galerie Van De Weghe, Tim Van Laere 
Gallery en FIFTY ONE Fine Art Photography Gallery). Het 
laatste gesprek op do 4 december om 19u is met Michael 
Wolf. Auditorium M HKA. (muhka.be) 

Symposium Ana Torfs: Echolalia. Op za 6 december, van 
15 tot 18u, symposium over het werk van Ana Torfs, met 
Emiliano Battista, Juli Carson en Ruth Noack, georgani-
seerd door Sint Lucas Antwerpen en gesteund door BAM. 
(www.wiels.org) 

Wel en onwel. Het lichaam in de negentiende eeuw. 
Op vr 12 december vindt een congres van de Werkgroep De 
Negentiende Eeuw plaats, waarin meerdere sprekers vanuit 
verschillende invalshoeken op zoek gaan naar negentiende-
eeuwse visies op het lichaam en de daaraan verbonden ideo-
logieën. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal, 
Singel 425, Amsterdam. Toegang € 25 (studenten € 15), 
lunch inclusief. Aanmelden via b.m.a.devries@contact.uva.
nl. Meer info onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl. 

Beeldende kunst
Mark Cohen. Een verzameling onderdelen, lichaamsdelen 
en dingen: benen, armen, handen, schoenen, een vertrok-
ken mond, een bontmantel met tijgermotief, een doos met 
kleren achter een hek, een hagelbol die op het wegdek uit-
eenspat. Meer is er niet te zien op de foto’s van de 
Amerikaanse fotograaf  Mark Cohen (° 1943). Het strak 
getrokken kader brengt de kijker ongemakkelijk dichtbij, hij 
schuurt alarmerend dicht langs het oppervlak van de 
wereld. Alhoewel, wereld? De actieradius van de fotograaf  
is uiterst beperkt. De meeste foto’s zijn gemaakt in en rond 
Wilkes-Barre, ooit een welvarende stad in Pennsylvania, nu 
een economisch rampgebied, de geboorteplaats van de foto-
graaf  en tevens de stad waar hij (met lichte tegenzin) nog 
steeds woont en werkt.
 Cohen is een straatfotograaf, maar hij legt geen scènes 
vast, alleen details. De straat is voor hem geen plaats om 
sociale relaties te bestuderen, om het industriële verval van 
de eertijds zo roemrijke stad in pakkende beelden te verta-
len, maar om de stoffelijke aanwezigheid van lichamen en 
objecten die ons dagelijks omringen in het vizier te nemen. 
Zijn beelden trekken lichamen en objecten uit de sociale 
constellatie waarbinnen ze functioneren en stellen scherp 
op een simpele handeling, een willekeurig lichaamsdeel, 
een morsige plek. Met een camera in de ene hand, een flits 
in de andere, gaat Cohen onvervaard op zijn onderwerp af. 
Hij fotografeert snel en blind, kijkt niet door zijn zoeker, 
selecteert en organiseert niet tijdens de opname, maar pas 
later, na ontwikkeling en op basis van de contactafdruk. 
Vandaar de eigenaardige kadrering, de op het eerste gezicht 
absurde schikking van elementen (lichaamsdelen die alle 
kanten uitgaan, mens en wereld die brutaal op elkaar bot-
sen). Ook wanneer hij mensen fotografeert, treedt Cohen 
niet in dialoog met zijn onderwerp: hij benadert ze van ach-
teren, van opzij, van onderen uit, snijdt hun gelaat af  of  
laat het verdwijnen achter een of  ander obstakel (een 
gigantisch opgeblazen kauwgumbubbel, een verlichtings-

Belgische kunst na ‘45

tel.  09 233 21 18
gsm  0475 65 68 74

Deze tentoonstelling loopt van 
zondag 9 november t.e.m. zondag 7 december.

Te bezichtigen op zaterdag en maandag van 15u tot 18u 
en op zondag van 10u tot 13u.
Of na afspraak.

Ontmoeting in de fotografie tussen 

Marcel Mariën & 
Jan van den abbeel

email  koen@weareapart.be
website  www.weareapart.be

adres  Maïsstraat 4 
 9000 gent
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Art AffAirs
tot 24/01

from stock
herman de vries

GAlerie onrust 
tot 13/12

in A lAndscApe
ina van Zyl

17/01–21/02

toon Verhoef

GAlerie VAn Gelder
tot 26/11 
in GvG 

GlidinG
myne søe-pedersen

in AP 
curator: Willem van Zoetendaal

from recto to Verso
koos Breukel, rineke dijkstra, 
marjaana kella, Johan van der keuken
céline van Balen, frans Zwartjes

29/11–27/12 
OPENING: 29/11, 17:00–19:00 
in GvG 

on the stAirs
steel stillman

in AP 

klucht VAn de JAcht
eric Giraudet de
Boudemange

Willem BAArs 
proJects
13/12–24/01

emo Verkerk
15/11–15/02 
Gemeentemuseum Den Haag

schilderiJen en Beelden  
1978–2014

emo Verkerk

sleWe GAllery
27/11–27/12

inner spAce outer spAce
michael Jacklin

10/01–14/02

VooruitsiG
robbert-Jan Gijzen 

Veemkade 354   
06-21.28.14.28 

do–za: 11:00–17:00 
(en op afspraak) 

www.artaffairs.net

Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.com 

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

AmsterdAm
Art

Weekend

27/11–30/11
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paal). We zien geen herkenbaar individu, niemand waar we 
ons mee kunnen identificeren. Het beeld peilt niet naar een 
psychologische diepte, toont enkel de dwingende aanwezig-
heid van een lichaam.
 De scherpe rand van het kader isoleert. Het haalt alle 
zuurstof, alle leven uit het beeld: links en rechts, boven en 
onder, alles zit potdicht. Het kader als gevangenis. De manier 
waarop de fotograaf  het onderwerp uit de wereld hakt en in 
een hokje duwt, heeft iets agressiefs. Die ervaring wordt nog 
versterkt door het veelvuldig gebruik van hard flitslicht. 
Terwijl het kader de flanken toedekt, verstoort het branden-
de licht van de flits de normale dieptewerking in het beeld. 
Het bemiddelende tussenplan verdwijnt, de tegenstelling 
tussen voor- en achtergrond wordt aangescherpt. Ook in de 
diepte is er nauwelijks enige bewegingsruimte. Maar de flits 
doet ook iets anders: waar het licht op het centrale onder-
werp botst, toont het beeld haarscherp een bevroren 
moment in de tijd, maar de ruimte daarachter, waar het 
licht krachteloos neerzijgt, is duister en onscherp. Het ver-
schil tussen de haarscherpe stilstand op de voorgrond en de 
suggestieve onscherpte op de achtergrond suggereert het 
begin van een actie, een minimaal temporeel verloop, een 
uitdovende echo van de energieke manier waarop de foto-
graaf  de wereld tegemoet treedt. Het flitslicht destabiliseert 
het rigide kader van binnenuit: er kan dan toch geademd 
worden binnen de beklemmende isoleercel van het beeld.
  Een agressieve snede, een hard licht, een desoriënterende 
nabijheid, het insisterende detail: genoeg elementen om je 
als toeschouwer buitengesloten te voelen. Temeer daar de 
tentoonstelling de beelden dicht op elkaar laat aansluiten: 
zonder enige tussenruimte volgen de foto’s elkaar op, aan 
de kijker wordt geen adempauze gegund. Tezamen met het 
eerder bescheiden formaat versterkt deze strakke presenta-
tie het aanzuigeffect van de beelden. De snelle opeenvolging 
van ontregelende close-ups wordt nu een droomachtige 
sequens, een poëtisch spel van variatie en herhaling dat 
hem subtiel maar dwingend meetrekt in de verbeeldingswe-
reld van de fotograaf. En pas dan valt op hoe mild Cohen 
eigenlijk is. Zijn observaties zijn nooit kil of  spottend, hij zet 
het gefotografeerde lichaam niet te kijk (hij is geen Martin 

Parr). Wie zich niet laat afschrikken door het brutale kader 
en het agressieve flitslicht, ziet een fotograaf  aan het werk 
die vooral betoverd wordt door het schouwspel van alle-
daagse handelingen en houdingen. Een meisje dat touwtje 
springt, een man in een oude en vooral net te kleine jas, een 
blote schouder met het merkteken van een inenting tegen 
de pokken, wegdrijvende sigarettenrook uit een rood gestif-
te vrouwenmond, een stoere jongeman in een zijden hemd, 
een vrouw met haar handen voor haar buik, waarvan één 
beschermd door een handschoen, de ander ontroerend 
naakt. De hondsbrutale fotograaf  blijkt een sentimentele 
verhouding tot de wereld te koesteren.  Steven Humblet

p Mark Cohen. Dark Knees, tot 11 januari 2015 in het Nederlands 
Fotomuseum, Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam 
(010/203.04.05; www.nederlandsfotomuseum.nl).

Z (as in Zigzag). Rotterdam heeft er een presentatieruimte 
voor beeldende kunst bij. De naam, A Tale of  a Tub, verwijst 
naar de gelijknamige satire die Jonathan Swift schreef  tus-
sen 1694 en 1698 en waarin hij godsdienst, literatuur, poli-
tiek, wetenschap en theologie op de hak nam. Maar meer 
nog dan aan Swifts proza refereert de naam aan het badhuis 
in het Justus van Effencomplex. Dit woningbouwcomplex, 
vernoemd naar de cursiefjesschrijver die Swifts werk in het 
Nederlands vertaalde, werd gebouwd in 1922 en betekende 
een revolutie in de volkshuisvesting. De ‘bovenstraat’ in dit 
complex was een primeur in Nederland, net als de gemeen-
schappelijke tuinen tussen de 264 woningen en het commu-
nale badhuis in het hart van het woonblok. Tegen het eind 
van de twintigste eeuw was dit rijksmonument op de rand 
van probleemwijk Spangen in verval geraakt, maar vier jaar 
geleden werd begonnen met een grootschalige renovatie. 
Afgelopen zomer betrok Galerie Wilfried Lentz de bovenste 
verdiepingen van het badhuis en nodigde A Tale of  a Tub uit 
de onderste twee woonlagen te vullen.
 Anders dan Galerie Wilfried Lentz is A Tale of  a Tub geen 
commerciële onderneming. De initiatiefnemers gewagen 
van een nieuw soort kunstruimte voor ‘onderzoek, dialoog 

en reflectie’, die ‘het artistieke proces en aanverwant onder-
zoek toegankelijk wil maken voor haar publiek’. De drijven-
de krachten achter A Tale of  a Tub – Nathanja van Dijk, 
Carolyn Drake, Fleur van Muiswinkel en Suzanne Wallinga 
– presenteren zich nadrukkelijk als curatoren.
 De openingspresentatie Zig (as in Zigzag) is dan ook een 
hardcore ‘curatorententoonstelling’: theoretisch, voorzien 
van een vijf  pagina’s tellende bijsluiter, en visueel niet bijs-
ter aantrekkelijk. De titel is ontleend aan L’Abécédaire de 
Gilles Deleuze, het bekende televisie-interview van Claire 
Parnet met Deleuze waarin deze de letter Z omschrijft als 
een bliksemschicht die verschillende elementen verbindt. 
De tentoonstelling verbindt het werk van twee kunstenaars 
van verschillende generaties: de Fransman Maurice 
Blaussyld (1960) en de Belgische Kelly Schacht (1983). Zij 
buigen zich over de vraag hoe kunst zich verhoudt of  kan 
verhouden tot de buitenwereld, en dan specifiek bezien van-
uit de betrekkelijke isolatie van het naar binnen gekeerde 
Justus van Effencomplex. Zig (as in Zigzag) bestaat uit twee 
hoofdstukken, waarbij het door mij bezochte tweede deel 
een herschikking behelst van het eerste, aangevuld met een 
paar nieuwe werken.
 In de benedenruimte tast Schachts zoeklicht op statief  de 
muren van de ruimte af. Het is een effectieve verbeelding 
van het fenomeen kunstcontext, maar wel een beetje voor 
de hand liggend. Hoewel wat goedkoop ogend, is haar Pocket 
Atlas een stuk spannender. In het kleinste kamertje van het 
pand, een soort zijstap van de herkenbare tentoonstellings-
ruimte, plakte zij afbeeldingen van wereldkaarten, de plat-
tegrond van Versailles, een tekening van het Rietveld-
Schröderhuis, een tapijt en een romantische verbeelding 
van de Hof  van Eden op de muur. Het verstopte kamertje 
omvat een complete wereld, tegelijkertijd open en gesloten.
 Het werk van Blaussyld is persoonlijker van toon. In zijn 
ragfijne potloodtekeningen zijn menselijke figuren zicht-
baar, geabstraheerde zelfportretten die bijna oplossen in 
onvaste lijnen. De confrontatie met de kunstenaar is direc-
ter in het vijf  seconden durende videowerk waarin hij zich 
al prevelend aan je opdringt nadat je op de knop onder de 
monitor hebt gedrukt. De vijf  gesloten kisten die hij tegen 
de wand plaatste zijn echter weer hoogst hermetisch – ze 
verwijzen enkel en alleen naar zichzelf.
 Of  A Tale of  a Tub met deze tentoonstelling een brug zal 
slaan naar de buurtbewoners is zeer de vraag, hoezeer de 
organisatie zich ook laat voorstaan op ‘een laagdrempelig 
publieksprogramma, dat bestaat uit performances, 
screenings, artist talks, publicaties en lezingen’. Maar ook 
als academische enclave, die reflecteert op de maatschap-
pelijke rol en positie van de kunst, overtuigt het nieuwe ini-
tiatief  nog niet. Van een zelfbewuste referentie aan het ste-
delijke gentrification-proces, waarvoor kunstinstellingen en 
kunstenaars vaak bewust worden ingezet, is er bijvoorbeeld 
geen spoor. Maar misschien is het nog te vroeg om te oorde-
len en moet A Tale of  a Tub zich eerst nog goed settelen 
voordat alles op z’n plek valt. Edo Dijksterhuis

p Z (as in Zigzag), 4 oktober – 23 november, A Tale of  a Tub, 
Justus van Effenstraat 4, 3027 TK Rotterdam (gratis toe-
gankelijk vr-zo 13-18u.).

Mark Cohen

Ear, hand, leopard, coat, 1975. © Mark Cohen / Courtesy RoseGallery
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Pocket Atlas, 2014, installatie in A Tale of  a Tub
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Galerie 
Nouvelles 
imaGes
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

Kees de Goede: Nieuwe schilderijen
Ton Kraayeveld: Schilderijen  
 en werken op papier
Hans van der Ham: Gouaches  
 op paneel en op papier
 15/11–17/12

• PAN Amsterdam
Hans van Hoek, Jerry Keizer, Pieter 
Laurens Mol, Ronald Noorman,  
Jan Roeland, JCJ Vanderheyden
 23/11–30/11

David Bade: Installatie
Rinke Nijburg: Schilderijen  
 en tekeningen
Hamid El Kanbouhi: Installatie  
 (n.a.v. van zijn deelname aan  
 Marrakech Biennale 5, 2014)
 20/12–28/01

  

PlAtform57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10:00–22:00
www.platform57.nl

• Escamp Inside out 
1000 portretten in de openbare ruimte
 t/m 23/11

• Platform57 filmavond 
Performances en korte films
 Kunstrondleiding: 19:15 
 24/11, 20:00

• Kijk een mens!  
Lidewij Kalfsterman (video installatie)
 t/m 28/11

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

  

1646
Boekhorststraat 125
do–zo 13:00–18:00
www.1646.nl

• mindplace thoughtstream
Shana Moulton  
 24/10–30/11

• the Illustrator
Zin Taylor 
 12/12–15/01

• the ssecret to ssuccess  
 iss in the ss
Hanne Lippard
 03/12

  

NEst
De Constant rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86 
do–zo 13:00–17:00 (of op afspraak)
nestruimte.nl

• the Element of surprise
 Een project met de Willem de  
 Kooning academie 
 Opening en tentoonstelling: 
 20/11, 20:00–24:00

• Hijacking Karma #two
 Curator: Daniel van Straalen 
 Opening en tentoonstelling: 
 04/12, 20:00–24:00

• the Damagomi Project
Floris Schönfeld
 Opening: 17/01, 16:00

WEst
Groenewegje 136
+31 (0)70/392.53.59 
wo–za 12:00–18:00 (of op afspraak)
www.west–denhaag.nl

• morE
Simona Denicolai & Ivo Provoost 
 Finissage: 06/12, 16:00
 t/m 06/12

• Home & Away #4: 
 the translator
Sao Paulo edition
 14/11

• morir soñando
Massimo Grimaldi
 Opening: 12/12, 17:00
 12/12–24/01
  

GEmAK
Paviljoensgracht 20–24 
+31 (0)70/363.89.68 
di–vr 11:00–17:00 za 13:00–17:00 
en op afspraak
www.gemak.org

• loCUs, Upcoming Iranian 
 Artists Abroad
Siamak Anvari, Ehsan Behmanesh, 
Ehsan Fardjadniya / Pirate Cinema  
Farhad Fazouni, Pendar Nabipour, 
Arefeh Riahi, Celia Eslamieh Shomal, 
Amir Tirandaz, Hamed Yousefi, Joubin 
Zargarbashi, Mehregan Kazemi, Reza 
Abedini (graphic design)
 Co-curator: Pendar Nabipour 
 t/m 22/11

• seminar loCUs
Met o.a. Neil van der Linden over 
hedendaagse kunst in en buiten Iran en 
een gesprek met LOCUS-kunstenaars
 21/11, 14:00–17:00

• friso spoelstra: 
 Devils and angels –  
 Europese Volksrituelen 
Fotografietentoonstelling over 
regionalisme en identiteit, de betekenis 
en beleving van volksrituelen in Europa. 
 Opening: 28/11, 17:00
 28/11–24/01

  

Galerie HelDer
tasmanstraat 188
+31 (0)70.346.63.09 
vr–zo 13:00–19:00 (of op afspraak)
www.galeriehelder.nl

• tomorrow Never lies
Jakob de Jonge (schilderijen) 
Willem Speekenbrink (beelden)
 18/10–16/11

• meeting Point
Kevin Bauer (beelden)  
Harry Markusse (schilderijen) 
Marisa Rappard (tekeningen)
 22/11–21/12

Lars Weller (schilderijen)
 10/01–08/02

  

GAlErIE mAUrIts 
vaN De laar
Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12:00–18:00 
laatste zo/maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

• fremdhaus 
Andrea Freckmann, Theun Govers 
(schilderijen, installatie)
 t/m 21/12

  

stroom
DeN HaaG
Hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85 
wo–zo 12:00–17:00
www.stroom.nl

• A Glass Darkly
Iman Issa, Imogen Stidworthy, 
Metahaven, Natascha Sadr 
Haghighian & Rashad Becker,  
Noam Toran, Vermeir &  
Heiremans
 t/m 23/11

• revolutionary traces
Ângela Ferreira
 06/12–22/02

ondertussen: Johan Nieuwenhuize
 01/11–21/12

  

lIVINGstoNE 
Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B
+31 (0)70/360.94.28
wo–za 12:00–17:00
laatste zo/maand (of op afspraak)
www.livingstonegallery.nl

•	Everything and Nothing – 
 Blowing down my house
Ryan Mendoza
 09/11–20/12

• PAN Amsterdam (Stand 113)
Jan Dibbets, Klaas Gubbels,
James Brown, Ryan Mendoza, 
Raquel Maulwurf, Adriaan Rees, 
Daniele Galliano en José Maria 
Sicilia
 23/11–30/11

• la Chasse spirituelle –  
 rimbaud in het rijksmuseum 
Richard Bouwman
 11/01–22/02
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Rudolf  Steiner: Alchemie van het alledaagse. De ten-
toonstelling in de Rotterdamse Kunsthal over Rudolf  Steiner 
(1861-1925), de grondlegger van de antroposofische bewe-
ging, heeft al een lange weg afgelegd. Ze is ontwikkeld door 
het Vitra Museum (Weil am Rhein, Duitsland), maar was 
voor het eerst te zien in het Kunstmuseum Wolfsburg (2010), 
en vervolgens in het Kunstmuseum Stuttgart (2011) en het 
MAK in Wenen (2011). Pas in het najaar 2011 belandde ze 
in Weil am Rhein. Nadien reisde deze tentoonstelling nog 
naar het Museo di Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto in Italië (MART) (2013). De oorspronke-
lijke tentoonstelling bestaat uit twee delen, Die Alchemie des 
Alltags en Rudolf  Steiner und die Kunst der Gegenwart, en 
werd – in de versie van Wolfsburg – al besproken door Faby 
Bierhoff  (De Witte Raaf  nr. 146, juli-augustus 2010). In de 
Kunsthal is enkel het eerste deel te zien.
 De Kunsthal geeft op de website aan ‘een overzicht van 
het veelomvattende oeuvre van Rudolf  Steiner’ te willen 
presenteren. Niet alleen was Steiner bijzonder productief  
als schrijver en spreker – wat op effectieve wijze wordt geïl-
lustreerd door middel van een grote boekenwand met de 
ruim driehonderd banden verzameld werk – zijn gedachte-
goed strekte zich ook uit over diverse terreinen. Zo ontwik-
kelde hij een alomvattende visie op de kunsten. Deze onder-
scheidde zich onder meer door een kleurentheorie in de 
traditie van Goethe, waarbij kleuren aan emoties werden 
gekoppeld, en een specifieke voorkeur voor organische vor-
men, terug te voeren op de Wiener Secession en de art nou-
veau, stijlen die Steiner zeer aanspraken. Daarbij was deze 
visie ook alomvattend wat de kunstdisciplines betrof; 
Steiner behandelde onder andere de architectuur, de sculp-
tuur, de (muur)schilderkunst, het meubel- en interieuront-
werp. Steiners gedachtegoed betrof  voorts de pedagogiek 
(hij ontwikkelde de Waldorfmethode, in Nederland gevolgd 
door de Vrijescholen), de bewegingstherapie en de dans – 
zelf  had hij het over euritmie – andere vormen van therapie, 
de mentale en spirituele gezondheid, voedingsleer, gezond-
heidsleer en alternatieve geneeskunde, biodynamische 
landbouw en sociale ordening. In een overzichtelijke opstel-
ling komen, na de onvermijdelijke biografische schets, al 
deze onderwerpen aan bod. De grote hoeveelheid divers 
materiaal werd in slechts twee zalen ondergebracht, en 
mede daardoor is de informatie per onderdeel nogal kort en 
bondig.
 De kunsten krijgen de meeste ruimte. Ze worden aan de 
hand van de verschillende ‘hoofdkantoren’ van de antropo-
sofische beweging besproken, te weten de Johannesbau 
(München), het eerste en het tweede Goetheanum (beide in 
Dornach, Zwitserland) en de bijhorende woonhuizen. 
Tekeningen en schaalmodellen van de architectuur, ontwer-
pen voor de interieurdecoratie en enkele meubelstukken 
illustreren de kunstzinnige vorm waartoe Steiners visie leid-
de. Verscheidene stoelen, maar ook tafels, kasten, een bed en 
een bureau geven een aardig beeld van Steiners meubelde-
sign op het snijvlak van expressionistisch meubeldesign en 
art deco, en gekenmerkt door de vaak als typisch antroposo-
fisch voorgestelde voorkeur voor organische vormen. 
 Meermaals wordt gewezen op de invloed die Steiner zou 
hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van kunstdiscipli-
nes in het algemeen en op specifieke kunstenaars en hun 
werken in het bijzonder. Er is werk te zien van tijdgenoten 
Wassily Kandinsky en Hilma af  Klint, maar ook van Joseph 
Beuys en van de hedendaagse Deens-IJslandse kunstenaar 
Olafur Eliasson. Dit onderdeel van de tentoonstelling is zeer 

zwak, en hier wreekt zich ontegenzeggelijk het ontbreken 
van Steiner und die Kunst der Gegenwart. De twee werken van 
Kandinsky en zijn notitieboekje met aantekeningen over 
Steiner die zijn tentoongesteld, volstaan niet om inzicht te 
bieden in de invloed van de antroposoof  op de artistieke 
visie van deze kunstenaar, temeer omdat duiding en con-
text ontbreken. Andere kunstenaars worden nog zuiniger 
behandeld. Nergens wordt écht duidelijk waarom Steiner 
zoveel invloed op de moderne en hedendaagse kunst zou 
hebben gehad, en hoe die invloed werd uitgeoefend – door 
geschreven bronnen of  anderszins – of  via welke sociale 
milieus dat gebeurde.
 Ook de presentatie over de invloed van Steiner op zijn tijd-
genoten ontbeert diepte. De ideeën die aan de grondslag lig-
gen van de Johannesbau en de Goetheana, en tot op zekere 
hoogte van zijn meubel- en interieurontwerpen, zijn rede-
lijk helder geschetst. De impact ervan op de moderne 
Europese architectuur blijft echter vaag. Architecten, 
beeldhouwers en meubelontwerpers lieten zich in de twin-
tigste eeuw wel vaker inspireren door organische vormen. 
Dat wordt trouwens wél aangehaald en daarmee wordt 
meteen de aanname ondermijnd dat Steiners vormentaal 
en antroposofische esthetiek buiten de antroposofische 
gemeenschap invloed zou hebben gehad. Deze is dan ook 
minder verstrekkend dan men wil doen geloven; eerder 
sloot de antroposofische voorkeur voor organische vormen 
aan bij een bredere Europese interesse daarin.
 Bovendien is het jammer dat kritische kanttekeningen 
over het gedachtegoed van Steiner geheel ontbreken. Zijn 
ideeën aangaande vrouwen en rassenleer verdragen best 
enige verklaring, evenals zijn visie op de integratie van reli-
gieuze uitgangspunten in zijn Waldorfpedagogiek.
 Veel verder dan een informatief  en aardig ‘overzicht’ van 

‘steineriana’ reikt de tentoonstelling bijgevolg niet. De aan-
wezigheid van antroposofische cosmeticamerken als Weleda 
en dr. Hauschka en van antroposofische stichtingen onder 
de sponsors hoeft in principe niet problematisch te zijn. Het 
is gezien het huidige beklemmende financiële klimaat voor 
kunstinstellingen mogelijk eerder toe te juichen. De opper-
vlakkigheid, het gebrek aan een kritische houding en het 
zeer tastbare gemis van Kunst der Gegenwart zorgen er echter 
voor dat Rudolf  Steiner: Alchemie van het alledaagse bovenal 
een antroposofische infomercial is.  Tessel M. Bauduin

p Rudolf  Steiner: Alchemie van het alledaagse, tot 11 januari 
2015 in de Kunsthal Rotterdam, Museumpark, Westzeedijk 
341, 3015 AA Rotterdam (010/440.03.01; www.kunst 
hal.nl).

Willie Doherty. Unseen. Grimmige straten. Een ijzeren 
spoorbrug. Regenachtige wolkenluchten. Een verlaten 
landweg. In de films en fotowerken van Willie Doherty 
(1959) is de hoofdrol weggelegd voor het decor. Dat decor is 
steevast Derry, Noord-Ierland, waar de kunstenaar is gebo-
ren en opgegroeid en waar hij nog altijd woont. Een stad 
gespleten door de rivier Foyle. Een stad verdeeld in een 
katholiek en een protestants deel. Een stad zelfs met twee 
namen, Derry en Londonderry. Als compromis werd ooit 
voorgesteld de stad Derry/Londonderry te noemen, uitge-
sproken als ‘Derry stroke Londonderry’. Het leverde de 
cynische bijnaam Stroke City op. Derry is onbetwist de 
hoofdstad van de verdeeldheid.
 De stad is getekend door de zogeheten Troubles, wat een 
typisch Brits understatement mag heten voor oorlog. Willie 
Doherty is ermee opgegroeid. Hij zag hoe de katholieke bur-
gerrechtenbeweging van de jaren zestig veranderde in een 
gewapende strijd tussen de IRA en het Britse leger. Op 30 
januari 1972, de dag die bekend zou worden als Bloody 
Sunday, was hij er als tiener getuige van hoe een menigte 
werd opgejaagd door gewapende militairen. Dertien demon-
stranten kwamen om het leven. Zesentwintig jaar later, op 
Goede Vrijdag 1998, mag de vrede zijn bezegeld, het leed in 
Derry is nog altijd niet geleden.
 Unseen, de eerste grote tentoonstelling van Willie Doherty 
in Nederland, omvat acht films en twintig fotowerken. Het 
is een uitgebreide versie van de expositie die eerder in City 
Factory Gallery in Derry en Matt’s Gallery in Londen was te 
zien. De inrichting is zorgvuldig, sober en monumentaal. 
De grote foto’s hangen laag bij de grond, wat de ruimtelijke 
ervaring van de afgebeelde locaties versterkt. Vaak worden 
ze gepresenteerd in paren, wat uitdaagt tot vergelijkingen, 
tot positiebepaling. Aan welke kant sta je? In weinig steden 
resoneert die vraag zo indringend als in Derry.
 The Other Side (1988) is een panoramisch stadsgezicht, 
gefotografeerd vanaf  een heuvel die het beeld diagonaal 
doorsnijdt. Links staat te lezen WEST IS SOUTH, rechts 
EAST IS NORTH. De combinatie van foto en tekst herinnert 
aan het werk van Hamish Fulton, maar diens poëtische pas-
torale is hier ver te zoeken. De opschriften verwijzen naar de 
excentrische ligging van de stad in het uiterste noordwesten 
van Noord-Ierland (‘het noorden’), tegen de grens met 
Ierland (‘het zuiden’) in het westen. Een stadsgezicht als een 
ontregeld kompas.
 Doherty traceert de sporen die decennia van geweld in 
zijn stad hebben achtergelaten, sporen die zelden voor een-
duidige uitleg vatbaar zijn. In Ghost Story (2007) zweeft de 
camera afwisselend over een pad langs de rivier en een 
straat in het centrum, terwijl een voice-over vraagt of  de 
geur van ontbindend vlees die tussen de natte straatstenen 
opstijgt te ruiken is. Burried (2009) scant een plek in het bos 
waar een kampvuur nog nasmeult. Een boomstam is 
omsnoerd met elektriciteitsdraad. Gesmolten plastic hangt 
tussen de takken van een hazelaar. Wat heeft zich hier afge-
speeld? Of  willen we dat liever niet weten? De verstilde, 
ogenschijnlijk terloopse beelden zijn adembenemend mooi 
van licht, kleur en compositie.

Oswald Dubach (toegeschreven aan)

Kamerinrichting, ca. 1935. © archief  Rudolf  Steiner, Dornach

Willie Doherty

 Remains, 2013, videostill. Courtesy de kunstenaar / Matt’s Gallery, London; Alexander & Bonin, New York; Kerlin Gallery, Dublin
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Wie zoals Doherty het traumatische verleden navoelbaar 
wil maken, heeft aan de technieken van documentairema-
kers niet genoeg. Fotojournalistiek blijft al te vaak steken in 
beelden van slachtoffers die het publiek misschien aangrij-
pen, maar waar betrokkenen zich nauwelijks in herkennen. 
Bovendien: wie zijn die slachtoffers? Zijn zij in de ogen van 
de ander niet eerder daders?
 De verwisseling van kijker en bekekene is het onderwerp 
van de film Blackspot (2002): een statisch beeld van een 
woonwijk bij het vallen van de avond. Er gebeurt niet veel. 
Auto’s rijden af  en aan. Straatlantarens worden ontstoken. 
Een huiskamer licht op in de schemering. Doherty plaatste 
zijn camera exact op de plek waar het Britse leger jarenlang 
de omgeving in het oog hield. Zo kijkt de kunstenaar als het 
ware naar zijn eigen buurt, door de lens van de bezetter. 
Oorlog is observeren en ongezien blijven – een slag om de 
waarneming.
 Positiewisseling is een terugkerend thema in Doherty’s 
werk. Re-Run (2002) is een filmdiptiek van een man die in 
paniek over de Craigavon Bridge holt, de belangrijkste ver-
binding tussen het oostelijk en het westelijk deel van de 
stad. Op het ene scherm zien we hem van voren, op het 
tegenoverstaande scherm zien we hem op de rug, onduide-
lijk of  hij nu westwaarts rent of  oostwaarts. Dat is mis-
schien de grootste verdienste van Doherty: heel exact slaagt 
hij erin met elke vaststelling twijfel te zaaien.
 Remains (2013), onlangs toegevoegd aan de collectie van 
De Pont, is de meest voldragen film op deze tentoonstelling. 
We horen een jongeman tot driemaal toe vertellen welke 
afstraffingen hij heeft ondergaan. ‘I had been warned. They 
were keeping an eye on me.’ Wat hij op zijn kerfstok heeft, 
blijft onduidelijk. De bleke, bijna kleurloze beelden tonen 
wat het slachtoffer gezien moet hebben toen hij hardhandig 
tegen de grond werd gewerkt op de parkeerplaats achter de 
winkels: vochtig beton, gruis en vuil, stalen hekken. ‘Face 
in the dirt. Foot in the back. Ankles pinned down. Cold dark 
metal. The soft tissue. The shot. The entrance wound. The 
kneecap.’ Een knieschot als vorm van eigenrichting. In de 
dagen van de IRA niet ongewoon. De beelden zijn effectief  
versneden met opnamen van een brandend autowrak aan 
de oever van de rivier. De knetterende vlammen, het gesis 
van smeltende lakverf, glas dat springt, de gloeiend oranje-
gele vlammen tegen het avondlijk blauw – de beelden en 
geluiden weten de aandacht te gijzelen. ‘Like father, like 
son. Isn’t that what they say?’ Als het vuur is uitgewoed valt 
de stilte.
 Willie Doherty kiest geen partij, draagt geen bewijsmate-
riaal aan. Zijn werk is eerder een vorm van rouwverwer-
king, een poging om het traumatische verleden onder ogen 
te zien en de morele complexiteit ervan te begrijpen. ‘I can’t 
remember. I can’t forget’, horen we in Remains. Het zou het 
motto voor alle werken op deze indringende tentoonstelling 
kunnen zijn. Dominic van den Boogerd

p Willie Doherty: Unseen, tot 18 januari 2015 in Museum 
De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg 
(013/543.83.00; www.depont.nl).

herman de vries, ‘all’ en ‘no thing’ in Schiedam. her-
man de vries heeft een atelier van honderden vierkante 
kilometers: het Steigerwald, een bos in Duitsland. Iedere 
dag loopt de 83-jarige kunstenaar er – al dan niet gekleed 
– een paar uur rond. Soms rookt hij er een hasjpijpje, soms 
denkt hij er na, soms niet, soms oogst hij er een kunstwerk. 
Zonder veel verdere ingrepen stelt hij planten en stenen die 
hij er aantreft tentoon.
 de vries werd in 1957 al ontdekt door Willem Sandberg, 
de toenmalige directeur van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Toch is hij niet echt bekend bij een groot 
publiek. Daar komt dit jaar verandering in: de vries zal 
Nederland vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië 
en zijn werk zit in de grote ZERO-tentoonstelling van het 
Guggenheim. Momenteel vinden in het Stedelijk Museum 
Schiedam en in de Ketelfactory solotentoonstellingen 
plaats.
 Op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum (curator 
Colin Huizing) is onder de titel all een overzicht te zien van 
ruim een halve eeuw kunstenaarschap. Van informele 
kunst meandert het oeuvre via abstract expressionisme en 
de ontdekking van de natuur als readymade naar de Nul-
beweging en onderzoek naar taal.
 Rond 1960 bereikt de vries een nulpunt in de vorm van 
volledig witte kunstwerken. Uit deze radicale schilderijen is 
iedere verwijzing naar de werkelijkheid buitengesloten. Ze 
lijken op het eerste gezicht sterk te contrasteren met de rest 
van het oeuvre, waarin de natuur in al haar grillige onvoor-
spelbaarheid een hoofdrol speelt. Maar al snel blijkt dat 
geen enkel werk, of  het nu een streng wit geschilderd paneel 
is of  een speels tapijt van herfstbladeren, een verwijzing 
bevat naar de werkelijkheid: het is de werkelijkheid. 
  Typerend voor het werk van de vries is een combinatie 
van poëzie, filosofie en een radicaal conceptualisme. Zijn 
inspiratiebronnen lopen dan ook uiteen van het zenboed-
dhisme tot botanie, Wittgenstein, psychedelica, Tao en 
kruidengeneeskunde. Dat zou een recept kunnen zijn voor 
een vreselijk zweverig theoretisch kader en een oeuvre dat 
alle kanten opschiet, maar gelukkig gebeurt het tegenge-
stelde. Het werk is juist prettig down to earth, letterlijk en 
figuurlijk. Dat komt door het grote respect voor de natuur 
dat uit de werken spreekt, en het verlangen naar radicale 
eenvoud en bewustwording, dat als een rode draad door de 
tentoonstelling loopt. 
 all is ruim opgezet en verdeeld in thema’s zoals ‘random 
objectivation’ en ‘my poetry is the world’. In de zalen zijn 

videoschermen geïnstalleerd waarop te zien is hoe de vries 
– een vriendelijk gezicht, omkranst door woeste wenkbrau-
wen en een grote witte baard – op verhelderende wijze over 
zijn werk spreekt. Het is een waardevolle toevoeging, omdat 
de kunstenaar zo’n wezenlijk onderdeel is van het werk, 
maar ook omdat hij bijvoorbeeld wijst op de geneeskrachti-
ge werking van de planten die ingelijst aan de muur han-
gen.
 Een hoogtepunt vormt het drieluik 1, 2 en 3 uur onder 
mijn appelboom uit 1975. Op witte vellen zijn boomblaadjes 
gedwarreld en vervolgens gefixeerd, als een eenvoudige, 
maar zuivere opname van het moment. In andere werken 
zijn bladeren juist in een grid gerangschikt. De ordening 
laat de rijke variëteit in kleuren en vormen van het blad 
echter toe, brengt er geen hiërarchie in aan, en is daardoor 
niet te streng. 
 Een ander mooi werk is le dépassement de la problématique 
de l’art (1990). Het is een ingelijst exemplaar van de gelijk-
namige publicatie van Yves Klein, met drie kleine blaadjes 
die er door het open raam van de vries’ werkkamer op 
waren gedwarreld. In zijn pure eenvoud is het een bijzonder 
doeltreffende manier om zich tot het werk en gedachtegoed 
van Klein te verhouden.
 Behalve de werken met boombladeren is er ook een tapijt 
van geurige rozenblaadjes, en een van dierenbeenderen en 
met mos begroeide takken waar een minuscuul kevertje 
overheen kruipt. Of  dat kevertje wel of  niet de bedoeling is, 
maakt niet zoveel uit.
 Zoals de beste tentoonstellingen laat all je met nieuwe 
ogen naar de wereld kijken, ook wanneer je het museum 
hebt verlaten. En je krijgt er heel veel zin van in een boswan-
deling. De wandeling door het herfstige park naar de 
Ketelfactory voelt dan ook eerder als een voortzetting dan 
als een onderbreking. In deze kleinere kunstruimte maakte 
de vries onder meer een muurtekening van houtskool. Op 
een film is te zien hoe hij met ontbloot bovenlijf  in één bewe-
ging de tekening aanbrengt. Een zwarte handafdruk rechts-
onder vormt een letterlijke handtekening. 
  Het radicaalste werk is misschien wel zicht op de buitenha-
ven en de plantage, dat in feite alleen bestaat uit die tekst, vlak 
onder een raam geplaatst. Het uitzicht is alledaags: een 
kade, een parkje, een brug. Dan komt er, extreem gracieus, 
een zwart plastic zakje uit de lucht naar beneden gedwar-
reld. Is het jammer dat het afval is, in plaats van een blad in 
vurige herfstkleuren? Misschien. Maar dat ik poëzie in een 
willekeurig plastic zakje zie, maakt duidelijk waarom het 
werk van de vries zo goed is. De herwaardering is terecht; 
het belooft een waar feest te worden om volgend jaar de 
Giardini door de ogen van deze kunstenaar te mogen bekij-
ken.  Marian Cousijn

p  herman de vries. all in Stedelijk Museum Schiedam, 
Hoogstraat 112, 3111 HL Schiedam (010/246.36.66; 
www.stedelijkmuseumschiedam.nl); herman de vries. no 
thing in de Ketelfactory, Hoofdstraat 44, 3114 GG Schiedam 
(010/473.81.23; www.deketelfactory.nl). Beide tot 18 
januari 2015.
p Bij de tentoonstellingen verscheen de driedelige catalo-
gus herman de vries. all white no thing (Stedelijk Museum 
Schiedam/De Ketelfactory, 2014). Van Cees de Boer ver-
scheen tevens herman de vries. overal stroomt mijn oog 
(Uitgeverij De Kunst, Faradaystraat 19, 8013 PH Zwolle, 
2014). De Boer treedt samen met Colin Huizing op als cura-
tor van het Nederlands paviljoen op de Biënnale. 

Marlene Dumas. The Image as Burden. De retrospec-
tieve van Marlene Dumas in het Stedelijk Museum is in de 
Nederlandstalige pers op beeldrijke, maar weinig concrete 
superlatieven onthaald: ‘overdonderend’, ‘overrompelend’, 
‘beladen, intiem en vaak hondsbrutaal’, ‘een expo die naar 
de keel grijpt’, ‘eigenzinnig en meesterlijk’, ‘confronterend’, 
‘van een weerbarstige schoonheid’ en ‘niet te missen’. De 
argumentatie is opvallend gelijkaardig: omdat Dumas 
krantenfoto’s of  polaroids gebruikt en herschildert, leert ze 
ons met andere en kritische ogen kijken naar de fotografi-
sche vloed in de contemporaine media. Ze doet beseffen dat 
beelden constructies zijn die nooit eenduidig de realiteit 
tonen. Met een van haar vele aforistische statements: ‘Ik 
bedoel dat beelden altijd politiek zijn. Er wordt altijd iets aan 
toegekend – dit is een crimineel, een terrorist, dat is erotisch 
– en daar ben ik mee bezig. De psychologie van het kijken.’ 
Samengevat als levensles, in de kop boven een artikel van 
Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer: ‘Kijk maar, je 
ziet niet wat je ziet.’
 Dumas heeft die ‘politieke beeldkritiek’ van in het begin 
nagestreefd en haar aanpak is dezelfde gebleven – dat is 
althans een van de weinige argumenten die curator 
Leontine Coelewij presenteert. The Image as Burden opent 
met Love versus Death uit 1980: een collage van vier meter 
breed en twee meter hoog en (aldus Coelewij) ‘een blauw-
druk voor haar oeuvre, rijk aan zowel existentiële tragiek 
als humoristische spitsvondigheid’. Links en rechts bestaat 
het werk uit twee verticale stroken met knipsels: beelden 
van politieke gebeurtenissen, aanslagen en mediatieke 
overlijdens. Veel groter zijn de vier vellen in het midden: op 
elk vel staan boven- en onderaan twee bewerkte blauw-
drukversies van dezelfde gedetailleerde tekening vol mense-
lijke figuren. Schuin tegenover dit vroege werk hangt het 
schilderij Dead Girl uit 2002: het bebloede en verminkte 
gezicht van een meisje, gebaseerd op een foto van een ver-
moorde terroriste uit de jaren tachtig. Hoewel de bekom-
mernissen gelijkaardig zijn, is er een groot conceptueel en 
technisch verschil tussen Love versus Death en Dead Girl – 
een verschil dat elke toeschouwer aan den lijve ondervindt. 
Kijken naar Love versus Death betekent verbanden zoeken, 
gekrabbelde onderschriften ontcijferen, versies van één 
beeld vergelijken, net als de vaak totaal verschillende lading 
van ogenschijnlijk gelijkaardige foto’s. Kijken naar Dead 
Girl betekent in één klap – inderdaad – overdonderd of  over-
rompeld worden door de in felle kleuren en weidse penseel-
streken geschilderde gruwel van een dode mens. Die weinig 
subtiele directheid, zowel qua thematiek als qua behande-
ling, manifesteert zich voortdurend tijdens The Image as 
Burden. Keer op keer staat het voorop: het is geen flauwekul 
wat hier aan de orde wordt gesteld!
 Het expliciete geweld van Dead Girl blijft in de tentoonstel-
ling echter uitzonderlijk. In de bijna twintig kamers en 
zalen die volgen is het werk gerangschikt volgens onder-
werp: kinderen, gezichten, naakten, mannen, Magdalena, 
strippers, porno, martelaren, tranen, modellen, de weduwe 
van Patrick Lumumba en (in de woorden van Dumas) ‘por-
tretten van tragische levens, van gemoedstoestanden, en 
van mensen die uiteindelijk een geest van zichzelf  werden’, 
zoals Osama bin Laden of  Phil Spector. Wat daarbij opvalt 
– en dat is nog duidelijker in de chronologisch geordende 
catalogus – is dat het werk van Dumas sinds het midden 
van de jaren tachtig (en meer bepaald sinds de programma-
tisch getitelde tentoonstelling The Eyes of  the Night Creatures 
van 1985, de eerste tentoonstelling met enkel schilderijen) 
grotendeels op dezelfde manier functioneert: een klassiek 
en vaak bekend portret van een gezicht of  een lichaam 
wordt in vervormde staat aangeboden. Martha – Sigmund’s 
Wife uit 1984 is exemplarisch. De verhoudingen van het 
gelaat blijven realistisch. Wat verandert is het oppervlak, de 
kleur, de textuur en de vaagheid of  de scherpte van 
lichaamsdelen of  oppervlakken. Van perspectivische diepte 
is er geen sprake: deze mensen zitten niet in een interieur, ze 
hebben geen attributen en geen gezelschap. Ze zijn enkel 
lichaam of  gezicht, zonder veel betekenisvolle kleding. Op 
deze manier heeft Dumas honderden gezichten herwerkt.
 Een klassiek portret toont, langs schilderkunstige omweg, 
wie de geportretteerde is, op welke sociale, historische of  
culturele status hij of  zij aanspraak maakt, en wat er zich 
afspeelt aan de binnenkant van deze mens. Dumas toont en 
schildert enkel de buitenkant, letterlijk. Ze verstoort de 
mimetische illusie, kenmerkend voor de fotografie, door de 
huid van de geportretteerde aan te tasten. Het lijkt alsof  
deze gezichten en lichamen veelkleurige, vet aangezette 
bloeduitstortingen hebben, of  kneuzingen, open wondes en 
schaafkwetsuren. Ze zijn bezaaid met eczeem, huiduitslag 
en raar verkleurde lever- of  lijkvlekken. In het beste geval 
zijn ze uitzinnig gemaquilleerd; in het slechtste geval verke-
ren ze in verregaande staat van ontbinding.
 Dumas heeft ook met inkt, acrylverf, aquarel en krijt op 
papier gewerkt om gezichten of  lichamen af  te beelden, die 

herman de vries

Le dépassement de la problematique de l’art, 1990, manifest van 
Yves Klein met bladeren, privéverzameling, Stuttgart (tentoonstelling ‘all’ 

in Stedelijk Museum Schiedam, 2014)

herman de vries

installatie met jeneverbessen en ‘zicht op de buitenhaven en de plantage’
(tentoonstelling ‘No Thing’ in De Ketelfactory, Schiedam, 2014)

Foto: Gerrit Schreurs
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Veilingen te Keulen 
28/29 november  fotografi e
   moderne kunst
    hedendaagse kunst

Cy Twombly. 2 sketches for Agori. 1966. Oliverf, gouache, potlood op karton
beide 70 x 50 cm. Gesigneerd en gedateerd. Veiling 29 november

 Neumarkt 3   50667 Keulen   T  +49 221 92 57 29 32   contemporary@lempertz.com
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Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz

The 
Unfettered 
Gaze

Fon +49.5221.994430-0
www.marta-herford.de

gefördert durch die Ausstellungssponsor

The Rasch Brothers
and their Influences on 
Modern Architecture

25 October 2014 –
1 February 2015

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

The Yes Men 
Out-Smarting Capitalism – tot 30.11.14

De Salon Sittard-Geleen 
14.12.14•04.01.15

Koen Vanmechelen 
This is Not a Chicken – vanaf 18.01.15

T-zone wand tijdens The Yes Men
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eruitzien alsof  ze na een verdrinkingsdood wekenlang in 
het water hebben gedobberd. Het gaat veelal om naakten, 
soms pornografisch van aard, zoals Introduction uit 1999 
(een voorovergebogen man die de achteringang tot zijn 
lichaam toont) of  Sailor’s Dream uit 1996 (een donkere 
naakte vrouw die haar gezicht achter haar armen probeert 
te verbergen). Deze techniek is ook aangewend in reeksen 
van gezichten, waaronder twee grote werken uit 1994: de 
21 vellen van Jezus Serene of  het honderddelige Models, 
waarmee de tentoonstelling in Amsterdam sterk eindigt. 
Het voordeel van dergelijke ensembles is dat ze de blik niet 
vastpinnen: het is mogelijk de verschillende beelden te ver-
gelijken, mensen tevoorschijn te halen achter de gezichten, 
en de graad van vervorming te peilen.
 De algemene vraag blijft echter wat het resultaat is van 
deze transformatie. Wat zegt deze ‘kapotte huid’ over de 
geportretteerde, en over de relatie tussen de hedendaagse 
beeldcultuur en de schilderijen van Dumas? ‘Daar is echter 
altijd spanning voelbaar tussen het bronmateriaal waar-
mee het begint en het verbeelding [sic] waarmee het ein-
digt’, zo staat in de bezoekersgids. Dat valt niet te ontken-
nen, maar wat brengt die spanning teweeg? Wat is het 
verschil tussen een foto van Osama Bin Laden of  Amy 
Winehouse, en het respectievelijk groenige of  blauwige 
portret dat Dumas van hen maakte? Naar aanleiding van 
de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs aan Dumas in 
2012, schreef  Bianca Stigter: ‘Het is alsof  zij de foto weer 
vermenselijkt, zich toe-eigent wat is afgepakt.’ Het omge-
keerde is waarschijnlijker: de schilderkunst van Dumas ver-
vreemdt, en toont dat beelden geen mensen tonen, maar 
afzichtelijke, onmenselijke, rottende of  schimmelende ver-
sies ervan. Niemand weet wie Osama of  Amy echt is, hoe-
wel ze in de berichtgeving en het wereldnieuws als kenbare 
objecten worden gepresenteerd. ‘Kijk maar, je ziet niet wat 
je ziet.’
 The Image as Burden presenteert dus honderden beelden 
van mensen wier menswording op schilderkunstige wijze 
wordt gesaboteerd. Omdat beelden beladen, politiek, sub-
jectief  en al te betekenisvol zijn – omdat ze toch pretenderen 
mensen te tonen – worden ze een last, een burden. Daarom 
reproduceert Dumas deze beelden op zo’n manier dat ze 
niets meer betekenen, of  – wat op hetzelfde neerkomt – dat 
ze al snel alles gaan betekenen. The Image as Burden uit 
1993, het werk waaraan de titel van de tentoonstelling is 
ontleend, wordt in de zaaltekst geassocieerd met het kunst-
historische motief  van de piëta, met nieuwsfoto’s uit oor-
logsgebieden, met de liefdesfilm Camille uit 1936, met 
romantische minnaars, met de verantwoordelijkheid van 
de kunstenaar en met de zware last van een publiek imago. 
‘Het beeld kan enorm veel betekenissen (ver)dragen.’ Die 
veelheid, binnen elk schilderij afzonderlijk en binnen de 
tentoonstelling als geheel, dreigt in het Stedelijk Museum 
nietszeggend te worden. Christophe Van Gerrewey

p Marlene Dumas, The Image as Burden, tot 4 januari in het 
Stedelijk Museum, Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

When Elephants Come Marching In. De tentoonstelling 
When Elephants Come Marching In in De Appel verkent hoe 
thema’s uit de jaren zestig doorwerken in de kunst van nu. 
De titel is afgeleid van een niet-uitgevoerd werk van Walter 
De Maria, die in 1970 ter gelegenheid van een tentoonstel-
ling honderd Afrikaanse olifanten naar Hannover wilde 
vervoeren om ze op speciaal gemaakte paden te laten rond-
lopen. Gastcurator Mark Kremer stelt dat uit de jaren 60 
vooral psychedelia en conceptualisme veel sporen in de 
kunst van vandaag hebben nagelaten. Kremer haalt Lucy 

Lippards boek aan over de ‘dematerialisatie van het kunst-
werk’, dat vooral over conceptuele kunst gaat. Hij ziet een 
vergelijkbare ontwikkeling bij de psychedelische kunst: 
‘Ook bij Psychedelia gaat het vooral om geestelijk goed, om 
de mogelijkheid van verandering en transformatie, beli-
chaamd in een kunstwerk dat ons als het ware de weg wijst.’ 
Het idee voor de tentoonstelling is voorts mogelijk ingege-
ven door de geschiedenis van De Appel, waarin conceptuele 
kunst en performances een belangrijke rol spelen. Sinds 
enkele jaren bevindt het kunstcentrum zich overigens in 
een gebouw waar eind jaren zestig Fantasio was gevestigd, 
een poppodium waar de hippiecultuur floreerde.
 Het werk dat de gedachte van de tentoonstelling waar-
schijnlijk het best samenvat, hangt helemaal aan het eind. 
Night Soil: Fake Paradise heet de nieuwste video van Melanie 
Bonajo. In de Appel is nu een rough cut te zien van een film 
die uiteindelijk uit drie delen zal bestaan. Bonajo ging op 
zoek naar gebruikers van Ayahuasca, een psychedelisch 
brouwsel met wortels in het Amazonegebied dat wel wordt 
gezien als de hedendaagse variant van wat LSD in de jaren 
zestig was. De geestverruimende drank wordt vooral tijdens 
groepsceremonies genuttigd, vaak onder leiding van een 
sjamaan. Bonajo volgt enkele jonge mensen in de Verenigde 
Staten die zich hullen in theatrale, tribale kleding, in de 
sfeer van traditionele indianen. Het gebruik van drugs 
wordt hier duidelijk in een primitivistische traditie geplaatst, 
maar tegelijk filmen deze pseudo-oermensen zichzelf  en 
elkaar met een tablet of  smartphone.
 De hoofdpersonen blijken diverse redenen te hebben om 
aan de ceremonies deel te nemen. De een genas van verlam-
mingsverschijnselen na een ongeluk, de ander kreeg er een 
beter seksleven van. Weer een ander vertelt aan de rand van 
een privézwembad hoe ze zich aanvankelijk nogal verzette 
tegen een groepsceremonie waarin hallucinerende midde-
len werden uitgedeeld. ‘Choose love’, werd haar door de sja-

maan toegefluisterd. ‘Fuck you’ was haar antwoord. Een 
treffende botsing tussen de love-and-peace-mentaliteit uit de 
idealistische jaren zestig en de tijd van nu.
 Ook Taf  Hassam laat beide tijdperken samenkomen. Zijn 
installatie bestaat uit twee delen. Een fotoprint toont een 
expositie met Micro Paintings van Gene Davis die in 1968 in 
New York plaatsvond. Hassam heeft de kunstwerken, die 
het formaat hadden van een creditcard, helemaal weggere-
toucheerd. Door die ingreep wordt de aandacht verlegd van 
de kunstwerken naar alles daaromheen, wat nog wordt ver-
sterkt door een begeleidende brief, deel twee van de instal-
latie. Daarin richt Hassam het woord aan de maker van de 
foto, die destijds een dienende rol had om de tentoonstelling 
vast te leggen, maar die nu de hoofdrol krijgt toebedeeld.
 Jan Rothuizen maakte vorig jaar een enorme muurteke-
ning in De Appel over de geschiedenis van het gebouw in de 
jaren zestig. Jan van de Pavert heeft nu voor dezelfde plek 
een enorm schilderij gemaakt, ook over de sixties. Van de 
Pavert schilderde een groep mensen in een park. Op de ach-
tergrond is een galerijflat afgebeeld die sterk doet denken 
aan de Bijlmer in Amsterdam. De voorstelling vertoont wei-
nig perspectief, alle figuren zijn ongeveer even groot geschil-
derd. De afgebeelde figuren zijn voor een groot deel per-
soonlijke helden van de kunstenaar, die zichzelf  ook 
afbeeldde, als tweejarige naast zijn vierjarige dochter. 
Historische figuren als Mary Wollstonecraft, William Blake 
en Eugène Delacroix komen op een doek samen met diverse 
bekende provo’s en artiesten uit de jaren zestig.
 Naast dit doek van 25 vierkante meter hangen twee klei-
ne schilderijen van Michael Stubbs, die uit meerdere gesta-
pelde doeken bestaan. Ze zijn beschilderd met pasteuze, 
decoratieve patronen die met taartspuiten werden aange-
bracht, als een commentaar op de fundamentele schilder-
kunst. Geen slecht werk, maar naast het enorme schilderij 
van Van de Pavert hangen deze slagroomtaartjes er nogal 
verloren bij.
 Een betere combinatie biedt de zaal met het werk van Carl 
Michael von Hausswolff  en Roland Schimmel. Bijzonder is 
hoe beide werken de belangrijke rol van psychedelia laten 
zien. Von Hausswolff  bouwde een sculptuur, een rudimen-
tair barretje waar de bezoeker wordt uitgenodigd om thin-
ner te snuiven. De kannen staan klaar. Thinner is blijkbaar 
een zeer sterke, maar bloedlinke drug die desalniettemin bij 
elke bouwmarkt voor weinig geld in de schappen staat. Met 
het werk levert Von Hausswolff  dus ook kritiek op de manier 
waarop bijna alle landen repressieve wetten hebben aange-
nomen die nogal selectief  met drugs en drugsverslaving 
omgaan.
 Roland Schimmel richt zich daarentegen helemaal op de 
visuele waarneming. Zijn muurschildering bestaat uit con-
centrische cirkels die een opeenvolging van visuele prikkels 
veroorzaken. Wie bijvoorbeeld lang naar een zwarte stip 
tegen een witte achtergrond kijkt, krijgt daarna onge-
vraagd een witte stip tegen een zwarte achtergrond te zien. 
Dat complementaire nabeeld ontstaat doordat de retina tij-
delijk overvoerd is met een bepaalde input. Schimmel speelt 
heel slim met zulke effecten door ze op te roepen in zijn 
schilderij. Het resultaat is een desoriënterend, bijna interac-
tief  schilderij dat sterk reageert op de oogbewegingen van 
de toeschouwer.
 Het is duidelijk dat psychedelia en conceptualisme niet 
alleen verbonden worden door Lippards ideeën over de 
dematerialisatie van het kunstwerk. Veel hedendaagse 
kunstwerken in deze tentoonstelling laten een ander feno-
meen zien. Zowel het conceptualisme als de psychedelica 
worden met distantie benaderd. Het psychedelische kunst-
werk dat volgens Kremer ‘ons als het ware de weg wijst’ is in 
feite een romantische notie die in de jaren zestig leefde, 
maar nu nauwelijks meer. Taf  Hassam gebruikt conceptu-
ele strategieën om te reflecteren op de schijnbare objectivi-
teit van conceptuele kunst. Michael Stubbs ironiseert met 
zijn psychedelische slagroomschilderijen zowel de concep-
tuele kunst als de traditie van de schilderkunst. Jan van de 
Pavert schildert ‘meisjes met een waterpijp’, maar het schil-
derij zelf  is niet onder invloed van verdovende middelen 
ontstaan, niets wijst daar althans op. De film van Bonajo 
documenteert drugsgebruik en de installatie van Carl 
Michael von Hausswolff  gaat over het gebruik van drugs. 
Hedendaagse kunstenaars kijken naar conceptuele kunst 
met historische distantie. Ook de benadering van psychede-
lia is vooral heel nuchter. Kees Keijer

p When Elephants Come Marching In. Echo’s van de sixties in de 
kunst van nu, tot 11 januari in De Appel, Prins Hendrikkade 142, 
1011 AT Amsterdam (020/625.56.51; www.deappel.nl).

Marcel Duchamp. La peinture, même. Slechts weinigen 
zullen de naam Marcel Duchamp allereerst associëren met 
schilderkunst. Dat komt niet alleen door zijn openlijke 
breuk met de meest ‘retinale’ der kunstvormen, maar ook 
door het beperkte en eclectische schilderkunstige oeuvre 
dat de kunstenaar naliet. In 1918 maakte hij zijn laatste 
schilderij: Tu m’. Met uitzondering van de twee versies van 
Nu descendant un escalier (1911 en 1912) zijn de circa vijftig 
schilderijen van Duchamp – voor het merendeel bewaard in 
Amerikaanse musea – relatief  onderbelicht. De tentoonstel-
ling Marcel Duchamp. La peinture, même richt zich echter niet 
in de eerste plaats op een herwaardering van dit vroege 
oeuvre. In lijn met het huidige beleid van het Centre 
Pompidou (zie de bespreking van de tentoonstelling 
Modernités Plurielles in het vorige nummer), presenteert ze 
een contextuele lezing van het werk.
 Uitgangspunt is dat de schilderkunst ook nadat hij ze had 
afgewezen een belangrijk referentiekader bleef  voor 

Marlene Dumas

Models, 1994, collectie Van Abbemuseum, zaalzicht van ‘The Image as Burden’ in Stedelijk Museum Amsterdam. Foto: Gert-Jan van Rooij

Carl Michael von Hausswolff

Thinner and Low Frequency Bar, 1998/2014, mixed media 
Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk
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Bert Jacobs
zaterdag 13 dec, 20u

Stefanie Pretnar 
woensdag 3 december, 20u

MER Paper Kunsthalle 
31 jan — 19 april in M HKA
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Joris De Rycke (BE)
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Bert Jacobs (BE)
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DE WARANDE TURNHOUT
www.warande.be

DE WARANDE 

6.12.2014 - 22.02.2015

THE WEATHER WAS GOOD
BART VAN DIJCK

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt de publicatie ‘Great-hearted all friends horizonno matter what my line’ bij MER. Paper Kunsthalle.

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai 15, B-9300 Aalst × info@netwerk-art.be × 
T +32 (0)53 70 97 73

dec 2014 × jan 2015
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

groepstentoonstelling

Orkest!
Oliver Beer / rubén D’hers / Nicolas Field /  
Julian sartorius / Michael schmid /  
konrad smoleński / rutger Zuydervelt
Tentoonstelling zo. 07.12 2014 > vr. 06.03 2015
Openingsevent za. 06.12 2014 × 2000

+ Heleen Van Haegenborgh met signaux, een concert voor 23 
scheepshoorns

solotentoonstelling

HeriBert FrieDl
Tentoonstelling zo. 18.01 > vr. 06.03 2015
Openingsevent za. 17.01 × 2000 
+ performance aanvullend bij everything was Forever, Until it 
was No More van konrad smoleński

tentoonstellingen: open wo. t/m vr. 1100 > 1700 / za. - zo. 1400 > 1800

gesloten op feestdagen
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G A L E R I E  G R E TA M E E R T

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

PETER JOSEPh ANNE NEUkAMP

opening donderdag 20 november / expo 21 nov. – 31 jan. 2015

New Painting

Duchamp, en dan vooral voor zijn twee omvangrijkste wer-
ken, Le Grand Verre of  La Mariée mise à nu par ses célibataires, 
même (waaraan de tentoonstellingstitel refereert) en Étant 
donnés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage…. De schilder-
kunstige beginperiode van Duchamp wordt ingebed in het 
gehele oeuvre, om de coherentie ervan te belichten. Deze 
aanpak legt de weliswaar weinig verrassende rode draad op 
overtuigende wijze bloot: de erotiek, door Duchamp zelf  
retrospectief  aangewezen als de belangrijkste motor voor 
zijn werkzaamheden aan Le Grand Verre, van 1912 tot 
1923. Om de aandacht bij de centrale these van de tentoon-
stelling te houden, wordt het chronologische en ‘essayisti-
sche’ tentoonstellingsparcours gestoffeerd met handge-
schreven notities van Duchamp in relatie tot Le Grand Verre.
 De prelude tot de tentoonstelling omvat drie werken uit 
totaal verschillende periodes, die alle getuigen van het 
belang van zowel de schilderkunst als de erotiek voor 
Duchamp: L.H.O.O.Q. (1919), de ‘ready-made corrigé’ met 
een androgyne Mona Lisa; de Boîte-en-valise (1935-1941), 
het draagbare minimuseum waarin Duchamp ook zijn 
schilderijen opnam; en een serie lithografieën uit 1967-68 
waarin niet alleen erotische motieven uit zijn eigen werk, 
maar ook uit dat van Courbet, Cranach, Ingres en Rodin 
worden geciteerd. De tweede zaal belicht het speelse ‘eroti-
sche klimaat’ waarin de jonge Duchamp zijn eerste publieke 
werk maakte, te weten spotprenten in de stijl van de karika-
turist Alphonse Willette. De seksueel getinte ironie en de 
relatie tussen tekst en beeld in deze prenten, zo suggereert 
de tentoonstelling, wijzen vooruit naar Le Grand Verre. Om 
deze these te benadrukken worden ook verschillende films 
van rond 1900 getoond waarin een bruid wordt ontkleed 
tijdens de huwelijksnacht (la mariée mise à nu).
 Een volgende zaal met geschilderde naakten wordt inge-
leid door een serie historische stereoscopische naaktfoto’s, 
om over te gaan naar een zeer gedegen kunsthistorische 
contextualisering van Duchamps intrede in de schilder-
kunst na een bezoek aan de Parijse Salon d’automne in 
1905. Getoond worden alle mogelijke invloeden op 
Duchamps niet altijd even geslaagde, veelal plompe naak-
ten: Manet, Böcklin, Matisse, Picabia. Hierna volgt een ver-
gelijking tussen enerzijds Duchamps landschappen en por-
tretten voorafgaand aan zijn behandeling van het kubisme, 
en anderzijds werk dat direct en indirect van invloed was: 
Emile Bernard, Georges Braque, André Derain, Frantisek 
Kupka, Odilon Redon. De juxtaposities zijn soms verras-
send, altijd inzichtelijk, en worden begeleid met grondige en 
relevante informatie in de zaalteksten.
 Dit kunsthistorisch-contextualiserende gedeelte van de 
tentoonstelling sluit af  met een zaal gewijd aan Duchamps 
‘detheorisering’ van het kubisme, culminerend in Nu des-
cendant un escalier. Duchamps interesse in beweging en in 
het mechanomorfe wordt hier in verband gebracht met het 
werk van de Italiaanse futuristen, maar ook van Brancusi, 
Kupka, Léger en Etienne-Jules Marey. Waar nodig wordt 
ook gerefereerd aan het wetenschappelijke klimaat, en dan 
met name aan de ontdekking van de röntgenstraal, die cor-
respondeerde met Duchamps interesse in niet-retinale 
kunst.
 Geschilderde studies voor de befaamde koffiemolen, die 
zal opduiken als ‘vrijer’ in Le Grand Verre, worden in de sec-
tie ‘mechanische pudeur’ gepresenteerd naast enkele schil-
derijen en tekeningen gerelateerd aan het schaakspel, 
waaronder ook bladen van Raymond Duchamp-Villon. 
Deze juxtapositie benadrukt het erotisch-metaforische 
spanningsveld dat het schaakspel voor Duchamp beli-
chaamde.
 Daarna volgen de twee jaren waarin Duchamp niet schil-
derde (1912-1914), meer bepaald na de ‘klap’ van de afwij-
zing van Nu descendant un escalier n°2 voor de Salon 
d’automne van 1912. Duchamp vertrok naar München, 
ging vervolgens twee jaar in de Bibliothèque Sainte 
Geneviève in Parijs werken, en verhuisde ten slotte naar 
Amerika. Deze ‘lacune’ in Duchamps oeuvre wordt in de 
tentoonstelling bijzonder goed opgevuld, namelijk met stu-
dies naar Duchamps literaire en wetenschappelijke referen-
tiekaders. Zijn literaire voorkeur was in hoge mate gericht 
op het fin-de-siècle (Mallarmé, Jules Laforgue, Raymond 
Roussel); daarentegen was hij in zijn wetenschappelijke 

belangstelling zeer vooruitstrevend. Ten eerste toont de sec-
tie ‘Inconscient organique (mécanique viscerale)’ weten-
schappelijke referenties aan het menselijk lichaam en de 
automaat, voortbordurend op het mechanomorfe thema en 
vooruitkijkend naar Le Grand Verre en Etant donnés…. 
Medische wassen poppen en anatomische tekeningen wor-
den afgewisseld met geschilderde en getekende studies voor 
La Mariée en met een beeldschone Eva van Lucas Cranach. 
Duchamp ontdekte Cranach in München en emuleerde 
diens vleestinten zowel in een schilderij getiteld La Mariée, 
als in de huid van de liggende mannequin in Étant donnés. 
Ten tweede wordt in het meest verrassende gedeelte van de 
tentoonstelling de invloed belicht van de mathematische 
theorieën van onder anderen Henri Poincaré op werken als 
Réseau des Stoppages en 3 Stoppages étalon (beide 1914). 
 Voor de kenner ontbreken ongetwijfeld een aantal wer-
ken. Vooral is het jammer dat Etant donnés… en Le Grand 
Verre niet kunnen worden getransporteerd. Het eerste stuk 
wordt vertegenwoordigd door een miniatuurreplica, die het 
voordeel heeft de gehele installatie te tonen (het origineel 
kan men enkel door een kijkgat bezien). De replica van het 
tweede werk is op ware grootte. Deze wordt echter op een 
wat bizarre wijze ‘gecontextualiseerd’ door de stem van een 
acteur die de aantekeningen uit de Boîte verte voorleest. 
Voor het overige is de omkadering in deze relatief  kleine 
tentoonstelling zeer geslaagd. Hetzelfde kan worden gezegd 
van de catalogus met een tiental uitstekende, en zelfs enkele 
zeer vernieuwende essays. Merel van Tilburg

p Marcel Duchamp. La peinture, même, tot 5 januari in Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

Sonia Delaunay. Les couleurs de l’abstraction. Textiel 
kreeg de afgelopen twee jaar veel aandacht in Europese 
musea voor moderne kunst: in Duitsland en Frankrijk wer-
den minstens zes thematische tentoonstellingen gewijd aan 
modernistische en hedendaagse textiele kunstwerken. Het 
lag dan ook in de lijn der verwachting dat het werk van 
Sonia Delaunay, een van de belangrijkste pioniers van het 
gebruik van textiel binnen de avant-garde, opnieuw onder 
de aandacht zou komen. Hoewel het lijkt alsof  de hiërarchi-
sche scheiding tussen schilderkunst en zogenaamde ‘deco-
ratieve’ kunst – waaronder textiel – tot een ver verleden 
behoort, vond de laatste Franse monografische tentoonstel-
ling gewijd aan Sonia Delaunay plaats in 1967.
 Delaunay, van oorsprong Russische, begon en eindigde 
haar carrière als schilder, maar werd vooral bekend door 
haar ‘simultanistische’ stofontwerpen voor kleding en inte-
rieurs. Ze ontwikkelde het simultanisme vanaf  1911 samen 
met Robert Delaunay, met wie ze in 1910 trouwde. Het 
simultanisme was een benadering van licht en kleur in een 
overwegend abstracte vormentaal, die dynamisch werd 
opgevat: door middel van kleurcontrasten zou het licht de 
vormen ontbinden, en zo de sensatie creëren van pure kleur 
in beweging. De tentoonstelling biedt een indrukwekkend 
panorama van Delaunays multidisciplinaire parcours, dat 
liep van het begin van de twintigste eeuw tot aan het eind 
van de jaren zeventig.
 Uit het vroege werk wordt een serie portretten getoond, 
die Sonia Delaunay in het eerste decennium van de twintig-
ste eeuw schilderde in Parijs. De invloed van Gauguins 
gebruik van pure kleurvlakken is hier duidelijk, maar 
Delaunays kleurenpalet was feller en gevarieerder – fuchsia 
kom je bijvoorbeeld bij Gauguin niet vaak tegen. Na haar 
huwelijk met Robert in 1910 vertaalde Sonia Delaunay het 
gedeelde schilderkunstige onderzoek naar simultanisme in 
eerste instantie in een wiegensprei, die zij retrospectief  
bestempelde als haar belangrijkste werk uit de jaren 1911-
14 – de jaren waarin in Parijs de abstracte schilderkunst 
werd ‘ontdekt’. Dit grof  aan elkaar genaaide patchwork 
verbindt rechthoekige en driehoekige lapjes monochrome 
stof  van verschillende textuur tot een ritmische abstracte 
compositie. Het is een spannende visuele evenwichtsoefe-
ning. In de tentoonstelling wordt de wiegensprei omringd 
door vergelijkbare composities, zowel kledingstukken (voor 
de Delaunays zelf  en voor dansvoorstellingen) als boekom-
slagen die papier, stof  en leer combineren. Delaunays dyna-
mische en fijne plakwerken kijken vooruit naar Matisses 
latere knipsels.
 De Eerste Wereldoorlog duwde Sonia Delaunay verder in 
de richting van de ‘toegepaste’ kunst: om in het levensonder-
houd van het jonge gezin te voorzien, opende zij in Madrid 
het Casa Sonia, een boetiek voor interieurontwerp en mode. 
Na de oorlog keerde ze terug naar Parijs en ze opende in 
1925 ook daar een Maison Sonia. Ze gebruikte het eigen 
salon als toonzaal, en in de tentoonstelling wordt dit deels 
gereconstrueerd. ‘Simultane’ stoffen voerden in de boetiek 
zozeer de boventoon, dat de naam in 1929 werd veranderd 
in Tissus Delaunay. De tentoonstelling toont een enorme 
hoeveelheid stofontwerpen, stofstalen – tevens bestemd voor 
de winkel Metz & co in Amsterdam – en kledingstukken (das-
sen, jassen, herenpyama’s, mutsen voor in een open auto, 
een strandensemble). De vele foto’s tonen reclamecampag-
nes en personen die in haar ontwerpen gekleed gaan. Kunst 
bleef  voor Sonia Delaunay belangrijker dan commercie, en 
zij wees alle voorstellen af  om haar werk massaal te produce-
ren. Bij wijze van reclame ontwierp ze interieurs en kos-
tuums voor avant-gardefilms, deels in navolging van eerdere 
radicale kostuumontwerpen voor dada-theatervoorstellin-
gen. Een reclamefilm uit de jaren dertig, geproduceerd door 
Robert en gedraaid in het naaiatelier-annex-presentatie-
ruimte, is een feest van vorm- en kleurcontrasten. Ook 
Roberts bewegende vitrine-installatie voor de Salon 
d’automne in 1924, waarin simultane stofbanen in contras-
terende beweging langs elkaar glijden, is hier nagemaakt.
 In 1937 werkten de Delaunays samen aan een serie 
muurschilderingen voor de Exposition des arts et des tech-
niques dans la vie moderne, waar zij het Palais de l’Air toe-
gewezen kregen. In veelkleurige fresco’s, waarvan er hier 
drie te zien zijn, werden mechanische vormen – een dash-

Marcel Duchamp

La Mariée, 1912 (Philadelphia Museum of  Art, The Louise & Walter
Arensberg Collection, 1950). © 2014 Foto: The Philadelphia Museum 

of  Art / ArtResource / Scala, Florence. © succession Marcel Duchamp / 
ADAGP, Paris 2014
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trampoline
Pourbusstraat 3, 2000 Antwerp 
Access via Galerie Marion de Cannière
+32 (0)493 078 153
www.trampolinegallery.com
thu–sat, 14:00–18:00

Doppelgänger
Nel Aerts

tot 29/11

M & A
Leen Voet

Opening: 04/12, 18:00–21:00
05/12–27/12

Papageno
Gerard Herman

Opening: 10/01, 18:00–21:00
10/01–01/02

G262 /  
Sofie Van  
De Velde
Lange Leemstraat 262, 2018 Antwerp 
+32 (0)486 791 993
www.sofievandevelde.be
sat, 14:00–18:00
(and by appointment)

To the Magician’s mind
Germaine Kruip

11/01

Nocturne
04/12, 19:00–22:00

Eva.Steynen 
Deviations(s)
Zurenborgstraat 28, 2018 Antwerp 
+32 (0)486 209 564
www.deviations.evasteynen.be
sat–sun: 14:00–18:00
(and by appointment)

What Happens to Matter
Arpaïs Du Bois & Paul Gees

Opening: 30/11, 15:00 
30/11–01/02

Nocturne
04/12, 19:00–22:00

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

Counterbalance
Bae Bien-U

tot 29/11

Marco Tirelli
Opening: 04/12, 18:00–21:00
04/12–01/02

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

For the wind will blow my name 
across this land
Tom Poelmans

tot 29/11

Rémi Tamburini &  
Ruth van Haren Noman

04/12–24/01

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

Prijs Bernd Lohaus
Gert Robijns

tot 30/11

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

Neons & plates
Jan Henderikse

tot 29/11

Hybriden
Reinhoud Van Vught

(bovenzaal)
Opening: 14/12, 15:00
14/12–31/01

Jan Henderikse meets 
Bernard Aubertin
Jan Henderikse, Bernard Aubertin

(benedenzaal)
Opening 14/12, 15:00
14/12–31/01

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

Johan Tahon
04/12–17/01

Stilll
Laar 12, 2180 Antwerp
+32 (0)485 493 204
www.stilll.be
wed–sat, 14:00–18:00 

The Figure in the Carpet
Dominique Somers

tot 20/12

A group show, a specter from 
the land of If #3 & #4

Opening: 15/01, 18:00
16/01–21/02

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

Unguided Tours 
Henk Visch

tot 29/11

Great Hits
Anton Henning

04/12–24/01

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

The Queen of Gaps
Pietro Roccasalva

Opening: 09/11
12/11–20/12

Works on Paper I
Opening: 09/11
12/11–20/12

Root and Branch
Mircea Suciu

Opening 18/01
21/01–28/02

Works on Paper II
Opening 18/01
21/01–28/02

De Zwarte 
Panter
Hoogstraat 70–74, 2000 Antwerp
+32 (0)3 233 13 45 
+32 (0)474 545 472
www.dezwartepanter.com
thu–sun, 13:30–18:00

A Transformative Gaze
Dr. Hugo Heyrman

16/11–18/01

Ingrid Deuss
Provinciestraat 11, 2018 Antwerp
+32 (0)475 562 283
www.ingriddeussgallery.com
wed–sat: 14:00–18:00
(and by appointment)

Buds
Marcel van der Vlugt

tot 20/12

The transformation
Veronika Pot

Opening: 08/01, 19:00

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

Vincent Delbrouck, Max Pinckers 
Opening: 23/11, 16:00
23/11–10/01

Clouds
Daisuke Yakota

Opening: 01/02, 15:00
30/01–11/04
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board, een propeller, een raderwerk – moeiteloos geïnte-
greerd in het vocabulaire van beide Delaunays, gekenmerkt 
door hun voorkeur voor gekleurde cirkels.
 In het laatste deel van de tentoonstelling worden op rela-
tief  weinig ruimte de jaren belicht vanaf  de Tweede 
Wereldoorlog tot Sonia Delaunays dood in 1979. Na de 
vroege dood van Robert in 1941 wijdde Sonia de naoorlog-
se jaren aan het organiseren van tentoonstellingen van zijn 
werk, en aan een terugkeer naar de schilderkunst. 
Monumentale werken op doek, papier of  in mozaïek (ook 
hier maakte zij geen hiërarchisch onderscheid tussen 
media) hernemen motieven van de stoffen uit de vooroor-
logse jaren. De grote afmetingen en ruim opgezette geome-
trische composities doen soms wat saai aan in vergelijking 
met de dynamiek van de kleinere en minder strak uitge-
voerde vooroorlogse schilderijen, of  met de drukke, ritmi-
sche ‘simultanistische’ stoffen en geborduurde kledingstuk-
ken. Interessant in dit laatste gedeelte is de vraag naar 
originaliteit versus herhaling. Deze wordt zowel opgeroe-
pen in Delaunays eigen praktijk van het hernemen van vor-
men en motieven, als in relatie tot de naoorlogse kunstre-
ceptie. Direct na de oorlog werd haar werk als schatplichtig 
en inferieur aan dat van Robert gezien; vervolgens raakte 
het ‘uit de mode’ om uiteindelijk toch een belangrijke plaats 
in de kunstgeschiedenis toegewezen te krijgen. Deze recep-
tiegeschiedenis wordt in de tentoonstelling opgeroepen 
door historische, naoorlogse televisieprogramma’s waarin 
haar werk wordt besproken.
 Sonia Delaunay. Les couleurs de l’abstraction wil Sonia 
Delaunays werk uit de schaduw halen van Robert, en gaat 
daar zover in dat bijna elke referentie aan hem ontbreekt. 
Hoewel tegelijkertijd een tentoonstelling getiteld Robert 
Delaunay. Rythmes sans fin in het Centre Pompidou plaats-
vindt, is dit jammer. Dat geldt ook voor het gebrek aan verge-
lijkingsmateriaal: wanneer een tekstbord stelt dat Sonia 
Delaunay in haar vroege werk Finse schilderkunst emuleer-
de, of  zich liet inspireren door Russische handwerktradities, 
dan zou een voorbeeld daarvan niet mogen ontbreken. Maar 
dit zijn slechts kanttekeningen aan het adres van de curato-
ren: het werk zelf  – vooral dat van voor de Tweede Wereld-
oorlog – is een feest voor het oog, en wordt in een uitstekende 
scenografie gepresenteerd. Merel van Tilburg

p Sonia Delaunay. Les couleurs de l’abstraction, tot 22 febru-
ari 2015 in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 11 
Avenue du Président Wilson, 75116 Parijs (01/53.67.40.00; 
www.mam.paris.fr).

Constructing Worlds: Photography and Architecture 
in the modern age. In de Londense Barbican Art Gallery 
brengt de tentoonstelling Constructing Worlds, gecureerd 
door Alona Pardo en Elias Redstone, het werk bijeen van 18 
fotografen die actief  waren na 1930. Ze zijn gekozen voor 
de centrale rol die architectuur in hun werk speelt, ‘als pro-
tagonist of  als stille getuige’, aldus het voorwoord in de 
catalogus. De tentoonstellingsarchitectuur is van de hand 
van het Brusselse bureau Office Kersten Geers David Van 
Severen.
 De tentoonstelling is een opeenvolging van kamers waar-
in doorgaans een enkele fotograaf  voorgesteld wordt. De 
beperkte selectie van beelden laat per kamer zien hoe de 
fotografen architectuur benaderen – gaande van een obses-
sie voor het grootstedelijke New York (Berenice Abbott), 
over lifestylebeelden van het naoorlogse Californië (Julius 
Shulman), de interpretatie van het Indische werk van Le 
Corbusier als abstracte patronen (Lucien Hervé), de estheti-
serende, vervormde opnames van bekende gebouwen 
(Hiroshi Sugimoto) tot de bijna journalistieke weergave van 
de ruimtelijke en sociale ontworteling in hedendaagse 
groeilanden (Nadav Kander en Bas Princen). Constructing 
Worlds is met andere woorden een optelsom van individuele 
artistieke visies. De curatoren bieden de bezoeker geen over-
koepelende boodschap, noch nieuwe inzichten. Daar is op 
zich niets mis mee, ware het niet dat het erop lijkt dat ze zelf  
geen duidelijke visie hadden op het geselecteerde werk.
 Zo verrast het in een tentoonstelling over fotografie en 
architectuur ‘in the modern age’ dat de eerste foto over 
architectuur in Europa dateert van 1974. Hiermee gaan de 
curatoren voorbij aan de belangrijke rol van fotografie voor 
de modernistische architectuur in de jaren 20 en 30 op het 
oude continent, denk aan de Bauhauskunstenaars, de 
naoorlogse ontdekking van vernaculaire en militaire bouw-
werken als inspiratiebron en nog verschillende andere 
Europese stromingen. Bijkomend euvel is dat de beelden bij 
momenten eerder gekozen lijken als eyecatcher of  omwille 
van hun herkenbaarheid dan voor hun betekenis in het wij-
dere verhaal over de relatie tussen fotografie en architec-
tuur. De twee beelden van de hedendaagse fotograaf  
Andreas Gursky onderstrepen zijn sterstatus, maar getui-
gen allerminst van een unieke visie op architectuur en bie-
den amper inzicht in het desbetreffende oeuvre. Dit soort 
opmerkelijke keuzes valt des te meer op als je de catalogus-
tekst van David Campany (niet als curator betrokken bij de 
tentoonstelling) ernaast legt. Campany bespreekt de relatie 
tot architectuur van een veel bredere groep fotografen sinds 
het vroege modernisme. De vraag stelt zich of  de verhaal-
lijnen in deze tekst niet beter waren uitgewerkt in de ten-
toonstelling zelf.
 Dat de curatoren meer uit de tentoonstelling hadden 
kunnen halen, blijkt ook bij een meer gedetailleerde lectuur 
van de tentoonstelling. Ondanks het persoonlijke perspec-
tief  van de fotografen komen bepaalde benaderingen van 
architectuur telkens weer terug. Een opvallend voorbeeld 
betreft de manier waarop fotografen hun beeld structure-
ren met technische, structurele of  planologische elemen-
ten. Zo deinst Walker Evans er niet voor terug om foto’s als 
View of  Morgantown (1935) of  Negro House (1936) te laten 
bepalen door respectievelijk het patroon van een elektrici-
teitspaal en de kolomstructuur van een huis. Deze vormele-
menten fungeren als een soort kader waarbinnen de foto-
graaf  het leven situeert.
 Een gelijkaardige aanpak spreekt uit de foto’s die Lucien 
Hervé maakte van Le Corbusiers Chandigarh-architectuur. 
En nog radicaler komt deze strategie naar voor in de meer 
artistieke bijdrages aan de tentoonstelling: Ed Ruscha’s 
luchtfoto’s van grote parkeerterreinen, die als grote stuk-
ken behangpapier een herkenbare structuur introduceren 
tussen de chaotische wijken van Los Angeles, en Bernd & 
Hilla Bechers opnames van ‘gevonden’ industriële con-
structies. Het geloof  in de kracht van architectuur om haar 
wijdere omgeving te ordenen blijkt echter verloren te gaan 
bij een jongere generatie fotografen, die helemaal op het 
einde van de tentoonstelling wordt gepresenteerd. Hier 
tonen kunstenaars als Nadav Kander, Bas Princen of  Simon 
Norfolk een architectuur die is vervallen tot een krachtelo-
ze, vergankelijke achtergrond waartussen mensen een 
bestaan proberen op te bouwen. Kanders beelden van klei-
ne groepjes mensen, omgeven door verpletterende en vaak 
vergane infrastructuur, zijn wellicht de beste illustratie 
hiervan. Bij het doorlopen van de laatste zalen van de ten-
toonstelling, krijg je de indruk dat het project van de 
(moderne) architectuur om de wereld te ordenen ontaard is 
in een dystopie. Hier wordt de tentoonstelling een fotografi-
sche versie van Piranesi’s Carceri: ze toont architectuur als 
een overweldigende ruïne waarin mensen gedoemd zijn 
verloren te lopen.
 De labyrintische architectuur van de Barbican Art 
Gallery sluit daar ironisch genoeg op aan. Door het beton-
nen, van daglicht verstoken interieur waant de bezoeker 
zich in een steeds uitdijende infrastructuur, eerder dan in 
een overzichtelijke modernistische witte doos. Veel tentoon-
stellingen in deze galerie ontberen dan ook een helder par-
cours. Het is daarom opmerkelijk dat de Belgische architec-
ten Geers & Van Severen er wel in slagen om een herkenbare 
structuur te installeren.
 De Barbican Gallery is al veertig jaar georganiseerd rond 
twee grote, donkere binnenruimtes. Ze strekken zich uit 
over twee verdiepingen en worden beheerst door een 
immense betonkolom. Geers & Van Severen hebben in deze 
ruimtes een serie kamers gebouwd met platonische vormen 
en wanden die vanbuiten donker en vanbinnen wit geverfd 
zijn. In de loop van het parcours bieden uitsparingen in 
deze wanden een perspectief  op de kamers die zich verderop 

bevinden. De bezoeker komt even los van de tentoonstelling 
zelf  en kijkt door deze ramen vanaf  een afstand naar de 
andere bezoekers die rondlopen binnen de architectuur van 
de Barbican Gallery en van Geers & Van Severen. Het levert 
een ervaring op vanaf  een standpunt dat veel gemeen heeft 
met dat van een fotograaf.
 Met hun ingreep slagen de Belgische architecten er 
bovendien ook in een commentaar te geven op het doem-
beeld van de laatste vier kamers van Constructing Worlds: ze 
zien de ontwortelde modernistische omgeving als een ach-
tergrond en brengen er met enkele white boxes (de archety-
pische tentoonstellingsarchitectuur) opnieuw een ruimte-
lijke structuur binnen die herkenbaar en bevattelijk is voor 
wie erin rondloopt. In tegenstelling tot het oorspronkelijke 
modernisme gebruiken ze deze uitgepuurde vormentaal 
niet om een grootschalige ordening van de wereld te realise-
ren, maar als een manier om binnen een overweldigende 
omgeving op kleine schaal terug een begin van orde te 
brengen. Hun white boxes sluiten zich bovendien niet af  van 
het Piranesi-achtige interieur van de Barbican, maar aan-
vaarden het als een omgeving die ze nooit kunnen over-
meesteren, ook al staan ze ermee in contrast.
 Het is de dialoog tussen enerzijds de ingreep van de architec-
ten en anderzijds het werk van de fotografen die Constructing 
Worlds verheft van een samenraapsel van individuele beelden 
tot een hedendaagse analyse van de relatie tussen architec-
tuur, fotografie en modernisme.  Dries Vande Velde

p  Constructing Worlds, nog tot 11 januari 2015 in de 
Barbican Art Gallery, Barbican Centre, Silk Street, London, 
EC2Y 8DS (020/7638.8891; www.barbican.org.uk/art-
gallery).

Beeldende kunst – terugblik
A Pair is Not a Collection, LLS 387. Over de drijfveren 
van private verzamelaars bestaan ettelijke theorieën. 
Sommige benadrukken de psychologie van het verzamelen 
– compensatie, performatieve identiteitsvorming, een 
bezweren van sterfelijkheid. Andere contrasteren het pri-
vate verzamelen met de verzamelcriteria waaraan musea 
zich conformeren en peilen naar de alternatieve verzamel-
logica’s die particuliere collecties schragen. For what it’s 
worth. Een collectie theoretisch ‘verklaren’ kan interessant 
zijn, maar een dergelijke rationalisering verbleekt bij de 
complexe fascinatie die de confrontatie met een verzame-
ling vaak oproept. Daarbij raakt de toeschouwer – genodig-
de of  voyeur – vaak tegelijk in de ban van individuele stuk-
ken én wordt hij verleid tot speculaties over de mate waarin 
en de manier waarop de verzameling haar verzamelaar 
spiegelt.
 Dit is zeker ook van toepassing op de tentoonstelling  
A Pair is Not a Collection: zes kunstenaars presenteren hun 
kunstcollectie in de Antwerpse tentoonstellingsruimte 
LLS 387 en het poortgebouw van het voormalig militair 
hospitaal dat ertegenover ligt. Hier wordt de complexiteit 
nog opgedreven door het feit dat de tentoonstellende verza-
melaars zelf  ook beeldende kunstenaars zijn. Dat doet tel-
kens de vragen rijzen hoe de getoonde verzameling zich tot 
het werk van de kunstenaar verhoudt. Stemt het ‘verzame-
laarssubject’ met het artistieke subject overeen? Delen ver-
zamelaar en kunstenaar dezelfde artistieke preoccupaties? 
Hoe beïnvloeden ze elkaar? Speelt de verzamelpraktijk meer 
op de achtergrond van het kunstenaarschap, of  wordt het 
oeuvre er mee door geconstrueerd? Wanneer wordt een 
door de kunstenaar zelf  gecureerde en geïnstalleerde verza-
meling ook deel van het eigen oeuvre? Enzovoort.
 De tentoonstelling in LLS 387 drijft het bewustzijn 
omtrent deze kwesties nog op doordat aan Vaast Colson, 
Anne Daems, Koenraad Dedobbeleer, Kurt Ryslavy, Rinus 
Van de Velde en Henk Visch gevraagd werd om ‘een presen-
tatie te realiseren in de geest van hun eigen artistiek oeu-
vre’. In hoeverre deze vraag de zes deelnemers uitnodigde 
om hun presentaties in een meer ‘conceptuele’ zin op te vat-
ten, valt niet te achterhalen. De resulterende tentoonstel-
ling was op zijn beste momenten overrompelend genereus, 
maar tegelijk ook vaak weerbarstig door de slimme maske-
rades waarachter de kunstenaars zich deels verscholen. 
 In hun bijdragen nemen Henk Visch en Koenraad 
Dedobbeleer uiterste posities in met betrekking tot boven-
staande vragen. Ze bijten ook de spits af  op beide locaties – 
Visch in LLS 387 en Dedobbeleer in het poortgebouw. Visch 
lijkt met de zeer diverse en ruime greep uit zijn collectie een 
dichte, wat naïef  decoratieve en licht associatieve accrocha-

Sonia Delaunay

wiegensprei, 1911, Musée National d’Art Moderne. © Pracusa 2013057

Studio REP

modellen voor een simultanistische wagen, 1925

werk van Nadav Kander in ‘Constructing Worlds: Photography and 
Architecture in the modern age’, 2014-2015, Barbican Art Gallery, 

Londen. © Chris Jackson / Getty Images
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20 september 2014
t/m 18 januari 2015

Hoofdstraat 44 
3114 GG Schiedam 
+31 (0)10 473 81 23 
info@deketelfactory.nl 

deketelfactory.nl 
wo t/m zo 12.00 tot 17.00 uur 
gesloten 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag

27 - 30 DECEMBER 2014
BEURS VAN BERLAGE, AMSTERDAM
Bij de kunstbeurs Art in Redlight staat de kunstenaar centraal. Op de tiende editie van dit 
multidisciplinaire festival zijn meer dan 150 eigenzinnige kunstenaars te zien als culturele 
uitsmijter van 2014. Kijk op ArtinRedlight.com voor meer info over alle deelnemers, bestel 
meteen uw kaarten en ontdek zelf de nieuwe Van Gogh of de Dumas van morgen.

10th INDEPENDENT ART FAIR
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ge gemaakt te hebben in de twee ruimtes van de ‘garage’ 
van LLS. Het overwegend kleine formaat van de bijeenge-
brachte werken – met als uitzondering een monumentale 
tekening van Elly Strik – zet meteen ook de toon van een 
privaat verzamelaarschap. Ondanks zijn lengte van elf  
meter behoort ook Florette Dykstra’s fries met getekende 
zaalzichten uit de eerste Documenta in Kassel tot het soort 
kleinschalig werk dat uitnodigt om van dichtbij te bekijken 
en, als door een diafragma, toegang te krijgen tot een ande-
re wereld die zich opent. Hier duikt Wilhelm Lehmbrucks 
iconische knielende figuur telkens weer op. De menselijke 
figuur is bijna een constante in deze verzameling. Visch 
gebruikt Dykstra’s ‘leporello’ ook als een organiserende 
bovengrens voor de acchrochage van de andere werken in 
de eerste kamer: een stilleven van Wolfgang Tillmans, een 
figuur van Paul de Reus of  een delicaat gebricoleerd cap-
priccio van Kristina Berning vinden er hun plaats, zonder 
dat ze met elkaar in relatie worden gebracht. Van De Reus 
en Berning, maar ook van Benoit Hermans en Leon 
Adriaans zijn overigens meerdere werken te zien, die even-
wel nooit echt ensembles vormen. Tegelijk wijst Visch op de 
tentoonstellingssituatie waarin hij opereert, door Dykstra’s 
Documenta I te combineren met John Körmelings Museum 
Austrittskarte en met een stoel van Franz West, die als een 
stoel van de suppoost naast de inkomdeur is neergezet. De 
schijnbaar naïeve presentatie krijgt zo toch een paradoxaal 
karakter.
 Koenraad Dedobbeleers strategie vormt de tegenpool van 
Visch’ aanpak. De verzameling valt samen met een eigen 
werk van de kunstenaar. Het gaat om een herneming van 
het project Doublure uit 2011. In de gelijkvloerse kamer in 
het poortgebouw staan twee door Dedobbeleer ontworpen 
tafels en twee stoelen. Op de tafels heeft de kunstenaar tel-
kens twee of  meerdere publicaties gelegd van of  over kun-
stenaars, curatoren of  architecten – Richard Prince, Pontus 
Hultén, James Stirling… – die afkomstig zijn uit zijn biblio-
theek. De boeken zijn steeds op een of  andere manier ver-
dubbelingen: heruitgaves, vertalingen, catalogi van reizen-
de tentoonstellingen… 
 De andere vier presentaties situeren zich tussen deze 
uitersten. Kurt Ryslavy’s collectiepresentatie Sommige 
Franstalige vaste waarden in het tuingebouwtje van LLS 387 
wordt voorgesteld als de verzameling van een bourgeoisver-
zamelaar. Daarmee sluit Ryslavy op een directe manier aan 
bij zijn eigen profilering als ‘Wine Merchant, Sunday Painter, 
Art Collector’. Een sleutelstuk voor de framing van deze col-
lectiepresentatie is de replica van de monumentale dubbele 
toegangsdeur met emailplaquette van Ryslavy’s herenhuis 
in Brussel, die voor deze gelegenheid de toegang tot het tuin-
gebouw vormt. De ironie van deze globale geste zit echter de 
verschijning van de individuele stukken in de weg.
 Rinus Van de Velde presenteert een dertigtal doeken of  
ingelijste foto’s en tekeningen in een Salon-achtige ophan-
ging tegen een met houtskool gezwarte wand. De verzame-
ling omvat werk dat in verband kan worden gebracht met 
Van de Veldes zwart-witte beeld-tekstwerken (bijvoorbeeld 
Raymond Pettibon, James Ensor of  Jonathan Meese) of  met 
zijn voorkeur voor narrativiteit (bijvoorbeeld Jeff  Wall). Bij 
andere werken is er van een evident verband met zijn prak-
tijk helemaal geen sprake (zoals Philip Metten of  Wim 
Catrysse). Het totaalbeeld is fascinerend en visueel bijzon-
der krachtig.
 Vaast Colson installeerde zijn collectiepresentatie onder 
de vervuilde dakkap van het poortgebouw, in een langge-

rekte, kronkelende aaneenschakeling van vitrines, die het 
verzamelen enerzijds als een ontwikkelingstraject naar 
voren brengt, maar daarbij ‘foute’ en ‘ernstige’ verwervin-
gen op gelijke voet plaatst.
 Anne Daems ten slotte maakte in twee kleinere kamers 
met een zeker huiselijk karakter een tentoonstelling waarin 
elk werk moeiteloos zijn plaats inneemt. Cruciale thema’s 
uit haar oeuvre zijn herkenbaar en spelen een belangrijke 
rol in de presentatie: de poëtisering van het alledaagse en 
het persoonlijke, of  de kruising van leven en werk, erg tref-
fend in Guy Mees’ Portretten of  Dan Grahams Anne Daems 
posing with Tree. Daems’ wapen tegen de vooronderstellin-
gen over het vrouwelijke verzamelen – de gevoeligheid, het 
decoratieve enzovoort – is de uitvergroting, de hyperstereo-
typie. Diagonaal door de ene kamer hangt Daems een tex-
tielen sculptuur van Kenneth Andrew Mroczek; in de ande-
re kamer hangt een plissé jurk. Daems stelt deze gebaren 
zonder enige toegeving op het vlak van de esthetiek of  van 
de authenticiteit waarmee verzameld en tentoongesteld 
wordt. Door het bewustzijn van het publieke verschijnen 
wordt de onschuld onmogelijk, maar dat maakt de collectie-
presentaties van Daems en de anderen niet minder 
gemeend. Maarten Liefooghe

p A Pair is Not a Collection: zes kunstenaars presenteren hun 
kunstcollectie, 12 september – 19 oktober, LLS 387, Lange 
Leemstraat 387, 2018 Antwerpen (0497/481.727; http://
users.telenet.be/lls387).

Pol Matthé: Unterschriften. Met Unterschriften realiseer-
de Pol Matthé een ingenieus samenhangende tentoonstel-
ling in de Galerie Marion de Cannière in Antwerpen. Matthé 
is fotograaf  van opleiding, maar het potentieel van het 
gevonden beeld, woord of  object vormt de motor van zijn 
beeldende praktijk, die erg contextgevoelig is en niet zelden 
in dialoog treedt met een specifieke ruimte.
 Hij zette de architectuur van de galerieruimte bijna 
onmerkbaar naar zijn hand. Of  preciezer gezegd: naar zijn 
lichaamslengte, die de hoogte van de drie deuropeningen 
bepaalde. De inrichting vroeg om een beweeglijk en associ-
atief  kijkgedrag: van inzoomen op details in de beeldruimte 
tot het scannen van alle uithoeken van de galerieruimte.
 Een uitvoerige begeleidende tekst, geschreven door Delobel, 
lichtte de ontstaansgeschiedenis van de werken nader toe. De 
kunstenaar is niet alleen in zijn persoonlijke beeldbank, maar 
voor de gelegenheid ook in het Stadsarchief  gedoken; dit om 
onderzoek te voeren naar de geschiedenis van het gebouw, 
waar ooit nog een drukkerij en een opslagplaats huisde. Zijn 
ogenschijnlijk karige buit bestond uit enkele zwervende 
woorden die uitgesneden waren in een reeks ingelijste vaal-
grijze vellen karton: ‘Unterschriften’, ‘minuut’ en ‘bergen 
van hout’. In de alledaagse informatiestroom besteedt Matthé 
maximale aandacht aan een minimum aan media, en steunt 
hij op de constante wisselwerking tussen taal en beeld. 
Comme Floride is een uitgelezen voorbeeld. Bij het binnenko-
men liep je recht op een overheadprojector waarop een trans-
parant balletje lag met een merkwaardige inhoud: een afbeel-
ding van een doorgesneden sinaasappel en het vrolijke 
opschrift ‘Florida’, ook wel bekend als the Sunshine State in de 
Verenigde Staten. Die connotatie vond haar echo in de scha-
duw die het balletje op het plafond wierp en waar je met enige 
fantasie een opkomende zon in kon zien.
 Een balletje opgooien is zinspelend over iets beginnen te 
spreken, om voorzichtig een idee naar voren te brengen. 
Over de hele lijn van de tentoonstelling dienden cirkelvor-
mige motieven als leidraad. De opvallendste cirkel was een 
secuur uitgesneden doorkijkgat in de muur waarover een 
grafische instructie van een basketbalmanoeuvre geprojec-
teerd werd (Murmur). De dubbelzinnigste: een vergeeld tijd-
schriftknipsel over een wetenschappelijk teamlid dat van 
het koude water drinkt uit een gat in het ijs, ingelijst achter 
glas met een uitnodigend kijkgaatje (Membre 1967).
 En tot slot, de meest herkenbare: een ingelijst werkje 
waarin vier cirkels, wederom geperforeerd in een karton-
nen passe-partout, elkaar volgens een lichte curve opvolgen 
(Trous blancs). De meanderende plaatsing van de cirkels 
deed denken aan John Baldessari’s gekende techniek, geba-
seerd op toeval en repetitie, om een rechte lijn te bekomen 
door drie of  vier ballen gelijktijdig in de lucht te gooien. Of  
naar de prijsstickers die Baldessari gebruikte, in navolging 
van galeriehouders, om de gezichten van de geportretteer-
den in zijn gevonden foto’s af  te plakken en zich zo de perso-
nages toe te eigenen. Een van de uitgespaarde cirkels legde 
een fragment van een foto bloot die Matthé een paar keer 
eerder gebruikte: een zwart-witportret van een trio pose-
rende petanquespelers.
 Het opnieuw bewerken van bestaande werken is, net als 
het door elkaar gebruiken van verschillende talen, een 
expliciet teken van Matthés zoekende houding, die vraagt 
om een eveneens actief  zoekende kijker. Hij stelt zich op als 
een tegenspeler die niet in zijn kaarten laat kijken, maar wel 
precieze clues aanbrengt. Zijn keuze van titels speelt daarin 
een rol. Want hoe je het Franse woord ook wil vertalen, een 
membre is een deel van een groter geheel. Unterschriften is de 
Duitse meervoudsvorm van ‘onderschrift’ (bij een afbeel-
ding) of  ‘handtekening’ (in dit geval van een kunstenaar). 
En murmur is, in het Engels, bijna altijd een zacht bijgeluid 
of  een ‘gesluierde’ manier om zich uit te drukken.

‘A Pair is not a collection. Zes kunstenaars presenteren hun kunstcollectie’, LLS 387, Antwerpen: 
collectie Anne Daems (rechts), collectie Rinus Van de Velde (achteraan)

Pol Matthé

‘Unterschriften’, zicht op de tentoonstelling in Galerie Marion De Cannière, Antwerpen. © 2014 Isabelle Arthuis
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de kunst achter games
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Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent 
tel. 09 269 29 10

dagelijks van 10 tot 17 uur  ( toegang tot 16.30 uur) 
gesloten op maandag, 24, 25, 31/12 & 1/1

caermersklooster@oost-vlaanderen.be 
www.caermersklooster.be 
www.facebook.com/caermersklooster

© Lukas - Art in Flanders vzw, photo Hugo Maertens, Dominique Provost, MSK Gent© Tazio Secchiaroli / beeldbewerking: Joseph Plateau, Amsterdam / all rights reserved

10/09/2014 – 30/06/2015
Van boomstam tot Altaarstuk (nieuwe expo Lam Gods)
2 euro, combiticket 12 euro (toegang tot 3 locaties)

16/10/2014 – 25/01/2015
Federico Fellini i.s.m. Film Fest Gent
€ 8, € 6 (reductie) of € 4 voor groepen vanaf 20 personen

Tentoonstellingen

Met Coal Age Man 1981 gaat Matthé nog een stap verder en 
gebruikt hij de plasticiteit van de taal om de verschillende 
woorden die in het titelwoord besloten liggen te ontsluiten. 
Op elk van de 21 lijsten waren verschillende lettercombina-
ties te lezen – zoals CO L AGE, C    A     N en C  L   E  AN – op een 
met koolzwarte inkt bedrukte fond. Door weglating subtiel de 
nadruk leggen op de wijze waarop betekenis gereconstrueerd 
kan worden: dat is de mediumoverschrijdende methode van 
Matthé. En precies in het invullen van wat verhuld blijft, ligt 
het plezier van het kijken. Caroline Dumalin

p Pol Matthé, Unterschriften, 5 september – 6 oktober 2014, 
Galerie Marion de Cannière, Pourbusstraat 3, 2000 
Antwerpen (03/283.09.88; www.mariondecanniere.com).

Thomas Verstraeten. Pierre Menards Paradox. In het 
bekende verhaal Pierre Menard, schrijver van de Quichot van 
Jorge Luis Borges doet de hoofdpersoon Pierre Menard een 
poging om de Don Quichot van Cervantes te schrijven. Hij 
wil het boek niet kopiëren of  herschrijven. Evenmin wil hij 
zich in Cervantes en diens tijd inleven, om het verhaal dan 
vanuit de ‘originele context’ te herformuleren. Neen, 
Menard wil Cervantes’ roman ‘creëren’. Hij wil identiek 
hetzelfde boek schrijven, maar dan alsof  het voor de eerste 
keer geschreven werd: op een volkomen originele en 
authentieke manier.
 Op een hoek van de Kerkstraat in Borgerhout ligt Tangier, 
een Marokkaans café. Buiten zitten mannen op witte plas-
tieken stoelen te roken. Binnen is het stoffig, staan verou-
derde meubels en drinkt men koffie. In de hoek hangt een 
groot plasmascherm, waarop een Marokkaanse zender 
onophoudelijk het nieuws uitzendt. Door het raam zie je 
aan de overkant van de straat de grote glazen wand van de 
showroom van de Antwerpse Sint-Lucasschool. In het 
kader van BORG 2014, de Borgerhoutse Biënnale voor 
hedendaagse kunst, heeft de jonge kunstenaar en theater-
maker Thomas Verstraeten een houten installatie gemaakt, 
die als twee druppels water lijkt op het Marokkaanse café. 
Dezelfde meubels, dezelfde tegels; zelfs het vuil op de ramen 
en muren komt overeen met het origineel.

Verstraeten streeft iets gelijkaardigs na als Pierre Menard in 
Borges’ verhaal. In plaats van een boek, maakte hij een plek 
die al bestond. Ook hij had niet de bedoeling om een kopie of  
herinterpretatie te maken, maar om een ‘nieuw bestaand’ 
café te creëren, nieuwer en echter dan het oorspronkelijke. 
Ook hij waande zich geen doublure van de Marokkaanse 
uitbater, maar ondernam zijn poging als zelfbewuste heden-
daagse kunstenaar. Daarbij heeft hij niet alleen een perfecte 
reconstructie van het interieur gemaakt; hij gebruikt zijn 
installatie ook als een theaterdecor voor een voorstelling 
waarin hij 21 minuten lang het cafégebeuren opvoert. De 
voorstelling is een reproductie van wat Verstraeten gedu-
rende 21 minuten in het originele Tangier registreerde. 
Achter de installatie hangen een viertal A4-tjes tegen de 
muur, waarop het draaiboek van de voorstelling te lezen 
valt. De pagina’s zijn opgedeeld in twee kolommen; in de 
ene kolom lees je hoe mensen binnenkomen en weer naar 
buitengaan. Ze schudden handen, drinken koffie, keuvelen 
en kaarten. De gemoedelijke sfeer staat in schril contrast 
met de kolom ernaast: die toont welke beelden er toen op de 
televisie te zien waren: vluchtelingenkampen, vliegtuig-
crash, ebola. 
 Het ‘opnieuw creëren’ van iets dat al bestaat, zo leren we 
van Borges, zorgt voor een andere lezing. In Pierre Menard, 
schrijver van de Quichot vermeldt de verteller dat Menards 
versie werd geprezen voor zijn dubbele bodems, spitsvon-
digheid en genialiteit. Menard zou de vanzelfsprekendheid 
overstijgen van allerlei facetten die van Cervantes’ Don 
Quichot een louter product van zijn tijd maken. Dit verschil 
kan worden doorgetrokken naar de twee Tangiers. Daar 
waar je het oorspronkelijke café argeloos en doelgericht 
binnenwandelt, zonder al te veel dralen een lege stoel zoekt 
of  meteen op de bar afstevent om koffie te bestellen, betreed 
je Verstraetens versie veel behoedzamer. Traag schuifel je 
tussen de tafels. Je bekijkt zorgvuldig de slijtage van de stoe-
len en je vraagt je af  of  het toegelaten zou zijn om je even te 
zetten en je in een echt café te wanen. Het onschuldige 
bezoek van het echte café wordt in Verstraetens versie plots 
een ‘ervaring’. Eva Decaesstecker

p Thomas Verstraeten, Pierre Menards Paradox, 19 septem-
ber – 5 oktober 2014, Showroom Sint Lucas Antwerpen, 
Kerkstraat 45, 2060 Antwerpen.

Shifting Optics. In het galeriecircuit van Londen en New 
York duikt de term regelmatig op: post internet art. Ook in 
Duitsland is men bekend met digitaal geïnspireerde kunst. 
Het augustusnummer van maandblad Monopol kopte zelfs 
‘Digital geboren: Zehn Künstler für die Zukunft’. Nederland 
blijft achter in dit opzicht. Bij tijd en wijle wordt er georakeld 
over hoe de computerrevolutie de kunst radicaal gaat ver-
anderen, maar voorbeelden van post internet art zijn hier 
vrijwel niet te zien. Alleen al daarom is Shifting Optics in 
Upstream Gallery zo belangwekkend. Echt signalerende 
presentaties, met nieuwe posities en invalshoeken, zijn 
immers zeldzaam. En bovendien zette deze internationale 
groepstentoonstelling met acht kunstenaars een generatie 
neer in de volle breedte en met werk van hoge kwaliteit.
 Nu realiseert men zich bij Upstream Gallery dat vernieu-
wing soms eng gevonden wordt en weerstand kan oproe-
pen. De tentoonstelling opent daarom met werk dat vol-
doende herkenbaar is. De doeken van Shannon Finley 
ademen een en al schilderkunst en zijn bovendien aantrek-
kelijk in hun kleurstelling. Geometrische vormen botsen en 
schuiven over elkaar heen zodat een dynamisch geheel ont-
staat. Hier en daar zijn scherpe randjes in de verfhuid zicht-
baar en over de randen bloest het residu van tientallen 
lagen verf. Het digitale aan dit werk zit hem in het proces. 
Na iedere laag fotografeert de kunstenaar het canvas om 
daarna in de computer te experimenteren met de composi-
tie. Heeft hij eenmaal het beoogde effect gevonden, dan 
voert hij dat analoog uit.
 Het computergebruik van Travess Smalley gaat verder 
dan deze schetsboekfunctie. Eindeloos bewerkt hij zijn beel-
den, afwisselend in Photoshop en fysiek, waardoor uitein-
delijk een hybride beeld ontstaat dat hij print op vinyl. Dat 
klink heel glad en plat, maar het resultaat is dat juist niet. 

De grote doeken hebben het soort visueel reliëf  en de tac-
tiele kwaliteit die we van schilderkunst gewend zijn.
 Ook de Egyptenaar Kareem Lofty appelleert aan een 
gevoel van herkenning. Hij weeft traditionele kleden van 
textiel in sober zwart-wit. De digitale vernieuwing zit in de 
patronen: hiërogliefachtige krabbels gegenereerd met 
behulp van primitieve Computer Graphics software. Op 
sommige plekken zijn glitches zichtbaar, stukjes ruis waar de 
machine de dataverwerking niet meer aankon.
 Tegenover de ambachtelijkheid van Finley, Smalley en 
Lofty staat het conceptualisme van Noor Nuyten. Tijd en 
meeteenheden zijn terugkerende thema’s in haar werk en 
ook het uitgangspunt voor de app die onderdeel is van deze 
tentoonstelling (en inmiddels ook verkrijgbaar is in de iTunes 
store). Het scherm van de smartphone toont twee tijdstippen 
– het ene ingesteld door de kunstenaar, het andere afhanke-
lijk van de lokale tijdzone die per gps wordt bepaald – en de 
gebruiker moet door verschillende toetsen in te drukken beide 
tijden op elkaar afstemmen. Tegelijkertijd wordt hij tegenge-
werkt door andere ‘spelers’. Timezone Ensemble kan worden 
opgevat als een ironisch commentaar op de asociale manier 
waarop veel mensen continu met hun neus in hun telefoon 
zitten, maar het is de vraag in hoeverre deze kritische interac-
tieve game ook kunst is. Dat is overigens een probleem waar 
niet alleen de kijker mee worstelt; ook de diverse fondsen heb-
ben het er moeilijk mee en schuiven subsidieaanvragen voor 
dit soort lastig te classificeren projecten telkens heen en weer 
tussen de potjes voor kunst, technologie en design.
 Bij het werk van Jet Smits is dat onderscheid makkelijker 
te maken. Aan de TU Delft deed zij onderzoek naar ‘liquid 
chrystals’ die in LCD-schermen verwerkt zitten. De video 
waarin ze de caleidoscopische stollingspatronen vastlegt, is 
visueel aantrekkelijk, de afgeleide stills ogen psychedelisch. 
Maar het werk blijft hangen in het decoratieve. Het gereed-
schap en de trucs die je ermee kan uithalen, zijn hier 
belangrijker dan het resultaat.
 De noodzakelijke ‘extra laag’ is wel aanwezig bij Tabor 
Robak. Zijn video-animatie 20XX oogt superglad en verlei-
delijk, als een opgepoetste versie van Blade Runner. Getoond 
wordt de ultieme metropool bij nacht, volgebouwd met ico-
nische wolkenkrabbers uit alle hoeken van de wereld en 
verlicht met de logo’s van hippe merken. Eindeloos kun je 
ernaar kijken; het werkt verslavend als een computerspel, 
maar het is natuurlijk leeg en zielloos. Om de paar seconden 
rimpelt er water over het scherm – alsof  de refresh-knop is 
ingedrukt, onze zonden tijdelijk worden weggewassen en 
we nog een kans krijgen.
 De radicaalste kunstenaar in Shifting Optics is Rafaël 
Rozendaal. In zijn ‘lenticular paintings’ gaat hij verder dan 
Finley en Smalley. Hij versnijdt kleurvlakken, vermengt de 
resulterende reepjes en plaatst er een plaat geribbeld plexi-
glas voor waardoor het beeld van kleur verschiet zodra je 
van perspectief  verandert. Het effect is schilderkunstig, 
maar doet ook denken aan holografische ansichtkaarten en 
beeldschermen.
 Het bekendste is Rozendaal geworden met zijn werk voor 
het web. Zijn sites trekken miljoenen bezoekers – een demo-

Thomas Verstraeten

Pierre Menards Paradox, 2014, performance in Showroom,  
Sint-Lucas Antwerpen. Foto: Kurt van der Elst

zicht op ‘Shifting Optics’, Upstream Gallery, Amsterdam, 2014 
Van links naar rechts: Rafaël Rozendaal, Into Time 14 05 10, 2014  

(in het kantoor achteraan); Shannon Finley, Orb (Bruised), 2014  
(tussenruimte); Travess Smalley, Vector Weave – Grid 25 Summer 2013 

Action – Color_Photocopy_Scans_March_8_2014_70, 2014  
(vooraan links); Noor Nuyten, Timezone Ensemble, 2014,  

app verkrijgbaar in iTunes Store (vooraan midden); Rafaël Rozendaal,  
Into Time 14 05 01, 2014 (vooraan rechts). Foto: Gert Jan van Rooij. 

Courtesy Upstream Gallery / Gert Jan van Rooij
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A Glass Darkly
Iman Issa,  
Imogen Stidworthy, 
Metahaven,  
Natascha Sadr 
Haghighian &  
Rashad Becker,  
Noam Toran,
Vermeir & Heiremans 
28 sep. - 23 nov. 2014

Revolutionary Traces
Ângela Ferreira 
7 dec. - 22 feb. 2015
Evidence on Trial Susan Schuppli
2 okt. - 16 nov. 2014
Onderdeel van ‘See You in The Hague’

cratisering van de kunst waar Warhol en Haring alleen 
maar van konden dromen. Enkel door met de muis te klik-
ken en te schuiven raakt het scherm gevuld met steeds wis-
selende patronen. Deze interactieve werken zijn te koop, 
worden ook aangeschaft door verzamelaars, maar moeten 
na aanschaf  gewoon via internet bereikbaar blijven, geheel 
in de geest van het open-sourcegedachtegoed. Rozendaal 
verandert zo niet alleen de verschijningsvorm van de kunst, 
maar ook de manier waarop kunst functioneert in de markt 
en als bezit. Edo Dijksterhuis

p Shifting Optics: Shannon Finley, Kareem Lofty, Noor Nuyten, 
Tabor Robak, Rafaël Rozendaal, Travess Smalley, Jet Smits,  
6 september – 11 oktober, Upstream Gallery, Van 
Ostadestraat 294, 1073 TW Amsterdam (020/428.42.84; 
www.upstreamgallery.nl).

Architectuur en Vormgeving
The Power of  Object(s). Design Bestsellers in Belgium. 
In het ING Art Center op het Brusselse Koningsplein pre-
senteren het nieuwe Mode en Design Centre Brussels (MAD) 
en ING België een overzicht van Belgische designproducten 
die de laatste twintig jaar de markt hebben veroverd. De 
curator Danny Venlet, zelf  een designer, wil met deze ten-
toonstelling de economische relevantie van design in België 
aantonen. Veel cijfermateriaal over het aandeel van design 
in de nationale economie krijgen we niet te zien. In plaats 
daarvan focust de tentoonstelling op het succesverhaal van 
25 internationaal erkende hedendaagse designers in België. 
Hun ontwikkeling tot succesvolle ontwerpers wordt niet 
omstandig toegelicht, maar wordt samengevat aan de hand 
van drie objecten per designer: het meest iconische object, 
het object dat economisch het meest rendabel was en het 
best verkochte object. Op die manier moet duidelijk worden 
dat economische meerwaarde niet noodzakelijk samenvalt 
met een iconische uitstraling of  de verkoop van grote hoe-
veelheden.
 In het geval van Maarten Van Severen is het meest iconi-
sche, meest rendabele en best verkochte object zijn befaam-
de stoel .03. In het oeuvre van stefan schöning is de visuele 
identiteit van de Belgische spoorwegen het meest iconische 
ontwerp. Zijn metalen kapstok Crown brengt blijkbaar het 
meeste geld in het laatje en zijn kookpottenset Prime ver-
koopt als zoete broodjes.
 De tentoonstelling beperkt zich bewust tot toegankelijke 
en alledaagse producten, en toont meer dan 70 objecten – 
van horloges tot bussen – in een verzorgde en overtuigende 
scenografie. De wat statige negentiende-eeuwse tentoon-
stellingsruimtes worden subtiel gedeconstrueerd door het 

grondoppervlak in onregelmatige geometrische vormen op 
te delen. Een parcours van witte vrijstaande wanden en met 
wit textiel overspannen sokkels leidt je langs de objecten, 
die per designer gegroepeerd zijn. De zorgvuldig gelay-oute 
zaalteksten bieden op een systematische en beknopte wijze 
een houvast: elk object wordt met enkele termen en cijfers 
gesitueerd. De objecten worden afgewisseld met video’s 
waar de designers zelf  aan het woord komen. Enkel de meu-
bels van Marina Bautier en Dirk Wynants worden niet 
opgenomen in deze scenografie en bevinden zich op de kel-
derverdieping waar ook de POPUP shop is geïnstalleerd. 
Hier kan je je eigen exemplaren van Belgisch design aan-
schaffen.
 De focus van de tentoonstelling op een positief  econo-
misch verhaal – investeren in design is investeren in de eco-
nomie – is begrijpelijk. Het strookt immers met de ambitie 
van het nieuwe MAD om Brussel voor te stellen als hoofd-
stad van de creatieve industrieën. Bovendien is het belich-
ten van de economische aspecten van design op zich verfris-
send. Het geeft inzicht in de marktwaarde van objecten en 
verwijst naar het vaak weinig gekende afterlife van een ont-
werp. Welke moeilijkheden komen er kijken bij productie? 
Worden de producten in België of  in China geproduceerd? 
Op welke manier en in welke winkels worden ze verkocht? 
De bezoekersgids biedt deels een antwoord op deze vragen 
en geeft een inkijk in de wereld achter de geëtaleerde pro-
ducten. Het prettig leesbaar boekje geeft vaak onverwachte 
informatie over de objecten en de designers. Zo blijkt de zit-
bank DoNuts van Wynants ondanks zijn iconisch gehalte 
niet goed te verkopen. De bank werd zelfs uit de collectie 
gehaald. 

 Anderzijds laat de tentoonstelling mooie kansen onbe-
nut. De veelbelovende titel The Power of  Object(s) wordt bij-
voorbeeld niet verder uitgewerkt of  toegelicht. Enkel de eco-
nomische macht van design wordt onderstreept en dit al bij 
al zonder veel diepgang. De verwijzing in de titel naar de rol 
van het object als actor in machtsrelaties – The Power of  
Object(s) – roept nochtans ook andere vragen op: Heeft een 
object agency? Wat is de macht of  invloed van een object in 
het alledaagse leven? In welke mate bepaalt het hoe we 
leven en handelen? Het is onduidelijk waarom de organisa-
toren de titel kozen. Bovendien laat de ‘s’ van object(s) een 
woordspeling vermoeden die nergens wordt aangekaart en 
raadselachtig blijft. De ondertitel Design Bestsellers in 
Belgium dekt veel beter de lading van de tentoonstelling.
 Het meest delicate punt van de tentoonstelling betreft de 
vraagstelling rond Belgisch design. Belgisch design is de 
laatste jaren razend populair in de lifestyle-pers, maar toch 
valt het fenomeen moeilijk te bevatten. De tentoonstelling 
gaat deze hachelijke uitdaging aan, maar hervalt heel vlug 
in een essentialistisch perspectief. Belgisch design wordt 
gezien als een natuurlijke uitkomst van een Belgische men-
taliteit, een mentaliteit die herleid wordt tot een handvol 
tegenstrijdige clichés. In de perstekst vinden we een aan-
eenrijging van zulke oude en nieuwe clichés. Eerst en vooral 
wordt de Belgische cultuur beschreven in contrast met die 
van de noorderburen: de calvinisten versus de levensgenie-
ters. Zo zijn de designers in België marktgericht en verliezen 
ze nooit de materialiteit en functionaliteit uit het oog, dit in 
tegenstelling met het conceptuele en experimentele design 
uit het noorden. Evengoed kan natuurlijk beweerd worden 
dat het Nederlandse droogdesign perfect past in de Belgische 
surrealistische traditie, en dat de sobere ontwerpen van 
Maarten Van Severen thuishoren in de calvinistische filoso-
fie.
 De catalogus en de video’s in de tentoonstelling breien 
verder op het concept ‘Belgisch design’. Volgens Max Borka 
zijn Belgische designers kunstzinnig, denken ze out of  the 
box en hebben hun producten humor en poëzie. Zo wordt 
Jean-François D’Or beschouwd als de meest Belgische desig-
ner vanwege het surrealistische gehalte van zijn ontwer-
pen. In de videofragmenten krijgen ook de ontwerpers vra-
gen over het Belgische karakter van hun eigen werk of  dat 
van anderen voorgeschoteld. Het minimale en functionele 
karakter van Maarten Van Severen is volgens designer Bart 
Lens het product van de Belgische cultuur van ‘hardwer-
kende mensen’. Dirk Wynants situeert het Belgische van de 
stijl van zijn bedrijf  Extremis in het Bourgondische karak-
ter: ‘Onze meubelen zijn gemaakt om van het leven te genie-
ten. Work hard. Play hard. Die uitersten onderscheiden ons 
van andere landen.’ Tegelijk beweert een aantal designers 
dat Belgisch design niet bestaat. Xavier Lust stelt bijvoor-
beeld: ‘Ik zag mezelf  altijd eenvoudigweg als een designer 

het meest iconische ontwerp van stefan schöning (visuele identiteit van  
de Belgische Spoorwegen)
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zonder meer en nu anderen daar plots het predicaat 
Belgisch willen aan toevoegen, lijkt me dat een beetje te 
berusten op een waanbeeld.’ Wordt het inderdaad geen tijd 
om een complexer beeld van Belgisch design op te hangen? 
De selectie van deze tentoonstelling doet in elk geval een 
gevarieerd verhaal vermoeden, dat niet past in het corset 
van nationale clichés. Katarina Serulus

p The Power of  Object(s). Design Bestsellers in Belgium, tot 11 
januari in het ING Art Center, Kunstberg, Koningsplein 6, 
1000 Brussel (02/547.22.92; www.brusselsmuseums.be).

Publicaties
Isa Genzken – Early Works en I’m Isa Genzken, The 
Only Female Fool. Recent verschenen twee publicaties 
over het werk van Isa Genzken (1948) – bescheiden, maar 
allesbehalve overbodige catalogi die elkaar op een opwin-
dende manier kruisen. Early Works is een boek gemaakt 
door Galerie Buchholz in Berlijn, en de late neerslag van een 
tentoonstelling in de lente van 2013; I’m Isa Genzken, The 
Only Female Fool is de catalogus van een retrospectieve afge-
lopen zomer in Kunsthalle Wien. Naast elkaar gelegd tonen 
deze mooie kleine boeken hoe belangwekkend het gesprek 
over het werk van Genzken nog steeds is – voor de kunst, 
maar ook voor de architectuur en het stedelijk domein.
 In Early Works staat één tekst: Fuck the Bauhaus. 
Architecture, Design and Photography in Reverse van Benjamin 
H. D. Buchloh. Zijn essay – de titel is ontleend aan een reeks 
maquettes van Genzken uit 2000 – is een update van een 
ondertussen klassieke en veel geciteerde tekst uit 1992, The 
Fragment as Model, gepubliceerd in de catalogus van een 
tentoonstelling die ook in het huidige Bozar te zien was. Er 
is sindsdien veel veranderd, en toch ook weer niet: Buchloh 
onderscheidt min of  meer dezelfde evolutie in het werk van 
Genzken, maar de lading die hij eraan toekent is melancho-
lischer en pessimistischer, op het bittere af. In 1992 
beschreef  hij hoe Genzken in haar sculpturen van de late 
jaren tachtig afstand nam van de klassieke modernistische 
abstractie. Haar vroege werk, zoals de houten, gelakte ellip-
soïden, getuigde nog van een verlangen naar artistieke 
autonomie – van kunst als een uniek vormelijk communi-
catiemiddel, weerstand biedend aan ‘alle vormen van feti-
sjering en reïficatie, eigen aan de geavanceerde consump-
tiecultuur’. Die koppigheid werd echter onhoudbaar, omdat 
de commercialisering steeds sterker werd, maar ook omdat 
de modernistische beeldtaal een dure, betekenisloze, want 
verhandelbare stijl was geworden. De kritische strategie 
waarmee Genzken deze impasse doorbrak, was gebaseerd 
op een voorkeur voor ‘l’informe’, een term die Buchloh ont-

leende aan Yve-Alain Bois, coredacteur van het tijdschrift 
October, die de notie bij Georges Bataille haalde. Vanaf  het 
midden van de jaren tachtig maakte Genzken haar sculptu-
ren niet meer in gepolijst en gelakt hout, maar in plaaster, 
cement of  – vooral – beton. Het ging niet meer om perfect 
afgewerkte objecten, maar om ruïneuze fragmenten of  
onvolledige bouwelementen, die reageerden op de glossy 
postmoderne architectuur uit die jaren, maar ook op de 
‘autonomistische’ pretenties van de beeldhouwkunst. 
Twintig jaar later, in de catalogus Early Works, schrijft 
Buchloh dat de sculpturen van Genzken sinds de jaren tach-

tig volledig doordrongen zijn van ‘de chaos van semiotische 
weigering, en van de massieve erosie die de industriële con-
sumptiecultuur nu oplegt aan de massa’s, in steeds intenser 
en wijder wordende cirkels van geweld’. Van een uitweg is 
er geen sprake meer, enkel van een ‘zelfdestructief  verlan-
gen naar verandering en transformatie’.
 Buchloh interpreteert ook een vroeg werk van Genzken 
op dezelfde manier. Berlin uit 1973 was een kroonstuk op 
de tentoonstelling Early Works: een nooit eerder getoond 
boek, gemaakt op één exemplaar, twintig op dertig centime-
ter groot en acht centimeter dik. Het verzamelt bijna tachtig 

Kris Fierens
Tinka Pittoors

26-10
28-12
2014
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Beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie, grafische vormgeving, 

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

Isa Genzken

‘Early Works’, zicht op de tentoonstelling in Galerie Buchholz, Berlin, 2013. Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Köln
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232 Ramya Petra stavast 224 p 17.5 x 24.5 € 32.00 isbn 978-94-90119-27-0 2014

231 stones & sketches Robert Zandvliet 272 p 24 x 32 cm € 42.00 isbn 978-94-91843-24-2 2014

230 tiergarten  Johannes schwartz 112 p 24 x 33 cm € 180.00 isbn 978-94-91843-22-8 2014

228 not available marc nagtzaam 64 p 22 x 29 cm € 19.00 isbn 978-94-91843-23-5 2014

227 between Red and a transparant Plane Kees Goudzwaard leporello 21 x 28 cm € 16.00 isbn 978-94-91843-25-9 2014

226 RaY susanne Kriemann 120 p 21 x 15 cm € 25.00 isbn 978-94-91843-19-8  2014

225 Prolifération [special edition] Geert Goiris 68 p + lambda print 24 x 30.5 cm € 55.00  isbn 978-94-91843-21-1  2014

224 compensating transient Pleasurable Excitations Koenraad Dedobbeleer 112 p 19 x 23 cm € 30.00 isbn 978-94-91843-20-4 2014

223 lichten thomas Ruff 144 p  23 x 31 cm € 29.00 isbn 978-94-91843-17-4 2014

222 the Yes no Quality of Dreams David Robilliard 88 p + audio cd 22 x 17.5 cm € 24.00 isbn 978-94-91843-16-7 2014

221 Pazifik Katinka bock 144 p 21 x 30 cm € 30.00 isbn 978-94-91843-15-0 2014

advertentie Witte Raaf November 2014.indd   1 29-10-14   11:42

Nieuwe publicaties

• Amy Brandt. Interplay. Neo-Geo Neoconceptual Art of  
the 1980’s. Cambridge, Massachusetts / London:  
The MIT Press, 2014. 224 blz. 64 afb.  
ISBN 978-0-262-02753-3
In dit boek herbekijkt Amy Brandt de geschiedenis van het 
zogenaamde neoconceptualisme, een kunststroming die vroeger 
ook bekend stond als Neo-Geo. De term ‘neoconceptualisme’ 
wordt gebruikt voor een losse groep kunstenaars, die midden 
jaren tachtig van zich lieten horen in East Village, NY en die een 
nieuwe weg insloegen naast het neo-expressionisme en de 
zogenaamde Picture Generation (Cindy Sherman, Richard Prince, 
Barbara Kruger…). De kunstenaars die hier onder de noemer 
neoconceptualisme besproken worden zijn Ashley Bickerton, 
Peter Halley, Jeff  Koons, Haim Steinbach, Philip Taaffe, Sherrie 
Levine, Meyer Vaisman en Allan McCollum. Hun opkomst in 
New York ging gepaard met een geweldige instroom van Franse 
filosofie, die draaide rond begrippen als intertekstualiteit 
(Kristeva) en deconstructie (Derrida), en die deels ook met de 
term poststructuralisme (Lyotard, Deleuze, Foucault) werd 
aangeduid. Sindsdien bekijkt men de neoconceptuelen in de 
kritische literatuur meestal vanuit deze complexe theorieën.  
De stelling van Amy Brandt is dat deze benadering eenzijdig is en 
dat de ‘neoconceptuelen’ evengoed formeel geworteld zijn in de 
kunstgeschiedenis van de 20e eeuw. Ze toont aan hoe belangrijk 
de werken waren van onder anderen Josef  Albers, Brancusi, 
Barnett Newman, Frank Stella en Kazimir Malevitsj, maar vooral 
onderzoekt ze het fundamentele belang van de pop art en het 
minimalisme voor deze kunst. 

• Marius Hentea. TaTa Dada: the Real Life and Adventures 
of  Tristan Tzara. London: The MIT Press, 2014. 356 
blz. 60 afb. ISBN 978-0262027540
Deze nieuwe biografie over de dadaïst Tristan Tzara (1896-1963) 
is volgens de uitgever de eerste Engelstalige biografie. Het werk is 
geschreven door Marius Hentea, momenteel docent aan de 
universiteit van Gent. Net als Tristan Tzara is hij afkomstig uit 
Roemenië en dat heeft natuurlijk zijn voordelen. Zo schrijft Marius 
Hentea met grote kennis van zaken over het Roemenië rond de 
eeuwwisseling, waardoor de lezer meteen begrijpt wat het 
betekende om als kind van Joodse ouders op te groeien. Moeiteloos 
trekt Marius Hentea de lijn door naar Zürich, waar Tristan Tzara 
in 1915 arriveert als stateloos dichter van 19 jaar en zich 
onmiddellijk integreert in een internationaal milieu van 
kunstenaars, die vaak gevlucht waren voor het oorlogsgeweld in 
Europa. Het is een verbazende vaststelling dat Tristan Tzara één 
jaar later reeds de centrale figuur was van het Cabaret Voltaire, 
waar de eerste dadaïstische avonden plaatsvonden voor een 
rumoerig publiek. Met hun provocerend taalgebruik stelden de 
optredende kunstenaars (Hugo Ball, Hans Arp, Richard 
Huelsenbeck…) alle kunstvormen in vraag. Vier jaar later was 
Dada uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk, dat uiteindelijk werd 
opgeslorpt door de surrealistische beweging van André Breton. 

 In zijn dankwoord vermeldt Marius Hentea niet minder dan 
24 geraadpleegde bibliotheken en archieven. Door zijn uitgebreid 
archiefonderzoek weet hij diep af  te dalen in de ontstaansge-
schiedenis van de dadaïstische beweging, die de lezer als het ware 
van uur tot uur kan volgen. Soms raakt het personage van 
Tristan Tzara daardoor wat op de achtergrond, maar dat is 
nauwelijks een bezwaar. Na het lezen van het boek is het 
begrijpelijk waarom de poëet Tristan Tzara het dadaïsme uitvond, 
en niemand anders. 

• Martin Kippenberger. Werkverzeichnis der Gemälde, Band 
IV: 1993-1997. Köln, Estate Martin Kippenberger, 
2014. 476 blz. 531 afb. ISBN 978-3863354817
Het gedrukte oeuvre van Martin Kippenberger (1953-1997) is al 
meer dan 10 jaar tot in de puntjes gecatalogeerd. Reeds in 1989 
verscheen een eerste deel over Kippenbergers uitnodigingskaar-
ten: En cas de réclamation les sentiments vous seront remboursés. 
Onder de titel Bei Nichtgefallen Gefühle zurück: die gesamten Karten 
1989-1997 verscheen het tweede deel in 2000. Maar ook de 
volledige beschrijvingen van de posters, kunstenaarsboeken en 
multipels zijn telkens terug te vinden in aparte catalogi. Nu is 
eindelijk ook het eerste volume van de catalogue raisonné van de 
schilderijen verschenen. Het boek behandelt de laatste vijf  jaar 
van Kippenbergers werk. De komende jaren verschijnen nog drie 
volumes. Het boek kost 240 €, maar dat is niet uitzonderlijk voor 
een degelijk naslagwerk. 

 
• Catherine Marcangeli (red.). Adrian Henri Total Artist. 

London: Occasional Papers, 2014. 208 blz.  
ISBN 978-0-9569623-8-6
Sinds 2008 runnen grafisch ontwerpster Sara De Bondt en 
kunsthistoricus Anthony Hudek de Londense uitgeverij 
Occasional Papers. Ze publiceren betaalbare, maar goed 
verzorgde boeken over de recente geschiedenis van kunst, 
architectuur, design, film en literatuur, met een voorkeur voor 
Britse kunstenaars. Ze kijken graag naar de minder bekende 
hoeken van die geschiedenissen en aarzelen niet om hun 
onderwerpen met het betere theoretische werk te omkaderen.  
Zo verschenen reeds monografieën over de concrete dichter Dom 
Sylvester Houédard en de conceptuele kunstenaar John Latham, 
maar ook de verzamelde teksten van grafisch ontwerper Richard 
Hollis en een onuitgegeven interview uit 1994 van het 
kunstenaarscollectief  Art in Ruins zagen reeds het daglicht. Hun 
meest recente publicatie is een monografie over Adrian Henri 
(1932-2000), een artistieke duizendpoot die de scene van de 
Liverpoolse tegencultuur domineerde in de jaren 60 en 70. Hij 
was zowel schilder, dichter-performer, docent, patafysicus als 
muzikant. Hij organiseerde in 1962 de eerste happenings in 
Groot-Brittanië en was in 1974 ook de auteur van verschillende 
boeken over environments, happenings en performances. Zijn 
schilderijen en collages verraden een fascinatie voor Robert 
Rauschenberg, Jasper Johns en pop art. Zijn gedichten versche-
nen in The Mersey Sound (1967), een van de best verkochte 
bloemlezingen. Als dichter-performer was hij de frontman van  
de groep Liverpool Scene waarmee hij optrad op het Isle of  White, 
maar ook in het voorprogramma van Led Zeppelin. Deze 

veelzijdigheid was het resultaat van een open-mindedness voor het 
werk van andere kunstenaars waar hij ongedwongen naar 
verwijst (James Ensor, Allen Ginsberg, Kurt Schwitters, Alfred 
Jarry…). Dat levert geen bijster originele kunst op, maar zijn werk 
straalt energie en plezier uit, waardoor hij op verschillende 
fronten mee vooraan staat. Zonder een pionier te zijn capteert 
Adrian Henri zijn tijd, op een ongedwongen manier. Op YouTube 
zijn verschillende opnames te bekijken van zijn optreden als 
dichter-performer in de jaren 60.

• Claire Moulène (red.). MV, Monte Verità, Initiales 4. Lyon, 
Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon,  
september 2014. 128 blz. ISBN 978-2-915213-23-2
Het is niet uitzonderlijk dat een kunstschool een periodiek 
uitgeeft, maar meestal is het publieke bereik van deze tijdschrif-
ten beperkt tot de school zelf. De redactie van het tijdschrift 
Initiales van de Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon is 
ambitieuzer. Sinds 2013 verschenen vier afleveringen die telkens 
een kunstenaar, schrijver, cineast of  architect centraal plaatsen. 
Onder de titels GM, JB en MD werden tot nu toe George 
Maciunas, John Baldessari en Marguerite Duras behandeld.  
Het recentste nummer is gewijd aan Monte Verità (MV), een 
kunstenaarsgemeenschap in de buurt van Ascona die ontstond 
in 1900 en een twintigtal jaren actief  was. Initiales benadert het 
onderwerp niet kunsthistorisch of  wetenschappelijk. De auteurs 
benaderen de centrale figuren in een ‘omcirkelende beweging’. 
De bijdragen komen van docenten en studenten, maar ook van 
externen. Op deze manier vormt Initiales een multidisciplinair 
platform (fotografie, grafische vormgeving, kunst, filosofie…) 
waarmee de studenten kunnen werken in een professioneel 
milieu. 
 De lijst van de bewoners van Monte Verità oogt indrukwek-
kend: pioniers van de seksuele revolutie zoals de psychologen 
Otto Gross en Carl Gustav Jung, de schrijvers Hermann Hesse en 
Thomas Mann, de filosofen Martin Buber en Rudolf  Steiner, en 
kunstenaars zoals onder anderen Hans Arp en Sophie Taeuber-
Arp (die in direct contact stonden met het dadaïstische Cabaret 
Voltaire in Zürich), Oskar Schlemmer en Paul Klee. Maar men 
trof  er ook anarchisten, pacifisten en choreografen aan, die 
samen met allerlei alternatievelingen op zoek waren naar een 
nieuwe vorm van leven. Artistieke aspiraties werden gecombi-
neerd met een ongedwongen lichaamscultuur, vegetarisme en 
een intense natuurbeleving. In die zin was deze leefgemeenschap 
ontegensprekelijk een voorloper van de hippiecultuur. Monte 
Verità kreeg in de late jaren 70 bekendheid door Harald 
Szeemann (curator van Documenta 5 in 1972), die de gemeen-
schap zag als ‘une véritable réalization d’une utopie’. Hij maakte 
er zijn levenswerk van om Monte Verità een plaats te geven 
binnen de kunstgeschiedenis, wat leidde tot een grote reizende 
tentoonstelling (1979) en de oprichting van het museum La Casa 
Anatta in Ascona (1981). Momenteel is dit museum gesloten 
wegens renovatie, maar in 2016 opent het opnieuw de deuren.

Samenstelling: Marc Goethals

op karton gekleefde zwart-witfoto’s van het letterlijk en 
figuurlijk geruïneerde Berlijn (meestal op de linkerpagina), 
gecontrasteerd (rechts) met ‘generische wederopbouw’. 
Volgens Buchloch alterneren deze diptieken ‘dialectisch’. 
Dialectisch kunnen zijn beweringen alvast niet genoemd 
worden: de foto’s tonen volgens zijn visie hoe de nieuwe 
architectuur ‘een symptoom is van collectieve verlooche-
ning’, en hoe ‘de banden van het subject met de materiële 
stedelijke wereld op gewelddadige wijze zijn uitgewist’. Dat 
grote delen van Berlijn in de jaren tachtig en negentig een 
nauwelijks gecommercialiseerde woon- en werkplek wer-

den voor de artistieke klasse, wordt door hem genegeerd.
 Zijn stedelijke omgevingen, net als de architectuur en de 
beeldhouwkunst die erover reflecteren, enkel slechter 
geworden, hopelozer, onmenselijker? Het is ook de vraag die 
I’m Isa Genzken, The Only Female Fool lijkt te beheersen. In dit 
boek staan twee teksten. Cities Run through Her Veins is een 
wat onbestemd essay, vol nevengeschikte adjectieven en 
beweringen, van criticus Joshua Decter, eveneens een oud-
gediende in de Genzken-receptie. Hij was in 1987 cocurator 
van de tentoonstelling in P.S.1. – waar voor de eerste keer in 
de VS werk van Genzken werd getoond. Decter lijkt Buchloh 
gedeeltelijk (en impliciet) te volgen, door ook recent werk te 
lezen als een negatieve kritiek op de ontwikkeling van de 
stedelijke habitat. New Buildings for Berlin, een reeks glan-
zende maquettes uit 2014, noemt hij ‘prachtige, architec-
tonische objecten die suggereren dat wat er ook overblijft 
van het sociaal progressieve modernisme, gehijackt is door 
al te makkelijke designesthetiek met een neoliberale agen-
da, zelfs in het heiligdom van Berlijn’. Toch sluit hij de kans 
niet uit dat kunst zoals die van Genzken ‘een verontrustend, 
gevaarlijk iets kan zijn, dat wrijvingen veroorzaakt met de 
vervlakkende neigingen van onze normatieve leefwereld’.
 De tweede bijdrage is van historicus en theoreticus Tom 
McDonough. Met ‘A certain relation to reality’: Isa Genzken 
between subject and object schreef  hij de meest bewuste en ook 
beste van deze drie nieuwe teksten. McDonough vertrekt bij 
de receptie, en dus ook bij de invloed die Buchloh heeft uitge-
oefend. Hij legt het probleem erg precies bij diens ‘buitenge-
wone afbakening van de mogelijke reacties op de object-
wereld’, een beperking die duidelijk wordt in ‘een 
woordenschat van bezwijken, van totale onderwerping – 

van, in één woord, capitulatie en overgave’. En inderdaad 
laat het werk van Genzken andere lezingen toe, net zoals 
eenentwintigste-eeuwse steden niet de eenzijdige hel vor-
men die Buchloh ervan maakt. McDonough analyseert 
overtuigend de reeks Soziale Fassaden uit 2002 – op het eer-
ste zicht chaotische, maar ook lineair geritmeerde en 
abstracte collages. Het zouden kleurige, vrij sobere en tegelij-
kertijd spectaculaire gevels kunnen zijn, die verwijzen naar 
de spiegelende beeldenvloed, kenmerkend voor de actuele 
sociale media. Wat Genzken met deze werken mogelijk 
maakt, is een bewustwording en een positiebepaling ten 
opzichte van die materiële en virtuele evoluties. De laatste 
zin van de tekst van McDonough is de belangrijkste: ‘Er zit 
ongetwijfeld wanhoop in die positie, wanhoop over de leegte 
van een wereld vol subjecten die zichzelf  moeten verkopen, 
maar zoals een ware dialecticus staat Genzken ons ook toe 
om een glimp op te vangen van de extatische eigenschappen 
van die wereld, en het is aan ons om te beslissen of  dergelijke 
verleidingen fataal zijn, of  integendeel wijzen op een toe-
komstige utopische orde.’ Christophe Van Gerrewey

p Isa Genzken – Early Works werd in 2014 gepubliceerd door 
Galerie Buchloh naar aanleiding van de gelijknamige ten-
toonstelling in het Berlijnse filiaal van de galerie 
(Fasanenstraße 30, 10719 Berlijn, 030/8862.4056, www.
galeriebuchholz.de/publications).
p I’m Isa Genzken, The Only Female Fool verscheen in 2014 
naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in 
Kunsthalle Wien (28 mei – 7 september 2014) en werd uit-
gegeven door Sternberg Press, Karl-Marx-Allee 10, 10243 
Berlijn (030/5900 958-21; www.sternberg-press.com). 

Isa Genzken

New Buildings for Berlin (Alpha); (Beta); (Gamma); (Delta), 2014  
(tentoonstelling ‘I’m Isa Genzken, The Only Female Fool’, Kunsthalle Wien, 

2014). Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Köln. Foto: Stephan Wyckoff
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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
❑ ‘Orkest!’ – Oliver Beer, Rubén D’hers, 
Nicolas Field, Julian Sartorius, Michael 
Schmid, Konrad Smolenski, Rutger 
Zuydervelt [7/12 tot 6/3/2015]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ Marc Rossignol [tot 29/11]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘Counterbalance’ – Bae Bien-U [tot 
29/11]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 /  
0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ Tom Poelmans [tot 29/11]

Designcenter / De Winkelhaak
Lange Winkelhaakstraat 26 
03/727.10.30 
ma-vr: 9-18u, za: 14-18u
❑ ‘Möbel’ – Studio Makkink & Bey, 
Maarten De Ceulaer, JIJ’S, Kaspar 
Hamacher [27/11 tot 17/1/2015]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ noAarchitecten [tot 4/1/2015]  
❑ ‘De provocatie van het schijnbaar 
onmogelijke. Doctoraatsonderzoeken Jo 
Van Den Berghe en Mira Sanders’ [tot 
4/1/2015]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
za-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘What Happens to Matter’ – Arpaïs 
Dubois – Paul Gees [30/11 tot 1/2/2015]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Allegory of the Cave Painting’ – 
Constantin Brâncusi, Frans Masereel, 
Harun Farocki, Ann Veronica Jannsens, 
Gary Hill, Michèle Matyn, Nina Beier… 
[tot 7/12]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Shooting Range. Fotografie in de 
vuurlinie?’ [tot 1/2/2015]  
❑ ‘Mediterranean. The Continuity of 
Man’ – Nick Hannes [28/11 tot 
1/2/2015] ❑ ‘Dzogchen’ – Vincent 
Delbrouck [28/11 tot 1/2/2015]

G262 / Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘To the Magician’s mind’ – Germaine 
Kruip [tot 11/1/2015]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘The Sign’ – Nassermann [tot 31/1/2015]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘A Transformative Gaze’ – Hugo 
Heyrman [15/11 tot 18/1/2015]

Galerie Marion de Cannière
Pourbusstraat 3 – 03 28 309 88 
do-za 14-18u
❑ ‘Eleven Thousandth of a Second Long 
Ride’ – Cristian Bors & Marius Ritiu [tot 
22/11] ❑ Joris Ghekiere [5/12 tot 
17/1/2015]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 /  
gsm: 0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ Jan Henderikse [tot 22/11]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ Johan Tahon [4/12 tot 17/1/2015]

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68  
0475/39.83.99 
do-za 14-18u
❑ Leyla Aydoslu [4/12 tot 24/1/2015]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Kunst in de Groote 
Oorlog’ – Rik Wouters, Emile Verhaeren, 
Paul van Ostaijen, Oscar Jespers… [tot 
11/1/2015]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Prijs Bernd Lohaus’ – Gert Robijns 
[tot 30/11]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Panamarenko Universum’ [tot 
22/2/2015]  
❑ ‘Dialoog #4’ – David Claerbout & John 
Gerrard [tot 18/1/2015]  
❑ ‘Blik vasthouden’ – Olga Chernysheva / 
Francis Alÿs, Hans Eijkelboom, Antoni 
Muntadas [tot 18/1/2015]  
❑ ‘Inbox: Works on paper’ – Ilse 
D’Hollander [tot 16/11]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
di-zo 10-17u
❑ ‘Cultuur, een natuurlijk herstel’ – 
Kader Attia [tot 29/3/2015] ❑ ‘Allegory 
of the cave painting. The other way 
around ‘ – Ciprian Muresan, Michèle 
Matyn, Hans van Houwelingen, Dan 
Graham, Ann Veronica Janssens, 
Medardo Rosso… [tot 29/3/2015]

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] ❑ ‘Papegaai. ’t Cierlijk schoon 
van haare veeren’ – Rubens, Fyt, 
Jordaens, De Heem, Dürer, Schongauer… 
[tot 22/2/2015]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ ‘Call it a night’ – Liudvikas 
Buklys [tot 7/1/2015] ❑ ‘The Means, the 
Milieu’ – Iza Tarasewicz [tot 20/12] 
❑ ‘Golem Garage’ – Erik Thys [tot 20/12]

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Handschoenmarkt – 03/231.30.33 
ma-vr 10-17u za 10-15u 18-21u 
zo 13-16u
❑ ‘Reünie, van Quinten Metsijs tot Peter 
Paul Rubens. Meesterwerken uit het 
Koninklijk Museum terug in de 
Kathedraal’ [tot 31/12/2017]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Quiet Rooms’ – Nadine Tasseel [tot 
29/11]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #8: A certain strategy for 
singing the space around a Sokkel’ – 
Nicholas J. Hoffman [tot 17/4/2015]

Stilll
Laar 12 – 0485 49 32 04 
wo-za 14-18u
❑ ‘The Figure in the Carpet’ – Dominique 
Somers [tot 20/12]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Henk Visch [tot 29/11] 
❑ Anton Henning [4/12 tot 24/1/2015]

Trampoline
Pourbusstraat 3 – 0493 07 81 53 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Nel Aerts [tot 29/11] 
❑ Leen Voet [5/12 tot 27/12]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Works on Paper I’ – Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Raoul De Keyser, Patrick 
Van Caeckenbergh, Bart Stolle, Kim 
Jones… [tot 20/12] ❑ ‘The Queen of 
Gaps’ – Pietro Roccasalva [tot 20/12]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘Gegroet Patrick’ – Patrick Merckaert 
[23/11 tot 21/12]

Bastogne

L’Orangerie, espace d’art contemporain
Parc Elisabeth – Rue Porte Haute 
061/216530 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Fernand Léger, mémoires et couleurs 
contemporaines’ – Renaud Auguste-
Dormeuil, Pascal Convert, Emilio Lopez 
– Menchero, Bart Michiels, Angel 
Vergara… [tot 30/11]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘14de Europese Grafiekbiënnale’  
[tot 1/3/2015]

Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40 
woe-zo 13-18u
❑ ‘Framis in Progress’ – Alicia Framis 
[tot 23/11]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66 
do-zo 14-18u
❑ Peter Jacquemyn [tot 28/12]

Gezellemuseum
Rolweg 64 – 050 44 87 11 
dagelijks 9u30-12u30 13u30-17u
❑ ‘Genummerd & getekend. Marcel van 
Maele in Meervoud’ [tot 18/1/2015]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11 
di-zo 9u30-17u
❑ Ellen Harvey [tot 1/2/2015]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘ I Do Not Know the Real Story Which 
Happens There’ – Mona Vatamanu en 
Florin Tudor [tot 21/12] ❑ ‘A Certain 
Love, A Certain Irony, A Certain 
Belgium’ – Jef Cornelis, David Helbich, 
Jan Kempenaers, Ria Pacquée, Axel 
Claes… [tot 20/12]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Overdracht naar het onzichtbare’ – 
Valentin Malartre, Heinrich Anton 
Müller, Jean Perdrizet, Lucas Taevernier, 
François Winants… [tot 18/2/2015]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ Marek Kus [tot 25/1/2015]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘Transformers ‘ – Miet Warlop, Dennis 
Tyfus, Hito Steyerl, Ryan Trecartin & 
Lizzie Fitch, Nicolas Provost…  
[tot 29/11]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘The Drawing Room’ – Hans Op de 
Beeck [tot 4/1/2015] ❑ ‘A Horror Story’ 
– Thomas De Brabanter [tot 7/12]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Third Paradise’ – Michelangelo 
Pistoletto [tot 31/12] ❑ ‘Jacques Tardi 
en de Grote Oorlog’ [tot 23/11]  
❑ ‘The Yellow Side of Sociality. Italian 
Artists in Europe’ [tot 18/1/2015]  
❑ ‘Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in 
de Europese gotiek’ [tot 18/1/2015]  
❑ ‘Sensatie en sensualiteit Rubens en 
zijn erfenis’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Continuum of Repair: The Light of 
Jacobs Ladder’ – Kader Attia [16/12 tot 
22/2/2015]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ Mathieu Gargam, Noé Grenier, Sophie 
Valero [tot 29/11]  
❑ Emilio Lopez-Menchero & Esther 
Ferrer [4/12 tot 29/3/2015]  
❑ Grégoire Motte & Eléonore 
Saintagnan [4/12 tot 9/2/2015]  
❑ Lola Meotti & Hichem Dahes [11/12 
tot 3/1/2015]

Espace Architecture ULB
Flageyplein 19 bis – 02 642 24 50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Nove Novos. Emerging Architects 
from Brazil’ [tot 21/12]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘SHI’ – Shuzo Azuchi Gulliver & Yuki 
Okumura [tot 7/12]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘Self and Family’ – Lee Friedlander 
[tot 14/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘New Painting’ – Peter Joseph [21/11 
tot 31/1/2015]  
❑ Anne Neukamp [21/11 tot 31/1/2015]

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67 
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ Lili Dujourie [tot 13/12]  
❑ Carsten Höller [19/12 tot 24/1/2015]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 12-17u, zo 14-19u
❑ ‘We don’t live here anymore’ – 
Samantha Rees – Manuel Padding [tot 
12/12] ❑ ‘being worried ABOUT NOT 
being worried’ – Sigtryggur Berg 
Sigmarsson [15/1 tot 30/1]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘In the Fantasy of Music’ – Egill 
Sæbjörnsson [tot 20/12]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Bright Like A Diamond’ – Carles 
Congost and Sarah & Charles [tot 29/11]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Kokoschka & Gauguin doorgelicht. 
Wanneer het onzichtbare zichtbaar 
wordt’ [tot 25/1/2015] 
❑ ‘Jean Dypréau. Kunstcriticus en 
kunstschrijver ‘ [tot 15/1/2015] 
❑ Constantin Meunier (1831-1905) [tot 
11/1/2015]

L’Observatoire-Maison Grégoire
Dieweg 292 – 02/372.05.38 
za 14-18u
❑ ‘Round the Corner’ – Alice De Mont, 
Florian Dombois, Adrien G. Lucca,  
Daniel Rödiger, Michaël Van den Abeele 
[tot 29/11]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘Haus Beutler’ – Michael Beutler  
[tot 17/1/2015]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Homo Ludens’ – Kelly Schacht, Leon 
Vranken, Bruce Nauman, Evariste 
Richer, Nicolás Lamas… [tot 13/12]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Paul Delvaux onthuld’ [tot 18/1/2015]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01 
do-za 14-18u of op afspraak
❑ ‘Morphosis’ – Manuel Alves Pereira 
[tot 16/12]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Echolalia’ – Ana Torfs [tot 14/12] 
❑ ‘Lending Enchantment to Vulgar 
Materials ‘ – Mark Leckey [tot 
11/1/2015] ❑ ‘Het museum van de 
fouten: Hedendaagse kunst en 
klassenstrijd’ – Pierre Leguillon [11/1 
tot 22/2]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ Alessandro Pessoli [20/11 tot 20/12]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ ‘Works on Paper’ – Walter Swennen 
[tot 17/1/2015]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le Théâtre du crime’ – Rodolphe A. 
Reiss (1875-1929) [tot 7/12] 
❑ ‘L’autre Misonne’ – Léonard Misonne 
[tot 7/12] ❑ ‘Bruxelles à l’ombre 
allemande’ – Jimmy Bourgeois [tot 7/12]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ Fons Roggeman [tot 11/1/2015]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ Still House Group [23/11 tot 
1/3/2015]

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 ‘ [tot 25/10/2015] 
❑ Guy Baekelmans [tot 21/12]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Les douze Travaux d’Adrien Tirtiaux’ 
[tot 16/11] 
❑ ‘Synapsen’ – Isa Melsheimer [7/12 tot 
15/2/2015]

Florenville

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST 
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37 
vr-zo 14-18u
❑ Siegfried van Malderen – Albert Raty 
[tot 11/1/2015]

Gent

AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233.21.18 
enkel op afspraak
❑ Marcel Mariën & Jan van den Abbeel 
[tot 7/12]

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Van boomstam tot Altaarstuk (nieuwe 
expo Lam Gods)’ [tot 14/3/2015] 
❑ ‘Federico Fellini i.s.m. Film Fest Gent’ 
[tot 25/1/2015]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Crossing Parallels’ – Juanan Soria / 
Ignacio Estudillo [tot 29/11] 
❑ ‘We Are Here #3 ‘ [4/12 tot 
24/1/2015]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Based Painting’ – Jeremie Callens, 
Julien Meert, Manor Grunewald, Pica 
Pica, Tim Onderbeke… [30/11 tot 21/12]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Poverty_And Her Flesh’ – Jennifer  
De Plu [23/11 tot 28/12] 
❑ Emerald Rose Whipple [11/1 tot 15/2]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Fotokabinet’ – Meltem Elmas [tot 
30/11] ❑ ‘Looking at (for) the invisible’ 
– Johan Clarysse [tot 31/12]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Indian Shuffle’ – Tamara Van San 
[16/11 tot 21/12] 
❑ ‘Arcade (London) at Galerie Tatjana 
Pieters’ – Anna Barham, Luca Bertolo & 
John Wallbank [11/1 tot 15/2]

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a 
09 269 67 60 
14-20u
❑ ‘Red Dawn. HISK laureates 2014’ 
– Kasper Bosmans, Liesbeth Doms, 
Marthe Ramm Fortun, Andrea Galiazzo, 
Nicolas Lamas, Lola Lasurt Bachs, 
Marge Monko, Nicolas Pelzer, Katerina 
Undo, Birde Vanheerswynghels [22/11 
tot 15/12]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Nebenwege’ – Katinka Bock [29/11 
tot 11/1/2015] 
❑ ‘Fields on a Line’ – Katja Mater 
[29/11 tot 1/2/2015]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Honoré d’O en ManfreDu Schu [16/11 
tot 21/12]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Donkere kamers. Over melancholie en 
depressie’ [tot 31/5/2015]

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] 
❑ ‘Love Letters in war and peace’ – Mona 
Hatoum [tot 22/2/2015]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectieonderzoek III: Kunst in 
Europa na ‘68’ [tot 15/3/2015] 
❑ ‘Schwind Foundation. Retrospectieve’ 
– Jean Schwind [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Schenking Henri Chotteau: François 
Morellet’ [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Sculptures & Drawings 2000-2014’ 
– Berlinde De Bruyckere [tot 15/2/2015]

Stadsmuseum Gent – STAM
Godshuizenlaan 2 – 09/269.87.90 
di-zo 10-18u
❑ ‘Maquettes. Verbeelding op schaal’ – 
Georges Vantongerloo, Henry van de 
Velde, Robbrecht en Daem architecten, 
Edwin Zwakman, Luc Deleu, Toyo Ito… 
[tot 26/4/2015]

Gistel

PAK / Platform voor Actuele Kunsten
Dullaertweg 80 – 0495 144 332 
vr 17u30-20u, za 10-18u30, zo 
14-18u30 (of na afspraak)
❑ ‘Erscheinung’ – Caroline Coolen, 
Stefan Serneels, Karen Vermeren,  
Karl Mechnig [tot 14/12]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ ‘The place of writing’ – Kasper 
Andreasen [16/11 tot 11/1/2015] 
❑ ‘In de betrachting der dingen’ – Emiel 
Hoorne [16/11 tot 11/1/2015] 
❑ ‘Bouteilles à la mer – 
fototentoonstelling’ – Bernard Plossu, 
Titus Simoens, Denis Deprez, Philippe 
Herbet… [16/11 tot 11/1/2015]

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ Sarah Smolders [tot 30/11] 
❑ ‘Karel’ – Ronny Delrue [tot 4/1/2015] 
❑ Kevin Reynaert [4/12 tot 4/1/2015]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Future Fictions. Perspectives on 
world-building’ – Speedism, Atelier Van 
Lieshout, Bureau Europa/Lara Schrijver, 
Arne Hendriks/Monnik, Blueprints for 
the Unknown… [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Toegepast 19-Time to Unravel’ – 
Franky Larousselle, Judith Mertens, 
Guillaume Neu-rinaudo, Carla Swerts… 
[23/11 tot 1/3/2015]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le labo des héritiers’ [tot 4/1/2015]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’homme, le dragon et la mort’ [tot 
17/1/2015] 
❑ ‘Ce tant curieux musée du monde. 
Collecties van het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika’ [tot 18/1/2015]

Ieper

In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Warfare Canaries’ – Thorsten 
Brinkmann [tot 4/1/2015]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014/85.22.52 
ma-vr 9-17u
❑ ‘Docu-Press 4’ – Carla Scott Fullerton 
[tot 5/12]

Kortrijk

Budafabriek
Dam 2a – 056 27 74 91 
wo-za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘The Green Light District’ – Luc Deleu, 
Peter De Cupere, Bart Stolle, Honoré 
d’O, David Bowen… [tot 8/2/2015]

Paardenstallen Broelmuseum
Kapucijnenstraat 10 
di-vr 10-12 en 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Half en Half ‘ – Vaast Charlier (Colson 
& Jacques) [tot 14/12]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘23ème Prix de la Gravure’ [tot 
4/1/2015] 
❑ ‘De la pierre à l’écran, un parcours 
imprimé Studio Franck Bordas, Paris’ 
– Keith Haring, Valérie Belin, Moebius, 
Martin Parr, Antoni Tàpies, Pierre 
Alechinsky… [tot 4/1/2015]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘Observaties. Tekeningen op papier uit 
de hedendaagse kunstcollectie van Cera’ 
– Anne Daems, Els Dietvorst, Valérie 
Mannaerts, Sylvie Macias-Diaz, Orla 
Barry… [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Meunier in Leuven’ [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Vesalius. Het lichaam in beeld’ [tot 
18/1/2015] 
❑ Markus Schinwald [tot 8/2/2015] 
❑ Ellie Ga [tot 25/1/2015]

Predikherenkerk
Onze-Lieve-Vrouwstraat – 016/22.45.64 
ma, do-zo 14-20u
❑ ‘The Divided Body’ – Ana Torfs, 
Frank Theys, Leen Voet, Wim Catrysse, 
René Heyvaert, Bart Vandeput… [tot 
7/12]

Liège

Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 – 04 227 10 95 
wo-za 14-18u
❑ ‘Het Kanaal – Le Canal’ – Jonathan 
De Winter, Xavier Mary, Elise Eeraerts, 
Kasper Bosmans, Philippe Van Wolputte, 
Fabian Rouwette, Antoine Van Impe, 
Thomas Grødal [tot 29/11]

MADmusée
Parc d’Avroy, s/n – 04 222 32 95 
ma-vr 10-17u za 14-17u
❑ Franco Bellucci [tot 20/12]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 
03 800 05 55 
di-zo 10-12u 13u-17u
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel, 
Jan Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke… [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Hoge Horizon. Bruegelland, vroeg 
21ste eeuw ‘ – Henri De Braekeleer, 
Gustave De Smet, Kati Heck, Ria 
Pacquée, Walter Swennen, Jaap Blonk, 
Sven ‘t Jolle… [tot 19/3/2015]
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Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Zeitraum’ – Thomas Bogaert, Peter 
Morrens, JCJ Vanderheyden, Daan van 
Golden, Dan Van Severen… [tot 
15/2/2015]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Persiana’ – Carla Arocha & Stephane 
Schraenen [tot 21/12] ❑ ‘Bist du bei mir’ 
– Gudrun Makelberge [tot 21/12] 
❑ ‘3D-objecten’ – Nick Ervinck, 
Technopolis [17/11 tot 23/11]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Threshold’ – Josef Albers, Carla 
Arocha & Stéphane Schraenen, Pavel 
Buchler, Alain Franco, Peter Fengler & 
Denis Tyfus, Pieter Vermeersch [15/11 
tot 21/12]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-za 12-18u zo 10-18u
❑ ‘Signes des temps. Oeuvres 
visionnaires d’avant 1914’ [tot 23/11]

Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25 
di-zo 12-18u
❑ ‘Signes de croix’ – Dan Van Severen, 
Jan Fabre, Jannis Kounellis, Luc 
Hoenraet, Antoni Tàpies… [tot 28/12]

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘J’étais bien plus heureux quand j’étais 
malheureux!’ – Adolphe Willette 
(1857-1926) [tot 11/1/2015]

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 19/4/2015] 
❑ ‘Doe stil voort… Collectiepresentatie’ 
– Jozef Peeters, Victor Servranckx, Felix 
De Boeck, Prosper De Troyer, Jos 
Léonard, Edmond Van Dooren… [tot 
19/4/2015] 
❑ ‘De Zee. Salut d’honneur Jan Hoet’ – 
Gustave Courbet, Félix Vallotton, Léon 
Spilliaert, William Blake, Georges 
Braque, Bas Jan Ader, Dirk Braeckman… 
[tot 19/4/2015]

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
❑ ‘It was like so, but wasn’t (Room II)’ 
– Michäl Aerts [tot 14/12] 
❑ ‘Wagon/Damask (Room III)’ – George 
Little [tot 14/12] ❑ ‘Collector’s Room # 
7: 35th Anniversary Edition (Room I & 
Lobby)’ [tot 14/12]

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Let’s Break the Night with Color’ – 
Hans Vandekerckhove [tot 30/11] 
❑ ‘Remember me’ – Mathieu Roquigny 
[tot 30/11] ❑ Lode Laperre [14/12 tot 
18/1/2015] ❑ Erlend Van Landeghem 
[14/12 tot 18/1/2015]

Sint-Niklaas

Vierkante Zaal/Annex, Academie voor 
Schone Kunsten
R. Van Britsomstraat – 03 780 38 70 
wo-do 14-17u, za-zo 10-12u / 14-17u
❑ ‘Indoor – Outdoor. Wedstrijd Legaat 
Leon Hulstaert 2013/Belfius-Art 
wedstrijd 2012-2013-2014’ – Angèle 
Dessauw, Martine Van Duyse, Patrick 
Couder, Alexandra Cool, Charlotte 
Dupont… [tot 30/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Suivez la vague du vent’ – Kris 
Fierens & Tinka Pittoors [tot 28/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘Foto-jaarproject’ – Elisabeth Ida 
Mulyani [tot 12/5/2015] 
❑ ‘In de wind’ – Alice Tomaselli [tot 
8/1/2015] 
❑ ‘De Wand’ – Vladimir Girz [tot 31/12] 
❑ ‘Arte povera A–Z. Deel 2’ – Giovanni 
Anselmo, Gilberto Zorio [21/11 tot 
14/12] 
❑ ‘In de wind’ – Kato Six [9/1 tot 9/4]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-vr 11-18u vr 11-20u
❑ ‘The weather was good’ – Bart Van 
Dijck [5/12 tot 22/2/2015]

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
do-zo 14-18u
❑ ‘MER. Sation 7’ – Sebastien Capouet 
& Kristien Daem [tot 4/1/2015] 
❑ ‘ZWMN’ – Marcel Berlanger [tot 
4/1/2015] ❑ ‘Un chat dans un sac’ – 
Emmanuelle Quertain [tot 4/1/2015]

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
❑ ‘Hintersteg’ – Sarah Westphal [tot 
30/11] ❑ ‘Groepstentoonstelling 
laureaten Provinciale Prijs voor 
Beeldende Kunst West-Vlaanderen 2014’ 
– Lisa Spilliaert, Joachim Coucke, 
Valentijn Goethals [19/12 tot 1/3/2015]

BRUTHAUS-gallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
1ste twee weekends/maand: vr.15-20u / 
za-zo: 10-18u
❑ ‘Gap Fillers’ – Joachim Coucke [6/12 
tot 11/1/2015]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u
❑ Ad Van Campenhout, Carina Diepens, 
Jo De Smedt, Christian Van Haesendonck 
[tot 16/11] ❑ ‘Abulafia Etcetera’ – 
Werner Cuvelier, Norman Diworth, Lore 
Van Elslande, Dirk Verhaegen [11/1 tot 
15/2]

Willebroek

C.C. De Ster
Torenstraat 6 – 03/866 92 90 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Slaan, snijden en kappen’ – Mark 
Cloet – Herman De Cuyper [tot 14/12]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Modern Icons. Painting from the 
Ludwig Collection’ – Jirí Georg Dokoupil, 
Chuck Close, Franz Gertsch, Roy 
Lichtenstein… [tot 18/2/2015] 
❑ ‘Videozone: Transoxiana Dreams’ 
– Almagul Menlibayeva [16/11 tot 
22/2/2015] 
❑ Michael Dean [16/11 tot 31/1/2015] 
❑ ‘Eastwards. Freedom, Borders, 
Projections’ – A.R. Penck, Dan 
Perjovschi, Vadim Zacharov, Werner 
Büttner, Boris Orlov… [16/11 tot 
22/2/2015]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ ‘Preis für Junge Kunst’ – Andreas 
Greiner, Karl Philips, Arjan Stockhausen 
[tot 30/11] 

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241 479 800 
di-zo 12-18u, wo 12-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Time is on your side’ – Dennis Stock 
[tot 25/1/2015]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ ‘40|10 Bilderwechsel: 40 years 
collection – 10 years Museum Frieder 
Burda’ [tot 15/2/2015]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ Eva Kot’átková [tot 28/2/2015]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Schwindel der Wirklichkeit. 
Ausstellung, Veranstaltungen, 
Metabolisches Büro zur Reparatur von 
Wirklichkeit’ [tot 14/12]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
vr-wo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Menzel’s Soldiers. Images of War’ [tot 
18/1/2015] ❑ Gottfried Lindauer [20/11 
tot 12/4/2015]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Sensing the Future – the Media and 
the Arts’ – László Moholy-Nagy 
(1895-1946) [tot 12/1/2015] 
❑ ‘Kabinettausstellung Europäischen 
Monats der Fotografie’ – Etel 
Mittag-Fodor (1905-2005) [tot 24/11]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Blind Spot’ – Serhij Zhadan, Mykola 
Ridnyi [tot 30/11]
❑ ‘How Tomorrow Looks From Here ‘ – 
Stephen Willats [tot 20/12]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Wall Works’ – Sarah Morris, Nasan 
Tur, Robin Rhode, Friederike Feldmann, 
Katharina Grosse… [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Official Welcome’ – Bernadette 
Corporation, Cosima von Bonin, Jutta 
Koether, Michael Krebber, Andrea Fraser, 
Christopher Williams, Heimo Zobernig 
[tot 18/1/2015] ❑ ‘A-Z. The Marzona 
Collection. Conceptual art of the 1960s 
and 1970s and the contemporary 
relevance of works from this era’ [tot 
31/8/2016] ❑ ‘Ernste Spiele 
(2009-2010)’ – Harun Farocki [tot 
18/1/2015] ❑ ‘Parergon’ – Mariana 
Castillo Deball [tot 1/3/2015]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-zo 10-18u, 1ste wo/maand: 10-22u
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot 
21/3/2015] 
❑ Annette Messager [tot 22/3/2015]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘TAU. A project by the class of 
professor Katharina Grosse’ [29/11 tot 
31/12/2015]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Lichten’ – Thomas Ruff [tot 
11/1/2015]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘White Noise’ – Christiane 
Baumgartner [tot 8/2/2015] 
❑ ‘Inside the Speaker’ – Katharina 
Grosse [tot 1/2/2015] 
❑ Vera Lutter [tot 15/2/2015] ❑ ‘Putti, 
witches and naked men. Drawings by 
Theodor Mintrop’ [tot 15/2/2015] 
❑ Christian Megert [tot 15/2/2015]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Monet, Gauguin, van Gogh… 
Inspiration Japan’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Du kommst auch noch in Mode. 
Posters’ – Martin Kippenberger [tot 
18/1/2015] ❑ ‘Deposit’ – Yann Mingard 
[tot 18/1/2015]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ Tobias Rehberger [tot 23/11] 
❑ ‘Obsessionen und surreale Welten 
Arbeiten aus der Graphischen Sammlung 
der Stadt Esslingen am Neckar’ [tot 
11/1/2015] ❑ ‘Everything but the 
kitchen sink’ – Mathieu Mercier [13/12 
tot 22/2/2015]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Suomi Seven. Emerging Architects 
from Finland’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Skyward. Highrise City Frankfurt ‘ 
[tot 19/4/2015] ❑ ‘International 
Highrise Award 2014 ‘ [20/11 tot 
1/2/2015] ❑ ‘Light Air Sun: The new 
Frankfurt, photographed by Matthias 
Matzak ‘ [6/12 tot 18/1/2015]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Formen der Berührung’ – Pauline 
M’barek [tot 4/1/2015]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Everything is Inside’ – Subodh Gupta 
[tot 1/2/2015] ❑ ‘Go Away Closer’ – 
Dayanita Singh [tot 4/1/2015] ❑ ‘Boom 
She Boom. Works from the MMK 
Collection’ – Cady Noland, Rosemarie 
Trockel, Isa Genzken, Marlene Dumas… 
[tot 14/6/2015] ❑ ‘Drawing Double 
Reversal’ – Sturtevant [tot 1/2/2015]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Curtains’ – Lucy Raven [tot 23/11] 
❑ ‘Konzentration der Kräfte’ – Elif 
Erkan [6/12 tot 1/2/2015]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Pea Roads’ – Andreas Schulze [tot 
11/1/2015] ❑ Helene Schjerfbeck 
(1862–1946) [tot 11/1/2015] 
❑ ‘German Pop’ – Christa Dichgans, 
Sigmar Polke, Manfred Kuttner, Konrad 
Klapheck, Peter Roehr… [tot 8/2/2015]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘Regionale 15’ [27/11 tot 4/1/2015]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Pompeii. Gods, Myths, Man’ [tot 
11/1/2015]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Augen auf! 100 Jahre Leica 
Fotografie’ [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Secret signs. Calligraphy in Chinese 
contemporary art ‘ [tot 8/2/2015]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘The Still 
Lifes’ – Max Beckmann [tot 18/1/2015] 
❑ ‘ars viva 2014/15’ – Aleksandra 
Domanovic, Yngve Holen, James Richards 
[tot 19/2/2015]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘1979 1992 2015 Sprengel Museum 
Hannover’ [tot 15/6/2015] 
❑ ‘Zeichnung Ost’ – Christa Böhme, 
Manfred Böttcher, Dieter Goltzsche, 
Walter Libuda… [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Frauen (1997–1999)’ – Michael 
Schmidt (1945–2014) [tot 14/12] 
❑ ‘We love Britain!’ – Martin Parr [tot 
22/2/2015]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘The Unfettered Gaze. The Rasch 
Brothers and their Influences on Modern 
Architecture’ [tot 1/2/2015] ❑ ‘Good 
Prospects. New German Photography 
2014/2015’ [23/11 tot 11/1/2015]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Only a Free Individual Can Create a 
Free Society’ – Grace Schwindt [tot 
23/11] ❑ ‘APPARAT’ – Beate Engl [tot 
23/11] ❑ ‘Editions 2014-2015’ – Vittorio 
Brodmann, Laura Horelli, Sanya 
Kantarovsky & Liz Magic Laser, 
Michaela Melián, Grace Schwindt, 
Annette Wehrmann [9/12 tot 6/1/2015] 
❑ ‘Members Exhibition’ [9/12 tot 
6/1/2015]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘AppArtAward 2014 – Highlights’ [tot 
29/3/2015] ❑ ‘Planetare Allianz ‘ – Ed 
Sommer [tot 6/1/2015] 
❑ ‘ZKM_Gameplay. The Game platform 
at the ZKM. Restart the Game!’ [tot 
29/3/2015] ❑ ‘From Ackermann bis 
Zabotin. Die Städtische Galerie 
Karlsruhe as guest at the ZKM’ [tot 
29/3/2015] ❑ ‘Certain Ideas’ – 
Gianfranco Baruchello [tot 29/3/2015] 
❑ ‘Schl@gfertige Typen. Past typewriters 
throughout the ages pens and 
obsolescence. Photographs by Robert 
Bean’ [tot 6/1/2015] 
❑ ‘Civic Radar’ – Lynn Hershman Leeson 
[13/12 tot 29/3/2015]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Kopf und Körper’ – Michael 
Sailstorfer [tot 25/1/2015] 
❑ ‘In the Dark of Light’ – Tara 
Mahapatra [tot 25/1/2015]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ ‘Staub’ – Annette Kelm [tot 21/12]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘2’ – Andrea Büttner [tot 15/3/2015] 
❑ ‘Ludwig goes pop. The great Pop Art 
Collection by Peter and Irene Ludwig in 
Cologne!’ [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Outer space’ [tot 22/2/2015]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘My Tools’ – Jim Dine [tot 8/2/2015] 
❑ ‘Faltenwurf & Walzerschritt. Tanz und 
Mode im Wandel der Zeit’ [tot 9/8/2015]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Die Kathedrale. Romantik – 
Impressionismus – Moderne’ [tot 
18/1/2015]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mies van der Rohe Award’ – Rossella 
Biscotti [tot 15/2/2015] ❑ ‘Nam June 
Paik Award 2014 – newcomer award 
2012’ – Manuel Graf, Camille Henrot, 
Jon Thomson & Alison Craighead, Céline 
Berger, Ulf Aminde, Cory Arcangel [tot 
15/2/2015]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Das grafische Werk’ – Blinky Palermo 
[tot 11/1/2015] ❑ ‘Jäger & Sammler in 
der zeitgenössischen Kunst’ – Mark Dion, 
Andreas Slominski, Daniel & Geo Fuchs, 
Carsten Höller… [tot 11/1/2015]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Open Dress’ – Nairy Baghramian / 
Lukas Duwenhögger, Danh Vo, Lutz 
Bacher [tot 19/4/2015]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
wo-zo 10-18u di 10-20u
❑ ‘Canaletto – Bernardo Bellotto malt 
Europa’ [tot 18/1/2015]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1  
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Archive Gallery in Haus der Kunst’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Broken. Slapstick, 
Comedy, and Black Humor. The Goetz 
Collection at Haus der Kunst’ – Francis 
Alÿs, Rodney Graham, Julian Rosefeldt, 
Nathalie Djurberg… [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Back then, in between, and today’ – 
Georg Baselitz [tot 1/2/2015] 
❑ Mohamed Bourouissa [tot 11/1/2015] 
❑ ‘The Present Moment’ – Anri Sala [tot 
20/9/2015] 
❑ Tilo Schulz [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Zephir’ – Victor Man [tot 11/1/2015]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-21u, wo-zo 10-18u
❑ ‘Human, All Too Human’ – Otto Dix, 
Rudolf Schlichter, George Grosz, 
Christian Schad… [tot 31/12] ❑ Florine 
Stettheimer (1871–1944) [tot 4/1/2015]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Rembrandt-Titian-Bellotto: Spirit and 
Splendour of the Dresden Picture 
Gallery’ [tot 23/11] ❑ ‘Body and Soul. 
Munich Rococo from Asam to Günther’ 
[12/12 tot 12/4/2015]

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
❑ ‘Trying to become an Eagle’ – Jörg 
Immendorff [tot 17/5/2015] ❑ ‘Flowing 
Transition: selected works from the Alte 
Pinakothek in the Neue Pinakothek’ [tot 
1/3/2015] ❑ ‘I am a sender. Multiples’ 
– Joseph Beuys [tot 11/1/2015] 
❑ Stephan Melzl [tot 6/1/2015] 
❑ ‘Drawings 1910-1972’ – Jacques 
Lipchitz [tot 7/12] ❑ ‘The Magic of 
Things. Still-life photography from the 
Ann and Jürgen Wilde Foundation’ [tot 
1/3/2015] ❑ ‘Seeing Venice… Painting 
of the 18th century–Photography before 
1900 from the Dietmar Siegert 
Collection’ [tot 2/2/2015] 
❑ ‘Courbet – Daubigny. The Mystery of 
‘The Quarry of Optevoz’’ [27/11 tot 
9/3/2015] ❑ ‘El Greco and 
Expressionism’ [28/11 tot 9/3/2015] 
❑ ‘Terry Winters. Das druckgraphische 
Werk 1999-2014’ [18/12 tot 1/3/2015]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ ‘Herkules und die Hydra. 
Studioausstellung’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Der Prozess – wie Moderne entsteht. 
Erweiterte Sammlungspräsentation im 
Museum Villa Stuck’ [tot 11/1/2015] 
❑ Roger Ballen [15/11 tot 8/2/2015]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘17. Jahres- und Verkaufsausstellung’ 
[tot 25/1/2015]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Sonic Clutter’ – Tamaki Watanabe / 
Walter Zurborg [tot 23/11]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u / wo 10-20u
❑ ‘I tempi doppi’ – Tatiana Trouvé [tot 
8/2/2015]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Ausschnitt. Werke aus der Sammlung 
Böckmann’ – Gerhard Richter [tot 
22/2/2015]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ Vajiko Chachkhiani [tot 8/2/2015]

Stuttgart

Künstlerhaus Stuttgart
Reuchlinstrasse 4 B – 0711/61.76.52 
❑ ‘Future Scenarios with an Open End’ 
– Kasper Akhøj und Tamar Guimarães, 
Marwa Arsanios, Ion Grigorescu, Samir 
Harb, Yorgos Sapountzis… [tot 14/12]

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ Schirin Kretschmann [tot 10/5/2015] 
❑ ‘Rudolf and Barbara Fakler Collection. 
Part 1’ [tot 10/5/2015] 
❑ ‘Balle Balle Knalle’ – Dieter Roth 
[13/12 tot 12/4/2015]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Visions of a New World’ – Oskar 
Schlemmer (1888-1943) [21/11 tot 
6/4/2015]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘A Wandering Body. Sergio Zevallos in 
the Chaclacayo Group’ [tot 11/1/2015]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Works 1966–2014 ‘ – Imi Knoebel 
[tot 15/2/2015] 
❑ ‘RealSurreal. Masterpieces of Modern 
Photography. The New Vision 1920 
– 1950. The Siegert Collection ‘ – Wols, 
André Kertész, Hans Bellmer, Grete 
Stern, László Moholy-Nagy… [15/11 tot 
6/4/2015]

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ Roberto Cuoghi [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Où sont les sauces?’ – John M 
Armleder [tot 11/1/2015] ❑ Pierre Even 
[tot 11/1/2015]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres 
03.28.63.63.13 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Nouvelle Génération’ – Nina Beier, 
Ryan Gander, Klara Liden, Erik Van 

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘The Vikings’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Pasolini Roma’ [tot 5/1/2015] 
❑ ‘MemoryLab: The Sentimental Turn. 
Photography Challenges History’ – Erwin 
Olaf, Klaus Mettig, Nan Goldin, Nasan 
Tur, Trevor Paglen… [tot 15/12] 
❑ ‘VKhUTEMAS. A Russian Laboratory 
of Modernity. Architecture designs 
1920–1930’ [5/12 tot 6/4/2015]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Photography in World War I’ [tot 
22/2/2015]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Expansion of the Combat Zone. 
1968-2000. The Collection Part 3’ – 
Barnett Newman, Joseph Beuys, Andy 
Warhol, Katharina Sieverding, Andreas 
Gursky… [tot 31/12] ❑ ‘No Father, No 
Mother’ – Moshe Gershuni [tot 31/12] 
❑ ‘Sticks and Stones. An Intervention’ – 
David Chipperfield [tot 31/12] 
❑ ‘My Giant Colouring Book (2004)’ – 
Jake & Dinos Chapman [tot 31/12] 
❑ ‘20 Works for the 20th Century: the 
Pietzsch Collection’ – Max Ernst, Mark 
Rothko, René Magritte, André Masson, 
Jackson Pollock… [tot 31/12]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ Nairy Baghramian [13/12 tot 
25/1/2015] 
❑ Laure Prouvost [16/12 tot 23/1/2015]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 – 00 49 
521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘Gifts. New Acquisitions’ – Tony Smith, 
Olaf Nicolai, Thomas Kiesewetter, Rudolf 
Belling, Julius Bissier… [tot 23/11] 
❑ ‘Today is Tomorrow ‘ – Sophie 
Taeuber-Arp [15/12 tot 15/3/2015]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘Follies, Mehrfach’ – Gabriel Lester 
– Haegue Yang [tot 23/11] 
❑ Jana Euler [6/12 tot 22/2/2015]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Outer Space’ [tot 22/2/2015] 
❑ ‘Targets. Photographs’ – Herlinde 
Koelbl [tot 11/1/2015]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘August Macke and Franz Marc. An 
artist friendship’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Nebel im Wohnzimmer’ – Andreas 
Schulze [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Der verborgene Ort’ – Antonia Low 
[tot 11/1/2015]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘A quarrel in a far away country 
between people of whom we know 
nothing’ – Koenraad Dedobbeeler [tot 
25/1/2015]

Dortmund

Dortmunder U – Zentrum für Kunst 
und Kreativität
Leonie-Reygers-Terrasse 
(0)231.50-24723 
di,wo 11-18u do-vr 11-20u za-zo 11-18u
❑ ‘Böse Clowns’ – Christoph 
Schlingensief, The Yes Men, George 
Grosz, Laibach, Renzo Martens, Cindy 
Sherman… [tot 8/3/2015]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo/vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘One great idea. 50 years of the 
Lehmbruck Museum’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Taking a Stand against War. Anti-War 
Sculpture from Lehmbruch to Today’ [tot 
7/12] ❑ ‘Sculpture 21st’ – Antony 
Gormley [22/11 tot 18/1/2015]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ Barbara Klemm / Stefan Moses [tot 
18/1/2015]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Ici’ – Saâdane Afif [tot 23/11] 
❑ ‘Breaking Bad By Baking Bread’ – 
Andreas Fischer [tot 23/11] 
❑ ‘Containers & Acoustics. We‘re in it 
together, you‘re in it alone’ – Vaast 
Colson [tot 23/11] 
❑ Lili Dujourie [tot 23/11] 
❑ ‘10 Jahre Hubertus Schoeller Stiftung’ 
[tot 23/11] ❑ Hans Jörg Glattfelder/
Daniel Bisig [tot 15/2/2015] 
❑ ‘We Fragment, Collect and Narrate’ 
[7/12 tot 22/2/2015] 
❑ ‘Verbrannte Erde: Second Salvage’ – 
Sam Lewitt [7/12 tot 15/2/2015]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-zo 10-18u, 1ste wo/maand: 10-22u
❑ ‘To Egypt! The Travels of Max Slevogt 
and Paul Klee’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Cabaret Crusades’ – Wael Shawky [tot 
4/1/2015]



De Witte Raaf  – 172 / november – december 2014 Ondertussen 25

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19 
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘In A Landscape’ – Ina van Zyl [tot 
13/12] ❑ Toon Verhoef [17/1 tot 21/2]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Gliding’ – Myne Søe-Pedersen [tot 
26/11] ❑ ‘From recto to verso’ – Koos 
Breukel, Rineke Dijkstra, Marjaana 
Kella, Johan van der Keuken, Céline van 
Balen en Frans Zwartjes [tot 26/11] 
❑ ‘On the Stairs’ – Steel Stillman [29/11 
tot 27/12] 
❑ ‘Klucht van de jacht’ – Eric Giraudet 
de Boudemange [29/11 tot 27/12]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘De Marseillaise(s) / vijftien jaar 
verzamelen door directeur Els Barents’ 
– Valérie Belin, Jacqueline Hassink, 
Naoya Hatakeyama, Sarah Jones, Rob 
Nypels, Thomas Ruff, Candida Höfer… 
[tot 7/12] 
❑ ‘Dancing Light / Let it move you…’ 
[13/12 tot 8/3/2015]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Masterpieces from the Howard 
Greenberg Collection ‘ [tot 11/1/2015]

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ ‘Balloon’ – Beat Zoderer [tot 30/11]

Rijksmuseum
Museumstraat 1 – 020 6747 000 
ma-zo 9-17u
❑ ‘Modern Times. Fotografie in de 20ste 
eeuw’ [tot 11/1/2015]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘20 Years Slewe: On Paper ‘ [tot 
22/11] 
❑ ‘Inner Space Outer Space’ – Michael 
Jacklin [27/11 tot 27/12] 
❑ ‘Vooruitsig’ – Robbert-Jan Gijzen 
[10/1 tot 14/2]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Bad Thoughts. Collectie Martijn en 
Jeannette Sanders’ – David Claerbout, 
Gilbert & George, Anton Henning, 
Anselm Kiefer, Cindy Sherman… [tot 
11/1/2015] 
❑ ‘On the Move. Verhalen in hedendaagse 
fotografie en grafische vormgeving. 
Nieuwe aanwinsten voor Amsterdam’ [tot 
18/1/2015] 
❑ ‘The Image as Burden ‘ – Marlene 
Dumas [tot 4/1/2015] 
❑ ‘How Far How Near – de wereld in het 
stedelijk ‘ [tot 1/2/2015] 
❑ ‘De Best Verzorgde Boeken 2013’ [tot 
15/2/2015] 
❑ ‘Superbox. Aanwinsten vormgeving’ 
[tot 15/2/2015] 
❑ ‘Trouw Invites…’ – Cara Francis, Karl 
Scholz, Larissa Velez-Jackson, Gillian 
Walsh, Collective Settlement… [tot 
30/11]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ Emo Verkerk [13/12 tot 24/1/2015]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 – 06 
100 875 43 
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑ ‘Salina (vloer sculptuur van zout)’ – 
Annemarie van Splunter [tot 30/11] 
❑ ‘Im November is est Still, weil alle 
schlafen oder in Afrika sind (video)’ – 
Carl Schroder [tot 30/11]

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] 
❑ ‘Fragment’ – Miroslaw Balka [tot 
18/1/2015] ❑ ‘Assessing Reasons for 
Failure’ – Collectief Suze May Sho [tot 
18/1/2015] ❑ ‘Realms of Memory’ – 
Anne Wenzel, Raquel Maulwurf, Dieuwke 
Spaans [tot 11/1/2015]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘In Beweging. Over de relatie Hans 
Richter, Malevitsj en Van Doesburg’ [tot 
30/11]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27 
di-zo 13-17u
❑ ‘Lucebert. Thuis in Bergen’ [18/11 tot 
12/4/2015]

Lieshout, Angela Bulloch, Tom Burr… 
[tot 31/12] ❑ ‘Latin Lovers. Arte Povera 
dans la collection du Frac. Exposition 
hommage à Jan Hoet’ [tot 29/3/2015] 
❑ ‘Annaba. Territoires de jeunesse’ – 
Marie-Noëlle Boutin [tot 7/12]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
wo-zo 14-19u
❑ ‘Art in Pop’ – Captain Beefheart/ 
Don van Vliet, Daniel Johnston, David 
Thomas/Pere Ubu, Malcom McLaren, 
Tony Oursler, Philippe Katerine… [tot 
4/1/2015] ❑ ‘Doom: Surface Contrôle’ 
– Mathis Altman, Jared Madere , Olga 
Balema et Max Brand… [tot 4/1/2015]

Lens

Louvre Lens
rue Georges Bernanos – 03 21 18 62 62 
7-21u
❑ ‘La Galerie du Temps: 70 œuvres pour 
l’Antiquité, 45 œuvres pour le Moyen 
Âge et 90 œuvres pour les Temps 
modernes’ [tot 31/12/2017] ❑ ‘30 ans 
d’acquisitions en Nord-Pas de Calais. 
Carte blanche aux musées de la région’ 
[tot 1/6/2015] ❑ ‘Des animaux et des 
pharaons: le règne animal dans l’Égypte 
ancienne’ [5/12 tot 9/3/2015]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-vr 11-18u za 10-20u zo 10-18u
❑ ‹Écho d’échos : Vues plongeantes, 
Travail in situ’ – Daniel Buren [tot 
31/12] ❑ ‘Phares. Collections du Centre 
Pompidou, Musée national d’art 
moderne’ [tot 1/1/2016] ❑ ‘1984-1999 
La Décennie’ – Dominique Gonzalez-
Foerster, Liam Gillick, Hans Ulrich 
Obrist, Michel Houellebecq, David 
Lynch… [tot 2/3/2015] ❑ ‘Formes 
Simples’ – Auguste Rodin, Constantin 
Brancusi, Fernand Léger, Marcel 
Duchamp, Ernesto Neto… [tot 5/1/2015]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Modernités plurielles de 1905 à 
1970’ [tot 26/1/2015] ❑ ‘Une histoire. 
Art, architecture et design des années 
1980 à nos jours’ [tot 7/3/2016] 
❑ ‘La peinture, même’ – Marcel 
Duchamp [tot 5/1/2015] 
❑ Frank Gehry [tot 26/1/2015] 
❑ Latifa Echakhch [tot 26/1/2015] 
❑ ‘Duras Song’ – Marguerite Duras 
(1914-1996) [tot 12/1/2015] 
❑ ‘Rythmes sans fin’ – Robert Delaunay 
[tot 12/1/2015] ❑ ‘Jacques-André 
Boiffard. La parenthèse Surréaliste’ [tot 
2/2/2015] ❑ Jeff Koons [26/11 tot 
27/4/2015] ❑ ‘Transformations. 100 
diplômes pour les industries de la 
création’ [29/11 tot 6/12]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Les Habitants. An idea by Guillermo 
Kuitca’ – Tarsila Do Amaral, Francis 
Bacon, Vija Celmins, Guillermo Kuitca, 
David Lynch, Artavazd Pelechian, Patti 
Smith [tot 22/2/2015] ❑ ‘Musings on a 
Glass Box’ – Diller Scofidio + Renfro en 
collaboration avec David Lang et Jody 
Elff [tot 22/2/2015]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill 
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ Niki de Saint Phalle (1930-2002) [tot 
2/2/2015] ❑ Katsushika Hokusai 
(1760-1849) [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Haïti. Deux siècles de création 
artistique’ [19/11 tot 15/2/2015]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ Garry Winogrand [tot 8/2/2015] 
❑ ‘Inventer le possible. Une vidéothèque 
éphémère’ – Wim Catrysse, Allan Sekula; 
Hito Steyerl, Els Opsomer, Peter Friedl… 
[tot 8/2/2015] ❑ ‘Traces d’un exil’ – 
Nicolás Muller (1913-2000) [22/11 tot 
31/5/2015]

La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 
01 40 01 08 81 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘La Chambre des Fantasmes’ – Isabelle 
Roy [tot 18/1/2015] ❑ ‘Collection d’Art 
Brut – Bruno Decharme’ [tot 18/1/2015]

Le Bal
6, Impasse de la défense 
wo,vr-za 12-22u
❑ Dirk Braeckman [tot 4/1/2015]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Montage des attractions/Fröbel 
fröbelé (1836-1852 : Les jeux éducatifs 

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
❑ ‘Les Temps Inachevés’ – Patrick 
Bernatchez [tot 4/1/2015] 
❑ ‘plan, coupe, FAÇADE 1:1,5’ – 
Philippe Nathan [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Macrostructure’ – Eric Schockmel 
[tot 4/1/2015]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ István Csákány [tot 8/2/2015] 
❑ ‘Solides Fragiles’ – Blinky Palermo, 
Fred Sandback, Karin Sander, Zilvinas 
Kempinas… [tot 8/2/2015] ❑ ‘S’inventer 
autrement’ – Sylvie Blocher [tot 
25/5/2015] ❑ ‘I’m a giant lost in the 
middle of a burned forest’ – Rui Moreira 
[tot 8/2/2015] ❑ ‘Art & Me. Collection 
Mudam’ [tot 15/2/2015]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 11-17u
❑ ‘Nachtvangst. Sculpturen’ – Heringa/
Van Kalsbeek [tot 11/1/2015]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘De Vierkantigste Rechthoek. Tom 
Barman ziet alle hoeken van een eeuw 
Belgische kunst’ – Jean Brusselmans, 
Roger Van Akelyen, Walter Swennen, 
Dirk Braeckman, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Xavier Mary, Nel Aerts… 
[tot 4/1/2015]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Agatha Zethraeus. Vriendin, leerling 
en model van Piet Mondriaan’ [tot 
25/1/2015]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Hidden Picture. 40 jaar kunst 
verzamelen bij ING’ – Carel Willink, 
René Daniëls, Roni Horn, Paul Geelen, 
Ana Navas… [tot 4/1/2015] ❑ ‘Traces 
– 100 Years Asger Jorn’ [tot 18/1/2015]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
op afspraak
❑ ‘from stock: herman de vries, all 
periods’ [tot 24/1/2015]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Alberto Carrera Blecua [tot 22/11] 
❑ Mapi Rivera [29/11 tot 21/12]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Three Exchanges’ – Zachary 
Formwalt [27/11 tot 15/1/2015]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘When Elephants Come Marching In: 
Sixties Echoes in Today’s Art’ – Walter 
De Maria, gerlach en koop, Jan van de 
Pavert, Roland Schimmel, Melanie 
Bonajo… [tot 11/1/2015]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68 
ma-zo 10-17u
❑ ‘Magisch Afrika, maskers en beelden 
uit Ivoorkust’ [tot 15/2/2015]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
ma-zo: 11-18u vr: 11-21u
❑ ‘Solid Light Films and Other Works 
(1971-2014) ‘ – Anthony McCall [tot 30/11]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Close Surrounding’ – JH Engström [tot 
10/12] ❑ ‘Under Construction. New 
Positions in American Photography’ – 
Jessica Eaton, Joshua Citarella, Matt Lipps, 
Sara VanDerBeek, Owen Kydd… [tot 
10/12] ❑ ‘Disguise and Deception’ – Anika 
Schwarzlose [tot 23/11] ❑ ‘Street 
Photographer ‘ – Vivian Maier (1926-2009) 
[tot 28/1/2015] ❑ ‘Photography for the 
Afterlife: Alluring Hell ‘ – Araki Ojo Shashu 
[19/12 tot 11/3/2015]

du Kindergarten de Friedrich Fröbel)’ – 
Aurélien Froment [tot 7/12] 
❑ ‘Tombeau idéal de Ferdinand Cheval 
(Une exposition grandeur nature)’ [tot 
7/12]

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] ❑ ‘Flux’ – David Altmejd [tot 
1/2/2015] ❑ ‘Les couleurs de 
l’abstraction’ – Sonia Delaunay [tot 
22/2/2015]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur  
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Charles Lameire (1832-1910), 
familièrement inconnu’ [tot 25/1/2015] 
❑ ‘Sade. Attaquer le soleil’ – Goya, 
Géricault, Ingres, Rops, Rodin, Picasso… 
[tot 15/1/2015] 
❑ ‘7 ans de réflexion. Dernières 
acquisitions’ [18/11 tot 22/2/2015]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘Art contemporain: Sous le plus grand 
chapiteau du monde’ – Claude Lévêque 
[tot 4/1/2016] ❑ ‘Invention au Louvre’ 
– Mark Lewis [tot 5/1/2015] 
❑ ‘Le Maroc médiéval. Un empire de 
l’Afrique à l’Espagne’ [tot 19/1/2015] 
❑ ‘Voyages’ – Philippe Djian [27/11 tot 
23/2/2015]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
di-do 10-19u, ma/vr: 10-22u, 
za-zo 9-20u
❑ ‘Paul Durand-Ruel (1831–1922). 
Le pari de l’impressionnisme’ – Durand-
Ruel, Manet, Monet, Renoir… [tot 
8/2/2015]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50 
wo-ma 9u30-17u
❑ ‘Objets dans la peinture, souvenir du 
Maroc’ – Eugène Delacroix [tot 2/2/2015]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Inside’ – Mark Manders, Bruce 
Nauman, Artur Zmijewski, Ryan Gander, 
Christian Boltanski, Peter Buggenhout… 
[tot 11/1/2015] ❑ ‘In low resolution’ 
– David Maljkovic [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Jean-Marie Appriou’ –Piotr Bosacki, 
Ajay Kurian, Anna Maria Maiolino, 
Robertas Narkus, Georgia Sagri, … [tot 
23/11] ❑ Enrique Ramírez [tot 23/11] 
❑ Shahryar Nashat [tot 23/11] 
❑ ‘L’ expo des 30 ans’ – Canal + Xavier 
Veilhan [tot 28/11]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘De Ingres à Polke, 7 chefs d’œuvre du 
musée des Beaux-Arts de Nantes’ [tot 
11/1/2015] ❑ ‘Le Festin de Balthazar. 
Redécouverte et restauration du tableau 
de Claude-Guy Hallé’ [tot 11/1/2015]

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Vase en porcelaine de Sèvres’ – Jean 
Arp, Pierre Charpin, Naoto Fukasawa… 
[tot 24/11] ❑ ‘Collections permanent/
provisoire – un objet pas si ennuyeux que 
ça, la sculpture?’ [tot 24/11] 
❑ ‘Ornement et obsession’ – Elmar 
Trenkwalder [tot 24/11]

Groot-Brittannië
Bristol

Arnolfini
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑ ‘These Are Just Things I Say, They Are 
Not My Opinions’ – Josephine Pryde 
[21/11 tot 22/2/2015] ❑ Willem de 
Rooij [21/11 tot 8/2/2015]

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-16u20
❑ ‘The Modern Lens: International 
Photography and the Tate collection’ [tot 
10/5/2015]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘Mindplace Thoughtstream’ – Shana 
Moulton [tot 30/11]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Nude Animal Cigar’ – Paul Kooiker 
[tot 11/1/2015]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
vr-zo 13-19 (en op afspraak)
❑ ‘Tomorrow Never Lies’ – Jakob de 
Jonge / Willem Speekenbrink [tot 16/11] 
❑ ‘Meeting Point’ – Kevin Bauer, Harry 
Markusse, Marisa Rappard [22/11 tot 
21/12] ❑ ‘schilderijen’ – Lars Weller 
[10/1 tot 8/2]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Fremdhaus – schilderijen, installatie’ 
– Andrea Freckmann, Theun Govers 
[15/11 tot 21/12]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ Kees de Goede/Ton Kraayeveld/Hans 
van der Ham [15/11 tot 17/12] 
❑ David Bade/Rinke Nijburg/Hamid El 
Kanbouhi [20/12 tot 28/1/2015]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘The Vincent Award’ – Pierre Huyghe, 
Manfred Pernice, Willem de Rooij, Anri 
Sala, Gillian Wearing [tot 1/2/2015]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
di-vr 11-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Locus. Upcoming Iranian Artists 
Abroad’ [tot 22/11] ❑ ‘Devils and Angels. 
Europese Volksrituelen’ – Friso Spoelstra 
[28/11 tot 24/1/2015]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Memento mori. Damien Hirst in 
dialoog met Rodolphe Bresdin en Odilon 
Redon’ [tot 30/11] ❑ ‘De Ateliers Debuut 
Serie’ – Alex Dordoy [tot 23/11] 
❑ Mark Rothko (1903-1970) [tot 
1/3/2015] ❑ ‘Klei! Een eeuw keramiek 
aan de Gerrit Rietveld Academie’ [tot 
12/4/2015] ❑ Emo Verkerk [15/11 tot 
15/2/2015]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B  
070 3609428 
wo-za 12-17u laatste zo/maand (of op 
afspraak)
❑ ‘Everything and Nothing. Schilderijen 
en video’s’ – Ryan Mendoza [tot 20/12] 
❑ ‘Rimbaud in het Rijksmuseum. 
Schilderijen en werk op papier ‘ – 
Richard Bouwman [11/1 tot 22/2]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Dromer’ – Adri van Rooijen [tot 
8/2/2015] ❑ ‘Space of Imagination. 
Foto’s en fotosculpturen’ – Krystyna 
Ziach [tot 8/2/2015] ❑ ‘Transformatie. 
Roemeense beeldhouwkunst 25 jaar na 
de revolutie’ [tot 8/2/2015]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘The Element of Surprise. Een project 
met de Willem de Kooning academie’ 
– 20-24u [20/11 tot 20/11] 
❑ ‘Hijacking Karma #two’ – 20-24u 
[4/12 tot 4/12] 
❑ ‘Damagomi’ – Floris Schönfeld [17/1 
tot 1/3]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘A Glass Darkly’ – Iman Issa, Imogen 
Stidworthy, Katleen Vermeir & Ronny 
Heiremans, Metahaven, Natascha Sadr 
Haghighian & Rashad Becker, Noam 
Toran [tot 23/11] ❑ ‘Ondertussen: Johan 
Nieuwenhuize’ [tot 21/12] ❑ Ângela 
Ferreira [6/12 tot 22/2/2015]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘More’ – Simona Denicolai & Ivo 
Provoost [tot 6/12] 
❑ ‘Morir Soñando’ – Massimo Grimaldi 
[12/12 tot 24/1/2015]

Eindhoven

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Staging the message. The open work 
of Jan van Toorn’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Theodora Niemeijer prijs 2014: The 
Fall. Transition into the better ‘ – Sachi 
Miyachi [tot 29/3/2015] ❑ ‘Mix Match 
Museum. zes collecties, zes musea, jouw 

❑ ‘Organic Planes’ – Lygia Clark [tot 
4/1/2015] ❑ ‘The Event Sculpture’ – 
Ceal Floyer, Roman Signer, Urs Fischer, 
Lara Favaretto… [tot 8/3/2015] 
❑ Dorothy Annan and Trevor Tennant [tot 
1/3/2015]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ – 
Carlos Cruz-Diez [tot 31/12/2015] 
❑ ‘Display: A Needle Walks into a 
Haystack’ – Naum Gabo, Sherrie Levine, 
Susan Hiller, Nan Goldin, Gabriel 
Orozco… [tot 21/3/2015] 
❑ ‘Liverpool Biennial: A Needle Walks 
into a Haystack Works from the Tate 
collection display’ [tot 21/3/2015] 
❑ Gretchen Bender [tot 8/2/2015] 
❑ Gretchen Bender [tot 8/2/2015] 
❑ ‘Transmitting Andy Warhol’ [tot 
8/2/2015]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Chamberlin, Powell & Bon Architects’ 
[tot 22/3/2015] ❑ ‘Constructing Worlds: 
Photography and Architecture in the 
Modern Age’ [tot 11/1/2015] 
❑ Walead Beshty [tot 8/2/2015]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ Anselm Kiefer [tot 14/12] 
❑ ‘100 Buildings – 100 Years. Views of 
British Architecture since 1914’ [tot 
1/2/2015] ❑ Giovanni Battista Moroni 
[tot 25/1/2015] ❑ Allen Jones RA [tot 
25/1/2015] ❑ ‘Black and White Gothic’ 
– Charles Stewart (1915–2001) [20/12 
tot 15/2/2015]

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] 
❑ ‘Reception, Rupture and Return: The 
Model and the Life Room’ [tot 
19/4/2015] ❑ ‘The Darks’ – Ruth Ewan 
and Astrid Johnston [tot 21/3/2015] 
❑ ‘Turner colour experiments’ – Olafur 
Eliasson [tot 25/1/2015] ❑ ‘Late Turner: 
Painting Set Free. The work created 
between 1835-1851’ – J.M.W. Turner 
[tot 25/1/2015] ❑ ‘William Hazlitt: 
Through the Eyes of a Critic’ [tot 
5/4/2015] ❑ ‘BP Spotlight’ – Marlow 
Moss [tot 22/3/2015] ❑ ‘Turner Prize 
2014’ – Duncan Campbell, Ciara Phillips, 
James Richards, Tris Vonna-Michell [tot 
4/1/2015] ❑ ‘BP Spotlight’ – Karen 
Knorr [tot 29/3/2015] ❑ ‘BP Spotlight’ 
Spaces of Black Modernism: London 
1919–39 [tot 29/3/2015] 
❑ ‘BP Spotlight: TV Interruptions’ – 
David Hall [tot 29/3/2015] 
❑ ‘BP Spotlight’ – Caroline Achaintre 
[tot 3/5/2015] ❑ ‘Turner Prize 1991: 
Anish Kapoor’ [tot 8/12]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Alibis’ – Sigmar Polke (1963–2010) 
[tot 8/2/2015] ❑ ‘I Don’t Know. The 
Weave of Textile Language’ – Richard 
Tuttle [tot 6/4/2015] ❑ ‘Conflict, Time, 
Photography’ [26/11 tot 15/3/2015]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Regrets’ – Jasper Johns [tot 14/12] 
❑ ‘The Radical Nude’ – Egon Schiele 
[tot 18/1/2015]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Wedding Dresses 1775-2014’ [tot 
15/3/2015] ❑ ‘Disobedient Objects. The 
powerful role of objects in movements for 
social change’ [tot 1/2/2015] ❑ ‘Horst: 
Photographer of Style’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Constable: The Making of a Master’ 
[tot 11/1/2015] ❑ ‘Russian Avant-garde 
Theatre 1913-1933 ‘ [tot 25/1/2015]

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] 
❑ ‘Mike Nelson selects from the V-A-C 
Collection’ [tot 30/11] 
❑ ‘Sculptors’ Papers from the Henry 
Moore Institute Archive’ [tot 23/2/2015] 
❑ ‘Mimeographica Alphabetica’ – Fraser 
Muggeridge [tot 30/11] ❑ ‘I Dont Know. 
The Weave of Textile Language’ – 
Richard Tuttle [tot 14/12] ❑ ‘Adventures 
of the Black Square: Abstract Art and 
Society 1915-2015’ [15/1 tot 6/4]

Perry van Amstel werken op papier | Robert Verhaaf schilderijen /sculpturen
Ateliers BaZtille, Zoetermeer 15 t/m 30 November 2014
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tentoonstelling!’ [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Elisabeth Tonnard. Kunstenaarsboeken 
2003-2014’ [tot 30/1/2015] 
❑ ‘Bekentenissen van de Imperfecte. 
1848 – 1989 – Vandaag’ – Liam Gillick, 
Constant, Jeremy Deller, Alexandra Pirici 
& Manuel Pelmus, John Ruskin, 
Wendelien van Oldenborgh… [22/11 tot 
22/2/2015]

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘Paden naar het Paradijs. Een roman 
in twaalf zalen van schrijver Atte 
Jongstra’ [tot 22/3/2015] 
❑ ‘Leven tussen kunst. De verzameling 
van Marina Eshuis’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Jan van Eyck, Rogier van der Weyden 
en de ontdekking van de wereld’ [tot 
4/1/2015] ❑ ‘Aesthetic Revolt’ – Anne 
Wenzel [tot 12/4/2015] ❑ ‘Alexander 
Roslin (1718-1793). Portrettist van de 
aristocratie’ [tot 12/4/2015]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Collectie’ [tot 31/12] ❑ ‘Het 
kunstlievend genootschap Pictura’ [tot 
14/12] ❑ Abe Kuipers [tot 4/1/2015] 
❑ Nacho Carbonell & Maartje Korstanje 
[22/11 tot 22/3/2015] ❑ ‘David Bowie is’ 
[12/12 tot 13/3/2015] ❑ ‘Het geheim 
van Dresden. Van Rembrandt tot 
Canaletto’ [13/12 tot 25/5/2015]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Large As Life’ – Michel Auder [tot 
30/11] ❑ ‘On Something New / Dirt in a 
Hole’ – Christian Friedrich [tot 30/11] 
❑ ‘The Common Sense’ – Melanie 
Gilligan [13/12 tot 1/3/2015]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Emoties. Geschilderde gevoelens in de 
Gouden Eeuw’ [tot 15/2/2015]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘Tekeningen’ – Philip Akkerman [tot 
1/3/2015] 
❑ ‘Op het eerste gezicht’ [tot 8/2/2015]

Heerlen

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200 
ma-vr 9-17u
❑ ‘Collectiepresentatie Schunck’ [tot 
26/1/2015]

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] 
❑ ‘Unbuilt Heerlen’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘David Bade tekent Heerlen onder de 
tafel’ [tot 30/11]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
ma-okt: di-zo 11-17u / nov-feb: do-zo 
11-17u
❑ ‘Weapons of Choice’ – Yasser 
Ballemans [tot 8/2/2015] 
❑ ‘A’dams en Eva’s. Late portretten’ 
– Paul Citroen [tot 8/2/2015]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ Raoul Dufy (1877-1953) [tot 
11/1/2015]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ Gerrit Benner [tot 1/3/2015]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Collectiepresentatie 1880-1950’ – 
Floris Verster, Menso Kamerlingh Onnes, 

Jan Toorop, Theo van Doesburg, Harm 
Kamerlingh Onnes… [tot 31/12] 
❑ ‘Een deftige parade. De selectie van 
Rudi Fuchs’ [tot 31/5/2015]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Laureaat Bonnefanten Award for 
Contemporary Art 2014’ – Laura Lima 
[tot 11/1/2015] ❑ ‘Beating around the 
bush Episode #4’ – Zackary Drucker & 
Rhys Ernst, Jutta Koether, Maha 
Maamoun, Ed Templeton, Aline 
Thomassen… [tot 8/2/2015]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u,
❑ ‘The Unwritten’ – Adela Babanova, 
Zachary Formwalt, Annie Kevans, Gert 
Jan Kocken, Carlos Motta, Óscar Muñoz, 
Song Ta, Koki Tanaka, Günter K.‘s 
‘Margret’ collectie [tot 23/11]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘The Gardens of Sardinia, Cyprus and 
Jerusalem’ – Paolo Chiasera [tot 14/12] 
❑ ‘The story of a different thought, 2014’ 
– Charlotte Moth [tot 14/12]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Tasten in het duister. Hoe een verloren 
Van Reymerswale wordt herontdekt’ 
– Zachary Formwalt, Katja Mater, Marijn 
van Kreij, Christian Jankowski, Maarten 
Vanden Eynde… [tot 1/3/2015]

Oost-Souburg

Stichting IK
Vissingsestraat 239 a – 06 113 666 96 
za-zo 12-17u (en op afspraak)
❑ Tanya Long [tot 23/11]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
13/12] ❑ ‘Almost Nature’ – Gerco de 
Ruijter [tot 23/11] 
❑ ‘Kunstbroeders. Het schildersgeslacht 
Kruseman’ [14/12 tot 15/3/2015]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Sufficient Force. Minimal art, 
conceptual art en land art. De 
avontuurlijke geest van de Amerikaanse 
avant-garde kunst uit de jaren zestig’ [tot 
22/3/2015] 
❑ Armando [15/11 tot 22/3/2015]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Order & Chaos’ – Jonas Ohlsson, 
Martha Colburn, Rik Meijers, Gijs 
Assmann, Bonno van Doorn [29/11 tot 
8/2/2015]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Structuralisme’ – Ed van der Elsken, 
Johan van der Keuken, Aldo van Eyck, 
Piet Blom, Theo Bosch, Joop van Stigt en 
Jan Verhoeven. Herman Hertzberger… 
[tot 11/1/2015] 
❑ ‘Nachtvlinders. Verrassende vondsten 
uit de collectie #2’ – Studio Makkink & 
Bey, Timon van der Hijden, Onno Greiner, 
Hendrik Wijdeveld, Herman 
Hertzberger… [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Prix de Rome Architectuur 2014’ 
– Steven Delva, Florian Idenburg, 
Marieke Kums, Kees Lokman, Donna van 
Milligen Bielke, Jasper Nijveldt, Tim 
Prins en Max Cohen de Lara, David 
Mulder (XML) [tot 4/1/2015] 
❑ ‘New Material Award 2014’ [20/11 tot 
4/1/2015]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘Home Builders & New Homes’ – 
Lieke Snellen [tot 13/12]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Rudolf Steiner (1861-1925). 
Alchemie van het alledaagse’ [tot 
11/1/2015] ❑ ‘Museum to Scale 1/7. 
Een initiatief van de Belgische 
galeriehouder Ronny Van de Velde’ – 
Pierre Alechinsky, Dirk Braeckman, Ann 
Veronica Janssens, Jan de Cock, Rinus 
Van de Velde… [tot 7/12] ❑ ‘Raindrop’ 
– Myungsu Seo [tot 8/2/2015]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ ‘Het verraad van de 
voorstelling ‘ – René Magritte, René 
Daniels, Daan van Golden, David 
Hockney [tot 8/3/2015] ❑ Sef Peeters 
[tot 25/1/2015] ❑ ‘Sensory Spaces 5’ – 
Siobhán Hapaska [tot 25/1/2015] 
❑ ‘Studio Wieki Somers – Ongewoon 
gewoon’ [tot 11/1/2015] ❑ ‘Helen Frik 
– The Trophy as Used by the Artist’ [tot 
6/4/2015] ❑ Melanie Smith [tot 
11/1/2015] ❑ ‘Wassende Bogen’ – 
Richard Serra [tot 11/10/2015]

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] ❑ ‘Dark Knees’ – Mark 
Cohen [tot 11/1/2015] ❑ ‘Concrete 
Wilderness’ – Marie-José Jongerius [tot 
30/11] ❑ ‘Nederland in 100 
verjaardagen’ – Ilvy Njiokiktjien [tot 
11/1/2015]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44 
vr-zo 13-18u
❑ ‘Sculptuur. ‘Plastische gebeurtenissen’ 
(Henri Laurens). 15e editie Small 
Works: handeling, ready made en 
materialen’ – Merijn Bolink, Lisa 
Couwenbergh, Erwin Wurm, Gijs 
Assmann, Kim van Erven, India Leire, 
Dwight Marica… [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Artist Dialogue: Erkend ontmoet 
Talent’ – Hulya Yilmaz – Veselina Popova 
[tot 11/1/2015]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dolf Henkes Prijs 2014’ – Silvia B., 
Esther Kokmeijer, Ewoud van Rijn, 
Lidwien van de Ven [27/11 tot 
18/1/2015]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dai Hanzhi: 5000 Artists. The legacy 
of Hans van Dijk’ – Chen Shaoxiong, Wu 
Shanzhuan, Thomas Fuesser, Zhang Peili, 
Xin Kedu (The New Analyst Group)… 
[tot 4/1/2015]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
vr-zo 13-17u
❑ ‘no thing’ – herman de vries [tot 
18/1/2015]

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] ❑ ‘all’ 
– herman de vries [tot 18/1/2015]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Yes Men. Out-Smarting 
Capitalism’ [tot 30/11] ❑ ‘De Salon 
Sittard-Geleen’ [13/12 tot 4/1/2015]

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)
❑ ‘Straßenbild’ – Georg Baselitz [tot 
21/6/2015] ❑ ‘Stones & Sketches. 
Tekeningen en schilderijen’ – Robert 
Zandvliet [tot 4/1/2015] ❑ ‘Unseen’ – 
Willie Doherty [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Het is niet in orde’ – Marenne Welten 
[tot 4/1/2015] ❑ ‘Materiële fotografie’ 
– Frans Beerens [10/1 tot 8/3] 
❑ ‘Recente schilderijen’ – Toon Verhoef 
[10/1 tot 3/5]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 20 januari 2015. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
20 december 2014 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on January 20th, 2014.
Please send your information before
December 20th, 2014 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘In the Stomach of the Predators’ – 
Alice Creischer / Andreas Siekmann [tot 
28/12]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Dit is het Centraal Museum! 
Topstukken uit vijf collecties’ [tot 
1/9/2015] ❑ ‘Archeologen aan het werk. 
De collectie van het Provinciaal Utrechts 
Genootschap’ [tot 31/12] ❑ ‘Klaarhamer 
volgens Rietveld’ – Piet Klaarhamer 
– Gerrit Rietveld [20/12 tot 22/3/2015]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Limburgs Finest #2’ – Piet Killaars, 
Judith Krebbekx, Aad de Haas, Mathieu 
Knippenbergh… [tot 11/1/2015] 
❑ ‘A glorious gift. Collectie Knecht-
Drenth Venlo’ [16/11 tot 15/2/2015]

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 30/8/2015] 
❑ ‘Sluijters’ Grote Oorlog Politieke. 
Oorlogsprenten uit de Nieuwe 
Amsterdammer 1915-1919’ [tot 
4/1/2015] ❑ ‘Van Gogh tot Cremer. 
Nederlandse kunstenaars in Parijs’ [tot 
4/1/2015] ❑ ‘Closer. Het megarealisme 
van Tjalf Sparnaay’ [17/1 tot 6/4]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Auswahl 14. Aargau Artists’ [8/12 tot 
4/1/2015]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Gustave Courbet [tot 18/1/2015] 
❑ Peter Doig [23/11 tot 22/3/2015]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ ‘Marsch’ – Nevin Aladag [tot 
30/4/2015]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘For Your Eyes Only. Between 
Mannerism and Surrealism. Private 
collection Richard and Ulla Dreyfus-Best’ 
[tot 4/1/2015] ❑ ‘Drawings and Prints’ 
– Caspar Wolf [tot 1/2/2015] 
❑ ‘Caspar Wolf and the aesthetic 
conquest of nature’ – Caspar Wolf 
(1735-1783) [tot 1/2/2015] ❑ ‘Dürer 
and his Circle. Drawings’ [tot 1/2/2015]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘One Million Years – System and 
Symptom’ – Vito Acconci, Josef Albers, 
On Kawara, Falke Pisano, Martha Rosler, 
Hanne Darboven, Andrea Fraser… [tot 
6/4/2015] ❑ ‘Joseph Beuys. Installations, 
actions & vitrins’ [19/12 tot 31/1/2016]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ Shirana Shahbazi [tot 7/12] 
❑ ‘My Cantonale 2014/15’ [19/12 tot 
18/1/2015]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Collection’ – Monet, Hodler, Picasso, 
Giacometti, Rothko, Dalí … [tot 
31/12/2015] ❑ ‘New Additions to the 
Collection: August Gaul and Martin 
Lauterburg’ [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Color and I’ – Augusto Giacometti [tot 
8/2/2015] ❑ ‘Swiss art of the last 30 
years from the Kunst Heute Collection’ 
[tot 6/4/2015] 
❑ ‘Reading Duchamp, Research Notes 
2007-2014 ‘ – Bethan Huws [tot 
1/2/2015]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Expansion Field’ – Antony Gormley 
[tot 11/1/2015] 
❑ ‘Special class – not for sale’ – Paul 
Klee [tot 1/2/2015]

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] 
❑ ‘Urbanscapes’ – Gabriele Basilico 
(1944-2013) [tot 23/11] 
❑ ‘Düsseldorf’ – Candida Höfer [tot 
8/2/2015] 
❑ ‘Horizontales Paradies’ – Sabian 
Baumann [6/12 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Jahresausstellung Zentralschweizer 
Kunstschaffen’ [6/12 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Meisterwerke (Auslese)’ – Anna-
Sabina Zürrer [6/12 tot 8/2/2015]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Blow-Up. Antonioni’s Classic Film and 
Photography’ – David Bailey, Terence 
Donovan, Richard Hamilton, Don Mc 
Cullin, Ian Stepherson… [tot 30/11] 
❑ ‘Manifesto! An Alternative History of 
Photography’ [tot 23/11] 
❑ ‘Document Control’ – Peter Piller 
[13/12 tot 22/2/2015] 
❑ ‘In and out of fashion’ – Viviane Sassen 
[13/12 tot 15/2/2015]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ Édouard Vuillard (1868-1940) [tot 
23/11] 
❑ ‘En suite: Graphikfolgen von Delacroix, 
Redon, Gauguin, Vuillard’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Fokus’ [6/12 tot 4/1/2015]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Pictures Punish Words’ – Avery Singer 
[22/11 tot 25/1/2015] 
❑ Thomas Müllenbach [22/11 tot 
25/1/2015] ❑ ‘Kadist – Kunsthalle 
Zürich Production Award 2014’ – Asia 
Andrzejka Naveen [4/12 tot 6/12]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Antoine Bourdelle. Sappho’ – Auguste 
Rodin, Aristide Maillol, Antoine 
Bourdelle, Henri Matisse, Alberto 
Giacometti [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Ferdinand Hodler/Jean Frédéric 
Schnyder, curated by Peter Fischli’ [tot 
26/4/2015] ❑ Egon Schiele – Jenny 
Saville [tot 25/1/2015] ❑ ‘Shadow Play’ 
– Javier Téllez [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Picture Ballot! Monolithic Water’ 
– James Ensor, Gerhard Richter, Roni 
Horn, Klara Hobza, Pamela 
Rosenkranz… [28/11 tot 1/3/2015]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Collection on Display: Christoph 
Schlingensief’ [22/11 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Not in my language’ – Wu Twang 
[23/11 tot 8/2/2015]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69 
di-zo 10-17u
❑ ‘Say it with Flowers’ [21/11 tot 
29/3/2015] 

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 
043 446 67 67 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘100 Years of Swiss Design’ [tot 
8/2/2015] ❑ ‘Industry’ – René Groebli 
[tot 8/2/2015] ❑ ‘The Best of 2014 in 
Architecture, Landscape and Design’ 
[3/12 tot 11/1/2015]
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Personalia

Faby Bierhoff Kunsthistorica. Woont en werkt in Berlijn. 
Ze studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
Humboldt Universität Berlin en Vrije Universiteit 
Amsterdam. Aan de Freie Universität Berlin bereidt ze een 
proefschrift voor over performancekunst en de receptie 
ervan in de DDR.

Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstel-
ler van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandesti-
ne in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/De 
Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).

Paul De Vylder Beeldend kunstenaar en essayist. In 2004 
verscheen zijn essaybundel Onevenredige lichamen. Essays 
over de onmogelijkheid van het spreken (Gent, A&S Books). 
Onlangs verscheen het essay De god die zijn vrouw had opge-
geten (Gent, A&S Books, 2014).

Svetlana Kharchenkova Sinoloog en socioloog. Zij pro-
moveert aan de Universiteit van Amsterdam op een onder-
zoek naar de ontwikkeling en werking van de Chinese 
hedendaagse kunstmarkt.

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).

Christophe Van Gerrewey FWO-aspirant aan de Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent. Redacteur 
van Rooted in the Real. Writings on architecture by Geert Bekaert 
(Leuven, WZW Editions & Productions, 2011). Auteur van 
de romans Op de hoogte (Antwerpen, De Bezige Bij, 2012) en 
Trein met vertraging (Antwerpen, De Bezige Bij, 2013). Op 21 
mei jongstleden verdedigde hij een proefschrift onder de titel 
Architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschie-
denis sinds 1950 volgens Geert Bekaert.

Camiel van Winkel Kunsthistoricus en publicist. Hij 
doceert aan LUCA/Sint-Lukas Brussel, en is daarnaast 
begeleider aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam. Zijn meest recente boek is During the Exhibition 
the Gallery Will Be Closed. Contemporary Art and the Paradoxes 
of  Conceptualism (Amsterdam, Valiz, 2012).

Olav Velthuis Is Universitair Hoofddocent aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij publiceerde meerdere boeken en vele 
artikelen over onder andere de markt voor hedendaagse 
beeldende kunst. Momenteel werkt hij aan een door de 
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
gefinancierd project over de opkomst van kunstmarkten in 
Brazilie, Rusland, India en China.
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Camiel van Winkel – Fantasy, Economy, Wish Fulfillment 
and Demand Stimulation. On Shame (Steve McQueen), 
The Invader (Nicolas Provost) and Code Blue (Urszula 
Antoniak)

This essay discusses three films released in 2011. Van Winkel 
analyses the allegorical function of  architecture in these films, 
the complex way in which the protagonists deal with this archi-
tecture – exempified by their (aberrant) sexual behaviour – and 
their portrayal of  the (impossible) task of  taking care of  other 
people. Through the juxtaposition of  these films, he performs a 
structural and layered reading, making clear that – behind 
their ‘surface stories’ and certain conventional psychological 
explanations which they offer – they point to the deeper social 
contradictions and antinomies of  our neoliberal economic sys-
tem based on wish fulfillment and demand stimulation.

Urszula Antoniak – Nicolas Provost – Steve McQueen – con-
temporary film – neoliberalism – Fredric Jameson

Koen Brams & Dirk Pültau – ‘A fire-spitting clown in an 
oil refinery’. Conversation with Paul De Vylder on his 
early work and cybernetic art 

This in-depth conversation with artist and philosopher Paul 
De Vylder discusses his work from its very beginnings up to 
1973, when De Vylder decided to retire temporarily from the 
art world. Discussed are his early paintings (1963-1966) and 
the ‘cybernetic art’ he produced around 1968-1971. The con-
versation ends at the point when De Vylder’s belief  in an art 
based on ‘mathematical imagination’ crumbled. This led to art 
works (produced between 1970 and 1973) in which the 
cybernetic metaphor of  the ‘Black Box’ is used to critique the 
positivist ideology connected to cybernetics and to expose the 
world of  cybernetics as a ‘sinister utopia’. 

Art from the sixties & seventies – Paul De Vylder – ‘cybernetic art’

Christophe Van Gerrewey – ‘I want to hear you say it.’ 
On Ana Torfs’ Echolalia

This essay discusses Belgian artist Ana Torfs’s recent exhibition 
Echolalia at WIELS / Contemporary Art Centre in Brussels. The 
author reveals the notable coherence of  Torfs’ show. He makes 
clear that Echolalia can be read as an archaeology or cultural 
history of  linguistic communication (represented by five of  the 
six installations), leading to a conclusion with regard to every-
day communication (evoked by Torfs’ installation Displacement 
(2009), the sixth and last work in the exhibition).

Contemporary art – Belgian art – Ana Torfs (°1963) – WIELS, 
Contemporary Art Centre, Brussels

Olav Velthuis & Svetlana Kharchenkova – Little Hans or 
Great Hans? On Dai Hanzhi: 5000 artists in Witte de 
With, Rotterdam

This text discusses the exhibition Dai Hanzhi: 5000 artists 
recently held in Witte de With, Rotterdam. The theme of  the 
exhibition was the Dutch curator Hans van Dijk, who lived in 
China from 1986 until his death and who at an early stage 
recognized the importance of  Chinese art. The authors criti-
cize the show for its lack of  contextualization, arguing that a 
comparison of  Van Dijk’s modus operandi with other initia-
tives concerning Chinese art (in China as well as on the inter-
national scene) would have delivered better insights into his 
contribution. 

Witte de With (Centre for Contemporary Art) – Hans van Dijk 
(1946-2002) – Contemporary art in China

Faby Bierhoff  – A Conventional Storming of  the Art’s 
Palace. Manifesta X in Sint-Petersburg

This is a review of  Manifesta X, the tenth edition of  the nomad-
ic biennial of  contemporary art Manifesta, which was held in 
The State Hermitage Museum, Sint-Petersburg. Bierhoff  anal-
yses the show and discusses how Manifesta’s organisation and 
curator-in-chief  Kasper König legitimized the decision not to 
cancel the exhibition, in spite of  highly problematic develop-
ments in Russian politics. 

Manifesta 10 (Sint-Petersburg, 2014) – Kasper König – art 
biennials – contemporary art
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