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Paul De Vylder

Discipline I, 1980, installatie (detail van een ‘pekvaandel’) (tentoonstelling ‘Discipline’, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 1980)

De openingstekst van dit nummer 
– het tweede deel van een diepte-
interview met Paul De Vylder door 
Koen Brams & Dirk Pültau – be-
handelt het werk dat De Vylder re-
aliseerde van 1977 tot 1986. Mede 
onder impuls van zijn lectuur van 
onder meer Adorno en de denkers 
van de Frankfurter Schule besliste 
De Vylder begin jaren 70 om zijn 
artistieke bezigheden te staken. 
Precies diezelfde denkers inspire-
ren hem rond 1977 – na een studie 
kunstgeschiedenis bovendien – om 
zijn werk uit de impasse te halen. 
De Vylder raakt ervan overtuigd dat 
‘je als kunstenaar wel degelijk een 
omgang met de moderniteit kan 
ontwikkelen zonder decoratieve 
opsmuk te produceren’ – een gena-
deloze uithaal naar zijn eigen werk 
van de jaren 1967-1972 – en besluit 
om voortaan enkel nog ‘volkomen 
tegendraadse werken’ te maken. 
Na enkele ‘probeersels’ (1977-
1979) brengt hij dit voornemen 
in de praktijk in twee installaties. 
Nauwelijks een jaar later gaat hij 
met zijn pekschilderijen van start, 
waarin de meest uiteenlopende mo-
tieven tot iconografische raadsels 
zijn samengesteld. In het spannende 
en dialectische traject van zijn 
oeuvre breekt een nieuwe fase aan: 
die van zijn ‘beeldprojecten’, die 
in het teken staan van de radicale 
negativiteit van de voorstelling. Het 
gesprek eindigt in 1986, het jaar 
waarin De Vylder zijn laatste pek-
schilderij voltooit, het reusachtige 
La Morte di Cesare, en overschakelt 
op ruimtelijk werk.
 Twee essays in dit nummer be-
handelen telkens naar aanleiding 
van een retrospectieve een indi-
vidueel oeuvre. Bart Verschaffel 
analyseert de ‘iconografie van het 
haptische’ in het werk van Berlinde 
De Bruyckere, naar aanleiding van 
haar recente tentoonstelling in het 
S.M.A.K. Daniël Rovers bespreekt 
het werk van Marlene Dumas, met 
de tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum Amsterdam als leidraad.
 In een panelgesprek geleid door 
Koen Brams, met Richard Venlet, 
Fieke Konijn en Bart Verschaffel als 
sprekers, wordt ingegaan op de pre-
sentatie Collectieonderzoek III: Kunst 
in Europa na ’68 in het S.M.A.K. te 
Gent, gewijd aan de werken die het 
Museum van Hedendaagse Kunst 
(de voorloper van het S.M.A.K.) ver-
wierf  uit de tentoonstelling Kunst 
in Europa na ’68 (1980). Daarbij 
wordt ook aandacht besteed aan 
het recente fenomeen van de ‘ten-
toongestelde tentoonstelling’ en de 
positie die de expo in het S.M.A.K. 
binnen die tendens inneemt. Steven 
Humblet analyseert drie recente 
fotografietentoonstellingen: een 
klassieke overzichtstentoonstelling 
van de twintigste-eeuwse fotogra-
fie (Modern Times, Rijksmuseum, 
Amsterdam), een tentoonstelling 
over fotografie als fenomeen (Toute 
photographie fait énigme, Maison 
Européenne de la Photographie, 
Parijs) en een retrospectieve van 
één fotograaf  (Garry Winogrand, 
Jeu de Paume, Parijs).
 Tot slot bespreekt Dominic van 
den Boogerd het eerste deel van 
een prestigieuze reeks over de 
Nederlandse kunstkritiek: De terug-
keer van het schilderen, over de ont-
vangst in Nederland van de (nieuwe) 
schilderkunst in de jaren 80. 

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Wat voorafging

Het eerste deel van een uitgebreid interview 
met Paul De Vylder (°1942), gepubliceerd 
in de vorige editie van De Witte Raaf, han-
delde over zijn artistiek werk tot 1973. 
Vanaf  1966 tot omstreeks 1970 laat De 
Vylders ontwikkeling zich lezen als een 
steeds radicalere afrekening met het subjec-
tivisme in de kunst, met als hoogtepunt zijn 
‘cybernetische werken’ die – in de woorden 
van de kunstenaar – als ‘visuele simulaties 
van een volkomen gedesubjectiveerde vor-
menwereld’ kunnen worden opgevat. Door 
de reacties van het publiek en zijn lectuur 
van onder andere de Frankfurter Schule 
neemt De Vylder gaandeweg afstand van 
zijn cybernetische werk. In de jaren 1971-
1973 maakt hij enkele werken waarin hij 
zijn onvrede over de cybernetica ventileert 
en de positivistische ideologie die eraan ten 
grondslag ligt op de hak neemt. Zijn onte-
vredenheid over zijn artistiek werk en enige 
traumatische ervaringen in de kunstwereld 
doen hem in 1973 besluiten om een lange 
sabbatical te nemen.

1. Signal

K.B./D.P.: Wat heb je tijdens je sabbatical gedaan? 
P.D.V.: Eerst was ik van plan om wiskunde te 
gaan studeren. Op de dag dat ik naar Gent 
trok om me in te schrijven, sloeg de twijfel 

evenwel toe. Dat ik me uit de kunstwereld 
zou terugtrekken, stond als een paal boven 
water, maar moest ik uitgerekend wiskunde 
gaan studeren? Was ik nu niet een beetje 
aan het overdrijven? Aangekomen in Gent 
heb ik me bedacht. Ik besloot studies aan te 
vatten aan het Hoger Instituut voor 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 
(H.I.K.O.) van de Universiteit Gent. Daar 
heb ik geen moment spijt van gehad. 
K.B./D.P.: Je vond de opleiding uitstekend? 
P.D.V.: De academische kwaliteiten van de 
opleiding doen hier niet terzake; voor mij 
was het vooral belangrijk dat de universiteit 
mij een kader bood om mij op een gestructu-
reerde manier in kunst te verdiepen. Ik werd 
er uitgedaagd om mijn visie op kunst scherp 
te stellen. Aan de lessen van een aantal pro-
fessoren heb ik veel gehad. Dankzij Roger 
D’Hulst, die het vak Plastische Kunsten van 
de Nederlanden doceerde, leerde ik bijvoor-
beeld Erwin Panofsky kennen, de bekende 
‘iconoloog’ en specialist van de ‘Vlaamse pri-
mitieven’. Ik las eerst Early Netherlandish 
Painting, Panofsky’s tweedelige studie over 
de 15e-eeuwse schilderkunst in onze gewes-
ten, die door D’Hulst als cursus werd 
gebruikt. Meteen heb ik zowat alles verslon-
den dat ik van Panofsky te pakken kon krij-
gen. Ik verdiepte me niet enkel in kunsthisto-
rische literatuur. Ik greep mijn ‘studententijd’ 
ook aan om mijn filosofiestudies te intensifi-
eren, waarbij ik naast het werk van de 
Frankfurters ook het oeuvre van denkers als 
Friedrich Nietzsche en Michel Foucault 
bestudeerde. Via Panofsky’s ‘iconologische’ 
hypothese ben ik tegelijkertijd de Franse 

structuralisten gaan lezen – mijn semioti-
sche obsessie was geboren! Jaren aan een 
stuk heb ik bijna onafgebroken gelezen en 
geleerd. Voor mijn visie op kunst is die peri-
ode van onschatbare waarde geweest. 
K.B./D.P.: In welke zin?
P.D.V.: Ik leerde om met een onbevangen 
blik naar kunst te kijken. Van de onuitput-
telijke mogelijkheden en strategieën om 
beelden te maken, had ik geen flauw benul! 
Mijn kijk op kunst was helemaal bezoedeld 
geraakt door het afschuwelijke kunstmilieu 
waarin ik vertoefd had. Mede door toedoen 
van mijn lectuur van de Frankfurter Schule 
raakte ik gefascineerd door de burgerlijke 
cultuur van de 19e eeuw en de Romantiek. 
Zo vatte ik interesse op in de academische 
kunst van de 19e eeuw, de schilderijen van 
de pompiers waar op dat moment nauwelijks 
iemand enige belangstelling voor had en die 
voor het overgrote deel in de reserves van de 
musea lagen te verkommeren. L’art pompier 
was niet enkel symptomatisch voor de bur-
gelijke esthetiek van het vroege kapitalisme, 
het onthulde meteen de regressieve tenden-
sen in de iconografie van de nationaalsocia-
listische kunst. Op een gegeven moment 
deed ik een geweldige ontdekking in een 
groezelig tweedehandszaakje in Antwerpen, 
waar onder meer pornoblaadjes en fotoro-
mans werden verkocht. 
K.B./D.P.: Vertel!
P.D.V.: Ik was tijdens mijn studies begonnen 
met een collectie van zwart-witstills uit 
Hollywoodfilms. De winkel had een ongelo-
felijk aanbod van dat soort foto’s, maar al 
snuisterend viel mijn oog op een stapeltje 
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nummers van Signal, het Duitse propagan-
datijdschrift dat in verschillende talen werd 
uitgegeven om het imago van het fascistisch 
regime in het buitenland op te krikken. Ik 
kende het blad al uit de tijd dat ik nog bij 
mijn ouders woonde; als puber was ik op 
zolder ooit op een pak nummers van Signal 
gestoten. Ik vond het destijds ook al een 
unheimlich tijdschrift, maar toen ik de 
blaadjes in dat louche winkeltje begon te 
doorbladeren, vielen de schellen mij van de 
ogen. Het was alsof  ik op het graf  van 
Toetanchamon was gestoten!
K.B./D.P.: Wat was er zo spectaculair? 
P.D.V.: Wat ik verbluffend vond, was dat die 
nazistische boekskes – in tegenstelling tot 
wat je zou denken – haast als twee druppels 
water leken op de ‘normale’, niet-fascisti-
sche publicaties die indertijd werden uitge-
geven. Signal beschikte weliswaar over een 
uitgesproken designconcept – gekenmerkt 
door een aparte typografie en een typisch 
grijzige zwart-witdruk van slechte kwali-
teit, doorbroken door lettertekens en forme-
le accenten in het rood – maar als je naar de 
foto’s en de advertenties keek, dan bleek er 
nauwelijks een verschil te zijn met de beeld-
taal die je in niet-fascistische bladen kon 
aantreffen, zoals Le patriote illustré, LIFE en 
zovele andere tijdschriften die ik eveneens 
in mijn ouderlijk huis had leren kennen. 
Het magazine Signal heeft me sindsdien niet 
meer losgelaten. Het was alsof  ik gevoelig 
werd voor de hidden persuaders die in álle 
vormen van propaganda verscholen zitten 
– terwijl ik via mijn belangstelling voor de 
iconografie en de iconische structuren van 
het 19e-eeuwse academisme op een nieuwe 
manier naar de beeldcultuur van het fas-
cisme leerde kijken. Ik vroeg aan mijn pro-
motor Marcel De Maeyer, die het vak 
Plastische Kunsten in Europa doceerde, of  
ik er mijn scriptie aan mocht wijden.
K.B./D.P.: Werd je voorstel aanvaard? 
P.D.V.: Ja, het vormde niet het minste pro-
bleem. De titel van mijn thesis luidde De ico-

nografie van het naakt in de Franse schilder-
kunst van 1848 tot 1863. Ik behandelde de 
ontwikkeling van het naakt – dé artistieke 
uitdrukkingsvorm bij uitstek sinds pakweg 
Botticelli – in de korte, maar beslissende 
periode die volgde op de revolutie van 1848 
tegen de Julimonarchie in Parijs. De begin- 
en einddatum koos ik uiteraard niet toeval-
lig. Omstreeks 1848 formuleerde Courbet 
met zijn Baigneuses een compleet nieuwe 
visie op het naakt. In 1863 vond het eerste 
Salon des Refusés plaats en schilderde 
Edouard Manet zijn Olympia, waarin een 
naakte prostituée de toeschouwer schaam-
teloos aankijkt – de definitieve breuk met 
het klassiek-humanistische naakt. Het is 
trouwens helemaal geen ‘historisch toeval’ 
dat de 80-jarige Ingres in hetzelfde jaar van 
het eerste Salon des Refusés zijn Bain Turc 
voltooide, het hoogtepunt en de zwanen-
zang van het geïdealiseerde naakt in de 
schilderkunstige traditie! Ik betitelde de 
merkwaardige verschuiving in de periode 
1848-1863 dan ook ‘De iconografische hel-
ling’. Mijn scriptie, waarvoor ik een schat 
aan beeldmateriaal verzamelde, was een 
stevig boekwerk. Ik trok er een extra thesis-
jaar voor uit. Dat was overigens ook nodig 
omdat ik inmiddels een job had; reeds in 
1968 was ik als leraar in het jeugdatelier 
van de Stedelijke Academie van Sint-
Niklaas aan de slag gegaan.
K.B./D.P.: Overwoog je nadien om een docto-
raat te maken?
P.D.V.: Heel even. Het enthousiasme was er 
wel, en zelfs de aanmoediging; de praktische 
bezwaren wogen echter door: ten eerste had 
ik geen zin om mijn vaste benoeming in het 
jeugdatelier op te geven voor een tijdelijke 
baan als assistent aan de universiteit. Op de 
koop toe had professor De Maeyer mij al ver-
wittigd omtrent de nakende afbouw van het 
H.I.K.O.: de tijd van voltijdse profs met een 
schare assistenten was voorbij. De Maeyer – 
die mij verwende met een vaderlijke vriend-
schap – stelde het scherp: ‘Ofwel kies je voor 
de kunst, ofwel voor een job in een museum.’ 
Dit was wel het tweede en zwaarwichtigste 
bezwaar: wie doctoreert kiest voor een vol-
tijdse baan, tenzij je van de kunst een lucra-
tieve hobby wil maken. Dit betekende dus 
het einde van mijn ‘innere Emigration’, de 
retraite was voorbij. Het was nu aan mij en 
aan mijn esthetische spoken. Daarbij is voor-
al het denken van Adorno doorslaggevend 
geweest. Het heeft me in staat gesteld om mij 
als kunstenaar te heroriënteren. Ik was 
ervan overtuigd geraakt dat je als kunste-
naar wel degelijk een omgang met de moder-
niteit kan ontwikkelen zonder decoratieve 
opsmuk te produceren. Voortaan zou ik 
enkel nog volkomen tegendraadse werken 
maken. Ik zag de uitdaging zeer klaar: je zou 
al op je kop gevallen moeten zijn om mijn 
werk ‘mooi’ te vinden. Vanaf  1980 heb ik dit 
motto in praktijk gebracht. 

2. Discipline

K.B./D.P.: In de catalogus van jouw tentoon-
stelling Gringo Total, die in 1983 plaatsvond 
in het I.C.C. te Antwerpen, zijn een aantal wer-
ken afgebeeld die dateren van de jaren 1977-
1979. Je was dus al vóór 1980 opnieuw aan de 
slag gegaan als kunstenaar.
P.D.V.: Het waren probeersels. Ik heb eerst 
enkele jaren – grofweg van 1977 tot 1980 

– geëxperimenteerd vooraleer ik tot voldra-
gen werken kwam. Ik was op zoek naar een 
nieuwe beeldtaal. Een voorbeeld daarvan is 
de reeks BlackBox n° 11 van 1977.
K.B./D.P.: Het gaat om werken die je als een 
combinatie van fotocollage en mixed media kan 
omschrijven. Een van die beelden bestaat bij-
voorbeeld uit een onbewerkte en een bewerkte 
foto waarop telkens een kamerjas te zien is. In 
het onbewerkte beeld wordt die kamerjas verge-
zeld van een naakte vrouw; in de bewerkte foto 
is die dame gemuteerd in een bizar dubbelwezen, 
deels vrouw, deels monster.
P.D.V.: Ik vertrok van één beeld, dat ik in 
twee beelden opsplitste. De twee beelden 
verschilden van elkaar, maar het was niet 
makkelijk om die verschillen te benoemen. 
Als toeschouwer twijfel je over wat je te zien 
krijgt. Zit de betekenis in het verschil tussen 
de twee beelden? Of  is het juist betekenisvol 
dat je twee verschillende beelden ziet van 
één iconografische figuur? Is dit een uitbeel-
ding van ‘tussen de regels lezen’? In een 
ander werk, dat niet opgenomen is in de 
catalogus van Gringo Total, paste ik dat prin-
cipe op een meer systematische wijze toe. 
Het gaat over een werk dat bestaat uit vier 
identieke zwart-witfoto’s van een meisjesge-
zicht. Ze zijn met ecoline ingekleurd en 
geherfotografeerd. Op die geherfotografeer-
de beelden kleefde ik een paskruis, bestaan-
de uit twee over elkaar gelegde micastrips. 
In elk van de beelden kruisten die micastrips 
elkaar op een andere plek van het gezicht – 
ter hoogte van het linkeroog, van de neus… 
– en waren ze in een andere richting aange-
bracht. Opnieuw is het onmogelijk om de 
verschillen tussen de beelden te verbinden 
met wat er op elk beeld te zien is. Er gebeurt 
iets ‘in’ die beelden, maar waar situeert dat 
gebeuren zich precies? Zit het in wat we 
zien? Of  zien we het niet? Je krijgt een beeld-
raadsel voorgeschoteld. Net als mijn kri-
tisch-cybernetische werken van de jaren 
1972-1973 gaf  ik deze werken een Black 
Box-nummer. Ik wilde namelijk de ‘blinde’ 
differentie van de ‘zwarte doos’ uitbeelden. 
Het ging me om de suggestie dat de resulta-
ten van een mechanisme duidelijk zicht-
baar zijn, maar niet de gebeurtenissen zelf  
die deze resultaten produceerden.
K.B./D.P.: In de catalogus van Gringo Total is 
nog een ander vroeg werk (zeefdruk, 1979) 
opgenomen. Het bestaat uit twee foto’s die ver-
gezeld gaan van een commentaartekst. Op beide 
foto’s zien we twee netjes uitgedoste heren die 
een opengeklapt juwelendoosje ‘demonstreren’. 
P.D.V.: De beelden gingen terug op adver-

tenties voor dure juwelen, die ik uit 
Amerikaanse magazines haalde.
K.B./D.P.: De heren treden door middel van 
tekstballonnen met elkaar in dialoog: ‘Dring!! 
Dring! hier komt de kunst’, zegt de ene. ‘Allo? 
Allo? Kom binnen, kom binnen’, repliceert de 
andere. Het is een grappig werk…
P.D.V.: …ja, maar die grap is meer dan een 
kwinkslag. Door kunstwerken met dure 
juwelen te associëren, formuleerde ik een 
sinistere visie op de plaats van de kunst. Ik 
was er door mijn lectuur van het werk van 
Adorno volledig van doordrongen geraakt 
dat het kunstwerk een onmogelijke plaats 
bekleedt in een wereld die door het spekta-
kel wordt gedomineerd. In de tekst onder-
aan het werk doe ik er nog een schepje 
bovenop door kunst met psychopathologie 
en autoriteit in verband te brengen. Ik vind 
dit overigens nog steeds een van mijn beste 
probeersels uit die jaren. 
K.B./D.P.: Vanwege de kritische inhoud? 
P.D.V.: Nee, omdat ik afstand deed van het 
collageprincipe, het knip- en plakwerk dat 
nog aan de basis lag van de andere experi-
menten. In de eerste werken na mijn studies 
trachtte ik de ambivalentie van het beeld te 
suggereren door het beeld in meerdere beel-
den uit te splitsen. Vanaf  de jaren 80 bouw-
de ik de ambivalentie ín het beeld in – een 
beeld dus dat één en ondeelbaar was. In het 
werk met de tekstballonnen kwam ik het 
dichtst bij de werken die ik niet meer als 
‘pogingen’, maar als een volwaardig deel 
van mijn oeuvre beschouw.
K.B./D.P.: Wat was dan jouw eerste volwaar-
dige werk? 
P.D.V.: Discipline I (1980), een installatie die 
uit enorme vaandels bestaat, gemonteerd 
op stangen en beschilderd met synthetische 
rubber. Het was het eerste werk waarin ik 
met dat materiaal aan de slag ging.
K.B./D.P.: Waarom ging je voorkeur uit naar 
synthetische rubber?
P.D.V.: Ik was op zoek gegaan naar een 
materiaal waarin geen spatje leven meer 
zat. Als je bijvoorbeeld ivoorzwart op paneel 
aanbrengt, is er nog sprake van lichtweer-
kaatsing, hoezeer die ook door het zwarte 
pigment gedempt wordt. Synthetische pek 
slorpt daarentegen alle licht op, zeker als je 
het dik opbrengt. Voorts is pek een afvalpro-
duct van de petroleumindustrie. Pek is wer-
kelijk de gemeenste bucht die er bestaat. Je 
kan je geen afschuwelijker, geen doodser 
materiaal voorstellen.
K.B./D.P.: Kan je iets over de vorm van de 
installatie vertellen?

Paul De Vylder

Discipline I, 1980, installatie (tentoonstelling ‘Discipline’, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 1980)

Paul De Vylder

Dring! Dring! Hier komt de Kunst, 1979, zeefdruk

Paul De Vylder

Zonder titel, uit de reeks: BlackBox n° 11: Homeostase, 
1977, fotocollage/mixed media
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P.D.V.: Ik inspireerde me op de zwarte vaan-
dels die vroeger in de dorpen bij een overlij-
den werden uitgehangen. Mijn pekvlaggen 
stonden in een strakke rij tegen de muur 
opgesteld. Ze waren op alle mogelijke 
manieren met het woord ‘discipline’ 
beschreven, in horizontale, verticale of  dia-
gonale richting, met talloze variaties en per-
mutaties. Ik wilde naar de meest ceremoni-
ele vormen van disciplinering verwijzen. De 
associatie met het zwart van de SS-vlaggen 
was geen toeval. Ik heb de installatie nog in 
hetzelfde jaar getoond in het Museum 
Dhondt-Dhaenens te Deurle. Voor de gele-
genheid voorzag ik ze van een uitgebreide 
‘omkadering’. 
K.B./D.P.: Waaruit bestond die ‘omkadering’?
P.D.V.: Ik toonde allerlei beeldreeksen die 
naar hedendaagse vormen van discipline-
ring verwezen. In de tentoonstellingsruimte 
stonden twee diaprojectors opgesteld die 
gelijktijdig beelden spuwden. De ene carous-
sel omvatte dia’s van hedendaagse con-
sumptieparadijzen – winkelstraten, super-
markten… – de andere dia’s van pagina’s uit 
het Belgische strafwetboek, waarin alle 
betekenisvolle woorden doorstreept waren. 
Op panelen waren twee reeksen van 15 
zwart-witfoto’s aangebracht: de bovenste 
reeks toonde villa’s in Sint-Martens-Latem, 
de beelden daaronder leken op morsige ver-
sies van dezelfde foto’s. Als de toeschouwer 
dichterbij kwam, kon hij of  zij er zich reken-
schap van geven dat de foto’s uit het woord 
‘discipline’ waren opgebouwd. Een achttal 
affiches waren bedrukt met schijnbaar 
incongruente beelden en motieven: kasre-
gisters en andere ‘telapparaatjes’, jaren 
50-foto’s van ‘kantoorlandschappen’, een 
kaft van een boek over adaptive control sys-
tems… Buitenmaatse zwarte monochro-
men, dodenvaandels, rouwstoeten, optoch-
ten van SS-vlaggen: rituelen en ceremonies. 
Ik wilde de hedendaagse technieken van 
normalisering en controle als lijkwades pre-
senteren.
K.B./D.P.: Welk werk heb je na Discipline I 
gemaakt?
P.D.V.: Nog in hetzelfde jaar realiseerde ik 
Discipline II: een installatie van tien stalen 
kokers met een loden en schuimrubberen 
bekleding waarin het woord ‘discipline’ 
gestanst is. In de buizen zitten staaldraden 
die verbonden zijn met een ruisgenerator, 
die permanent gestoord wordt door een ran-
dom-signaal – het geluid klinkt alsof  
iemand de hele tijd aan de knoppen van een 
transistorradio aan het draaien is. Dat laat-
ste element kan je zien als een overblijfsel uit 
mijn cyberperiode. In mijn ietwat overver-
hitte verbeelding zag ik de kokers van 
Discipline II als de verpakking van de opge-
rolde vlaggen van Discipline I. De kokers en 
de vlaggen zijn namelijk even groot. Ik 
toonde de installatie voor het eerst in de 16 
meter lange ‘etalageruimte’ van de nieuw-
bouw van het Stedelijk Museum in Sint-
Niklaas. Ik had het etalagevenster volledig 
beplakt met kalkpapier waarop het woord 
‘discipline’ tienduizenden keren werd her-
haald. Een boodschap aan de bevolking! Na 
Discipline I en II ben ik echter op ander soort 
werk overgeschakeld. Ik had het gevoel dat 
het nog niet helemaal juist zat. 
K.B./D.P.: Wat was het probleem?
P.D.V.: In Discipline II werkte ik met lood en 
staaldraad – ik teerde op de expressiviteit 
van zware materialen en texturen, zoals je 
die bijvoorbeeld in de arte povera terug-
vindt. Mijn probleem was echter niet het 
expressief  vermogen van materialen – hoe 
banaal of  hoe agressief  ook. Mijn probleem 
was de exploitatie van het beeld, ongeacht 
of  dit voor commerciële of  ideologische 
doeleinden was gemaakt. In de strategieën 
van de ‘conceptuele kunst’ geloofde ik niet 
meer.
K.B./D.P.: Op welke strategieën doel je precies?
P.D.V.: De ‘conceptuele kunst’ had de aanval 
ingezet tegen het materiële kunstwerk – het 
kunstwerk dat je aan de muur kan hangen 
of  op een sokkel kan zetten. Dat gevecht was 
uitgemond in de afschaffing van het beeld. 
Het kunstwerk was geen drager meer van 
een voorstelling. Maar zoals Lucy Lippard 
reeds had aangetoond in haar boek The 
Dematerialization of  the Art Object from 1966 
to 1972 (1973) was die strategie in een 
kapitalistische grap uitgemond. Het resul-
taat was dat voortaan alles wat als kunst op 
de markt te koop is, waardevol wordt van 
zodra het effectief  gekocht wordt. Hoe meer 
gegadigden voor het afwezige kunstwerk, 
hoe hoger zijn prijs. De artistieke pioniers 
van de hedendaagse hedgefunds! Ik begreep 

weliswaar dat het beeld verdacht was – het 
beeld als gijzelaar van de spektakelindustrie 
– maar volgens mij was de oplossing erger 
dan de kwaal. Ik ergerde me aan de zoge-
naamde ontoonbaarheid van de kunst, die 
belichaamd werd door de white cube, en ik 
moest niets hebben van een ‘conceptuele 
kunst’ die de afwezigheid en de onmogelijk-
heid van de voorstelling in geschenkverpak-
king presenteerde. Volgens mij moest de 
voorstelling terug op het spel worden gezet. 
Ik wilde opnieuw proberen om beelden te 
maken. Vandaar dat ik mijn werk sinds 
1980 beeldprojecten noem. Via de raadsel-
achtige werking van iconische figuren kon 
het kunstwerk weer als een kritisch para-
digma worden gelezen.
K.B./D.P.: Hoe ging je daarbij te werk?
P.D.V.: Ik besloot om te vertrekken vanuit de 
19e-eeuwse cultus van ‘les Beaux Arts’ die 
– erg letterlijk – belichaamd werd in de the-
atrale gestiek van stervende helden en 
smachtende vrouwen. Ik trachtte het onbe-
hagen dat deze ensceneringen bij ons, post-
modernen, opwekt om te zetten in een vol-
gehouden ambivalentie tussen het schone 
en het lelijke, tussen het verhevene en het 
afzichtelijke. In plaats van de afwezigheid 
van de voorstelling te cultiveren, wilde ik 
haar binnenstebuiten keren.

3. Quarantaine

K.B./D.P.: De eerste reeks werken waarin je van 
beelden gebruikmaakte, is getiteld Quarantaine 
(1981-1982). Ze omvat één installatie – 
Quarantaine: Split Screen, bestaand uit een 
groot vierdelig schilderij, een zetel en een pseu-
do-oosters kitschtapijt, allemaal beschilderd 
met pek – gevolgd door tien eveneens met pek 
geschilderde doeken. Alle schilderijen uit die 
reeks betreffen volgestouwde kitschinterieurs 
waarin personages te zien zijn. Hoe ben je tot 
die beelden gekomen? 
P.D.V.: De composities gingen grotendeels 
terug op de zwart-witfilmstills die ik reeds 
enige tijd aan het verzamelen was. Nadien 
– in oktober 1984 – heb ik met dat materi-
aal een tentoonstelling gemaakt in de 
Galerij van de Academie (GA) te 
Waasmunster: De onzichtbare man. Filmstills: 
de kunst van de verzwegen prototypes. Wilfried 
Huet van de GA wist dat ik stills verzamelde 
en nodigde me uit om er een tentoonstelling 
mee samen te stellen. Ik combineerde mijn 
eigen zwart-witfilmstills met foto’s uit een 
Antwerps filmarchief  en stelde een soort 
‘galerij van de emotionele stereotypieën’ 
samen. De beelden werden thematisch 
gerangschikt: de boze man, het verschrikte 
meisje… 
K.B./D.P.: Op welke manier hanteerde je de 
filmstills in de Quarantaine-reeks?
P.D.V.: De beelden zijn meestal uit fragmen-
ten van verschillende stills opgebouwd. Ik 
vond het enorm uitdagend om met dat soort 
versleten iconografie aan de slag te gaan. 
Precies dát het om ‘afgeschreven’ beelden 
ging, vond ik aantrekkelijk. Voor bepaalde 
details heb ik echter nog andere bronnen 
gebruikt. De schaal met aangesneden brood 
in Quarantaine: scène met ontbijttafel is bij-
voorbeeld een letterlijke weergave van een 
van de laatste stillevens van Edouard Manet. 
K.B./D.P.: Waarom noemde je de reeks 
Quarantaine?
P.D.V.: Die titel kan je – zoals al de titels van 
mijn schilderijen in de jaren 80 – vanuit een 
tegendraads adorniaans perspectief  lezen. 
Je kan denken aan alles wat met de vreemd-
heid, de onmogelijkheid, kortom de negati-
viteit van de voorstelling te maken heeft. 
Meer in het bijzonder verwijst Quarantaine 
naar de specifieke inzet van de reeks, die 
draait om het burgerlijke, liberale subject 
dat zich in zijn private leugens opsluit. 
K.B./D.P.: De interieurs in Quarantaine wor-
den bevolkt door figuren, maar hun gezicht krijg 
je nooit te zien.
P.D.V.: Inderdaad. Ofwel kijken ze de andere 
kant uit, ofwel wordt hun gelaat afgedekt 
door een lamp of  door een salontafeltje. In 
heel veel gevallen wordt hun hoofd door de 
rand van het schilderij afgesneden. 
K.B./D.P.: Vaak liggen ze als een stel benen zon-
der hoofd plompverloren in het beeld. Ze funge-
ren eerder als decorstukken van de protserige 
meubels dan dat het omgekeerde het geval is. De 
ondertitels alluderen daar soms op: Scène met 
vaas, Scène met ontbijttafel… 
P.D.V.: Dat klopt.
K.B./D.P.: De voorstellingen zijn verstikkend. 
De interieurversieringen – de oosterse tapijten, 
de gemarmerde oppervlakken… – en de weer-

kaatsingen van het koude licht op de leren zetels 
doen de ruimte dichtslibben.
P.D.V.: De schilderijen roepen inderdaad een 
horror vacui op, maar wat ik nog belangrij-
ker vind, is dat die valse oppervlakken een 
dikke laag vormen die als behangpapier ‘op’ 
het schilderij ligt. Het schilderij wordt zélf  
behangpapier. Vandaar dat ik bijvoorbeeld 
de valse marmers opzettelijk ‘slecht’ schil-
der. Ik had die partijen ook door een profes-
sionele marmerschilder kunnen laten 
invullen, maar ik wilde niet dat het gelukte 
imitaties zouden zijn. Mijn marmerimitaties 
zijn geen imitaties van echte, maar van 
geïmiteerde marmer. Ze zijn overdone. De 
texturen zijn vals in het kwadraat – ze zijn 
zo fake dat het creepy wordt. 
K.B./D.P.: De werken zijn kleurloos. Ze zijn 
zwart-wit.
P.D.V.: Nee, grijs! De schilderijen uit de 
Quarantaine-reeks zijn, net als de filmstills 
waarvan ik vertrok, volledig in grijstonen 
opgebouwd. Het zijn geen zwart-witschilde-
rijen, maar grisailles. Er is geen spatje wit te 
bekennen in die doeken. Hou er maar eens 
een wit blad naast: zelfs de lichtste toon valt 
nog donkerder uit dan lichtgrijs. 
K.B./D.P.: Je gebruikt zonderlinge perspectie-
ven. De blik van de kijker wordt bijna steeds 
naar de grond gericht. Hij wordt als het ware in 
het tapijt geduwd, te midden van de zetels, een 
glimmend salontafeltje, een somptueuze cana-
pé… 
P.D.V.: Ik gebruik altijd verschillende vlucht-
punten. In Quarantaine: scène met slapende 

man worden meerdere perspectieven door 
elkaar gebruikt, zodat de ruimte in stukken 
uiteenvalt. Mijn verhakkelde perspectieven 
komen rechtstreeks uit de trukendoos van 
de schilderkunstige traditie.
K.B./D.P.: De verbinding van meerdere perspec-
tieven heeft een claustrofobische uitwerking.
P.D.V.: Ja, het is alsof  de personages in een 
doos gevangen zitten. De figuren zijn vaak 
iets kleiner dan levensgroot en dat levert 
een bizar en confronterend effect op. 
Daarnaast is het kolossale formaat van de 
schilderijen van belang. Ze zijn zo groot dat 
je ze onmogelijk in je huis kan presenteren 
– als ze al binnengeraken, dan zijn ze zo 
dominant dat er niet mee te leven valt. Door 
het wandvullende formaat gaan mijn schil-
derijen als een toneelstuk werken – een 
toneelstuk dan wel waarin alle leven in de 
kiem is gesmoord. De Quarantaine-werken 
zijn dode spiegels.
K.B./D.P.: In dat verband is jouw ‘verfbehande-
ling’ enigszins verrassend, met name in de eer-
ste werken uit 1981. Die schilderijen zijn heel 
vet en vuil, ja zelfs ‘vrij’ geschilderd. Doodse, 
verstikkende beelden in een ‘vrije’ schildertrant, 
het is een paradoxale combinatie. 
P.D.V.: Ik heb nu eenmaal leergeld betaald.
K.B./D.P.: Je wilde helemaal niet vrij schilde-
ren?
P.D.V.: Natuurlijk niet! Ik had een hekel aan 
de bad painting die in die tijd gecultiveerd 
werd door de zogenaamde Neue Wilde, de 
jonge schilders uit Keulen en Berlijn. Ik had 
immers een appeltje te schillen met de kitsch 
painting… In de eerste werken lukte het me 
nog niet om dat standpunt consequent in de 
praktijk te brengen. Ik schilderde met grote 
borstels op grote formaten en kon soms niet 
weerstaan aan de geestige picturale oplos-
singen die dat kan opleveren. Ik besefte dat 
ik ze in de kiem moest smoren, en hier en 
daar deed ik dat ook – je kan in de eerste 
schilderijen zien dat ik bepaalde effecten de 
pas afsnij. Ik had echter nog niet het lef  om 
het volledige beeld systematisch dood te 
schilderen. Lang heb ik er evenwel niet over 
gedaan vooraleer me dat lukte. In de schil-
derijen uit de tweede helft van de reeks is 
elke vorm van picturaliteit volledig platge-
walst. Het schilderen zélf  wordt in die wer-
ken gesaboteerd. Je komt als het ware voor 
een muur te staan. In die zin gebeurt in mijn 
schilderijen precies hetzelfde als in de beel-
den waarvan ik gebruik maakte. 
K.B./D.P.: Hoe bedoel je? 
P.D.V.: Ik vertrok altijd van iconografie die 
voor iedereen herkenbaar is. De interieurs 
uit mijn Quarantaine-reeks zijn elk van ons 
vertrouwd. Maar tegelijk zijn die beelden 
totaal ondoordringbaar. Ik kan dat het best 
verduidelijken door de vergelijking met 
oudere stijlperiodes te maken, zoals de 
barok. Bij een barokke voorstelling merk je 
meteen dat ze een bedoeling heeft en een 
effect beoogt. Ze toont dat ze ons wil mani-
puleren, dat ze de massa wil verleiden. Die 
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Quarantaine. Scène met ontbijttafel, 1981

Filmstill gebruikt voor ‘Quarantaine. Scène met 
ontbijttafel’, 1981

Advertentie voor Zeiss Ikon uit ‘Signal’ (mei 1942)
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Het geroep, 1982-1983, uit de reeks ‘Gringo Total’
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propagandistische beelden worden boven-
dien steevast door een discours begeleid – 
denk aan de zedenpreken, de dreigementen 
met hel en verdoemenis… In de beelden die 
je in de hedendaagse media aantreft, kan je 
met de beste wil van de wereld geen werking 
of  geen effect meer herkennen. Het is alsof  
je voor één grote muur van geregisseerd 
behagen of  geregisseerd onbehagen staat. 
Als je niet uit alle macht probeert om tussen 
de regels te lezen, zie je gewoon een pure 
weerkaatsing. Je kijkt tegen een grijnzende 
spiegel aan! 
K.B./D.P.: Ook die zogenaamd alledaagse tafe-
relen uit de hedendaagse media zijn ‘propagan-
da’, maar in tegenstelling tot de demagogische 
leerstukken van de barok weten zij dit feilloos te 
verbergen?
P.D.V.: Precies. Daarom heeft het ook geen 
zin om de werking van die propagandama-
chine te ontcijferen. Om met de iconografie 
van de hedendaagse spektakelmaatschappij 
om te gaan zijn andere strategieën aange-
wezen. 
K.B./D.P.: Hoe zou jij jouw strategieën 
omschrijven? 
P.D.V.: Ik probeer het systeem op een lapsus 
te betrappen. Ik tracht de vinger te leggen 
op het punt waar de normaliseringen en de 
rationaliseringen falen. Vergelijk het met 
iemand die zegt: ‘dat is toch een mooie 
zetel’… terwijl iedereen op het eigenste 
moment van die uitspraak het monsterlijke 
van die zetel opmerkt. Ik heb in de tijd van 
mijn Quarantaine-reeks overigens een échte 
horrorzetel gemaakt: een zetel met een 
moussevulling, die ik volledig met lood had 
bekleed. Ik stelde hem in mijn tentoonstel-
lingen naast mijn schilderijen op. In dezelf-
de tijd heb ik in Galerie De Nieuwe Tijd in 
Sint-Niklaas (5 december – 27 december 
1981) een tentoonstelling gemaakt onder 
de titel Compulatie en Manifort, een anagram 
van ‘manipulatie en comfort’. Ik heb er 
onder meer werken uit de Quarantaine-reeks 
getoond. In Quarantaine wordt niet openlijk 
naar het fascisme verwezen, maar het kost 
niet veel moeite om te zien dat de schilderij-
en van mijn visie op de doorwerking van de 
fascistische normaliseringstechnieken in 
onze hedendaagse consumptiemaatschap-
pij doortrokken zijn. Net als Adorno ben ik 
ervan overtuigd dat het fascisme geen een-
malige uitschuiver was, maar naadloos past 
in de logica van rationalisering en werke-
lijkheidsbeheersing die het Westen al min-
stens sinds de 18e eeuw in de greep houdt. 
Het fascistoïde geweld is niet verdwenen, 
integendeel, het is nu alomtegenwoordig 
geworden. Het heeft zich op een listige en 
subtiele manier in de kieren en gaten van de 
hedendaagse spektakelmachine genesteld. 
In Quarantaine probeer ik me met die machi-
ne te identificeren en de werking ervan op 
de spits te drijven, in de hoop dat het spekta-
kel zichzelf onthult, dat het zijn monsterlijk 
gelaat toont.

4. Gringo Total

K.B./D.P.: De volgende reeks schilderijen waar-
in je met beelden werkte, is Gringo Total 
(1982-1983), die je van 11 juni tot 3 juli 
1983 in het I.C.C. te Antwerpen presenteerde. 
De iconografie van die reeks oogt veel diverser. 
We zien een roepende man op een bergtop en een 
man met verrekijker in een berglandschap (Het 
geroep); een hert in een bos, met op de achter-
grond een man bij een auto (Het mystieke uni-
versum); een hoop naakte kerels in een berg-
hut, met een besneeuwd landschap op de 
achtergrond (Het gezonde lichaam)… De 
beelden lijken te refereren aan toerisme, avontu-
renfilms, de amusementsindustrie en – opval-
lend vaak – het nazisme: het hoofd van een Arno 
Brekersculptuur in Triple Buster, een nazis-
tisch decorum met lauwerkransmotief  in 
Hermaphrodite en atletische torso’s in Het 
gezonde lichaam.
P.D.V.: Terwijl Quarantaine vooral op mijn 
verzameling filmstills gebaseerd was, 
gebruikte ik voor Gringo Total de meest uit-
eenlopende iconografische bronnen. Ik 
haalde beelden uit Signal, maar citeerde ook 
uit Amerikaanse tijdschriften zoals National 
Geographic, glossy woonbladen zoals Art et 
Décoration en Schöner Wohnen. Ik putte ook 
uit mijn geliefde pompier- en salonschilder-
kunst, noem maar op. Met die beelden zocht 
ik allerlei vreemdsoortige combinaties op. 
Het hert uit Het mystieke universum is ont-
leend aan Monarch of  the Glen (1851) van 
de 19e-eeuwse Britse salonschilder Sir 
Edwin Landseer. Het boszicht op de achter-

grond van dat schilderij komt uit een adver-
tentie van Mercedes in National Geographic. 
De man op de bergtop in Het geroep (1982-
1983) gaat terug op het personage Vigo 
(Mathias Wieman), de minnaar van Junta 
(Leni von Riefenstahl) uit de film Das blaue 
Licht (1932) van Leni von Riefenstahl, de 
regisseuse van de propagandaspektakels 
van het Derde Rijk. De figuur met verrekij-
ker links komt uit een advertentie voor Zeiss 
Ikon, gepubliceerd in Signal; het landschap 
op de achtergrond heb ik uit een kalender 
van de oliemaatschappij Shell geplukt. De 
stoere torso van de zeiler uit Triple Buster is 
aan een Amerikaans bodybuildertijdschrift 
ontleend, maar zijn hoofd komt, als ik het 
me goed herinner, uit een filmstill. De buste 
in het medaillon is een bijna letterlijk citaat 
van Arno Breker. 
K.B./D.P.: In Gringo Total is geen sprake meer 
van de verwrongen intimiteit van Quarantaine. 
De beeldtaal is publieker en propagandistischer.
P.D.V.: Dat klopt. In Quarantaine stond de 
private leugen van het burgerlijke subject 
centraal. Met Gringo Total focus ik op de 
geïnstitutionaliseerde, de publieke leugen 

van de macht. Vandaar dat ik zowel verwijs 
naar de kapitalistische als naar de nazisti-
sche iconografie. Met haar verwrongen 
pathetiek vormt die laatste immers een 
waar theater van de macht. 
K.B./D.P.: Je noemt de reeks Gringo Total. 
Total is een bekende oliemaatschappij… 
P.D.V.: …en het zijn de eerste letters van het 
woord ‘totalitair’. Gringo is dan weer een 
scheldnaam die in Spaans en Portugees 
sprekende landen aan de blanke Amerikaan 
– of  soms ook aan de blanke westerse mens 
in het algemeen – wordt toebedeeld. De titel 
Gringo Total heeft dus zowel kapitalistische 
als imperialistische connotaties. Op een 
treffende manier vat hij het thema van het 
publieke machtsvertoon samen. Net zoals 
de schilderijen samenstellingen zijn van 
diverse iconografieën is de titel een buitenis-
sige assemblage. 
K.B./D.P.: Hoe zou je zelf  het effect van die 
geschilderde montages omschrijven?
P.D.V.: In hun oorspronkelijke context – een 
tijdschrift, een film, een schilderij – bekijken 
we de iconografie steevast vanuit vaststaan-
de categorieën. We noemen ze bijvoorbeeld 

‘fifties’, ‘typisch Amerikaans’ of  ‘fascistoï-
de’. Als je ze uit die context haalt en met 
elkaar confronteert, kunnen die categorie-
en niet meer worden gehanteerd. Enerzijds 
ga je verbluffende gelijkenissen zien, over-
eenkomsten die zo verpletterend zijn dat je 
je ogen niet gelooft. Anderzijds merk je sub-
tiele verschillen, zo subtiel dat je ze nauwe-
lijks onder woorden kan brengen. Je zou het 
kunnen vergelijken met de paradox die 
Michel Foucault met betrekking tot de 
geschiedschrijving vaststelde. 
K.B./D.P.: Kan je dat uitleggen?
P.D.V.: Historici benaderen de tijd vaak als 
een volstrekt continuüm. De gebeurtenis-
sen lijken naadloos op elkaar aan te sluiten. 
Terwille van de schijn van volledigheid 
wordt evenwel negentig procent van de his-
torische informatie weggefilterd. Wat wij 
geschiedenis noemen, heeft dus niets te 
maken met een objectieve weergave van de 
feiten; het is één grote narratieve construc-
tie! Je kan ‘de geschiedenis’ dan ook niet 
reconstrueren, aldus Foucault. Als histori-
cus moet je je richten op de breuken die in de 
loop van de geschiedenis tussen bepaalde 
discourstypes optreden. Anders gezegd: je 
moet het breukvlak opsporen waar de bron-
nen níét hun anekdotisch verloop demon-
streren, maar juist de plek waar hun ver-
schillen tegelijk synchroon én incompatibel 
zijn. Je moet het narratief  in termen van 
oorzaak en gevolg naast je neerleggen om 
de barsten in de geschiedenis te zien.
K.B./D.P.: Foucault is echter geen iconoloog; 
hij bedrijft een ‘archeologie van het discours’.
P.D.V.: Inderdaad, maar door me in zijn tek-
sten te verdiepen raakte ik ervan overtuigd 
dat je zijn inzichten net zo goed op beelden 
kan toepassen. De samengestelde beelden 
van Gringo Total zijn compleet eigensoortig 
en onvervangbaar. Ze zijn onmogelijk ‘op 
verhaal’ te brengen. Het enige wat je kan 
doen, is ze met elkaar vergelijken door 
gefascineerd tussen de ‘paradigma’s’ – om 
de linguïstische terminologie van de struc-
turalisten te gebruiken – heen en weer te 
springen.
K.B./D.P.: Niet alle schilderijen kan je echter 
als constellaties van meerdere beeldelementen 
lezen. Het gezonde lichaam lijkt bijvoorbeeld 
een coherent tafereel: een groepje naakte man-
nen die in een sauna zitten, met achteraan een 
zicht op een berglandschap.
P.D.V.: Vergis je niet, het betreft wel degelijk 
een configuratie, alleen zie je dat niet met-
een omdat de diverse beeldfragmenten in 
elkaar zijn gevlochten. 
K.B./D.P.: Kan je de samenstelling toelichten?
P.D.V.: Ik ben vertrokken van een foto uit 
Signal waarop een groepje naakte soldaten 
in een sauna te zien is. De achtergrond is 
donker. Dat tafereel heb ik naar een Zwitsers 
chalet verplaatst, met op de achtergrond een 
raam dat uitzicht biedt op een besneeuwde 
bergtop. De compositie heb ik herschikt. In 
het Signal-beeld zitten de mannen dicht op 
elkaar. Ik heb ze naar de zijkanten van het 
beeld verschoven en centraal op de voor-
grond een personage toegevoegd. Zijn aan-
gezicht heb ik ontleend aan een portretfoto 
uit Signal van een hooggeplaatste militair 
van het Derde Rijk. Voor zijn zithouding heb 
ik me geïnspireerd op twee traditioneel-
christelijke motieven: ‘Christus op de koude 
steen’, dat de gegeselde Christus toont ter-
wijl hij op een steen zit, moederziel alleen en 
getooid met een doornenkroon, en ‘Christus 
omringd door zijn kwade beulen’. Die dub-
bele – christelijke en nazistische – lectuur 
krijgt een echo in – en wordt tegelijk gecom-
pliceerd door – de gelaatsuitdrukkingen. De 
mannen rond Christus hebben een angst-
aanjagende blik, terwijl Christus’ gelaatsuit-
drukking heroïsch is, helemaal in lijn met de 
beeldtaal van het nazisme; die nazilook staat 
echter haaks op zijn rol als gegeselde 
Messias. De grijnzende figuur, links van de 
centrale held, lijkt trouwens sprekend op 
Goebbels. De figuur van de held/messias is 
voorts zeer laag in de compositie geplaatst 
zodat zijn voeten door de onderste rand wor-
den afgesneden. Het lijkt wel alsof  hij bok-
kenpoten heeft – een knipoog naar de duivel! 
Op het eerste zicht lijkt Het gezonde lichaam 
een homogeen beeld, ondanks de incongru-
entie van de iconografische bronnen. Het is 
zelfs zodanig gemanipuleerd dat men het 
kan lezen als een ietwat ongelukkig promo-
beeld voor sauna’s en voor fitnesscentra, 
voor Zwitserse skivakanties en voor blok-
hutromantiek. Is dit geen goede reclame 
voor een spannende vakantie!
K.B./D.P.: Het gezonde lichaam handelt ook 
over het Christendom.

Paul De Vylder

Het gezonde lichaam, 1982-1983

foto met onderschrift uit ‘Signal’ (oktober 1941), 
gebruikt voor ‘Het gezonde lichaam’’, 1982-1983

portret van een militair uit ‘Signal’, gebruikt voor  
‘Het gezonde lichaam’’, 1982-1983
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P.D.V.: Dat vormt eveneens een inhoudelijke 
laag, al heb ik die christelijke verwijzingen 
niet zozeer om inhoudelijke redenen geko-
zen. Het gezonde lichaam is trouwens het 
enige schilderij waarin ik specifiek christe-
lijke motieven heb verwerkt.
K.B./D.P.: Waarom heb je ze in dat schilderij 
gebruikt? 
P.D.V.: Ik zocht naar een manier om ver-
schillende motieven op een dusdanige wijze 
met elkaar te verbinden dat je het gevoel 
krijgt naar een theaterstuk te kijken, waar 
alles zich binnen één tijdruimtelijke eenheid 
afspeelt. Tot mijn grote verrassing consta-
teerde ik dat je haast onvermijdelijk bij de 
klassieke meesters van altaarstukken uit de 
Renaissance en de Barok terechtkomt als je 
dat resultaat wil bereiken. Zij beheersen als 
geen ander de kunst om verschillende 
motieven in één pakkende totaalenscene-
ring samen te brengen. Het zijn de beste, 
meest professionele beeldregisseurs die je je 
kan voorstellen. Ik heb in Gringo Total meer-
maals van hun kundigheid gebruikge-
maakt. In Het gezonde lichaam vormden de 
iconografische formules van de eenzame, 
verlaten Christus en van de Christusfiguur 
tussen die griezels het perfecte bindmiddel 
om de Arische held met het quality moment 
van blote jongelingen tot één dramatisch 
geheel te versmelten. Wie de christelijke 
motieven herkent, mag er voor mijn part 
een kritiek op christelijke beeldpropaganda 
in lezen, maar mij was het niet in de eerste 
plaats om die kritische knipoog te doen.
K.B./D.P.: Eigenlijk gebruik je die klassieke ico-
nografische formules om een perfecte vervalsing 
te maken. Je kan de voorstelling immers onmo-
gelijk tot zijn samenstellende delen herleiden. 
P.D.V.: Waar het om gaat, is dat het beeld 
ongemakkelijk is. Je ziet een stelletje onbe-
nullige kerels in een sauna zitten, met een 
vals dennenboompje op de achtergrond. 
Het is een vreselijk onnozele scène, maar 
om een of  andere duistere reden heeft dat 
onbenullige tableautje de monumentale 
allure van een altaarstuk uit de barok. Mag 
ik terzijde opmerken dat ik met de buitenis-
sige formaten van al deze werken niet enkel 
een theatraal effect beoogde? Het was tege-
lijk hét middel om de toeschouwer met een 
enorm ‘doodgeschilderd’ oppervlak te con-
fronteren. De valsheid van de iconografi-
sche enscenering kan men desnoods nog 
van een klein formaat aflezen, maar de dode 
dramatiek van een volgeschilderd opper-
vlak van circa zes vierkante meter is slechts 
te slikken als je er op je twee benen voor 
staat. Op het einde van deze periode werd 
die geschilderde kilte zelfs een obsessie. La 
morte di Cesare uit 1986 sluit deze periode 
van de ‘kolossale’ formaten af  met een bur-
leske lofzang op de dode Keizer. Op dezelfde 
manier worden de grijnzende en heldhafti-
ge figuren in Het gezonde lichaam herwerkt 
tot pathetische karikaturen; ze zijn nog niet 
dood, maar ze zijn – schilderkunstig gezien 
– al aan het sterven. Ook met de centrale 
figuur is iets raars aan de hand. Zelfs als je 
niet doorhebt dat ik hem lager in het beeld 
heb geplaatst, waardoor zijn benen op een 
ongewone manier worden afgesneden, voel 
je dat het beeld wringt. Je moet geen 
Panofsky-expert zijn om dat door te hebben.
K.B./D.P.: Hoe minder je het in de gaten hebt, 
hoe groter de ‘interne ambivalentie’ van het 
beeld.
P.D.V.: Precies.
K.B./D.P.: Je gebruikt daarnaast nog een andere 
strategie om beelden te combineren. In Oh! 
Cangaceiro bijvoorbeeld, het middenluik van 
de triptiek For Wagner, is een portret van 
Baudelaire met behulp van een keurige cirkel-
vormige uitsnede in de voorstelling van de 
modernistische stad Brasilia ingepast. 
P.D.V.: Af  en toe hanteerde ik inderdaad een 
andere methode en schoof  ik een motief  in 

een ander beeld, zoals een medaillon op een 
grafzerk.
K.B./D.P.: Anders dan in Het gezonde 
lichaam zie je hier wél meteen hoe het beeld in 
elkaar is gezet. Dat lijkt in strijd met jouw stre-
ven naar ‘interne ambivalentie’.
P.D.V.: Niet noodzakelijk. Ik pas mijn insert-
methode immers op zo’n manier toe dat de 
globale ambivalentie van het beeld er niet 
door wordt aangetast. In Jane’s Dreamboot 
(1983) – een enorm schilderij van een duik-
boot, dat niet in Gringo Total, maar in een 
aparte reeks met de titel Hocus Pocus thuis-
hoort – heb ik bijvoorbeeld in de linkerbene-
denhoek een minuscuul medaillon met een 
lauwerkransje ingevoegd. Het motief  is op 
een haast heimelijke manier, als een minus-
cule visuele voetnoot, in het zwarte vlak 
van het water ingepast. Je moet het doek 
met een vergrootglas afspeuren om dat lau-
werkransje op te merken.
K.B./D.P.: In Oh! Cangaceiro is het medaillon 
echter duidelijk zichtbaar aangebracht. 
P.D.V.: Akkoord, maar ook daar vormt het 
slechts een ‘voetnoot’ in een uiterst com-
plex geheel. Vergeet niet dat Oh! Cangaceiro 
deel uitmaakt van een drieluik. Het midden-
deel is de voorstelling van een 18e-eeuws 
bloementapijt. Het rechterluik is gebaseerd 
op een foto uit Signal waarop dignitarissen 
van de NSDAP een concert bijwonen. Ook 
de violist op het podium komt uit Signal – ik 
heb hem ontleend aan een foto van de con-
certerende Spaanse violist Juan Manén 
(1883-1971). Rechts heb ik een spookje 
toegevoegd, waardoor ik een link leg met de 
mythische violist-componist Niccolò 
Paganini (1782-1840), van wie gefluisterd 
werd dat hij zijn virtuoze kunststukjes aan 
een duivelspact te danken had. Het mon-
stertje ziet er evenwel allesbehalve 
19e-eeuws uit. Het lijkt zo uit een stripver-
haal geplukt.
K.B./D.P.: De iconografie in het linkerluik van 
Oh! Cangaceiro is echter heel leesbaar: we her-
kennen meteen Charles Baudelaire en Brasilia.
P.D.V.: Ik heb de cityscape van Brasilia echter 
gemanipuleerd. Je herkent het door Oscar 
Niemeyer ontworpen Museu de Arte 
Contemporanea – de zogenaamde ‘vliegen-
de schotel’ van Brasilia – maar de kerk met 
ars-sacraglasraampjes die ik in de voorstel-
ling verwerkte, zal je op foto’s van Brasilia 
niet terugvinden. Net als in Het gezonde 
lichaam zijn er heimelijke toevoegingen in 
het schilderij verstopt.
K.B./D.P.: De figuur van Charles Baudelaire en 
de stad Brasilia zijn eenduidige historische refe-
renties.
P.D.V.: Dat klopt. In die zin mogen jullie het 
Baudelaire-medaillon als een didactische 
toegeving beschouwen. Het is een regel-
rechte verwijzing naar de moderniteit, 
waarvan de Franse dichter als het ware het 
prototype is. Allicht vreesde ik dat het bete-
kenisconglomeraat van het drieluik te 
divers en te verwarrend zou zijn. De thema-
tiek van de triptiek For Wagner is evenwel 
dezelfde als die van alle andere werken van 
de Gringo Total-reeks: de neoliberale fase 
van de kapitalistische moderniteit, van onze 
hedendaagse media- en consumptiemaat-
schappij. 
K.B./D.P.: Als je de reeks overschouwt, dan kan 
je de gebruikte iconografie globaal genomen in 
twee groepen onderscheiden: de ‘gewone’ kapi-
talistische en de nazistische.
P.D.V.: Dat kan je zo stellen. 
K.B./D.P.: Mogen we Gringo Total dan ook als 
een uitspraak over de relatie tussen nazisme en 
kapitalisme lezen?
P.D.V.: Voor mij staat het in elk geval als een 
paal boven water dat het fascisme een histo-
rische configuratie van het kapitalisme is. 
Het fascisme is het kapitalisme in zijn totali-
taire vorm. Of  je zou het kapitalisme – 
omgekeerd – als een consumeerbare vorm 

van het totalitarisme kunnen zien, waarbij 
het geweld van het oude fascisme tot spek-
takel is getransformeerd.

5. Dr. Joseph Goebbels

K.B./D.P.: In dezelfde periode heb je onder de 
titel Onopgeloste mediaraadsels: Dr. Joseph 
Goebbels een reeks van vijftig tekeningen met 
viltstift op kalkpapier gerealiseerd, die je voor 
het eerst exposeerde van 13 februari tot 4 
maart 1983 in de Antwerpse Ruimte Morguen. 
Elk blad omvat een tafereeltje met een of  meer-
dere personages, begeleid door een zinsnede. De 
titel verwijst ondubbelzinnig naar het nazisme, 
maar in de tekeningen zelf  is geen enkel recht-
streeks verband met het nazisme te bespeuren. 
Bij een zonnig vakantietafereeltje van een jon-
gen en twee meisjes in zwempak lezen we: 
‘Hoeveel van dergelijke plaatsen heeft deze stad 
niet nodig?’. Bij een vrouw die soepborden vol-
schept: ‘Volkomen concentratie is vereist voor 
deze verantwoordelijke dienst’. Bij een groep 
touwtrekkende, sportieve jongens: ‘Le sport, 
l’école de combat’. De tekeningen roepen een 
vaag onbehagen op, maar met Joseph Goebbels 
– de propagandaminister van het Derde Rijk – 
zou je ze nooit associëren. 
P.D.V.: Dat komt door de manier waarop ik 
met mijn ‘bronnen’ ben omgegaan. De beel-
den van Dr. Joseph Goebbels zijn allemaal 
afkomstig uit Signal; enkel de uitsnede heb 
ik soms veranderd. Op basis van die beelden 
heb ik schetsjes gemaakt – dat doe ik altijd 
tijdens de voorbereiding van een werk – die 
ik op grote bladen kalkpapier heb overgezet. 
De teksten heb ik deels uit de bijschriften bij 
die Signal-plaatjes overgenomen, deels aan 
allerlei reportages of  onderschriften bij 
illustraties in andere magazines ontleend. 
Ik gebruik het materiaal zoals een archeo-
loog die scherven vindt en er, in plaats van 
de oude vaas te reconstrueren, een nieuwe 
vaas mee samenstelt. De citaten zijn uit hun 
context gerukt; in veel gevallen heb ik ze 
heimelijk gewijzigd; de betekenissen zijn 
verschoven zoals in een droom.
K.B./D.P.: Dat de beelden uit Signal afkomstig 
zijn, kan je daardoor eigenlijk niet weten…
P.D.V.: Precies.
K.B./D.P.: …te meer daar jij het nergens ver-
meldt. Bij de tentoonstelling in Ruimte 
Morguen kwam een catalogus met een toelich-
ting van jouw hand uit; in 2004 gaf  de vzw 
Droom & Daad in samenwerking met het 
K.A.S.K. te Gent een boek met de tekeningen 
uit, die naast die korte tekst ook een algemeen 
essay van Lieven De Cauter, Rudi Laermans en 
Bart Verschaffel omvat. In geen van beide publi-
caties wordt aangegeven dat de tekeningen 
teruggaan op Signal. Was het een bewuste 
keuze om de kijker/lezer over de bron van jouw 
tekeningen in het ongewisse te laten? 
P.D.V.: Nee. Eerlijk gezegd heb ik me dat 
nooit afgevraagd. Op zich vind ik het ook 
niet zo belangrijk dat de beelden uit dat spe-
cifieke tijdschrift afkomstig zijn. Signal is 
voor mij immers een pars pro toto. Er waren 
vast andere tijdschriften die ik net zo goed 
had kunnen gebruiken, maar die ik nooit 
grondig heb bestudeerd.
K.B./D.P.: Of  je de bron kent of  niet kent, is 
evenwel bepalend voor de lectuur van de teke-
ningen. Als je weet dat ze uit Signal afkomstig 
zijn…
P.D.V.: …dan ben je verwittigd, dat is juist. 
Nu moet je er zelf  ‘inrollen’.
K.B./D.P.: De beelden zien er vrij onschuldig uit.
P.D.V.: Vaak wel, maar niet altijd. Hier en 
daar zit er een behoorlijk gemeen tekenin-
getje bij.
K.B./D.P.: Akkoord, maar de expliciet ‘geweld-
dadige’ beelden zijn in de minderheid. 
P.D.V.: Dat is juist. 
K.B./D.P.: De opschriften zijn veel duidelijker. 
Ze bevatten allerlei aansporingen. Ze gaan over 

‘meer genieten’, ‘beter presteren’, ‘betere tech-
nieken’, ‘langer volhouden’. De beelden confron-
teren ons met onze eigentijdse propaganda, ze 
gaan over de wereld die ons omringt?
P.D.V.: Ja. Ik zei al dat je de obsceniteit van 
de hedendaagse propaganda alleen kan 
tonen door ze op een lapsus te betrappen of  
door zo’n lapsus te ensceneren, wat ik deels 
in de tekeningen doe. 
K.B./D.P.: Eigenlijk is er in jouw werk zelden 
een moment waarop het geweld dat met het fas-
cisme – of  bij uitbreiding met onze hedendaagse 
media- en consumptiemaatschappij – gepaard 
gaat, kan worden aangewezen. Ook geweldda-
dige handelingen worden zelden of  nooit in 
beeld gebracht.
P.D.V.: Nee, want het geweld hoort voor mij 
zonder meer thuis in het domein van het 
onvoorstelbare. In de jaren 70 zijn er heel 
wat kunstenaars geweest die geprobeerd 
hebben om het geweld in zijn pure brutali-
teit te representeren. Ze gingen met nazi-
propaganda of  met de gruweldocumenten 
van de holocaust aan de slag. Met de hor-
rorbeelden van Auschwitz maakten ze 
beeldreeksen of  collages, waar ze dan bij-
voorbeeld de kampnummers in verwerkten 
van alle geïnterneerden die in de concentra-
tiekampen op één bepaalde dag vermoord 
waren. Bestaande beelden werden nog eens 
dunnetjes overgedaan en artistiek ‘aange-
dikt’ zodat iedereen zogenaamd zou kun-
nen zien hoe gewelddadig het nazisme wel 
was. Ik werd onpasselijk van dat soort 
kunst. Ik vond dat die kunstenaars de gru-
wel van de holocaust in de etalage zetten – 
het was de spectacularisering van de horror 
in zijn zuiverste vorm. Anderzijds was ik 
evenmin te vinden voor de ‘cultus van de 
ontoonbaarheid’ waarin het bewustzijn 
van de impasse van de voorstelling was uit-
gemond. In die context koos ik ervoor om de 
beeldstrategieën die ingezet werden om het 
geweld te spectaculariseren in hun valsheid 
te tonen. Dat vond ik veel interessanter dan 
de Weltschmerz en het gekreun à la 
Kierkegaard dat werd tentoongespreid in 
veel werken van kunstenaars die de holo-
caust thematiseerden. 
K.B./D.P.: In die zin is het logisch dat jij op 
Goebbels focuste – de minister van propaganda 
die instond voor de ‘esthetische verpakking’ van 
het nazisme – in plaats van op Himmler, die als 
leider van de SS het fysieke geweld van het 
Derde Rijk incarneerde. 
P.D.V.: Uiteraard. Himmler was de super-
beul, maar Goebbels was de orkestleider van 
het propagandacircus van de nazi’s. In het 
tijdperk van de spektakelindustrie is het veel 
onthullender om de valse glimlach van de 
geweldenaar te tonen dan om zijn mateloze 
slechtheid breed uit te smeren. 
K.B./D.P.: Goebbels vormt dus dé link tussen 
het fascisme en onze hedendaagse tijd?
P.D.V.: Absoluut. Je moet niet zozeer naar 
Hitler of  Himmler verwijzen als je iets wil 
begrijpen van wat er in onze maatschappij 
gaande is. Bij Goebbels ben je aan het juiste 
adres.

Transcriptie: Toon Beerten
Redactie: Dirk Pültau

Paul De Vylder

Voor Wagner, triptiek (titel rechterdeel: ‘Oh! Cangaceiro’), 1982-1983
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BART VERSCHAFFEL

Das Beste an uns ist vielleicht aus 
Empfindungen früherer Zeiten vererbt, zu 
denen wir jetzt auf  unmittelbarem Wege kaum 
mehr kommen können; die Sonne ist schon 
hinuntergegangen, aber der Himmel unseres 
Lebens glüht und leuchtet noch von ihr her, ob 
wir sie schon nicht mehr sehen.
 Friedrich Nietzsche, Menschliches  
 Alzumenschliches, § 223

Het werk van Berlinde De Bruyckere, zoals te 
zien in het S.M.A.K. te Gent, is zeer specifiek 
en herkenbaar, sterk en aangrijpend. Het 
boek dat bij de tentoonstelling werd gepubli-
ceerd, geeft een breder overzicht van het 
oeuvre en documenteert ook het vroege 
werk. Het hele oeuvre is, alles bijeengeno-
men, zeer duidelijk en mede daardoor ook 
zeer toegankelijk. Het is thematisch sterk 
gefocust. De Bruyckere maakt geen concep-
tuele of  postconceptuele kunst, haar werk 
komt niet expliciet tussen in een tamelijk 
gespecialiseerd gesprek over kunst. Ze is niet 
bezig met zich te ‘positioneren’, maar con-
centreert zich openlijk op het maken van 
beelden over een thema en een problema-
tiek, die ieder mens aangaat en kan begrij-
pen. De zeer coherente selectie van voorna-
melijk recente werken voor de tentoonstelling 
in Gent benadrukt dit nog. De tentoonstel-
ling lijkt – tot en met de titels van de werken 
– te bevestigen wat er algemeen over het 
werk van De Bruyckere geschreven en ver-
teld wordt: het gaat over lichaam en lijden, 
over kwetsen en verwonden, over pijn en 
meevoelen.
 De kiem en kern van het oeuvre van De 
Bruyckere is de deken. Het oeuvre explo-
reert wat een deken – van ruwe grauwe stof, 
niet het lichte, gevulde donsdeken bijvoor-
beeld – in herinnering brengt en oproept. Er 
is vooreerst de stof: harige huid, hard vel, 
vacht. Handelingen zoals induffelen, 
zwachtelen en windelen, inwikkelen en 
bedekken, verschuilen en beschermen. 
Maar ook het afdekken, vangen, maskeren. 
Ook de donkerte en het benauwde onder de 
dekens. Het voelen van de ruwe deken is het 
wrijven en het schurken. De huid is een zeer 
bijzonder zintuig: zeer gevoelig, maar tege-
lijk zeer elementair en niet kennisgericht: 
het is het zintuig voor het gewaarworden 
van wat onmiddellijk nabij is, van weer-
stand/aanwezigheid en leegte/afwezigheid, 
warm en koud, zacht en hard. De deken is 
het correlaat van de huid. (De werken van 
De Bruyckere die dit letterlijk formuleren 
zijn enkele sculpturen van eind jaren negen-
tig, getiteld Aanéén-genaaid, waar deken en 
huid geheel vereenzelvigd worden, en de 
deken letterlijk als huid op gipsen figuren 
wordt gelegd (Aanéén-genaaid, 2000; 
Aanéén-genaaid, 2002; Wezen, 2003-2004). 
Een deken dat men over zich heen trekt, is 
niets anders dan een warm-zacht iets, dan 
een elementair ‘buiten’, dat de algemene 
tastzin geheel vult. De bodemlaag van het 
oeuvre van De Bruyckere is niet het verlan-
gend strelen, bijten of  grijpen, niet de 
nieuwsgierige aanraking en verkenning 
met de hand of  de lippen, niet het subtiele 
fingerspitzengefühl dat een vorm volgt en 
onderscheid zoekt, maar het primitieve, dif-
fuse bewustzijn van een ruw oppervlak of  
lichaam waar men tegenaan wrijft, en het 
zoeken van die elementaire ‘aanwezigheid’.
 In de jaren negentig maakt De Bruyckere 
een reeks intrigerende installaties, die geïn-
terpreteerd kunnen worden als poëtische 
schema’s of  modellen van de primitieve zelf-
ervaring van het corps-moi (Paul Valéry): 
van het ‘interne’ lichaamsgevoel dat nog 
niet gestructureerd is door een gesociali-
seerd lichaamsbeeld, de spiegel, of  de blik 
van de ander. Deze reeks werken, met de 
monumentale installatie in het Campo 
Santo te Gent in 1998 als hoogtepunt, heb-
ben steeds een polaire structuur: een ready-
made open bouwsel (zoals het onderstel van 
een bed of  meubelpoten, een stoel of  een 
kooi, een kapstok, een haak), samengesteld 
uit rechte onderdelen en gemaakt van 
harde materialen, fungeert als drager én als 
tegengestelde voor het textiel (een deken of  

een kussen, een matras, lappen of  linten, 
stapels of  proppen stof). Soepele, gedrapeer-
de, geplooide of  verwrongen stukken stof, 
die beweeglijkheid en leven suggereren, 
maar zelf  geen eigen vaste vorm hebben, 
volgen en verbinden zich met een ‘struc-
tuur’. Het resultaat is steeds een schema, 
geen herkenbare figuur of  Gestalt. 
Bijvoorbeeld: een stapel dekens bovenop een 
vierkantige houten kruk (Zonder titel, 
1992), of  de bedden van de installatie 
Slaapzaal II (1998). Het kleine werk uit 
1992 beeldt niets af, maar fungeert als het 
gevoelsschema van het zitten op/voelen van 
de stoel, en tegelijk, algemener, van de 
interne lichaamservaring als dusdanig: van 
het van binnenuit voelen (en voelen van de 
eigen gevoeligheid) van een ‘mij-lichaam’ 
dat aan zijn uiterste buitenkant de weer-
stand en draagkracht van een structuur 
gewaarwordt (zoals wanneer iemand de zit-
ting en rug voelt van de stoel waarop hij zit), 
en binnenin de stevigheid ondervindt van 
harde beenderen en een geraamte die de 
zachte, gevoelige mij-massa dragen en 
ondersteunen. De Bruyckere heeft bijna 
twintig jaar later in Istanbul het taboeretje 
van een schoenenpoetser gekocht, dat pre-
cies hetzelfde doet wat haar werkje doet, en 
dit objet trouvé, dat haar artistieke ‘basisfor-
mule’ samenvat, mee in haar oeuvre opge-
nomen. (Zie de monografie Berlinde De 
Bruyckere, p. 90) Op het eind van de jaren 
90 maakt De Bruyckere, op weg naar de 
reeks ‘Aanééngenaaide’ poppen, enkele 
werken met dekens die ze over menshoge 
gipsen figuren werpt. Het zijn suggestieve, 
sculpturale varianten van Magrittes ver-
hulde vrouwensilhouetten (V. Eeman, 1999; 
Spreken, 1999). Ook in deze werken volgt de 
stof  de lichaamsvorm niet: het doek wordt 
geen kleding, het omhult enkel de ‘plaats’ 

waar iemand is. De vormen blijven voorals-
nog tenten of  – met de titel van enkele 
installaties uit 1993 – Dekenhuizen.

Dode paarden

Tot 2000 is de figuur of  Gestalt van het 
lichaam afwezig in de sculpturen en instal-
laties van De Bruyckere. (Het is wel al het 
hoofdthema van de tekeningen.) Het keer-
punt in de ontwikkeling van het oeuvre is 
het werk In Flanders Fields (1999-2000), 
geïnspireerd door de oorlogsfoto’s van dode 
paarden op het slagveld. Deze installatie is 
de eerste van een reeks werken met paar-
denkarkassen, liggend of  hangend, gedra-
peerd op metalen schragen. De basisstruc-
tuur van deze werken volgt nog, zo lijkt het 
tenminste, die van het vroegere werk: de 
hardheid, kilte en rechtlijnigheid van de 
metalen draagstructuur wordt uitgespeeld 
tegen de booglijnen en plooien van het 
paardenlijf, van de warme kleur en textuur 
van de vacht en de manen, die de plaats en 
functie opnemen van de dekens. Er zijn 
zeker associatieve verbindingen die de sub-
stitutie aannemelijk maken: paardenvacht 
wordt immers gebruikt als deken, dekens 
worden gebruikt om paarden te warmen en 
te verzorgen, en ‘paardendeken’ is een 
bestaand woord… Maar het grote verschil 
met het vorige werk is dat de herkenbare 
Gestalt van het liggende paard deze associa-
ties absorbeert en op de koop toe meteen een 
geheel nieuw betekenisveld activeert dat, in 
de perceptie en ervaring van deze nieuwe 
werken, de bovenhand neemt. Het paard is 
immers meer dan ‘vacht’: het is (ook) een 
personage. Het paard is een waardig en edel 
dier. Het is een dier waarop niet gejaagd 
wordt en dat niet geslacht wordt, maar dat 

de mens draagt en met hem meevecht. Het 
heeft een hals, en geen poten, maar benen. 
De introductie van het paardenlijf  in de 
installaties transformeert de poëzie tot ver-
haal; de poëtische gevoelsschema’s worden 
taferelen. Met het paard wordt bovendien 
niet zomaar een personage, maar vooral 
een rol en een welbepaald verhaal geïntro-
duceerd: de rol van slachtoffer en een lij-
densverhaal. Het werk gaat nu niet meer, 
algemeen, over voelen en gevoeligheid, 
maar over invoelbare pijn, over lijden en 
empathie. Het paard wordt door De 
Bruyckere gecast in een geloofwaardige rol. 
Het paard is immers een vriend van de 
mens. Het crepeert niet, maar sneuvelt. Het 
paardenlijf  dat De Bruyckere in 2000 in een 
boom hangt (K27, 2000) is een overtui-
gend, huiveringwekkend beeld – een varken 
in een boom zou een geheel verschillend en 
tamelijk belachelijk beeld opleveren. In 
dezelfde jaren duiken, naast de opgezette 
paardenlijken, ook enkele meer monster-
achtige varianten op van uit stof  aaneenge-
naaide en gevulde zakken, die dierachtige 
vormen vertonen (Animal, 2004). De opge-
zette paarden en de vreemde dierpoppenlij-
ven zijn in de beeldwereld van De Bruyckere 
de eerste identificatiefiguren. Ze tonen 
immers wie ze zijn, ze vertellen wat ze 
ondergaan, en spreken de toeschouwer 
daardoor aan op een nieuwe manier. 
Anders dan collega’s zoals Maurizio 
Cattelan of  Damien Hirst, die met opgetilde 
paardenlijven bewust brutale, choquerende 
installaties gemaakt hebben, ensceneert De 
Bruyckere deze lichamen als stichtende 
memento tangi. Wees indachtig…
 Ongeluk en lijden zijn van de orde van het 
geheim, van het onbekende en verborgene. 
Scènes van ongeluk en lijden trekken ons 
aan en houden de blik vast, omdat men wil 
zien en de waarheid weten. Tegelijk doet het 
ongeluk terugdeinzen. De nabijheid ervan 
is immers gevaarlijk, het contact met onge-
luk besmet of  behekst. Het schouwspel van 
ongeluk dat via de ogen in de ziel gedrukt 
wordt, tekent een mens, het gaat nooit meer 
weg. De eerste sfeer waar de mens, voorzich-
tig en afstandelijk, het ongeluk oproept en 
tracht te beheersen (door het na te spelen) is 
de religie: met offers en het ritueel, met 
magie en de bezwering. Daarna en daar-
naast is de kunst gekomen, die het lijden 
met profane, geseculariseerde beelden voor-
stelt en zo seculariseert. Vanzelfsprekend 
verschillen de laatmiddeleeuwse devotie-
beelden van de gekruisigde Christus in de 
kerken grondig van de 17e-eeuwse voor-
stellingen van zeestormen of  de vanitasstil-
levens die in burgerlijke interieurs hangen. 
En die moraliserende voorstellingen ver-
schillen op hun beurt van Andy Warhols 
artistieke bewerkingen van krantenfoto’s 
van auto-ongelukken. Maar ondanks al die 
verschuivingen, blijft er in de beeldmidde-
len en beeldformules ook een grote continu-
iteit. Kunst die deze thema’s vandaag wil 
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behandelen, kan niet anders dan zich tot die 
beladen iconografische traditie te verhou-
den. Het is absoluut niet gemakkelijk hier 
nog iets nieuws te doen. Tegelijk maakt elk 
nieuw beeld nog steeds bijna automatisch 
sterke sensaties en een mentale energie vrij, 
die eeuwenlang door de religies toegeëigend 
en gevormd werden, en waarvan ook de 
geseculariseerde iconografie van het onge-
luk en het lijden doordrongen blijft. Het is 
dus tegelijk relatief  gemakkelijk én erg las-
tig om pakkende kunst te maken over deze 
zware en belangrijke kwesties.

Ecce homo

Wanneer De Bruyckere, in haar sculpturen 
en installaties, na de paarden ook menselij-
ke lichamen introduceert, activeert haar 
werk bewust en openlijk – tot in de titels – 
sterke religieuze bijbetekenissen. De basis-
voorstelling van het lijden in de westerse 
beeldtraditie is de voorstelling van Christus 
als prototypisch Slachtoffer. Het prototype 
is vera icona, de afdruk van het gelaat van 
Christus tijdens de kruisdraging. Christus 
kijkt de gelovige aan, het portret nodigt uit 
tot identificatie en imitatio Christi. Maar ico-
nografisch even belangrijk wordt de voor-
stelling van het ontklede, gegeselde lichaam 
van Christus aan het kruis of  na de kruisaf-
neming: zijn naakte lichaam dient als het 
toonbeeld en bewijs van de incarnatie, van 
de menselijkheid van de Mensenzoon en 
van zijn offer. Gaandeweg ontwikkelen zich 
ook heroïsche, zelfs glorieuze versies van dit 
lijdende lichaam, en van de vele martelaren 
die zichzelf  geofferd hebben in Gods naam, 
van de heldendood die de verrijzenis en tri-
omf  aankondigt, met krachtige en barokke 
lichamen, en extatische gezichten. Maar de 
basis van al deze religieuze iconografie blijft 
toch het oudere, gepijnigde en geschonden, 
deerniswekkende lichaam van de laatmid-
deleeuwse pieta’s. Het lijden wordt er exem-
plarisch en geïndividualiseerd voorgesteld, 
en de beelden worden gemaakt als 
Andachtsbilder die fungeren binnen een spe-
cifieke devote praktijk. Daarom kiest de 
voorstelling zijn moment.
 In het voorstellen van het lijden (en in de 
manier waarop de beschouwer op het beeld 
kan reageren) ligt de cesuur bij het sterven. 
Voor de dood: angstige afwachting, identifi-
catie en medelijden, verhaal. De dood is het 
moment waarop het verval inzet, het begin 
van het vergaan van het vlees en het gelei-
delijk aan anoniem en onherkenbaar wor-
den van het lichaam, van het proces dat 
duidelijk maakt dat elk lichaam ‘natuur’ is 
en dat de dood veralgemeent. Na de dood: 
berusting, zorg en verdriet, en melancho-
lieke beschouwing. Men kan immers niet 
meevoelen met een dode. De voorstelling 
van het lichaam-in-verval, op weg naar het 
skelet, past wel in een heidense of  profane 
wijsheidstraditie, die de weg toont die alle 
vlees zal gaan, maar niet in de religieuze 
beeldtraditie. Deze laatste stelt immers een 
exemplarisch menselijk lichaam centraal 
dat gemarteld en gewond is, en sterfelijk, 
maar precies niet en nooit zal vergaan, want 
bestemd is om te verrijzen. De religieuze lij-
densiconografie fixeert daarom het beeld 
van het Vleesgeworden Woord op het 
moment van de dood, vooraleer het mense-
lijke lichaam van Christus een lijk wordt. 
Het is immers essentieel dat de wonden en 
het sterven de menselijkheid van Christus 
bewijzen, maar Zijn lichaam daarbij die 
menselijkheid niet verliest. Het dode 
lichaam van Christus mag nooit een 
gewoon lijk – en dus: ‘niets dan natuur’ – 
worden. De lijdensiconografie mag niet in 
het morbide kantelen. (Dat is de reden 
waarom al-te-menselijke, al te ‘realistische’ 
voorstellingen van de dode Christus, zoals 
de Christus van Holbein – zoals bekend 
geschilderd met een drenkeling als model – 
transgressief  en onorthodox zijn.)
 Het ‘lijdende lichaam’ dat De Bruyckere 
in haar werk introduceert, en dat vanaf  
2005 het paardenlijf  grotendeels vervangt, 
is niet het heidense lichaam, gemaakt van 
vlees en van nature op weg naar het niets 
en het skelet. Het is niet het lijdende Gezicht, 
maar het exemplarische en – omdat het 
gezicht ontbreekt – tegelijk anonieme religi-
euze lichaam. Schamel, dun, kwetsbaar, in 
pijn, en vooral: naakt. Uiteengehaald of  
gefragmenteerd, maar niet vergankelijk. 
Het werk van De Bruyckere gaat over kwets-
baarheid en pijn, maar zeker niet over 
afschuw en dood.

(Het tweede basisbeeld van lijden en dood in 
de westerse iconografie is de massale en 
anonieme dood van de middeleeuwse vani-
tasvoorstellingen, de helletaferelen, kinder-
moorden en slagvelden: massa’s lichamen 
zonder gezicht. Wanneer deze lichamen 
bleek en naakt zijn, zoals op de foto’s van de 
uitgemergelde en gefolterde lichamen van 
Auschwitz, schuiven de twee basisbeelden 
evenwel over elkaar: elke anonieme dode 
wordt zo exemplarisch, een evenbeeld van 
het Slachtoffer.)
 Het ontklede religieuze lichaam is een 
stichtelijk lichaam: het is bestemd om ten-
toongesteld te worden als aanschouwelijk 
bewijs van ‘de menswording van Christus’ 
en van zijn lijden. Christus’ lijden is exem-
plarisch, en moet tentoongesteld worden. 
Ecce homo: Pilatus toont de naakte, gegesel-
de Christus aan het volk, Christus toont zelf  
zijn wonden. Dat deze stichtelijke voorstel-
lingen ook vandaag nog werken, in een 
geheel geseculariseerde artistieke en muse-
ale context, wijst erop dat de voorstelling 
van het lijdende lichaam in alle omstandig-
heden blijft fascineren. Het lichaam in pijn 
behoudt, ook na het verval van de religies, 
een elementaire, ‘natuurlijke’ sacraliteit. 
Het blijft bijzonder en ontzagwekkend, 
omdat de pijn, zoals het verlangen en de 
erotiek, de conditie schept waarin de sociale 
maskers afvallen en de blote gezichten en 
lichamen ‘naakt’ worden: het lijdende 
lichaam symboliseert wat men normaal 
beheerst en verbergt, en onthult een 
‘geheim’. Zolang wie lijdt nog kan spreken 
over wat hij/zij voelt, en met behulp van het 
lichaamsschema, als het ware van buitenaf, 
de pijn en oorzaak kan aanwijzen en benoe-
men, blijft die pijn iets uitwendigs, een 
oplosbaar probleem. Kenmerkend voor de 
schrijnende en totale pijn is echter dat ze 
iemand uit de taal en uit de wereld duwt: ze 
doet schreeuwen en kreunen, ze sluit op in 
het eigen lichaam; de wereld valt weg, tot op 
het punt dat ook de sociale persona, die de 
eer of  reputatie en het zelfbeeld vertegen-
woordigt en het intieme zelf  afschermt, 
wegvalt en de persoon geheel ‘naakt’ en 
onbewaakt verschijnt. Het lijdende gezicht 
en lijf  zijn dan niet enkel letterlijk, maar ook 
symbolisch ‘naakt’: op een bijna scanda-
leuze wijze tonen ze een waarheid die door 
de maskers en conventies van het vertrouw-
de en normale leven heen breekt.

Tentoongestelde lichamen

Het werk van De Bruyckere toont duidelijk 
en aangrijpend de pijn, en confronteert met 
de kwetsbaarheid, maar op een voorzichtige, 
getemperde manier. Vooreerst door conse-
quent het religieuze lichaam te hergebrui-
ken. Maar ook door, in dezelfde lijn, de 
beproefde religieuze tentoonstellingsstrate-
gieën op te nemen, zodat het leed geen catas-
trofe wordt die het alledaagse gewelddadig 
en ongepast verstoort. Zoals de geplooide 
doeken uit het vroege werk van De Bruyckere 
zich afgesplitst en verzelfstandigd hebben tot 
de paardenlijven en de lichaamsvormen, zo 
hebben de houten en metalen ‘structuren’ 
uit de jaren negentig zich verzelfstandigd en 

getransformeerd tot objecten om lichamen te 
tonen: ze zijn, zoals de doeken, ‘figuratief ’ 
geworden. Net als de paardenlijven brengen 
ze daardoor automatisch een geschiedenis 
met zich mee en roepen ze associaties op. De 
Bruyckere toont tentoongestelde lichamen, ze 
toont tentoongesteld lijden. Het lichaam/
beeld verschijnt aldus op een gepaste manier, 
want het wordt getoond op zijn eigen, ver-
trouwde plaats en/of  in zijn voorbehouden 
Gestalt. De belangrijkste varianten zijn: de 
zuil/paal/boom, de altaartafel/tombe en de 
‘koude steen’, de vitrine of  ‘glazen kist’, de reli-
kwiekast en votiefwand, de nis en de stolp. Zo 
roepen de beelden van de Schmerzens männer 
aan hun paal alle kruisigingstaferelen op, van 
de maniëristische Christussen van Cranach 
en Van Heemskerck tot de tienduizend marte-
laren in de bomen op de berg Ararat van 
Carpaccio, de gegeselde Christussen, Sint-
Sebastiaans en alle om een stam of  balk 
gekronkelde maniëristische lichamen en 
ledematen, met wapperende, geknoopte 
windsels rond de heupen. De figuren van La 
femme sans tête (2005), J.L. (2005), Pietà 
(2008), Marthe (2008) zitten op een ‘koude 
steen’; de Liggende (2011-2012) ligt erop. De 
vitrines met J.L. (2006), Into one-Another 
(2010-2011) en de Lange eenzame man 
(2010) roepen onmiddellijk de glazen kisten 
met de barokke heiligen onder de altaren op, 
en alle latere, museale varianten met de 
afgietsels van de ‘verdampte’ lijken van 
Pompeï en de Egyptische mummies. De kas-
ten met lichamen (Eén, 2003-2004; Pietà, 
2007; 20, 2007) en de reeksen stokken en 
stammen, al dan niet bovenop een laag 
gestapelde dekens (019, 2007; 28, 2007; 
29, 2007), zijn familie van de toonkasten 
met relikwieën uit de sacristieën en schatka-
mers van de kerken en kathedralen, en hun 
latere varianten in de natuurwetenschappe-
lijke musea. De bundels met lichaamsdelen 
en windsels (The Wound I, 2011-2012) aan 
een haak herinneren onmiddellijk aan de 
votiefbeeldjes in was van zieke en genezen 
lichaamsdelen aan de muren van de bede-
vaartskerken. De stolpen met lichaamsdelen 
(Detail I-IV, 2009) recycleren de traditionele 
huisheiligenbeelden.
 De eigen aanpak en keuzes van De 
Bruyckere worden duidelijker wanneer men 
ze gaat vergelijken met oeuvres die een zeke-
re thematische verwantschap vertonen, 
zoals dat van Francis Bacon. Het meest ver-
schilt De Bruyckeres werk van Bacons direc-
te, agressieve beelden door de beschouwelijk-

heid en de veralgemening die inherent is aan 
het exemplarisch-religieuze, versterkt door 
het consequent weglaten van het gezicht. 
Bacon individualiseert: hij schildert steeds 
portretten. Het schilderij is openlijk destruc-
tief, het is gericht tegen de integriteit en de 
figuur van het model, maar net om dat 
geweld te tonen moeten het gezicht en 
lichaam door alle monsterlijke vervormin-
gen heen wel herkenbaar blijven. Wat Bacon 
in het gezicht bezighoudt is zeker de blik, 
maar nog meer de schreeuwende, openge-
sperde mond. De mond maakt het lichaam 
open, en toont de dierlijke binnenkant. 
Bacon zoekt de confrontatie. Hij wil de ‘feite-
lijkheid’ – in zijn woorden ‘the facts’ – tonen: 
de kwetsende waarheid over het lichaam is 
dat het niets dan vlees is en dat het verlangen 
en de drift geen schone vorm aannemen, 
maar de zogenaamde werkelijkheid van zijn 
betekenis – van zijn verzachtende, benoem-
bare, normale vorm – ontdoen. De monden 
schreeuwen, de ogen zijn uitgestoken en 
bloeden, de personages worden geflankeerd 
door de opengespalkte romp van een rund of  
os, overgenomen van Rembrandt of  Soutine. 
Bacons beelden mikken niet op beschouwing 
en het meevoelen met een lijdend lichaam, 
maar op het ‘meekwetsen’ van de kijker.
 De Bruyckere daarentegen laat conse-
quent het hoofd, en dus de mond en de muil, 
weg. De lichamen kronkelen, maar schreeu-
wen niet. (De Turner Prize winnende 
Christus van David Mach is, meen ik, de eer-
ste – evident ketterse – voorstelling van een 
schreeuwende Christus, die men in de keel 
kan kijken.) Het gaat bij De Bruyckere zeker 
niet om een onthoofding! Het hoofd is niet 
brutaal afgehakt, er is geen hals, of  de hals 
is geen wonde. De lichamen worden wel uit 
elkaar gehaald, gereduceerd tot lichaams-
delen en ledematen. Ze zijn echter helemaal 
van huid gemaakt, niet van vlees. Ze 
bestaan uit over elkaar gelegde, overlap-
pende lagen mensenvel – als lagen doek: de 
huid kan inderdaad, net als doek, scheuren, 
genaaid worden… Het bleke, blote vel van de 
mens is geen dikke, beschermende vacht, 
maar eerder als vloeipapier of  opneemdoek, 
dat sporen opslaat van alle interne en exter-
ne kwetsuren. Het is een tekst: een huid met 
littekens, blauwe en rode vlekken en zwel-
lingen, knobbels en scheuren, uitstulpin-
gen, deuken en gaten, en holtes tussen de 
plooien: het resultaat van wat een lijf  heeft 
meegemaakt. Maar de gaten en plooien zijn 
leeg. Het werk van De Bruyckere gaat daar-
om over kwetsbaarheid, maar zeker niet 
over de wonde. De wonde maakt immers het 
lichaam open en confronteert met de bin-
nenkant, met het vlees, bloed en vocht, of  
met het functionerende lichaam van de 
organen. De lichamen van De Bruyckere 
daarentegen zijn droog en hol. (Zelfs op 
haar tekeningen, waar de lichamen en 
bomen bloeden, stroomt het bloed niet uit 
een open wonde; als zweet lekt het over het 
ganse lichaam uit de huid.) Tegelijk zijn er 
in vormtaal en beeldopbouw enkele grote 
gelijkenissen met een aantal schilderijen 
van Bacon. Sommige werken van De 
Bruyckere, vooral die waar een lichaams-
vorm direct interageert met een drager of  
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structuur, lijken wel sculpturale variaties op 
beelden van Bacon. Ook hij schildert 
immers nooit geïsoleerde, vervormde, mon-
sterlijke lichamen die vlotten op het doek, 
maar altijd situaties, en hij duidt daarbij ook 
steevast, geabstraheerd en schematisch, de 
plaats aan waar ze zijn. Die ‘plaats’ – soms 
een stoel, bed of  podium, soms een doos of  
een kooi, een achterwand of  een deur, soms 
enkel geometrie – structureert het beeld 
doorgaans in hoge mate. De plaats fungeert, 
net zoals bij De Bruyckere, als houvast en 
contrasteert met de onvaste lichaamsvor-
men en de slappe, vormloze huidzakken die 
van de lichamen afglijden.
 Met het hoofd laat De Bruyckere niet enkel 
het gezicht en de mond weg, maar vermijdt 
ze vooral de blik. Haar werk gaat vanaf  het 
begin over tastzin en lichaamswarmte, over 
afwezigheid en aanwezigheid, niet over con-
frontatie en emoties. Ook in de zeldzame – 
ook dan nog ambigue – beelden waar meer-
dere lichamen bijeen lijken te zijn, wordt de 
aanwezigheid van de ander niet visueel, 
esthetisch en symbolisch bemiddeld, via 
zelfbeelden en representatie, en niet gestruc-
tureerd tot een ontmoeting of  een verhou-
ding. Ze heeft wel twee reeksen tekeningen 
gemaakt van gezichten, prominent aanwe-
zig in het boek en ook opgenomen in de ten-
toonstelling: één met geheel zwart gesluier-
de vrouwenhoofden, en één met afhangend 
haar voor de (frontaal voorgestelde) gezich-
ten, waar rode, uitlopende of  bloedende 
ogen doorbreken (Het hart uitgerukt, 1997; 
Portrait, 2004). Deze aparte reeksen openen 
echter een ander register, met ander materi-
aal dan de rest van het oeuvre, en het gaat er 
duidelijk de verkeerde kant op. Het spel van 
ogen en blik, het lijden dat het lichaam niet 
tekent, maar – variërend op het gelaat van 
de vera icona – wordt uitgedrukt, ligt buiten 
het betekenisveld van haar oeuvre, dat 
geheel verbonden is met het haptische.
 De afwezigheid van de confrontatie en de 
blik hangen direct samen met de opmerkelij-
ke afwezigheid van het geslachtsverschil en 
het verlangende lichaam. Het oeuvre van De 
Bruyckere gaat over het lichaam, maar hele-
maal niet over gearticuleerd verlangen. Dat 
komt vooreerst omdat de gevoelskern van 
het oeuvre, het wrijven en het schurken, het 
voelen van (het gemis aan) lichaamswarmte 

en van aanwezigheid, voorafgaan aan het 
geslachtsverschil. Maar vervolgens ook 
omdat – in de reeks van ‘figuratieve’ werken 
– de zuiver fysische nood en pijn de lichamen 
gelijkmaakt en het verlangen naar het ‘ande-
re’ uitschakelt. Het verlangen wordt on hold 
gezet; het religieuze slachtoffer is niet gedre-
ven, maar passief. De menslichamen bij De 
Bruyckere zijn even geslachtsloos als de 
paardenlijven. Er is natuurlijk nog wel 
geslachtsverschil; een paard is immers een 
hengst of  een merrie, een lichaam een man 
of  een vrouw, maar dat geslacht doet er niet 
toe, het is niet met betekenis geladen. 
Wezenlijk voor het geslachtsverschil is 
immers dat men het eerst ziet, dat het ver-
bonden wordt met voorstellingen van de 
‘binnenkant’ van lichamen, van ontmoeten, 
binnendringen en bezitten. Het lichaam bij 
De Bruyckere heeft echter geen openingen. 
Het kan wel gekwetst, maar niet gepene-
treerd worden, en het baart niet.
 In De Bruyckeres werk van de laatste jaren 
vervangen stapels omzwachtelde en ingebus-
selde takken, geweifragmenten, koorden, lin-
ten en ledemaatachtige vormen uit huid of  
doek, al dan niet bijeengehouden door een 
stevig element zoals een staaf  of  een halster, 
geleidelijk de herkenbare lichaamsfiguur. Het 
monumentale Kreupel hout, voor het eerst 
getoond op de Biënnale van Venetië in 2013, 
is hiervan het eindpunt. De slachtofferfiguur 

wordt in deze werken veel minder direct voor-
gesteld. Visueel en vormelijk komt het werk 
zo opnieuw dichter bij dat van de jaren 
negentig. Het blijft alles welbeschouwd echter 
iconisch en het blijft even duidelijk: de bussel 
of  hoop of  boom is een (tentoongesteld) 
‘lichaam’. (De opstelling van Kreupelhout in 
Venetië was zeer theatraal, en wat dat betreft 
atypisch. Hetzelfde werk wordt in het 
S.M.A.K. daarentegen opnieuw meer als een 
bijzonder, exemplarisch lichaam ‘tentoonge-
steld’.) Deze werken bestaan steeds uit één 
vlechtwerk van elkaar rakende lijnen (ner-
ven, aders, haren) en geplooide vormen. De 
onderdelen overlappen elkaar en blijven 
steeds zorgvuldig binnen hetzelfde bleke 
kleurpalet, en de materialen zijn huidachtig. 
De huid leeft en groeit, maar is niet van vlees; 
ze is gevoelig, maar niet bezield. Zoals het 
vlees aan de binnenkant harde beenderen 
meedraagt, die het lichaam steun en stevig-
heid geven, zo groeit er ook een ‘schors’ aan 
de buitenkant. Vreemde, levenloze, verharde 
substanties groeien op en uit de huid: haar, 
nagels, korsten, hoorn. Afhangend hoofd-
haar is zoals een sluier en zelfs een deken die 
een persoon bedekt – zie de Magdalena van 
Donatello e.a. (de tekeningenreeks Parasiet, 
1997; Inge, 2001; Hanne, 2003). Been en 
takken groeien uit de rug en de schouders – 
en De Bruyckere verwijst in haar titels en 
tekeningen ten overvloede naar de metamor-

fose van het slachtoffer Actaeon in een hert. 
Deze materie heeft het halfleven van het hout. 
De houtachtige materie leeft wel, maar heeft 
geen binnenkant en gevoel. Ze sterft niet, 
maar roept wel lichamelijkheid op.
 De coherentie en duidelijkheid die het oeu-
vre van De Bruyckere algemeen kenmerkt, is 
minder kenmerkend voor de tekeningen. Dit 
heeft te maken met de mogelijkheden en 
beperkingen van de artistieke middelen. De 
aquarel en tekening leggen een blikrichting 
en één beeld vast, en kunnen daardoor sug-
gereren zonder te affirmeren. Men kan er de 
schaal onbeslist laten, en door het spel met 
lijn en kleur de voorstelling min of  meer in 
het vage en vormloze houden. De tekeningen 
van De Bruyckere zijn zeker geen ontwerpte-
keningen: De lichaamsvormen die De 
Bruyckere er ontwikkelt, keren weliswaar 
terug in de sculpturen en installaties, maar 
dat doen ze zonder referentie aan het 
tentoonstellings instrumentarium. Ze heb-
ben er met andere woorden geen ‘plaats’, ze 
verhouden zich enkel tot het vlak en de ran-
den van het papier. In de meer intieme, 
meer imaginaire ruimte van de tekeningen 
begint dan toch, op een subtiele, stille 
manier, het geslachtsverschil te spelen, en 
al wat dat meebrengt – het gewei blijkt bij-
voorbeeld toch een fallus of  omgekeerd. Het 
lichaam wordt er gesymboliseerd, en het 
beeld gelaagd en meerduidig.

Berlinde De Bruyckere. Sculptures & 
Drawings 2000-2014, tot 15 februari in 
het S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent 
(09/240.76.01; www.smak.be). 

De monografie Berlinde De Bruyckere 
(o.l.v. Angela Mengoni, met bijdragen van 
Emmanuel Alloa, Gary Carrion-Murayari, 
J.M. Coetzee, Caroline Lamarche, Angela 
Mengoni en Philippe Van Cauteren) ver-
scheen bij Uitgeverij Mercatorfonds, 
Zuidstraat 2, 1000 Brussel (02/502.16.28; 
www.mercatorfonds.be)

Het werk van Berlinde De Bruyckere wordt verte-
genwoordigd door Hauser & Wirth (Londen, 
New York, Zürich). Contactadres Londen: Hauser 
& Wirth, 23 Savile Row, London W1S 2ET 
(+44 207 287 2300; www.hauserwirth.com).

Berlinde De Bruyckere

Schmerzenmann I, 2006. Foto: Mirjam Devriendt

Berlinde De Bruyckere

Kreupelhout, 2012-2013. Foto: Dirk Pauwels

Vittore Carpaccio

De Tienduizend martelaren van de berg Ararat, 1515
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ART AFFAIRS
tot 28/02 
open op afspraak

ALL PERIODS
herman de vries

GALERIE ONRUST 
tot 21/02

Toon Verhoef
05/02–08/02 

ART ROTTERDAM
Derk Thijs, Veron Urdarianu, 
Toon Verhoef, Markus Weggenmann,
Han Schuil

tot 03/05 
De Pont, Tilburg

Toon Verhoef
tot 04/06 
Projectenzaal Gemeentemuseum Den Haag

SCULPTISSIMO
Hans Hovy

SLEWE GALLERY
tot 14/02

VOORUITSIG
Robbert-Jan Gijzen

05/02–08/02 

ART ROTTERDAM
21/02–21/03 
curator: John Snijders

OEUVRES
Jill Baroff, Tom Benson, Susan Collis,
David Connearn,
Károly Keserü,
Katie Paterson,
Ignacio Uriarte

GALERIE VAN GELDER
tot 01/02 

CONVERSATION PIECES
Klaas Kloosterboer, Bart Domburg, 
Steel Stillman, Sigurdur Gudmundsson,
Kristjan Gudmundsson, e.a.

05/02–08/02 

ART ROTTERDAM
14/02–18/03 
in GvG

WJM KOK
14/02–19/03 
in AP 
curator: Rieke Vos

David Bernstein
21/03–29/04 
in GvG 

POSTCARDS ARE TO BE LOOKED AT
Gerhard Richter, Olivier Mosset,
Dieter Roth, Marijke van Warmerdam,
Wjm Kok, Elvire Bonduelle, 
Voebe de Gruyter, Myne Søe-Pedersen,
Sigurdur Gudmundsson, Jullien Monnerie,
Steel Stillman, e.a.

21/03–29/04 
in AP 
curator: Rieke Vos

Jay Tan

WILLEM BAARS 
PROJECTS
tot 24/01 

BELLE VAN ZUYLEN
Emo Verkerk

05/02–08/02 

ART ROTTERDAM
Morgan Betz, Rob van Koningsbruggen,
Emo Verkerk

28/02–04/04

Morgan Betz

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
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DANIËL ROVERS

1. Schoonheden

Marlene Dumas’ overzichtstentoonstelling 
The Image as Burden ving ik per vergissing 
aan in de allerlaatste zaal, door de smalle 
pijl die naar het begin van het parcours 
wees over het hoofd te zien en rechtdoor te 
lopen. Wat als slotstuk bedoeld was, een 
reeks van honderd portretten in gewassen 
inkt, aquarel en krijt, zag ik als het begin. De 
vergissing was zo stom nog niet. Als je onder 
het fluorescerende kauwgomballenlicht 
van Dan Flavin de witte trappen van de 
oude inkomhal beklom, zag je al op de 
bovenste treden de eerste gezichten van de 
reeks Models (1994) voor je opdoemen, 
honderd vrouwenhoofden in vier rijen van 
vijfentwintig aan de muur geprikt. Die ver-
leidelijke opstelling was intentioneel.
 Models is een machtig beeld, of  beter 
gezegd, om wat afstand van de gemeen-
plaats te nemen, het is een beeld waarvan 
een onbestemde macht afstraalt. Ze zijn in 
de meerderheid, de honderd met kleine spij-
kertjes aan de muur gehechte portretten, en 
hoeveel mensen er ook voor verzameld 
staan, deze meer dan levensgrote hoofden 
torenen boven de bezoekers uit. Als passant 
ervaar je er een zekere eerbied voor, in zover-
re je er niet door geïntimideerd raakt. Wat 
vreemd is, want deze centurie van gezichten 
is weerloos in de meest letterlijke betekenis 
van het woord. En juist dat maakt je bewust 
van je eigen gewelddadigheid bij het kijken, 
van de neiging de onderliggende verschei-
denheid te reduceren tot één enkel beeld. 
 Onder de vertoonde eenheid gaat een 
wereld van verschil schuil. Sommige gezich-
ten zijn frontaal, andere in profiel, weer 
andere in driekwart weergegeven; er zijn 
sterk schetsmatige of  juist gedetailleerde 
portretten; soms blijven de ogen vlekken, 
andere ogen vertonen duidelijk pupillen en 
kijken je indringend aan; er zijn blonde 
vrouwen, zwarte vrouwen, jonge vrouwen, 
oudere vrouwen, vrouwen van wie je je 
afvraagt of  ze wel vrouw zijn. 
 Als je nog een stap dichterbij zet, tot op 
een armlengte van de grote vellen dik papier, 
valt elk idee van eenheid weg. Dit zijn hele-
maal geen menselijke gezichten, maar 
samenstellingen uit verschillende tinten 
inkt. Het blijkt dat er maar heel weinig nodig 
is om van wat penseelstreken een mensen-
hoofd te maken: een paar lippen en de neus, 
die al kan bestaan uit twee kundig geplaats-
te neusgaten, en natuurlijk de ogen, gevat in 
die grove amandel van het ooglid, de noot 
van de pupil daartussen. Het oogwit is steeds 
ingekleurd, wat weliswaar niet naar de 
waarneming kan zijn gedaan, maar de por-
tretten toch krachtiger maakt.
 Op het niveau van de penseelstreek wordt 
een ander aspect van de macht van Models 
zichtbaar. Het is de even kinderlijke als for-
midabele gave van een maker om het mense-
lijk gelaat te scheppen met de meest eenvou-
dige, voor iedereen toegankelijke middelen: 
een pen, een potlood en een penseel. Het is 
een scheppingsmacht die iedereen wel eens 
zal hebben ervaren, want wie heeft er niet 
als kind in de marge van schoolschriften en 
gestencilde opgaven gezichtjes geschetst?
 Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n figuur op 
papier een uitdrukking verwerft waaruit 
werkelijk iets menselijks spreekt? In bijna 
elk portret van Models herken je wel een 
karaktertrek of  een gemoedsgesteldheid: 
verwondering, ongeduld, verwarring, ver-
liefdheid, boosheid. Tenminste, dat denk je 
te zien, en bovendien: hoe vaak heb je zelf  
niet al gehoord dat je ‘boos’ of  zelfs ‘gemeen’ 
kijkt wanneer je meent je meest onaange-
dane gezicht aan de buitenwereld te tonen? 
Dit werk gaat dus ook over presentatie en 
aanwezigheid – en hoe dat altijd door ande-
ren wordt ingevuld, zo niet bepaald. 
 En deze honderd vrouwengezichten zijn 
bij nader inzien niet allemaal vreemd, ano-
niem en onbekend. Er zijn een aantal beken-
de gezichten bij, bijvoorbeeld dat van 
Charley Toorop – de karakteristieke kop met 
denkrimpels tussen de zware wenkbrau-
wen, op haar Zelfportret van 1934. Er is het 

hoofd van de entertainster Josephine Baker 
– door in de zwarte inktstreken van haar 
kapsel een kier van wit papier uit te sparen, 
suggereert Dumas de glans van het met 
pommade gladgemaakte zwarte kroeshaar. 
De filosofe en feministe Simone de Beauvoir 
maakt haar opwachting, al moet je moeite 
doen haar in die vermoeid ogende dame te 
herkennen. Een van de honderd gezichten is 
een close-up van een slangenhoofd. 
 De duizelingwekkende verscheidenheid 
van de reeks ontstaat ook door de diversiteit 
van de gebruikte bronnen. Het verschil in 
‘oorsprong’, wat hier een paradoxaal begrip 
is, verklaart ook dat de gezichten niet alle-
maal dezelfde presentie of  ‘levensechtheid’ 
hebben. Sommige hoofden ogen tamelijk 
vlak of  leeg, als reclamebeelden of  inwissel-
bare portretten, andere beelden zijn ont-
leend, zo meldt de zaaltekst, aan een serie 
foto’s van vrouwelijke patiënten in een 
negentiende-eeuws Engels gesticht. 
Hysterie was destijds een recent ontdekte 
aandoening, die exclusief  aan vrouwen toe-
geschreven werd. Met al deze ‘rolmodellen’ 
biedt Models een evaluatie van de geschie-
denis en een verkenning van de toekomst 
van het vrouwelijk portret. Afbeelden is ook 
altijd een kwestie van machtsuitoefening 
geweest: bijvoorbeeld de macht om een 
vrouw in verschillende betekenisvolle poses 
vast te leggen.

2. Inktdroom

De honderd gezichten van Models kijken uit 
op negen schetsmatige, naakte vrouwenfigu-
ren. Deze tekeningen zijn allemaal ingelijst, 
al verraden de gaatjes aan de randen van het 
papier dat ook zij ooit aan de muur zijn 
gespijkerd. De figuren, ten voeten uit afge-
beeld of  afgesneden bij de onderbenen, zijn 
met een reeks machtige streken op het papier 
gezet; ze moeten in één sessie tot stand zijn 
gekomen. Bij sommige van de tekeningen is 
de inkt uitgelopen, alsof  de vloeistof  zich 
spontaan tot vrouwbeeld heeft gevormd. Op 
sommige plekken zijn inktplassen opge-
droogd en is het pigment naar de zijkant 
gedreven, waardoor er rafelige randen in de 
tekening ontstaan; deze lijnen zijn niet meer 
door een kunstenaarshand, maar door toe-
val ontstaan. 
 Helemaal links begint de reeks met twee 
bijzonder schetsmatige en donkere werken in 
inkt en acrylverf, Silver Plated en Silver Staller, 
beide uit 1997. Hier overheerst de vlek de 
figuur; je denkt armen, gebogen benen, 
haarstrengen te zien, maar helemaal zeker 
ben je niet. Zou het ook kunnen dat de zilver-
kleurige verf  mettertijd is gaan verkleuren en 
de figuren nu veel zwarter zijn dan achttien 
jaar geleden? Je zou haast zeggen dat deze 
beelden aan het vuur blootgesteld zijn 
geweest – een vooruitwijzing naar de ‘Duitse 
heks’, de laatste in de rij van negen. 
 Naast de twee verkoold ogende tekenin-
gen hangen drie werken uit de Magdalena-

serie (1995-1996). Bij Dumas is Magdalena 
niet meer de blanke, blonde, jonge vrouw 
wier lange manen haar lichaam bedekken, 
zoals in Titiaans bekende De boetedoening 
van Maria Magdalena (1531), waar ze welis-
waar vroom en boetvaardig naar de hemel 
blikt, maar tussen haar lange manen ook 
beide borsten blootgeeft. Bij de drie 
Afrikaanse Magdalena’s van Dumas is de 
blik niet langer (hypocriet) braaf  omhoog 
gericht, maar eerder afwachtend of  neu-
traal. De vrouwen zijn naakt en hebben 
lang, kort of  geen haar, kleine, grote of  
onzichtbare borsten, en hun geslacht is 
soms ingetekend, soms oningevuld gelaten. 
De vraag komt op wie deze vrouwen van 
inkt in feite zijn, en vervolgens, nog funda-
menteler, of  ze alle drie wel vrouw zijn.
 Rechts van de zaalopening vervolgens nog 
vier verschillende kleurige vrouwenfiguren. 
De eerste heet Sailor’s Dream en ziet eruit als 
een boegbeeld, zo’n vrouw uit hout die op de 
boeg van oude zeilschepen de juiste richting 
aangaf  en het ongeluk af  moest houden. De 
tekening is uitgevoerd in donkerblauwe inkt 
en laat overdreven vrouwelijke vormen zien: 
bovenmatige grote borsten en tepelhoven, 
een onwerkelijk smalle taille, een grote 
schaamstreek. Dit is een zuivere inktdroom, 
waarbij zich vervolgens natuurlijk de vraag 
aandient: van wie? De vrouw houdt haar 
handen gekruist boven haar borsten, zodat 
die aangespannen worden; haar gezicht 
blijft deels zichtbaar en ziet er Polynesisch 

uit; in de verte doemt het zeilschip op waar-
mee Gauguin aan de Europese beschaving 
wilde ontsnappen en dat in 1891 de Mar-
kie zen eilanden aandeed. 
 Naast Sailor’s Dream hangt een pin-up 
getiteld Dorothy D-lite, uitgevoerd in grijs-
gele inkt en acrylverf. We zien de opmerke-
lijk lange en gekruiste benen van een vrouw 
die zich vooroverbuigt en de beschouwer zo 
een blik op haar lange benen, billen en 
vulva gunt, terwijl ze haar gezicht, dat zich 
ter hoogte van haar knieën bevindt, onder-
steboven naar de toeschouwer wendt, daar-
bij ook nog een borst tonend.1 Wie het niet 
opwindend vindt, zal ten minste de acroba-
tische gave van de pose waarderen. De 
benen van deze Dorothy zijn zo lang dat ze 
de gehele lengte van de vrouw naast haar 
beslaan.
 Labelled heet de schets van een naakte 
figuur in lichtrode en oranje inkt en acryl-
verf, een vrouw die als Marlene Dumas zelf  
te herkennen valt. Het is alsof  ze juist uit 
bad komt en per ongeluk de deur open heeft 
gelaten. Ze staat in een ietwat gebogen hou-
ding en lijkt met haar rechterhand aan 
haar dij te krabben. Ze heeft brede heupen, 
hangende borsten en een enorme bos met 
krullend haar. Haar ogen zijn twee donkere 
vlekken, waardoor het moeilijk is haar blik 
te duiden: boos, verdrietig of  juist ontspan-
nen en vrolijk. Als je het een zelfportret van 
een vrouw van middelbare leeftijd noemt, 
plak je er alsnog een label op.2 
 Helemaal rechts dan het kleurigste werk in 
deze rij, dat twee keer zo hoog is als de andere 
acht. Het is een in vuurrood weergegeven 
vrouwenfiguur getiteld German Witch 
(2000). Deze ‘heks’ is van achteren en opzij 
afgebeeld, terwijl ze zelf  omkijkt; haar gezicht 
bestaat uit niet meer dan een paar penseelaf-
drukken in uitgelopen zwarte inkt. Uit haar 
naakte achterste komt een sliert of  een slang 
– de vormen zijn niet goed zichtbaar. De 
afbeelding gaat terug op de ets Stehende Hexe 
mit Ungeheuer (1515) van Hans Baldung 
Grien, geschilderd in de vroegmoderne tijd 
waarin heksenvervolgingen aan tienduizen-
den veelal oudere, alleenstaande vrouwen in 
Europa het leven kostten. In de ets van 
Baldung Grien kijkt de vrouw achterom en 
ziet tot haar schrik – of  welbehagen? – de 
navelstreng waaraan de draak die ze zojuist 
heeft gebaard nog vastzit. Vijfhonderd jaar 
later brengt Dumas de obsceniteit van het 
beeld aan het oppervlak. De slang uit het 
achterste van de vrouw is de fantasie van een 
kunstenaar die het zich kan veroorloven 
onder het mom van moraal ridderschap een 
pornografische beeltenis te maken. 
 Exotische verschijningen, pin-ups en hek-
sen: Marlene Dumas eigent zich deze afbeel-

Marlene Dumas

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

Inktdroom
Over Marlene Dumas

Marlene Dumas

Sailor’s Dream, 1996

Marlene Dumas

Labelled, 1998
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dingen toe en emancipeert ze van hun oor-
spronkelijk functie of  betekenis. Ze staan hier 
zij aan zij met de kunstenaar zelf, die er 
genoegen en genot in schept zich met hen in 
te laten en ze te transformeren in een teke-
ning: een toegewijd spel met lange lijnen, 
gevlekte vormen en grillige omtrekken. De 
titels brengt ze met potlood op het papier aan, 
als uitnodiging tot verdere interpretatie.3 
 En dan zijn er ook nog mannen in deze eer-
ste (laatste) zaal: zes portretten van bekende 
homoseksuele kunstenaars afkomstig uit de 
reeks Great Man, waarmee Dumas deelnam 
aan Manifesta 10 in Sint-Petersburg; een stil 
commentaar op de eind 2013 aangenomen 
wet die het ‘propageren van niet-traditionele 
relaties’ in Rusland strafbaar stelt. Het zijn 
zeer realistische – je zou vanwege de plek en 
heroïsche stijl haast zeggen sociaal-realisti-
sche – tekeningen van onder meer Oscar 
Wilde en Jean Genet in zwarte en bruine inkt 
en acrylverf. De tekeningen in klein formaat 
zijn op ooghoogte met kleine spijkertjes aan 
de muur bevestigd, met de suggestie dat ze er 
in een handomdraai van kunnen worden 
afgerukt. Onderaan het papier wordt in pot-
lood een summiere beschrijving en een citaat 
van de kunstenaars gegeven. Zo prijst Oscar 
Wilde de desintegrerende kracht van de 
kunst als een heilzaam middel tegen de 
macht der gewoonte en de neiging om de 
mens tot machine te reduceren. Het citaat bij 
het portret van Genet zou je als een verdere 
uitwerking van Wildes stelling kunnen zien, 
juist omdat de auteur afziet van een huma-
nistische invulling, en utiliteit noch artistici-
teit veronderstelt. Genet schreef  – en hij 
wordt in het Engels geciteerd: ‘Anyone who 
hasn’t experienced the ecstasy of  betrayal, 
knows nothing about ecstasy at all.’ Dat had het 
motto of  zelfs de titel van deze tentoonstel-
ling kunnen zijn geweest, die dan niet zo 
plechtig The Image as Burden had geheten, 
maar The Ecstasy of  Betrayal, oftewel ‘De ver-
rukking van het verraad’. Een verraad aan 
de bestaande betekenissen, aan de ‘juiste’ 
smaak, aan de geliefde ander.

3. Selfies

Staand met de Great Men in je rug, met zicht 
op Labelled, zie je in de volgende – of  voor-
laatste – zaal een breed zelfportret uit 2008 
hangen, getiteld Self-Portrait at Noon. Nog 
twee zalen verderop, in het verlengde van de 
looprichting, hangt een derde zelfportret, 
het olieverfschilderij Het Kwaad is Banaal uit 
1984. Die doeken staan in één lijn opgesteld 
en maken de grote persoonlijke inzet en 
ambitie van Marlene Dumas als tekenaar en 
schilder zichtbaar. 
 Self-Portrait at Noon is een opmerkelijk 
onflatteus zelfportret. Het gezicht wordt van 
zeer nabij en van onderaf  weergegeven, het 
hoofd en de grote bos haren vullen het com-
plete doek. De brede, horizontale penseel-
streken in beige en olijfbruin bij het voor-
hoofd en de rechterwang maken het gezicht 

nog breder dan het door het perspectief  al is. 
De olieverf  is dun en met veel terpentijn ver-
mengd opgebracht. Bij de linkerwang en de 
kaak lijkt het penseel herhaaldelijk op het 
doek te zijn gedrukt, waardoor een huid van 
melk ontstaat die langzaam begint te borre-
len en over de rand heen dreigt te lopen. 
Daarin drijven twee kleine, asymmetrische 
ogen, twee rode neusgaten en een kleine, 
enigszins openstaande mond. Of  moet je 
zeggen ‘wond’, want de neus en lippen zijn 
zowat bloedrood. Het oogwit is grijs en bij 
het rechteroog loopt dat grijs door tot voor-
bij het onderste ooglid, met de suggestie van 
tranen; het linkeroog is gedeeltelijk uitge-
veegd. Onder het grauwe, levenloze gezicht 
prijkt het rouwzwart van een blouse of  een 
vestje; de schouders ogen zo iel dat ze dat 
grote hoofd amper kunnen ondersteunen. 
 De zaaltekst meldt dat het zelfportret ont-
stond in de periode na het overlijden van 
Dumas’ moeder in 2007.4 Naast verdriet en 
wanhoop drukt dit zelfportret op het mid-
den van de dag ook verbazing uit over hoe 
alomvattend het verlies van een ouder kan 
zijn, een gebeurtenis waarna niets meer 
hetzelfde is; ijdelheid maakt plaats voor een 
diepe verlorenheid en toch ook het wonder-
lijke besef  dat je eigen bestaan gewoon 
verdergaat. Kijk maar in de spiegel, diegene 
met dat betraande en belachelijk opgezwol-
len gezicht, dat ben jijzelf. 
 Wat een verschil – in vorm, kleur, inhoud 
– met het extreem kleurige zelfportret Het 
Kwaad is Banaal uit 1984, van een kleine 
kwart eeuw eerder. Het is het soort beeld dat 
je tegenwoordig op digitale sociale profielen 
tegenkomt van schijnbaar volkomen auto-
nome, mooie, jonge wereldburgers. De 
afbeelding heeft de esthetiek van een film-
still en het enige wat daarbij ontbreekt is 
een zonnebril. Opvallend aan dit vroege 
portret is de intensiteit van de verf, die voor 
Dumas’ doen dik op het doek is aange-
bracht, in de eerste plaats het oranje van 
het haar, waar zelfs stof  of  zand doorheen 
lijkt gemengd, maar ook het blauw van de 
blazer en het roze en geel in het gezicht. De 
vrouw op het doek leunt over een stoelleu-
ning of  steunt op een autoportier en kijkt 
afwezig naar links het beeld uit. In haar 
pupillen weerkaatst het licht van de zon of  
een flitslicht tot een enkele witte streep. Het 
heeft iets stripboekachtigs, het doet aan het 
werk van Roy Lichtenstein denken, al ben ik 
sinds The Image as Burden die schittering 
vaker tegengekomen bij met name grotere 
reclamefoto’s – lichtvlekken in de vorm van 
balken, harten of  doodshoofden, erg unhei-
misch als je er oog voor krijgt.
 Waarom heet dit schilderij, vrij naar 
Hannah Arendt, Het Kwaad is Banaal? Als op 
zichzelf  staand beeld zou je, gestuurd door 
de titel, geneigd zijn het zelfbewustzijn van 
de vrouw op te vatten als hovaardig, de blik 
niet als onverschrokken of  stoer, maar juist 
als onverschillig, blasé of  zelfs nietsontziend 
te duiden. IJdel is ze in ieder geval; ze kijkt 
opzij en verbeeldt zichzelf  als de schoonheid 
die ze op dat moment is. Jean Genet verkon-
digde de verrukking van het verraad een 
paar zalen terug, een uitspraak die op dit 
schilderij van toepassing moet zijn, niet in 
een abstracte zin, maar heel concreet. Zo 
mooi is deze vrouw dat ze niemand meer 
nodig heeft, zeker niet de geliefde die ze nu 
achter zich laat. Het is goed voorstelbaar: 
nog een keer kijkt ze naar hem om en herin-
nert zich wat ze ooit voor hem voelde.
 Maar het schilderij hangt niet alleen in de 
zaal, nog negen andere olieverfportretten 
van precies dezelfde afmetingen houden het 
gezelschap. Ze hebben allemaal betrekking 
op Zuid-Afrika, het land waar Dumas de 
eerste twee decennia van haar leven door-
bracht en dat ze in 1973 verliet: The White 
Disease, een portret van een man dan wel 
vrouw met een pigmentziekte – de huid is 
blauw, roze, rood, als een prachtig uitgelo-
pen clownsgezicht; Genetiese Heimwee, een 
portret van een vrouw of  een man met 
lange haren in melancholisch rood; én de 
portretten van de Zuid-Afrikaanse kunste-
naars Elisabeth Eybers en Moshekwa Langa.
 Het Kwaad is Banaal springt des te meer in 
het oog omdat het tussen twee donkere olie-
verfdoeken hangt; een portret van een over-
levende van de kampen, met een dertigtal 
kleine gaten bovenaan het doek, en een por-
tret van een meisje getiteld The Jewish Girl. 
Ze kijken de beschouwer recht in de ogen. 
De jonge vrouw met het rode haar op Het 
Kwaad is Banaal is de enige in deze zaal die 
wegkijkt, zijwaarts, en in deze opstelling is 
dat in de richting van The White Disease. 

Over haar hand valt een schaduw; aan de 
overkant kijkt grootmoeder (Martha – My 
Ouma) streng op haar neer.
 Dat wegkijken, is dat hetgeen wat haar in 
haar eigen ogen, achteraf, tot een mede-
plichtige maakt? Uit het werk van J.M. 
Coetzee weten we hoe het voor een jonge 
blanke Zuid-Afrikaan kan zijn geweest om 
op te groeien in de jaren zestig, toen de ras-
senwetten na de politiemoorden in 
Sharpeville nog verder werden aangescherpt 
en het gewapende verzet tegen het apart-
heidsregime steevast terrorisme heette. In 
Portret van een jongeman beschrijft Coetzee 
hoe hij als student niet zozeer door gevoe-
lens van onrechtvaardigheid wordt 
geplaagd, maar eerder door de angst dat de 
omwenteling onherroepelijk is, en door 
gêne voor de van overheidswege verspreide 
leugens. Wat anders kan hij doen als ambiti-
euze jongeman dan emigreren? Coetzee ver-

trekt eerst naar Engeland en later naar de 
Verenigde Staten, om bijna een tiental jaar 
later, in 1972, gedwongen door de omstan-
digheden terug te keren. Met elk bericht dat 
hij dan leest over weer een regeringsmoord 
op een ANC-leider in het buitenland voelt hij 
zich ‘bezoedeld’, schrijft hij in Zomertijd. Zijn 
oude afkeer van de heersende kliek en de zit-
tende oudere generatie ziet hij steeds weer 
bevestigd, maar hij werkt niet actief  mee 
aan het einde van het bewind.5

 Als Marlene Dumas in 1984 de reeks The 
Eyes of  the Night Creatures tentoonstelt in de 
galerie van Paul Andriesse in Amsterdam, 
een ruimte verwarmd door een eenvoudige 
gaskachel, staat de Berlijnse Muur nog ste-
vig overeind en zit Nelson Mandela op 
Robbeneiland achter slot en grendel. Zoals 
bekend is de geschiedenis daar niet stil blij-
ven staan. Dumas kan de toekomst niet 
voorzien hebben, maar evenmin zal ze er 
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van uit zijn gegaan dat haar geboorteland 
eeuwig als apartheidssysteem zou worden 
bestuurd. Kon ze zich op dat moment voor-
stellen wat werken als Het Kwaad is Banaal, 
The White Disease of  Genetiese heimwee over 
tien of  twintig of  vijftig jaar zouden kunnen 
betekenen? Een zogeheten kritisch kunst-
werk moet vooruitlopen op de dag dat de 
verbeelde kritiek historisch geworden is.6

4. Macht

Kijk je met Genetiese heimwee in je rug 
opnieuw drie zalen verder, dan zie je een 
schilderij dat The Widow (2013) heet. Het is 
gebaseerd op een foto uit 1962 van Pauline 
Lumumba, die met ontbloot bovenlijf  door 
de straten van het toenmalige Leopoldsville 
loopt om uiting te geven aan haar rouw na 
de door België en de Verenigde Staten gefa-
ciliteerde moord op haar man Patrice 
Lumumba. In de zaal zelf  blijkt The Widow 
uit niet één, maar twee doeken te bestaan. 
Het ene, van een klein formaat, laat een 
grotere uitsnede in groene en gele tinten 
zien van de halfblote Pauline Lumumba, 
geflankeerd en ondersteund door twee 
zwarte mannen in witte hemden en (korte) 
broeken; een blanke militair kijkt toe. Het 
grotere doek toont een kleinere uitsnede 
waarbij de nadruk ligt op de vrouw en haar 
twee in het wit geklede begeleiders; hun 
gelaatstrekken zijn schetsmatiger, de verf-
tinten zijn bleker, minder ‘warm’.
 De twee doeken vormen een filmische 
sequens, scènes uit een groter narratief. De 
impliciete beweging van de stilstaande beel-
den gaat minstens twee kanten uit. Je zou je 
een verdere uitvergroting kunnen voorstel-
len van die frêle en kleine vrouw, van wie je 
dan wellicht de ogen en gelaatsuitdrukking 
zou zien. De andere richting is die van een 
vergroting van het kader, waardoor steeds 
meer van de context duidelijk zou worden, 
zowel van de militairen (de koloniale macht) 
die Pauline Lumumba in toom moeten hou-
den, als van de Congolese bevolking om 
haar heen.7 En daarnaast is er nog de stilge-
zette dynamiek van een vrouw die met haar 
wandeling niet alleen haar rouw, maar 
zeker ook haar protest verbeeldt. Haar mars 
is tijdelijk bevroren, maar dat wil niet zeg-
gen dat de tijd kan worden stilgezet; haar 

stoet is die van een emancipatiebeweging 
waarvan de uitkomst nog altijd niet vastligt. 
Dat is de ‘betere ethiek’, om met T.J. Clark te 
spreken, die van dit werk uitgaat.8

 Net als in alle zalen komt ook hier een deel 
van de betekenis voort uit de juxtapositie 
van de verschillende doeken of  tekeningen. 
Dumas brengt in elke ruimte weer een dia-
lectiek tussen beelden teweeg. Het biedt 
haar de mogelijkheid om met de opstelling 
van schilderijen een redenering op te bou-
wen, of  die althans in gang te zetten, zonder 
te hoeven zeggen wat de uitkomst of  con-
clusie zou moeten zijn.
 The Widow wordt aangevuld met The 
Woman of  Algiers (2001), het geschilderde 
beeld van een ontklede vrouw die in het jaar 
van de moord op Lumumba in Algiers werd 
opgepakt en tentoongesteld door haar 
bewakers, van wie we, nog net binnen het 
kader, de knuisten zien waarmee ze haar 
polsen vasthouden. De vrouw houdt haar 
hand omhoog, oftewel omdat ze daartoe 
gedwongen wordt, oftewel als teken van 
verzet of  woede; haar borsten en schaam-
streek gaan bedekt onder een geschilderde 
zwarte balk. Aan de andere zijde hangt The 
Blindfolded Man (2007), het beeld van een 
(zwarte) man met een (witte) blinddoek, die 
zo smal is en scheefzit dat hij toch nog iets 
zal zien van zijn omgeving. Staat hem een 
standrechtelijke executie te wachten zoals 
die Lumumba te beurt viel? Of  is met de 
blinddoek het oordeel geïmpliceerd dat de 
geschiedenis uiteindelijk zal vellen over de 
kwaadaardige foltering?
 Tegenover deze beelden van rouw, verne-
dering en verzet hangt een recent doek van 
een blank gezin van vier: een jonge naakte 
vader, een zwangere naakte moeder en twee 
verlegen ogende kinderen, een jongen en 
een meisje die een zwarte en een witte 
onderbroek dragen. Het doek heet The 
Nuclear Family (2013) en doet, mede door 
de fotorealistische aanpak, denken aan het 
werk van Nan Goldin. Het grote schilderij 
sluit op het eerste gezicht op geen enkele 
manier aan bij de andere doeken. Is dit gezin 
op de een of  andere manier schuldig of  ver-
antwoordelijk voor het onrecht dat tegen-
over hen plaatsvindt? Zijn ze onwetend en 
zo ja, is dat een verwijtbare onwetendheid? 
Of  zijn ze juist, zoals ze daar in hun nakie 
staan, een beeld voor onze onmacht tegen-
over de wreedheden van een almachtige 
staat? Zelfvoldaan of  gelukkig, onaantast-
baar of  juist kwetsbaar? 
 Het laatste schilderij in de zaal is een don-
ker en schetsmatig bloemstilleven van licht 
verwelkte rozen dat Charity heet – de vorm 
die het sociaal engagement in het Westen 
vaak aanneemt. Het is een beeld dat zowel 
de huiselijkheid als de sterfelijkheid van de 
blote familie aanduidt.
 De dialectiek in The Image as Burden is niet 
overal even geslaagd. Een voorbeeld is de zaal 
met de grootste doeken uit de tentoonstelling, 
de meeste uit een reeks over de Palestijnse 
gebieden getiteld Against the Wall (2009). Dat 
Dumas zich interesseert voor de politieke ont-
wikkelingen in Israël hoeft niet te verwonde-
ren; het is allang niet radicaal meer om te 
beweren dat het beleid van Israël jegens de 
Palestijnen te vergelijken is met dat waaraan 
het blanke regime in Zuid-Afrika zwarten en 
kleurlingen onderwierp.9 In de grote, recht-
hoekige zaal hangen The Wall en The Mother 

tegenover elkaar. Het eerste doek toont een rij 
van vijf  orthodoxe joden, die met de rug naar 
de beschouwer in de richting van een muur 
staan te bidden. Het is niet de klaagmuur, 
maar de zogeheten veiligheidsmuur die Israël 
in 2003 voornamelijk op Palestijns gebied 
oprichtte. Aan de overzijde toont The Mother 
een vrouw in een zwart gewaad die gehurkt 
naast een leeg graf  zit, op een veld met meer-
dere pas gedolven graven, met voor haar een 
grote ingelijste foto van een jongen die haar 
zoon zal zijn; in deze zaal is hij de enige die en 
face afgebeeld wordt. 
 Aan de linkerzijde hangt een doek dat 
Mind Blocks heet en een met mansgrote 
betonblokken geblokkeerde weg laat zien; 
overheersende kleuren zijn lichtblauw en 
grijs, en het stenige oppervlak wordt bena-
drukt door wat nog het meest op koffiegruis 
lijkt. Daarnaast het schilderij Child Waving: 
we zien vanuit de lucht – vanaf  een afstand 
waarop pakweg een dronepiloot op zijn 
beeldscherm de wereld ziet – het silhouet 
van een zwaaiend kind dat, als we de titel 
buiten beschouwing laten, ook een jonge 
stenen gooiende betoger zou kunnen zijn. Is 
de vrouw bij het open graf  wellicht zijn 
moeder? Het zwarte silhouet van het kind 
steekt af  tegen de witte achtergrond van 
onbeschilderd linnen, alsof  ook deze jongen 
nog zou kunnen worden uitgewist.10

  Aan de tegenoverliggende lange wand 
dan nog drie schilderijen uit 2004. Van 
opzij zien we de gezichten van drie dode 
vrouwen, hun mond geopend in een doods-
grijns. Het zijn de voorstellingen van respec-
tievelijk de heilige Lucia (vrij naar 
Caravaggio’s De begrafenis van Lucia), een 
gedode Tsjetsjeense terroriste in Beslan en 
de R.A.F.-terroriste Ulrike Meinhof, zoals 
gefotografeerd door de Duitse politie, een 
foto die door het weekblad Stern werd afge-

drukt en waarop Gerhard Richter een van 
zijn doeken uit de reeks 18. Oktober 1977 
(1988) baseerde.
 Maar wat levert deze confrontatie van 
beelden nu op? Wat is precies de geestelijke 
blokkade die moet worden opgeheven? 
Moeten de orthodoxe joden in Israël zich 
omdraaien om de moeder bij die graven te 
zien zitten? Moeten we beseffen dat terroris-
ten evengoed onze kinderen kunnen zijn? 
Die grote doeken met grote thema’s bieden 
nauwelijks redenen om nog een keer goed te 
kijken. Het zijn sentimentele beelden, repro-
ducties van stereotiepe persfoto’s – dat geldt 
in het bijzonder voor The Mother en The 
Wall. De schilderkunstige verwerking voegt 
weinig toe aan het bestaande repertoire van 
emoties en opinies.11

5. Erectie

Opeens staan we in een kleine zaal met een 
schilderij van een bleke jongeman die door 
zijn lange pony heen naar zijn erectie kijkt 
en haar vasthoudt of  streelt (D-rection, 
1999). De erectie is paars, het lichaam 
bleek grijsblauw, de achtergrond is verdeeld 
in een wit en een zwart vlak. Naast hem 
hangt een klein schilderij in waterige 
blauwtinten van een liggende Marilyn 
Monroe (Blue Marilyn, 2008) die een fles 
aan haar mond heeft staan; de richting van 
de fles spiegelt de richting van de erectie.
 Daartegenover een reeks van zes zeer 
rudimentaire schetsjes in zwarte inkt en 
rode, roze en oranje waterverf  getiteld 
Strong Works (1990). Je ziet onder anderen 
een vrouw met een erecte penis ter hoogte 
van haar mond en het bovenschrift: ‘Female 
artist thinking about art.’
 Op de muur daartussenin: twee schilde-
rijen van klein formaat, op halshoogte 
opgehangen, van twee naakte vrouwen die 
op handen en knieën hun achterste aan de 
museumbezoeker tonen. De ene figuur 
(Fingers, 1999) heeft haar benen wat 
gespreid, houdt haar rechterhand tussen 
haar dijen en spert met wijsvinger en mid-
delvinger iets open dat niet zichtbaar wordt 
tussen de felblauwe en paarse verftoetsen. 
De hand is ook paars – net iets minder paars 
dan de erectie in deze zaal – en weinig fijn-
zinnig weergegeven. 
 De andere figuur (Miss Pompadour, 1999) 
draait zich om en kijkt achterwaarts. Het 
valt moeilijk uit te maken of  ze nu verleide-
lijk, of  grover gezegd, ‘fuckable’ kijkt, zoals 
in de pornoverbeelding gebruikelijk is, of  
eerder angstig of  gewoon nieuwsgierig. Wat 
het schilderij – in de complementaire kleu-
ren rood en blauw – laat zien is een mon-
strueuze, in elkaar gewrongen samenstel-
ling van lichaamsvormen, waarbij het 
perspectief  eerder wordt verondersteld dan 
weergegeven. De billen en dijen met daar-
tussen vagina en anus doen denken aan een 
door cariës aangetaste verstandskies; de 
dunne arm lijkt wel een loshangende krab-
benpoot, waartegen het hoofd schuin zit 
aangedraaid als een slecht sluitende 
schroefdop. Desondanks is het toch ook een 
opwindend beeld, mede vanwege het soort 
tv-licht dat in het blauw rondom de rode 
vormen en op de billen en dijen verbeeld 
wordt. Dat glanzende licht creëert anonimi-
teit, zodat de kijker in de openbaarheid van 
het museum in de rol van tv-voyeur wordt 
geplaatst. Het is niet toevallig dat eenzelfde 
glans aanwezig is in Dumas’ portret van de 
gevreesde Osama Bin Laden, dat elders in de 
tentoonstelling hangt en gebaseerd is op 
een still uit een van zijn ooit veelbekeken 
videoboodschappen. En verlangden we niet 
evenzeer dat de man met de prachtige volle 
lippen zich ooit helemaal bloot zou geven, 
wensten we niet met evenveel vuur dat we 
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door konden dringen in de grotten van Tora 
Bora waar hij zich ophield?
 Marlene Dumas benadert haar pornogra-
fische schetsen en schilderijen vanuit 
dezelfde houding als die waarmee ze het 
genre van het portret of  de piëta te lijf  gaat: 
kijken wat er mogelijk is, welke getekende 
beelden het spannendst zijn en hoe die teke-
ningen kunnen worden gerepresenteerd en 
gemanipuleerd tot een andere betekenis en 
een ander genot.12 Als je erotiek opvat als 
een ontmoeting die gekenmerkt wordt door 
opwindende onthulling, dan is het verschil 
met pornografie niet zozeer dat het onthul-
len daar tot de uiterste consequentie wordt 
doorgedreven, maar dat het blootgeven 
maar van één kant komt. Bij porno staat de 
verhouding tussen kijker en bekekene vast; 
in zijn eigen veilige ruimte is de kijker getui-
ge van de vaak geijkte opvoeringen van 
nemen en ontvangen. 
 Een mogelijke uitweg uit deze dichotomie 
biedt John Berger in Ways of  Seeing (1971), 
een veel geciteerd essay over het vrouwelijk 
naakt waarnaar Marlene Dumas een aantal 
keren heeft verwezen. Berger maakt een 
onderscheid tussen de begrippen ‘nude’ en 
‘naked’; je zou het met wat (verwarrend) 
betekenisverlies kunnen vertalen als het 
onderscheid tussen ‘naakt’ (nude) en ‘bloot’ 
(naked). Berger stelt dat wie bloot is, bloot 
voor zichzelf  is; bloot ben je onder de dou-
che. Wie daarentegen naakt is, is het voor-
werp van een blik en fungeert onherroepe-
lijk als object. Blootheid deelt zichzelf  mee, 
naaktheid wordt tentoongesteld. Berger 
geeft een aantal voorbeelden van naakten 
in de kunstgeschiedenis en legt uit dat de 
afgebeelde vrouw daarbij steeds een projec-
tie is van de mannelijke begeerte; het schil-
derij gaat over de seksualiteit van de schil-
der, niet die van het model. Wat dat betreft is 
er inhoudelijk weinig verschil tussen het 
werk van Ingres en dat van Penthouse.13

 Toch zijn er ook een paar uitzonderingen 
op die historische regel, schilderijen van 
ontklede vrouwen die als bloot verschijnen, 
en niet als naakt te kijk worden gezet. Een 
voorbeeld is Rubens’ portret van zijn tweede 
echtgenote Hélène Fourment met bont-
mantel (1636-1638). Berger legt ook uit, 
en dat is de kern van zijn betoog, waarom 
het zo moeilijk is een ‘bloot’ in plaats van 
een naakt te schilderen. Het heeft te maken 
met de verandering die optreedt als we in 
gezelschap uit de kleren gaan, en onze aan-
dacht verschuift van ogen, mond en han-
den naar de geslachtskenmerken van de 
ander; die wordt daarmee gereduceerd – of  
verheven, voegt Berger toe – tot de seksuele 
categorie man of  vrouw. Dat is een noodza-
kelijk onderdeel van het proces – en alleen 
uitzonderlijke schilders als Rubens en 
Rembrandt hebben in hun werk die over-
gang laten zien. Die haast banale situatie, 
schrijft Berger, is de voorwaarde voor de 
mogelijkheid van een nieuw ‘mysterie’, die 
van de gezamenlijk beleefde seksuele ver-
eniging.14

Maar hoe zit dat precies bij Dumas’ schilde-
rijen van een ‘volwassen natuur’? Daar blij-
ven de figuren in expliciete poses alleen op 
het doek achter en is weinig merkbaar van 
de mogelijkheid van seksuele verbonden-
heid. En toch winnen die naakte vrouwen 
en man, geschilderd in brede, zeer schets-
matige streken, iets van hun blootheid terug 
vergeleken met de in wezen behaagzieke 
beelden van de porno-industrie. Kijk nog 
eens goed naar die jongen die zo teder zijn 
paarse lid vasthoudt – hij heeft genoeg aan 
zichzelf.
 Tegelijk wijzen schilderijen als Miss 
Pompadour en Fingers ook nog op een andere 
mogelijkheid, namelijk het genot dat juist in 
de reductie van jezelf  tot object van begeer-
te schuilt. Dat zou althans ook een visie op 
dit werk kunnen zijn: dat deze naakten er 
bewust voor kiezen om een voorwerp in de 
blik van een ander te zijn. 
 Daarnaast sluit Dumas in haar erotische 
oeuvre bij een andere, in Bergers essay niet 
genoemde naakttraditie aan, die van het 
mannelijk naakt, die haar wortels heeft in de 
vele portretten van de heilige Sint-Sebastiaan 
en van de ontklede Jezus Christus aan het 
kruis. Een voorbeeld is de reeks Young Boys, 
waarvan drie exemplaren getoond worden 
in een zaal die onder meer een reeks 
Christushoofden omvat. Deze jonge jongens 
hebben dezelfde inktvlekkwaliteit als de 
reeks Magdalena’s en kwamen in dezelfde 
periode rond 1996 tot stand. Het misschien 
wel knapste werk op de tentoonstelling is 
Young Boy (Pale Skin): een jonge jongen die 
met een paar streken inkt op papier is gezet, 
met verdichtingen bij de tepels, de hals, de 
lippen en zijn onderbroek. Met zwarte, bijna 
druipende Oost-Indische inkt zijn de ogen, 
vingers en haardos ingekleurd. Op zijn hoofd 
en rechterschouder zitten nog drie extra 
lichaamsopeningen – stigmata of  wonden – 
als gevolg van inktplekken. De pose, met de 
arm wat zijwaarts of  achterwaarts gericht, 
duidt op een zekere verlegenheid. Deze jon-
gen is volgens Bergers categorisering bloot, 
maar voor de twee knapen naast hem geldt 
dat niet. Zij bieden zelfbewust, geslachtsrijp 
en in stoere poses hun naaktheid aan. De ene 
(Young Japanese Boy) houdt zijn handen voor 
zijn geslacht, terwijl hij afwachtend of  juist 
brutaal in een klassiek contrapposto staat; de 
ander (Young Boy) houdt zijn armen achter 
zijn hoofd, in een houding van overgave niet 
ongelijk aan de vrouwenfiguur met de weel-
derige borsten in Sailor’s Dream, waarbij de 
jongen zijn omhoogstekende borstkas en 
okselhaar toont. 
 Net als in de zaal van D-rection en Fingers 
kun je de gradaties van bloot en naakt probe-
ren aan te wijzen, en de schaal markeren die 
van onschuldig en naïef  tot zelfbewust en 
uitdagend gaat. Maar als we hier die eerste 
verlegen jongen, die met zijn bleke huid, 
onschuldig noemen, betekent dat dan dat de 
andere twee schuldig zijn? Leo Steinberg 
schreef  in 1984 The Sexuality of  Christ in 
Renaissance Art and in Modern Oblivion – de 
zaaltekst verwijst ernaar – over een verdron-
gen beeldtraditie uit de vroege Renaissance. 
Christus werd, aldus Steinberg, als infant 
vanaf  ongeveer 1260 menselijker en bloter 
weergegeven. In de loop van de vijftiende 
eeuw komt de nadruk bovendien op de geni-
taliën te liggen; rond 1530 zijn er afbeeldin-
gen waar het Christuskind soms met een 
erectie wordt getoond, terwijl de volwassen 
Christus aan het kruis onder zijn lendendoek 
een erectie heeft. Het klinkt blasfemisch of  
gewoon absurd, maar Steinberg, die een aan-
tal overtuigende illustraties geeft, heeft voor-
al een theologische argumentatie. Christus is 
als zoon van God niet schuldig aan de zonde-
val en kan derhalve zonder schaamte zijn. Zo 
bezien valt Christus juist aan de zondeval ten 
prooi wanneer zijn geslacht na de contrare-
formatie bedekt wordt weergegeven; Christus 
ervaart kennelijk schaamte en moet dus 
even zondig zijn als het volk dat hij bevrijdde. 
 Afgezien nog van het theologische en 
kunsthistorische debat gaat het hier over 
een thema dat als hoogst actueel geldt en de 
zogeheten seksualisering van de samenle-
ving en cultuur betreft. Staand voor Dumas’ 
inktbeelden is het dan de vraag in hoeverre 
de jongens, meisjes en vrouwen die ze toont 
zonder schaamte zijn, en in hoeverre wij in 
staat zijn zonder gêne te kijken naar een 
bloot jongenslichaam, een blote vrouw van 
middelbare leeftijd die aan haar been krabt, 
een jongeman die zijn erectie bevoelt. 
 Het zijn dubbelzinnige beelden die Dumas 
in haar beste tekeningen creëert – niet eens 
als een tussenvorm tussen abstract en figu-

ratief, zoals al vaak is beweerd, maar als 
schemerzone tussen naïef  en zelfbewust, 
tussen intiem en banaal, tussen naakt en 
bloot. Wat overigens ook de reden is dat 
haar eigen aforistische, ambigue teksten in 
hun vorm zo goed aansluiten bij wat ze 
maakt: ‘Ik schilder omdat ik een vieze vrouw 
ben. (Schilderen is een smerige zaak.)’15

 ‘Iemand die niet de verrukking van het 
verraad heeft ervaren, weet helemaal niet 
wat verrukking is’, luidde de uitspraak van 
Jean Genet.16 Het zou goed kunnen dat het 
verraad ook een verraad van de vorm is – 
een verraad van het schilderen aan het 
schrijven en van het tekenen aan het schil-
deren. Kijk naar vroeg werk van Dumas, 
toen ze in haar tijd bij De Ateliers experi-
menteerde, zo niet aanklooide met collages 
en heel basale tekeningen. Daarvan was op 
The Image as Burden het geestig-wrange 
werk Don’t Talk to Strangers (1977) te zien. 
Het bestaat uit een breed en groot vel papier 
waarop aan de linkerzijde uitgescheurde 
aanspreekformules van brieven aan Dumas 
geplakt zijn, gevolgd door een horizontale 
verfstreep, met daarachter het opnieuw uit-
geknipte slot van de brief. Een lange reeks 
van aansprekingen – ‘Lieve Marlene’, ‘Dear 
Marlene’, ‘Lieuwe ou Marlene’, ‘Dear Sir, 
Madam’, ‘Dear Miss Dumas’ – wordt gevolgd 
door een even lange reeks afscheidsformu-
les – ‘love’, ‘liefde’, ‘de tout mon coeur’, 
‘Baie liefde’, ‘good night?’, ‘please answer 
me quickly’ en ‘liefde van almal hier’. Het 
verraad is dubbel, ten eerste aan de brief-
schrijvers van wie de boodschap verscheurd 
wordt om te dienen in een kunstwerk van de 
aangeschrevene, ten tweede van de woor-
den en hun betekenissen die ondergaan in 
de beweging van een penseel – uitlopend in 
een horizontale streep. Ook hier heeft 
Marlene Dumas zelf  een heel treffende 
beschrijving gegeven van haar poëtica, die 
er een is van het verlangen alles te zeggen in 
louter lijnen: ‘Ik zou graag schilderijen 
maken zoals de Chinezen dat vroeger 
nastreefden. Zij noemden het schilderen en 
wij noemen het tekenen.’17

Noten

 1  Richard Shiff  (in de catalogus van Measuring 
Your Own Grave, New York, MoMA, 2009) 
vergeleek deze lange verticaal tussen twee 
naakte benen met een beroemde kier, de ‘zip’ 
van Barnett Newman.

 2  Een verhaal dat al heel vaak verteld is door 
Marlene Dumas zelf: hoe ze als kind pin-ups 
tekende op sigarettenpakjes en die aan de 
mannelijke kennissen in het gezin Dumas liet 
zien. Bewijsmateriaal op de tentoonstelling is 
een tekening uit 1963 van een reeks Miss-
Worldmeisjes.

 3  Ernst van Alphen in De Witte Raaf, nr. 73,  
pp. 12-13: ‘Het vrouwelijke lichaam kan in die 
praktijken slechts ‘mooi’ gevonden worden, 
wanneer het passief  is en geen eigen 
subjectiviteit, wil of  verlangens meer heeft. 
Kortom, pas wanneer het al kijkend 
geobjectiveerd is, kan de schoonheid van het 
vrouwelijke lichaam gezien worden. Dumas 
stelt zich de vraag of  er een representatie van 
het vrouwelijke lichaam mogelijk is die niet ten 
koste gaat van haar subjectiviteit. […] In haar 
schilderijen zijn erotiek en plezier geen effecten 
van de geschilderde vrouwen op de 
toeschouwer, maar kwaliteiten die deze 
vrouwen hebben, belichamen of  zijn.’

 4  De andere portretten in de zaal verbeelden het 
geacteerde verdriet in films, vooral van de 
actrices Ingrid Bergman en Romy Schneider. 
Ondanks of  zelfs dankzij die tranen en 
uitgeveegde make-up blijven het prachtige 
hoofden, eigentijdse varianten van misschien 
wel het bekendste schilderij uit de kunstgeschie-
denis, dat van ‘De huilende zigeunerjongen’.

 5  J.M. Coetzee, Portret van een jongeman en 
Zomertijd, vertaling Peter Bergsma, 
Amsterdam, Cossee, resp. 2002 en 2009.

 6  Antjie Krog schreef  eind 2014 over een bezoek 
aan haar moeder in het arme binnenland van 
Zuid-Afrika, in Kroonstad in de provincie 
Freistaat. De moeder van Krog had met het 
vertrek van Botha en De Klerk haar vooroorde-
len niet afgelegd en vertelde geschokt dat ze 
zich in het ziekenhuis had moeten laten wassen 
door een zwarte verpleegkundige. Krog schrijft 
dat ze in het verleden vaak heftig haar moeders 
racistische ideeën heeft bestreden, maar dat ze, 
nu de geschiedenis niet meer aan de kant van 
haar moeder staat, vooral compassie voelt. Was 
het echt zo erg, dat wassen, vraagt ze de oude 
vrouw, die antwoordt dat het inderdaad 
afschuwelijk was, maar dat ze haar hoofd heeft 
weggedraaid en haar blik op het stalen kastje 
naast het bed heeft gericht en gedacht: we 
hebben het onszelf  op de hals gehaald. Antjie 
Krog, Trümmer der weissen Gesellschaft, in Lettre 
International, nr. 106, herfst 2014. 

 7  The Widow is onder meer een antwoord op de 
Congo-expositie Mwana Kitoko van Luc 

Tuymans, met de bekende schilderijen van de 
monarch Boudewijn in zijn smetteloze witte 
legeruniform en het portret van de jonge 
politicus Lumumba, met stropdas en hoornen 
brilmontuur. Het beeld van de rouwende 
echtgenote was bij Tuymans niet te zien.

 8  T.J. Clark, The Sight of  Death, New Haven/
London, Yale University Press, 2006, p. 50: ‘An 
ethics that will strike a different, more human 
balance between the material and the ideal 
(between fear and responsibility, in this case, or 
reflex and reflection) than a train of  purely 
verbal thought, always moving at a tangent to 
its mere object, can manage.’

 9  Apartheid – hoewel het vast zo niet genoemd 
wordt – is een politiek programmapunt 
geworden van de rechtervleugel van de Likud, 
schreef  David Remnick in The New Yorker van 
17 november 2014. Er zijn plannen om de 
Westelijke Jordaanoever bij Israël te voegen en 
vervolgens onder absolute surveillance te 
stellen. Ondertussen gaan de systematische 
landroof  en discriminatie door. Remnick voert 
de oude vredeskrijger Shimon Peres op, die 
waarschuwt voor de sancties die het land 
binnenkort zullen treffen en verwijst naar 
Zuid-Afrika: ‘In the Nineties, I thought our 
problem would be solved before South-Africa. 
There were economic sanctions, but what 
really brought down the Afrikaners was the 
sense of  isolation.’ 

 10  Opvallend is dat in de zaalteksten concrete 
politieke verwijzingen ontbreken. Waar in 
andere zalen wel wordt uitgeweid over het 
fotografisch bronnenmateriaal, vallen hier de 
woorden Israël, Midden-Oosten, 
Veiligheidsmuur of  Bezette Gebieden niet.  
De schilderijen worden ‘een metafoor voor 
geestelijke verstarring en morele afstomping’ 
genoemd die ‘associaties oproepen met de 
verbeelding van de dood in Middeleeuwse 
kunstwerken’. Dit neigt naar kunstjargon,  
of  erger, naar hypocrisie.

 11  Hier treedt de betekenisloosheid op die 
Christophe Van Gerrewey laakte in zijn 
bespreking (De Witte Raaf nr. 172, katern 
‘Ondertussen’, pp. 9, 11) van wat hij de 
inwisselbare ‘politieke beeldkritiek’ van Dumas 
noemde. Opvallend is dat juist het politieke 
aspect van Dumas’ werk in de Nederlandse 
kritiek niet aan bod kwam, tenzij de bewering 
dat we van Dumas leren dat niet ‘alle 
terroristen een woeste tronie hebben’ en dat 
‘een islamitische dode niet minder of  meer is 
dan een Joodse’ als politieke duiding mag 
gelden. Rutger Ponzen, De drietrapsraket van 
Dumas, in De Volkskrant, 14 oktober 2014.

 12  Marlene Dumas in een gesprek met Barbara 
Bloom (Marlene Dumas, London, Phaidon, 
1999, p. 23): ‘I don’t want to make anti-
images; I want to make more desires possible.’

 13  John Berger, Ways of  Seeing, London, Penguin 
Books, 1972, p. 48: ‘To be naked is to be 
oneself. To be nude is to be seen naked by 
others yet not recognized for oneself. A naked 
body has to be seen as an object in order to 
become a nude.’

 14  Ibid., p. 53: ‘This reality, by promising the 
familiar, proverbial mechanism of  sex, offers, 
at the same time, the possibility of  the shared 
subjectivity of  sex.’

 15  In het Engelse origineel: ‘I paint because I am a 
dirty woman. (Painting is a messy business.)’  
Of, bij de tentoonstelling MD-Light (Frith Street 
Gallery, London, 1999): ‘it’s the pleasure of  
painting / the poses of  pleasure / the privilege of  
being looked at / the plays of  seduction / the light of  
the night / it’s nothing personal / it’s plain delight.’

 16  Jean Genet in Un captif  amoureux, door Ernst 
van Altena in het Nederlands vertaald met de 
proustiaanse titel Een verliefde gevangene 
(Amsterdam, De Bezige Bij, 1989), een 
koortsachtig verslag van zijn jaren bij de Black 
Panthers en het Palestijnse verzet in Jordanië: 
‘Onder de noodzaak van ‘vertalen’ begin je, 
aanvankelijk nog transparant, de noodzaak 
van ‘verraden’ te ontwaren, en in de verleiding 
tot verraad ga je niets anders zien dan een 
rijkdom, wellicht vergelijkbaar met de erotische 
roes: wie die van het verraad niet kent, weet 
niets van de extase. De verrader bevindt zich 
niet buiten maar in iedereen.’

 17  Uit de catalogus The Image as Burden (p. 108), 
oorspronkelijk uit de catalogus van de 
tentoonstelling Nom de Personne / Name No 
Names (Paris, Centre Pompidou, 2001).

Marlene Dumas, The Image as Burden,  
6 september – 4 januari, Stedelijk Museum, 
Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl). De ten-
toonstelling is weldra te zien in Tate Modern, 
Londen (4 februari 2015 – 10 mei 2015) en 
reist nog naar de Fondation Beyeler, Riehen/
Basel (30 mei 2015 – 13 september 2015). 

Het werk van Marlene Dumas wordt in België ver-
tegenwoordigd door Zeno X Gallery, Godtsstraat 
15, 2140 Antwerpen (03/216.16.26; www.
zeno-x.com); in Nederland door Galerie Paul 
Andriesse, Leliegracht 47, Amsterdam 
(020.623.62.37; www.paulandriesse.nl).

Marlene Dumas

Young Boy (Pale Skin), 1996
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              Call for applications for PhDArts,  
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice. 
After being admitted, visual artists and designers can participate in this programme. 
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students 
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for 
application 1 April 2015 and 1 October 2015.

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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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 
Bilder ohne Hast
Christine Marchand 
Pieter Coudyzer: tekeningen
  OPENING: 06/02 met Bérengère 
  Bodin( Les ballets C de la B)  
  “Lecture d’une danseuse” 
  06/02–14/02 

Nieuwe media–performances
Peter Beyls, Valery Vermeulen, 
Phill Niblock
  20/02–28/02

LA PALMA
Robbert Van Wynendaele
  07/03–29/03

Fotokabinet
feb: Jan Vandenabbeel
maa: Meltem Elmas

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

KRISTOF DE  
CLERCQ GALLERY 
Evi Vingerling
Chaim van Luit
  tot 15/02

Art Rotterdam 
Johan De Wit, Agnes Maes,  
Evi Vingerling
  05/02–08/02

Carole Vanderlinden
  08/03–12/04

  

GALERIE 
JAN DHAESE 
Eden
Emerald Rose Whipple
  tot 15/02

Art fair VOLTA NY
Lee Ranaldo
  05/03–08/03

CECILIA JAIME 
GALLERY 
We Are Here #3 (group show)
Bert De Geyter, Maggie 
Michael, Juanan Soria, Saar 
De Buysere, Lucia Sanmarco 
Pennetier, Juan Paparella, 
Cecilia Jaime, Line Boogaerts, 
Ignacio Estudillo, Conrad 
Willems, Lore Van Elslande, 
Ann Leers, Nico Uytterhaegen, 
Marika Giacinti, Octavio Amado 
and Frederic Van Haecke
  tot 24/01

NR. 11:B / MIKROMEDAS 
AUDIOVISUELE 
INSTALLATIE
Valery Vermeulen (geluid) & 
Gertjan Biasino (visuals)
  OPENING: 28/01 
  29/01–01/02

KIOSK 
Nebenwege
Katinka Bock
Fields on a Line
Katja Mater
  FINISSAGE: 01/02, 15:00–18:00
  rondleidingen met 
  de kunstenaars en live  
  screening van enkele (film) 
  werken van Katja Mater

Vibrant Matter 
Katinka Bock, Edith Dekyndt, 
Thea Djordjadze, Matias 
Faldbakken, Karsten Födinger, 
Camilla Løw, Valérie Mannaerts, 
Benoit Platéus, Eva Rothschild, 
Analia Saban, Kato Six, 
  Een groepstentoonstelling  
  ter ere van 5 jaar KIOSK 
  FEESTELIJKE OPENING: 13/02, 20:00
  14/02–29/03

GALERIE 
TATJANA PIETERS 
Arcade (London) at 
Galerie Tatjana Pieters
Anna Barham, Luca Bertolo & 
John Wallbank
  tot 08/02

Fugere
Stefanie De Vos
  OPENING: 22/02, 15:00 
  22/02–22/03

Interpunction #8
Kostas Sahpazis
  OPENING: 22/02, 15:00 
  22/02–22/03

Art Rotterdam /
New Art Section
Anneke Eussen
  05/02–08/02

CROXHAPOX 
Window Project – Instalraam
Jeroen Van der Fraenen
  LOCATIE: Onderstraat 26, Gent
  tot eind februari

Bristol Diving School
Holly Maries, Laura Phillips, 
Luke Godden, Savannah Theis, 
Tom Prater
video room: Cristina Amelia 
Candea / cube room: Takahiro 
Kudo / TVF art doc cinema
  OPENING: 17/01, 18:00 
  tot 15/02

Lens na Spinoza 
DEEL 1

David Bruneel, Colette 
Broeckaert, Sébastian Bonin
  OPENING: 17/01, 18:00
  tot 08/02

DEEL 2

Bram van Stappen, Dirk Zoete, 
Johan de Wilde, Patrick Everaert
  OPENING: 14/02, 18:00 
  15/02–01/03

DEEL 3

Adriaan Verwée, Dirk Zoete, 
Katrin Kamrau, Wim Wauman
  OPENING: 07/03, 18:00 
  08/03–29/03
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1.

Koen Brams: Richard, kan je toelichting geven 
bij jouw ontwerp van de tentoonstelling over 
Kunst in Europa na ’68? Hoe ging je te werk?
Richard Venlet: Toen ik benaderd werd om 
de inrichting van de tentoonstelling te ver-
zorgen, was het collectieonderzoek over 
Kunst in Europa na ’68 (en de na afloop van 
die tentoonstelling verworven kunstwer-
ken) zo goed als afgerond. Ook de beslissing 
over de zalen waar de tentoonstelling zou 
plaatsvinden, was reeds genomen: de cen-
trale ruimte achter de ontvangsthal en de 
rechtervleugel op de benedenverdieping 
van het museum. Het gebouw van het 
S.M.A.K. is op veel vlakken zeer problema-
tisch, maar het specifieke probleem waar-
voor ik me gesteld zag, betrof  de gebrekkige 
samenhang tussen de centrale ruimte en de 
rechtervleugel. Een van de uitdagingen was 
dan ook om die twee delen van het gebouw 
samen te brengen in functie van het ten-
toonstellingsparcours. In eerste instantie 
dacht ik eraan om de hoogte van de pla-
fonds in beide ruimten gelijk te trekken of  
om te werken met identieke plafondverlich-
ting in beide delen van het gebouw. 
Oplossingen die me uiteindelijk niet bevre-
digden. Tijdens het ontwerpproces raakte ik 
geïnteresseerd in de vormgeving van de affi-
che die voor Kunst in Europa na ’68 was ont-
worpen. Het ging om een driehoekige pos-
ter. Het ontwerp was grafisch misschien 
niet briljant, maar wel eigenzinnig, vooral 
omwille van de vorm en het kleurgebruik 
(wit, geel, groen en rood). De driehoek bleek 
in alle communicatiemiddelen van de oor-
spronkelijke tentoonstelling te zijn gebruikt, 
ook op de kaft van de catalogus en de bezoe-
kersgids. Ik besloot het ‘thema’ van het gra-
fisch ontwerp – de driehoek – in te zetten 
voor het ontwerp van de tentoonstelling. De 
driehoek – toch geen evidente vorm – bood 
vreemd genoeg de gewenste oplossing.
K.B.: Deed je ook onderzoek naar de totstandko-
ming van het grafisch ontwerp?
R.V.: Nee, dat interesseerde me niet echt. Mij 
ging het vooral om het vinden van een 
oplossing voor een ruimtelijk probleem. Ik 
legde de driehoekige poster letterlijk op het 
plan van het museum en constateerde dat 
de centrale ruimte en de rechtervleugel op 
die manier op elkaar konden worden betrok-
ken. Dat was de belangrijkste functie van de 
driehoek. Nadien ontwierp ik in elke zijde 
van de driehoekige constructie een aantal 
deuropeningen zodat er een verrassend par-
cours ontstond; een belangrijk onderdeel 
van de ingreep. In elke ruimte ontstond 
hierdoor een eigen grondplan en een speci-
fiek ‘klimaat’. Het ontwerp omvatte ruime 
plaatsen om grotere kunstwerken te tonen, 
maar ook restruimtes en intiemere plekken, 
die eveneens als volwaardige tentoonstel-
lingsruimte werden ingezet. De banaliteit 
van de gangbare ruimteopdeling in het 
S.M.A.K. was volledig verdwenen. Het 
gebruikelijke parcours was zelfs nog nauwe-
lijks herkenbaar. Naast de zalen met de 
overlappende driehoek bleven er nog vier 
zijruimten ‘onaangeraakt’ door de drie-
hoek. We besloten om in die ruimten de 
archiefstukken te groeperen – het archief-
materiaal werd aldus losgekoppeld van de 
eigenlijke tentoonstelling. De nieuwe 
inrichting bood ook de mogelijkheid om te 
spelen met de ‘toegang tot de expositie’. Een 
van de twee scherpe hoeken van de recht-
hoekige driehoek kwam in de ontvangst-
ruimte van het museum terecht. In de klei-
ne doodlopende driehoekige ruimte hebben 
we een postkaartstaander opgesteld met 
postkaarten naar foto’s van de oorspronke-
lijke tentoonstelling. Het is een soort hom-
mage aan de overleden fotograaf  Rony 
Heirman, die destijds de tentoonstelling 
Kunst in Europa na ’68 had gedocumen-
teerd. De eigenlijke tentoonstelling begint 
als dusdanig al in de ontvangsthal van het 
museum, wat met de presentatie van 
L’entrée de l’exposition  van Marcel 
Broodthaers in diezelfde hal nog wordt 
beklemtoond.

K.B.: Jouw bijdrage omvat een kritische compo-
nent. Je noemt het museumgebouw ‘zeer proble-
matisch’ en je bent op zoek gegaan naar een 
oplossing om het door jou gedefinieerde ruimte-
lijke probleem op te lossen. Je speelt ook met de 
‘ingang van de tentoonstelling’ – een thema dat 
kunstenaars als Marcel Broodthaers en Daniel 
Buren agendeerden om de functie van het muse-
um en andere kunstruimten onder de loep te 
nemen. Mocht je onderzoek hebben gedaan naar 
de geschiedenis van de poster, dan had je mis-
schien nog andere institutioneel-kritische 
munitie kunnen vinden.
R.V.: Ik was enkel op zoek naar een manier 
om het museumgebouw buiten spel te zet-
ten, niet alleen omdat het gebouw proble-
matisch is, maar vooral omdat ik een nieu-
we ruimte voor de tentoonstelling wilde 
optrekken. Ik wilde die kunstwerken op zo’n 
manier exposeren dat de toeschouwer zou 
kunnen denken dat die werken pas gemaakt 
zijn. De tentoongestelde werken moesten 
naar mijn mening fris en scherp ogen. Ook 
om die reden was het belangrijk om de 
archiefstukken in aparte kamers onder te 
brengen. In het begin dachten we dat het 
interessant was om de archiefstukken in de 

nabijheid van de betrokken werken te pre-
senteren, maar toen we daarvan afstapten, 
merkten we dat die keuze heel veel vrijheid 
opleverde. Alle aandacht kon vanaf  dan uit-
gaan naar de werken zelf.
Fieke Konijn: De term ‘fris’ vind ik zeer goed 
gekozen. Toen ik de tentoonstelling bezocht, 
had ik meteen het gevoel dat de werken mijn 
aandacht afdwongen. Het is bijzonder dat je 
dat met een enscenering kan bewerkstelli-
gen. Ook het labyrintische parcours sprak 
me enorm aan: ik kreeg als toeschouwer de 
indruk dat ik uit het gebouw werd getild.
R.V.: Het parcours in de tentoonstellings-
ruimte is volgens mij in hoge mate bepalend 
voor de manier waarop de kunstwerken de 
toeschouwer aanspreken. Opmerkelijk daar-
bij is dat er geen enkel werk op de wand van 
de driehoek zelf  hangt, alhoewel die muur 
ontzettend veel extra vierkante meters toe-
voegt. Opmerkelijk is wellicht ook het feit dat 
slechts één klein deurtje toegang verschaft 
tot de eigenlijke tentoonstelling en dat je 
hierdoor als individu – lichamelijk – op 
schaal van de ruimte wordt gebracht. Ik 
denk dat de menselijke maat van die door-
gang belangrijk is. Door de deuren te marke-

ren met de kleuren die ik eveneens aan de 
poster ontleende, vestigde ik ook nadrukke-
lijk de aandacht op de overgang van de ene 
naar de andere ruimte. Het doet me denken 
aan bepaalde reconstructies van Assyrische, 
Babylonische of  Perzische gebouwen in het 
Pergamonmuseum in Berlijn. De monumen-
taliteit van die tentoongestelde gevels wordt 
benadrukt door de menselijke maat van de 
deuropeningen die de verschillende muse-
umzalen verbinden en er toegang toe bieden.
F.K.: Het parcours, de opstelling van de wer-
ken en de inrichting van de ruimten zijn bij-
zonder geslaagd in deze tentoonstelling. Dat 
kan ik nog het best verduidelijken met een 
tegenvoorbeeld: in 2009 presenteerde het 
Van Abbemuseum (Eindhoven) een perfecte 
replica van de Zomeropstelling van de eigen 
collectie, die in 1983 werd ingericht door 
toenmalig directeur Rudi Fuchs. Alle wer-
ken werden in 2009 opnieuw uit het depot 
gehaald en precies op dezelfde plaats in het 
museum opgesteld. Als je de foto’s van beide 
accrochages vergelijkt, vallen echter 
onmiddellijk grote verschillen op. De vloer 
in het gerestaureerde museumgebouw was 
in 2009 geverfd met een spiegelende lak; de 
plinten die normaal de afbakening tussen 
muur en vloer markeren, waren wit geschil-
derd; ook de scheiding tussen de wanden en 
het plafond was zo goed als opgeheven. Het 
resultaat was dat de werken in de gerecon-
strueerde expositie haast leken te zweven. 
De replica oogde perfect, maar de geest was 
uit de fles! Die conclusie sloot wonderwel 
aan op de ambitie van de huidige directeur, 
Charles Esche, die naast de zogenaamde 
‘herhaling’ van Fuchs’ expo een eigen expo-
sitie had samengesteld, Strange and Close 
getiteld, waarin hij in tegenstelling tot zijn 
voorganger geen pleidooi hield voor de 
autonomie van de kunst, maar voor de 
maatschappelijke inbedding ervan. Naar 
mijn mening speelden de gewijzigde presen-
tatiemodaliteiten in het gerestaureerde 
museumgebouw perfect in de kaart van 
Esche. De autonomie van de kunst in de 
gereconstrueerde expo van Fuchs leek een 
heuse farce.

Richard Venlet

plan voor de tentoonstelling ‘Collectie-onderzoek III: Kunst in Europa na ’68’, S.M.A.K., Gent, 2014

fabro

long

archief beuys

panamarenko

brouwn

schum

merz

d
im

itr
ije

vi
c

paolini

b
ro

o
d

thaersmonitor jan hoet

 
the red crayola

art & language
dibbets

gilbert & 
george

haacke

fe
ld

m
an

darboven

kounellis

van elk

zorio archief

heirman

De tentoonstelling (tentoongesteld)
Over het collectieonderzoeksproject betreffende de expositie Kunst in Europa na ’68  

(Museum van Hedendaagse Kunst/Sint-Pietersabdij, Gent, 1980)
Een paneldiscussie met Fieke Konijn, Richard Venlet en Bart Verschaffel, gemodereerd door Koen Brams

affiche ‘Kunst in Europa na ’68’, 1980
ontwerp Rik Lemaitre

postkaartenstaander met postkaarten van ‘Kunst in Europa na ’68’ (zaalzichten gefotografeerd door Rony Heirman) in het Museum van Hedendaagse Kunst en de Sint-
Pietersabdij te Gent, 1980 (tentoonstelling ‘Collectie-onderzoek III: Kunst in Europa na ’68’, S.M.A.K., Gent, 2014)
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Bart Verschaffel: Je wijst terecht op het 
belang van een aantal ruimtelijke elementen 
– de aard van de vloer, de articulatie van de 
scheiding tussen vloer en wand en tussen 
wand en plafond. Het is inderdaad belangrijk 
om de institutionele inbedding en de plaats 
van het kunstwerk duidelijk aan te geven. 
Als vloer, plint, wand en plafond in elkaar 
overvloeien, wordt het instituut als het ware 
uitgewist. Alles begint te vlotten; de werken 
hebben alles en niets met elkaar te maken. 
De kunstwerken lijken zichzelf  te exposeren. 
Een tentoonstelling moet daarentegen een 
discours schuiven tussen het instituut en de 
kunstwerken. Als je het daarmee eens bent, 
dan moeten de ‘limieten’ van het instituut 
duidelijk zichtbaar zijn. Dat gebeurt mijns 
inziens in de door Richard vormgegeven ten-
toonstelling. Deze expositie zie ik overigens 
niet als een replica van Kunst in Europa na 
’68. De tentoonstelling wordt niet tentoon-
gesteld: er worden een aantal werken uit 
Kunst in Europa na ’68 gepresenteerd en de 
tentoonstelling zelf  wordt gedocumenteerd 
in de zalen met de archiefstukken.
R.V.: Voor mij stond voorop dat de tentoon-
stelling de uitkomst was van het onderzoek 
naar een belangrijk onderdeel van de col-
lectie van het S.M.A.K. De focus lag op de 
werken die na afloop van Kunst in Europa na 
’68 aan de collectie van het Museum van 
Hedendaagse Kunst – zoals het S.M.A.K. 
toen heette – waren toegevoegd. Een recon-
structie van de oorspronkelijke tentoonstel-
ling zou mij niet geïnteresseerd hebben; dat 
was ten andere onmogelijk. Kunst in Europa 
ging immers op twee plaatsen door: in het 
Museum van Hedendaagse Kunst en in het 
Centrum voor Kunst en Cultuur aan het 
Sint-Pietersplein. De tentoonstelling komt 
uiteraard aan bod, ze vormt het algemene 
kader, maar de klemtoon ligt op de verwor-
ven kunstwerken, ook al zijn niet alle wer-
ken die destijds aangekocht werden opgeno-
men in de huidige tentoonstelling.
K.B.: De collectie was het uitgangspunt, stel je, 
maar het idee achter de tentoonstellingsvormge-
ving gaat toch terug op de affiche van Kunst in 
Europa na ’68? Ook de titel van de begeleidende 
catalogus stelt de oorspronkelijke expo centraal. 
Voluit luidt die immers: Art in Europe after 
’68 - Ghent/21st June-31st August 1980.
R.V.: Het collectieonderzoek naar de in 
1980 verworven kunstwerken was voor mij 
het uitgangspunt. 

2.

K.B.: Door te refereren aan de confrontatie tus-
sen de Zomeropstelling van de eigen collec-
tie, die Rudi Fuchs in 1983 had gemaakt, en 
Charles Esches Strange and Close van 2009, 
wees Fieke reeds op het politiek-institutionele 
belang van ‘herinneringstentoonstellingen’. 
Deze vaststelling brengt me bij de vraag welk 
belang het S.M.A.K. voor ogen kan hebben 
gehad om deze tentoonstelling over Kunst in 
Europa na ’68 te organiseren?
B.V.: Met deze expositie geeft het S.M.A.K. in 
zekere zin aan dat het bewind van Jan Hoet 
als definitief  afgesloten mag worden 
beschouwd. Het is een terugblik op iets dat 
voorgoed voorbij is. De stadstentoonstelling 
Track was daarvan reeds een voorbode – die 
manifestatie kon immers worden gelezen als 
een repliek op Hoets Chambres d’Amis en 
Over the Edges. De huidige tentoonstelling 
kan je interpreteren als een zoektocht naar 
een eigen identiteit. De omgang met de erfe-
nis van Hoet is overigens opmerkelijk. Bij het 
binnenkomen krijg je een filmpje te zien 

waarin Hoet toelichting geeft over Kunst in 
Europa na ’68. Dat beeld van de alleen optre-
dende conservator van het Museum van 
Hedendaagse Kunst wordt verderop genu-
anceerd. In een van de ‘archiefzalen’ wordt 
het selectieproces uit de doeken gedaan. 
Daaruit blijkt dat Kunst in Europa na ’68 het 
resultaat was van een ingewikkelde proce-
dure waarbij meerdere personen betrokken 
waren, niet alleen de leden van het ‘uitvoe-
rend comité’ – Germano Celant, Johannes 
Cladders, Rita Dubois, Karel Geirlandt, 
Sandy Nairne, Piet van Daalen en Jean-
Pierre Van Tieghem – maar ook de door het 
‘uitvoerend comité’ geselecteerde kunste-
naars, die zelf  elk een andere kunstenaar 
mochten uitnodigen. De conclusie kan enkel 
zijn dat Hoet het niet alleen voor het zeggen 
had – en dan druk ik me nog voorzichtig uit.
K.B.: Had deze presentatie vijf  jaar geleden 
kunnen plaatsvinden? Of  was de tijd er nu pas 
rijp voor?
B.V.: Het is heel moeilijk om over het werk 
van iemand onderzoek te doen als die per-
soon zich daarin voortdurend kan mengen. 
Ik zeg niet dat dat gebeurd is, maar in alge-
mene zin durf  ik die uitspraak wel doen.
K.B.: De tentoonstelling en het boek werden 
geconcipieerd toen Jan Hoet nog leefde. Hij werd 
trouwens uitgebreid geïnterviewd over Kunst 
in Europa na ’68. De catalogus omvat heel 
wat uitspraken van hem.
B.V.: Dat heeft de makers van de tentoon-
stelling er klaarblijkelijk niet van weerhou-
den om zonder schroom de ontstaansge-
schiedenis van de expo te schetsen. Wat ik 
ook zeer frappant vind, is dat de kunste-
naars die geselecteerd werden om deel te 
nemen aan Kunst in Europa na ’68 groten-

deels opnieuw hun opwachting maken als 
Hoet Chambres d’Amis (1986) op touw zet. 
Dat is een vaststelling van formaat! Het 
betekent namelijk dat hij ook bij de samen-
stelling van Chambres d’Amis nog leunde op 
de selectie die door hem, het ‘uitvoerend 
comité’ en de voor Kunst in Europa na ’68 
genodigde kunstenaars was gemaakt. De 
tentoonstelling is zonder meer een antido-
tum tegen de persoonsverheerlijking rond 
Hoet, die in Vlaanderen ongekende vormen 
heeft aangenomen. 
K.B.: Waarom is de keuze op deze tentoonstel-
ling gevallen? Men had bijvoorbeeld ook kunnen 
kiezen voor andere tentoonstellingen, bijvoor-
beeld Open Mind (gesloten circuits) (1989)?
B.V.: Jan Hoet oogstte heel veel waardering 
voor Kunst in Europa na ’68, terwijl vele 
mensen aan het succes ervan hadden bijge-
dragen, zoals deze tentoonstelling duidelijk 
maakt. Dat de verzameling van het Museum 
van Hedendaagse Kunst na de expo op spec-
taculaire wijze werd uitgebreid, zal zeker 
een belangrijk argument geweest zijn om 
terug te blikken op Kunst in Europa na ’68. 
Open Mind (gesloten circuits) was een inte-
ressante expositie, maar na afloop werden 
slechts enkele werken voor de collectie 
behouden.
F.K.: Ik denk dat de keuze inderdaad heel 
interessant is, omdat de tentoonstelling van 
groot belang is geweest voor de geschiede-
nis van het museum. De expositie stijgt om 
die reden zonder meer boven alle andere 
manifestaties uit. Terzijde wil ik wel opmer-
ken dat met ‘herinneringstentoonstellin-
gen’ steeds het gevaar om de hoek loert dat 
een organisatie te veel met zichzelf  en de 
eigen geschiedenis bezig is. Het is zaak om 

de vraag te stellen voor wie men die ten-
toonstelling over een tentoonstelling eigen-
lijk organiseert. Voor de inner circle of  voor 
een breed publiek?
K.B.: De Canadese kunsthistorica Reesa 
Greenberg heeft de volgende prikkelende uit-
spraak gedaan: ‘What we remember is often 
determined by how we remember.’ De plaats die 
we Kunst in Europa na ’68 zullen geven, zal 
mede door deze ‘herinneringstentoonstelling’ 
worden bepaald – ook een term trouwens die 
door Greenberg werd gemunt. Wat zou de 
impact kunnen zijn van deze tentoonstelling op 
onze perceptie van Kunst in Europa na ’68?
R.V.: Moeilijke vraag. Ik hoop dat de huidige 
tentoonstelling haar eigen bestaansrecht 
opeist, los van de historische expo waaruit 
de kunstwerken afkomstig zijn.
F.K.: Door de keuzes die ten grondslag lig-
gen aan deze tentoonstelling, word je als 
toeschouwer aan het denken gezet. Er wordt 
weliswaar uitgebreid ingegaan op Kunst in 
Europa na ’68, maar je weet dat deze exposi-
tie geen herhaling is van haar historische 
voorganger. Dat is uitermate belangrijk. 
Tijdens de recentste aflevering van de 
Biënnale van Venetië was een reconstructie 
gemaakt van een van de belangrijkste ten-
toonstellingen van de afgelopen vijftig jaar: 
When attitudes become form: Works – Concepts 
– Processes – Situations – Information: Live in 
your head, georganiseerd door Harald 
Szeemann, in de Kunsthalle Bern in de lente 
van 1969. De expo werd door Germano 
Celant op initiatief  van de Fondazione 
Prada in het Palazzo Ca’ Corner della Regina 
georganiseerd. Er was op geen inspanning 
gekeken om When attitudes become form zo 
nauwkeurig mogelijk te reconstrueren, 
maar identiek was de tentoonstelling uiter-
aard niet. Processen kan je nu eenmaal niet 
opnieuw opvoeren. Van de historische ten-
toonstelling is bijvoorbeeld een foto bekend 
waarop te zien is hoe Lawrence Weiner een 
vierkant ‘sculpteert’ door met een hamer 
het plaaster van een muur weg te kappen. 
Die haast revolutionaire geste was in 
Venetië volledig afwezig. Celants replica was 
een ‘botox’-versie! Problematisch was even-
wel dat de expo in het Palazzo Ca’ Corner 
della Regina als een volmaakte replica werd 
aangekondigd. Door die communicatie en 
door de overdonderende indruk die de ten-
toonstelling maakte, schoof  het beeld van 
de gereconstrueerde tentoonstelling over 
die van de historische. Op die manier wordt 
de ‘herinnering’ uiteraard enorm gestuurd.
K.B.: Werkt de tentoonstelling over Kunst in 
Europa na ’68 ook niet sturend, ook al is het in 
de verste verte geen replica-expositie?
B.V.: Ik heb een documentaire tentoonstel-
ling gezien over Kunst in Europa na ’68 ener-

Marcel Broodthaers

L’Entrée de l’exposition, 1974 (tentoonstelling ‘Collectie-onderzoek III: Kunst in Europa na ’68’, S.M.A.K., Gent, 2014)

zaal met archiefmateriaal in de tentoonstelling ‘Collectie-onderzoek III: Kunst in 
Europa na ’68’, S.M.A.K., Gent, 2014

Zicht op de tentoonstelling ‘Collectie-onderzoek III: Kunst in Europa na ’68’, 
S.M.A.K., Gent, 2014. v.l.n.r.: werk van Hanne Darboven (links), Richard Long 

(vloer) en Gilbert & George (achteraan)

Zicht op de tentoonstelling ‘Collectie-onderzoek III: Kunst in Europa na ’68’, 
S.M.A.K., Gent, 2014. v.l.n.r.: werk van Hans Haacke en Stanley Brouwn

Zicht op de tentoonstelling ‘Collectie-onderzoek III: Kunst in Europa na ’68’, S.M.A.K., 
Gent, 2014. v.l.n.r.: werk van Art & Language, Luciano Fabro en Hans Haacke
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zijds, een expositie met belangwekkende 
werken anderzijds. Ik denk dat het cruciaal 
is dat de werken afzonderlijk, als aparte 
entiteiten zijn gepresenteerd. Er zijn geen 
ensembles gemaakt; de werken zoeken niet 
te dialogeren met elkaar. Ze zijn ook bijna 
allemaal gedecentreerd opgehangen of  
opgesteld, waardoor ze de aandacht naar 
zich toezuigen. Dat zijn boeiende oplossin-
gen. Hoe is trouwens de opstelling van de 
werken precies tot stand gekomen, Richard?
R.V.: De opstelling is in dialoog met de afde-
ling Collectie van het museum bepaald. 
Omdat de driehoekige structuur heel dwin-
gend is, waren de opties beperkt. Wat ik 
belangrijk vond, is dat er geen enkel werk op 
de driehoekige wand werd opgehangen.
K.B.: Ik zou toch nog even willen terugkomen 
op de vraag wat deze tentoonstelling zal beteke-
nen voor onze herinnering aan Kunst in 
Europa na ’68.
B.V.: Ze bevestigt de canon. Dat is een aspect 
waar je niet omheen kunt, maar ik vind dat 
niet problematisch. Integendeel. De canon 
is de droesem van alle discussies, oordelen 
en toevalligheden omtrent culturele uitin-
gen, waaronder tentoonstellingen en kunst-
werken. Het is een korst waarvan je kan 
vertrekken of  waartegen je je kan afzetten. 
Ik denk niet dat je zonder de canon kan.
F.K.: Het is wel een probleem dat de meeste 
‘herinneringstentoonstellingen’ over mani-
festaties gaan die hun plaats in de canon 
reeds verworven hebben. Ik gaf  reeds het 
voorbeeld van When attitudes become form. 
Een ander voorbeeld betreft de legendarische 
tentoonstelling Primary Structures (Jewish 
Museum, 1966), die dit jaar door Jens 
Hoffman opnieuw voor het voetlicht werd 
gebracht. Hij maakte evenwel geen replica, 
maar stond een vrije bewerking van de oor-
spronkelijke tentoonstelling voor, waarbij hij 
werken van niet-westerse kunstenaars toe-
voegde. Je zou het kunnen zien als een cor-
rectie op de geschiedenis. Dat vind ik relevant.
K.B.: Zou het ook niet interessant zijn om na te 
gaan hoe de canon vorm krijgt? Een interes-
sante case zou bijvoorbeeld het werk La 
Colonne, Villa Adriana (1979) van Anne & 
Patrick Poirier geweest zijn. Het werd aange-
kocht in 1979, maakte deel uit van Kunst in 
Europa na ’68 en werd nadien ook nog regel-
matig geëxposeerd. Jaren later viel het uit de 
gratie van Jan Hoet. In deze tentoonstelling over 
Kunst in Europa na ’68 is het eveneens spoor-
loos. Enkel een foto in de archiefafdeling herin-
nert eraan dat het Museum van Hedendaagse 
Kunst er ooit in geloofd heeft. De tentoonstel-
ling had deze aspecten van canonvorming expli-
ciet kunnen thematiseren. Is dat ooit onderwerp 
van gesprek geweest, Richard?
R.V.: Nee. Ik denk dat het museum vooral wou 
tonen dat het bezig is met zijn collectie. Wat 
gebeurt er als werken getoond worden in 
samenhang met documenten over de her-
komst en de geschiedenis van die werken? Dat 
was wellicht de inzet van deze tentoonstelling.

Transcriptie: Isabelle Vanden Hove
Redactie: Koen Brams

De paneldiscussie De tentoonstelling (ten-
toongesteld), die werd voorafgegaan door 
korte lezingen van Fieke Konijn, Richard 
Venlet en Bart Verschaffel, vond plaats op  
7 december 2014 in het S.M.A.K. (Gent). 
 
Op 1 februari 2015 geeft Koen Brams in het 
S.M.A.K. een lezing over de totstandkoming 
en de inhoudelijke inzet van Kunst in 
Europa na ‘68. Na deze uiteenzetting volgt 
een discussie met Frederik Leen, gemode-
reerd door Iris Paschalidis.

KOEN BRAMS

Koen Brams: In de catalogus van Kunst in Europa na ’68 wordt ver-
meld dat jij betrokken was bij de ‘artistieke presentatie van de tentoon-
stelling’. Was jij een vrijwilliger of  was je in dienst van het Museum 
van Hedendaagse Kunst (M.H.K.)?
Rik Lemaitre: Iets tussen de twee: ik was tewerkgesteld in een 
nepstatuut. Het M.H.K. had in 1978 de beschikking gekregen 
over een Bijzonder Tijdelijk Kader (B.T.K.), waarmee vijf  in de tijd 
beperkte contracten aan werklozen konden worden aangeboden. 
Een voormalige studiegenote, Marleen Deceukelier, met wie ik 
gedurende een jaar had gestudeerd aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten (K.A.S.K., Gent), had me getipt dat er vaca-
tures waren in het museum.
K.B.: Welke richting had je aan het K.A.S.K. gevolgd?
R.L.: Ik wilde animatiefilmer worden, maar omwille van mijn voor-
opleiding – geen kunsthumaniora, maar algemeen secundair 
onderwijs – was ik verplicht om eerst een jaar Toegepaste Kunst te 
volgen. Alle mogelijke vormen van toegepaste kunst kwamen in dat 
jaar aan de orde. Het onderwijs aan het K.A.S.K. stelde in die dagen 
echter niets voor en na een jaar gaf  ik er de brui aan. Aanvankelijk 
ging mijn keuze uit naar tuinarchitectuur, maar ik opteerde algauw 
voor studies aan de Rijksmiddelbare Normaalschool (R.M.N.S., 
Gent) waar Octave Landuyt lesgaf. Nadat ik mijn diploma had 
gehaald, begon ik aan examens bij de Middenjury om les te mogen 
geven aan studenten van de hogere graad.
K.B.: Jan Hoet had zelf  een opleiding aan de R.M.N.S. genoten.
R.L.: Dat klopt. Het was bepaald geen slechte introductie dat ik 
mijn diploma van de Normaalschool kon voorleggen. Tegenover 
afgestudeerden van het K.A.S.K. stond men in het Museum van 
Hedendaagse Kunst veel sceptischer, meen ik. Dat was niet meer 
dan terecht. In vergelijking met het K.A.S.K. stond de opleiding 
aan de Normaalschool op een veel hoger niveau. Als pedagoog 
was Landuyt briljant; ik heb ontzettend veel van hem opgesto-
ken. Alle aspecten van de plastische kunst bracht hij aan de orde, 
in hun onderlinge samenhang.
K.B.: Wanneer kwam je in dienst van het Museum van Hedendaagse Kunst?
R.L.: In 1978, onmiddellijk nadat de tentoonstelling Henri 
Matisse en de Hedendaagse Franse Kunst (6 oktober-20 november 
1978) de deuren had geopend. Ik herinner me dat Jan Hoet niet 
echt tevreden was over de affiche die de expo aankondigde. Hij 
had die nochtans samen met zijn vriend Rony Heirman in elkaar 
geknutseld.
K.B.: Wat was jouw functieomschrijving toen je in het M.H.K. aan de 
slag ging?
R.L.: Officieel was ik aangesteld als medewerker van de educatie-
ve dienst van het museum; in de praktijk was ik een manusje van 
alles. Ik maakte koffie, werkte als gids, leverde hand- en span-
diensten bij de accrochages van tentoonstellingen en werkte mee 
aan de collectiecatalogus. Een anekdote: ik was nauwelijks in 
dienst of  Hoet zei me dat ik precies een week de tijd had om groe-
pen rond te leiden in Henri Matisse en de Hedendaagse Franse Kunst. 
Zo zat hij in elkaar en iedereen plooide zich dubbel, ook ik. Hoet 
beulde zichzelf  nog het meest af. Overdag werkte hij met ons; ’s 
avonds en ’s nachts ging hij alleen door. 
K.B.: Uit de jaarverslagen van het M.H.K. blijkt dat Hoet heel veel 
nadruk legde op de werking van de educatieve dienst van het museum. 
Was dat een werkelijke bekommernis van hem?
R.L.: Ja, zonder enige twijfel. Het museum moest zich bewijzen: 
een gedegen pedagogisch programma en een wetenschappelijk 
onderbouwde collectiecatalogus werden als onontbeerlijke 
instrumenten gezien. Het M.H.K. was nog helemaal niet aan-
vaard. Ik herinner me dat Hoet zelf  eens uit het museum is gezet 
door de conciërge. Hij wilde die avond in het museum werken, 
maar dat werd hem eenvoudigweg niet toegestaan.
K.B.: Hoe was de werksfeer in het M.H.K.?
R.L.: Geestig, soms ook heftig, maar hoge woorden bleven nooit 
lang hangen. Er werd met heel weinig middelen, maar met des te 
meer enthousiasme gewerkt aan de uitbouw van het eerste 
museum van hedendaagse kunst van België. Het was ook wel wat 
chaotisch en er werd veel geïmproviseerd. Zo herinner ik me dat 
ik door Hoet gevraagd werd de transportfirma te begeleiden die in 
Düsseldorf  de werken moest gaan ophalen van Imi Knoebel, een 
kunstenaar die deelnam aan Kunst in Europa na ’68. Daar aange-
komen bleken we niet over goed beschermingsmateriaal te 
beschikken. Ik was niet eens geïnformeerd over de aard van de 
werken die we moesten vervoeren! Aan de Duits-Nederlandse 
grens zijn we dan tegengehouden. We mochten de werken niet in 
Nederland invoeren! Uiteindelijk is Hoet helemaal vanuit Gent 
naar de grens moeten reizen zodat de werken van Knoebel met de 
nodige papieren vrij konden worden gegeven door de douane. 
Het is slechts een anekdote, maar ze is veelzeggend voor de 
manier van werken in die dagen.
K.B.: Was jouw betrokkenheid bij Kunst in Europa na ’68 dezelfde 
als die bij voorafgaande exposities zoals Henri Matisse en de 
Hedendaagse Franse Kunst?
R.L.: Uiteraard. Jan Hoet bedacht me echter met een bijkomend klus-
je. Hij vroeg me om de affiche van de tentoonstelling te ontwerpen.
K.B.: Beschikte jij over de noodzakelijke vaardigheden om die opdracht 
tot een goed einde te brengen?
R.L.: In de Normaalschool had ik enige noties van grafische 
vormgeving meegekregen. Ze kwamen aan bod in de cursus die 

Landuyt verzorgde. Ik was geen ontwerper, laat dat duidelijk zijn, 
maar ik kon me behelpen.
K.B.: Gaf  Hoet tips of  richtlijnen toen hij jou die opdracht toever-
trouwde?  
R.L.: Afgezien van de suggestie dat de affiche moest opvallen, liet 
Hoet me volledig vrij. Hij vroeg me een aantal voorstellen te pre-
senteren. Ik kwam met een aantal versies op de proppen, som-
mige eerder klassiek, andere wat buitenissiger, waaronder het 
driehoekige ontwerp dat Hoet uiteindelijk verkoos. In de driehoek 
kon ik heel veel informatie kwijt, terwijl er twee driehoeken in 
een drukvel pasten. Opvallend was die vorm alleszins. Ik was tot 
die driehoek gekomen omwille van de gelijkenis met een vlag of  
wimpel.
K.B.: In welke zin was dat belangrijk voor jou?
R.L.: Sommige werken van Joseph Beuys, zoals The Pack (Das 
Rudel, 1969), zijn beroemde Volkswagencamionette waaraan 
sleeën zijn bevestigd, roepen de associatie op met ‘beweging’. Ik 
stelde me daar een vlag of  wimpel bij voor; dat beeld paste ook bij 
sommige acties, waarbij hij als een ‘goeroe’ optrok met zijn volge-
lingen.
K.B.: Een ander belangrijk aspect van de affiche betreft de kleurkeuze: 
wit, groen, geel en rood, waarvoor je telkens gemengde varianten koos. 
Waarom?
R.L.: Kunst in Europa na ’68 bracht werken van een groot aantal 
kunstenaars samen die met ‘arme’ materialen werkten: Slate line 
van Richard Long, Les maisons tournent autour de nous ou nous 
tournons autour des maisons van Mario Merz, Scultura per purificare 
le parole van Gilberto Zorio enzovoort. Het zou volstrekt onzinnig 
zijn geweest om pop-artkleuren te gebruiken voor de affiche.
K.B.: De poster berust uitsluitend op typografische middelen. Heb je 
ooit overwogen om een of  meerdere beelden te gebruiken?
R.L.: Dat was geen optie. Het was uitgesloten om de tentoonstel-
ling op te hangen aan één afbeelding van een kunstwerk.
K.B.: Jouw ontwerp werd als sticker op de matgrijze kaft van de catalo-
gus van Kunst in Europa na ’68 gekleefd. Was dat vanaf  het begin de 
bedoeling?
R.L.: Neen, dat is pas beslist toen Hoet het definitieve ontwerp 
had gekozen. Met de catalogus hield ik me ook niet bezig. Dat was 
het werk van Marleen Deceukelier, die van Hoet de opdracht had 
gekregen om de catalogus te ontwerpen.
K.B.: Was het geen probleem dat jouw ontwerp plots op een boek 
terechtkwam dat door iemand anders was ontworpen?
R.L.: Hoezo? Ik heb altijd op een prettige manier met Marleen 
samengewerkt en de toevallige samenloop van omstandigheden 
in het kader van Kunst in Europa na ’68 zorgde niet voor de minste 
rimpeling. De manier waarop de affiche en de catalogus tot stand 
kwamen, was opnieuw een staaltje van de improvisatiekunst van 
het M.H.K.-team en haar vertolker bij uitstek, Jan Hoet.
K.B.: Hadden jullie inbreng in de inhoud van de catalogus?
R.L.: Neen, ik had niets met de catalogus te maken, behalve dat 
mijn afficheontwerp gebruikt werd op de cover. Ook Marleen 
voerde uit wat Hoet opdroeg. Hij stond in voor de inhoudelijke 
invulling en de praktische organisatie.
K.B.: Heb je nadien nog affiches gemaakt voor het museum?
R.L.: Jazeker, onder andere de affiches voor Prospect 81/1 (Duister 
kristal, Fabro/Pasolini, 22 mei-11 juni 1981) en Prospect 81/2 
(Omtrent Raveels Herinnering aan het doodsbed van mijn moeder, 13 
juni-12 juli 1981). Het was altijd prettig om voor dat soort klus-
sen te worden gevraagd.
K.B.: Tot wanneer heb je uiteindelijk voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst gewerkt?
R.L.: Na drie jaar kwam er een einde aan het B.T.K.-contract. Ik 
had geen enkel ander perspectief  en ik ging dan ook in op de 
vraag om verder te werken voor het museum als tewerkgestelde 
werkloze. Veel vooruitzicht bood die oplossing niet en ik begon uit 
te kijken naar een betaalde betrekking. Die vond ik in het kunst-
onderwijs, eerst in het Atheneum van Ninove, nadien in het 
Atheneum Pottelberg in Kortrijk. Ik behaalde vervolgens het 
tweede deel van de proef  bij de Middenjury en ging aan de slag in 
de hogere graad van de humaniora, waar ik tot aan mijn pensi-
oen actief  ben geweest als leraar.

Anne & Patrick Poirier

La Colonne, Villa Adriana (1979), zaalzicht ‘Kunst in 
Europa na ’68’, 1980

Rik Lemaitre

affiche ‘Kunst in Europa na ’68’, 1980

Over een opvallende affiche met 
gemengde kleuren

Interview met Rik Lemaitre
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STEVEN HUMBLET

De fototentoonstelling Modern Times in het 
Rijksmuseum in Amsterdam wordt door de 
perstekst aangekondigd als een grote over-
zichtstentoonstelling van twintigste-eeuwse 
fotografie, met vele zeldzame foto’s van 
wereldberoemde fotografen. Het is de bedoe-
ling om een omvattend en imposant over-
zicht te presenteren van een periode uit de 
fotografiegeschiedenis, om zo breed mogelijk 
te gaan en zowat alle fotografische praktijken 
te behandelen (van amateurfotografie tot 
professionele fotografie, van documentaire 
fotografie tot modefotografie, van kunstfoto-
grafie tot reclamefotografie). Modern Times 
wil een beschrijving geven van de Fotografie 
(met hoofdletter) als het dominante visuele 
systeem van de twintigste eeuw.
 Toute photographie fait énigme in Maison 
Européenne de la Photographie in Parijs 
stelt zich heel wat bescheidener op: deze 
tentoonstelling biedt een eerder persoonlij-
ke bespiegeling over het gevoel van verbijs-
tering dat de kijker bij sommige fotografi-
sche beelden overvalt. Ze lijkt zich vooral te 
bekommeren om die beelden die in de foto-
geschiedenis door de mazen van het net 
dreigen te glippen. Ze concentreert daarbij 
de aandacht op ‘het fotografische’, op die 
specifieke visuele kwaliteit die het fotografi-
sche beeld van alle voorafgaande beeldvor-
men doet verschillen. Ze is niet geïnteres-
seerd in het systeem van de Fotografie, maar 
peilt naar de essentie ervan.
 Beide tentoonstellingen kunnen gelezen 
worden als modellen voor het tentoonstellen 
van en denken over fotografische beelden. 
De eerste heeft vooral oog voor de referenti-
ele en expressieve functies van fotografie, 
rangschikt de beelden netjes naar onder-
werp en/of  bestemming. Foto’s moeten ‘iets’ 
doen (ze moeten informeren, getuigen, ver-
leiden, overtuigen, imponeren, ontroeren 
enzovoort) en ontlenen hun zin en betekenis 
aan wat ze bij de toeschouwer proberen los 
te maken. De tweede tentoonstelling maakt 
komaf  met deze visie op fotografie als leve-
rancier van inzichtelijke en werkzame beel-
den. Voor haar is fotografie wezenlijk 
ondoorgrondelijk, duister, enigmatisch.
 De ene hanteert een historiografische, de 
andere een fenomenologische benadering. 
De twee benaderingen zijn incompatibel, en 
zijn elk op zich ook problematisch. Toch zijn 
ze beide noodzakelijk om tot een beter 
inzicht in fotografische beelden te komen. 
Dat zeer uitzonderlijk een zuiver fenomeno-
logische aanpak de enige manier is om de 
vitale kracht van een oeuvre tot zijn recht te 
doen komen, bewijst een overzichtstentoon-
stelling in het Parijse Jeu de Paume van 
Garry Winogrand, een van de meest pro-
ductieve (maar ook ongrijpbare) fotografen 
van de twintigste eeuw. 

1. Modern Times (Rijksmuseum, 
Amsterdam)

In 1996 organiseerde het Rijksmuseum een 
overzicht van negentiende-eeuwse fotogra-
fie, geput uit de 130.000 beelden die de col-
lectie rijk is. Uit de twintigste eeuw bevat de 
collectie ‘slechts’ 20.000 beelden en daar-
uit toont Modern Times. Fotografie in de 20e 
eeuw nu een selectie van ruim vierhonderd. 
De tentoonstelling verdeelt de foto’s in zeven 
rubrieken, gespreid over negen zalen: ‘Daily 
Life’, ‘The World Around the Corner’ (zaal 2 
en 3), ‘Man-made’, ‘The Camera at War’, 
‘Experiments and Studies’ (zaal 6 en 7), 
‘Aesthetics’ en ‘Streetwise’.
 In de eerste zaaltekst wordt de twintigste-
eeuwse fotografie als een voortschrijdend 
proces van democratisering gekarakteri-
seerd. Dit proces zou vandaag, nu zowat 
iedereen met een mobiele camera rondloopt, 
zijn apotheose hebben bereikt. De eerste beel-
den die de bezoeker (tot zijn verrassing) aan-
treft, zijn dan ook gemaakt door amateurfo-
tografen uit de late negentiende eeuw, begin 
twintigste eeuw. Aan de muur en in enkele 
vitrines worden privé-albums getoond: we 
zien vertederende scènes uit het huiselijk 
leven van jonkheer Hendrik Teding van 
Buggenhout, enkele grappige groepsportret-
ten van Christiaan Otto Roelofs, speelse col-
lages en knipsels van Eva Charlotte Pennink-

Boelen, foto’s van zelfgebouwde vliegtuigjes 
door de Franse amateurfotograaf  Jacques 
Henri Lartigue enzovoort.
 De twintigste-eeuwse fotografie kent in dit 
historisch overzicht niet enkel een opvallend 
bescheiden begin, met kleine beelden en 
kleine onderwerpen, bestemd voor intimi, 
maar gaat ook opvallend vroeg van start. 
Terwijl de ‘klassieke’ fotogeschiedenis de 
moderne fotografie laat aanvangen met het 
einde van de Eerste Wereldoorlog en de 
opkomst van fotografische stromingen als 
‘neue Optik’ en ‘Nieuwe Zakelijkheid’, situe-
ren de curatoren Hans Rooseboom en Mattie 
Boom de aanzet rond 1890. Het is het 
moment waarop de eerste relatief  goedkope 
en compacte camera’s op de markt komen 
(met o.a. de Kodakcamera’s van de George 
Eastman Company). Het is ook het ogenblik 
waarop de fotografische industrie verschil-
lende taken van de fotograaf  overneemt, 
zodat de fotografische act vereenvoudigd 
wordt tot een simpele druk op de knop (zie de 
beroemde slogan van Kodak: ‘You press the 
button, we do the rest’). Het is, ten slotte, het 
moment waarop het aantal beoefenaars van 
de fotografie gevoelig wordt uitgebreid 
(Kodak lanceert reclamecampagnes om 
vrouwen en kinderen vertrouwd te maken 
met het medium) en de professionele foto-
graaf  het gezelschap krijgt van een aanzwel-
lende horde amateurfotografen. Deze nieu-
we fotografen introduceren niet alleen 
nieuwe motieven (het huiselijk bestaan, 
familie-uitjes, het uitbundige leven op 
straat…), maar experimenteren er ook lustig 
op los. Formele conventies worden achteloos 
opzijgeschoven, technische perfectie is niet 
langer van tel, de grenzen van de (goede) 
smaak worden schaamteloos (en vaak met 
veel plezier) overschreden. Fotografie wordt 
in de handen van deze fotografen een speel-
se, wilde, woeste praktijk.
 De tentoonstelling doet een prikkelend 
voorstel tot een ‘alternatieve’ geschied-
schrijving van de twintigste-eeuwse foto-
grafie. Jammer genoeg verzuimen de curato-
ren het om de lijn door te trekken. Terwijl in 
de eerste drie zalen wordt verwezen naar de 
invloed van de amateurfotografie op het ont-
sluiten van nieuwe interessegebieden voor 
de fotografie, wordt die invloed plots veron-
achtzaamd verderop in de tentoonstelling, 
wanneer het artistiek ontwaken van de 
moderne fotografie wordt behandeld. 
Nochtans speelde de ‘fotografische fout’ 
waaraan de amateurfotograaf  zich herhaal-
delijk bezondigde een cruciale rol in de nieu-
we beeldtaal van de avant-gardefotografie.
 De amateurfotografie krijgt in de tentoon-
stelling dan ook een eenzijdige rol toebe-
deeld: zij levert enkel nieuwe onderwerpen. 
De stilistische vernieuwing van de avant-
gardefotografie wordt dan weer als een vol-
komen intern proces beschreven. Het is niet 
de enige manier waarop amateur- en profes-
sionele fotografie tegenover elkaar worden 
gesteld. Het is ook niet de enige starre tegen-
stelling in de tentoonstelling, getuige de 
oppositie die ze opvoert tussen het docu-
mentaire beeld en het (esthetische) experi-
ment. In de eerste vijf  zalen (secties ‘Daily 

Life’, ‘The World Around the Corner’, ‘Man-
Made’ en ‘The Camera at War’) wordt de 
toeschouwer uitgenodigd het fotografisch 
beeld vooral als een document te lezen. De 
fotograaf  wordt daarbij neergezet als een 
(on)bewogen getuige van de maatschappe-
lijke, politieke, culturele en sociaaleconomi-
sche omwentelingen van de twintigste eeuw. 
In de laatste vier zalen (‘Experiments and 
Studies’, ‘Aesthetics’ en ‘Streetwise’) ver-
schuift de aandacht naar het experiment. 
Hier zouden de foto’s niet langer documen-
ten zijn, maar beelden die de mogelijkheden 
van het medium zelf  exploreren. We zien er 
foto’s die de tijd ontleden (de bewegingsstu-
dies van Eadweard Muybridge), die naar 
abstractie neigen (Man Ray) en de wereld tot 
een intrigerend lijnenspel reduceren (Laszlo 
Moholy-Nagy), die breken met de geldende 
conventies (William Klein).
 De gehanteerde rubrieken doen nauwe-
lijks recht aan de specificiteit van het 
getoonde. De snapshots uit de laatnegen-
tiende-eeuwse familiealbums belanden bij-
voorbeeld evengoed onder de noemer ‘foto-
grafie van het dagelijks leven’ als de latere 
beelden van fotografen als Ed van der 
Elsken, Sanne Sannes, Gérard Fieret, 
Viviane Sassen en Celine M. Van Balen. 
Krijg ik in een beeld van Ed van der Elsken 
werkelijk eenzelfde toegang tot het dagelijks 
leven van de fotograaf  als in de naïeve snap-
shots van jonkheer Hendrik Teding van 
Buggenhout? Kunnen – zoals gebeurt in de 
twee zalen gewijd aan ‘The World Around 
the Corner’ – de amateuropnames gemaakt 
door Nederlandse ambtenaren in de kolo-
nies naast foto’s van meer befaamde repor-
tage- en documentaire fotografen (Dorothea 
Lange, Walker Evans, Koen Wessing) wor-
den geplaatst? Door te suggereren dat de 
aandacht voor de sociale realiteit die in het 
werk van deze documentaire fotografen tot 
uitdrukking komt als het ware automatisch 
voortvloeit uit de oudere, koloniale ama-
teurpraktijk, wordt het belang ontkend van 
de institutionele context waarbinnen deze 
professionele fotografen werkten (kranten, 
tijdschriften, archieven, overheidsinstellin-
gen) en de ideologische impact van deze 
instellingen op de beelden die in hun 
opdracht werden gemaakt.
 Aan de ene kant willen de curatoren de 
geschiedenis van de twintigste-eeuwse foto-
grafie herijken en van een nieuw begin voor-
zien, met de amateurfotografie in een pio-
niersrol. Aan de andere kant vertoont de 
tentoonstelling nog restanten van een klas-
sieke historiografische benadering, die 
draait rond artistieke (avant-garde)noties 
als schoonheid en experiment. Beide verha-
len worden op geen enkele manier op elkaar 
betrokken, terwijl daartoe nochtans moge-
lijkheden bestonden. Zo kan een groot deel 
van de moderne fotografie inderdaad gele-
zen worden als een reactie op de amateurfo-
tografie, met rond 1900 de verwerping 
ervan in het picturalisme, en later, in het 
interbellum, de omarming ervan in de expe-
rimenteerdrift van de avant-gardefotografie. 
 Tegelijkertijd is het de vraag of  het proces 
van democratisering alleen een bevredi-

gend inzicht kan opleveren in de twintigste-
eeuwse fotografie. Er zijn immers ook ande-
re krachten aan het werk, zoals de intrede 
van het fotografische beeld in het kunstmu-
seum en de galerie vanaf  de jaren tachtig of  
de dematerialisering van het fotografisch 
beeld in de digitale fotografie. Maar deze 
aspecten worden niet behandeld (geen 
spoor van conceptuele fotografie bijvoor-
beeld).
 Modern Times begint met de belofte van 
een dwarse lezing van de fotogeschiedenis, 
maar reduceert het verleden uiteindelijk tot 
een voorspel van het heden. Door foto’s 
onder te brengen onder oude en nieuwe 
categorieën, dekt ze de duizelingwekkende 
diversiteit van de twintigste-eeuwse foto-
grafie veilig toe, en daagt ze de bezoeker 
nauwelijks uit om werkelijk goed te kijken. 
Het democratiseringsproces lijkt er in deze 
visie meteen ook toe te leiden dat het foto-
grafische beeld een ultieme evidentie krijgt.

2. Toute photographie fait énigme 
(Maison Européenne de la 
Photographie, Parijs)

De tentoonstelling in het Maison 
Européenne de la Photographie met als 
prikkelende titel Toute photographie fait énig-
me vertrekt daarentegen van de vaststelling 
dat er met de ontdekking van de fotografie 
een radicaal nieuwe beeldsoort onze cul-
tuur is binnengetuimeld. Na meer dan 
anderhalve eeuw gewenning aan fotografi-
sche beelden, wordt de fundamentele 
vreemdheid ervan weliswaar niet meer zo 
scherp ervaren, maar dat wil niet zeggen 
dat ze in specifieke beelden niet alsnog 
navoelbaar zou kunnen zijn.
 De tentoonstelling put haar beelden uit de 
privécollectie van Michel Frizot (°1945), 
fotohistoricus en tevens curator van de 
expo. Ze bevat naast enkele verweesde pers-
beelden en vergeten architectuur- en land-
schapsfoto’s van negentiende-eeuwse foto-
grafen vooral onaanzienlijke foto’s van 
onbekende amateurfotografen. De beelden 
die hij op vlooienmarkten en in archieven 
van persagentschappen of  overheidsinstel-
lingen aantrof, hebben een specifieke kwali-
teit gemeen, ‘iets’ wat ze van de normale 
beeldproductie onderscheidt. Deze kwaliteit 
kan volgens Frizot niet volgens de geijkte 
normen van de foto-esthetica omschreven 
worden: ze zijn niet mooi, indrukwekkend 
of  zelfs maar enigszins speciaal te noemen, 
het zijn geen meesterwerken, maar juist 
heel banale foto’s. Wat ze met elkaar delen, 
is dat ze de zo geroemde transparantie van 
het fotografische beeld vertroebelen. 
Plotseling is het niet meer duidelijk wat we 
zien, wordt het beeld een ondoorzichtig 
scherm in plaats van een open venster. Het 
mysterie dat ze voor Frizot aanwezig stellen 
is niet een of  ander raadsel, dat door aan-
dachtig kijken kan ontrafeld worden (het 
beeld als de plaats van een misdaad, de kij-
ker als detective), maar het duistere van het 
medium zelf. Wat ze ongegeneerd laten 
zien, is de verstoring van het menselijk kij-
ken waaraan elk fotografisch beeld zich uit-
eindelijk schuldig maakt, maar dat door 
allerlei kunstgrepen normaal aan het zicht 
wordt onttrokken.
 Het enigmatische van deze beelden heeft 
volgens Frizot te maken met het technisch 
dispositief  dat aan de basis ligt van de foto-
grafische handeling. Het fotoapparaat is een 
combinatie van een chemisch (de lichtge-
voelige laag) en een optisch systeem (de 
lens). Dat fysisch-chemisch toestel werkt 
volgens onwrikbare wetten. Tegelijkertijd 
opereert het niet helemaal volautomatisch; 
er is iets (of  iemand) nodig om het disposi-
tief  te activeren. Het vereist een bedienaar. 
De handeling die deze operator moet stellen 
om het apparaat zijn werk te laten doen, 
bestaat simpelweg in het indrukken van een 
knopje. Maar die eenvoudige daad heeft ver-
regaande consequenties. Het apparaat dat 
volgens vaststaande fysische en chemische 
wetten werkt, wordt aangestuurd door een 
lichamelijk bewust wezen dat aan totaal 
andere wetmatigheden gehoorzaamt. Het 
eindresultaat van de koppeling van mens en 
machine is een hybride voorwerp dat zich 
op een ongemakkelijke wijze tussen twee 
werelden in beweegt.

Het fotografische / de Fotografie

onbekende amateurfotograaf, ca. 1950 
(tentoonstelling ‘Toute photographie fait énigme’, Maison Européenne de la Photographie, Parijs)
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Wat de bedienaar aan het apparaat toe-
voegt, is intentionaliteit. De fotograaf  
maakt dwingende keuzes: hij trekt een 
kader (richt zijn camera op een welbepaald 
deel van de werkelijkheid, dat hij afzondert 
van de rest) en drukt op een specifiek 
moment in de tijd af  (licht dat ene, vaak 
korte, moment uit het stromen van de tijd). 
Hij gebruikt alle technische mogelijkheden 
die de camera hem biedt (kadrering, belich-
ting, scherpstelling) om het onderwerp 
naar zijn hand te zetten. Maar al deze ingre-
pen ten spijt kan hij niet verhelen dat hij op 
een bepaalde manier ook buitenspel wordt 
gezet: eenmaal de sluiter zich opent, zet het 
licht zich via de lens automatisch en in één 
keer vast op de pellicule. De camera discri-
mineert niet, brengt ook geen hiërarchie 
aan (alles is even belangrijk). De fotograaf  
kan onmogelijk verantwoordelijkheid opne-
men voor alles wat in het beeld verschijnt 
(en toch wordt hij geacht dat doen). Vandaar 
het gespannen afwachten na de opname: 
het beeld beantwoordt nooit volledig aan 
wat de fotograaf  denkt te hebben gezien. Er 
is altijd een kleine (maar tegelijkertijd 
onoverbrugbare) kloof  die het geziene van 
het gefotografeerde scheidt. En tijdens de 
ontmoeting met de kijker wordt de kloof  
nog wijder. Hij is immers niet louter een 
trouwe lezer van het beeld, maar gebruikt 
het ook als projectiescherm: hij vult in wat 
het niet toont (niet kan tonen), hij kijkt 
ernaar vanuit zijn eigen geschiedenis, zijn 
eigen sensibiliteit, zijn eigen verwachtin-
gen. Zijn blik wordt weliswaar geleid door 
de intenties van de fotograaf, maar ook 
afgeleid door de bonte wirwar van alles wat 
er in het beeld te zien valt. De kijker ont-
spoort (onherroepelijk) en trekt het beeld 
met zich mee. 
 Het ‘fotografische’ openbaart zich in de 
kloof  die zich opent tussen beeld en wereld, 
tussen kijker en beeld, tussen kijker en 
wereld. Het ‘fotografische’ duikt daar op 
waar de verhouding tussen deze drie acto-
ren is verstoord. Frizot gebruikt de vierledi-
ge structuur (een ontmoeting tussen opera-
tor, machine, wereld en kijker) van de 
fotografie dan ook om de verschillende 
manifestaties van het ‘fotografische’ te 
ordenen. Hij onderscheidt drie grote secties, 
die verder onderverdeeld worden in drie 
kleinere hoofdstukken. De eerste sectie 
bevat beelden waarin het onderwerp als 
dusdanig oorzaak van het ‘fotografische’ is, 
met als enige variabele de mate van activi-
teit of  passiviteit van de fotograaf  tijdens de 
fotografische act. Blijft hij passief, dan wordt 
het ‘enigma’ geproduceerd door de intrin-
sieke vreemdheid van het onderwerp. Grijpt 
hij actief  in, dan wordt het beeld onpeilbaar 
door zijn specifieke keuzes (in dit geval: 
standpuntbepaling en kadrering). De twee-
de sectie brengt beelden samen waarin het 
fotografische proces het geheim produceert: 
door typisch fotografische beeldeffecten 
(zoals onscherpte) verschijnt de wereld in 
een onverwachte vorm aan de kijker. Ook 
hier is de fotograaf  de enige variabele en 
wordt de verdere onderverdeling bepaald 
door zijn graad van overgave aan of  mani-
pulatie van het fotografische proces. De 
derde sectie stelt scherp op de relatie tussen 
kijker en beeld: ze toont beelden die de lees-
conventies van de kijker in vraag stellen. 
Het beeld is moeilijk leesbaar omdat het 
onderwerp (hier vaak een menselijke figuur) 
de kijker op een specifieke manier interpel-
leert, door hem bijvoorbeeld rechtstreeks 
aan te kijken of  door een raadselachtige 
handeling te stellen.
 Het fotografische openbaart zich op het 
moment dat het beeld de wereld vreemd (of  
zelfs onherkenbaar) maakt, wanneer het 
fotografisch proces de aandacht op zichzelf  
vestigt (en zo een transparante toegang tot 
de werkelijkheid blokkeert) of  wanneer de 
relatie tussen kijker en beeld troebel wordt. 
Op die momenten zou de fotografie het 
meest zichzelf  zijn, en bevrijdt ze zich van 
haar dienstbaarheid aan de systemen die 
haar richting en betekenis geven. Het ‘foto-
grafische’ kan in deze tentoonstelling dan 
ook gelezen worden als een uitdrukking 
van onze ambivalente verhouding tot de 
wereld: tegelijkertijd het verlangen de 
wereld te begrijpen (verlangen naar inzicht, 
naar beheersing, naar ordening) en de hoop 
dat dit verlangen wezenlijk onvervuld blijft. 
Bijgevolg behoort het fotografische eerder 
tot het gebied van de ervaring (van de feno-
menologie) dan tot het domein van de bete-
kenisgeving (van de semiotiek en de sys-
teemtheorie). De ‘zin’ van het fotografische 

beeld zit niet in de betekenis die het produ-
ceert, maar in de sprakeloosheid die het bij 
de kijker teweegbrengt. Wat deze indruk-
wekkende tentoonstelling ons leert is dat de 
kijklust die het fotografisch beeld in ons 
opwekt, niet gebaseerd is op de wens om 
beter, om slimmer te kijken, maar enkel om 
anders te zien (lust in verbijstering). Kijken 
naar foto’s: je wil niet weten wat je ziet.
 De tentoonstelling van Frizot bevat echter 
vooral foto’s van onbekende amateurfoto-
grafen. Het is alsof  de afwezigheid van een 
identificeerbare auteur noodzakelijk zou 
zijn om de kijker de fundamentele ongrijp-
baarheid van het fotografische beeld te 
laten ervaren. Kan het ‘fotografische’ dan 
enkel gelezen worden als een barthesiaans 
punctum (een kwaliteit die in sommige foto-
grafische beelden aanwezig is, maar nooit 
door een doelbewuste keuze van de foto-
graaf  kan worden uitgelokt)? Of  kan het 
ook deel worden van een bewuste fotografi-
sche strategie? Een tentoonstelling van het 
werk van de Amerikaanse fotograaf  Garry 
Winogrand (1928-1984) in het Jeu de 
Paume – een van de meest productieve, 
maar ook ongrijpbare fotografen van de 
afgelopen eeuw – suggereert dat we die laat-
ste vraag positief  kunnen beantwoorden.

3. Garry Winogrand (Jeu de Paume, 
Parijs)

Winogrand ontdekt fotografie eerder toe-
vallig. Na een kort verblijf  in het leger gaat 
hij schilderkunst studeren aan het City 
College of  New York en Columbia University. 
Op een avond troont een studiegenoot hem 
mee naar een donkere kamer. Hij ervaart er 
het magische moment waarop een hele 
nieuwe wereld verschijnt op het natte 
papier. Het fascineert hem mateloos. Hij 
sluit vriendschap met een aantal gerouti-
neerde pers- en reportagefotografen, zijn 
eerste leermeesters. Zij brengen hem in con-
tact met de fotograaf  en vormgever Alexei 
Brodovitch, een spilfiguur in het New 
Yorkse fotocircuit. Winogrand slaagt erin 
enkele beelden te slijten aan tijdschriften als 
Collier’s en Pageant, maar al snel neemt hij 
afscheid van de professionele fotografie. 
Niet alleen omdat het niet lukt om een def-
tige carrière uit te bouwen (zijn pogingen in 
die richting zijn overigens veel te lichtzinnig 
om ze werkelijk ernstig te nemen), maar 
vooral omdat hij zich maar moeilijk kan 
plooien naar de rigide werkprocessen in die 
professionele industrie. Winogrand slaagt 
er maar niet in om zich als een ‘normale’ 
reportagefotograaf  te gedragen: hij fotogra-
feert te veel, weigert zich te specialiseren, 
toont een ontstellende desinteresse voor de 
informatieve waarde van zijn beelden.
 Na zijn breuk met het professionele milieu 
zoekt hij toenadering tot het museum. In 
1963 neemt hij voor het eerst deel aan een 
(kleine) groepstentoonstelling in het 
Museum of  Modern Art te New York. Vier 
jaar later wordt hij door John Szarkowski, 
de toenmalige curator van het fotodeparte-
ment in het MoMA, samen met Diane Arbus 
en Lee Friedlander opgenomen in de groeps-
tentoonstelling New Documents. In 1977 
krijgt Winogrand er een solotentoonstel-

ling, Public Relations. De expo (en gelijkna-
mige publicatie) bevat ontluisterende beel-
den van gênante situaties tijdens recepties 
in eerbiedwaardige instellingen en dwarse 
foto’s van persconferenties genomen vanaf  
een ongewoon standpunt (ofwel staat hij te 
ver, ofwel fotografeert hij vanuit een te 
scherpe hoek). Telkens toont Winogrand te 
veel. Hij doorprikt het sérieux van de scène, 
maar zonder het gebeuren te veroordelen. 
Critici reageren dan ook kribbig op zijn ico-
noclastische beelden: ze worden moreel 
dubbelzinnig genoemd, een aanfluiting van 
ernstige fotojournalistiek, een leugenachti-
ge vervalsing, een lichtzinnig spel.
 De kritiek komt telkens op hetzelfde neer: 
Winogrand weigert een duidelijk standpunt 
in te nemen; hij registreert, maar oordeelt 
niet. Zelf  gaat Winogrand nog een stapje 
verder en beweert hij dat zijn beelden niet 
alleen betekenisloos zijn, maar dat hij even 
dom probeert te zijn als het apparaat dat de 
beelden maakt.
 Meteen wordt de uitdaging waarvoor elke 
tentoonstellingsmaker zich geplaatst ziet 
duidelijk: hoe beelden presenteren die niets 
willen betekenen, die uitdrukkelijk geen 
deel van een oeuvre wensen te zijn en waar-
uit de fotograaf  zich als scheppend auteur 
zo veel mogelijk heeft teruggetrokken? De 
curator van de overzichtstentoonstelling in 
het Jeu de Paume, Leo Rubinfien, een ex-
student van Winogrand en een levenslange 
vriend, kiest ervoor om de beelden niet in 
netjes afgebakende series te presenteren, 
maar ze eerder losjes aan elkaar te rijgen. 
De toeschouwer wordt zo deelgenoot 
gemaakt van de hectische praktijk van 
Winogrand. Hij ervaart hoe zijn zwervende 
blik zich nu eens op het ene en dan weer op 
het andere onderwerp stort, en nergens 
blijft hangen. Hij wordt overrompeld door 
de diversiteit van de beelden. En toch heb-
ben deze foto’s iets met elkaar gemeen: ze 
zijn energiek, baldadig, dreigend, maar 
tegelijkertijd ook opaak, onbegrijpelijk, 
duister. Er roert zich iets in deze beelden, 
maar het blijft gissen wat dat ‘iets’ precies 
zou kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld een 
beeld gemaakt tijdens de opening van een 
tentoonstelling in het Museum of  Modern 
Art. We zien een aantal mensen dansen. 
Iedereen is in zichzelf  gekeerd, niemand 
kijkt naar de camera of  lijkt de fotograaf  op 
te merken. Winogrand gebruikt een groot-
hoeklens, het kader wordt breed getrokken. 
De dansende mensen zitten allemaal in het-
zelfde ritme, behalve een vrouw op de ach-
tergrond. Zij –haar handen extatisch in de 
lucht, het hoofd in de nek, de knieën licht 
gebogen, een zonnebril op de neus – lijkt wel 
op een ander lied te dansen. Ze valt uit de 
toon, maar ook weer niet in die mate dat zij 
alle aandacht naar zich toetrekt. Integendeel 
zelfs, als haar aanwezigheid al iets duidelijk 
maakt, dan wel dat het beeld juist een sta-
biel centrum ontbeert. Er is ‘niets’ dat dit 
beeld samenhoudt, het is verbrokkeld en 
betekenisloos. Wat het beeld laat zien is 
niets anders dan de vaststelling dat dit alles 
nu en op dit ogenblik plaatsgrijpt. Dat is niet 
veel, maar ook niet ‘niets’.
 Wat Frizot opmerkt in de door hem verza-
melde beelden, wordt door Winogrand 
actief  nagejaagd. Of  zoals hij het zelf  in een 

van zijn beroemde aforismen verwoordt: ‘I 
photograph to find out what something will 
look like photographed.’ Niet wat de foto-
graaf  op het moment van de opname ziet 
(of  denkt te zien) is van tel, wel de soms ver-
rassende omzetting ervan in een fotogra-
fisch nabeeld. De rol van de fotograaf  
beperkt zich dan tot het herkennen en selec-
teren van die beelden waar zich een interes-
sante verstoring heeft voorgedaan. Voor 
Winogrand staat fotograferen dan ook in 
het teken van een georganiseerd zelfverlies: 
zowel in de voorbereiding van de opname, 
het moment dat hij in de zoeker kijkt en 
afdrukt, als daarna, in het afdrukken en 
organiseren van de gekozen beelden, doet 
hij er alles aan om zichzelf  uit het produc-
tieproces uit te schrijven. Zo begint hij na 
verloop van tijd een groothoeklens te 
gebruiken (waardoor het visuele veld zo 
breed getrokken wordt dat de fotograaf  er 
geen controle meer over kan uitoefenen) of  
laat hij het samenstellen van zijn boeken 
over aan anderen (voor Public Relations is 
dat Tod Papageorge, voor The Animals neemt 
John Szarkowski de honneurs waar).
 Hoe meer ik fotografeer, hoe vaker het 
wonder zich kan voltrekken, moet 
Winogrand gedacht hebben. Tussen 1950 
en 1970 verbruikt hij gemiddeld net geen 
twee filmrolletjes per dag; tussen 1970 en 
1978 stijgt het aantal tot drie, en in de peri-
ode daarna zelfs tot bijna vier per dag – een 
toename die zich vertaalt in een evenredige 
aanwas van verweesd achtergebleven nega-
tieven. Bij zijn dood in 1984 laat Winogrand 
zo’n 2500 onontwikkelde en 4000 ontwik-
kelde, maar nooit bekeken filmrollen achter. 
De gigantische achterstand in het ontwik-
kelen en/of  bekijken van de belichte films 
kan slechts gedeeltelijk verklaard worden 
door Winogrands gewoonte om zijn nega-
tieven pas na verloop van tijd te bekijken, 
zodat hij zich bij zijn uiteindelijke keuze niet 
zou laten leiden door de opwinding die hij 
voelde tijdens het opnameproces, maar 
enkel door de fotografische kwaliteit van het 
beeld zelf. Er speelt nog iets anders, ‘iets’ dat 
te maken heeft met Winogrand zelf. ‘Het’ 
lukt niet meer: de beelden die hij in de herfst 
van zijn leven maakt, missen de vroegere 
exuberantie. Ze zijn niet sprankelend meer. 
De genade van het ‘fotografische’ lijkt hem 
steeds minder te beurt te vallen. Niet dat hij 
‘het’ niet blijft najagen, integendeel. Alleen 
hoeft hij het niet langer gerealiseerd te zien, 
de belofte dat het zou kunnen gebeuren vol-
staat. De act van het fotograferen wordt ver-
zelfstandigd. Fotograferen wordt een versla-
ving, de fotograaf  een junk die elke dag 
weer zijn dosis ‘shots’ moet hebben.

*

Wat Frizot als een algemene categorie 
gebruikt om inzicht te verwerven in de foto-
grafie, wist Winogrand te hanteren binnen 
zijn praktijk als fotograaf. Beiden hebben 
aandacht voor het miraculeuze van het 
medium (tegelijkertijd de inherente aporie 
ervan) dat, zo demonstreren de twee laatste 
tentoonstellingen op een overtuigende 
manier, de werkelijke motor is geweest ach-
ter de ontwikkeling van en de blijvende fas-
cinatie voor fotografie. Omgekeerd leidt de 
veronachtzaming van dat aspect tot proble-
matische tentoonstellingen, zoals blijkt uit 
het overzicht van de twintigste-eeuwse foto-
grafie in Amsterdam, ondanks de ‘mooie’ 
beelden, ondanks een spannende these. De 
historiografische benadering lijkt curatoren 
ertoe te bewegen om aan de essentie van het 
fotografische voorbij te gaan. Nochtans is 
het net de aandacht voor het ontwrichtende 
in het fotografische beeld dat het tonen van 
fotografie (en haar geschiedenis) spannend 
maakt.

Modern Times, 1 november 2014 – 11 janu-
ari 2015, Rijksmuseum, Museumstraat 1, 
1071 XX Amsterdam (0900-0745; www.
rijksmuseum.nl).

Toute photographie fait énigme, 12 novem-
ber 2014 – 25 januari 2015, Maison 
Européenne de la Photographie, 5/7 Rue de 
Fourcy, 75004 Paris (01/44.78.75.00; 
www.mep-fr.org).

Garry Winogrand, tot 6 februari in het Jeu de 
Paume, 1 Place de la Concorde, 75008 Parijs 
(01/47.03.12.50; www.jeudepaume.org). 

Garry Winogrand

Opening, ‘Spaces’ Exhibition, Museum of  Modern Art, New York, 1969
(tentoonstelling ‘Garry Winogrand’, Jeu de Paume, Parijs)
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DOMINIC VAN DEN BOOGERD

De terugkeer van het schilderen – die heb ik 
nog meegemaakt. In Brabant om precies te 
zijn, dat achteraf  minder provinciaals was 
dan het destijds leek. Ik studeerde toen aan 
de Akademie voor Beeldende Vorming in 
Tilburg. Marlene Dumas en René Daniëls 
waren mijn docenten. In de doodstille zalen 
van het Van Abbemuseum in Eindhoven 
had ik de donkere schilderijen van Anselm 
Kiefer gezien en de monumentale doeken 
van Markus Lüpertz. Luisterend naar 
Talking Heads en Deutsch Amerikanische 
Freundschaft las ik in een piepjong kunst-
tijdschrift genaamd Metropolis M over Neue 
Wilde, Jonge Italianen en een onstilbare 
‘honger naar beelden’. In het Kultureel 
Sentrum (met een K en een S) aan de 
Tilburgse Schouwburgring zag ik een door 
Frans Haks samengestelde tentoonstelling 
van jonge Franse, Italiaanse en Nederlandse 
schilders, en enkele Duitse collega’s die een  
ateliergebouw deelden aan de Mülheimer 
Freiheit, een straat in Keulen. Met de trein 
reisde ik naar Amsterdam, waar het 
Stedelijk Museum de loper had uitgerold 
voor Julian Schnabel, een jonge Texaan die 
zijn kolossale doeken beplakte met lappen 
fluweel, scherven serviesgoed en hertenge-
weien. Dat was in 1982. De schilderkunst 
was terug in het centrum van de belangstel-
ling. Zelfs in Brabant.

Lezen in De terugkeer van het schilderen. 
Kunstkritische opvattingen over een ijzersterk 
medium 1975-1989 is voor mij dan ook ten 
dele a trip down memory lane. Het boek is een 
bloemlezing van artikelen, recensies en 
interviews uit kranten, weekbladen en vak-
tijdschriften, die allemaal betrekking heb-
ben op de opgeleefde interesse voor schilder-
kunst rond 1980. De bundel is de eerste in 
een serie van elf, gewijd aan de kunstkritiek 
in Nederland sinds 1885. Het ambitieuze 
project moet een uniek naslagwerk opleve-
ren over de waardering van de moderne en 
hedendaagse beeldende kunst in Nederland, 
en de rol die de kunstkritiek daarin speelde. 
Initiatiefnemer en hoofdredacteur is Peter 
de Ruiter, verbonden aan de opleiding 
Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij is ook de samensteller van 
deze bloemlezing. De opmaak van Gert Jan 
Slagter is helder en aantrekkelijk. Het boek 
wordt gecompleteerd door biografieën van 
alle geselecteerde auteurs, een lijst van 
geraadpleegde literatuur en een personen-
register.
 De Ruiter selecteerde 31 teksten van 22 
critici en journalisten. Werd kunstkritiek 
ooit bedreven door soevereine connaisseurs 
en erudiete professoren, in de hier belichte 
periode werden de kolommen van de kunst-
pagina’s steeds vaker gevuld door verslag-
gevers met een neus voor nieuwswaarde. 
Vandaar dat specialistische bijdragen van 
Rudi Fuchs en Carel Blotkamp worden afge-
wisseld door die van Ed Wingen (Telegraaf) 
en Jhim Lamoree (Het Parool), geschreven 
voor een breed publiek. Onder de geselec-
teerde auteurs vinden we bekende namen 

als Paul Groot en Philip Peters, beiden voor-
malig hoofdredacteur van Museumjournaal, 
en kunstcritici van de landelijke dagbladen 
als Lily van Ginneken, Anna Tilroe en 
Janneke Wesseling. Afwezig zijn literair 
bevlogen schrijvers als Dirk van Weelden en 
K. Michel, die publiceerden in kleine kun-
stenaarstijdschriften als Code en De Held – 
wellicht omdat hun teksten eerder kunst 
zijn dan kunstkritiek. De uitverkoren kritie-
ken zijn bijeengesprokkeld uit NRC 
Handelsblad (6), Haagse Post (6), de Volkskrant 
(4), Museumjournaal (3), Metropolis M (2), 
de Tijd (2), Kunstbeeld (2) en verder uit 
Trouw, het Eindhovens Dagblad, De Nieuwe 
Linie, De Groene Amsterdammer en Archis. 
Elk van de stukken wordt zorgvuldig inge-
leid met een schets van de achtergrond 
waartegen het geschreven is, informatie 
over het werk van de auteur en een toelich-
ting van het bijzondere van dit specifieke 
artikel. 
 Hoe keken deze critici naar de wederop-
standing van de schilderkunst? Nederland 
zat dicht op het vuur. Johannes Gachnang, 
een Zwitserse graficus, organiseerde al 
vroeg in de jaren zeventig in Galerie im 
Goethe Institut aan de Amsterdamse 
Herengracht exposities van Georg Baselitz, 
A.R. Penck, Markus Lüpertz en Anselm 
Kiefer. Hun expressieve werk stak scherp af  
bij de minimalistische en conceptuele kunst 
die de museumzalen indertijd domineerde. 
Met hun woeste, robuuste doeken kondig-
den zij de golf  van figuratieve schilderkunst 
aan die zich rond 1980 zou manifesteren, 
en waarbij ook zijzelf  op het voorplan zou-
den treden. Gachnangs programma werd 
echter nauwelijks opgemerkt. Critici wisten 
zich geen raad met de op hun kop geplaatste 
motieven van Baselitz, schreven abusieve-
lijk dat de schilderijen ondersteboven waren 
opgehangen. Met uitzondering van Ron 
Kaal van Elsevier kon men eenvoudigweg 
niet geloven dat deze bebaarde zonen van 
het Teutoonse rijk de hegemonie van de 
Amerikaanse kunst zouden doorbreken. 
Rudi Fuchs, die als schrijver en tentoonstel-
lingsmaker een voortrekkersrol speelde in 
de rehabilitatie van de schilderkunst, toon-
de in het najaar van 1977 het werk van 
Markus Lüpertz in het Van Abbemuseum. 
De reacties waren sceptisch, zo niet achter-
dochtig.
 Kortom, het werk van de nieuwe – of  laat-
tijdig ontdekte – schilders werd snel opge-
merkt en gepresenteerd, in Amsterdam, 
Eindhoven, Rotterdam, Groningen, maar 
met reserve ontvangen. Dat geldt niet voor 
de eerste museumtentoonstelling van Jörg 
Immendorff  in het museum Hedendaagse 
Kunst in Utrecht. Immendorffs schilderijen, 
geïnspireerd op maoïstische agitprop, pasten 
naadloos in de politiek geëngageerde pro-
grammering van directeur Wouter Kotte. In 
het linkse opinieweekblad De Nieuwe Linie 
prees criticus Jan Zumbrink de solidariteit 
van de kunstenaar met de werkende klasse. 
Partijgangers onder elkaar – dat zie je van-
daag de dag niet vaak meer. Toen ik las over 
Immendorffs ‘Lidl-akties’ dacht ik in eerste 
instantie aan aanbiedingen van een super-
markt, niet aan subversieve kunste-
naarsprotesten uit de vroege jaren zeventig. 
Overigens maakt Zumbrink fijntjes melding 
van het feit dat ‘de kunstenaar zo slim is zich 
te richten naar de prijzen van de meest 
bekende Duitse galeries, die er kapitalistisch 
hoge normen op nahouden.’
 Ook de zogeheten Jonge Italianen konden 
aanvankelijk rekenen op een lauw onthaal. 
Philip Peters vond het werk van Enzo Cucchi, 
Sandro Chia, Francesco Clemente en Mimmo 
Paladino ‘weinig revolutionair’ (De Tijd, 
1980). Hij smaalde over vermeende machi-
naties van galeriehouders Paul Maenz, Enzo 
Sperone en Bruno Bischofberger, en haalde 
venijnig uit naar woordvoerders als Jean-
Christophe Ammann en vooral Achille 
Bonito Oliva: een ‘criticus van opvallende 
warhoofdigheid’ die ‘voor een leuke som 
gelds’ over zijn favorieten ‘aardige boekjes vol 
schrijft’. Volgens Peters wilden zij met hun 
‘ongekende tam-tam’ een hype creëren, de 
dominante tendens dicteren, ja zelfs de 
geschiedenis vervalsen. Betty van Garrel had 
minder argwaan en klonk zelfs opgelucht: 
‘Het talent van de jonge Italianen uit zich […] 
niet zo zeer in een oorspronkelijke vorm als 
wel in de virtuositeit waarmee zij stijlen 

bespelen. Estheten zijn het zonder twijfel en 
wat dat betreft kan men eindelijk weer eens 
zonder eerst een boek te hoeven lezen, het 
hart ophalen aan een mooi geschilderd 
kunstwerkje’ (NRC Handelsblad, 1980).
 Op twee manieren werd de actualiteit in 
een breder verband geplaatst. Veel genoemd 
is de groeiende invloed van de commercie, 
die door verschillende auteurs als zorgwek-
kend wordt gekwalificeerd (en de hoogtijda-
gen van Jeff  Koons en Damien Hirst moeten 
dan nog aanbreken). De tweede context is 
de kunsthistorie. Er worden pogingen 
gedaan de opleving van de schilderkunst te 
verklaren in relatie tot het expressionisme 
en de arte povera, als zou die daar logischer-
wijs uit zijn voortgekomen, of  andersom: de 
wederopstanding van de schilderkunst zou 
juist een verzet zijn tegen de minimale en 
conceptuele kunst. Het zijn redeneringen 
uit de categorie ‘lange halen, snel thuis’. 
Interessanter zijn de teksten van Rudi Fuchs 
en Antje von Graevenitz, die beiden een 
geslaagde poging doen om het werk van 
Kiefer te situeren binnen de Duitse cultuur-
geschiedenis. Het zijn diepgravende essays. 
Von Graevenitz schreef  voor Archis, een 
architectuurtijdschrift dat veel aandacht 
aan hedendaagse kunst besteedde. De tekst 
van Fuchs uit Museumjournaal (1980) is 
een vertaling van zijn inleiding in de catalo-
gus van Kiefers tentoonstelling in het Duitse 
paviljoen op de Biënnale van Venetië.
 Het catalogusessay, toch een van de 
belangrijkste podia voor de kunstcriticus, 
komt er in deze bloemlezing overigens 
bekaaid van af. De reden is wellicht dat 
Nederlandse catalogi van Duitse, 
Amerikaanse en Italiaanse schilders hoofd-
zakelijk werden geschreven door Duitse, 
Amerikaanse en Italiaanse auteurs. Met 
uitzondering van Fuchs kwamen veel 
Nederlandse scribenten niet verder dan een 
schamel voorwoord.
 Een van de meest spraakmakende teksten 
die de opleving van de schilderkunst in 
kunsthistorisch en sociaalhistorisch per-
spectief  plaatste, is Figures of  Authority, 
Ciphers of  Regression (1981) van de 
Amerikaanse criticus Benjamin Buchloh. 
Museumjournaal publiceerde in 1983 een 
vertaling van dit polemische essay en wijd-
de er een rondetafeldiscussie aan, met René 
Daniëls, Jan Debbaut, Paul Donker Duyvis, 
Paul Groot, Ellen Joosten, Alied Ottevanger, 
Philip Peters, Remko Scha en Lawrence 
Weiner. Het is misschien het meest gefoto-
kopieerde artikel dat in die tijd rondslinger-
de op ateliers en academies. Hoewel de dis-
cussie over Buchloh’s essay vaak wordt 
genoemd, is het gespreksverslag niet in de 
bundel opgenomen. Dat is jammer, omdat 
het een goede indruk geeft van het kunstkri-
tisch klimaat in Nederland, maar ook 
begrijpelijk, aangezien het verslag nogal 
chaotisch is. Buchloh wond er geen doekjes 
om: het neo-expressionisme was een uitvin-
ding van de kunsthandel en de resurrectie 
van de figuratie een teken van regressie, 
vergelijkbaar met Picasso’s verkwanseling 
van het modernistische idioom in de jaren 
twintig, ten gunste van een pseudoclassi-
cisme. De Nederlandse critici, wars van 
zulke grote woorden, reageerden geïrriteerd 
op Buchloh’s stelling en diskwalificeerden 
die als ‘verzuurd’ (Joosten), ‘heel afschuwe-
lijk’ (Donker Duyvis) en ‘goedkoop’ 
(Ottevanger). Lawrence Weiner had er wel 
sympathie voor. Hij was snel klaar met de 
schilderijen van Kiefer en Lüpertz: ‘Geen 
enkel nieuw gezichtspunt, alleen maar bol-
staand van burgerlijke kapitalistische 
moraliteiten en daarom vind ik het slecht’ 
(Museumjournaal nr. 4, 1983, p. 228). Zulke 
gepeperde opinies kom je in de stukken die 
wél voor deze bloemlezing zijn geselecteerd 
zelden tegen. 
 Slechts weinigen van de geselecteerde 
auteurs gingen op atelierbezoek, spraken 
met de kunstenaars en brachten informatie 
uit de eerste hand. Bijzonder zijn de gesprek-
ken met kunstenaars die zich zelden lieten 
interviewen. Zo spraken Pieter Heynen en 
Paul Groot in de legendarische Paris Bar in 
Berlijn met Sigmar Polke, wat een aardig, 
maar rommelig stuk opleverde voor 
Museumjournaal (1983). Anna Tilroe publi-
ceerde een van de zeldzame interviews met 
René Daniëls, een gesprek dat nog vaak 
wordt aangehaald (Haagse Post, 1983). Het 

spannendste interview uit de bundel is het 
vraaggesprek van Micky Piller met Lüpertz. 
De schilder laat zijn zelfoverschatting en 
naijver de vrije loop, wat een ontluisterend 
portret van de zelfbenoemde Malerfürst 
oplevert. ‘Ik kan alleen leven in het bewust-
zijn dat ik de grootste ben. Als iemand mij 
het tegendeel kan bewijzen, dan breng ik 
me om. Begrijp je? Ik kan niet op een andere 
manier denken. […] Ik kan hen alleen maar 
waarderen omdat ik mezelf  voor de grootste 
houd. Als ik plotseling moest inzien dat 
Baselitz of  Kiefer groter zijn dan ik, dan zou 
ik mezelf  ophangen, of  ik zou proberen ze te 
vernietigen.’ (Haagse Post, 1977)
 Piller wijdde eind jaren zeventig in de 
Haagse Post drie artikelen aan de terugkeer 
van de schilderkunst. Edy de Wilde, direc-
teur van het Stedelijk Museum, gaf  te ken-
nen dat die teksten hem op het spoor van 
een nieuwe generatie schilders hebben 
gezet. Paul Groot en Paul Donker Duyvis 
interviewden de directeur in 1981 over zijn 
zeer specifieke kijk op wat wel en wat geen 
schilderkunst was: ‘Ik insisteer erop dat 
schilderkunst geen kwestie van materie is, 
maar van visie’, waarna een exposé volgt 
over ruimte, licht, vorm en kleur. In zijn 
ogen was bijvoorbeeld Jan Schoonhoven 
geen schilder en Jan Dibbets wel. De her-
waardering van de schilderkunst was voor 
hem als een warm bad. ‘Ik ben met de schil-
derkunst begonnen en ik denk dat ik er mijn 
museale loopbaan ook wel mee zal eindigen, 
want naar mijn gevoel zullen de jaren 80 
erdoor bepaald worden.’ (Museumjournaal, 
1981) Zijn gevoel liet hem niet in de steek. 
Na tentoonstellingen met onder anderen 
Sandro Chia en Julian Schnabel zette De 
Wilde zijn afscheid luister bij met de succes-
rijke schilderijententoonstelling La Grande 
Parade.
 Voor sommige auteurs moet het curieus 
zijn zichzelf  tegen te komen als woordvoer-
der in een debat over figuratieve schilder-
kunst. Lily van Ginneken bijvoorbeeld 
schreef  vooral over conceptuele kunst; zij 
keek met belangstelling naar de zogenaam-
de Nieuwe Wilden, maar hun ‘pathos’, zoals 
zij dat noemde, was haar volkomen vreemd. 
Marcel Vos heeft nooit meer dan één bijzin 
aan de neo-expressionisten besteed. Zijn 
bespreking van Chaim Soutines werk in het 
Westfälisches Landesmuseum sluit hij koel-
tjes af  met de constatering: ‘In een bene-
denzaal van het museum in Münster is een 
tentoonstelling ingericht van hedendaagse, 
voornamelijk Duitse, expressionisten. De 
aanwezigheid van Soutines kracht en beze-
tenheid doet hun werk geen goed.’ (NRC 
Handelsblad, 1982) Zo biedt de bloemlezing 
een staalkaart van visies en opinies, van 
stijlen en houdingen – van de argumentatie 
van Vos tot het moralisme van Tilroe (wan-
neer Daniëls zich ergert aan eenduidige 
interpretaties door kunsthistorici noemt zij 
de schilder ‘ondankbaar’).
 Met de kennis van nu is het makkelijk wij-
zen op verkeerde inschattingen van destijds. 
Ruim drie decennia later mag bijvoorbeeld 
duidelijk zijn dat Martin Kippenberger een 
van de belangrijkste kunstenaars in die 
periode was. Zijn naam wordt in de bundel 
niet één keer genoemd. Omdat hij niet 
alleen schilderijen maakte, maar zich ook 
op andere terreinen liet gelden? Zag hij 
scherper dan anderen de beperkingen van 
het medium dat in de ondertitel van deze 
bundel hardnekkig ‘ijzersterk’ wordt 
genoemd? Veel schilders die prominent in 
de bloemlezing figureren, zijn inmiddels ten 
onder gegaan aan artistieke onbeduidend-
heid. In 2003 exposeerde Kippenberger in 
het Van Abbemuseum – jawel, in Brabant. 
Dat was zes jaar na zijn dood. De discussie 
over schilderkunst was toen al lang ver-
stomd.

Peter de Ruiter, De terugkeer van het schil-
deren. Kunstkritische opvattingen over een 
ijzersterk medium 1975-1989, verscheen 
in 2014 bij nai010 uitgevers, Mauritsweg 
23,  3001 AX Rotterdam  (010/201.01.33; 
www.na010.com).

De terugkeer van het schilderen
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 6 rue St-Georges: Cris Brodahl Initials 
  15 January – 14 February 2015

  Alice Neel 
  26 February – 11 April 2015

 107 rue St-Georges: Esther Kläs CHERE: Sculpture

  29 January – 28 February 2015

Xavier Hufkens

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

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

18 jan - 8 feb 2015
opening sat 17 jan 18:00
david bruneel
colette broeckaert
sébastian bonin

15 feb - 1 mar 2015
opening sat 14 feb 18:00
bram van stappen
dirk zoete
johan de wilde
patrick everaert 
  
8 - 29 mar 2015
opening sat 7 march 18:00
adriaan verwée
dirk zoete
katrin kamrau
wim wauman

LENS 
NA 

SPINOZA

PhOtOgrAPhy

Frans Masereel CentruM  
is een uniek grafisch labo waarin de 
mogelijk  heden van grafische toepas-
singen onder zocht, verbreed, en 
geherformuleerd worden. De nadruk 
ligt vooral op creatie en experiment. 

alGeMene resIDentIe (4-6 weken)
Kunstenaars of designers realiseren 
een grafisch project binnen het eigen 
oeuvre. 

essaY resIDentIe (4 weken)
Critici, kunstenaars of theoretici 
schrijven over het medium grafiek.

OnDerZOeKsresIDentIe (8 weken)
Wetenschappers, kunstenaars of 
designers onderzoeken een aspect 
van grafische druktechnieken of 
beeldelementen.

Alle info en inschrijvingsformulier op  
WWW.frAnsmAsereelCentrum.be

v.u.: sofie Dederen,  
masereeldijk 5, 2460 Kasterlee

OPEN CALL  
residenties Jul - DeC 2015 – Deadline 01 FeB 2015

PrInt art Centre & resIDentIes
KAsterlee

www.FransMasereelCentruM.Be

Zondag  
29 Maart 2015  

vanaf 13u

meer dan 30 toonaangevende 
kunstenaars, designers en self 
publishing artists uit binnen-  
en buitenland • Nieuwe editie  

van mOre publishers met 
werk van de fmC-resi-
denten 2014 • Opening  
tentoonstelling van 
manor Grunewald en 

Dirk Elst • Prints, artist books, 
interviews, tattoo, lezingen, DJ’s 
en concert.

PRINT MEDIA  
LABO
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ruïnes van de archeologische site Tlatelolco in Mexico-
Stad, waar de acteurs een orgelboek door een draaiorgel 
sturen en een gefragmenteerde versie van de song bren-
gen. Het derde werk, Doldrum, bestaat uit een kleine trom 
waarvan de sticks automatisch in beweging komen door 
onhoorbare trillingen uit een ingebouwde luidspreker. De 
jury apprecieerde het poëtische en tegelijk conceptuele 
karakter van de installatie, de wijze waarop Sala de kijker 
weet te prikkelen door de combinatie van beeld, klank en 
beweging, en het feit dat hij in zijn werk het idee van ver-
dwenen ideologieën aan de orde brengt en aandacht toont 
voor historische, sociale en politieke breuklijnen. Het werk 
dat hij voor The Vincent Award 2014 maakte is nog tot en 
met 1 februari te zien in GEM. Museum voor Actuele Kunst 
(Den Haag). Tevens is er een tentoonstelling van zijn werk 
te zien in Haus der Kunst in München. De Nederlandse 
The Vincent Award, in 2000 opgericht door de Broere 
Foundation, wil met een bedrag van € 50.000 een ‘mid-
career’-kunstenaar ondersteunen die een belangrijke 
invloed heeft op de ontwikkeling van hedendaage kunst in 
Europa. Eerder ging de prijs naar Deimantas Narkevicius, 
Wilhelm Sasnal, Pawel Althamer, Neo Rauch en Eija-Liisa 
Ahtila. (thevincentaward.com)

Drie Vlaamse kunstensteunpunten fuseren. Vanaf  1 
januari zijn BAM, het Vlaams Theater Instituut (VTi) en 
Muziekcentrum Vlaanderen gefuseerd in de nieuwe organi-
satie Kunstenpunt, die de steunpuntfuncties opneemt voor 
de beeldende kunst, podiumkunsten en muziek. Deze nieu-
we organisatie continueert het verstrekken van informatie, 
de praktijkondersteuning en het ontwikkelen van internati-
onale relaties voor (onder meer) de beeldendekunstensec-

tor. De fusie moet een gemeenschappelijke aanpak verge-
makkelijken van dossiers zoals de positie van de kunstenaar, 
maar ook van transversale kwesties zoals de relatie van de 
kunsten met onderwijs, toerisme, economie of  diplomatie. 
Minister van Cultuur Sven Gatz kent aan het Kunstenpunt 
een subsidie van 2 miljoen euro toe, een besparing van 
bijna driehonderdduizend euro in vergelijking met de geza-
menlijke subsidie van de drie voormalige steunpunten. Ter 
vergelijking: het totale budget voor ‘subsidies voor kunste-
naars’ bedraagt amper 2,5 miljoen; het totale budget voor 
de acht gesubsidieerde culturele tijdschriften samen 
bedraagt net geen half  miljoen euro.

Stedelijk Museum lanceert tijdschrift Stedelijk 
Studies. Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert in 
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije 
Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit 
Leiden, de Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht 
het nieuwe tijdschrift Stedelijk Studies. Het is een gratis onli-
netijdschrift waarin de resultaten van academisch onder-
zoek wordt gepubliceerd omtrent de collectie en de instituti-
onele geschiedenis van het museum, maar ook omtrent 
actuele thema’s in de beeldende kunst en vormgeving. Het 
tijdschrift is bedoeld voor kunstprofessionals, maar ook 
voor geïnteresseerde liefhebbers. (stedelijkstudies.nl)

Sarah Kesenne krijgt Prijs Jonge Kunstkritiek – essay. 
Op 11 december jl. werden de winnaars van de Prijs voor de 
Jonge Kunstkritiek 2014 bekendgemaakt. De hoofdprijs 
Essay ging naar Sarah Kesenne voor haar essay Een afwij-
kende gemeenschap over de film The Joycean Society van Dora 
García. De jury apprecieerde de wijze waarop ze de onlees-

1 Nieuws 
3 Wissels / Lezingen 

5 Beeldende kunst
15 Beeldende kunst – terugblik

17 Architectuur en Vormgeving
19 Aanwinsten / Publicaties 

22 Nieuwe publicaties
23 Tentoonstellingsagenda

nr. 173
januari – februari 2015

Nieuws
Anri Sala ontvangt The Vincent Award 2014. De 
Albanese kunstenaar Anri Sala (1974) is in november jl. 
de eindlaureaat geworden voor The Vincent Award 2014. 
Andere genomineerden waren Pierre Huyghe (F), Manfred 
Pernice (D), Willem de Rooij (N) en Gillian Wearing (VK). 
Sala krijgt de prijs voor een installatie waarin hij drie van 
zijn vroege werken combineert. Zijn films Le Clash en 
Tlatelolco Clash draaien rond de song Should I Stay or Should 
I Go? van punkband The Clash. In Le Clash vormt een in 
onbruik geraakte modernistische concerthal het decor 
voor drie performers, die met een draaiorgel en een 
muziekdoos uiteenlopende vertolkingen van de song bren-
gen. Het decor voor Tlatelolco Clash wordt gevormd door de 

Anri Sala

Tlatelolco Clash, 2011. Courtesy kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery, New York; Hauser & Wirth, Zurich, London; Galerie Chantal 
Crousel, Paris; Kaikai Kiki Gallery, Tokyo. Foto: Daniel Nicolas

John Quivron (1952-2014). Op kerstdag jongstleden 
overleed John Quivron, op 62-jarige leeftijd. Weinigen 
weten allicht dat hij het was die De Witte Raaf 28 jaar 
geleden boven de doopvont hield.
 John Quivron studeerde aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten te Gent. Na zijn studies trok hij 
naar Schotland, een reis waar hij een grote liefde voor 
de natuur en het landschap aan overhield. In 1986 
opende hij in zijn woonplaats te Eke een tentoonstel-
lingsruimte, Het Witte Huis. Om over de activiteiten van 
Het Witte Huis – en de hedendaagse kunst in het alge-
meen – te informeren besloot hij om ook een tijdschrift 
uit te geven: De Witte Raaf, een krant gedrukt in zwart-
wit, slechts doorbroken door de blauwe lucht met witte 
wolkjes die de kop op de voorpagina sierde. Het eerste 
nummer zag op 1 maart 1986 het daglicht.
 Omdat hij snel besefte dat het maken van zo’n krant 
geen eenmansonderneming kon zijn, klopte John 
Quivron reeds na dit eerste nummer aan bij de vzw 
Amarant, die het tijdschrift tot 1995 zou uitgeven. Van 
1986 tot 1990 stond hij – onbezoldigd – in voor de 
publiciteit van het blad. Tot 1991 trad hij op als 
Verantwoordelijk Uitgever.
 In 1991 kwam Koen Brams – die op Amarant zijn 
‘vervangende dienstplicht’ ofwel burgerdienst vervulde 
– aan het hoofd van het blad te staan. Onder zijn leiding 
nam De Witte Raaf een andere wending, maar de vorm, 
de titel én het concept van een gratis kunstkrant, stuk 
voor stuk bedacht door John Quivron, bleven tot op 
heden behouden. Zonder John Quivron zou u dít tijd-
schrift nooit in handen hebben gehad. (D.P.)

De Witte Raaf  nr. 1, maart 1986, cover

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  – 1000 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

KOEN VAN DEN BROEK
“The Del“ (Colored Curb Zones, Some Like It Hot)

JOhANNES WALD
opening 5/2 — expo 6/2 – 4/4

currently at the gallery: PETER JOSEPh New Painting / ANNE NEUKAMP
until 31/1

upcoming 
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trampoline
Vlaamse kaai 47, 2000 Antwerpen
+32 (0)493 078 153 
trampolinegallery@gmail.com
www.trampolinegallery.com
tu–fri, 14:00–17:30
sat, 13:00–18:00

Noumenal Menagerie
Simon Davenport

with additional work from: Peter Coffin, 
Cerith Wyn Evans, Robert Filby, Salome 
Ghazanfari, Lawrence Leaman, Joseph 
Murray, Berry Patten, Emily Shinada, 
Hayley Silverman & Tristan Stevens,...
Opening: 29/01, 18:00
30/01–28/02

Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir
Opening: 07/03
08/03–28/03

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)

Geometric Abstractions
Ilse D’Hollander, Svenja 
Deininger, Charlotte Posenenske

23/01–08/03

Art Rotterdam (Booth 25)
Germaine Kruip, Ilse 
D’Hollander, Stef Driesen, 
Gauthier Oushoorn, Johan De 
Wilde, Rik De Boe, Max Pinckers

05/02–08/02

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

What Happens to Matter
ARPAÏS du bois & Paul Gees

Edition Launch: 30/01, 18:00 
tot 01/02

Top Secret
Nicoline van Stapele

Opening: 22/03, 15:00
22/03–24/05

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

Marco Tirelli
tot 21/02

Yuko Nasaka
12/03–25/04

The Armory Show – New York
05/03–08/03

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

Waiting For Falkor
Michèle Matyn

29/01–14/03

Art Rotterdam (Booth 61)
Nadia Naveau, Michèle 
Matyn, Tinka Pittoors, Lieven 
Segers, Tom Poelmans, Han 
Hoogerbrugge

04/02–08/02

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

Bijna 10 edities… te koop
30/01, 20:00 voorstelling van de editie 
“Terapija” door Gert Verhoeven 
29/01–01/02 (tijdens Antwerp Art Weekend)

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

Hybriden
Reinhoud Van Vught

(bovenzaal)
tot 01/02

Jan Henderikse meets 
Bernard Aubertin
Jan Henderikse, Bernard Aubertin

(benedenzaal)
tot 01/02

ZERO
Armando, Aubertin, Henderikse, 
Hoeydonck, Uecker, 
Schoonhoven, Spoerri

(benedenzaal)
08/02–21/03

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

Monumentum
Renato Nicolodi 

Opening: 29/01, 14:00–22:00 
29/01–28/02

Art Rotterdam
05/02–08/02

Drawing Now Paris
25/03–29/03

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

A specter from the land of If #3. 
A group show about a lost 
collection
Thomas Bernardet, Jonny Briggs, 
David Debeyter, Ward Heirwegh, 
Charlotte Lybeer, Katrin Kamrau, 
Liam Singelyn, Alda Snopek, 
Sarah Van Marcke

tot 20/02

Kurt D’haeseleer & 
Jan Kempenaers

march/april

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

Run for the Roses, group show  
Adrian Ghenie, George Grosz, Kati 
Heck, Tomasz Kowalski, Edward 
Lipski, Rinus Van de Velde

29/01–07/03

ARCO Madrid
25/02–01/03

Jonathan Meese
12/03–25/04

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

Root and Branch
Mircea Suciu

21/01–28/02

Works on Paper II
Luc Tuymans, Marlene Dumas, 
Johannes Kahrs, Jockum 
Nordström

21/01–28/02

Grace Schwindt
Opening: 08/03
11/03–18/04

Dirk Braeckman
Opening: 08/03
11/03–18/04

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

Tegen de muur
Kamagurka en Herr Seele

Opening: 24/01, 16:00–22:00
25/01–08/03
01/02, 15:00–18:00
Performance en signeersessie Kamagurka 
en Herr seele. Vervolgens: Kamagurka 
interviewt Herr Seele en vice versa.

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

The transformation
Veronika Pot

tot 21/02

Here be lions
Isabel Miquel Arques

05/03–25/04

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

Daisuke Yakota 
Opening: 01/02, 15:00
29/01–14/03

Ren Hang 
Opening: 04/04, 16:00
04/04–09/05

Antwerp Art
Weekend

29/01–01/02

Little Hisk, group show
Kasper Bosmans, Liv Bugge, 
Francis Denys, Andrea Galiazzo, 
Nadia Naveau, Nicolas Pelzer, 
Ante Timmermans, Katerina 
Undo, Birde Vanheerswynghels, 
Herman Van Ingelgem

Een coproductie van LLS 387, G262 Sofie 
Van de Velde, Base-Alpha Gallery, Eva 
Steynen.deviation(s) en CAPS
Hospitaalplein 1, 2018 Antwerpen. 
29/01–01/02

*
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baarheid van Joyce’ Finnegans Wake koppelde aan het ontoe-
gankelijke karakter van García’s werk. Aan de prijs is een 
som van 2.500 euro verbonden, een jaar lang begeleiding 
door Oscar van den Boogaard en een jaarlidmaatschap van 
AICA Nederland. De hoofdprijs Recensie ging naar Laurens 
Otto voor een bespreking van Flamme éternelle van Thomas 
Hirschhorn. De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2014 is een 
initiatief  van Het Mondriaan Fonds, het Stedelijk Museum, 
de Appel arts centre, Witte de With Center for Contemporary 
Art, STUK Kunstencentrum en Vlaams-Nederlands Huis 
deBuren, en is bedoeld voor talent onder de 35 jaar. (jonge-
kunstkritiek.net)

Nieuwe galeries, Antwerpen, Gent en Brussel. Tique | 
art space is een nieuwe tentoonstellingsruimte voor heden-
daagse beeldende kunst in de Korte Vlierstraat in het cen-
trum van Antwerpen, met speciale aandacht voor nieuwe 
vormen van ‘lens based media’. Op do 29 januari opent er 
de eerste tentoonstelling. Tique is opgericht door Welmer 
Keesmaat, zelf  kunstenaar en tevens de oprichter en editor 
van Yvi Magazine, een Engelstalig kunstmagazine dat per 
editie focust op een centraal (sociaal) thema, bekeken van-
uit kunstperspectief. In Gent is in de Penitentenstraat in 
november Barbé gallery opengegaan, met een tentoonstel-
ling van de modefotografe Annelie Vandendael. In Brussel 
is op 15 januari aan de Stalingradlaan in een voormalig 
bankgebouw de Dauwens & Beernaert Gallery geopend met 
de groepstentoonstelling Retrospective/Introspective. Het 
schilderij Flowers van Andy Warhol, dat overigens op dezelf-
de plek voor het eerst in België is geëxposeerd, wordt er 
geconfronteerd met het werk van de jonge, Belgische, 
Franse, Duitse en Colombiaanse kunstenaars die de galerie 
vertegenwoordigt. Meer info respectievelijk via tique-space.
com, barbegallery.com en dauwensbeernaert.com.

Antwerp Art Weekend. Van 29 januari tot en met 1 
februari vindt het eerste Art Weekend in Antwerpen plaats, 
dat naast de lopende tentoonstellingen in galeries, musea 
en kunstruimtes een uitgebreid programma presenteert 
met speciale evenementen: een happening in Extra City, een 
speciale route rond hedendaagse fotografie en de voorstel-
ling van tal van edities en kunstenaarsboeken. (antwerpart.
be)

Art Rotterdam. Van 5 tot 8 februari loopt in de Van Nelle-
fabriek de 16e editie van Art Rotterdam. Deze kunstbeurs 
wil speciaal aandacht schenken aan werk van jonge kun-
stenaars. Dit jaar is er ook plaats voor non-profitinstellin-
gen en kunstenaarsinitiatieven. In de oude werkplaatsen 
van de fabriek presenteren zij video-, installatie- en perfor-
mancekunst van opkomende kunstenaars.(artrotterdam.
com)

Oproep: Coolpolitics zoekt creatieve designers. Voor 
het project Art Interventions is Coolpolitics op zoek naar 
designers jonger dan 35 jaar uit verschillende disciplines 
die een concept ontwikkelen vertrekkend van de vraag hoe 
design de wereld duurzaam kan veranderen. De drie ‘inter-
venties’ behelzen een week met masterclasses, een publiek 
debat en een internationale expositie in München. Meer 
info via coolpolitics.nl en whatsthedeal.eu.

Open Call Frans Masereel Centrum. Kandidaturen voor 
de residenties van juli tot december 2015 in het Frans 
Masereel Centrum kunnen nog tot 1 februari worden inge-
diend. Naast de algemene residentie van vier tot zes weken 
voor een grafisch project zijn er ook de ‘essay residentie’ en 
de ‘onderzoeksresidentie’. (fransmasereelcentrum.be)

Wissels
Sandra Kisters wordt hoofd Collectie en onderzoek 
bij Boijmans Van Beuningen. Op 1 februari treedt Sandra 
Kisters (°1973) bij Museum Boijmans Van Beuningen aan 
als hoofd voor de sector Collectie en Onderzoek. Kisters zal 
leiding geven aan een team van ruim twintig specialisten. 
Het team houdt zich bezig met de zorg en het optimale 
behoud en beheer van de circa 140.000 kunstwerken en 
objecten uit de collectie. Kisters zal meteen ook nauw betrok-
ken zijn bij het onderbrengen van de collectie in het 
Collectiegebouw dat het museum in 2017 hoopt te openen. 
Daar wordt het werk dat door de sector Collectie en 
Onderzoek nu nog achter de schermen gebeurt, voor het 
publiek zichtbaar gemaakt. Zo kunnen restauraties en con-
servering live worden gevolgd. Sandra Kisters begon haar 
carrière na een studie Vergelijkende Kunstwetenschappen 
als freelance kunsthistorica en conservator bij het Museum 
Jan Cunen. In 2010 promoveerde ze aan de VU in Amsterdam 
op een onderzoek naar de beeldvorming van moderne kun-
stenaars en werkte vervolgens als universitair docent 
moderne en hedendaagse kunst aan de Universiteit Utrecht 
en de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Lezingen
The Knight’s Move. Op wo 21 januari Ilka & Andreas Ruby, 
oprichters in 2001 van Textbild, een communicatiebureau voor 
architectuur, en in 2008 van Ruby Press, een uitgeverij gespeci-
aliseerd in architectuur, kunst, en andere culturele praktijken 
die zich richten op de productie van ruimte. Op do 19 februari 
Laura Kurgan, directeur van het Spatial Information Design 

Lab aan Columbia University. (Op vr 20 februari is ze te gast in 
Stedelijk Museum Amsterdam.) Telkens om 20u in Stroom Den 
Haag, Hogewal 1-9, Den Haag. Inkom € 5. (stroom.nl)

Lezingen Wiels. Op do 22 januari om 19u kunstenaarsge-
sprek met Tris Vonna-Michell. Wiels, Van Volxemlaan 354, 
Brussel (wiels.org).

Lezingen Bozar. In de reeks Clés pour le XXIème siècle op za 
24 januari Splendeurs et misères de la grande peinture door 
Vincent Cartuyvels, op za 14 maart Le livre d’artiste, un art 
ordinaire? door Drita Kotaji, telkens om 10u30. In de reeks 
La Création contemporaine op wo 28 januari Sous influence. 
Art et hypnose au XXe siècle door Pascal Rousseau, op wo 26 
februari A la croisée: une histoire relationnelle des arts sonores 
door Sebastien Biset en op di 17 maart Rencontre avec 
Alexandre Dimos, telkens om 20u. In de reeks architectuur 
van Bozar is op ma 9 maart om 20u Jürg Conzett van het 
Zwitserse architectuurbureau Conzett Bronzini Gartmann 
te gast. Meer info via jap.be en bozar.be.

Arcam – Winterlezingen IJoevers. Arcam organiseert op 
zes zondagmiddagen lezingen over de historische en actuele 
ontwikkelingen aan de oevers van het IJ. Op zes bijzondere 
locaties praten in januari en februari evenveel deskundigen 
over architectuur en stedenbouw. Met steeds een korte 
excursie als toegift. De resterende lezingen vinden plaats op 
25 januari, 1 februari, 8 februari en 15 februari. Sprekers 
en locaties worden bekendgemaakt op arcam.nl.

Kunstenaarsgesprekken in De Pont. In de reeks De 
Meesters staan volgende gesprekken geprogammeerd: op vr 
23 januari Philip Napier, op vr 20 februari Aleksandra Vajd 
en Hynek Alt, op vr 27 maart Lieke Snellen en op vr 24 april 
Emma van der Put, telkens om 14u30. In de reeks donder-
dagavond@depont spreekt Rebecca Nelemans op do 19 
maart met Emma van der Put en op do 16 april met Chris 
Manders, telkens om 20u. De Pont, Wilhelminapark 1, 
Tilburg (depont.nl).

A-Z lezingen. Op 27 januari Bart de Baets & Sandra 
Kassenaar (NL), op 3 februari Tobia Scarpa (IT), op 10 
februari MUF (GB), op 17 februari Konstantin Grcic (D), op 
24 februari BAS (BE), op 3 maart Studio Maarten Kolk & 
Guus Kusters (NL), op 10 maart URA (BE), op 17 maart 
Sophie Krier (NL), op 24 maart DOGMA (IT) en op 31 maart 
TCCT (BE). Telkens op dinsdagavond om 20u in Zebrazaal 
– Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang € 5. Reserveren 
via www.a-zlezingen.be.

MDD lezingenreeks: Kunst in vraag. Parallel met de 
tentoonstelling van The Still House Group, een collectief  

beurssc50uwburg .be

The future =  
beurssc50uwburg

Met de steun van de

Under  
Construction  

Since 1965

met: 
Christoph Fink, Ann Veronica  

Janssens, Dora Garcia,  
Rinus Van De Velde, Lawrence 

Weiner, David Helbich, Wim 
Wauman, Karen Vermeren, 

Floris Vanhoof, Lieven Segers, 
Lisa De Boeck & Marilène 

Coolens ism Jan Decorte en 
Sigrid Vink, AMVK (Anne-Mie 
van Kerckhoven), Paul Gees, 

Walter Swennen en Els Opsomer

vernissage
5.02.2015   19:00

open van 
wo–vr, 12:00–18:00

za, 12:00–19:00

 gratis

open
5.02–30.05.2015

exp
o

galerie TRANSIT  15.02 - 22.03.2015
  

Yazan KHALILI
Zandpoortvest 10 - BE 2800  Mechelen  T +32 15 336 336    M +32 478 811 441

art@transit.be - www.transit.be - open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraakAl iens
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Jan Schoonhoven Jr.
 04.01.2015 > 09.03.2015

BOGERTGALLERY
Zeedijk-Het Zoute 732 . 8300 Knokke-Zoute

Opening hours: daily: 11 AM - 6 PM and by appointment  / closed on Tuesday

 www.bogertgallery.be / knokke@bogertgallery.be / T direct +32(0)50 688 236
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van jonge Amerikaanse kunstenaars, organiseert het 
Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle een lezingenreeks 
over mogelijke toekomstperspectieven voor de Kunst. Deze 
lezingen vinden telkens plaats in het museum op woensdag-
avond om 20u. Op 28 januari Kunst versus de markt. Een 
kwestie van vraag en aanbod? door Marianne Hoet, op 11 
februari Kan kunst onderwezen worden? De gespannen relatie 
tussen kunst en kunstonderwijs door Hans Martens, op 25 
februari Samen sterk – Kunstenaarscollectieven vroeger en nu 
door Tanguy Eeckhout. Toegang € 10, inschrijven via 
beatrice.pecceu@museumdd.be.

Cursus: What is Performance Art? Het Kaaitheater 
organiseert in de aanloop naar het festival Performatik een 
vierdelige cursus over performance vroeger en nu, in de 
beeldende en de podiumkunsten. Aansluitend is er de moge-
lijkheid om naar een voorstelling te gaan. Volgende lessen 
staan nog op het programma: vr 30 januari 2015 perfor-
mance art and technology met Kurt Vanhoutte (professor 
Performance Studies en Visual Arts Criticism Universiteit 
Antwerpen) en vr 13 maart 2015 performance art in muse-
ums met Elena Filipovic (directeur Kunsthalle Basel). Inkom 
is € 5 per les, soep en brood inbegrepen. (kaaitheater.be)

Antwerp Art Weekend. Artist talks @ M HKA. Naar 
aanleiding van het Antwerp Art Weekend vindt er in het M 
HKA een reeks kunstenaarsgesprekken plaats. Op za 31 
januari komen volgende kunstenaars aan de beurt: 
Marenne Welten and Rebecca Nelemans, Stefaan Dheedene, 
Sergio De Beukelaer, Vincent Geyskens, Renato Nicolodi. 
Afsluitend is er een debat over de huidige Antwerpse kunst-
scene. Op zo 1 februari spreken Johan Tahon, Nicolas 
Lamas, Kirill Chelushkin en Vladimir Cardon, Marco Tirelle, 
Geert Goiris. Kijk op antwerpart.be voor het gedetailleerde 
programma. Toegang € 1.

S.M.A.K. – Collectieonderzoek III: Kunst in Europa na 
’68. Het S.M.A.K. organiseert in het kader van de tentoon-
stelling Collectieonderzoek III: Kunst in Europa na ’68 nog twee 
gespreksnamiddagen. Op zo 1 februari geeft Koen Brams een 
lezing over de totstandkoming en inhoudelijke opzet van de 
historische tentoonstelling Kunst in Europa na ’68. Na de 
lezing volgt een discussie met Frederik Leen, gemodereerd 
door Iris Paschalidis. Op zo 15 maart peilt Dirk Pültau in 
gesprekken met Anny De Decker, Isi Fiszman en Wim Van 
Mulders naar de manier waarop Beuys in België werd ont-
haald vóór 1980, het jaar waarin de tentoonstelling Kunst in 
Europa na ’68 opende. Telkens om 15u30 in auditorium 
S.M.A.K., Citadelpark, Gent (smak.be).

Lezingen Stadbuitenstad. Tot 7 juni loopt in deSingel de 
tentoonstelling Stadbuitenstad over de geschiedenis en toe-

komst van stedelijke buitenwijken in Europa, met in het 
randprogramma een reeks lezingen op de dinsdagen 10 
februari, 3 maart, 31 maart, 21 april en 12 mei, telkens om 
20u. De eerste lezing wordt gegeven door Jörg Leeser en 
Anne-Julchen Bernhard onder de titel Liebe Deine Stadt. 
Reserveren via vai.be/inschrijvingen. 

Gastlezingen MAD-Faculty/Vrije Kunsten. MAD-faculty 
Hasselt (afdeling Vrije Kunsten) en kunstencentrum CIAP 
organiseren een reeks lezingen, telkens op een donderdag-
avond om 18u30. Op 12 februari Danny Devos, op 26 febru-
ari Hadassah Emme Rich, op 6 maart Paul Vandenbroeck, op 
26 maart Vaast Colson. CIAP, Lombaardstraat 23, Hasselt. 
Meer info via mad-fac.be en ciap.be.

The Sandberg Series. Op ma 16 februari Keith Hennessy, 
op wo 4 maart CA Conrad, op wo 22 april Lucy Skaer en op 
wo 20 mei Christian Hawkey. Telkens om 19u30 in Goethe-
Institut, Herengracht 470, Amsterdam (goethe.de). 
Toegang € 5/3.

[Expolab Lezingenreeks]. De Vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw Gent organiseert samen met Archipel een reeks 
lezingen naar aanleiding van de tentoonstelling Exhibiting 
architecture à la manière de in de Faculteits biblio theek. Op do 
19 februari spreekt Wouter Davidts met Moritz Küng over de 
architectuurtentoonstellingen die tussen 2005 en 2008 
plaatsvonden in deSingel onder de titel 35m3 Jonge 
Architectuur. Op do 26 februari spreekt Andres Lepik over 
architectuurtentoonstellingen in de Neue Nationalgalerie 
Berlin en het Architekturmuseum der TU München. Op do 5 
maart modereert Maarten Delbeke een panelgesprek met 
Jan de Vylder (aDVVT), Joachim Declerck (AWB), Dirk 
Somers (Bovenbouw), Kersten Geers (office KGDVS), Kris 
Kimpe, Lionel Devlieger (Rotor) en Richard Venlet, over hun 
ervaringen met architectuurtentoonstellingen. De lezingen 
vinden telkens plaats om 19u30 in Jozef  Plateaustraat 22, 
Gent (architectuur.ugent.be en archipelvzw.be).

PowWow – Lezingen Haagse Kunstkring. Op de maande-
lijkse thema-avonden over kunst van de Haagse Kunstkring 
spreekt Rupert van Heijningen op vr 20 februari om 20u over 
leven en werk van Han van Meegeren. Haagse Kunstkring, 
Denneweg 64, Den Haag (haagsekunstkring.nl).

Beeldende kunst
Allegory of  the Cave Painting – Extra City, Middelheim. 
De tweeledige groepstentoonstelling Allegory of  the Cave 
Painting laat zich inspireren door het samenspel van 

kunst(geschiedenis) en wetenschap rond de Bradshaw 
Paintings. In een poging om deze prehistorische rotsschilde-
ringen in Noordwest-Australië te dateren, ontdekten weten-
schappers in 2010 dat de schilderingen gekoloniseerd wor-
den door rode bacteriën en zwarte schimmels. Deze 
organismen overleven door hun ‘voorgangers’ af  te breken 
en te verteren, waardoor de Bradshaw Paintings voortdurend 
vernieuwd worden. Bovendien zorgt de reactie tussen de 
bacteriën en schimmels er ook voor dat de tekeningen steeds 
dieper in de rotswand worden gegrift. Dit continue proces 
van reproductie en graveren verklaart de uitstekende staat 
van de schilderingen en hun typerende felle kleuren.
 De bacteriële kolonisatie verleent de Bradshaw Paintings 
een bijzonder statuut. De tekeningen zijn tegelijk prehisto-
risch en fonkelnieuw. Het cyclische karakter van het repro-
ductieproces maakt bovendien dat ze altijd ontsnappen aan 
het heden. De tekeningen belichamen zowel iets dat we 
onherroepelijk verloren zijn, als een ongrijpbare toekomst. 
Mihnea Mircan, artistiek directeur van Extra City en cura-
tor van Allegory of  the Cave Painting, stelt dat de levende 
schilderingen ons (kunst)historisch begrip verstoren en 
presenteert de geselecteerde kunstwerken als een antwoord 
op deze problematiek. Het primaire luik in Extra City wil de 
prehistorische schilderingen als organisme benaderen, ter-
wijl het kleinere luik – ondergebracht in het Braempaviljoen 
in het Middelheimpark onder de noemer Allegory of  the Cave 
Painting: The Other Way Around – inzet op de relatie tussen 
kunst en de toeschouwer.
 Allegory of  the Cave Painting is een ambitieus project. Dat 
blijkt onder meer uit de grote selectie werken van circa veer-
tig – overwegend hedendaagse – kunstenaars. Maar ook 
inhoudelijk mikt de tentoonstelling hoog. Via de Bradshaw 
Paintings wordt een zeer breed veld van thema’s aange-
boord. De geselecteerde kunstwerken dienen hierbij als 
mediator in een spanningsveld tussen de specifieke 
Australische grotschilderingen enerzijds en de uiteenlopen-
de, vaak universele thema’s anderzijds.
 De installatie Liquid Crystal Environment van Gustav 
Metzger, een werk dat oorspronkelijk dateert uit 1965, is 
opgebouwd uit vijf  diacarrousels. Elke dia bestaat uit twee 
glazen plaatjes waartussen warmtegevoelige, vloeibare kris-
tallen zijn aangebracht. De projecties op de muren zijn het 
resultaat van fysische processen, geïnitieerd door technolo-
gie. Bij hun voortdurende transformatie worden de kristallen 
verhinderd buiten hun contouren te treden. Het resultaat is 
een fascinerend schouwspel met een organische fragiliteit. 
Metzgers werk lijkt het bacteriële reproductieproces van de 
Bradshaws te weerspiegelen. Tegelijk speelt het op een bijzon-
dere wijze met het silhouet van de toeschouwer, wat vragen 
opwerpt over de impact van de mens op het beeld. 
 In de film Route sedentaire van Lonnie van Brummelen & 
Siebren de Haan staat de thematiek van verwering en de 

Suzanna DUSAUTOIR, Marie RENOIRD & Bob VANANTWERPEN
ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition / hebben het genoegen u uit te nodigen naar de tentoonstelling

laden Sie herzlichts ein zu der Ausstellung / kindly invite you to the exhibition

LA GRAVURE DANS TOUS SES ETATS — DE ETSKUNST IN AL ZIJN STATEN
CONFRONTATION

MARIE-CLAIRE GOUAT, MIRELLA DUPRIX, ROBERT KAYSER
< >

ARMAND RASSENFOSSE

Vernissage: 31/01/2015: 14:00 – 18:00
Expo: 31/01/2015 – 25/04/2015

OUVERT / OPEN: 
vendredi, samedi et dimanche 14:00 – 18:00

vrijdag, zaterdag en zondag 14:00 – 18:00
ou sur rendez-vous / of op afspraak: +32 498 75 43 37

info@erasut.be — www.erasut.be

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST ART GALERIE
Place Albert 1er 63, 6820 Florenville (Belgium)
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vraag naar conservatie centraal. In 2001 sleepte van 
Brummelen een gipsen Hermesbeeld van Amsterdam naar 
Lascaux. De performance werd gefilmd door De Haan op een 
16mm-film die bij elke projectie vager wordt. Door het 
Hermesbeeld te hanteren als een stuk krijt dat een spoor op 
de weg achterlaat, roept Route sedentaire echter ook essentiële 
vragen op over de oorsprong van de westerse kunst: Griekse 
beeldhouwkunst versus prehistorische krijttekeningen.
 In in girum imus nocte et consumimur igni van Susanne 
Kriemann worden een natuurlijk en een wetenschappelijk 
creatieproces met elkaar verweven. Ze toont hoe brokken 
van het mineraal gadoliniet door natuurlijke radioactiviteit 
afdrukken hebben achtergelaten op fotografische film. Een 
boek documenteert hoe het mineraal ooit het AEG-paviljoen 
verlichtte en in MRI-scanners en Iphones werd verwerkt. 
Deze wetenschappelijke toepassingen staan tegenover de 
onvermijdelijk associaties met de lijkwade van Turijn en de 
fundamenten van de westerse beeldcultuur.
 Hoewel niet alle geselecteerde werken hun rol in het ver-
noemde spanningsveld even overtuigend vervullen, slaagt 
Allegory of  the Cave Painting er zeker in de relevantie van de 
Australische rotsschilderingen als reflectief  model aan te 
tonen. Dat de kernthematiek soms verwatert, heeft in de 
eerste plaats te maken met de ambitie van het project om 
een zeer breed veld van thema’s aan te kaarten. Ook eerder 
diffuse onderwerpen zoals ‘belichaming’, ‘vergeten techno-
logieën’ en ‘de geboorte van kennis’ duiken in de tentoon-
stelling op. Niettegenstaande de werken die deze thema’s 
illustreren vaak bijzonder interessant zijn – Phillip Warnells 
fascinerende video Outlandish: Strange. Foreign Bodies bij-
voorbeeld, die het thema ‘belichaming’ behandelt door te 
focussen op het vreemde lichaam – zijn ze soms moeilijk te 
situeren binnen het conceptuele kader.
 Allegory of  the Cave Painting start een dialoog tussen speci-
ficiteit en universaliteit. Het resultaat is een enigmatische 
tentoonstelling, een zoektocht waarbij de toeschouwer 
gedwongen wordt zelf  betekenis te creëren door de gepre-
senteerde werken te situeren binnen een – misschien wel te 
breed opgevat – semantisch veld. Pieter-Jan Cierkens

p Allegory of  the Cave Painting (deel 1), 20 september – 7 
december 2014, Extra City Kunsthal, Eikelstraat 25, 2600 
Antwerpen (03/677.16.55; http://extracitykunsthal.org).
p Allegory of  the Cave Painting. The Other Way Around (deel 
2), tot 29 maart in het Braempaviljoen, Middelheimmuseum, 
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen (03/288.33.60; 
www.middelheimmuseum.be).

De zee – salut d’honneur Jan Hoet. De tentoonstelling 
De zee – salut d’honneur Jan Hoet in Oostende, verspreid over 
het museum Mu.ZEE en locaties in de stad en aan de kust-
lijn, is een dubbelzinnig project. Aanvankelijk zou het de 
laatste tentoonstelling van Jan Hoet worden, een hommage 
aan de zee, met een confrontatie van negentiende-eeuwse 
zeegezichten en hedendaagse kunstwerken. Na Hoets over-
lijden, in de aanloopfase van het project, werd besloten om 
van de tentoonstelling tegelijk een ‘salut d’honneur’ te 
maken. Sommige werken zijn opgedragen aan Hoet, zoals 
Lawrence Weiners Sail on Jan Hoet (2014). In de selectie is 
Hoets curatoriële verleden bovendien duidelijk te herken-
nen – waarbij de vraag openblijft of  Jan Hoet daar zelf  ook 
zo sterk op zou hebben teruggegrepen. Verwarrend is ech-
ter dat Hoet als cocurator wordt vermeld, samen met 
Mu.ZEE-directeur Phillip Van den Bossche: hoe ver zijn con-
crete bijdrage precies reikt, blijft onduidelijk, al lijkt het erop 
dat hij overleed voordat de selectie hedendaagse kunst werd 
gemaakt. 

Meermaals wordt vermeld dat Hoet wilde uitgaan van een 
aantal negentiende-eeuwse zeeschilderijen, waaronder in 
de eerste plaats het magistrale La Vague van Gustave 
Courbet. In de catalogus is een kladpapiertje gereprodu-
ceerd met namen van schilders, door Hoet opgetekend ter-
wijl hij aan de telefoon zat. Deze lijst komt overeen met de 
uiteindelijke selectie negentiende-eeuwse zeegezichten in 
de centrale zaal van Mu.ZEE op de eerste verdieping.
 De zeezichten vormen het hart van het museale gedeelte 
van de tentoonstelling, dat zich vooral op de eerste verdie-
ping van Mu.ZEE afspeelt. De presentatie op de benedenver-
dieping werkt als een korte introductie. Er worden onder 
meer enkele ingetogen strandschilderijen getoond, waaron-
der één van Alex Katz – je zou ze haast over het hoofd zien 
omdat ze tussen de kassa en de garderobe hangen. Een toe-
passelijker intro is de zeer sterke ‘dialoog’ tussen het zand-
kleurige Océanie, la mer (1946-47) van Matisse – het verwijst 
naar een reis naar Tahiti en past binnen zijn ‘knipselwerk’, 
ook al zijn de vormen hier niet uit papier geknipt en opge-
kleefd, maar gezeefdrukt op linnen – en een vloerinstallatie 
van Bernd Lohaus met wrakhout. Dit soort diachrone dialo-
gen wordt op de eerste verdieping voortgezet in een geslaag-
de juxtapositie van Courbets La Vague met een werk van 
Marlene Dumas en een zeezicht van Thierry de Cordier. 
Courbets kadrering van een groepje aanrollende golven, 
waarvan er één breekt op een rots, is een hypnotiserend 
schilderij. Bij langdurige beschouwing blijkt de grootste golf  
een spiraal van dikke, sculpturaal opgebrachte verf, met een 
uiterst intieme, donzig en zacht aandoende binnenzijde, die 
associaties oproept met een schelp, Courbets grotten of  het 
vrouwelijk lichaam. Dumas’ werk, dat een platte granieten 
steen omvat met daarop een verkleurde foto van een Zuid-
Afrikaanse baai, met daarnaast een gerimpeld stuk vetpa-
pier waarop een vergeelde foto van een waterval is gekleefd, 
correspondeert zowel met de materiële monumentaliteit 

zaalzicht ‘De Zee’, MuZEE, Oostende . v.l.n.r.: werk van Marlene Dumas, Gustave Courbet en Thierry de Cordier. Foto: Steven Decroos

Gustav Metzger

Liquid Crystal Environment, 1965 (reconstructie: 1998). Zicht op ‘Allegory of  the Cave Painting’, Extra City Kunsthal, Antwerpen, 2014 
© We Document Art

Gustave Courbet

La Vague, 1869.  © SABAM Belgium 2014
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van Courbets verfgebruik, als met de door Courbet subtiel 
aangestipte metaforische en sentimentele aantrekkings-
kracht van de zee: de titel, Gebroke die See, geeft immers aan 
dat het gaat om een nostalgisch verlangen naar de zee en het 
water uit de kindertijd van de kunstenaar.
 In de centrale zaal is van diachrone dialogen geen sprake 
meer; ze bevat uitsluitend negentiende-eeuwse zeegezich-
ten. De fijne selectie laag opgehangen schilderijen is een feest 
voor het oog en maakt duidelijk hoeveel schilderkunstige 
interpretaties ‘de zee’ mogelijk maakt. Zo is er een welhaast 
abstracte Turner, die op een Rothko lijkt (drie zeegezichten 
boven elkaar), een schimmige en mysterieuze Ensor, die als 
een Turner oogt, en een meer traditionele Daubigny met een 
olieachtige verfopbreng. Bij haast al deze werken springt de 
materialiteit in het oog. De modernistische kunstvisie die de 
selectie suggereert, lijkt te worden bevestigd in Hoets identi-
ficatie van La Vague als een ‘crisismoment’ in de kunstge-
schiedenis. Helaas wordt die crisis in de begeleidende teksten 
niet nader toegelicht. Vermoedelijk strookt deze bevinding 
met het toch wel uitgekauwde idee dat bij Courbet de moder-
ne kunst begon, omdat de aandacht werd verlegd van rea-
lisme in de representatie naar ‘realisme’ in de materialiteit – 
en inderdaad ontbreken ook Cézanne en Picasso niet.
 De tentoonstelling, zo heet het in het persbericht, wil ove-
rigens ‘crisismomenten’ in de héle moderne kunstgeschie-
denis van het Westen verkennen. Afgezien van Courbet is 
het echter de vraag waar die crisismomenten te vinden zijn. 
Met een klotsende retoriek worden de verhaallijnen en wis-
selwerkingen tussen uiteenlopende werken op hun beurt 
als ‘golfbewegingen’ gekarakteriseerd; terwijl de tentoon-
stelling zelf  volgens de website ‘net als een golf  ongrijpbaar 
is, uitdeint, inslaat en sporen nalaat die weer gewist worden 
door nieuw geweld’. De werkelijkheid is echter dat de bezoe-
ker die verbanden probeert te leggen, overspoeld wordt door 
een tentoonstelling die te omvangrijk en te onsamenhan-
gend is. De architectuur van Mu.ZEE draagt bij aan deze 
‘ongrijpbaarheid’: in plaats van een duidelijk parcours te 
volgen, vertakt de tentoonstelling zich in doodlopende rou-

tes rondom de centrale zaal. Werken zijn soms synchroon, 
soms diachroon gegroepeerd, en komen nu eens iconogra-
fisch, dan weer formeel, dan weer inhoudelijk-thematisch 
overeen. Even twijfel je erover of  de tweede verdieping van 
Mu.ZEE niet ook bij de tentoonstelling hoort: onder de titel 
‘de collectie en de zee’ lijkt de thematiek hier gewoon door te 
lopen, en ook de tekstborden zien er hetzelfde uit.
 Bij de grote selectie ‘hedendaagse’ kunst lijkt het er zoals 
gezegd op dat Hoets geschiedenis het uitgangspunt vormde. 
Dit levert een enigszins historisch perspectief  op de heden-
daagse kunst op, waarbij heel wat goede, inmiddels alweer 
haast canonieke werken te zien zijn, van onder meer Marcel 
Broodthaers, Jannis Kounellis, Hanne Darboven, Thomas 
Schütte, Joseph Beuys – en op locatie van Tacita Dean, 
Rodney Graham, James Lee Byars en Bill Viola. De verhaal-
lijnen die zich het duidelijkst opdringen hebben alle iets te 
maken met de aantrekkingskracht die de zee uitoefende op 
kunstenaars uit de Romantiek, en het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat een afbeelding van Caspar David Friedrichs 
Der Mönch am Meer – niet te zien in Oostende – de catalogus 
opent. Behalve een voorstudie voor Bas Jan Aders In Search 
of  the Miraculous, refereert ook een aantal andere werken 
aan op zee dolende of  omgekomen avonturiers, een thema 
dat terug te vinden is van de Griekse oudheid (de mythe van 
Odysseus bij onder meer Böcklin) tot het recente verleden 
(zoals bij Thomas Schütte of  Tacita Dean). De romantiek van 
de zeebonk sluit in alle opzichten aan bij het discours van 
Jan Hoet, waarin immers die andere geromantiseerde mas-
culiene wereld van het boksen centraal stond; waarin het 
heette dat grote kunst uit de onderlaag van de samenleving 
voortkomt; en waarin een haast religieuze of  transcenden-
tale relatie tot het kunstwerk voor mogelijk werd gehouden. 
Kris Martin maakte in aansluiting op deze laatste hoetiaan-
se esthetische premisse een gigantisch altaar voor de zee: 
een op schaal gemaakte kopie van het Gentse altaarstuk Het 
Lam Gods, waarvan echter enkel het karkas is overgenomen. 
Opgesteld aan de kustlijn had dit werk niet beter de verbor-
gen romantische agenda van de tentoonstelling kunnen ver-
beelden. De ervaring is overigens zeer geslaagd: na het zien 
van de vele zeegezichten en aan de zee gerelateerde werken 
in de tentoonstelling, kijkt men door Martins lege altaarstuk 
met een door en door geromantiseerde blik naar de zee.
 Als hommage aan Jan Hoet roept de tentoonstelling vooral 
nostalgie op naar dat krachtige moment in de recente kunst-
geschiedenis waarop sterke mannen, grote gebaren en mees-
terwerken een nog onproblematisch statuut hadden. De 
daarmee sporende romantische kunstvisie heeft natuurlijk 
alles te maken met de negentiende eeuw, en in zoverre is de 
tentoonstellingsopzet coherent. Maar met de multiplicatie 
van ‘hoetismen’ is men in Oostende uit de bocht gevlogen: de 
keuze om werken onder te brengen op locaties in de stad moet 
bijvoorbeeld meer opleveren dan een toeristische wandeling, 
wat hier niet altijd het geval is. Het is een raadsel waarom 
men de galerie Beau Site aan moet doen: de koopwaar is hier 
interessanter dan de tentoongestelde kunstwerken. Als hom-
mage aan de zee valt op hoe eenzijdig deze zeer uitgebreide 
tentoonstelling uiteindelijk blijkt, met haar impliciet roman-
tische benadering.  Merel van Tilburg

p De Zee. Salut d’honneur Jan Hoet, tot 19 april in Mu.ZEE en 
diverse locaties in de stad. Contact: Mu.ZEE, Romestraat 11, 
8400 Oostende (059/50.81.18; www.muzee.be en www.
dezee-oostende.be).

Bekentenissen van de Imperfecte, 1848 – 1989 – van-
daag. Vier jaar geleden was het Van Abbemuseum medeo-
prichter van L’Internationale, een alliantie van zes Europese 
musea in Madrid, Barcelona, Istanbul, Antwerpen, Eindhoven 
en Ljubljana. Die naam klinkt strijdvaardig en revolutionair, 
en dat is ook precies wat de leden willen uitstralen. Ze willen 
tegenwicht bieden aan ‘blockbustermusea’ en museale fran-
chiseketens als MoMA, Guggenheim en Tate Modern, met 
hun gelikte programma’s en door de markt gehypete kunst 
die veilig staat te glanzen in het vacuüm van de white cube. Ze 
willen dat kunst er weer toe doet in de echte wereld.
 Het Van Abbemuseum is onder het leiderschap van 
Charles Esche, de activist onder de Nederlandse museumdi-

recteuren, de afgelopen jaren getransformeerd tot een dis-
cussieplatform en ideeënforum. Een focus op publieksparti-
cipatie, educatie en actuele maatschappijkritiek leverde 
tentoonstellingen op als Be(com)ing Dutch en meer recente-
lijk Arte Útil. Bekentenissen van de Imperfecte: 1848 – 1989 
– vandaag, onderdeel van het in 2013 gestarte L’Inter-
nationale-programma The Uses of  Art – The Legacy of  1848 
and 1989, past naadloos in dat beleid.
 De ambitie van de tentoonstelling is niet mis: een aanzet 
geven tot het schrijven van een alternatieve kunstgeschie-
denis. De twee jaartallen uit de titel, 1848 en 1989, 
omspannen de periode waarin het modernisme ontstond en 
domineerde. Het is de periode waarin de kunst zich steeds 
verder opdeelde in ismen, terechtkwam in een eigen bubbel 
en ten slotte – afhankelijk van het perspectief  – zich terug-
trok uit de wereld of  buitenspel werd gezet. Het zijn ook 
jaartallen met revolutionaire connotaties. In 1848, het jaar 
waarin het Communistisch Manifest werd gepubliceerd, 
werd de toekomst gemaakt. Overal in Europa braken revo-
luties en opstanden uit, op het eiland Réunion werd de sla-
vernij afgeschaft en Mathieu Luis werd geïnstalleerd als het 
eerste zwarte parlementslid van Frankrijk. Zwitserland en 
Nederland kregen bovendien hun huidige grondwet. In 
1989, het jaar van de val van de Muur, ging het ideologi-
sche vooruitgangsdenken op de storthoop. De fatwa tegen 
Rushdie, het eerste homohuwelijk, de komst van het inter-
net, de privatisering van staatsbedrijf  PTT – het was gedaan 
met de zekerheden.
 Als gids in de alternatieve geschiedschrijving wordt John 
Ruskin opgevoerd. De Britse kunstcriticus, invloedrijk in de 
Victoriaanse tijd en herontdekt in de jaren zestig, was zowel 
communist als conservatief. Hij was sterk gekant tegen de 
modernistische mars der vooruitgang, die gepaard gaat met 
een volgens hem ongezond verlangen naar perfectie. Aan 
Ruskins boek Unto This Last (1860) zijn de woorden in de 
tentoonstellingstitel ontleend. En die sluiten aan bij de 
wereld van vandaag, een gefragmenteerde werkelijkheid 
die is ontdaan van Grote Verhalen.
 In de eerste zaal wordt Ruskins gedachtegoed gepresen-
teerd aan de hand van aquarellen en prints van planten, 
gotische bouwwerken en landschappen. Er wordt verteld 
over de mobiele zuivelschool die hij opzette en de weg die hij 
zijn Oxfordstudenten met eerlijke lichamelijke inspanning 
liet aanleggen. De presentatie oogt enigszins statisch, wat 
nog wordt geaccentueerd door de grote abstracte barricade 
die dwars door de zaal loopt.
 In de tweede zaal, na een uitstalling van vroegtwintigste-
eeuwse vaandels van beroepsverenigingen, een spinnewiel 
en andere ambachtelijke objecten, is Jeremy Dellers So 
Many Ways To Hurt You, The Life And Times of  Adrian Street 
(2010) te zien. De film portretteert de zoon van een mijn-
werker die een carrière opbouwt als showworstelaar. De 
persoonlijke geschiedenis kan tot op zekere hoogte geëxtra-
poleerd worden naar bredere maatschappelijke ontwikke-
lingen. Het is een emancipatorisch verhaal, maar niettemin 
vol melancholie. De bonkige, inmiddels oude man traint 
zijn spieren nog dagelijks, maar ziet ze onherroepelijk ver-
slappen.
 De werken die volgen nemen op soortgelijke wijze positie 
in en sommige slagen daar beter in dan andere. De zaalvul-
lende installatie Power Food, Canbarricade van Miralda, die 
bestaat uit schappen gevuld met energiedrankjes in raket-
vormige bussen die namen dragen als B52, Semtex, Missile 
of  XTC, is overdonderend in kleur en afmeting. Het werk is 
een echo van die eerdere barricade en confronteert de kijker 
met de uitwassen van de consumptiemaatschappij. Maar 
dat is het dan ook wel. Ook het werk van Akram Zaatari is 
dun. De Egyptische amateurs die op YouTube een weemoe-
dig liefdesliedje zingen, corrigeren ongetwijfeld het gebrui-
kelijke beeld dat we van de Arabische wereld hebben, maar 
wat dit werk te zeggen heeft over internet en big data – het 
thema dat deze zaal kreeg opgeplakt – is beperkt.
 Veel complexer, prikkelender en beter zijn de werken van 
Renzo Martens en Wendelien van Oldenborgh. Martens 
wist bij de westerse kijker eerder al verwarring te zaaien met 
zijn in sarcasme gedrenkte project Enjoy Poverty, waarin hij 
arme Congolezen leerde hun eigen ellende te gelde te 
maken. In Eindhoven toont en verkoopt hij kleine Congolese 

Kris Martin

Altar, 2014

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent 
dagelijks van 10 – 17 uur  ( toegang tot 16.30 uur)  

gesloten op maandag
www.caermersklooster.be 

© Lukas - Art in Flanders vzw, photo Hugo Maertens, Dominique Provost, MSK Gent

fototentoonstelling - Titus Simoens
20/02/2015 – 29/03/2015 10/09/2014 – 30/06/2015

Van boomstam tot Altaarstuk (nieuwe expo Lam Gods)
toegang gratis 2 euro, combiticket 12 euro (toegang tot 3 locaties)

06/02/2015 – 15/03/2015
The Governor’s Mansion - Door de muren het huis zien
toegang gratis

Vlasmarkt 11, 9000 Gent
open: donderdag 19 – 21 uur, vrijdag 14 – 18 uur,  

zaterdag 10 – 18 uur, zondag 10 – 18 uur
www.governorsmansion.be

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent 
dagelijks van 10 – 17 uur  ( toegang tot 16.30 uur)  

gesloten op maandag
www.caermersklooster.be 
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

David Bade: ‘Post uit de West’, 
(installatie met beelden, schilderijen 
en werken op papier)
Rinke Nijburg: ‘Night Visions | 
Nachtelijke Visioenen’ (nieuwe 
schilderijen)
Hamid el Kanbouhi: ‘SOUTA/
Trendsensitive’ (installatie n.a.v. 
Marrakech Biënnale 5, 2014) 
(Bovenzaal)
 t/m 7/2

• Art Rotterdam (Stand 58)
Cor van Dijk (nieuwe beelden)
Omar Koubâa (nieuwe schilderijen)
Marjan Teeuwen (recente foto’s)
 05/02–08/02

• Hoe een koe een haas vangt
Joost van den Toorn (nieuwe 
keramische en bronzen beelden)

Willem Hussem (schilderijen en 
werken op papier)
Jan Roeland (Schilderijen)

• Art Rotterdam after  
 Art Rotterdam
Cor van Dijk (nieuwe beelden)
Omar Koubâa (nieuwe schilderijen)
Marjan Teeuwen (recente foto’s)
(Bovenzaal)
 14/02–18/03

  

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

• Conversation Piece 
 met Nav Haq
 21/01, 19:00

• The Illustrator
Zin Taylor 
 t/m 25/01

• Empyreans ilk skip  
 misspeak yelp rink
a one night event by 
Jaakko Pallasvuo
 t/m 30/01

• Art Rotterdam
Jos de Gruyter & Harald Thys
 05/02–08/02

• Project by Master Artistic 
 Research of the KABK
 13/02–08/03

• Solo exhibition
Bryan Zanisnik
 20/03–19/04
  

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

• The Damagomi Project
Floris Schönfeld
 Opening: 17/01, 16:00
 t/m 01/03

• Art Rotterdam (Intersections)
Enrico Gaido
 05/02–08/02

• The Secret Self
 Curator: Yasmijn Jarram 
 Opening: 21/03, 16:00

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

• The Theory of Freedom I
Bjorn Melhus at Kunsthal Rotterdam 
 24/01–01/03

• The Theory of Freedom II
Bjorn Melhus at West Den Haag 
 31/01–28/02

• The Theory of Freedom III
Bjorn Melhus at International 
Film Festival Rotterdam 
 24/01

• Art Rotterdam
Simona Denicolai & Ivo Provoost 
 05/02–08/02

• Arco Madrid
Simona Denicolai & Ivo Provoost 
 25/02–01/03

• For the common good
et al. 
 14/03–25/04

  

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

• Friso Spoelstra: 
 Devils and Angels –  
 Europese Volksrituelen 
Fotografietentoonstelling over 
regionalisme en identiteit in Europa. 
 t/m 24/01

• Schenkviaduct 
Een activistisch tentoonstellingspro-
ject, initiatief van beeldend kunste-
naar Euf Lindeboom & GEMAK i.s.m. 
Graphic Design studenten KABK: 
Fay Asselbergs, Evelien Broersen, 
Shen Fan, Charlotte Gramberg, 
Veerle Hoefnagels, Janne van Hooff, 
Lisa Moret, Allisan Salazar, Joany 
Scheeve, Stephanie Schepel, Pascal 
Schilp en Yasheng Zhang
 30/01–07/03

• Schenkviaduct 
Door Joris Wijsmuller, wethouder 
SWDC (Stadsontwikkeling, Wonen, 
Duurzaamheid en Cultuur)
 Seminar: 14:00–17:00 
 Opening: 30/01, 17:00 

  

GALERIE HELDER
Tasmanstraat 188
+31 (0)70.346.63.09 
vr–zo 13:00–19:00 (of op afspraak)
www.galeriehelder.nl

• Transformations
Lars Weller (schilderijen)
Marit Dik (diorama’s)
 t/m 15/02

• Rotterdam Contemporary 
 Artfair (stand 58)
Marit Dik, Jakob de Jonge, Damian 
Kapojos, Harry Markusse, Marcel 
Wesdorp, Jochem Rotteveel, Alex 
de Witte
 04/02–08/02

• Marcel Wesdorp, Frank van 
der Salm (fotografie)
 21/02–22/03

  

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

• Natural Selection 
Ad Gerritsen
 t/m 22/02

• La Chasse Spirituelle –  
 Rimbaud in het Rijksmuseum 
Richard Bouwman
 t/m 22/02

• At home with Collector G. 
 Curated by Sebastian Brandl,  
 Cologne. 
Franz Burkhardt, Kerstin Fischer, 
Ruprecht von Kaufmann, Simone 
Lucas, Manfred Schneider, Jan 
Stieding, Raquel Maulwurf,  
Birgit Verwer
 Project-room 
 t/m 22/02

• Rotterdam Contemporary
Birgit Verwer, Hugo Tieleman, Jan 
Dibbets, Kevin Berlin, Jan Wattjes, 
Simon Schrikker
 05/02–08/02

• PULSE New York
Arnulf Rainer, Raquel Maulwurf 
 05/03–08/03

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

• Revolutionary Traces
Ângela Ferreira
 t/m 15/03

Ondertussen: The New Fordist 
Manifesto
 t/m 01/03

OpZicht: Jef Stapel
 t/m 01/03

  

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

Nour-Eddine Jarram, Erik Pape  
11/01–15/02

• Art Rotterdam
Martin Assig, Nare Eloyan, Henri Jacobs
 05/02–08/02

Gesloten tijdens 
Art Rotterdam (05–08/02)

Ronald Versloot (schilderijen)
Marjolijn van der Meij (ruimtelijk 
papierwerk)
 22/02–22/03

• HOOGTIJ #40
 06/03, 19:00–23:00 
 meer info: www.hoogtij.net



De Witte Raaf  – 173 / januari – februari 2015 Ondertussen 11

koppen, gemaakt van de cacao die de geportretteerden 
jarenlang en tegen een hongerloon hebben geoogst voor 
multinationals. En weer wringt het.
 In haar nieuwste en meest documentaire werk tot nu toe 
schetst Van Oldenborgh de geschiedenis van het 
Eindhovense experimentele wijkcentrum ’t Karregat. Aan 
de hand van interviews meandert de op drie schermen 
getoonde film van het revolutionaire, hoopvolle begin in 
1973 via de onherroepelijke verwatering van idealen naar 
de pragmatische invulling heden ten dage, waarin hemel-
bestormers zijn vervangen door kleine ondernemers die 
antikraak wonen. Knap wordt hier in een notendop de wer-
king van tijd en historisch perspectief  getoond.
 Nieuw is wat Bekentenissen van de Imperfecte probeert te 
doen niet. Sinds Francis Fukuyama het einde van de geschie-
denis uitriep is het gefragmenteerd en non-lineair herschrij-
ven van de historie gemeengoed geworden. Evenwichtig is de 
tentoonstelling evenmin. Een paar uitstekende werken en de 
stapeling van meerdere theoretische lagen die langs elkaar 
heen schuren maken desalniettemin dat Bekentenissen van de 
Imperfecte blijft hangen. Edo Dijksterhuis

p Bekentenissen van de Imperfecte, 1848 – 1989 – vandaag, 
tot 22 februari 2015 in het Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven (040/238.10.00; 
www.vanabbemuseum.nl).

‘Emoties’ in Helmond. ‘Up Close and Personal’ in 
Haarlem. James Wood, de meest vooraanstaande litera-
tuurcriticus van het Angelsaksische taalgebied, houdt niet 
van wat hij ‘hysterisch realisme’ noemt. Hij doelt met die 
term op de poëtica van schrijvers als Zadie Smith en Thomas 
Pynchon, die dikke boeken produceren stampvol personages, 
gebeurtenissen, feitjes en weetjes. In een recent interview 
met De Groene Amsterdammer stelde Wood dat zij ‘duizend 
dingen over de wereld kunnen vertellen, maar niets over het 
leven’. In de Gidslezing, die hij op 11 december hield in 
Amsterdam, brak hij een lans voor literatuur die de lezer een 
personage binnentrekt en de wereld opnieuw laat bekijken.
 De kunstkritiek kent geen equivalent van James Wood of  
het moet James Elkins zijn, die in Pictures & Tears (2002) 

een aantal tips formuleerde om museumbezoekers kunst 
gevoelsmatig te laten ervaren. Er zijn daarentegen wel 
steeds meer curators en kunstenaars die op zoek zijn naar 
een ‘directe klik’ met de kijker – mogelijk als reactie op het 
afstandelijke neoconceptualisme dat de laatste jaren zo 
dominant is, of  op de gladde ‘crapstraction’ die zo goed ver-
koopt op kunstbeurzen. Deze recente tendens werd de afge-
lopen maanden door minstens twee tentoonstellingen in 
Nederland bevestigd.
 Tot 11 januari was in Gemeentemuseum Helmond de 
expositie met de weinig prikkelende titel Emoties te zien. Er 

werd ‘een selectie emotioneel geladen hedendaagse kunst-
werken en werken met emotie als onderwerp’ getoond. De 
portretten die Suzanne Opton maakte van Irak-veteranen 
die hun hoofd vermoeid op tafel leggen en de lens inkijken, 
zijn effectief  aangrijpend. En Halil Altinderes video van een 
Marokkaanse rapgroep die zich tegen de sloop van hun 
woonwijk verzet, laat de adrenaline pompen. Met verder 
onder meer Bas Jan Ader, Meiro Koizumi, Berlinde De 
Bruyckere, Lars Arrhenius en Yael Bartana oogt de lijst 
kunstenaars zonder meer indrukwekkend. Dit verhindert 
niet dat het containerbegrip ‘emotie’ in deze tentoonstel-
ling niets meer dan een thematisch excuus is om al die wer-
ken samen te brengen. Emoties is louter een opsomming, 
met de kunstwerken als illustraties van angst, woede, blijd-
schap of  een andere gesteldheid. Over de relatie tussen 
kunst en gevoel wordt niets gezegd.
 Up Close and Personal in De Hallen in Haarlem, de eerste 
tentoonstelling sinds het aantreden van directeur Ann 
Demeester, gooit het over een andere boeg. In een inleiden-
de brief  in een felroze envelop die de bezoeker bij binnen-
komst krijgt overhandigd, nemen de samenstellers, Xander 
Karskens en Demeester zelf, expliciet afstand van James 
Elkins. Het gaat hen niet om ontroering, zo stellen directeur 
en curator. En het is ze ook niet te doen om James Woods 
empathische evocatie. Zij stellen het begrip ‘affect’ centraal, 
het stadium dat voorafgaat aan emotie of  gevoel, het 
moment waarop we kunst zintuiglijk en intuïtief  kennen. 
De tentoonstelling moet opgevat worden als een empirisch 
onderzoek naar wat die beroering teweegbrengt, gebaseerd 
op een geheel subjectieve selectie van kunstwerken. Een 
bijna sentimenteel beeldje van een devoot knielende jonge-
man van George Minne staat schuin tegenover een abstract 
fotowerk van Wolfgang Tillmans. De video Jewel van Hassan 
Khan, waarin twee mannen een rituele dans uitvoeren op 
de maat van opzwepende muziek, werkt hypnotiserend, ter-
wijl Rosa Barba’s Conductor, een witte, gesloten capsule, 
alleen maar onbetekenend gebrom voortbrengt. Op de zol-
derverdieping wachten onder andere De Vogel, een sculp-
tuur die Thierry de Cordier eind jaren tachtig voor het 
Franse dorpje Albi maakte bij wijze van bliksemafleider 
voor angst en lijden, maar die het slachtoffer van agressief  
vandalisme werd, en David Hammons’ opgerolde, snurken-
de matras, waarbij je onwillekeurig op zoek gaat naar de 
bijhorende dakloze.
 Bij ieder werk is een tekstbordje gehangen waarop 
Demeester en Karskens afzonderlijk van elkaar proberen uit 
te leggen waarom het ze fascineert. De samenstellers heb-

Halil Altindere

Wonderland, 2013, videostill. Courtesy de kunstenaar & Pilot Gallery (Istanbul)

Voorheen
Museum Het Domein 

Sittard

18 
jan

t/m

07
jun

Koen  
Vanmechelen
This Is Not a Chicken

zaalzicht ‘Bekentenissen van de Imperfecte, 1848 – 1989 – vandaag’: bijdrage van Renzo Martens 
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Op basis van eigen archiefonderzoek geeft Koen Brams 
inzicht in de totstandkoming en het inhoudelijke opzet van 
deze historische tentoonstelling met verwijzing naar het be-
grip ‘herinneringstentoonstelling’. Na de lezing volgt een dis-
cussie met Frederik Leen, gemodereerd door Iris Paschalidis.

15 MAART 2015, 15:30 FOCUSNAMIDDAG (DEEL III) 
‘Kunst in Europa na ‘68, Beuys in België (1967–‘80)’
In gesprekken met Anny De Decker, Isi Fiszman en Wim 
Van Mulders peilt Dirk Pültau naar de manier waarop 
Beuys in België werd onthaald vóór 1980. Beuys’ inbreng 
in het kader van deze tentoonstelling was meteen ook zijn 
laatste publieke optreden in België.

www.smak.be

1 FEBRUARI 2015, 15:30 FOCUSNAMIDDAG (DEEL II) 
‘Kunst in Europa na ‘68, revisited’

Luc Tuymans
Suspended
L’œuvre graphique (1989-2015)
07.02>10.05.2015

LA LOUVIÈRE
www.centredelagravure.be
Le Centre bénéficie du soutien permanent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Loterie nationale, de la Région wallonne et de la Ville de La Louvière. 
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LIEVEN DECABOOTER
Solotentoonstelling met recente werken 

01.02.2015 – 08.03.2015

ROB BUELENS
Solotentoonstelling met recente werken 

01.02.2015 – 08.03.2015

A R T   G A L L E R Y

Sint - Martensstraat  12 | B - 9600  Ronse
+ 32 (0)497 75 47 63  | + 32 (0)55 60  06  30
info@light-cube.be | www.light-cube.be
open fr-sat- sun : 2-6 pm & by appointment

ben zichzelf  hiermee een taak opgelegd die gedoemd is te 
mislukken. Ze proberen immers het affect, waarvan ze zelf  
in hun brief  stellen dat het ‘pre-verbaal’ is, te vangen in 
woorden. Het levert teksten op waarin nogal eens aandui-
dingen als ‘onbegrijpelijk’, ‘geheimzinnig’ en ‘onherken-
baar’ voorkomen. Zodra de curators voorbij hun initiële 
reactie raken, vallen ze terug in hun professionele rollen. Ze 
schetsen achtergronden, geven context, vertellen hoe het 
werk past in het oeuvre van de kunstenaar – eigenlijk niet 
zo heel anders dan wat je van gewone zaalteksten gewend 
bent, en hoe dan ook te weinig radicaal om in de buurt van 
het gestelde doel te komen. Het mysterie van de beroering 
blijft in nevelen gehuld. De tentoonstelling komt niet onder 
het oppervlak van de taal om de kijker bij de lurven te grij-
pen, eens goed door elkaar te schudden en te laten ervaren 
in plaats van begrijpen.
 Wat Up Close and Personal als geheel niet lukt, lukt wel in 
drie grote werken uit de tentoonstelling. In de miniserie The 
Common Sense vertelt Melanie Gilligan over een nabije toe-
komst waarin mensen elkaars gevoelens op een directe en 
fysieke wijze kunnen ervaren door middel van een implan-
taat, genaamd The Patch. De Hallen presenteert het tweede 
deel van The Common Sense, Phase 2A, dat uit tien afleverin-
gen bestaat, te zien op evenveel schermen. (Het eerste deel 
Phase 1 bestaat uit vijf  afleveringen en wordt tegelijk in 
Casco te Utrecht getoond, zie de bespreking verderop in dit 
nummer.) Phase 2A behandelt de periode nadat het implan-
taat door een storing tijdelijk onbruikbaar is geweest. Dit 
gebeuren geeft aanleiding tot een tweestrijd tussen voor- en 
tegenstanders van de affectieve technologie. Gilligans The 
Common Sense is een kruising van 1984 en Dr Who en laat 
feilloos zien hoe technologie en communicatiemedia, zoals 
nu bijvoorbeeld sociale media en e-mail, onze emotionele 
expressie en misschien zelfs onze gevoelshuishouding beïn-
vloeden.
 In Steve McQueens semiabstracte, in cinéma-véritéstijl 
gefilmde Gravesend wordt het geploeter van arbeiders in een 
Congolese coltanmijn afgewisseld met glimmende machi-
nes in fabrieken waar de grondstof  voor mobiele telefoons 
wordt verwerkt. Nog voordat je hoofd zich vult met kran-
teninformatie over de door grondstoffenhonger gedreven 
burgeroorlog in centraal-Afrika, neokolonialisme en 
wereldhandel, wekken de langs elkaar heen schurende 
beelden een ongemakkelijk gevoel op.

Directer en heftiger is het videowerk van Sven Augustijnen, 
te zien in het kabinet voor stukken uit de eigen collectie van 
het museum. In een lukraak geregistreerde therapiesessie 
worstelen twee afasiepatiënten met de hen telkens weer 
ontglippende woorden. Het levert poëtisch gebrabbel op, 
maar het zijn vooral hun frustratie, woede en onmacht die 
je meteen grijpen. Daar is geen begeleidend tekstbordje voor 
nodig. Edo Dijksterhuis

p Up Close and Personal, tot 1 maart in De Hallen, Grote 
Markt 16, Haarlem (023/511.57.75; www.dehallen.nl).

Melanie Gilligan & The Otolith Group in Casco te 
Utrecht. Nog tot 25 januari zijn in het Utrechtse Casco 
twee solotentoonstellingen te zien die elk op hun eigen 
manier inhaken op het tweejarige programma Composing 
the Commons, waarin Casco uiteenlopende (nieuwe) vor-
men van collectiviteit onderzoekt. De eerste vijf  afleverin-
gen van Melanie Gilligans miniserie The Common Sense wor-
den er in een video-installatie, verspreid over vijf  
verschillende schermen, getoond naast werk van het kun-
stenaarsduo The Otolith Group.
 The Common Sense speelt zich af  in een nabije toekomst. 
The Patch, een implantaat dat in de mond gedragen wordt, 
stelt mensen ertoe in staat de gevoelens en gedachten van 
anderen direct en in ongemedieerde vorm te ervaren. 
Gilligans verhaal in deze eerste afleveringen draait om een 
groep twintigers die onderwezen worden in de geschiedenis 
van de nieuwe technologie. Meer specifiek bekijken ze (en 
bekijken wij met hen) een instructiefilm over de introductie 
van de ‘two-way patch’, waarbij gebruikers simultaan 
gevoelens van anderen ontvangen en met hun eigen affec-
ten bijdragen aan een volautomatische loop van onafgebro-
ken emotionele feedback. Samen met hun docent bespreken 
ze de verregaande consequenties van het kleine apparaat op 
persoonlijk, sociaal en professioneel niveau.
 Dat de wereld die Gilligan in The Common Sense schetst 
uitgesproken dystopisch is, blijkt met name uit de diepgaan-
de verwikkeling van de technologie van de Patch met de 
versnelde en deterritorialiserende ontwikkeling van het 
laatkapitalisme. Zo uit een werkgever in de instructiefilm 
zijn tevredenheid over de eerste Patch (‘We’ve been able to 
let go off  70% of  our staff !’), maar hij twijfelt eraan of  de 

nieuwe versie wel op een evenwaardige wijze in beide rich-
tingen werkt. Het blijkt dat er in de technologie bepaalde 
asymmetrieën ingebouwd zijn; managers kunnen hun 
eigen output beheersen, terwijl werknemers onderhevig 
zijn aan permanente controle. De vertegenwoordigers die 
de Patch aan de man moeten brengen, worden zelf  uitge-
buit en uiteindelijk ontslagen.
 Net zoals Gilligans vorige werk, Popular Unrest, is The 
Common Sense gesitueerd in ‘a future much like the pre-
sent’. In vele opzichten ligt de Patch in het verlengde van 
onze eigentijdse sociale en mobiele media, die steeds 
nadrukkelijker onze ervaring en sociale verhoudingen naar 
neoliberaal model structureren. Net zoals de bestaande 
sociale media slaat de Patch munt uit menselijke behoeftes 
die economisch nog niet of  slechts beperkt ontgonnen 
waren, zoals de behoefte aan sociale interactie. Zelfs de 
oververtrouwde facebookretoriek duikt op in The Common 
Sense: ‘Some people are just allergic to sharing, I guess…’, 
luidt het commentaar wanneer iemand de Patch voor het 
eerst probeert en onwel wordt.
 Aan het eind van de vijfde en laatste aflevering wordt de 
Patch getroffen door een storing. De studenten, voor wie 
interactie zonder de Patch onmogelijk geworden is, reage-
ren hysterisch en gaan in shock. Zoals het in een feuilleton 
hoort, eindigt de aflevering met een cliffhanger. Na deze 
tentoonstelling in Casco worden ook de andere afleveringen 
van The Common Sense in Nederland getoond. Phase 2A is in 
de Hallen (Haarlem) te zien (zie hogerop in dit nummer). In 
dit vervolg gaat de Patch gewoon weer online en vindt er 
een retour à l’ordre plaats. In Phase 2B, de alternatieve sequel 
die in de Appel (Amsterdam) tentoongesteld zal worden, zal 
Gilligan inzoomen op verzetsbewegingen die in opstand 
komen tegen de Patch.
 De tentoonstelling van The Otolith Group begint met One 
Out of  Many Afrophilias, een installatie waarin de eerste vijf-
tig uitgaves van het tijdschrift Transition tentoongespreid 

Melanie Gilligan

The Common Sense, 2014, presentatie in Casco – Office for Art, Design 
and Theory, Utrecht. Foto: Niels Moolenaar

The Otolith Group

In the Year of  the Quiet Sun, 2014: Statecraft, detail installatie in  
Casco – Office for Art, design and Theory. Foto: Niels Moolenaar

Thierry De Cordier

De Vogel, 1988
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25.01–29.03.2015

The Promise of Literature, 
Soothsaying and  
Speaking in Tongues
Becky Beasley, Michael Dean,  
Jean-Luc Moulène, Matt Mullican, Reto Pulfer, 
Lucy Skaer, Carlo Gabriele Tribbioli

12.04–25.05.2014

Boezem & Co
De Vleeshal, Markt
De Kabinetten van De Vleeshal,  
Zusterstraat 7, Middelburg
Centrum voor hedendaagse kunst
Dinsdag t/m zondag 13–17 uur
www.vleeshal.nl
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Liesbeth Labeur
Nachthutje in  
de komkommerhof

12.04–25.05.2014

Boezem & Co
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liggen. Transition werd in 1961 opgericht en was een cruci-
aal platform voor het panafrikanisme dat voortkwam uit de 
Afrikaanse dekolonisatiebeweging. Overigens liggen er in 
het bureau van Casco kopieën van deze uitgaves ter inzage. 
Statecraft behandelt anderhalve eeuw onafhankelijkheids-
strijd op het continent, van Liberië (1847) tot Zuid-Soedan 
(2011), middels een imposante collectie historische postze-
gels die The Otolith Group via onlineveilingen aankocht. De 
labyrinthisch vormgegeven installatie functioneert als een 
‘incomplete timeline of  independence’.
 Tot slot volgt In the Year of  the Quiet Sun, een filmessay met 
als bronmateriaal de postzegels van Statecraft, maar ook 
filmbeelden en een waaier van teksten. In the Year of  the 
Quiet Sun (de titel verwijst naar een inscriptie op een postze-
gel) biedt een uiteenzetting over het panafrikanisme, met 
bijzondere aandacht voor de centrale rol van de Ghanese 
president Kwame Nkrumah.
 Het onomwonden samenbrengen en ontsluiten van 
archieven en historisch documentatiemateriaal is een 
belangrijke artistieke strategie in de praktijk van The Otolith 
Group: in beide installaties blijven contextualisering en 
expliciete commentaren achterwege. Deze strategie van de 
maître ignorant heeft echter niet in beide gevallen dezelfde 
uitwerking. Met name de postzegels in Statecraft zouden 
wellicht gebaat zijn bij meer context en houvast dan in In 
the Year of  the Quiet Sun en de begeleidende hand-outs gebo-
den wordt. De postzegel is bij uitstek een medium voor de 
zelfrepresentatie van de macht. Als gevolg daarvan biedt de 
installatie veeleer een geschiedenis van de onafhankelijk-
heid vanuit het ‘officiële’ perspectief  dan een ‘incomplete 
timeline of  independence’. De cruciale vraag bij Statecraft is 
dan ook: wat wordt er niet getoond, wat blijft er verhuld? 
Door de kaalheid van de installatie, waarin duidelijk de 
schijnbare objectiviteit van de postzegels moet resoneren, 
blijft die vraag echter impliciet.
 Het verhaal dat The Otolith Group brengt, is er uiteinde-
lijk een van een verloren toekomst, van een sociaal-politieke 
visie die nooit verwezenlijkt is. ‘Liberation goes into reverse’, 
horen we in In the Year of  the Quiet Sun, terwijl een archief-
beeld van de onafhankelijkheidsviering in Congo terugge-
spoeld wordt. Als metafoor vat dit fragment de geschiedenis 
van het panafrikanisme perfect samen: het emancipatori-
sche moment slaat om in zijn tegendeel wanneer het deko-
lonisatieproces in dictaturen uitmondt.
 Melanie Gilligan speculeert daarentegen over een toekomst 
waarin het streven naar gemeenschappelijkheid juist wel 
gerealiseerd is, maar dan in de vorm van een totalitaire 
nachtmerrie. The Common Sense toont een wereld waarin elke 
vorm van communicatie zonder de Patch onmogelijk gewor-
den lijkt, waarin vrienden tot ‘contacten’ herleid worden, en 
networking de enige overgebleven vorm van sociale interactie 
is. Hoewel de twee tentoonstellingen beslist ook los van elkaar 
bekeken kunnen worden, is het verband dat in Casco gelegd 
wordt uiterst productief. Beide tentoonstellingen tonen de 
duistere kant van Composing the Commons; we zijn met z’n 
allen gewaarschuwd. Steyn Bergs

p  Melanie Gilligan, The Common Sense (Phase 1); The 
Otolith Group, In the Year of  the Quiet Sun, beide tot 25 janu-
ari 2015 in Casco – Office for Art, Design and Theory, Lange 
Nieuwstraat 7, 3512 PA Utrecht (030/231.99.95; www.
cascoprojects.org).

Beeldende kunst – terugblik
Lili Dujourie in Galerie Micheline Szwajcer en 
Leopold-Hoesch-Museum. ‘Vrouwen bekijken zichzelf  
als wezens die bekeken worden’, proclameerde John Berger 
in zijn analyse van het vrouwelijk naakt in de westerse 
kunst. Lili Dujourie opende haar solotentoonstelling bij 
Galerie Micheline Szwajcer in Brussel met een geënsceneer-
de echo van die geïnterioriseerde mannelijke blik: een foto 
op doek uit 1980 van een naakte vrouw, in elkaar gedoken, 
met hangend hoofd, voor een blauw fluwelen gordijn. Ze 
lijkt wel de melancholie in persoon, al laat ze ook steels een 
doorschijnend sjaaltje tussen haar benen vallen. De toon 
was gezet. Dujouries beeldtaal is introspectief, gestileerd en 
erotisch. In een kunstwereld gedomineerd door mannen 
bracht Dujourie in de vroege jaren 70 al een dubbelhartige 
hommage aan alle kunstenaars die ooit vrouwen schilder-
den – de videoreeks Hommage à… I-V – waarbij ze toen nog 
haar eigen naakte lichaam inzette, balancerend tussen 
afstandelijkheid en verleiding.
 Lili Dujourie stelde voordien slechts tweemaal tentoon bij 
Micheline Szwajcer, in 1983 en 1985, toen de galerie geves-

tigd was in de Venusstraat in Antwerpen. Net als in 1985 
hing ze in Brussel Portret, een werk dat ze nooit van de hand 
heeft willen doen, in het kantoor van de directrice: een grote 
spiegel met uitwaaierende barsten, gevat in een donkere 
houten schilderijlijst. Het werk met de ongewoon zakelijke 
titel verwijst naar Oscar Wildes roman The Picture of  Dorian 
Gray, waarin het hoofdpersonage zijn jeugdige schoonheid 
behoudt terwijl de veroudering zich voltrekt in zijn geschil-
derd portret. Net als dat schilderij kan Dujouries gebroken 
spiegel gezien worden als een vanitasbeeld dat terugkijkt, dat 
de ijdelheid van de ‘geportretteerde’ weerspiegelt. Door dit 
sleutelwerk in zijn ‘oorspronkelijke’ context te tonen, geeft 

Dujourie aan hoe ze de tentoonstelling in haar geheel opvat-
te: als een terugblik in het hier en nu. De spiegel zelf  blijft 
onveranderd, maar de reflectie in het glas is nooit statisch.
 Hoewel de menselijke figuur in Dujouries sculpturaal 
werk nadrukkelijk afwezig (of  achtergehouden) is, toonde 
ze bij Szwajcer een uitzonderlijke reeks portretten in fijne 
ijzerdraad met literaire namen als Achilles, Theodorus en 
Olivia (2000-2001). Door enkel de contouren van de men-
selijke figuur over te houden, tracht Dujourie het ongrijp-
bare te verbeelden. Mimesis blijkt daarbij opnieuw ontoerei-
kend. Dujourie geeft vorm aan het specifieke van een 
karakter, de ‘bewogenheid’ van een personage.

Zicht op de tentoonstelling van Lili Dujourie, Galerie Micheline Szwajcer, Brussel (november-december 2014)
Links een marmerwerk uit de jaren 90. Rechts: Maanwind, 2009

www.ateliersbaztille.nl

Beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie, grafische vormgeving, 
(interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.

Zicht op de tentoonstelling van Lili Dujourie, Leopold-Hoesch-Museum, Düren (september-november 2014): werken uit de reeks ‘Maelstroom’, 2009 (vooraan)
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Place Sainte-Catherine 44 | 1000 Bruxelles
info: +32 (0)2 279 64 35/52 | info@centrale-art.be 

www.centrale-art.be

mercredi > dimanche  10:30 > 18:00

04-12 2014 > 29-03  2015

Ania Soliman (USA)

1 jan — 13 maart
Sigtryggur Berg Sigmarsson (IS)

1 jan — 31 maart
David Armstrong Six (CAN)

1 feb — 30 april
Bianca Baldi (ZA)

1 feb — 31 juli
Donna Kukama (ZA)

1 feb — 31 april
Nihan Somay (TR)

1 jan — 31 maart

Stefanie Pretnar 
vrijdag 30 jan, 18u

MER Paper Kunsthalle 
31 jan — 19 april in M HKA
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Made

Lodgers#1KONSTANTIN GRCIC    PANORAMA

Huis voor actuele kunst

08.02 – 
24

.0
5.

20
15

Z33 is een initiatief van de Provincie Limburg,  
omdat cultuur Limburg sterker maakt.Z33 – Huis voor actuele kunst

Zuivelmarkt 33, Hasselt be         

www.z33.be

Pantone warm red cvc

Global Sponsor:

Main Partners:Special Thanks to:

Tot dit controversieel besluit zou je kunnen 
komen als je het werk bekijkt van Frans Gentils 
en Ben Kockelkoren in Gallery NavArt. 
Echter, bij nadere beschouwing merk je dat 
deze expo een dieperliggende interpretatie 
tracht te geven aan Darwin’s theorie.
De kunstenaars hanteren hiervoor twee ver-
schillende methoden. Het werk van beide 
kunstenaars is geïnspireerd op en doordesemd 
met de evolutietheorie.

In het werk van Frans Gentils is de achter-
liggende gedachte dat alles, onze manier van 
denken incluis, gevormd is door miljarden 
jaren van evolutie. Dit laat zich zien in alles 
wat we doen, maken en laten.
Omdat ons brein een belangrijk deel van de 
evolutie bevat kunnen via expressie in kunst 
dieperliggende en soms meer rudimentaire 
eigenschappen worden getoond en in verband 
worden gebracht met ons mensbeeld.
Natuurwetten die de evolutie hebben bepaald, 
hebben een mathematische taal waardoor 
vormpatronen in ons hoofd overdrachtelijk 
zijn en op verscheidene manieren kunnen geïn-
terpreteerd, gecombineerd en getoond worden.
Frans Gentils tracht dit op een intuïtieve 
vormelijke manier te tonen.
Zo worden fossiel-onderdelen van uitgestorven 
diersoorten verweven met naakt portretten, en 
worden instincten uitgebeeld door lichaams-
vervormingen. Het resultaat zijn bizarre 
tekeningen en schilderijen die de deur open-
zetten naar een nieuwe vormentaal.

Ben Kockelkoren gaat als een archeoloog-
kunstenaar in Frankrijk ten velde op zoek naar 
onze evolutionaire voorouders, waarbij tal van 
existentiële vragen opduiken door de versteen-
de ‘fossiel-achtige’ vondsten die hij er doet.
Ben aan het woord: “Ik denk dat ginds in de 
Franse Cevennen ergens in de prehistorie een 
catastrofe gebeurde die te vergelijken is met 
de uitbarsting van de Vesuvius in Pompeï, of 
dat een modderstroom toen duizenden levende 
wezens heeft bedolven.
Door natuurlijke processen zijn deze lichamen 
verdwenen. De achtergebleven holtes zijn door 
sedimenten stilaan opgevuld. Het zijn deze ver-
steende vormen die mij boeien en waarbij ik 
me afvraag of ze als fossielen geen onbekende 
diersoorten of voorlopers van de mens kunnen 
openbaren. Missing links in de evolutieleer...”
De artistieke verwerking van deze stenen/
fossielen resulteert in zijn museale archeo-
logische installaties, welke in dialoog treden 
met hun omgeving en de mensen fundamentele 
vragen laten stellen over zichzelf. 

Had Darwin zich vergist? 
Zitten er onverklaarbare schakels in de ketting? 
Aan de toeschouwer om dit te onderzoeken.

DARWIN’S MISTAKE EXPO
Frans Gentils & Ben Kockelkoren
van 17.01 tot 22.02.2015
Gallery • NavArt, www.navart.be
Parklaan 60, 9100 Sint-Niklaas
open donderdag t.e.m. zondag van 14 tot 18 u.

DARWIN’S MISTAKE
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Het vrouwelijk naakt, het vanitasbeeld en het portret zijn 
bij uitstek schilderkunstige genres, een medium waar 
Dujourie lang mee flirtte, maar nooit aan toegaf. De 
beheerste spanning waarmee Dujourie als geen ander deze 
genres benadert, steunt tevens op haar brede kennis van de 
eigenschappen en het traditionele gebruik van materialen. 
Maanwind (2009) is een monochroom stilleven met frag-
menten van witte klei die als precieuze artefacten op twee 
platen Carraramarmer gepresenteerd worden. Ze model-
leerde de klei, met behoud van zijn natuurlijke kleur, naar 
het voorbeeld van boombladeren. Klei staat voor ‘de banale 
noodzakelijkheid van een cultuur’, aldus Dujourie. De aller-
eerste sculpturen werden, nog voor het tijdperk van de 
‘vrije’ kunsten, uit klei gemaakt. La nature contre l’artifice. 
De oppervlakte van een blad is voor Dujourie zoals de huid, 
tactiel en levend. Bij het boetseren registreren de handen, 
aangestuurd vanuit de hersenen, zonder omwegen de 
beoogde vorm in de ‘manipuleerbare’ materie.
 De laatste jaren heeft papier-maché de rol van klei in het 
oeuvre van Dujourie overgenomen. Die ontwikkeling stond 
centraal in de tegelijk lopende overzichtstentoonstelling in 
het Leopold-Hoesch-Museum in Düren, waar ze eveneens 
een selectie werken van de voorbije 40 jaar toonde. Rood 
Naakt (1984) zorgde voor een inleiding vergelijkbaar met 
die bij Szwajcer. Maar deze retrospectieve ging niet alleen 
verder terug in de tijd, er werden ook grotere en nog recen-
tere reeksen getoond. In de drie zalen van het museum ston-
den contrasterende ensembles wars van elke chronologie 
tegenover elkaar. Zo werden de prikkelende papieren flar-
den van een beeldroman (Roman, 1979) geconfronteerd 
met de koele theatraliteit van het dubbelzinnige dampspel 
Jeux de Dames (1987). De ‘vrouwenspelletjes’ en minimale 
dramatische composities waarvoor Dujourie bekend staat, 
bleven grotendeels op de achtergrond, als voetnoten bij een 
nieuw verhaal.
 In de tweede zaal reserveerde ze een volledige wand voor 
Ballade (2011), een reeks van kunstmatige bloemen, nage-
bootst met papier-maché en papier-coupé, die op witte leze-
naars rustten. Stuk voor stuk gaat het om bloemen die al in 
de antieke oudheid beschreven werden, maar waarvan de 
geneeskrachtige aspecten niet meer algemeen gekend zijn. 
De illustraties die als basis dienden, ontleende ze aan mid-
deleeuwse codices en botanische studies uit de Verlichting. 
Het is dus niet alleen de schoonheid, maar ook de vergeten 
utilitaire rol van deze bloemen die Dujourie verkent. 
 In de laatste en grootste zaal mengden de strakke marme-
ren vloerwerken uit de jaren 90 zich met het recentste 
hoofdstuk in haar oeuvre: de kronkelend oprijzende 
Meanders (2014) uit papier-maché. De sculpturen in witte 
en zwarte marmer manifesteerden zich niet dominant in de 
ruimte, maar vleiden zich aan tegen de muur of  verscholen 
zich in een hoek tegen het plafond. Marmer roept onvermij-
delijk de associatie van culturele rijkdom op. Door hun bij-
zondere onstabiele, horizontale plaatsing in de ruimte ont-
kennen deze sculpturen echter de monumentaliteit die door 
het marmer wordt gesuggereerd. In de Meanders verwerkte 
Dujourie – anders dan hun onschuldiger ogende voorlo-
pers, de eveneens aanwezige reeks Maelstrom uit 2009 – 
leesbare krantenknipsels, meer bepaald van de Financial 
Times. Met dit geladen bronnenmateriaal stelt ze zich van-
daag openlijk maatschappijkritisch op, tegenover de over-
weldigende overvloed aan informatie en de dwingende 
macht van het geld.
 Tegelijk tegendraads gericht naar het heden en bewust 
ingebed in de geschiedenis grijpt Dujourie – in de tijd van de 
massacultuur – terug naar handenarbeid, fragiele vormen 
en lichte, zelfs ‘banale’ materialen. Om aan te halen waar-
over men niet (meer) spreekt. Caroline Dumalin

p Lili Dujourie, 7 september – 23 november 2014, Leopold-
Hoesch-Museum, Hoeschplatz 1, 52349 Düren 
(02421/252.561; www.leopoldhoeschmuseum.de); 15 
november – 13 december, Galerie Micheline Szwajcer, 
Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel (02/540.28.57; 
www.gms.be).

Architectuur en Vormgeving
Reflections. Wie het Belgische spektakel Reflections op de 
befaamde Triennale di Milano heeft gemist, krijgt een her-
kansing: de expo wordt thans hernomen in de Design 
Vlaanderen Galerij te Brussel. Reflections was al de derde 
Belgische bijdrage aan de Triënnale waar het label ‘Belgium 
is Design’ op kleeft. Sinds 2011 bundelen Design 
Vlaanderen, MAD Brussels en Wallonie-Bruxelles onder dat 
label de krachten om design te promoten op nationaal en 
internationaal vlak (zie belgiumisdesign.be).
 Design Vlaanderen mocht voor deze derde editie de cura-
tor aanstellen en koos voor Inge Vranken. Zij verzamelde 
allerlei objecten met spiegelende en glanzende oppervlak-
tes, ontworpen door Belgische designers of  bedrijven. 
Reflections toont spiegels in allerlei uitvoeringen en vormen, 
maar ook bijvoorbeeld textiel in metaaldraad, en gebruiks-
objecten en meubilair in metaal, glas en marmer. Met hun 
glanzende huid tonen deze voorwerpen eindeloos vervorm-
de, verdubbelde, gebroken of  vertroebelde beelden van 
elkaar en van de omgeving. Een waar spiegelpaleis van 
Belgisch design.
 Voor de tentoonstelling in Brussel werd de presentatie 
aangepast: van de 33 objecten die oorspronkelijk voor 
Milaan werden geselecteerd, zijn er enkele ingewisseld voor 
realisaties van Vlaamse ontwerpers. Designer Danny Venlet 
van MAD Brussels verzorgde de scenografie en werkte het 
thema ‘reflectie’ op een ingenieuze manier verder uit. De 
sokkels waar de objecten op rusten, hebben aflopende zij-
kanten. Hun witte vlakken worden hier en daar bekleed 
met goudfolie, die de omgeving zacht weerspiegelt. Tegen de 
constructieve elementen in de ruimte, zoals steunpilaren en 
muren, zijn grote goudglanzende panelen in onregelmatige 
vormen geplaatst. Daardoor worden de hoeken van de 
ruimte afgesneden en lijken de steunpilaren soms te zwe-
ven. Met deze simpele toevoegingen wordt de strakke ruim-
te opengebroken én warmer gemaakt.
 Vele objecten spelen op ingenieuze wijze met de versto-
ring van het spiegelbeeld. De spiegel Margriet van Hoet 
Design reflecteert zijn omgeving vanuit zes verschillende 
gezichtspunten, terwijl David Huykes spiegel Quicksilver 

door zijn bolronde vorm zachte krommingen aanbrengt in 
de harde en hoekige wereld eromheen. Diane Steverlynck 
gaat een stapje verder door het spiegelvlak zelf  te manipule-

Zicht op de tentoonstelling ‘Reflections’, 2014-2015, Design Vlaanderen Galerie, Brussel

Diane Steverlynck

Double, 2009. Foto: Frederik Vercruysse
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Attitudes   09.01—12.02.2015

Joseph Beuys, Marinus Boezem,  
John Cage, Leo Copers, Peter De Cupere,  

Jan Dibbets, Jef Geys, Hans Haacke,  
Maria Ikonomopoulou, Tetsumi Kudo, Guy Mees, 

Ana Mendieta, Roger Raveel, Panamarenko,  
Pascale Marthine Tayou,  

Ger Van Elk, Reinaart Vanhoe,  
Lawrence Weiner, Lois Weinberger

Architecture   27.02—26.03.2015

Art-ivism   10.04—12.05.2015

Cultuurcentrum Strombeek, Gemeenteplein z/n,  
1853 Strombeek-Bever, www.ccstrombeek.be 
Openingsuren: ma-za 10-22u, zo 10-18u 
Gratis toegang
Openbaar vervoer vanaf Brussel Noord-/ 
Zuidstation en Brussel Centrum: Tram 3 (Esplanade)

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

nikolaas demoen
l’homme qui marche
Posture editions n° 14:
in courtesy of the unknown

1 - 15 feb. 2015 / s.m.a.k. Gent
opening zo. 1 feb. 2015 - 11u

www.posture-editions.com — www.smak.be

posture
editions

P/////AKT
ZEEBURGERPAD 53

1019 AB  AMSTERDAM
PAKT.NU

PAKT Platform for contemporary art invites you to:  
O p m e r k z a a m h e i d s s p a n n e  , a solo exhibition 

by   B r a m  d e  J o n g h e   . ---------------------------

The exhibition opens S a t u r   day  2 1 . 0 2 . 1 5 

at  2 0  hrs and finishes   S u n   day  2 2 . 0 3 . 1 5 

and can be visited  T h u r s  day through S u n  day, 

from  1 4  until  1 8  hrs. ------------------------------
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ren. Ze verdeelt de kleine ovalen wandspiegel Double in twee 
ongelijke delen door een verticale knik, waardoor het spie-
gelbeeld wordt verdubbeld. De kijker ziet zichzelf  tweemaal. 
Danny Venlet breekt op zijn beurt het effen smetteloze spie-
gelvlak door zijn wandspiegel Dots te voorzien van een 
patroon van ronde uitsparingen, die verlicht worden met 
blauwe ledlampjes. Het is alsof  je in het midden van een 
sneeuwstorm bent beland.
 De glanzende ontwerpen van Xavier Lust gebruiken de 
schittering van het licht om hun aanwezigheid in de ruimte 
te affirmeren. Zijn Archiduchaise is een stoel van gepolijst 
metaal waarvan het onderstel geïnspireerd is op een 
17e-eeuwse hoepelrok. Als een troon belooft het object de 
gebruiker status te verlenen. Sommige objecten lijken door 
hun spiegelend oppervlak op te lossen in de ruimte. De 
bovenkant van Ben Stroms’ schraagtafel In Vein bestaat uit 
een marmeren plaat, terwijl de onderkant bedekt is met een 
spiegelende glazen laag. Deze laag is onzichtbaar wanneer 
het blad op de schragen ligt, maar in gedemonteerde vorm 
functioneert de plaat als een spiegel leunend tegen de muur, 
of  als een decoratief  element. Het glanzend oppervlak ver-
hult het massieve marmer en transformeert de robuuste 
tafel tot een ongrijpbare verschijning. Van een heel apart 
kaliber is het spiegelend vormenspel van Xavier De 
Clippeleir. Hij presenteert geen eindproduct, maar een 
onderzoek naar het wiskundige wonder van transforme-
rende veelvlakken, in de vorm van een twaalfvlak met rib-
ben uit glanzend staal. De indrukwekkende sculptuur is 
haast transparant en kan dankzij scharnieren die op de rib-
ben bevestigd zijn tot een kubus worden omgetoverd.
 De tentoonstelling wordt, net zoals in Milaan, ingepast in 
de industriële geschiedenis van België. Zo wordt een ver-
band gelegd met twee Franstalige Belgische ingenieurs, 
Emile Fourcault en Emile Gobbe, die vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog een methode ontwikkelden voor het verticaal 
trekken van vlakglas en daarmee de industrialisatie van de 
Belgische glasindustrie in gang hebben gezet. Afgezien van 
deze verwijzing naar de Belgische industriële erfenis, die 
overigens enkel vluchtig in de introductietekst wordt aan-
gestipt, zijn er nauwelijks sporen van een Belgisch identi-
teitsdiscours te bekennen. Nochtans zou je dit wel verwach-
ten als je het motto ‘Belgium is Design’ hoort. 
 In de perstekst wordt gesteld dat de tentoonstelling ‘een 
pleidooi richting duurzaamheid’ houdt, en wel omdat ze 
zou ingaan tegen ‘iedere vorm van tijdgebondenheid en 
trendiness’ en ‘emoties’ zou oproepen bij de toeschouwer. 
Hoe ‘tijdloos’ dit design is en hoe snel de emoties van de toe-
schouwer zullen bekoelen, moet nog blijken. Het verticaal 
trekken van vlakglas is overigens allesbehalve een klimaat-
neutrale operatie; ‘duurzaamheid’ is in dat opzicht wel de 
laatste kwalificatie die je aan deze glanzende objecten kan 
toedichten. Het lijkt er dus sterk op dat het begrip ‘duur-
zaamheid’ als een modieuze term wordt ingezet om de 
(vluchtige) actualiteitswaarde van de tentoonstelling op te 
krikken, en niet als een selectiecriterium dat haar coheren-
tie verschaft. Daarnaast is het jammer dat de dubbele bete-
kenis van de tentoonstellingstitel Reflections – weerspiege-
lingen en beschouwingen – niet wordt waargemaakt en er 
nauwelijks tot reflectie wordt opgeroepen. Tot slot blijft het 
onduidelijk wat deze specifieke verzameling spiegelende 
voorwerpen geschikt maakt om het Belgische verhaal op de 
Triënnale te vertellen. Katarina Serulus

p  Reflections, tot 7 februari 2015 in Design Vlaanderen 
Galerie, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel (02/227.60.68; 
http://designvlaanderen.be).

Aanwinsten
Stedelijk Museum Amsterdam en Van Abbemuseum 
verwerven gezamenlijk vier werken van Hito Steyerl. 
Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum 
hebben met steun van het Mondriaan Fonds gezamenlijk 
vier werken van de Duitse kunstenaar, schrijver, filmmaker 
en performer Hito Steyerl aangekocht voor hun collectie: de 
video-installatie Adorno’s Grey (2012) en de videotrilogie 
November (2004), Lovely Andrea (2007) en Abstract (2012). 
Hito Steyerl (°1966) wordt gezien als een van de meest uit-
gesproken artistieke persoonlijkheden van vandaag. Het 
belang van Steyerl binnen de hedendaagse kunst ligt zowel 
bij de thema’s die zij adresseert als bij de bijzondere manier 
waarop zij verschillende disciplines (documentairefilm, 
videokunst, performance, schrijverschap, theoretisch 
onderzoek) combineert. In haar werk speculeert Steyerl 
over urgente, eigentijdse thema’s zoals de invloed van inter-
net en digitalisering op het dagelijks leven.

Publicaties
Gustave Courbet. Gustave Courbet had geen kunstcriti-
cus nodig om een compliment te krijgen. ‘Ik kan zelfs ste-
nen laten denken’, zo heeft hij ooit zijn talent gedefinieerd. 
John Berger haalde de uitspraak aan in zijn essay Courbet 
and the Jura uit 1978. Volgens hem kwam het meeste waar-
devolle en krachtige werk van Courbet tot stand in de peri-
ode tussen 1848 en 1856. Berger voerde het oeuvre terug 
tot Courbets jeugd in de Jura, de regen- en rotsachtige regio 
waarnaar de schilder, die in Parijs aan zijn reputatie en 
ontwikkeling werkte, regelmatig voor langere periodes 
terugkeerde. Water komt op tweederde van zijn schilderij-
en voor, stelde Berger vast, en alles wat hij schildert, heeft 
een zekere waterige kwaliteit, alsof  het onder water geschil-
derd is. De rotsen, rotshellingen en stenen zijn nauwelijks 
te tellen. Voor Courbet had de realiteit de kwaliteit van een 
rotsgezicht, of, anders gezegd, hij maakte nauwelijks 
onderscheid tussen de steen die hij schilderde of  het zelf-
portret waarvoor het als achtergrond diende. Berger 
noemde Courbet ‘de laatste grote meester’ en gaf  hem tege-

lijk de eer een van de eerste modernisten te zijn: ‘He learnt 
his prodigious skills in handling paint from the Venetians, from 
Rembrandt, from Velasquez, from Zurbaran and others. As a 
practitioner he remained traditionalist. Yet he acquired the skills 
he did, without taking over the traditional values which those 
skills have been designed to serve. One might say he stole his 
professionalism.’
 Eerder al had T.J. Clark het interval 1848-1856 als bloei-
periode afgebakend in The Image of  the People (1973), een 
studie naar Courbets ontwikkeling als kunstenaar als 
gevolg van de politieke strijd rond 1848. Het is de periode 
van zijn gepropageerde realisme, met als onbetwist hoogte-
punt Een begrafenis in Ornans. Clark liet zien wat voor sociale 
en politieke spanningen op dat doek allemaal worden opge-
roepen en zichtbaar gemaakt, spanningen die nog explicie-
ter werden doordat Courbet zijn eigen (bourgeois)familie 
een belangrijke rol in het tafereel toebedeelde. Voor Clark 
waren de latere landschappen de antithesis van dit met 
reële figuren gevulde doek; hij sprak van formulewerk en 

Jo Ractliffe
Exposition du 25 janvier au 29 mars 2015
Tentoonstelling van 25 januari tot en met 29 maart 2015

After War

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

November, 2004, videostill
Courtesy Galerie Wilfried Lentz, Rotterdam

Gustave Courbet

La Rencontre (Bonjour Monsieur Courbet), 1854, Musée Fabre, Montpellier  
© Musée Fabre, Montpellier Agglomération / Frédéric Jaulmes

Gustave Courbet

La Vague, ca. 1869
Brooklyn Museum of  Art, New York, Gift of  Mrs. Horace Havemeyer
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Open day1

Sandberg Instituut2

1
   2:00 –7:00 PM 

Thursday February 5, 2015
 Fred. Roeskestraat 98, Amsterdam

2
   Masters in Art and Design 

Part of Gerrit Rietveld Academie Amsterdam

3
  Permanent departments

4 
 Temporary programmes

 www.sandberg.nl

Fine Arts, Dirty Art Department,  
Design, Studio for Immediate Spaces,  
Critical Studies.3

School of Missing Studies,  
Material Utopias, Cure Master,  
Designing Democracy, System D Academy,
Materialisation in Art and Design.4

Subsidie Tijdelijke 
Kunstprojecten

  1e tranche 2015

Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas investeren samen in kunst die 
 bijdraagt aan een divers, levendig en vernieuwend kunstklimaat in 
Amsterdam-Zuid. Kunstenaars en kunstinstel lingen uit alle disciplines 
worden uitgenodigd subsidie aan te vragen voor  tijdelijke kunst-
projecten in Zuid. 

Subsidie wordt alleen verstrekt voor nieuwe projecten van bijzondere 
artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Met name worden projecten verwelkomd, 
die niet alleen in tijdsduur, maar ook naar inhoud en vorm het begrip  
‘tijdelijkheid’ als uitgangspunt kiezen.

De keuze voor een locatie in Amsterdam-Zuid, buiten of binnen, is vrij;  
wel moet de locatie openbaar toegankelijk zijn. 

Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas stellen per jaar € 140.000,– beschikbaar  
voor gemiddeld 20 kunstprojecten. Bij een projectbegroting hoger dan  
€ 10.000 moet sprake zijn van cofinanciering. 

De Adviescommissie voor de Kunst Zuid beoordeelt de subsidie-
aanvragen artistiek-inhoudelijk en productioneel.

Sluitingsdatum en aanvraagformulier
31 maart is de eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen. 
Meer informatie, zoals over voorwaarden, eerder gehonoreerde projecten,  
en het aanvraagformulier kunt u  vinden op www.zuid.amsterdam.nl/ 
kunst_en_cultuur/subsidie_tijdelijke/

C o n t e m p o r a r y  a r t  a w a r d 
f o r  p a i n t i n g  a n d  d r a w i n g 

AustriA, Belgium, luxemBourg, NetherlANds, 
NrW / germANy ANd sWitzerlANd

online application: 12 January – 12 February 2015
www.strabag-artaward.at

CO WESTERIK 
SCHILDERIJEN/  NOTITIES 

100 afbeeldingen op groot formaat 
met voor het eerst de ideeschetsen 
en quotes uit Westerik's werkdagboeken

Tekst: Hans den Hartog Jager, Véronique Baar

Verspreiding EXHIBITIONS INTERNATIONAL
orders@exhibitionsinternational.be
ISBN  97890 821939 0 9
NUR  642
    € 39,95



De Witte Raaf  – 173 / januari – februari 2015 Ondertussen 21

besteedde er amper een alinea aan. Eindverdict: ‘The palette 
knife takes over, the things themselves are lost.’
 Deze visie op Courbet heeft in de loop van de jaren tegen- 
en medestanders gekend. Linda Nochlin besprak in een van 
haar essays, verzameld in Courbet (2007), de twee oppone-
rende kampen onder kunsthistorici: enerzijds zij die oor-
deelden dat Courbet in zijn latere landschapskunst zijn ziel 
aan de markt verkocht door vooral op bestelling te werken, 
anderzijds degenen die meenden dat het landschap aan 
Courbet de mogelijkheid bood op een verdekte manier kri-
tiek te leveren op de politieke repressie van het Tweede 
Keizerrijk. Nochlin zelf  pleit voor de nuance, en onder-
scheidt het zwakke van het sterke genrewerk. Le Coup de 

vent uit 1865 (‘a kind of  made-to-order pastiche of  tasty motifs 
and slipshod brushwork’) behoort voor haar tot de eerste, La 
Vague (1869) en La Source de la Loue (1864) tot de laatste 
categorie. 
 In de tentoonstelling die de Fondation Beyeler aan het 
oeuvre van Gustave Courbet wijdt, zijn de door Nochlin 
genoemde sterke én zwakke werken aanwezig, wat wijst op 
een positieve inschatting van de latere periode. Het oeuvre 
wordt als één samenhangend geheel gepresenteerd, en over 
de landschappen wordt gesteld dat ze Courbet de mogelijk-
heid boden om zijn ‘artistic individuality’ te tonen, al wordt 
daar wel de volgende opmerking aan toegevoegd: ‘They also 
sold well.’ 

Curator Ulf  Küster stelde zichzelf  voor aanvang een andere 
vraag: waarom biedt een museum voor moderne kunst een 
plaats aan Courbet, een kunstenaar die toch zijn wortels ver 
in de negentiende eeuw heeft? Het antwoord van Küster 
luidt dat Courbet een eerste avant-gardist is. Over deze defi-
nitie valt te twisten. T.J. Clark noemde Courbet in 1973 juist 
het voorbeeld van een kunstenaar die aan het avant-gardis-
me, ‘an institutionalized variant of  everyone’s gambit’, ont-
snapte. Küster spreekt ook van een schilder die van de pro-
vocatie een wapen heeft gemaakt en werk schept met het 
karakter van een manifest. Een voorbeeld van een schilderij 
met manifestkarakter in de tentoonstelling te Basel is La 
Rencontre (1854), een portret waarop Courbet zich in de 
traditie van de populaire iconografie afbeeldt als een rond-
trekkende kunstenaar; buiten op het land ontmoet hij de 
kunstverzamelaar Albert Bruyas en diens assistent. De 
mecenas wordt in de schaduw geplaatst en een kop kleiner 
afgebeeld dan de artiest zelf.
 Küster prijst ook het vernieuwende gebruik van het palet-
mes door Courbet, waar schilders als Paul Cézanne en 
Adolph Menzel bewonderend over spraken. Ook Gerhard 
Richter, aan wie onlangs nog een overzichtstentoonstelling 
in Beyeler werd gewijd, zou putten uit de technische inno-
vatie van Courbet, al gebruikt Richter geen paletmes, maar 
een wisser (zo eentje die ook glazenwassers gebruiken) om 
zijn meer abstracte doeken vorm te geven.
 Het eindpunt en ook wel de telos van de tentoonstelling – 
daar waar het overzicht met de naakten, de golven, de vele 
grotten en de dubbelzinnige bloemstillevens naartoe werkt 
– is het uit het Musée D’Orsay overgekomen L’Origine du 
monde. De Egyptische diplomaat Khalil-Bey bestelde het 
schilderij in 1866 bij Courbet, wellicht, zo merkt Laurence 
Madeline in de catalogus op, om als ex voto te fungeren in 
een poging van syfilis te genezen; de diplomaat was voor 
een medische behandeling naar Parijs gekomen. Het schil-
derstuk belandde via een Hongaarse verzamelaar in han-
den van Jacques Lacan, die bij zijn vriend André Masson 
meteen een tweede doek bestelde, Terre érotique, dat dienst-
deed als paneel om Courbets werk aan het gezicht te ont-
trekken. Ook Khalil-Bey had het schilderij in zijn tijd bedekt; 
het ging schuil onder een groene sluier, berichtte Maxime 
Du Camp. In 1988 werd het voor het eerst openbaar 
getoond, in 1995 kreeg het een ereplaats in het museum in 
Parijs. 
 Wat is nu de betekenis van dit schilderij van het onderli-
chaam van een vrouw met gespreide dijen en een met 
schaamhaar bedekte venusheuvel en zichtbare vulva? Het 
gaat hier om verhullen en onthullen, en dus om het wezen 
van de kunst, merkt Küster voorzichtig op. Auguste Belloc 
maakte in 1860 naaktfoto’s met exact dezelfde afsnijding 
voor de stereoscoop. Marcel Duchamp produceerde hon-
derd jaar later een eigen kijkdoosvariant, getiteld Étant 
Donnés. Wie een audiogids in Beyeler huurt, wordt door een 
mannenstem aangespoord wat dichterbij te komen staan, 
dat mag gerust.  Daniël Rovers

p Gustave Courbet, 7 september 2014 – 18 januari 2014, 
Fondation Beyeler, Baselstrasse 101, 4125 Basel 
(061/645.97.00; www.fondationbeyeler.ch).
p De catalogus Gustave Courbet (red. Ulf  Küster) werd in 
2014 uitgegeven door Fondation Beyeler & Hantje Cantz 
Verlag, Zeppelinstraße 32,  73760 Ostfildern (0711/4405-
200; www.hatjecantz.de).

Gustave Courbet 

Source du Lison, 1864, privéverzameling. Foto: Paul Mutino

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 aanschaffen in het Frans 
Masereel Centrum of bestellen via thomas@dewitteraaf.be 
Of u stort € 68 op rek. nr. BE33 4222 1816 1146 (voor 
België) en NL73 TRIO 0784 9288 35 (voor Nederland)  
met de vermelding ‘Editie Gert Verhoeven’.
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Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma

235 inside / outside armin linke 80 p 17 x 23 cm € 20.00 isbn 978-94-91843-28-0 2015

234 Games are forbidden in the labyrinth Javier téllez 192 p 14 x 20.5 cm € 15.00 isbn 978-94-91843-29-7 2015

233 le tapis (fair use) Pierre leguillon leporello 22 x 22 cm € 15.00 isbn 978-94-91843-27-3 2015

232 Ramya Petra stavast 224 p 17.5 x 24.5 cm € 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 sold out 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
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Nieuwe publicaties

• Michelle Piranio / Jeremy Sigler (red.). Carl Andre. 
Sculpture as Place, 1958 – 2010. New York / London: 
Dia Art Foundation / Yale University Press, 2014.  
400 blz. ±400 afb. ISBN 978-0-300-19171-4

Nog tot 2 maart 2015 is in Dia: Beacon, New York een over-
zichtstentoonstelling te zien van het werk van Carl Andre 
(°1935). Deze Amerikaanse kunstenaar is vooral bekend voor 
zijn minimalistische vloersculpturen. Vele bezoekers van musea 
voor moderne kunst hebben ooit voor het dilemma gestaan of  
men nu over deze floor pieces mag wandelen of  niet. Het ant-
woord is ja. Sinds de vroegste presentaties in 1967 vond Carl 
Andre dat het bewandelen van de werken de waarneming ervan 
vervolledigde. Maar het oeuvre van Carl Andre omvat veel meer 
dan deze overbekende werken en dat is precies wat de tentoon-
stelling en de publicatie duidelijk willen maken. Het lijvige boek 
begint prompt met 224 pagina’s afbeeldingen, die het volledige 
oeuvre evoceren. Hier zien we hoe Carl Andre aanvankelijk 
beïnvloed was door Brancusi, de beeldhouwer die voor het eerst 
de sculptuur ontdeed van zijn sokkel. Vanuit deze artistieke 
innovatie reduceert Carl Andre het beeldhouwwerk verder tot 
pure materie, die zich enkel nog verhoudt tot de ruimte. In de 
genoemde beeldsectie zijn ook de onbekende typewriter poems 
opgenomen. Ook hier reduceert Carl Andre de taal tot louter 
materiaal: niet meer dan woorden en letters, die dikwijls in 
seriële of  modulaire groepen georganiseerd zijn. Nog minder 
bekend zijn de Dada Forgeries (dadavervalsingen) die hij assem-
bleerde met gevonden voorwerpen. De tweede helft van deze 
publicatie bevat 13 essays van onder anderen Philippe Vergne, 
Vincent Katz en Anne Rorimer. Bij het lezen ervan krijgt men 
algauw de indruk dat de auteurs elkaar voor de voeten lopen.  
De situering van en reflectie op het minimalistische werk is vaak 
interessant, maar halverwege het tekstgedeelte slaat de herhaling 
toe. Verder bevat het boek een 15 pagina’s tellende, door Manuel 
Cirauqui samengestelde biografie, een bibliografie, een index en 
de checklist van de tentoonstelling. Opvallend is dat slechts een 
minderheid van de werken uit de tentoonstelling in de publicatie 
wordt afgebeeld. Maar de tentoonstelling komt naar Europa en 
men kan de ontbrekende werken de komende jaren zien in 
Madrid (Reina Sofia), Berlijn (Nationalgalerie im Hamburger 
Bahnhof) en Parijs (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris).

• Bernhard Ridderbos. Schilderkunst in de Bourgondische 
Nederlanden. Leuven: Davidsfonds Uitgeverij, 2014. 
328 blz. ISBN 978-90-5908-543-5
Deze nieuwe publicatie over de Vroegnederlandse schilderkunst 
is een solide wetenschappelijk werkstuk. De Nederlandse auteur 
verwijst in zijn inleiding naar twee voorgangers met wie hij in 
zijn teksten in discussie treedt. Vooreerst kijkt hij mee door de bril 

van Johan Huizinga, die in zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919) 
een erg esthetische, bijna vitalistische kijk etaleerde op de 
Vlaamse Primitieven (een term die in het boek van Bernhard 
Ridderbos niet wordt gebruikt). Daarnaast verhoudt hij zich ook 
tot de bijzondere zienswijze van Erwin Panofsky, die in 1953 
Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character publiceerde. 
Panofsky keek naar de Vroegnederlandse schilderijen als tafere-
len volgestopt met verborgen symbolen. Vanuit deze verschil-
lende perspectieven zoekt Bernhard Ridderbos een tussenweg. 
Tegelijk onderzoekt hij de historische context van de werken. Zo 
gaat hij de biografieën van de opdrachtgevers na, om hun motie-
ven voor de opdrachten te achterhalen of  te onderzoeken wat 
hun invloed was op de inhoud van de panelen. Door de sociale, 
politieke en economische context te schetsen, plaatst hij de 
werken in een ander daglicht. Bovendien herkent hij in verschil-
lende details het ontstaan van een artistiek bewustzijn bij de 
kunstenaars, waarmee hij een link maakt met de Renaissance.  
Het boek bevat tien hoofdstukken waarvan er zeven toegespitst 
zijn op één enkel werk (onder andere Het Lam Gods van Hubert en 
Jan Van Eyck, Het oordeel van Cambyses van Gerard David en  
De Man van Smarten van Geertgen tot Sint Jan). In de drie andere 
hoofdstukken behandelt Bernhard Ridderbos enkele schilders 
thematisch: zo spreekt hij over het ritme bij Rogier van der 
Weyden, de moderne devotie bij Hugo van der Goes en de waar-
dige ernst en diepe vrede bij Hans Memling. De beeldredactie van 
het boek is opvallend verzorgd met veel details en visueel vergelij-
kingsmateriaal, dat telkens op de juiste plek is aangebracht, 
waardoor de lezer niet te veel moet bladeren. Sommige werken 
zijn verschillende keren gereproduceerd, wat het leescomfort nog 
verhoogt. De auteur is uitstekend op de hoogte van de recentste 
ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. Zijn boek is 
dus uiterst geschikt om de lezer te updaten over de Vlaamse 
Primitieven.  

• Joan Rothfuss. Topless Cellist. The Improbable life of  
Charlotte Moorman. London: The MIT Press, 2014.  
448 blz. 100 afb. ISBN 978-0-262-02750-2

Als leerling van John Cage was de Koreaanse videokunstenaar 
Nam June Paik ook bezig met de nieuwste experimenten in de 
muziek. Volgens hem waren sex en erotiek vanzelfsprekend 
aanwezig in de geschiedenis van de beeldende kunst en litera-
tuur, maar eigenaardig genoeg niet in de muziekgeschiedenis. 
Toen hij in 1964 Charlotte Moorman ontmoette, zag hij de kans 
schoon om daar iets aan te veranderen. Charlotte Moorman 
(1933-1991) was een klassiek geschoolde celliste, die in 1957 
naar New York was gekomen om haar studies te voltooien. Ze liet 
daarvoor haar geboortestad Little Rock achter zich, waar ze in 
1952 de Little Rock’s Miss City Beautiful had gewonnen; een niet 
te onderschatten detail in haar biografie. In New York kwam ze 
snel in contact met componisten en muzikanten van de toenma-
lige avant-garde, zoals John Cage, Edgar Varèse, Morton Feldman 
en Frederic Rzewski. Maar het was de samenwerking met Nam 

June Paik die haar uiteindelijk op de internationale podia bracht. 
De beelden waarop Charlotte Moorman naakt achter de cello zit 
of  TV Bra for Living Sculpture van Nam June Paik uitvoert zijn 
overbekend. Minder bekend is dat Charlotte Moorman vanaf  
1963 tot 1980 het Annual New York Avant Garde Festival organi-
seerde, dat in de laatste jaren duizenden mensen op de been 
bracht. Deze nieuwe biografie van Joan Rothfuss bevat de pro-
grammering van de vijftien festivals, en de lijst van de deelne-
mende componisten en uitvoerders oogt indrukwekkend. Al even 
imponerend om zien is op welke verschillende locaties in New 
York het festival plaatsvond. Charlotte Moorman had naast haar 
artistieke kwaliteiten ook een organisatietalent. Ze wist direc-
teurs en politici moeiteloos te overtuigen om private of  publieke 
locaties ter beschikking te stellen, terwijl alle grote componisten 
en muzikanten graag op haar uitnodiging ingingen. 
 Charlotte Moorman was een charismatisch figuur, die vond 
dat experimentele muziek voor een zo groot mogelijk publiek 
gespeeld moest worden en dit ook wist waar te maken. Ze 
beschermde haar artistieke onafhankelijkheid onder andere door 
zich nooit voor de kar van het feminisme te laten spannen en 
nooit op te treden onder de ‘vlag’ van Fluxus, hoewel ze dikwijls 
met Fluxuskunstenaars werkte. Het knappe aan deze biografie is 
dat de lezer de indruk krijgt dat hij Charlotte Moorman uit de 
eerste hand leert kennen, terwijl de auteur haar nooit ontmoet 
heeft. Maar Joan Rothfuss sprak wel een heel aantal mensen die 
konden getuigen over haar optredens, presence, artistieke volhar-
ding en overtuigende onderhandelingsstrategieën. Yoko Ono, die 
een korte inleiding schreef, noemt Charlotte Moorman een 
‘beatnik girl who had great fun’.

• Thomas Ruff. Zeitungsfotos. Zürich: Bookhorse, 2014. 
800 blz. 400 afb. ISBN 978-3-9523391-5-2 

Grof  gerasterde zwart-witfoto’s uit kranten waren voor sommige 
kunstenaars belangrijk materiaal om mee aan de slag te gaan: 
denk aan de vroege kunstwerken van Andy Warhol, Sigmar 
Polke of  Gerhard Richter. Maar ook nu nog laten kunstenaars 
zich graag verleiden om te werken met dit ruwe drukwerk. Zo 
verzamelde de Duitse fotograaf  Thomas Ruff  in de jaren 80 
duizenden krantenfoto’s. In 1990 maakte hij hieruit een selectie 
van 400 beelden. Hij herfotografeerde ze in kleur en ontwikkelde 
de nieuwe foto’s op dubbel formaat. Deze reeks Zeitungsfotos 
presenteerde hij op de muur. Nu, meer dan twintig jaar later, is er 
een kunstenaarsboek verschenen waarin Thomas Ruff  dit werk 
opnieuw onder handen neemt. Hij herfotografeerde de beelden 
nogmaals, maar nu in zwart-wit, en drukte ze af  op een getinte 
ondergrond. De beeldselectie is zeer subjectief  en zonder inhou-
delijke samenhang. De presentatie in het boek is beredeneerd en 
afstandelijk. De beelden zijn genummerd van 1 tot 400, en enkel 
afgedrukt op de rechterpagina’s. Op de linkerpagina’s zijn telkens 
het nummer en de afmetingen te lezen. Deze seriële en isolerende 
opsomming vervreemdt de foto’s nog meer van hun originele 
context, waardoor ze met een andere blik kunnen worden 
bekeken.

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

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

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Netwerk Museum’ – Maria Blondeel 
& Michael Vorfeld, Kelly Schacht, Stevie 
Wishart, Justin Benett, Leen Voet… [tot 
6/3] ❑ ‘Orkest!’ – Oliver Beer, Rubén 
D’hers, Nicolas Field, Julian Sartorius, 
Michael Schmid, Konrad Smolenski, 
Rutger Zuydervelt [tot 6/3] ❑ ‘I am not 
here, but you know it’s me!’ – Heribert 
Friedl [tot 6/3]

Antwerpen

Antwerp Art Weekend
www.antwerpart.be – info@antwerpart.be 
❑ ‘Manifestatie voor hedendaagse 
beeldende kunst in Antwerpen: eerste 
editie’ [29/1 tot 1/2]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Marco Tirelli [tot 21/2]  
❑ Yuko Nasaka [12/3 tot 25/4]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ ‘Waiting For Falkor’ – Michèle Matyn 
[29/1 tot 14/3]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘StadBuitenStad’ – Michiel Dehaene, 
Jean Bernard Koeman, Tom Naegels,  
Rob Vandevelde, Christoph Grafe [27/2 
tot 7/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
za-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘What Happens to Matter’ – Arpaïs 
Dubois – Paul Gees [tot 1/2]  
❑ ‘Little Hisk group show’ – Francis 
Denys, Katerina Undo [29/1 tot 1/2]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘The Image Generator. Een project van 
Extra City, Lokaal 01, 0090 en Kunst/
Werk’ – Marc Vanrunxt, Erki De Vries/ 
Pieter Huybrechts/ Kris Delacourt, 
Moniker/Officespace (Eric Thielemans/ 
Vaast Colson), Koenraad Dedobbeleer, 
Karl Philips… [29/1 tot 1/2]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Shooting Range. Fotografie in de 
vuurlinie?’ [tot 1/2]  
❑ ‘Mediterranean. The Continuity of 
Man’ – Nick Hannes [tot 1/2]  
❑ ‘Dzogchen’ – Vincent Delbrouck [tot 
1/2] ❑ ‘The Precision of Silence’ – 
Jeffrey Silverthorne [20/2 tot 8/6]  
❑ ‘La Traversée’ – Mathieu Pernot [20/2 
tot 8/6] ❑ ‘Deposit’ – Yann Mingard 
[20/2 tot 8/6]

G262 / Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Geometric Abstractions’ – Ilse 
D’Hollander, Svenja Deininger, Charlotte 
Posenenske [23/1 tot 8/3]

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 1/2]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘Tegen de muur’ – Kamagurka en Herr 
Seele [25/1 tot 8/3]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 
gsm: 0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ ‘Hybriden’ – Reinoud van Vught [tot 
1/2] ❑ ‘Jan Henderikse meets Bernard 
Aubertin’ [tot 1/2] ❑ ‘ZERO’ – Armando, 
Aubertin, Henderikse, Hoeydonck, 
Uecker, Schoonhoven, Spoerri [8/2 tot 
21/3]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ ‘Monumentum’ – Renato Nicolodi 
[29/1 tot 28/2]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘The Transformation’ – Veronika Pot 
[tot 21/2] ❑ ‘Here be lions’ – Isabel 
Miquel Arques [5/3 tot 25/4]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen: Tour de France. Van 
Alexandre Cabanel tot Ossip Zadkine’ 
[31/1 tot 30/8]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Panamarenko Universum’ [tot 29/3] 
❑ ‘Wout Vercammen/A well-considered 
idea of an exhibition in 3 parts. 
Aflevering 2: Belgische werken en 
woordschilderijen – curator: Frank 
Hendrickx’ [tot 15/2] ❑ ‘LODGERS #1 
MER. Paper Kunsthalle (Gent)’ [1/2 tot 
19/4] ❑ ‘Op de bodem van de hemel’ – 
Ricardo Brey [6/2 tot 10/5] 

❑ ‘Wout Vercammen/A well-considered 
idea of an exhibition in 3 parts. 
Aflevering 3: Postdadaïstisch en ander 
werk dat niet past in Aflevering 2 tot 
heden – curator: Ronny Van de Velde’ 
[19/2 tot 15/3]

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

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, avery, Fyt, 
Jordaens, De Heem, Dürer, Schongauer… 
[tot 22/2]

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 31/1]

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]

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]

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Clouds’ – Daisuke Yakota [29/1 tot 
11/4]

Stilll
Laar 12 – 0485 49 32 04 
wo-za 14-18u
❑ ‘A specter from the land of If #3. 
Group show’ – Thomas Bernardet, David 
Debeyter, Ward Heirwegh, Charlotte 
Lybeer, Alda Snopek… [tot 20/2]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Anton Henning [tot 24/1] 
❑ ‘Run for the Roses, group show’ – 
Adrian Ghenie, George Grosz, Kati Heck, 
Tomasz Kowalski, Edward Lipski, Rinus 
Van de Velde [29/1 tot 7/3] 
❑ Jonathan Meese [12/3 tot 25/4]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30 za 13-18 (of op 
afspraak)
❑ ‘Noumenal Menagerie’ – Simon 
Davenport [30/1 tot 28/2] ❑ Jóhanna 
Kristbjörg Sigurðardóttir [8/3 tot 28/3]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Root and Branch’ – Mircea Suciu 
[21/1 tot 28/2] ❑ ‘Works on Paper II’ 
– Luc Tuymans, Marlene Dumas, 
Johannes Kahrs, Jockum Nordström 
[21/1 tot 28/2] 
❑ Grace Schwindt [11/3 tot 18/4] 
❑ Dirk Braeckman [11/3 tot 18/4]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘The Lost Art of Keeping a Secret’ – 
Roeland Tweelinckx [25/1 tot 8/3]

Brugge

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

Erasmus’s – Utopia Contrast Art 
Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Karha Nizharadze – 
Kurt Peiser [tot 8/2]

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

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
avenudejette.blogspot.com
❑ ‘Operation Theatre. OPENING – to be 
visited on announced timeframes when a 
performance takes place’ – Suchan 
Kinoshita [14/3]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Si tu veux voir le monde, ferme tes 
yeux’ – Herman Asselberghs, Pascal 
Baes, Manon de Boer, Florian Gwinner, 
Eric Pauwels, Maurice Roquet, Krassimir 
Terziev [8/2 tot 5/4]

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]

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

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 12h tot 18h za 12-19u
❑ ‘The Future = Beurssc5ouwburg’ – 
Wim Wauman, Karen Vermeren, Floris 
Vanhoof, Lieven Segers, David Helbich… 
[5/2 tot 30/5]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘In Silence’ – Gilbert Fastenaekens 
[5/2 tot 29/3]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Continuum of Repair: The Light of 
Jacobs Ladder’ – Kader Attia [tot 22/2] 
❑ ‘Timboektoe Renaissance’ [tot 22/2] 
❑ ‘Faces Then. Renaissanceportretten uit 
de Lage Landen’ [6/2 tot 17/5] ❑ ‘Faces 
Now. Europese portretfotografie sinds 
1990’ [6/2 tot 17/5] ❑ ‘Visionary 
Structures. From Johansons to Johansons’ 
[13/2 tot 31/5] ❑ ‘The Limp of A Letter’ 
– Ola Vasiljeva [13/2 tot 31/5] 
❑ ‘Het rijk van de Sultan. De Ottomaanse 
Oriënt in de kunst van de Renaissance’ 
[27/2 tot 31/5] ❑ ‘We-Traders. Ruil crisis 
voor stad’ [5/3 tot 9/4]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘They did make a monkey curry’ – 
Saskia Pintelon [21/1 tot 14/2]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ Emilio Lopez-Menchero & Esther 
Ferrer [tot 29/3] ❑ Grégoire Motte & 
Eléonore Saintagnan [tot 25/1] 
❑ Roberta Gigante [5/2 tot 29/3]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20 
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u
❑ ‘La mue’ – Exposition Emilia 
Stéfani-Law [28/1 tot 22/3] 
❑ ‘Variations’ – Francisco Supervielle 
[28/1 tot 22/3]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘The Pots of Etablissement’ [tot 8/2]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘After War’ – Jo Ractliffe [25/1 tot 29/3]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Anne Neukamp [tot 31/1] ❑ ‘New 
Painting’ – Peter Joseph [tot 31/1] 
❑ Johannes Wald [6/2 tot 4/4] 
❑ Koen van den Broek [6/2 tot 4/4]

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67 
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ Carsten Höller [tot 24/1] 
❑ Matt Mullican [7/2 tot 14/3]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 12-17u, zo 14-19u
❑ ‘being worried ABOUT NOT being 
worried’ – Sigtryggur Berg Sigmarsson 
[tot 30/1]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ Sara Bjarland [tot 7/3] 
❑ Egon Van Herrewegh [tot 7/3]

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] ❑ ‘Jean Dypréau. 
Kunstcriticus en kunstschrijver’ [tot 25/1] 
❑ ‘Portaels en de roep van de Oriënt 
(1841-1847)’ [10/2 tot 31/5] ❑ Chagall 
[28/2 tot 28/6]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Between what and what not’ – Hreinn 
Fridfinnsson [tot 7/2] ❑ ‘Collecting the 
Alphabet : The Prequel (or how I met 
W)’ – Kelly Schacht [tot 7/2] 
❑ ‘Herbstnebel’ – Chaim Van Luit [tot 7/2]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ Xingjian Gao [26/2 tot 31/5] 
❑ ‘Van affiche tot letter’ – Lucien De 
Roeck (1915-2002) [26/2 tot 31/5]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01 
do-za 14-18u of op afspraak
❑ ‹épidermique› – Jean-Pierre Bredo 
[12/2 tot 11/4]

Office Baroque
Bloemenhofplein 5 – 0484 599 228 
wo-za 11-18u
❑ ‘Sculpturecommunism’ – Jan De Cock 
[ 24/1 tot 7/3]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
1ste za/maand 14-17u
❑ ‘Man in the Mirror’ – Peter Friedl, 
Sterling Ruby, Thomas Ruff, Peter Halley, 
Haroon Mirza, Cosima von Bonin… [tot 
28/10/2017] ❑ ‘Marilyn’ – Philippe 
Parreno [tot 30/1/2016]

Vertigo Art
Hoogstraat 271 
za-zo 11-18u (of op afspraak)
❑ ‘Born like this. Tekeningen in gemengde 
techniek’ – Nina Vandeweghe [tot 8/3]

WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 11-21u
❑ ‘Pierre Leguillon: Het museum van de 
fouten: Hedendaagse kunst en 
klassenstrijd’ – Nicolas Chardon, (SIC), 
Marthe Wéry, Aglaïa Konrad, Willem 
Oorebeek, Valérie Mannaerts… [tot 22/2] 
❑ ‘Body Talk: feminisme, seksualiteit en 
het lichaam in het werk van zes 
Afrikaanse kunstenaressen’ – Zoulikha 
Bouabdellah, Marcia Kure, Miriam 
Syowia Kyambi, Valérie Oka, Tracey Rose, 
Billie Zangewa [14/2 tot 3/5]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Initials’ – Cris Brodahl [tot 14/2] 
❑ Alice Neel [26/2 tot 11/4]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ ‘CHERE: sculpture’ – Esther Kläs 
[30/1 tot 28/2]

Zetel Belfius Bank
Pachecolaan 44 – 02 222 02 50 
derde za/maand 10-16.30 u
❑ ‘De verloofden. De collectie van 
Belfius en S.M.A.K. in dialoog’ – Leo 
Copers, Thierry De Cordier, Jan Van 
Imschoot, Jan Vercruysse [tot 21/3]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Les Arméniens – Images d´un destin 
1906-1939’ [tot 17/5] ❑ ‘Les amazones du 
PKK’ – Colin Delfosse [tot 17/5] 
❑ ‘Women are beautiful’ – Garry Winogrand 
[tot 17/5]

Deurle

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

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Synapsen’ – Isa Melsheimer [tot 
15/2] ❑ ‘IN/VISIBLE’ – Niel Beggs, 
Marguerite Duras, Peter Fischli & David 
Weiss, Joelle Tuerlinckx, Eric Poitevin… 
[8/3 tot 17/5]

Gent

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 28/6] 
❑ ‘Federico Fellini i.s.m. Film Fest Gent’ 
[tot 25/1] 
❑ ‘Blue,see – Mount song – Los Domadores’ 
– Titus Simoens [20/2 tot 29/3]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘We Are Here #3’ [tot 24/1] 
❑ ‘NR. 11:B / Mikromedas Audiovisuele 
Installatie’ – Valery Vermeulen & Gertjan 
Biasino [29/1 tot 1/2]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Bristol Diving School’ – Holly Maries, 
Laura Phillips, Luke Godden, Savannah 
Theis, Tom Prater [tot 15/2] 
❑ ‘Lens na Spinoza I’ – David Bruneel, 
Colette Broeckaert, Sébastian Bonin [tot 
8/2] ❑ Cristina Amelia Candea, Takahiro 
Kudo [tot 15/2] 
❑ ‘Lens na Spinoza II’ – Bram van 
Stappen, Dirk Zoete, Johan de Wilde, 
Patrick Everaert [15/2 tot 1/3] 
❑ ‘Lens na Spinoza III’ – Adriaan 
Verwée, Dirk Zoete, Katrin Kamrau, Wim 
Wauman [8/3 tot 29/3]

Faculteitsbibliotheek Architectuur
Jozef Plateaustraat 22
ma-do 9-18u vr 9-16u
❑ ‘Expolab: Exhibiting Architecture à la 
manière de’ – Rotor [9/2 tot 13/3]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ Emerald Rose Whipple [tot 15/2]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ Christine Marchand [6/2 tot 14/2] 
❑ ‘Nieuwe media-performances’ – Peter 
Beyls-Valery Vermeulen-Phill Niblock 
[20/2 tot 28/2] ❑ ‘La Palma’ – Robbert 
Van Wynendaele [7/3 tot 29/3]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Arcade (London) at Galerie Tatjana 
Pieters’ – Anna Barham, Luca Bertolo & John 
Wallbank [tot 8/2] ❑ ‘Fugere’ – Stefanie 
De Vos [22/2 tot 22/3] ❑ ‘Interpunction 
#8’ – Kostas Sahpazis [22/2 tot 22/3]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Nebenwege’ – Katinka Bock [tot 1/2] 
❑ ‘Fields on a Line’ – Katja Mater [tot 
1/2] ❑ ‘Vibrant Matter – groepstentoon-
stelling ter ere van 5 jaar KIOSK’ – 
Katinka Bock, Matias Faldbakken, 
Valérie Mannaerts, Benoit Platéus, Eva 
Rothschild… [14/2 tot 29/3]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Evi Vingerling & Chaim van Luit [tot 
15/2] ❑ Carole Vanderlinden [8/3 tot 
12/4]

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] ❑ ‘Karakterkoppen. 
Over haviksneuzen en hamsterwangen’ 
[14/3 tot 21/9]

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] ❑ ‘Julia 
Margaret Cameron (1815-1879), pionier 
van de fotografie’ [14/3 tot 14/6]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectieonderzoek III: Kunst in 
Europa na ‘68’ [tot 15/3] 
❑ ‘Sculptures & Drawings 2000-2014’ 
– Berlinde De Bruyckere [tot 15/2] 
❑ ‘Schenking Lois Weinberger’ [tot 15/3] 
❑ Sol LeWitt [14/3 tot 4/10] 
❑ Larry Sultan [14/3 tot 24/5] 
❑ Joris Ghekiere [14/3 tot 24/5]

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] 
❑ ‘De zaak 1534 – een topstuk 
doorgelicht’ [26/2 tot 24/5]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Point de Rencontre’ – Philippe Herbet 
– Frédéric Materne [tot 1/3] 
❑ Paul Gees – Aldo Hamelryck – Jean-
Georges Massart [tot 1/3]

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Solo Vaast Colson’ [24/1 tot 19/4]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Toegepast 19-Time to Unravel’ – 
Franky Larousselle, Judith Mertens, 
Guillaume Neu-rinaudo, Carla Swerts… 
[tot 1/3] 
❑ ‘Panorama’ – Konstantin Grcic [8/2 tot 
24/5]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Futur archaïque’ – Unfold, Stéphane 
Margolis, Atelier Van Lieshout, Kaspar 
Hamacher, Studio Wieki Somers… [25/1 
tot 19/4]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Noli Me Tangere’ – Panamarenko, Jan 
Kersschot, Mathieu Chevallier, Kris 
Burm, Tim Segers i.s.m. Joris van 
Arkel… [tot 5/4]

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]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Suspended. L’oeuvre graphique 
(1989-2015)’ – Luc Tuymans [7/2 tot 
10/5]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
vr-di 11-18u do 11-22u (gesloten op wo)
❑ Markus Schinwald [tot 8/2] 
❑ Ellie Ga [tot 25/1] 
❑ Jessica Warboys [12/2 tot 24/5] 
❑ Peter Buggenhout [13/3 tot 31/5]

Liège

Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 – 04 227 10 95 
wo-za 14-18u
❑ ‘Images volées Peintures & objets – 
1995-2015’ – Pierre Gérard [tot 14/2]

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]

Lommel

Glazen Huis
Dorp 14b – 011 54 13 35 
di-zo 10-17u
❑ ‘Body Talk’ – Katrin Maurer, Rebecca 
Arday, Emma Woffenden, Ilse Van Roy, 
Maria Bang Espersen… [tot 15/3]

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]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘Mixed Emotions’ – Bas Jan Ader, 
Herman Asselbergs, Yael Bartana, 
Marlène Dumas, Ryan Trecartin, Bill 
Viola, Andy Wauman… [14/2 tot 26/4]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘Sampled History’ – Kris Van Dessel 
[tot 15/3]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Aliens’ – Yazan Khalili [15/2 tot 22/3]

Stedelijk Museum Schepenhuis
Steenweg 1 – 015/21.16.02 
di-zo 10-17u
❑ ‘Rik Wouters. Hoogtepunten’ [tot 
31/12/2017]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-zo 10-18u
❑ ‘Van Gogh au Borinage. La naissance 
d’un artiste’ [25/1 tot 17/5]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 
064 21 21 93 
di-zo 10-17u
❑ ‘L’Ombilic du rêve’ – Félicien Rops, 
Max Klinger, Alfred Kubin, Armand 
Simon [28/2 tot 31/5]

Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25 
12-18u
❑ ‘Peinture partagée. Une collection 
d’art abstrait wallon’ – Jo Delahaut, Pol 
Bury, Jean Rets, Henri Michaux, Raoul 
Ubac… [tot 8/2]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ Léon Spilliaert [tot 19/4] 
❑ ‘Doe stil voort… Collectiepresentatie’ 
– Jozef Peeters, Victor Servranckx, Felix 
De Boeck, Prosper De Troyer, Jos 
Léonard, Edmond Van Dooren… [tot 
19/4] ❑ ‘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] ❑ ‘A poem a day’ – Bruno 
Devos, Nico Dockx & Clara Meister [tot 
1/2]

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
❑ Boris Mikhailov [4/2 tot 15/3] 
❑ ‘Veronica (with a contribution by 
Mathilde Ter Heijne)’ – Norbert Witzgall 
[4/2 tot 15/3] 
❑ ‘Collector’s Room # 8’ [4/2 tot 15/3]

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Lieven Decabooter [31/1 tot 8/3] 
❑ Rob Buelens [31/1 tot 8/3] 
❑ Agnes Nagygyörgy [14/3 tot 19/4] 
❑ Patrick Ceyssens [14/3 tot 19/4]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71
052/33.08.05 
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u
❑ ‘De lucht gezien vanuit België’ – 
François De Coninck – Guy Jungblut / 
Emile Verhaeren, Charles Baudelaire, 
William Wordsworth, Percy Bysshe 
Shelley, Martinus Nijhoff, Peter 
Holvoet-Hansen… [7/3 tot 31/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Aux arbres…etc ! Oeuvres de 1974 à 
2014’ – Jean-Pierre Ransonnet [tot 4/3]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘Foto-jaarproject’ – Elisabeth Ida 
Mulyani [tot 12/5] ❑ ‘In de wind’ – 
Emilio López-Menchero [tot 3/4] 
❑ ‘ART ECO Deel I – Attitudes’ – John 
Cage, Peter De Cupere, Leo Copers, Lois 
Weinberger, Joseph Beuys, Jef Geys, 
Hans Haacke… [tot 12/2] ❑ ‘ART ECO 
Deel II – Architecture’ [27/2 tot 26/3]
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Turnhout

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

Veurne

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Olieverf op linnen en gemengde 
technieken op Japans papier’ – Rita 
Vansteenlandt [tot 1/2/2016] 
❑ ‘Beeldhouwwerken in brons en 
Belgische blauwsteen’ – Eddy Walrave 
[tot 1/2/2016]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Groepstentoonstelling laureaten 
Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 
West-Vlaanderen 2014’ – Lisa Spilliaert, 
Joachim Coucke, Valentijn Goethals [tot 
1/3]

BRUTHAUS-gallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Gap Fillers’ – Joachim Coucke [tot 
25/1] ❑ ‘40.Angle, Mouth of the Shaft. 
Grafisch werk/foto/Installatie’ – Philippe 
Van Wolputte [27/2 tot 29/3]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Abulafia Etcetera’ – Werner Cuvelier, 
Norman Diworth, Lore Van Elslande, 
Dirk Verhaegen [tot 15/2] ❑ ‘A phone 
call for Youssouf. “Where is Youssouf ?  
I am not Youssouf” ’ – Dirk Slootmaekers 
[tot 15/2]

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, Bernd und Hilla Becher, 
Roy Lichtenstein… [tot 8/2] 
❑ ‘Videozone: Transoxiana Dreams’ – 
Almagul Menlibayeva [tot 22/2] 
❑ Michael Dean [tot 22/2] 
❑ ‘Eastwards. Freedom, Borders, 
Projections’ – A.R. Penck, Georg 
Baselitz, Dan Perjovschi, Vadim 
Zacharov, Werner Büttner, Boris Orlov, 
Ilya Kabakov… [tot 22/2] 
❑ ‘Pur’ – Peter Lacroix (1924-2010) 
[1/2 tot 19/4]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ ‘Modell Kunstverein’ – Art & 
Language, BANK, Andrea Fraser, Nadim 
Vardag / Michael Franz, Manuel Graf 
(Twodo Projekt) [tot 8/3]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241 479 800 
di-vr 12-18u, wo 12-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Time is on your side’ – Dennis Stock 
[tot 25/1] ❑ ‘Sammlerglück. 100 
Meisterwerke der Sammlung’ [12/3 tot 
21/6]

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] ❑ Arnulf Rainer [28/2 
tot 3/5]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Experiment für sieben Körperteile’ – 
Eva Kot’átková [tot 1/3]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Die Roten Khmer und die Folgen. 
Dokumentation als künstlerische 
Erinnerungsarbeit’ – Ong Keng Sen, Tim 
Page, Rithy Panh, Vandy Rattana, Khvay 
Samnang, Günther Uecker [25/1 tot 1/3]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
di-wo / vr-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Die Maori Portraits’ – Gottfried 
Lindauer (1839-1926) [tot 12/4] 
❑ ‘Turmbewohner. Entwurfszeichnungen 
von Chodowiecki und Rode für den 
Gendarmenmarkt Eine Ausstellung der 
Akademie der Künste in der Alten 
Nationalgalerie’ [23/1 tot 12/4]

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 2/2]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Das Buch der Opritschniks’ – Vladimir 
Sorokin [tot 31/1]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-wo,vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 
11-18u
❑ ‘Official Welcome’ – Bernadette 
Corporation, Cosima von Bonin, Jutta 
Koether, Michael Krebber, Andrea Fraser, 
Christopher Williams, Heimo Zobernig 
[tot 15/8] ❑ ‘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] ❑ ‘Parergon’ – Mariana 
Castillo Deball [tot 1/3] ❑ ‘And away 
with the minutes. Dieter Roth and Music’ 
– Dieter Roth (1930-1998)/George 
Brecht, Rodney Graham, Bruce Nauman, 
Nam June Paik, Die Tödliche Doris, 
Markus Sixay… [14/3 tot 16/8]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘VKhUTEMAS. A Russian Laboratory 
of Modernity. Architecture designs 
1920–1930’ [tot 6/4]

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] ❑ ‘Seen By 3: Place an Image / 
Place in Image’ [tot 20/2] 
❑ ‘Permanent Loan Selection’ – Helmut 
Newton [tot 17/5]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ Nairy Baghramian [tot 25/1] 
❑ Laure Prouvost [tot 23/1] 
❑ ‘History is a Warm Gun’ – Dirk Bell, 
Sven Johne, Rivka Rinn, Pola Sieverding, 
Aleksandra Domanovic… [28/2 tot 26/4] 
❑ Oliver Ressler [3/3 tot 24/4]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 – 00 49 
521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘Heute ist Morgen’ – Sophie 
Taeuber-Arp [tot 15/3]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘Where the energy comes from’ – Jana 
Euler [tot 22/2] ❑ ‘Ars Viva 2014/15’ 
– Aleksandra Domanovic. Yngve Holen. 
James Richards [7/3 tot 17/5] 
❑ ‹Écarte Arrière› – Klaus Merkel [7/3 
tot 17/5]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4  
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Outer Space’ [tot 22/2] 
❑ ‘Il Divino. Homage to Michelangelo’ 
– Raphael, Rubens, Rodin, Cézanne, 
Struth [6/2 tot 25/5] 
❑ Petrit Halilaj [6/3 tot 18/10]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ Larry Sultan [5/2 tot 17/5] 
❑ ‘Videonale.15’ [27/2 tot 19/4]

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] ❑ ‘Dealing with Surfaces’ – Lars 
Bergmann, Ceal Floyer, Alexandra 
Leykauf, Marie Lund, Susanne K. 
Willand… [8/2 tot 12/4]

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]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘Taking a Stand against War. Anti-War 
Sculpture from Lehmbruch to Today’ [tot 
1/2] ❑ Antonius Höckelmann [tot 1/2] 
❑ ‘Being rational’ – Neil Beloufa [21/2 
tot 9/4]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Malerische Grenzauflösungen’ – Ralph 
Fleck [27/2 tot 26/4]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ Hans Jörg Glattfelder/Daniel Bisig [tot 
15/2] ❑ ‘We Fragment, Collect and 
Narrate’ [tot 22/2] ❑ ‘Verbrannte Erde: 
Second Salvage’ – Sam Lewitt [tot 15/2]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Uecker [7/2 tot 10/5]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot 31/12] 
❑ Annette Messager [tot 22/3]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Lost Paradise’ – Mark Dion, Stefan 
Panhans, Andreas Schulze, Volkova & 
Shevelenko, David Zink Yi [tot 14/2]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b 
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘TAU. A project by the class of 
professor Katharina Grosse’ [tot 15/2]

Karlsruhe

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘AppArtAward 2014 – Highlights’ [tot 
6/4] ❑ ‘ZKM_Gameplay. The Game 
platform at the ZKM. Restart the Game!’ 
[tot 6/4] ❑ ‘From Ackermann bis 
Zabotin. Die Städtische Galerie 
Karlsruhe as guest at the ZKM’ – Hans 
Thoma, Moritz von Schwind, Willi 
Baumeister, Günther Förg, Jörg 
Immendorff, Sigmar Polke… [tot 6/4] 
❑ ‘Certain Ideas’ – Gianfranco 
Baruchello [tot 6/4] ❑ ‘Civic Radar’ – 
Lynn Hershman Leeson [tot 29/3]

Kleve

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

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-zo 11-18u
❑ ‘The World as Will and Representation’ 
– Darren Bader [6/2 tot 22/3] ❑ ‘Lacus 
PM’ – Ryan McLaughlin [6/2 tot 22/3]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘2’ – Andrea Büttner [tot 15/3] 
❑ ‘Outer space’ [tot 22/2] 
❑ ‘Alibis’ – Sigmar Polke (1963–2010) 
[14/3 tot 5/7]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘My Tools’ – Jim Dine [tot 8/2] 
❑ ‘Faltenwurf & Walzerschritt. Tanz und 
Mode im Wandel der Zeit’ [tot 9/8] 
❑ ‘Entlang Europa – Photographien’ 
– Martin Rosswog [12/3 tot 9/8]

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] ❑ ‘Nam June Paik 
Award 2014 – newcomer award 2012’ 
– Camille Henrot, Céline Berger, Jon 
Thomson & Alison Craighead, Ulf Aminde, 
Cory Arcangel, Manuel Graf… [tot 15/2]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Dokumenten und Projektskizzen der 
Ausstellung Konzeption Conception 
(1969)’ – Marcel Broodthaers, John 
Baldessari, Sigmar Polke, stanley 
brouwn, Bruce Nauman… [1/2 tot 19/4] 
❑ ‘more Konzeption Conception now’ – 
Jorinde Voigt, Willem de Rooij, Bethan 
Huws, Studio for Propositional Cinema, 
Slavs and Tatars… [1/2 tot 19/4]

Mainz

Kunsthalle Mainz
Am Zollhafen 3-5 – 06131 126936 
di, do-vr 10-18u, wo 10-21u, za-zo 11-18u
❑ ‘Books Representing Books’ – Matt 
Mullican [tot 22/2]

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] 
❑ ‘Nichts ist wo es mal war’ – Natascha 
Sadr Haghighian [25/1 tot 8/3]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Back then, in between, and today’ 
– Georg Baselitz [tot 1/2] 
❑ ‘The Present Moment’ – Anri Sala [tot 
20/9] ❑ ‘Form, Heft, Material’ – David 
Adjaye [30/1 tot 31/5] 
❑ ‘As If’ – Mark Leckey [30/1 tot 31/5] 
❑ ‘Structures of Existence: The Cells’ – 
Louise Bourgeois [27/2 tot 2/8]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-21u, wo-zo 10-18u
❑ ‘August Macke und Franz Marc. An 
Artists’ Friendship’ [28/1 tot 3/5]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Body and Soul. Munich Rococo from 
Asam to Günther’ [tot 12/4]

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] 
❑ ‘Flowing Transition: selected works 
from the Alte Pinakothek in the Neue 
Pinakothek’ [tot 1/3] ❑ ‘The Dowry of 
the Princess of Trebizond’ – Linde 
Burkhardt [tot 1/2] ❑ ‘The Magic of 
Things. Still-life photography from the 
Ann and Jürgen Wilde Foundation’ – 
David Hockney, Germaine Krull, Man 
Ray, Aenne Biermann… [tot 12/4] 
❑ ‘Seeing Venice… Painting of the 18th 
century–Photography before 1900 from 
the Dietmar Siegert Collection’ [tot 2/2] 
❑ ‘Brazil’s Alternative Path to 
Modernism’ – Lina Bo Bardi 
(1914-1992) [tot 22/2] ❑ ‘Courbet – 
Daubigny. The Mystery of ‘The Quarry of 
Optevoz’’ [tot 9/3] ❑ ‘El Greco and 
Expressionism’ [tot 12/4] ❑ ‘Terry 
Winters. Prints 1999-2014’ [tot 1/3] 
❑ ‘Creating Realities. Encounters 
between Art and Cinema’ [5/2 tot 31/5]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u za 11-16u
❑ Cindy Sherman [29/1 tot 15/7]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 11-22u
❑ ‘Theater der Absurdität’ – Roger 
Ballen [tot 8/2] ❑ ‘Full Service’ – Cyrill 
Lachauer [tot 15/3] ❑ ‘Common 
Grounds’ – DAAR, Babak Golkar, Joana 
Hadjithomas und Khalil Joreige, Nasser 
Al Salem, … [12/2 tot 17/5]

Münster

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

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ Kerstin Brätsch/Das Institut [tot 8/2]

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] ❑ Alicja Kwade [12/3 tot 24/5]

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]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ Vajiko Chachkhiani [tot 8/2] ❑ Lena 
von Gödeke / Sascha Appelhoff [tot 25/1] 
❑ ‘Animals in Lucian Freud’s oeuvre’ 
[1/3 tot 7/6]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ Schirin Kretschmann [tot 10/5] 
❑ ‘Hinaus in die Natur. Schwäbische 
Freilichtmalerei’ [tot 8/2] ❑ ‘Rudolf and 
Barbara Fakler Collection. Part 1’ – 
Hans Baschang, Dieter Krieg, Dieter 
Roth, Heinz Schanz [tot 7/6] ❑ ‘Balle 
Balle Knalle’ – Dieter Roth (1930–1998) 
[tot 12/4] ❑ ‘Buch–Kunst–Objekt. Die 
Sammlung Lucius’ [28/2 tot 30/8]

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

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Rauschen’ – Jan-Peter E. R. Sonntag 
[20/2 tot 10/5]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 9-18u do 9-20u zo 11-18u
❑ ‘Wahnsinn sammeln. Sammlung 
Dammann im Stadthaus Ulm’ – Michel 
Nedjar, Franz Kernbeis, Oswald 
Tschirtner, Janko Dosmic, Dusan 
Kusmic… [tot 8/3]

Wolfsburg

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

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u
❑ ‘Baby, I love you! Formen und Formeln 
der Liebe’ – Ursula Biemann, Thomas 
Xaver Dachs, Annette Hollywood, Tommy 
Kha, Leanne Shapton, Israel Loves Iran 
[tot 8/2]

Frankrijk
Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres – 
(0)3 28 65 84 20 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Latin Lovers. Arte Povera dans la 
collection du Frac. Exposition hommage 
à Jan Hoet’ [tot 29/3] 
❑ ‘Americana, représentations des 
Etats-Unis dans les collections du Frac 
Nord-Pas de Calais’ [31/1 tot 29/8]

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 
8/2]

Lens

Louvre Lens
rue Georges Bernanos – 03 21 18 62 62 
wo-ma 10-18u
❑ ‘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] ❑ ‘Des animaux et des 
pharaons: le règne animal dans l’Égypte 
ancienne’ [tot 9/3]

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
❑ ‘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]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01 44 78 12 33 
wo-ma 11-22u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di)
❑ ‘Modernités plurielles de 1905 à 
1970’ [tot 26/1] ❑ ‘Une histoire. Art, 
architecture et design des années 1980 à 
nos jours’ [tot 7/3/2016] ❑ Frank Gehry 
[tot 26/1] ❑ Latifa Echakhch [tot 26/1] 
❑ ‘Jacques-André Boiffard. La 
parenthèse Surréaliste’ [tot 2/2] 
❑ Jeff Koons [tot 27/4] 
❑ Hervé Télémaque [25/2 tot 18/5]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50 
di 11-22u wo-zo 11-20u (gesloten op 
maandag)
❑ ‘Musings on a Glass Box’ – Diller 
Scofidio + Renfro en collaboration avec 
David Lang et Jody Elff [tot 22/2] 
❑ ‘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]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill 
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-22u
❑ Niki de Saint Phalle (1930-2002) [tot 
2/2] ❑ ‘Haïti. Deux siècles de création 
artistique’ [tot 15/2]

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] 
❑ ‘Inventer le possible. Une vidéothèque 
éphémère’ – Wim Catrysse, Allan Sekula; 
Hito Steyerl, Els Opsomer, Peter Friedl… 
[tot 8/2] ❑ ‘Traces d’un exil’ – Nicolás 
Muller (1913-2000) [tot 31/5] 
❑ ‘Miroir des avant-gardes, 1927-1940’ 
– Florence Henri (1893-1982) [24/2 tot 
17/5] ❑ ‘Vues arrière, nébuleuse stellaire 
et le bureau de la propagande extérieure’ 
– Taryn Simon [24/2 tot 17/5] 
❑ ‘Monologue’ – Vandy Rattana [24/2 tot 
17/5]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41 
wo-zo 14-19u, 1ste wo/maand: 14-21u
❑ ‘(un mural, des tableaux)’ – Stéphane 
Dafflon, Johannes Kahrs, Florian et 
Michael Quistrebert, Nina Childress, Ida 
Tursic/Wilfried Mille… [22/1 tot 12/4]

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

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Charles Lameire (1832-1910), 
familièrement inconnu’ [tot 25/1] 
❑ ‘7 ans de réflexion. Dernières 
acquisitions’ [tot 22/2]

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] ❑ ‘Rhodes, une île 
grecque aux portes de l’Orient’ [tot 9/2] 
❑ ‘Voyages’ – Philippe Djian [tot 23/2]

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]

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]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Le Bord des mondes’ – Carlos 
Espinosa, Kenji Kawakami, Rose-Lynn 
Fisher, Game of States, Tomas Saceno, 
Hiroshi Ishiguro, Bridget Polk… [18/2 
tot 17/5]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00 
di-zo 10-18u
❑ Claude Gellée [17/2 tot 31/5] 
❑ ‘Les Bas-fonds du baroque. La Rome 
des vices, de la misère et des excès’ 
[24/2 tot 24/5]

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Visages de champs de bataille’ – 
Marlène Dumas, André Masson, Pablo 
Picasso, Brassaï, Christo… [22/1 tot 
31/5]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘D is for Dri ve’ – Clau dia Barth [tot 
5/4] ❑ ‘Real Humans’ – Ian Cheng, Wu 
Tsang, Jor dan Wolf s on [7/2 tot 19/4]

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] ❑ ‘Inside the 
Speaker’ – Katharina Grosse [tot 1/2] 
❑ Christian Megert [tot 15/2] ❑ Vera 
Lutter [tot 15/2] ❑ ‘Putti, witches and 
naked men. Drawings by Theodor 
Mintrop’ [tot 15/2] ❑ ‘Archaeologically 
complete – masterstrokes of glass 
restoration’ [tot 15/2] ❑ ‘Artist portraits’ 
– Maren Heyne [31/1 tot 22/2] ❑ ‘Große 
Kunstausstellung NRW’ [8/3 tot 29/3]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Video Studio V: The Rythm Is… 
Temporal Patterns in moving images’ 
– Klaus vom Bruch, László Moholy-Nagy, 
Maximilian Schmötzer, Melanie 
Manchot, Evelina Cajacob… [tot 4/5] 
❑ ‘Tracing Confessions’ – Otobong 
Nkanga [23/1 tot 18/5] ❑ ‘Just so Close 
– Yet Distant too. Photography’ – Detlef 
Orlopp [6/2 tot 19/4] ❑ ‘Messages from 
“Over There”. East German Posters 
1949–1990’ [6/2 tot 19/4] ❑ ‘The 
Sketchbook Drawings’ – Joan Mitchell 
[27/2 tot 31/5]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ ‘Everything but the kitchen sink’ 
– Mathieu Mercier [tot 22/2]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Skyward. Highrise City Frankfurt’ [tot 
19/4]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di, do-vr 11-19u wo 10-19u
❑ ‘New Frankfurt Internationals’ [23/1 
tot 26/4]

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] ❑ ‘Boom She Boom. Works 
from the MMK Collection’ – Cady 
Noland, Rosemarie Trockel, Isa Genzken, 
Marlene Dumas… [tot 14/6] ❑ ‘Drawing 
Double Reversal’ – Sturtevant [tot 1/2] 
❑ ‘Flow My Tears, the Policeman Said’ 
– Hassan Khan [30/1 tot 12/4] ❑ Gerald 
Domenig [21/2 tot 31/5] ❑ ‘New Works’ 
– Isa Genzken [14/3 tot 31/5]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Konzentration der Kräfte’ – Elif 
Erkan [tot 1/2] ❑ Meyer Vaisman [14/2 
tot 12/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘German Pop’ – Christa Dichgans, 
Sigmar Polke, Manfred Kuttner, Konrad 
Klapheck, Peter Roehr… [tot 8/2] 
❑ ‘Poetry of the Metropolis. The 
Affichistes’ – François Dufrêne, Raymond 
Hains, Jacques Villeglé, Mimmo Rotella, 
Wolf Vostell… [5/2 tot 25/5] 
❑ ‘Artists and Prophets. A Secret History 
of Modern Art 1872-1972’ – Ludwig 
Christian Haeusser, Egon Schiele, 
Friedensreich Hundertwasser, František 
Kupka, Gustav Nagel, Karl Wilhelm 
Diefenbach, Joseph Beuys… [6/3 tot 
14/6]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Miró. Painting as Poetry’ [31/1 tot 
25/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Secret signs. Calligraphy in Chinese 
contemporary art’ [tot 8/2] 
❑ ‘Good prospects 2014/2015. Young 
German Photography’ [23/1 tot 8/3]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘ars viva 
2014/15’ – Aleksandra Domanovic, Yngve 
Holen, James Richards [tot 19/2] 
❑ ‘Enchanted Time. Masterpieces from 
the Arthur and Hedy Hahnloser-Bühler 
Collection’ – Cézanne, Van Gogh, 
Bonnard, Manguin [20/2 tot 16/8] 
❑ ‘The Feminist Avant-garde of the 
1970s. Works from the Sammlung 
Verbund, Vienna’ [13/3 tot 31/5]

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 15/4] ❑ ‘We love Britain!’ 
– Martin Parr [tot 22/2] ❑ ‘Spectrum 
– International Prize for Photography of 
the Foundation of Lower Saxony’ – 
Hannah Collins [7/3 tot 7/6]

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] ❑ ‘Frida Kahlo – 
Ihre Fotos’ [1/2 tot 10/5]
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West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Morir Soñando’ – Massimo Grimaldi 
[tot 24/1] ❑ ‘The Theory of Freedom II’ 
– Bjørn Melhus [31/1 tot 28/2]

Eindhoven

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Matter of Life / Growing Bio Art & 
Design’ – Arne Hendriks & Mike 
Thompson, Jalila Essaïdi, Charlotte 
Jarvis, Center for Genomic Gastronomy, 
BCL, Heather Dewey-Hagborg [tot 22/2]

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 29/3] 
❑ ‘Theodora Niemeijer prijs 2014: The 
Fall. Transition into the better’ – Sachi 
Miyachi [tot 29/3] ❑ ‘Elisabeth Tonnard. 
Kunstenaarsboeken 2003-2014’ [tot 
30/1] ❑ ‘Bekentenissen van de 
Imperfecte. 1848 – 1989 – Vandaag’ – 
Liam Gillick, Constant, Jeremy Deller, 
Alexandra Pirici & Manuel Pelmus, John 
Ruskin, Wendelien van Oldenborgh… [tot 
22/2] ❑ ‘The Innocent Body’ – Roland 
Schimmel [tot 5/4] ❑ ‘Marcel 
Broodthaers. Dichter en kunstenaar’ 
[24/2 tot 8/5] ❑ ‘Vooruit! De wereld met 
een andere, frisse blik bekijken’ – Ahmet 
Ögüt [7/3 tot 14/6]

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] 
❑ ‘Aesthetic Revolt’ – Anne Wenzel [tot 
12/4] 
❑ ‘Alexander Roslin (1718-1793). 
Portrettist van de aristocratie’ [tot 12/4] 
❑ ‘Sublime Landscapes in Gaming’ [25/1 
tot 16/8]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Fantasy Island – Groninger Museum’ 
– Alessandro Mendini, Philippe Starck, 
Michele de Lucchi en Coop Himmelb(l)
au [tot 8/3] ❑ Nacho Carbonell & 
Maartje Korstanje [tot 22/3] ❑ ‘David 
Bowie is’ [tot 13/3] ❑ ‘Het geheim van 
Dresden. Van Rembrandt tot Canaletto’ 
[tot 25/5] ❑ ‘Neo-Expressionisme in de 
jaren tachtig’ – Francesco Clemente, 
Milan Kunc, Peter Angermann, René 
Daniëls, Jirí Georg Dokoupil… [tot 22/3] 
❑ ‘De mythe van de elektrische gitaar’ 
[tot 8/3]

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 [tot 
22/2] ❑ Willem de Rooij [tot 8/2] 
❑ ‘Fog Bridge’ – Fujiko Nakaya [12/2 tot 
23/2] ❑ ‘Fog Bridge Exhibition’ – Fujiko 
Nakaya [13/2 tot 14/3]

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – (0)1736 796 226 
di-zo 10-16u20
❑ ‘The Modern Lens: International 
Photography and the Tate collection’ [tot 
10/5]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘The Event Sculpture’ – Ceal Floyer, 
Roman Signer, Urs Fischer, Lara 
Favaretto… [tot 8/3] ❑ Dorothy Annan 
and Trevor Tennant [tot 1/3] 
❑ ‘A Study of Modern Japanese 
Sculpture’ [28/1 tot 19/4]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
10-17u
❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ – 
Carlos Cruz-Diez [tot 31/12] ❑ ‘Living 
Room. Works from the Tate collection’ – 
Naum Gabo, Sherrie Levine, Susan 
Hiller, Nan Goldin, Gabriel Orozco… [tot 
9/9] ❑ Gretchen Bender (1951–2004) 
[tot 8/2] ❑ ‘Transmitting Andy Warhol’ 
[tot 8/2] ❑ Leonora Carrington 
(1917-2011) [6/3 tot 31/5] 
❑ Cathy Wilkes [6/3 tot 31/5]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Chamberlin, Powell & Bon Architects’ 
[tot 22/3] ❑ Walead Beshty [tot 8/2] 
❑ ‘Magnificent Obsessions: The Artist as 
Collector’ – Jim Shaw, Hanne Darboven, 
Peter Blake, Martin Wong/Danh Vo, 
Arman… [12/2 tot 25/5] ❑ ‘Slow 
Movement’ – Roman Signer [4/3 tot 
31/5]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘100 Buildings – 100 Years. Views of 
British Architecture since 1914’ [tot 1/2] 
❑ Giovanni Battista Moroni [tot 25/1] 
❑ ‘First Thoughts – Finished Works’ – 
Mick Rooney RA [tot 23/4] ❑ Allen 
Jones RA [tot 25/1] ❑ ‘Black and White 
Gothic’ – Charles Stewart (1915–2001) 
[tot 15/2] ❑ ‘Rubens and His Legacy. Van 
Dyck to Cézanne’ [24/1 tot 10/5] 
❑ Richard Diebenkorn [14/3 tot 7/6]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888 
10-18u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ ‘Reception, 
Rupture and Return: The Model and the 
Life Room’ [tot 19/4] ❑ ‘The Darks’ – 
Ruth Ewan and Astrid Johnston [tot 
21/3] ❑ ‘Turner colour experiments’ – 
Olafur Eliasson [tot 25/1] 
❑ ‘Late Turner: Painting Set Free. The 
work created between 1835-1851’ – 
J.M.W. Turner [tot 25/1] ❑ ‘BP 
Spotlight: William Hazlitt: Through the 
Eyes of a Critic’ [tot 5/4] ❑ ‘BP 
Spotlight’ – Marlow Moss [tot 22/3] 
❑ ‘BP Spotlight’ – Caroline Achaintre 
[tot 5/5] ❑ ‘BP Spotlight’ – Karen Knorr 
[tot 4/10] ❑ ‘BP Spotlight’ – Spaces of 
Black Modernism: London 1919–39 [tot 
4/10] ❑ ‘BP Spotlight: TV Interruptions’ 
– David Hall [tot 29/3] ❑ ‘BP Spotlight: 
William Hogarth 1697–1764’ [tot 26/4] 
❑ ‘Salt and Silver: Early Photography 
1840 – 1860’ [25/2 tot 7/6] ❑ ‘Working 
Process’ – Nick Waplington/Alexander 
McQueen [10/3 tot 17/5]

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

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘The Witches and Old Women Album’ 
– Goya [26/2 tot 25/5]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Display: The Lost Art of Writing’ [tot 
19/4] ❑ ‘Wedding Dresses 1775-2014’ 
[tot 15/3] ❑ ‘Disobedient Objects. The 
powerful role of objects in movements for 
social change’ [tot 1/2] ❑ ‘Russian Avant-
garde Theatre 1913-1933’ [tot 15/3]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Sculptors’ Papers from the Henry 
Moore Institute Archive’ [tot 23/2] 
❑ ‘White Li(n)es’ – Bart Lodewijks [tot 
8/3] ❑ ‘Fiona Banner selects from the 
V-A-C Collection’ – Gerhard Richter, 
Andy Warhol, Bridget Riley… [tot 8/3] 
❑ ‘Monochrome Archive, 1997-2015’ 
– David Batchelor [tot 3/5] ❑ ‘Artists’ 
Film International: The Unreliable 
Narrator (2014)’ – Karen Mirza and 
Brad Butler [tot 16/4] ❑ ‘Adventures of 
the Black Square: Abstract Art and 
Society 1915-2015’ – Kazimir Malevich, 
Vladimir Tatlin, Sophie Taeuber-Arp, 
Hélio Oiticica, Peter Halley, Liam 
Gillick… [tot 6/4]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ David Bade/Rinke Nijburg/Hamid El 
Kanbouhi [tot 7/2] 
❑ Joost van den Toorn, Willem Hussein, 
Jan Roeland, Cor van Dijk, Omar Koubâa, 
Marjan Teeuwen [14/2 tot 18/3]

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] 
❑ Jana Gunstheimer [14/2 tot 7/6]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
di-vr 11-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Devils and Angels. Europese 
Volksrituelen’ – Friso Spoelstra [tot 
24/1] ❑ ‘Schenkviaduct. Een activistisch 
tentoonstellingsproject, initiatief van 
beeldend kunstenaar Euf Lindeboom & 
GEMAK’ [30/1 tot 7/3]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ Mark Rothko (1903-1970) [tot 1/3] 
❑ ‘Klei! Een eeuw keramiek aan de 
Gerrit Rietveld Academie’ [tot 12/4] 
❑ Emo Verkerk [tot 15/2] 
❑ ‘The Vincent Award Room: Ontbloot’ 
– Lisa Yuskavage, Michael Kirkham, 
Martin Eder, Mike Kelley, George 
Condo… [tot 26/4] 
❑ Berlinde De Bruyckere [28/2 tot 31/5]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u laatste zo/maand (of op 
afspraak)
❑ ‘At home with Collector G. 
gast-curator Sebastian Brandl’ – Franz 
Burkhardt, Kerstin Fischer, Manfred 
Schneider, Jan Stieding, Raquel 
Maulwurf, Birgit Verwer [tot 22/2] 
❑ ‘Rimbaud in het Rijksmuseum. 
Schilderijen en werk op papier’ – Richard 
Bouwman [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] ❑ ‘Space of Imagination. Foto’s en 
fotosculpturen’ – Krystyna Ziach [tot 8/2] 
❑ ‘Transformatie. Roemeense 
beeldhouwkunst 25 jaar na de revolutie’ 
[tot 8/2]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘The Damagomi Project’ – Floris 
Schönfeld [tot 1/3]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Revolutionary Traces’ – Ângela 
Ferreira [tot 22/2]

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
❑ ‘Resolute – Design Changes’ [24/1 tot 
19/4] 
❑ ‘7 Tage (7 Jours)’ – M+M [24/1 tot 
3/5]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u
❑ István Csákány [tot 25/1] 
❑ ‘Solides Fragiles’ – Blinky Palermo, 
Fred Sandback, Karin Sander, Zilvinas 
Kempinas… [tot 8/2] ❑ ‘Art & Me. 
Collection Mudam’ [tot 15/2] 
❑ ‘S’inventer autrement’ – Sylvie 
Blocher [tot 25/5] ❑ ‘I’m a giant lost in 
the middle of a burned forest’ – Rui 
Moreira [tot 8/2] ❑ David Altmejd [tot 
7/3] ❑ ‘D.O.O.M. – Dedicatio Orientis 
Occidentis Musicae’ – Catherine Lorent 
[11/2 tot 23/2] ❑ ‘The Architecture 
Decides’ – Franz Erhard Walther [7/3 tot 
31/5] ❑ ‘Flux’ – David Altmejd [7/3 tot 
31/5] ❑ ‘Memory Lab – Photography 
Challenges History’ – David Birkin, 
Broomberg & Chanarin, Antony Cairns, 
Vera Frenkel, Tatiana Lecomte, Andreas 
Muehe, Gabor Osz [7/3 tot 31/5]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 11-17u
❑ ‘How We Work. New Dutch Design’ – 
Chris Kabel, Formafantasma, Christien 
Meindertsma , rENs , Scholten & 
Baijings… [24/1 tot 17/5]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030 
di-vr 11-17u do 11-21u za-zo 12-17u
❑ ‘’Move on…! 100 jaar animatiekunst’’ 
– Mark Leckey, Robbie Cornelissen, 
Bart Stolle, Tala Madani, Tomas Schats… 
[31/1 tot 3/5]

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] 
❑ ‘Mondriaanhuizen. Modernistische 
architectuur in de hedendaagse kunst’ 
[1/2 tot 17/5]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Amsterdamse galerie ‘Collection 
d’art’ (1969-2004)’ [tot 19/4]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
op afspraak
❑ ‘all periods’ – herman de vries: 
open by appointment [tot 28/2]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Colette Curfs [tot 14/2] 
❑ Hervé Martijn [28/2 tot 4/4]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Three Exchanges’ – Zachary 
Formwalt [tot 25/1]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Common Sense, fase 2B’ – 
Melanie Gilligan [23/1 tot 8/3] 
❑ ‘Qualities of Violence’ – Michael Dean 
[24/1 tot 8/3]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020 638 69 09 
ma-zo 11-17u
❑ ‘Magisch Afrika, maskers en beelden 
uit Ivoorkust’ [tot 15/2] 
❑ ‘Tristan’s Ascension (The Sound of a 
Mountain Under a Waterfall) / Fire 
Woman’ – Bill Viola [28/2 tot 12/4]

De Oude Kerk
Oudekerksplein – de Wallen 
020/625.82.84 
ma-za 10-18u zo 13-17u30
❑ ‘I/O underflow’ – Tony Oursler [tot 
29/3]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
ma-zo: 11-18u vr: 11-21u
❑ ‘Jean Desmets droomfabriek. 
De avontuurlijke jaren van de film 
(1907-1916)’ [tot 12/4]

Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Street Photographer’ – Vivian Maier 
(1926-2009) [tot 28/1] 
❑ ‘Photography for the Afterlife: Alluring 
Hell’ – Araki Ojo Shashu [tot 11/3] 
❑ ‘Don’t Stop Now: Fashion Photography 
Next’ [tot 18/4]

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19 
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ Toon Verhoef [tot 21/2]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Conversation Pieces. Bart Domburg to 
start with…’ [tot 1/2] 
❑ ‘WJM Kok    new works (with R. 
Hagiwara and and Jan van der Ploeg) 
[14/2 tot 18/3] 
❑ David Bernstein [14/2 tot 18/3]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Up Close and Personal’ – George 
Minne, Thierry De Cordier, Jo Baer, 
Steve McQueen, Wolfgang Tillmans, Sven 
Augustijnen… [tot 1/3] 
❑ ‘The Common Sense, fase 2A’ – 
Melanie Gilligan [tot 1/3]

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]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘Tekeningen’ – Philip Akkerman [tot 
1/3] ❑ ‘Op het eerste gezicht’ [tot 8/2]  
❑ ‘De Nederlandse aquarel in de 19de 
eeuw’ [21/2 tot 7/6]

Heerlen

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

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘Geest van verzet’ – Aad de Haas [tot 
25/1] ❑ ‘Zwartgoud / Klatergoud’ – 
Femke Schaap [tot 1/2] 
❑ ‘Push & Pull (Allan Kaprow): 
tentoonstelling die de interactie tussen 
publiek en hedendaags kunstwerk 
centraal stelt’ – Studenten van de 
Docentenopleiding Beeldende Kunst en 
Vormgeving [30/1 tot 1/3]

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] ❑ ‘A’dams en Eva’s. 
Late portretten’ – Paul Citroen [tot 8/2]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘De mooiste modernist. Leo Gestel 
(1881-1941)’ [25/1 tot 25/5]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ Gerrit Benner [tot 1/3] 
❑ ‘New horizons – de kunst achter 
games’ – Harun Farocki, Studer en Van 
den Berg, Cory Arcangel, Jennifer 
Steinkamp… [tot 15/2]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dancing Light / Let it move you…’ 
[tot 8/3] ❑ ‘Cor was hier / Het 
avontuurlijke oeuvre van een 
Amsterdamse fotograaf, 1936–2013’ – 
Cor Jaring (1936–2013) [14/3 tot 28/6]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Kunstkabinet: School of London. 
Frank Auerbach, Lucian Freud en Leon 
Kossoff’ [tot 8/3]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Portret van een man met de handen in 
de zij’ – Rembrandt [tot 17/5] 
❑ ‘Rembrandts late leerlingen. In de leer 
bij een genie’ [12/2 tot 17/5]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b 
020 3318311 
do-vr 11-18u za-zo 12-18u
❑ ‘A couch to match the painting: WALL 
PAINTING No.397 Grip 2015’ – Henk 
Stallinga en Jan van der Ploeg [tot 8/2]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘All We Can Do Is What We Are 
Actually Doing Already III: Algemene 
Studies/Etudes Générales’ – Chaim van 
Luit [tot 25/1] ❑ ‘Opmerkzaamheids-
spanne’ – Bram de Jonghe [21/2 tot 
22/3]

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ Nicolas Chardon / Jan Kämmerling / 
Jan van der Ploeg [25/1 tot 8/3]

Rijksmuseum
Museumstraat 1 – 020 6747 000 
ma-zo 9-17u
❑ ‘42 rotaprenten 1964–1965’ – Aat 
Veldhoen [tot 1/4] 
❑ ‘Zeldzame werken op papier’ [tot 
19/4] ❑ ‘Aanwinsten 20ste eeuw’ [tot 
30/6] ❑ ‘Late Rembrandt’ [12/2 tot 
17/5]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘Vooruitsig’ – Robbert-Jan Gijzen [tot 
14/2] ❑ ‘Oeuvres, Curated Show by John 
Snijders’ – Jill Baroff, Susan Collis, 
Károly Keserü, Katie Paterson… [21/2 
tot 21/3]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘On the Move. Verhalen in hedendaagse 
fotografie en grafische vormgeving. 
Nieuwe aanwinsten voor Amsterdam’ [tot 
22/2] ❑ ‘How Far How Near – de wereld 
in het stedelijk’ [tot 1/2] ❑ ‘De Best 
Verzorgde Boeken 2013’ [tot 15/2] 
❑ ‘Superbox. Aanwinsten vormgeving’ 
[tot 15/2] ❑ ‘A Year at the Stedelijk: 
12 presentaties in 12 maanden’ – Tino 
Sehgal [tot 31/12] ❑ ‘Recent Ouija’ – Ed 
Atkins [21/2 tot 31/5] ❑ ‘Het Stedelijk 
in de oorlog’ [27/2 tot 31/5]

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

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
do-zo 12-16u (of op afspraak)
❑ ‘Glazen Huis: When Art and Science 
Meet’ – Jos Volkers, Sebastian Frisch & 
Jet Smits [tot 22/2] ❑ ‘Black2 – 
Malevich and ArtScience’ – Frederik de 
Wilde, Vladimir Grafov, Gert-Jan Prins, 
Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand [8/3 
tot 17/5]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Fragment’ – Miroslaw Balka [tot 
25/1] ❑ ‘Beauty of the Beast – sieraden 
en taxidermie’ [24/1 tot 10/5] 
❑ ‘Fearless’ – Emanuel Engelen [30/1 
tot 29/3] ❑ ‘Geaarde Kunst – Door de 
Staat gekocht ‘40-’45’ – Karel Appel, 
Maurits Escher, Pyke Koch, Willem van 
Konijnenburg, Gerard Röling , Jan 
Sluijters… [17/2 tot 24/5]

Assen

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41 
di-zo 11-17u
❑ ‘Kazimir Malevich – De jaren van de 
figuratie’ [tot 15/3]

Bergen

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

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘The Illustrator’ – Zin Taylor [tot 25/1] 
❑ ‘Project by Master Artistic Research 
of the KABK’ [13/2 tot 8/3]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Zilveren Camera 2014’ [24/1 tot 8/3]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
vr-zo 13-19 (en op afspraak)
❑ ‘Transformations’ – Lars Weller – 
Marit Dik [tot 15/2] ❑ Marcel Wesdorp, 
Frank van der Salm [21/2 tot 22/3]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ Nour-Eddine Jarram, Erik Pap [tot 
15/2]
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Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Een deftige parade. De selectie van 
Rudi Fuchs’ [tot 31/5]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Beating around the bush. Episode #4’ 
– Zackary Drucker & Rhys Ernst, Jutta 
Koether, Maha Maamoun, Ed Templeton, 
Aline Thomassen… [tot 8/2] ❑ ‘Vorstelijke 
illusies’ – Henri de Fromantiou [6/3 tot 28/6]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘The Dynamics of Time’ – Cedric Price 
[tot 22/3]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u,
❑ ‘Marres Currents: Rumour Has It. 
Recent afgestudeerde kunstenaars van 
kunstacademies in Zuid- Nederland, 
België en Duitsland’ – Timo van Grinsven, 
Mike Moonen, Carolin Eidner, Hanne 
Haesevoets, Vincent Vreeke… [tot 13/2]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Nachthutje in de komkommerhof’ – 
Liesbeth Labeur [25/1 tot 29/3] ❑ ‘The 
Promise of Literature, Soothsaying and 
Speaking in Tongues’ – Becky Beasley, 
Michael Dean, Jean-Luc Moulène, Matt 
Mullican, Reto Pulfer, Lucy Skaer, Carlo 
Gabriele Tribbioli [25/1 tot 29/3]

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]

Oost-Souburg

Stichting IK
Vissingsestraat 239 a – 06 113 666 96 
za-zo 12-17u (en op afspraak)
❑ ‘Uiteindelijk werd het kunst. Meer dan 
60 werken uit de collectie Koelega’ [tot 
15/2]

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] ❑ Armando [tot 22/3]

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 [tot 8/2]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Verrassende vondsten uit de collectie 
#3: Nederland bouwt in baksteen’ 
[1/2 tot 5/4] ❑ ‘1:1 Stijlkamers by 
Andreas Angelidakis’ [1/2 tot 5/4] 
❑ ‘PLASTIC, Promises of a Home-made 
Future’ [1/2 tot 5/4] ❑ ‘Huis Sonneveld², 
Interventie door Inside Outside’ – Petra 
Blaisse [1/2 tot 5/4]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Raindrop’ – Myungsu Seo [tot 8/2] 
❑ ‘Designing 007: Fifty Years of Bond 
Style’ [tot 8/2] ❑ ‘Tweehonderd jaar 
Koninkrijk. Atlas Van Stolk’ [tot 8/3] 
❑ ‘The Factory Set’ – Ron van der Ende 
[tot 1/3] ❑ ‘De horizon roept…’ – Simon 
Crofts [tot 22/2] ❑ ‘The Theory of 
Freedom I’ – Bjørn Melhus [24/1 tot 1/3] 
❑ Krištof Kintera [28/2 tot 7/6] ❑ ‘De 
bonte avonturen van de Cabbit en de 
Folf’ – Charlotte Lybeer [28/2 tot 24/5]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 28/2] 
❑ Jim Shaw [tot 25/1] 
❑ ‘The Trophy as Used by the Artist’ – 
Helen Frik [tot 6/4] ❑ ‘Wassende Bogen’ 
– Richard Serra [tot 11/10] 
❑ Sef Peeters [tot 25/1] 
❑ ‘Sensory Spaces 5’ – Siobhán Hapaska 
[tot 25/1] ❑ ‘De balkonkamers. 
Hammershøi ontmoet de collectie’ [tot 
17/5] ❑ ‘Please Write Now! Paul Thek 
en Franz Deckwitz: een kunstenaars-
vriendschap’ [31/1 tot 31/5] 
❑ ‘Vroege Nederlandse tekeningen – Van 
Bosch tot Bloemaert’ [31/1 tot 26/7] 
❑ ‘Sensory Spaces 6’ – Sara VanDerBeek 
[7/2 tot 31/5] ❑ ‘La La La Human Steps’ 
– Giovanni Battista Piranesi, Hans 
Bellmer, Paul Thek, Vito Acconci, Bruce 
Nauman, Paul Kooiker, John Bock, 
Pipilotti Rist… [7/2 tot 7/5] 
❑ ‘In scene gezet’ – Barry Flanagan, 
Stephen Prina, Ryan Gander, Walter van 
Beirendonck, Robert Wilson… [7/2 tot 
28/2/2016]

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] 
❑ John Stezaker [24/1 tot 24/5] 
❑ ‘De collectie belicht door Vincent 
Mentzel’ [24/1 tot 14/6] 
❑ ‘Rotterdam in the Picture. 175 jaar 
fotografie in Rotterdam’ [24/1 tot 17/5]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 
010/476.76.44 
vr-zo 13-18u
❑ ‘Identity and The Self. 
Groepstentoonstelling’ – Libia Castro & 
Ólafur Ólafsson, Jan van Munster, Ahmet 
Polat, Risk Hazekamp, Gil & Moti, 
Jonmar van Vlijmen… [tot 8/3]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘New Romantic Spirit’ – Woody van 
Amen / Hidde van Schie [5/2 tot 19/4] 
❑ ‘Shift & Drift. Vijf jaar Onderzoek & 
Ontwikkeling-regeling’ – Jan van de Pavert, 
Efrat Zehavi, Anita Hrnic, Kiki Lamers, 
Lorelinde Verhees… [5/2 tot 19/4]

Wilhelminapier
Wilhelminakade 
van zonsondergang tot middernacht
❑ ‘OUT THERE. 25 eigentijdse 
betoverende ‘landschappen’.’ – Nicolas 
Provost, Wim Catrysse, Struder & 
Christoph van den Berg, Marjolijn Dijkman, 
Hans Op de Beeck… [5/2 tot 8/3]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Art In The Age Of… Energy and Raw 
Material’ – Celine Condorelli, Mikhail 
Karikis, Nicholas Mangan, MAP Office, 
Marlie Mul, Anton Vidokle… [23/1 tot 
3/5] ❑ ‘In Light Of 25 Years’ – Germaine 
Kruip, Mahony, Zin Taylor, Freek 
Wambacq, Christopher Williams, 
Xu Zhen… [28/1 tot 3/1/2016]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
wo-zo 12-17u
❑ ‘no thing’ – herman de vries [tot 25/1] 
❑ Jacco Olivier, Ronald Zuurmond [1/2 
tot 5/4] 
❑ ‘Buitengaats’ – Jacco Olivier, Ronald 
Zuurmond [8/2 tot 12/4]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse 
kunst na 1945’ [tot 6/9] ❑ ‘Volkskrant 
Beeldende Kunst Prijs 2015’ [7/2 tot 
12/4] ❑ ‘Kunst uit Huis: Collectie 
Wilploo’ [7/2 tot 12/4]

Sittard

De Domijnen
Kapittelstraat 6 – 046 4513460 
di-zo 11-17u
❑ ‘And the winner is… Barbara. Over 
mijnheiligen en migranten’ [tot 28/6] 
❑ ‘This Is Not a Chicken’ – Koen 
Vanmechelen [tot 7/6]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u – 3de do/maand 11-20u 
(niet in juli-aug)
❑ ‘Straßenbild’ – Georg Baselitz [tot 
21/6] ❑ ‘Materiële fotografie’ – Frans 
Beerens [tot 8/3] ❑ ‘Recente 
schilderijen’ – Toon Verhoef [tot 3/5] 
❑ ‘RIOT’ – Isaac Julien [31/1 tot 31/5] 
❑ Emma van der Put [14/3 tot 10/5]

TextielMuseum
Goirkestraat 96 – 013 536 74 75 
di-vr 10-17u
❑ ‘by TextielMuseum presents Bye 
TextielMuseum: producten ontwikkeld 
voor de eigen collectie’ – Studio Makkink 
& Bey, Viktor&Rolf, Studio Job, Studio 
Formafantasma, Peter Struycken, 
Glithero… [tot 22/11] ❑ ‘Zero in het 
kwadraat’ – Nulgroep, Jan Schoonhoven, 
Henk Peeters, Loes van der Horst, Corrie 
de Boer, Beppe Kessler… [7/2 tot 17/5]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Future Vocabularies / Human-
Inhuman-Posthuman: Anthropocene 
Observatory. Tentoonstelling ontwikkeld 
door Territorial Agency, Armin Linke, en 
Anselm Franke’ [7/2 tot 25/4]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 maart 2015. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 februari 2015 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on March 20th, 2015.
Please send your information before
February 20th, 2015 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘The Common Sense, fase 1’ – Melanie 
Gilligan [tot 25/1] ❑ ‘In the Year of the 
Quiet Sun’ – The Otolith Group [tot 25/1]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Dit is het Centraal Museum! 
Topstukken uit vijf collecties’ [tot 1/9] 
❑ ‘Klaarhamer volgens Rietveld’ – Piet 
Klaarhamer – Gerrit Rietveld [tot 22/3]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 
077 351 34 57 
di-zo 11-17u
❑ ‘A glorious gift. Collectie Knecht-
Drenth Venlo’ – André Masson, Sonia 
Delaunay, Hans Jean Arp, Günther 
Uecker, Pol Bury, Andy Warhol, Jiri 
Georg Dokoupil… [tot 15/2] 
❑ ‘Internationale Meesters – topstukken 
uit de deelcollectie grafiek’ – Edgar 
Tytga, Jean Fautrier, Pablo Picasso, 
Marc Chagall, Edouard Vuillard… [tot 
15/2] ❑ ‘Collectie Jef Diederen 
(1920–2009) Venlo’ [25/1 tot 30/8] 
❑ ‘On War and Peace’ – Thom Puckey, 
Joseph Semah, Ger Lataster, Julia 
Winter, Aad de Haas… [1/3 tot 6/9]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘De wereld van Van Gogh: fotoseries 
op groot formaat’ – Paul den Hollander, 
Aki Tanaka, Katsumi Omori, Hanneke van 
Velzen, Anne Geene… [tot 8/3] 
❑ ‘De wereld van Van Gogh: fotoprints 
20e eeuw’ – Ed van der Elsken, Brassai, 
Emile Wagenaar, Bill Brandt, Paul Huf… 
[tot 8/3]

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] ❑ ‘In Search of Meaning – 
Mensbeelden in globaal perspectief’ – Kiki 
Smith, Lee Bul, Johan Tahon, Elisabet 
Stienstra, Juan Muñoz, Folkert de Jong… 
[tot 6/4] ❑ ‘Closer. Het megarealisme van 
Tjalf Sparnaay’ [tot 6/4]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘On the Border’ – Emma Kunz, Louis 
Soutter, Adolf Wölfli, Gertrud Debrunner, 
Ferdinand Hodler, Karl Ballmer… [tot 
12/4] ❑ ‘körperlich – corporel’ – Miriam 
Cahn [24/1 tot 12/4] ❑ Bertold 
Stallmach [24/1 tot 12/4] ❑ ‘My 
Paintings are Adventures rather than 
Inventions’ – Adolf Stäbli (1842–1901) 
[24/1 tot 12/4]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Calder Gallery III’ [tot 6/9] 
❑ Peter Doig [tot 22/3] 
❑ Paul Gauguin (1848–1903) [8/2 tot 
28/6]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 
11-17u
❑ ‘Marsch’ – Nevin Aladag [tot 30/8] 
❑ ‘Regionale 15 – form follows form 
follows form’ [tot 25/1] 
❑ ‘Ongoing Retrospective (Chapter 1)’ 
– Zhana Ivanova [30/1 tot 15/2] 
❑ ‘Patterns for (Re)cognition’ – Vincent 
Meessen/Thela Tendu [13/2 tot 25/5] 
❑ ‘UniAddDumThs’ – Mark Leckey [6/3 
tot 31/5]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Drawings and Prints’ – Caspar Wolf 
[tot 1/2] ❑ ‘Caspar Wolf and the 

aesthetic conquest of nature’ – Caspar 
Wolf (1735-1783) [tot 1/2] 
❑ ‘Dürer and his Circle. Drawings from 
the Department of Prints and Drawings 
of the Kunstmuseum Basel’ [tot 1/2]

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] ❑ ‘Joseph Beuys. Installations, 
actions & vitrins’ [tot 31/1/2016] 
❑ ‘Cézanne to Richter. Masterpieces of 
the Kunstmuseum Basel’ [14/2 tot 
21/2/2016]

Bern

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44 
di 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Collection’ – Monet, Hodler, Picasso, 
Giacometti, Rothko, Dalí … [tot 31/12] 
❑ ‘Color and I’ – Augusto Giacometti [tot 
8/2] ❑ ‘In the Here and Now! Swiss art 
of the last 30 years from the Kunst Heute 
Collection’ – Christian Marclay, Pipilotti 
Rist, Thomas Hirschhorn, John M 
Armleder… [tot 26/4] ❑ ‘Reading 
Duchamp, Research Notes 2007-2014’ 
– Bethan Huws [tot 1/2] ❑ ‘Panayotidis. 
Seeing the Invisible. A leading 
representative of arte povera’ – Nakis 
Panayotidis [tot 15/3] ❑ Philipp Gasser 
[30/1 tot 28/2] ❑ ‘Förderpreis 
Videokunst 2015’ [6/3 tot 4/4] ❑ Max 
Gubler (1898–1973) [13/3 tot 2/8]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – (0)31 359 
01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Special class – not for sale’ – Paul 
Klee [tot 1/2] ❑ Henry Moore 
(1898–1986) [30/1 tot 25/5] 
❑ ‘Klee in Bern’ [14/2 tot 17/1/2016]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51 
wo-vr 12-18u, do gratis: 18-22u, 
za-zo 13-18u
❑ Hayan Kam Nakache [tot 8/2] 
❑ ‘Barricades of Life, a Pool Outside’ – 
Marc Hunziker, Chantal Kaufmann, Rafal 
Skoczek, Mia Špindler, Urban Zellweger 
[tot 8/2] ❑ ‘video room’ – Jacolby 
Satterwhite [tot 8/2]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Düsseldorf’ – Candida Höfer [tot 8/2] 
❑ ‘Horizontales Paradies’ – Sabian 
Baumann [tot 8/2] ❑ ‘Jahresausstellung 
Zentralschweizer Kunstschaffen’ [tot 
8/2] ❑ ‘Meisterwerke (Auslese)’ – Anna-
Sabina Zürrer [tot 8/2] ❑ ‘Milena, 
Milena’ – Sharon Lockhart [28/2 tot 
21/6] ❑ ‘Von Angesicht zu Angesicht. 
Füssli, Böcklin, Rondinone und andere’ 
[28/2 tot 22/11] ❑ Pushwagner [7/3 tot 
31/5]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Document Control’ – Peter Piller [tot 
22/2] ❑ ‘In and out of fashion’ – Viviane 
Sassen [tot 15/2] ❑ ‘Peripherie-
wanderungen’ – Peter Piller [tot 22/2] 
❑ Paul Strand (1890–1976) [7/3 tot 
17/5]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32 
ma-vr 12-18u za-zo 12-16u
❑ ‘Three Rooms’ – Rashid Johnson [tot 
25/1] ❑ ‘Few Were Happy with their 
Condition’ [22/2 tot 5/4]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Das Frühwerk 1903–1914’ – Otto 
Meyer-Amden [24/1 tot 26/4] 
❑ ‘Aufbruch zu neuen Spielen’ – Karl 
Jakob Wegmann [31/1 tot 6/4]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ T.F.T. Müllenbach [tot 25/1] 
❑ ‘Pictures Punish Words’ – Avery Singer 
[tot 25/1]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u wo-do 10-20u
❑ ‘Ferdinand Hodler/Jean Frédéric 
Schnyder, curated by Peter Fischli’ [tot 
26/4] ❑ Egon Schiele – Jenny Saville 
[tot 25/1] ❑ ‘Picture Ballot! Monolithic 
Water’ – James Ensor, Gerhard Richter, 
Roni Horn, Klara Hobza, Pamela 
Rosenkranz… [tot 1/3] ❑ ‘Master 
Drawings. 100 Years of the Prints and 
Drawings Collection’ [23/1 tot 19/4] 
❑ ‘Japanese Inspirations’ – Monet, 
Gauguin, van Gogh, Bonnard, Degas, 
Hokusai, Hiroshige, Utamaro… [20/2 tot 
10/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Collection on Display: Christoph 
Schlingensief’ [tot 8/2] ❑ ‘Not in my 
language’ – Wu Twang [tot 8/2] 
❑ Xanti Schawinsky [21/2 tot 17/5]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69 
di-zo 10-17u
❑ ‘Say it with Flowers’ – William Morris, 
Louis Comfort Tiffany, Andy Warhol, 
Jeannine Stricker… [tot 29/3]

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] 
❑ ‘Industry’ – René Groebli [tot 8/2] 
❑ ‘Poster Rhythm – Music Posters from 
Zurich’ [4/3 tot 17/5]

ABONNEER U 
EN STEUN 
DE WITTE RAAF
www.dewitteraaf.be
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Personalia

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

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).

Steven Humblet Assistent-docent Fotogeschiedenis en 
Fototheorie aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Hij pro-
moveerde recentelijk aan de UGent met een proefschrift over 
de fotografische representatie van Fifth Avenue, New York.

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

Rik Lemaitre Gewezen leraar aan o.a. het Atheneum van 
Ninove en het Atheneum Pottelberg in Kortrijk. Van 1978 
tot 1981 was hij werkzaam in het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent (thans S.M.A.K.)

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

Daniël Rovers Schrijver, onder meer van het essayboek De 
figuur in het tapijt. Op zoek naar zes auteurs (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2011), de roman Walter (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2011) en de bundel (anti)reisverhalen 
Lampedusa (Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2014).

Richard Venlet Kunstenaar, woont en werkt te Brussel. 
Recentelijk (2013-2014) realiseerde hij onder meer het 
project Museum for a Small City | The S.M.A.K. collection pre-
sented, (re)-viewed and (re)-visited in het S.M.A.K. te Gent. 

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

Advisory Board

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

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

COCK 
SCULP 
TURE 

COMMU 
NISM

OPENING: SATURDAY 24 JANUARY, 18 — 20 H 
EXHIBITION DATES: 24 JANUARY — 7 MARCH 2015 
GALLERY HOURS: WEDNESDAY — SATURDAY 11 — 18 H AND BY APPOINTMENT 

OFFICE BAROQUE, BLOEMENHOFPLEIN 5 PLACE DU JARDIN AUX FLEURS, 1000 BRUSSELS, +32 (0)484 599 228 
info@officebaroque.com, www.officebaroque.com

OFFICE BAROQUE

IS PLEASED TO ANNOUNCE ITS REPRESENTATION OF JAN DE COCk AND HIS DEBUT 
EXHIBITION SCULPTURECOMMUNISM


