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(Ratio en) geweld
Waarom lezen we Sade? Waarom zijn we zo gefascineerd door geweld? Dat 
vraagt Marc De Kesel zich af  in de openingstekst van dit nummer, een bespre-
king van de recente tentoonstelling Sade. Attaquer le soleil (Musée d’Orsay, 
Parijs, 2014-2015). De Kesel bekritiseert de reducerende en moraliserende 
manier waarop curator Annie Le Brun de sadiaanse wreedheid leest, namelijk 
‘exclusief  als een metafoor voor het ‘oneindige’ dat het verlangen kenmerkt 
en dat tot vandaag verdonkeremaand blijft.’ Hij betoogt dat Sade niet zozeer de 
scandaleuze, wrede waarheid over het verlangen reveleert. Sade wil met zijn 
eindeloze opeenstapeling van wreedheden juist bewijzen dat er ‘geen wreed-
heid, geen kwaad en geen lijden is’. Hij ontkent het tekort en verwijlt in de 
bevrediging ervan. Gelukkig, zo besluit De Kesel, lezen wij Sade niet als een 
levensfilosofie of  een moraal, maar als ‘kunst’ – kunst die ons, door het wrede 
voorwerp van ons verlangen te tonen, daarvan afhoudt. 
 De tweede tekst, een vertaling van een hoofdstuk uit het onlangs verschenen 
boek Violence dans la raison? Conflit et cruauté van Marcel Hénaff, vertrekt van 
het boek dat de klassieke westerse tegenstelling tussen rede en geweld als 
geen ander heeft onderuitgehaald: Dialectiek van de Verlichting (1946) van 
Max Horkheimer en Theodor W. Adorno. Aan de hand van twee literaire perso-
nages (Homeros’ Odysseus en Markies de Sade’s Juliette) betogen Horkheimer 
en Adorno dat de westerse rede wordt gekenmerkt door een destructief   
geweld dat rechtstreeks uitmondt in het industriële kapitalisme, de oorlogen 
en uitroeiingskampen van de 20e eeuw. Hénaff  daarentegen stelt dat Sades 

roman ‘een nieuwe vorm van geweld’ aankondigt, die het Verlichtingsproject 
te buiten gaat. Hij karakteriseert dat geweld als volgt: ‘Terreur als openlijk  
bestuursplan, als wettelijk bekrachtigd instrument van de vrijheid en vooral 
als praktijk van een wreedheid die hele populaties treft.’ Adorno & 
Horkheimers Verlichtingskritiek staat ook centraal in een bijdrage van 
Stefaan Vervoort over het Zwitserse kunstenaarsduo Fischli & Weiss. Vervoort 
toont dat hun werk van de jaren 80 als een allegorie van de Verlichtingskritiek 
à la Horkheimer & Adorno kan worden gelezen, maar dat de kunstenaars ook 
verder gaan: ze zoeken naar ‘een nieuwe of  andere vorm van kritiek, die uit-
gaat van de ongrijpbaarheid en meerduidigheid van betekenis.’
 Steven Jacobs & Hilde D’haeyere exploreren een minder bekend thema in 
het werk van drie denkers van de Frankfurter Schule, met naast Adorno 
ook Walter Benjamin en Siegfried Kracauer. Wat blijkt? Deze genadeloze 
cultuurcritici bleken opvallend positieve woorden over te hebben voor de 
Amerikaanse slapstick; alsof  ze het over avant-garde hadden, betoogden ze  
dat Chaplin & co de ‘irrationele keerzijde van de rationalisering’ blootlegden.
 Lieske Tibbe bespreekt de tentoonstelling Van Gogh in de Borinage. De ge-
boorte van een kunstenaar (BAM, Mons, 2015). Naar aanleiding van een andere 
tentoonstelling – Collectieonderzoek III: Kunst in Europa na ’68 in het S.M.A.K. – 
gaat Koen Brams in op de eerste grote internationale manifestatie van Jan Hoet 
als directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst, de voorloper van het 
S.M.A.K.: Kunst in Europa na ’68 (1980). Brams besteedt onder meer aandacht 
aan de idiosyncratische selectieprocedure van de tentoonstelling, de impact 
van selectiecommissielid Piet van Daalen op Hoet, en de ontbolsterende voor-
liefde van de Gentse conservator voor volkse activiteiten ten bate van de kunst.

MARC DE KESEL

1. Sade in de negentiende eeuw

Annie Le Brun, een grote autoriteit in het 
onderzoek rond Markies de Sade, heeft op 
vraag van Musée d’Orsay – het Parijse 
museum voor de negentiende eeuw – een 
tentoonstelling samengesteld met haar 
‘auteur’ als focuspunt. In de tentoonstelling 
en het boek dat erbij verscheen, tracht zij 
een antwoord te formuleren op de vraag in 
hoeverre het oeuvre van de nog in het 
ancien régime geboren libertijnse markies 
doorwerkt in de beeldende kunst van de 
negentiende eeuw. Dat Sade zijn stempel 
naliet op de twintigste eeuw, zeker in 
Frankrijk, is algemeen bekend. Apollinaire 
liet zich in 1909 ontvallen dat de komende 
eeuw die van Sade zou zijn, en dit is achteraf  
allesbehalve een loze uitspraak gebleken.1 
Breton gaf  ‘de goddelijke markies’ een plaats 
in de rij der illustere wegbereiders van (zijn 
versie van) het surrealisme, en de tweede 
helft van de eeuw kent een ware vloed aan 

Sade-commentaren – Klossowski, Bataille, 
Blanchot, Barth, Foucault, Deleuze, Lacan: 
alle coryfeeën van het toenmalige intellec-
tuele landschap hebben zich uitvoerig met 
de nalatenschap van de markies bezigge-
houden.
 De negentiende eeuw doet er evenwel het 
zwijgen toe, ook al wordt Sade gelezen, en 
dit ondanks het publicatieverbod waaron-
der zijn oeuvre bij momenten valt. Op een 
enkele uitlating na waagt zich echter nie-
mand aan een rechtstreeks commentaar. Le 
Brun is zich daarvan bewust, en toch is 
Sades invloed volgens haar ook in de negen-
tiende eeuw alomtegenwoordig, zeker in de 
kunsten, in de beeldende kunst nog meer 
dan in de literatuur. De ‘representatie van 
de negentiende eeuw’, aldus Le Brun, laat 
sporen zien van een steeds toenemende 
‘verontrusting’ (p. 227), die zich manifes-
teert in beelden van een oncontroleerbare 
ontketening van geweld – van Goya’s kan-
nibalismeserie, over Delacroix’ Dood van 
Sardanapalus en Gericaults Vlot van de 
Medusa, tot de ‘harde erotiek’ van Rops’ en 
Rodins prenten. In wat volgt zal ik de ten-

toonstelling en het boek niet tot in detail 
analyseren, maar me concentreren op de 
‘Sadetheorie’ van waaruit Le Brun ook de 
negentiende eeuw tot een ‘eeuw van Sade’ 
verklaart. 

2. Het verlangen bevrijd

Al in het eerste inleidende hoofdstukje for-
muleert Le Brun haar these over Sade. Die 
luidt niet dat Sade het kwaad en ‘de wreed-
heid in het hart van de mens’ heeft ontdekt. 
Deze ontdekking is wellicht zo oud als de 
mensheid zelf. Neen… 

[…] het blijvend schandaal van Sade bestaat erin 
te onthullen [dévoiler] en, meer nog, bloot te 
leggen [révéler] dat het verlangen aan de oor-
sprong van die wreedheid ligt. Daar ligt de reden 
van zijn verdoemenis, want alle veilige, morele, 
religieuze, sociale, ideologische… dispositieven 
worden door dit inzicht bedreigd. (pp.  17-19)

Wat is bedreigend aan het ‘verlangen’? Dat 
het geen grenzen verdraagt, dat het grenze-

loos en daarom inherent misdadig is. 
‘Oneindig’, ‘infini’: het is Le Bruns term voor 
het sadistische verlangen dat zich door geen 
wet aan banden laat leggen en alleen maar 
bevrediging vindt wanneer het de grenzen 
met de voeten kan treden die door die wet 
worden gesteld. Welke wet? Elke wet, de 
‘morele, religieuze, sociale, ideologische’ 
wet, maar ook de natuurwet, met andere 
woorden de wetmatigheden die de kosmos 
in zijn baan houden. Een paar lijnen verder 
valt het citaat waaraan de tentoonstelling 
haar titel ontleent. In Sades eerste roman, 
De honderdtwintig dagen van Sodom, zegt een 
van de meest ‘geharde libertijnen’ (en Sade 
‘treedt hem daarin bij’ [rejoint], voegt Le 
Brun er voor de duidelijkheid aan toe): 

‘Er zijn maar twee of  drie misdaden die men in 
de wereld begaan kan’, zei Curval, ‘en als men 
die begaan heeft, is alles gezegd. De rest is 
zoveelsterangs, en daar voelt men niets meer 
bij. Hoevele malen, godverdomme, heb ik niet 
gewild dat ik de zon aan kon vallen om het heel-
al van haar te beroven, of  haar te gebruiken om 
de wereld helemaal in brand te steken; dat zou 
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nog eens een misdaad zijn, niet van dat kruimel-
werk waar wij ons aan overgeven en waarmee 
we niet verder komen dan dat na verloop van 
een jaar een dozijn schepsels in evenveel hoopjes 
aarde veranderd zijn.’2 (p. 19)

Ziehier dus het verlangen dat het denken 
van Sade wil blootleggen [révéler] en aan-
wakkeren [attiser] (p. 19). En het is dit door 
en door kwaadaardige verlangen dat aan de 
oppervlakte komt in ‘de preoccupaties die 
de geschiedenis van de representatie bespo-
ken’ (ibidem). Dit laatste wil Le Brun met 
haar tentoonstelling duidelijk maken. 
Want, zo stelt ze:

Sade is diegene die voortdurend op de uitdaging 
is teruggekomen om het onvoorstelbare te 
representeren. (ibid.)

Volgens Le Brun dringt dit onvoorstelbare 
zich gaandeweg steeds duidelijker op in de 
beeldcultuur van de negentiende eeuw. Het 
gaat daarbij uiteraard niet meer om het 
‘onvoorstelbare’ dat de iconoclasmestrijd 
beheerste, die sinds de Middeleeuwen de 
gemoederen beroerde van het beeldlievende 
christendom. Het ‘onvoorstelbare’ van Sade 
is niet langer het ideële, goddelijke oneindi-
ge dat zichzelf  omhelst en in die omhelzing 
het hele universum de rust geeft waarmee 
uiteindelijk alles op zijn plaats wordt gehou-
den. Tegen dat klassiek metafysisch onein-
dige brengt Sade een ‘nieuw fysiek bewust-
zijn van het oneindige’ in stelling – geheel in 
de lijn van het ‘materialisme’ dat in zijn tijd 
opgang maakte (ibid.). Zijn onvoorstelbaar 
‘oneindige’ staat voor een radicale onrust, 
die ervoor zorgt dat niets in staat is zich bin-
nen zijn grenzen te houden. Alle leven 
wordt ertoe gedreven zich te buiten te gaan, 
en dood en verderf  te zaaien tot het zijn 
eigen ondergang bewerkstelligt. Die mate-
loze boosaardigheid is de diepste motor van 
het menselijk verlangen. En als dat verlan-
gen zich in voorstellingen wil uiten, zoekt 
het de grenzen van het voorstelbare op om, 
zo mogelijk, het naakte onvoorstelbare in 
het gezicht van de brave burger te slingeren.
 Sades oeuvre doet dat onverbloemd. De 
tergend lange reeks onnoemelijke wreedhe-
den in De 120 laatste dagen van Sodom wordt 
beschreven met een precisie die ook de 
meest geharde lezer gegarandeerd tot over 
de grens van de walging brengt. De beelden-
de kunst, aldus nog steeds Le Brun in de 
openingspagina’s van de catalogus, volgt 
Sade evenwel schoorvoetend, weifelend tus-
sen fascinatie en afschuw. ‘De negentiende 
eeuw is de getourmenteerde geleider 
geweest van Sades denken en aan dat feit is 
zij een deel van haar duistere schitteringen 
verschuldigd’, schrijft ze, om er meteen aan 
toe te voegen dat ze die ‘sombres splendeurs’ 
niet allemaal exhaustief  gaat opsommen en 
thematiseren. De ‘immense beweging van 
decentrering’ zal hier enkel ‘gesuggereerd’ 
worden. De negentiende eeuw, vervolgt ze, 
heeft slechts ‘beetje bij beetje aan het licht 
kunnen brengen wat verborgen of  in de 
marge werd gehouden’. (ibid.) Maar dat is 
voldoende, zo besluit ze haar inleiding, om 
ons ook vandaag nog tot lering te strekken. 
Wat kunnen we van Sade – of  van zijn vol-
gelingen – dan leren? Le Brun omschrijft het 
als volgt:

[…] in een tijd waarin het beeld van het lichaam 
zwaar wordt bedreigd door verdingelijking [réi-
fication], door de aanvallen van een steeds 
agressievere vermarkting, zijn wij het aan Sade 
verschuldigd dat hij er ons aan herinnert dat 
onze vrijheid op de maat is [gesneden] van ons 
vermogen tot representeren. Anders uitgedrukt, 
dat het van het verlangen van elk van ons 
afhangt ‘de zon aan te vallen’ en dat dit voorstel 
meer dan ooit de moeite waard is.3 

Terwijl Le Brun zo-even nog het oneindige 
en destructieve karakter van het verlangen 
in de verf  had gezet, poneert ze nu dat Sade 
kan worden ingezet voor een morele kritiek 
van onze tijd. Die moraliserende toon is een 
constante in de manier waarop Le Brun 
Sade opvoert. Zo werden de kunstwerken in 
de tentoonstelling begeleid door grote tekst-
panelen waarop citaten uit Sades oeuvre 
waren aangebracht, die alleen al door het 
grote corps als ‘maximes’ functioneerden: 
wijsheden, puntige gezegden waarover de 
moderne mens beter eens zou nadenken. 
Ook de catalogus staat vol citaten. Ze zijn 
van het meest wreedaardige soort, maar die 
wreedheid weerhoudt Le Brun er niet van 
Sade als een moedige denker te beschou-

wen, die een positieve bijdrage levert: een 
profeet, een moreel baken, een weliswaar 
ongemakkelijke, maar daarom des te nood-
zakelijke ‘leraar’.
 Beknopt geformuleerd komt Sades zeden-
les volgens Le Brun hierop neer: terwijl wij 
van het lichaam een ‘ding’ hebben gemaakt, 
een ‘waar’ in onze tot warenhuis omge-
bouwde wereld, moeten we leren inzien dat 
ons lichaam een belofte van vrijheid inhoudt. 
Maar is het werkelijk dát wat Sade ons leert? 
Het lichaam verschijnt bij hem inderdaad als 
vrij, oneindig vrij, maar dan wel in die zin dat 
het zich vrij voelt andere lichamen met een 
ongeziene wreedheid te vernederen, te ver-
neuken, te verminken, om ze ten slotte ter-
gend langzaam dood te folteren.
 Die wreedheid wordt door Le Brun exclu-
sief  gelezen als een metafoor voor het 
‘oneindige’ dat het verlangen kenmerkt en 
dat tot vandaag verdonkeremaand blijft. Op 
die wreedheid als zodanig wordt echter zel-
den of  nooit ingezoomd. Wat Sade aan het 
licht brengt – de apotheose van wreedheid 
die hij met een macabere helderheid als de 
ware vrijheid propageert – wordt zelden 
gethematiseerd. De enkele keren dat dit wel 
gebeurt, komt Le Brun zo mogelijk nog 
moraliserender uit de hoek. In een van de 
zalen prijkt een karton – een ontwerp voor 
een wandtapijt – van de hand van Goya, 
Riña de gatos [Kattengevecht]: twee katten 
staan met opgeheven staart in elkaars 
gezicht te blazen, klaar voor de aanval 
(afb. 27). Een onschuldig tafereel, zou je 
denken. Le Brun ziet het anders: 

Ik mag dan wel weten dat het een karton betreft 
dat bedoeld was voor de eetzaal van de Prins van 
Asturias, ik houd het schilderij voor een van de 
wreedste die ik ken. Nooit was een hemel zo 
leeg, nooit was een onderwerp zo ongenaakbaar. 
Want de twee beesten staan er op het punt 
elkaar te verscheuren; het enige waar het blijk-
baar bij de ene zowel als bij de andere [kat] om 
gaat, is de triomf  van een wildheid die aan elke 
domesticatie ontsnapt. (p. 43)

Als twee vechtende katten al de oneindige 
wreedheid – want wrede oneindigheid – 
van het verlangen blootleggen, wat heeft 
Sade dan nog dat dit schilderij niet heeft?
 Waar Le Brun blind voor blijkt – of  wat ze 
minstens weigert te thematiseren – is het 
feit dat Sade die wreedheid niet alleen laat 
zien, maar ook goedpraat. Sade is inderdaad 
een moraalridder, maar hij predikt niet de 
moraal die Le Brun impliciet veronderstelt. 
Het betreft geen moraal die de wreedheid 
van het menselijk verlangen aanklaagt. Zijn 
morele boodschap luidt precies het tegen-
overgestelde. Wat wij wreedheid noemen, is 
voor hem juist een moreel goed. Het ‘wrede’ 
is het enige ware en goede. Het wordt slechts 
als daadwerkelijk wreed gepercipieerd van-
uit de waanideeën omtrent het ‘ware’ en 
het ‘goede’ waarin de mens zich al eeuwen-
lang wentelt. Voor wie de natuur echter 
ernstig neemt, zijn de wreedheid, de mis-
daad en het kwaad foute categorieën. De 
natuur zelf  maakt immers geen onder-
scheid tussen goed en kwaad. Met dezelfde 
gulheid schenkt zij Europa met haar Warme 
Golfstroom een zacht klimaat én vernietigt 
zij in één enkele aardbeving een stad als 
Lissabon. De dood is niets anders dan de 
ontbinding van een tijdelijk samengesteld 
lichaam waarvan de ontbonden delen hun 
bijdrage aan de natuur op een andere – 
maar even natuurlijke – manier voortzet-
ten. In die zin zijn misdaden niets dan wel-
kome bijdragen aan de natuurlijke gang der 
dingen.
 Wreedheid is alom present in Sades oeu-
vre, maar niet om die bloot te leggen, zoals Le 
Brun stelt. Wat de markies wil duidelijk 
maken is dat die wreedheid geen wreedheid 
is. Dat twee katten elkaar verscheuren, 
heeft in zijn ogen niets kwaadaardigs. Dat 
de ene mens de andere vernedert, verneukt, 
verminkt en tergend langzaam dood foltert, 
evenmin. 
 Sades oeuvre is trouwens niet het enige 
uit die tijd waarin de wreedheid van het ver-
langen centraal staat. Tijdgenoten als 
Choderlos De Laclos (Les liaisons dangereu-
ses, 1782) deden hetzelfde op een subtielere 
en in zekere zin zelfs wredere wijze. Alleen 
wordt die wreedheid daar niet opgevoerd 
om ze te ontkennen. Hetzelfde kan worden 
gezegd van de fameuze ‘biechtboeken’ uit 
die tijd: het waren encyclopedieën van 
oeverloze menselijke wreedheid, ze waren 
ook zelf  wreed in de manier waarop ze hun 
lezers grenzeloos wilden culpabiliseren, 

maar het waren geen pamfletten die uit-
schreeuwden dat de ‘wreedheid’ helemaal 
niet wreed was.
 Ook het christendom heeft die wreedheid 
onderkend en geëtaleerd. De christelijke ico-
nografie is nooit opgehouden de martelaren 
van het geloof  op de meest wreedaardige 
manier af  te beelden. Het christelijke icoon 
bij uitstek, de kruisiging van Christus, is het 
beeld van een vreselijke marteling.4 Maar 
het christendom etaleert die wreedheid niet 
zonder haar in dezelfde beweging te mis-
kennen. Christus’ marteldood is immers het 
teken van zijn overwinning op de dood.
 Het verschil met Sades marteltaferelen is 
niet dat Sade de waarheid van de christelij-
ke voorstellingen blootlegt, dat hij het ver-
langen toont dat erachter schuilgaat, maar 
dat hij in de ontkenning van die wreedheid 
nog een stap verder gaat. Het christendom 
miskent de wreedheid door haar te laten 
doorgaan als het beeld van de overwinning 
op die wreedheid: het kruis is het teken van 
een van elk ‘kruis’ verloste toestand. Sades 
miskenning van de wreedheid is radicaler – 
wat hier wil zeggen: hopelozer, wreder. Bij 
Sade ontkent de wreedheid zichzelf. Met elke 
misdaad die de sadiaanse held pleegt, beves-
tigt hij meteen ook dat er geen wreedheid, 
geen kwaad en geen lijden is; en dat er niet 
alleen op het verlangen, maar ook op de 
bevrediging ervan geen rem staat. De hemel 
is hier; zij is precies waar ik elke wet van het 
‘hier’ met de voeten treed, waar ik elke 
wreedheid die ik aanricht als vreugde cele-
breer. Eerder dan over het verlangen, doet 
Sade een uitspraak over de bevrediging van 
het verlangen: die is mogelijk, hier en nu, in 
de ontkenning van alles wat die bevrediging 
belemmert of  – wat op hetzelfde neerkomt 
– van het verlangen als zodanig. De sadiaan-
se protagonist verlangt niet meer, hij ver-
wijlt in de bevrediging ervan, in de volheid 
van het genot.
 In tegenstelling tot wat Le Brun veronder-
stelt, onthullen de sadiaanse helden het ver-
langen dus niet. Integendeel, ze zijn er de 
vleesgeworden ontkenning van. Ze sluiten 
hun slachtoffers op in een scène waar deze, 
door hun foltering gereduceerd tot één 

grote schreeuw van (onbevredigd) verlan-
gen, het bewijs moeten leveren dat ook zij 
het verlangen voorbij zijn, dat pijn, lijden en 
tekort niet bestaan; of  wat op hetzelfde 
neerkomt, dat pijn, lijden en tekort even-
goed tot het bestaan behoren als hun tegen-
hangers, dat dood en leven hetzelfde zijn en 
beide deel uitmaken van een Natuur die 
haar oneindigheid omhelst, en daarin alles 
op de meest wreedaardige wijze verzwelgt. 
De sadist geilt zich op aan het lijden van zijn 
slachtoffer omdat zijn slachtoffer in zijn 
ogen ‘bewijst’ dat wet, tekort, pijn en dood 
niet bestaan. Vandaar het wrede van de fol-
tering. De gefolterde moet, in de act van zijn 
sterven zelf, bewijzen dat sterven niet 
bestaat. Daarom wil de beul hem in het ster-
ven houden, zodat hij ‘sterft van niet te ster-
ven’ – om de formule te gebruiken waarmee 
de mystica het genot uitspreekt dat haar 
overkomt als ze zich verenigt voelt met God. 
Bij de mystica gaat het om een efemeer 
gevoel van genot, dat al wegkwijnt nog voor 
het haar bewustzijn heeft bereikt.5 De sadist 
gebruikt zijn slachtoffer om zich dat genot 
reëel toe te eigenen en zich voor te houden 
dat het verlangen geen verlangen meer is, 
maar volle, reële bevrediging.

3. Het onvoorstelbare voorstellen

Sades focus op het exces geldt, formeler, ook 
voor het statuut van de representatie als 
zodanig. Zijn oeuvre wil een voorstelling 
bieden van wat de grenzen van het voorstel-
bare te buiten gaat. Daarin heeft Le Brun 
gelijk. Maar ook hier lijkt ze blind voor waar 
het in een sadistisch universum werkelijk 
om draait, met name de positie die de sadi-
aanse held – en Sade als auteur – inneemt 
tegenover dit voorgestelde onvoorstelbare. 
De sadiaanse beul positioneert zich in het 
onvoorstelbare en heft het op die manier 
tegelijk op. Zijn voorstelling breekt door-
heen de grens met het onvoorstelbare, dat 
er vervolgens – na de ‘beeldende misdaad’ – 
simpelweg niet meer is. Vandaar het kraak-
heldere licht waarin Sades verhalen baden. 
Zij zijn in alle opzichten van het woord een 

Anoniem

Le planteur d’homme, ca. 1790, Bibliothèque nationale de France, Parijs
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apotheose van de Verlichting. Zij geven 
gehoor aan de missie van het Verlichtings-
denken zoals die door Sade zelf  wordt ver-
woord: ‘De filosofie moet alles zeggen’ heet 
het op de laatste pagina van Juliette, als ant-
woord op de vraag of  je die duizend pagina’s 
ongeziene misdadigheid wel moet publice-
ren.6 Ja dus, want ook het meest onvoorstel-
bare mag niet aan de Verlichting ontsnap-
pen.
 Le Brun koppelt dat onvoorstelbare vaak 
aan beeldende oeuvres die zich ermee heb-
ben ingelaten. Op een bepaald moment ver-
wijst ze naar het laatste kunstwerk van 
Marcel Duchamp: Étant donnés: 1° la chute 
d’eau, 2° le gaz d’éclairage (1946-1966). We 
zijn dan al in de twintigste eeuw beland en 
de fase van de verdrongen invloed van Sades 
oeuvre is reeds lang voorbij. Le Brun merkt 
eerst op dat Sades inzichten tijd nodig heb-
ben vooraleer ze op een bewuste manier 
verwerkt kunnen worden. Duchamps vroe-
gere La mariée mise à nu par ses célibataires, 
même (1915-1923) – het bekende Grote 
Glas – was op zich reeds een enigma, merkt 
ze op, een werk doordrongen van het pro-
bleem van het onvoorstelbare. Duchamps 
reeds genoemde tweede sleutelwerk noemt 
ze ‘een impressionant vervolg dat Sade op 
spectaculaire wijze kracht bij zet’.7 
 Is dat zo? Is het onvoorstelbare waar het 
Duchamp om te doen is vergelijkbaar met 
wat bij Sade aan de orde is? Vergeleken met 
de abstracte beeldtaal waarin La mariée… 
gegoten is, lijkt Étant donnés inderdaad dich-
ter bij Sade aan te leunen: door een kijkgat 
ziet de toeschouwer de romp en gespreide 
dijen van een in het gras liggend vrouwelijk 
naakt. In de structuur van de voorstelling is 
er echter niets veranderd ten opzichte van 
La mariée… In La mariée… bevindt de toe-
schouwer zich op de positie van de ‘vrijge-
zellen’, die links vooraan worden afgebeeld 
(afb. 290); dat het voorwerp van hun ver-
langen ‘mariée’ genoemd wordt, verandert 
niets aan hun/zijn celibataire positie. Ook in 
Étant donnés wordt de (kunst)minnaar door 
een gesloten deur met kijkgat op de plaats 
van de vrijgezel gepositioneerd. Hij blijft een 
minnaar die precies niet aan de ‘consump-
tie’ van zijn beminde toekomt. Hij staat voor 
het onvoorstelbare, getoond zoals het niet 
geconsumeerd wordt. Daarentegen is Sades 
onvoorstelbare dat van de ‘consumptie’, 
van een verlangen dat ophoudt verlangen te 
zijn en zich aan het tomeloze, niets ontzien-
de verslinden overlevert.
 Eerder dan aan Sade, moet de poëtica van 
Duchamp gelieerd worden aan de artistieke 
cultuur van de fin’amors (de ‘zuivere’ Hoofse 
Liefde) waarin elke voorstelling weliswaar 
georiënteerd is op het onvoorstelbare, in 
casu de ‘Dame’, maar waar die laatste juist 
daarom intact wordt gelaten. Daartegenover 
is Sades onvoorstelbare een verkracht 
onvoorstelbare: het stelt juist alles voor (‘la 
philosophie doit tout dire’) en ontkent actief  
dat er überhaupt iets onvoorstelbaars is. 

4. Voorstelling & geweld

Heeft Le Brun het dan helemaal mis? Wijst 
de groeiende onrust – dit wil zeggen het 
steeds groter aandeel van geweld – dat de 
negentiende-eeuwse beeldtaal kenmerkt, 
niet op een invloed van Sade? En heeft dat 
groeiend geweld, ongeacht of  het nu wel of  
niet met Sade te maken heeft, dan niets te 

betekenen? Of  om de vraag breder te stellen: 
waarom zijn we zo gefascineerd door 
geweld, en dit niet alleen in de laatste eeu-
wen? Wat heeft die eeuwenoude, immer 
persisterende fascinatie voor geweld te bete-
kenen? 
 Le Brun neemt het geweld dat Sade bloot-
legt voor de onthulde waarheid over ons 
verlangen. Ons verlangen zou in de grond 
een tomeloze wreedheid in zich dragen en 
willen breken met elke regel, elke wet. Zelfs 
indien Le Brun het daarin bij het rechte eind 
heeft (en er is veel dat in die richting wijst), 
is dit maar de helft van de waarheid. Even 
waar is namelijk dat we de waarheid over 
het verlangen verdringen, dat we onze ver-
langens niet uitleven zoals Sade ons dat 
voorschrijft (gelukkig maar!). We koesteren 
die waarheid hooguit als het voorwerp van 
onze fascinatie. We houden haar met ande-
re woorden opgesloten binnen de grenzen 
van de fantasie en de voorstelling, waartoe 
strikt genomen ook Sades wrede fantasma-
gorieën behoren. 
 Sade toont ons misschien de waarheid 
over het verlangen, maar evenzo geldt dat 
we van die waarheid niet willen weten, dat 
we ze opsluiten in wat we bijvoorbeeld 
‘kunst’ noemen. Op dat punt worden de 
tekortkomingen voelbaar van de benade-
ring van Le Brun, die zich weigert te ver-
houden tot de grote Sade-interpretaties van 
de twintigste eeuw.8 Het is meer bepaald 
een gemiste kans dat ze de visie van Jacques 
Lacan niet in haar betoog betrekt.9 Lacan 
zou Le Bruns stelling beamen dat het ver-
langen van de mens een verlangen is dat de 
wet achter zich wil laten, net zoals hij ermee 
zou instemmen dat Sade ons als nooit tevo-
ren een scherp beeld geeft van wat dat bete-
kent. De toestand waarin ons verlangen zijn 
volle vervulling kent, is eeuwenlang als het 
Opperste Goede gedefinieerd: als de Hemel, 
inclusief  de Hemel op Aarde. Sades univer-
sum laat zien wat dit in realiteit betekent: 
een vernietiging van de mens als verlan-
gend subject of, wat op hetzelfde neerkomt, 
van het onophefbaar tekort waardoor hij is 
getekend – een vernietiging met andere 
woorden van de mens als zodanig.
 Maar waarom zijn we dan gefascineerd 
door Sade? Of, minder extreem geformu-
leerd, waarom gaat het zo vaak over geweld 
in de beelden waarmee we ons omgeven en 
onze identiteit inhoud geven? Voor Lacan 
bestaat de ‘functie van het schone’ erin om 
onze gerichtheid op zelfvernietiging, 
ondanks alle verdringing, toch een toegang 
tot het bewustzijn te geven. Het schone 
toont ons het wrede voorwerp van ons ver-
langen, of  abstracter: het toont ons het 
onvoorstelbare.
 Maar precies het schone zorgt er ook voor 
dat we op de grens met dat wrede onvoor-

stelbare halthouden en ons niet aan het 
kwade overgeven. Het schone houdt ons 
alert voor het onmogelijke, onvoorstelbare 
object van ons verlangen, maar schermt 
ons er tegelijk van af  en verhindert dat we 
ons met dat doel of  object vereenzelvigen.
 De wreedheid en het kwaad die de beel-
dende kunst en literatuur ons te zien geven, 
relativeren de altijd in ons sluimerende pre-
tentie het goede en het ware in pacht te heb-
ben: wat we uiteindelijk verlangen is niet 
het Hoogste Goed, maar het kwaadaardig 
onaannemelijke dat het schone ons te zien 
geeft. Het schone houdt ons verlangen 
gefixeerd op dat onaannemelijke en staat 
toe dat wij onszelf  in dat kwaad kunnen 
herkennen zonder dat we er mee hoeven 
samen te vallen of  het tot voorbeeld moeten 
nemen.
 In Sophocles’ Antigone fascineert ons de 
weerstand van Antigone tegen de morele 
wet die de bestaande machthebbers haar 
opleggen, en tegelijk putten wij uit haar 
ongehoorzaamheid geen nieuwe morele 
regel. Het schone bewerkstelligt het een en 
verhindert het ander.10

 Dit is niet de intentie van Sade. Die wil ons 
een onverkort kwaadaardige moraal voor-
houden. Maar het is niet daarom dat we 
hem lezen. Dat dit oeuvre, ondanks het ste-
reotiepe, herhalende en daarom bij momen-
ten langdradige karakter, steeds weer gele-
zen wordt, heeft te maken met de fascinatie 
voor het kwade dat het ons voorhoudt en 
dat, zoals Le Brun terecht stelt, het ultieme 
doel van ons ‘oneindig’ verlangen is. Anders 
dan Le Brun suggereert, lezen we die sadi-
aanse stelling echter niet als een moraal, als 
een waarheid die we in een aantal maximes 
gieten om ons moreel bewustzijn aan te 
scherpen. Ook al omschrijft Sade zijn eigen 
oeuvre als een ‘filosofie’, wij lezen het als 
‘kunst’, we consumeren het als een vorm 
van ‘schoonheid’, hoe averechts ook. Of  om 
het met een bekende versregel uit Rainer 
Maria Rilkes Duineser Elegien te stellen: we 
nemen het tot ons als het ‘net nog te verdra-
gen begin der verschrikking’.

Noten

 1  ‘[…] die man die in de hele negentiende eeuw 
lang niet leek mee te tellen zou best de 
twintigste kunnen domineren.’ Geciteerd in de 
catalogus, p. 319.

 2  Ik gebruik de vertaling van Hans Warren: 
D.A.F. de Sade, De 120 dagen van Sodom, of   
De school der losbandigheid, Amsterdam, 
Uitgeverij Bert Bakker/Pockethuis, 2004, 
p. 131.

 3  Elders (p. 134) heet het dat het werk van Sade 
een ‘formidable revanche du corps’ op het 
denken is.

 4  Le Brun verwijst heel even naar die 
‘martyrologie tombée en desuétude’ (p. 77), 
maar laat na die link verder uit te werken. 

 5  ‘[…] muero porque no muero’: de slotzin van 
elke strofe in het gedicht ‘Vivo sin vivir en mí’ 
(‘Ik leef, maar niet in mij’) van Teresa van 
Avila. Zie http://www.lospoetas.com/g/tere1.
htm#VIVO%20SIN%20VIVIR%20EN%20
M%C3%8D; http://www.karmelopweg.
nl/Z-files/Teresa_van_Avila_Ik_leef.pdf).

 6  Le Brun citeert de passage op p. 141.
 7  ‘Impressionnante succession qui vient 

conforter Sade de façon spectaculaire’, p. 227.
 8  Zie het recent verschenen boek van Lode 

Lauwaert, Markies de Sade: Essays over ethiek, 
kliniek, literatuur en natuur, Kalmthout, 
Pelckmans, 2014. Zie ook: Eric Marty, Pourquoi 
le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux?, Paris, 
Seuil, 2011.

 9  Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre VII, L’éthique 
de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, 
Paris, Seuil, 1986, pp. 248-253. Zie hoofdstuk 
VI van mijn Eros & Ethiek: Een lectuur van 
Jacques Lacans Séminaire VII, Leuven, Acco, 
2002, pp. 143-183. Zie ook Lauwaert, ibid., 
pp. 137-170. 

 10  Lacan, ibid., pp. 283-333; De Kesel, ibid.,  
pp. 227-271.

Sade. Attaquer le soleil, 14 oktober 2014 – 
25 januari 2015, Musée d’Orsay, 1 rue de la 
Légion d’Honneur, Parijs (01/40.49.48.14; 
www.musee-orsay.fr).

Annie Le Brun, Sade. Attaquer le soleil, 
Paris, Musée d’Orsay/Gallimard, 2015.

Marcel Duchamp

Étant donné, 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage…, 1946-1966, Philadelphia Museum of  Art

Man Ray

Hommage à D.A.F. de Sade, 1929, privéverzameling
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MARCEL HÉNAFF

Geweld is inherent aan de rede, dat is de 
kernthese van een van de invloedrijkste filo-
sofische werken van de twintigste eeuw, de 
belangrijkste pijler waarop de Kritische 
Theorie berust: de Dialectiek van de Verlichting 
van Max Horkheimer en Theodor W. 
Adorno.1 Hun beschouwing is zwaar gete-
kend door de catastrofe van de Tweede 
Wereldoorlog, in het bijzonder die van de 
nazibarbarij. De inleiding en het eerste 
hoofdstuk van het boek zijn een scherpe 
analyse van de versmelting die zich volgens 
de auteurs heeft voorgedaan tussen vormen 
van de calculerende rede en vormen van 
totalitaire macht – waarna ze ten slotte 
abrupt verkondigen: ‘Verlichting is totali-
tair.’2 De thematiek van de twee volgende 
hoofdstukken, die deze radicale these moet 
illustreren, is verrassend. In tegenstelling 
tot wat men zou verwachten, schetsen 
Horkheimer en Adorno geen historische 
genealogie van dit geweld, zoals het zich 
tussen de Griekse logos en de moderne ratio, 
tussen de antieke wetenschap en de recente 
technologie, gevormd en ontwikkeld zou 
hebben, maar beperken ze zich tot een 
bespreking van twee fictieve personages die 
in hun ogen de perfecte belichaming zijn 
van die greep van de listige, manipulerende 
rede op de natuurlijke en menselijke wereld: 
de figuur Odysseus bij Homeros en die van 
Juliette bij Sade. Slechts zelden zou de filoso-
fie er in die mate voor opteren om de uiteen-
zetting van een kernargument en de samen-
vatting van een geschiedenis aan literaire 
personages toe te vertrouwen; met andere 
woorden, slechts zelden ging ze ervan uit 
dat mensen in hun verhalen verwoorden 
hoe ze hun wereld begrijpen, de confronta-
tie aangaan met wat ze niet begrijpen, ont-
hullen wat ze verlangen zonder het te 
weten, aanwijzen wat ze vrezen om het op 
die manier onder ogen te zien, en soms het 
ergste ensceneren om het te bezweren. 

Het verlichtingsproces en zijn 
omkering

Rede is voor de Verlichting het chemische agens, 
dat de eigen substantie van de dingen in zich 
opzuigt en in de loutere autonomie van de rede 
zelf  vervluchtigt.3

 Horkheimer & Adorno

We moeten de redenering van Horkheimer 
en Adorno overdoen, haar essentiële scha-
kels reconstrueren. Tussen de twee momen-
ten die door Odysseus en Juliette verzinne-
beeld worden, voltrekt zich niet de gestage 
groei van een oorspronkelijke mogelijkheid, 
maar een radicale omkering. Daarin ligt 
juist de dialectiek besloten. Deze these wordt 
vanaf  de eerste regels aangekondigd: 
‘Vanouds heeft verlichting, in de meest 
omvattende zin van voortschrijdend den-
ken, het doel nagestreefd bij de mensen de 
vrees weg te nemen en hen als heer en 
meester te laten optreden. Maar de volledig 
verlichte aarde straalt in het teken van tri-
omferend onheil.’4 Daarmee is alles gezegd: 
er was een project van vrijheid – het resul-
taat is toenemende slavernij. Van twee din-
gen dus één: of  dit project was een illusie die 
de feitelijke geschiedenis aan het zicht ont-
trok, of  de mislukking is juist het perverse 
effect van het project zelf. Horkheimer en 
Adorno houden vast aan de tweede hypo-
these. Die is in deze vorm nieuw: ze breekt 
met de marxistische erfenis, maar ontleent 
er tegelijk haar dialectische vorm aan. Of  ze 
houdbaar is, valt nog te bezien. Laat ons 
ondertussen proberen de belangrijkste 
argumenten nog eens op een rij te zetten en 
hun samenhang te doorgronden.
 De eerste these kan in de volgende uit-
spraak samengevat worden: elk weten is 
macht. In het algemeen, zo stellen de 
auteurs, ‘ligt de soevereiniteit van de mens 
in het weten’.5 Alleen kennis laat toe de 
natuurlijke wereld te beheersen, door prog-
noses, berekeningen, metingen en het in 
formele modellen gieten van verschijnselen. 
Dat geldt des te meer omdat dit weten onver-

brekelijk met de rationele transformatie van 
de wereld verbonden is. Het perspectief  
moet zelfs worden omgekeerd: ‘Techniek is 
van dit weten de essentie.’6 – Ook de meest 
abstracte kennis blijft een werktuig dat door 
de techniek gemobiliseerd wordt om de 
wereld te veranderen. In dat opzicht ‘zijn 
macht en kennis synoniem.’7 De verstren-
geling van theorie en techniek hangt direct 
samen met de beheersing die tot stand komt 
via de arbeid, te beginnen bij haar meest 
repressieve vorm, slavernij. In het algemeen 
zijn technische en maatschappelijke beheer-
sing innig verbonden: ‘De Verlichting ver-
houdt zich tot de dingen als de dictator tot 
de mensen. Hij kent ze, voor zover hij ze kan 
manipuleren.’8 – ‘Vandaag de dag is techni-
sche rationaliteit de rationaliteit van de 
machtsuitoefening zelf.’9 Dit verband tus-
sen kennis en macht blijkt ook in de goede-
renruil, de accumulatie van financiële rijk-
dom en het politieke gezag. De keten van 
kennis, techniek en beheersing – in de vorm 
van een totaalverband dat zich uitstrekt van 
formele calculatie tot arbeid en ruil – is een 
nieuwe manier om het geweld dat inherent 
is aan de rede, opgevat als verlichtingspro-
ces, te benaderen. Deze thesen zouden later 
heel wat bijval kennen in het werk van al 
wie zich op de Kritische Theorie beriep.
 Deze invalshoek wordt gecompliceerd 
door een tweede these: het verband tussen 
kennis en macht was al aanwezig in de 
wereld van de mythe en het ritueel (dat 
vaak synoniem stond voor ‘magie’). Een 
dergelijke bewering lijkt het voorgaande 
betoog te relativeren of  zelfs te verzwakken. 
Toch is dat niet zo. Ze laat toe een onoverko-
melijke tegenwerping te vermijden. Want 
hoe kan de rede zichzelf  in haar historische 
specificiteit – als verlichtingsproces – beves-
tigen, als ze als iets uitwendigs aan de wor-
ding van de mens is toegevoegd? We zouden 
dan de mens opnieuw moeten definiëren. 
De botsing tussen kennis en macht is even 
oud als de mensheid zelf: het weten van de 
tovenaar en de priester was al controle en 
beheersing. Met een lovenswaardige zin 
voor antropologie (al zullen we er snel de 
grenzen van zien), wijzen Horkheimer en 
Adorno erop dat ook mythen al complexe 
pogingen zijn om de wereld te verklaren en 
haar elementen te ordenen. Mythische figu-
ren en de verhalen die over hen de ronde 
doen, zijn een vorm van weten waarmee 
representaties tot een geheel kunnen wor-
den gesmeed. Maar in de eerste plaats heb-
ben mythen hun rationaliteit juist te dan-
ken aan het feit dat ze als weten ook macht 
zijn. Hun intrinsieke representatiemacht 
wordt de macht om in te grijpen in rituelen 
en ‘magie’. Op dit punt aangekomen, wordt 
het personage Odysseus geanalyseerd als 
iemand die met de goden kan communice-
ren en er ook in slaagt ze hen in zijn plan-
nen te betrekken door slim gebruik te maken 
van de offerrituelen. Natuurlijk, zo vertel-
len Adorno en Horkheimer ons, zijn de ken-
nis die via mythen tot stand komt en het 
meesterschap dat door rituelen verkregen 
wordt een illusie. In onze – moderne – ogen 
blijven ze een mimesis zonder gevolgen. 
Toch wijzen mythen en rituelen in hun 
beweging en structuur op een onheuglijk 
verband tussen weten en beheersen, een 
verband dat door wiskundige kennis, fysica 
en de natuurwetenschappen in het alge-
meen zal verwerkelijkt worden in de sobere 
waarheid van calculatie en meting. Het ver-
lichtingsproces is al heel lang voor het tijd-
perk van de Verlichting begonnen. Dat is het 
ruime concept van Aufklärung dat de twee 
auteurs voorstellen.
 De derde these is niet minder radicaal dan 
de vorige. Ze is als volgt samen te vatten: de 
huidige beweging van de verlichting creëert 
op meerdere vlakken haar eigen mytholo-
gieën en rituele vormen. Dit proces speelt 
zich ten eerste af  in de wetenschap: ‘De 
mathematische werkwijze werd als het 
ware het ritueel van de gedachte.’10 De zui-
vere kennis stuurt met andere woorden een 
beheersing van de natuur aan die geen 
andere is dan die van de magie in gerationa-
liseerde vorm. – Maar het speelt zich tevens 
af  in het geheel van maatschappelijke voor-
stellingen die tot stand komen in consump-

tieactiviteiten, te beginnen bij de ludieke 
uitdrukkingen van de massacultuur. Ook 
deze beweging creëert haar eigen mytholo-
gieën, om ze als propagandamiddelen in te 
zetten. De omkering is verontrustend, 
omdat ze niet alleen verschijnt als het 
tegendeel van wat het verlichtingsproces op 
het oog had, maar ook als haar voortzetting 
en voltooiing: ‘Zoals in de mythen al ver-
lichting ligt besloten, zo raakt verlichting 
met elke stap die zij zet verder in mythologie 
verstrikt.’11

 Er is nog een andere fase in dit perverse 
proces, en die is zo mogelijk nog onrustba-
render. Ze vormt het onderwerp van de vier-
de these en betreft het moment waarop de 
geschetste omkering een ‘zelfvernietiging 
van de verlichting’ wordt; het moment 
waarop de middelen van de instrumentele 
rede – methodes, calculatie, techniek – ten 
dienste worden gesteld van maatschappelij-
ke onderdrukking, politiek geweld, een oor-
logsmachine en ten slotte de uitroeiings-
kampen. Deze intense vormen van geweld 
ontstaan niet in het luchtledige, ze duiken 
op uit de diepten van een onzichtbaar, aan-
houdend geweld: het geweld van de techno-
logische beheersing in het hart van de con-
trole- en onderwerpingssystemen die de 
mens overal worden opgedrongen. Voor 
Horkheimer en Adorno zijn de catastrofes 
van de twintigste eeuw geen toeval: er zijn 
geen externe machten opgedoken die de 
schone technowetenschappelijke rationali-
teit van buitenaf  gekoloniseerd hebben om 
haar voor verwerpelijke, soms afgrijselijke 
doeleinden te misbruiken. De omkering of  
perversie lag als mogelijkheid ingeschreven 
in de oorspronkelijke band tussen kennis en 
macht.
 Dit zijn radicale, provocerende thesen. In 
plaats van, in het verlengde van heel de ver-
lichtingstraditie, de Aufklärung als een trage, 
regelmatige evolutie van secularisering en 
vooruitgang te beschouwen, gedragen door 
de opkomst van filosofie en wetenschap, en 
verdubbeld door een emancipatorische ont-
wikkeling naar meer vrijheid en democra-
tie, identificeren Horkheimer en Adorno het 
proces waarin de rede zich doorzet met een 
proces van onderwerping. De vorm van de 
mythe is intact gebleven in de verhalen en 
beelden van de massacultuur, de magie 
keert terug in de meest gesofisticeerde tech-
nieken. Een uiterst pessimistische visie. 
Zelden werd wat men ‘vooruitgang’ noemt 
in die mate als een illusie en een bron van 
toenemende beheersing beschouwd. Van 
homerisch Griekenland tot het Europa van 
de Verlichting is de controle- en uitbuitings-
macht onophoudelijk blijven groeien. Er 
loopt een rechtstreeks, ononderbroken tra-
ject van Odysseus tot Juliette – en het heeft 
niets van een succes. De held van Homeros 
is in zekere zin de geestelijke vader van het 
sadeaanse personage. Toch zou deze genea-
logie hoogst problematisch kunnen lijken. 
We zullen eerst samen met Horkheimer en 
Adorno beide figuren verder bekijken en 
ons dan afvragen of  hun hypothesen tegen 
onderzoek bestand zijn.

Odysseus: de list van de rede in mythen, 
giften en offers

Homeros en Sade – de parallel ligt niet voor 
de hand. Maar omdat beide namen in com-
binatie met elkaar optreden, wordt de keuze 
juist interessant. De homerische held is 
bekend, er bestaan talloze interpretaties 
van.12 Die van Adorno en Horkheimer is 
helemaal gericht op de verificatie van de 
volgende these: Odysseus, de held van een 
archaïsch epos vol mythische personages 
en situaties – dat zich dus afspeelt lang voor 
de bekrachtiging van de soevereine logos in 
de klassieke periode – is al, en zelfs in de eer-
ste plaats, een figuur van de beheersing. Hij 
is een dolend, vaak deerniswekkend perso-
nage, dat voortdurend dodelijke beproevin-
gen moet doorstaan. Toch heeft hij niets 
van een slachtoffer. Zijn aanleg om te over-
winnen en zich uit de grootste moeilijkhe-
den te redden, komt in de eerste plaats voort 
uit zijn talent om listig met mensen om te 
gaan en onverwachte oplossingen te vin-

den, maar ook om met de goden te onder-
handelen, hen zo nodig te bedriegen en 
vooral hun inschikkelijkheid te winnen 
door zijn toevlucht te nemen tot verschil-
lende rituelen, te beginnen bij het offer. 
Odysseus is al de held van de instrumentele 
rede; zijn verhaal is al het verhaal van de 
beheersing, dat als een rode draad door de 
geschiedenis van het Westen loopt.
 Dit betoog is opgebouwd uit twee delen: 
het ene heeft te maken met de voorstelling 
van de wereld, dus met de mythe; het ande-
re met de beïnvloeding van die wereld, dus 
met rituelen en magie.
 Het eerste originele argument van 
Horkheimer en Adorno is dat het verlich-
tingsproces al tot uiting komt in het homeri-
sche epos, dat niet alleen als een vernuftige 
constructie van narratieve sequenties moet 
begrepen worden, maar ook als een tekst 
die gevoed en gemodelleerd wordt door 
onderliggende mythologische elementen – 
een positie die ingaat tegen een hele filologi-
sche school die van dit epos een soort pro-
toroman maakte om zich van zijn oude 
mythische onderlaag te ontdoen. Voor beide 
auteurs is het echter van belang dat we 
begrijpen dat de dialectiek van de rede even 
oud is als de oudste verhalen van de mens 
(‘[…] de geprezen machten van de oor-
sprong vormen zelf  al een stadium van 
Verlichting.’)13 Dat is een baanbrekende 
hypothese omdat ze de mythe als relevant 
voor het denken beschouwt – terwijl de filo-
sofen dat denken meestal pas bij de preso-
cratici laten aanvangen. De logos is al in de 
muthos aan het werk. Dat is niet per se goed 
nieuws. Beide auteurs hechten eraan de 
rijkdom van het mythische element in de 
Odyssee te benadrukken, omdat de mythi-
sche instantie voortdurend herleeft en een 
leugenachtig vermogen in zich draagt dat in 
de twintigste eeuw tot uitbarsting komt in 
de fascistische mythologie. De mythe is het 
begin van de werkzame rede, maar dan wel 
de rede als macht om een wereld te creëren 
die aan haar plannen moet onderworpen 
worden: ze toont zichzelf  al openlijk als list 
en manipulatie.
 Het andere grote argument van deze lec-
tuur van Homeros kan als volgt samenge-
vat worden: Odysseus is niet slechts een 
aankondiging, maar al een belichaming 
van de figuur van het moderne subject of  
zelfs van het ‘burgerlijke individu’. De 
Odyssee lijkt het model van de Bildungs-
roman aan te kondigen. Niettemin is dit 
epos veel meer en vooral ook iets anders dan 
een picareske reis door de maatschappelijke 
wereld. Het ensceneert de vlucht van het 
verlichte subject voor de mythische mach-
ten. De held strijdt voor de bevestiging van 
zijn autonomie. Hij is een zelf  dat aan het 
verschijnen is, dat zich aan het stellen is. Hij 
ondergaat allerlei beproevingen, maar komt 
ze versterkt te boven, zich meer dan ooit 
bewust van zijn identiteit. Kortom, 
‘Odysseus vergooit zichzelf, net als de hel-
den van alle eigenlijke romans na hem, om 
als het ware greep op zichzelf  te krijgen’.14 
Deze zelfverwerkelijking van het subject 
vormt het andere beslissende rationele ele-
ment in de kern van het epos.
 Maar hoe staat het met de rituele praktij-
ken? Wat is hun plaats in die eerste manifes-
tatie van het verlichtingsproces? Blijft 
Odysseus niet gevangen in magie en oude 
bijgeloven? De kwestie van de rituelen, die 
de zwakke schakel in de hypothese van een 
vroegrijpe rationaliteit zou kunnen zijn, 
wordt integendeel haar sterkste punt. Want 
meer nog dan mythen zijn rituelen – als 
technieken van het lichaam en symbolische 
manipulaties – geraffineerde vormen van 
list en wijzen ze op een nieuw fase in de ver-
schijning van de instrumentele rede.
 Dat kan in de eerste plaats vastgesteld 
worden in de interacties van Odysseus met 
de andere menselijke personages van het 
verhaal. Hun verhoudingen worden voort-
durend gekenmerkt door een ruilsysteem 
van giften, waarmee gastheren en bezoe-
kers elkaar op het moment van hun ont-
moeting of  afscheid eren. Voor onze auteurs 
is het vooral ‘Odysseus de ruilhandelaar’ die 
in deze rituelen doorschemert: hij geeft 
niets voor niets, hij is de meester van de 

Kennen en beheersen
Wederwaardigheden van de instrumentele rede
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equivalentie. Zijn giften zijn in de eerste 
plaats tactische zetten, waarmee hij zijn 
verwachtingen wil bevredigen en zijn alli-
anties zeker stellen. Ook de betrekkingen 
met de goden worden via het offerritueel 
aan een efficiënte ruilwet onderworpen. Als 
een god genoegdoening lijkt te eisen of  aan-
geroepen moet worden, brengt Odysseus 
meteen een offer. Hij beheert hun macht 
door hen volgens beproefde conventies tege-
moet te komen. Ook hier komt de rationali-
teit van de list weer duidelijk tot uiting: ‘Alle 
menselijke offerhandelingen […] bedriegen 
de god voor wie ze gelden.’15 In zoverre dat 
de hypothese omgedraaid moet worden: 
‘List ontspringt in de cultus.’16 – Op deze 
manier verandert de meest archaïsche 
praktijk in een instrument van de rede. Het 
offer dat op grond van een substitutieprin-
cipe werkt (het dier wordt geofferd ter ver-
vanging van god en ten slotte van het zelf), 
toont juist door zijn list dat het iets anders 
dan de offerande beoogt. Het offer is dus niet 
echt. Het is het zelf  dat zich door het offer 
tracht te bevestigen, via elementen die het 
symboliseren, maar tegelijk ook van zijn 
waarheid ontdoen: ‘De list is niets anders 
dan de subjectieve demonstratie van een 
dergelijke objectieve onwaarheid van het 
offer, waardoor de list het offer aflost.’17 In 
zijn laatste fase, voor het als ritueel ver-
dwijnt, verandert het offer daarom in zijn 
rationele vorm; het wordt geen zelfoffer, 
maar het offer van het zelf: ‘Het ‘zelf ’ komt 
als trotsering van de ontbinding tot blinde 
natuur tot stand; het offer brengt steeds 
weer de aanspraak van de blinde natuur ten 
gehore. […] De ontkrachting van het offer 
door de op zelfbehoud gerichte rationaliteit 
is niet minder ruil dan het offer dat was.’18 
In deze zelfverloochening, die geschiedt via 
de destructie van een element van de 
natuur, rukt de mens zich van de natuur 
los: ‘De geschiedenis van de civilisatie is de 
geschiedenis van de verinnerlijking van het 
offer. Met andere woorden: de geschiedenis 
van de onthechting.’19

Eerste kritische opmerkingen

Horkheimer en Adorno’s analyses van de 
Odyssee maken indruk door hun radicali-
teit. Maar al zijn ze voortdurend vindingrijk 
en stapelen de briljante, prikkelende formu-
leringen zich op, toch berusten ze op veron-
derstellingen die niet tegen verder onder-
zoek bestand zijn. Ze lijken ons niet alleen 
wankel, maar gewoon onhoudbaar. De 
belangrijkste fundamentele kritiek erop 

werd door Habermas in Der philosophische 
Diskurs der Moderne verwoord.20 We zullen 
daar later op ingaan, maar eerst lijkt het 
ons noodzakelijk om even terug te komen 
op de theorieën van mythe, gift en ritueel, 
die Habermas slechts terloops vermeldt zon-
der ze verder te bespreken, allicht omdat hij 
er weinig nieuws aan toe te voegen heeft. 
 In hun duiding van de figuur Odysseus 
steunden Horkheimer en Adorno op de ver-
worvenheden van het in hoofdzaak Duitse 
filologische onderzoek, dat een van de meest 
geavanceerde van hun tijd was, maar tege-
lijk ook onvermijdelijk een vehikel voor 
allerlei onbewijsbare opvattingen. En pas-
sant nemen de twee auteurs een van haar 
vertegenwoordigers op de korrel. Maar zelf  
kunnen ze niet inschatten hoezeer hun 
benadering, die graag kritisch wil zijn, 
schatplichtig blijft aan een hele standaardfi-
losofische erfenis over hoe deze gegevens 
moeten geïnterpreteerd worden. Ze weten 
dat de tekst van de Odyssee over karakteris-
tieke praktijken van traditionele maat-
schappijen getuigt en dat onderzoek naar 
dit soort maatschappijen de beste manier is 
om de preklassieke Griekse gemeenschap te 
benaderen. Terloops worden ook Durkheim 
en Mauss vermeld, zonder meer. De studie 
van oude verhalen – zoals de homerische 
epen (maar het geldt voor alle verhalen met 
een mythische of  legendarische inhoud) – 
eist van de onderzoeker dat hij tegelijk filo-
loog, historicus en vooral antropoloog is of  
probeert te zijn.21 We kunnen Horkheimer 
en Adorno niet verwijten dat ze deze teksten 
niet benaderd hebben op de manier waarop 
dat in meer recent onderzoek gebeurt. Maar 
we kunnen ons wel afvragen waar het bui-
tensporige vertrouwen dat ze in hun eigen 
verklaringen lijken te hebben vandaan 
komt: hun interpretaties werpen een theo-
retisch licht op de tekst dat minstens even 
dubieus is als het licht van die Aufklärung 
waarvan ze de verwoestingen veronderstel-
len. Dit vertrouwen lijkt gebaseerd op een 
soort vanzelfsprekende politieke legitimi-
teit, die ontleend wordt aan het feit dat men 
in de bestudeerde voorstellingen en praktij-
ken de beheersing hekelt. Als er sprake is 
van beheersing, dan ook van onaanvaard-
bare macht. De lezer wordt impliciet aange-
spoord om zich bij het verzet aan te sluiten. 
Heel vaak doet hij dat ook. Maar veront-
waardiging is niet altijd rede.
 We zouden de voorgestelde hypothesen 
over mythe, gift en ritueel volledig moeten 
herzien. Wat de antropologie de voorbije 
halve eeuw tot stand heeft gebracht, is in 
dezen bijzonder waardevol. We kunnen vol-

staan met te wijzen op enkele van haar ver-
worvenheden – die andere mogelijke rich-
tingen suggereren. De inzet is niet gering: 
het verlichtings- of  kennisproces dat 
Horkheimer en Adorno – overigens niet 
onterecht – al in de mythische verhalen zien 
ontstaan, zou op een heel andere manier 
kunnen begrepen worden, zonder de veron-
derstelling dat het onvermijdelijk samen-
hangt met vormen van beheersing. Maar 
voorbij dit problematische amalgaam rijst 
de vraag van de veronderstelde continuïteit 
tussen traditionele vormen van de mythe en 
haar specifieke uitdrukkingen in heden-
daagse industriële maatschappijen. In het 
eerste geval vervullen mythen ruwweg de 
functie van een intellectuele constructie 
van voorstellingen van de wereld en het 
maatschappelijk bestaan. In het tweede 
geval nemen het filosofisch discours en de 
geleerde kennis deze voorstellingen onder 
hun hoede om ze voortdurend kritisch te 
herzien. Wat men ‘mythen’ noemt zijn dan 
producten die niet in de eerste plaats onder 
het kenvermogen, maar wel onder verbeel-
ding en ideologie vallen.
 Het grote keerpunt in de mythologiestu-
die hebben we voornamelijk te danken aan 
het werk van twee onderzoekers, Georges 
Dumézil en Claude Lévi-Strauss. De een 
heeft zich voornamelijk beziggehouden met 
mythologieën uit de schriftelijke traditie, in 
casu die van de Indo-Europese culturen; de 
ander heeft vooral op het corpus van mon-
delinge verhalen uit de indiaanse wereld 
gewerkt. In beide gevallen getuigt de gehan-
teerde aanpak van een radicale verandering 
van methode. We geven hier enkel de hoofd-
lijnen van deze vernieuwing aan, zonder 
dat we daarbij de inhoud van de mythische 
elementen die in de Odyssee aanwezig zijn, 
willen herinterpreteren.
 Dumézils benadering bestond eerst en 
vooral in een systematisch comparatisme. 
In zijn eerste baanbrekende hypothese 
toonde hij het bestaan aan van identieke 
kenmerken bij de Indische brahmaan en de 
Romeinse flamen, en vervolgens bij de 
Indische en Romeinse koninklijke figuren – 
raj en rex. Zo kon hij een diepe homologie 
aan het licht brengen tussen het systeem 
van de drie functionele klassen in de 
Indische maatschappij (brahmanen/prin-
sen/boeren en ambachtslieden), het sys-
teem dat ten grondslag ligt aan de Romeinse 
mythologie (Jupiter/Mars/Quirinus), het 
systeem van de Iraanse wereld (Mitra-
Varuna/Indra/de Nasatya-tweeling), en ten 
slotte het systeem van de Indo-Europese 
wereld in het algemeen: soevereiniteitsfunc-

tie, krijgsfunctie en productiviteits- en 
arbeidsfunctie. De door Dumézil bewerkstel-
ligde methodische revolutie kan samenge-
vat worden in drie vereisten: ten eerste is 
het zaak om, voorbij de buitengewone 
inhoudelijke diversiteit, verifieerbare homo-
logieën op te sporen aan de hand van sta-
biele formele kenmerken (zoals in het geval 
van de brahmaan en de flamen). Op die 
manier kan het probleem van de themati-
sche gelijkenissen – waarin het onderzoek 
sinds een eeuw was verzand – naar het 
tweede plan verwezen worden. Vervolgens 
gaat het erom onderling samenhangende 
kenmerken samen te brengen in dispositie-
ven of  stelsels die een systeem vormen. Het 
zijn deze stelsels die vergeleken moeten wor-
den en niet de op zichzelf  staande figuren. 
Ten slotte is het van belang in te zien dat het 
deze groepen van verhoudingen zijn die op 
de lange duur in tal van inhoudelijke varia-
ties blijven bestaan. Kortom, het gaat erom 
terugkerende elementen oftewel structuren 
te identificeren (zoals het trifunctionele stel-
sel dat Georges Duby in de drie orden van de 
Middeleeuwen terugvindt). Dumézil gooide 
op deze manier de comparatistische aanpak 
volledig om: men gaat niet meer op zoek 
naar een parallellisme van beelden of  the-
ma’s, maar beoogt nauwgezet de formele 
homologieën die de basis vormen van ver-
schillende mythologieën op te sporen.  
 Lévi-Strauss stuit op een gelijksoortig 
probleem met de mythen van de mondelin-
ge traditie. Het komt er in de eerste plaats 
niet op aan om de zin van dit of  dat verhaal 
aan het licht te brengen, maar om in te zien 
hoe deze verhalen, op het niveau van hun 
connotaties en schema’s, een orde van de 
dingen construeren die tegelijk een kosmo-
logie (als genese van de schepsels), een logi-
ca van verschillen, een ethiek van relaties, 
een standensociologie en een esthetiek van 
vormen is. Juist door de werking van hun 
elementen gaan deze verhalen vragen 
beantwoorden over de oorsprong van soor-
ten en dingen, de aanwezigheid van 
onzichtbare wezens, het sterfelijke karakter 
van levende wezens, het geslachtsverschil, 
het bestaan van vreemde groepen. Meestal 
is deze constructie op thematisch vlak niet 
zichtbaar. Ze krijgt vorm in het netwerk van 
varianten van eenzelfde verhaal met hun 
contrasterende waarden, of  in groepen ver-
halen waartussen een transformationele 
relatie bestaat. Mythen kunnen vaak ver-
ward lijken; hun cohesie ligt op het diepere 
niveau van de logica van de elementen 
waaruit ze zijn samengesteld. Door deze 
constructie krijgt de wereld vorm en wordt 
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hij denkbaar. Het wilde denken – zoals Lévi-
Strauss het noemt – komt juist tot stand in 
dit samenstellingsproces: het is performa-
tief. Het gaat hier duidelijk om een kennis-
procedure – en zelfs om belangeloze kennis, 
want de verhalen zijn vaak helemaal niet 
etiologisch: ze verkennen mogelijke combi-
naties, die geen verband houden met werke-
lijke situaties. Hun bestaan beantwoordt 
aan een verlangen om te begrijpen en 
geenszins aan een wil om te beheersen. In 
orale culturen zijn ze niet het voorrecht van 
‘tovenaars’ of  ‘priesters’ – overigens twee 
figuren die grotendeels door historici van de 
religieuze schriftelijke tradities zijn verzon-
nen en door nogal wat filosofen kritiekloos 
zijn overgenomen. Niettemin functioneren 
sommige mythen uit mondelinge tradities 
ook als legitimatieverhalen voor door 
bepaalde groepen verworven machtsposi-
ties. Dat lijkt nog meer te gelden voor de 
mythologieën en pantheons van de schrifte-
lijke tradities. Zo concipiëren en sacralise-
ren de babylonische of  vedische mytholo-
gieën de bestaande politieke orde. Maar 
deze ideologische functie van sommige 
mythen doet niets af  aan de cognitieve 
functie van andere. Of  liever: dezelfde 
mythen kunnen beide functies vermengen. 
De wereld die begrepen moet worden, is ook 
de wereld waarin men moet leven en overle-
ven. Uit dit alles kunnen we besluiten dat 
mythen intelligente en intelligibele syste-
men zijn. Ze construeren kennis over de 
wereld en de menselijke relaties, ook al 
neemt hun ideologische functie in latere 
verschijningsvormen toe. Als ze aan de kant 
van de rede staan, is dat in de eerste plaats 
omdat ze cognitief  relevant zijn en niet 
omdat ze zogenaamd gelijkgesteld kunnen 
worden met manipulatieve instrumenten.
 Een ander belangrijk aspect van het per-
sonage Odysseus, zoals het door Horkheimer 
en Adorno wordt geïnterpreteerd, is hoe het 
met de ruil van giften omgaat: voor beide 
auteurs gaat het slechts om een zelfzuchtige 
tactiek. Daarmee onderschatten ze ernstig 
de betekenis van dit ruilverkeer in traditio-
nele maatschappijen, zoals de homerische 
maatschappij er een was. Giften zijn voor 
alles bedoeld om een partner te eren, hem 
eerbied en respect te betuigen en een bijzon-
dere persoonlijke band op te bouwen. M.I. 
Finley legt hier sterk de nadruk op in zijn 
studie over de wereld van Odysseus.22 
Eerder had Marcel Mauss in zijn Essai sur le 
don er al op gewezen dat dit glorieuze, vrij-
gevige ruilverkeer in talloze maatschappij-
en voornamelijk op het creëren of  verstevi-
gen van sociale banden was gericht. We 
moeten zelfs verder gaan en inzien dat deze 
vormen van gift in traditionele maatschap-
pijen het basisprocedé van wederzijdse 
erkenning tussen groepen uitmaken.23 Het 
is de onderscheidende basisafspraak tussen 
menselijke groepen; haar overwegende 
vorm is de ruil van vrouwen, anders gezegd, 
de universele praktijk van de exogamie. 
Blijft het feit dat dit ruilverkeer in veel geval-
len een dubbelzinnige wending kan krijgen 
en kan gaan fungeren als middel om macht 
of  voordelen te verwerven, net zoals dich-
terlijk gezang kan dienen om te vleien, al 
definieert dat daarom de poëzie nog niet.
 Ook met betrekking tot het offer en, meer 
algemeen, het ritueel moeten we ons van de 
denkbeelden van Horkheimer en Adorno 
distantiëren. Ze weerspiegelen bepaalde ver-
nieuwende aspecten van het onderzoek uit 
hun tijd, maar zijn ook een herhaling van 
veralgemenende interpretatieschema’s, 
kenmerkend voor een filosofische traditie die 
schatplichtig blijft aan de hegeliaanse erfe-
nis. Beide auteurs begrijpen het offer vooral 
als een proces van substitutie van de god-
heid en ten slotte van het Zelf.24 De tekst van 
de Odyssee geeft ons evenwel aanwijzingen 
die veel interessanter zijn en het mogelijk 
maken deze algemene denkbeelden te over-
stijgen. Zo wordt er bijvoorbeeld op gewezen 
dat Odysseus zich verbaast over het feit dat 
het volk van de Cyclopen en dat van de 
Lotuseters geen offers brengen. Het zijn 
tegelijk ook volkeren die geen brood eten. 
Nu is het zo dat in het oude Griekenland 
vooral runderen werden geofferd, dieren die 
door hun ploegarbeid een hoofdrol spelen in 
de graanbouw.25 Slechts langs de omweg 
van het offer krijgt men rechtmatige toe-
gang tot vlees (met name rundvlees) als voe-
ding: de domesticatie van runderen en 
ander vee houdt immers een grip op het 
leven in – en die grip moet gecompenseerd 
worden. Om rundvlees geschikt te maken 
voor consumptie in de wereld van de men-

sen, moet het dier eerst, via het offer, door de 
wereld van de goden passeren. Bovendien 
zijn ook bereidingswijzen (koken of  braden, 
kookpot of  spit) en het versnijden van het 
vlees werkzaamheden met een duidelijke 
symbolische lading. Het offer verschijnt dan 
als de instelling van een kosmologie, de dra-
matisering van een doorgang tussen de 
tegengestelde en gedeelde werelden van 
mensen en goden. Het is een performatief  
denken dat zich uitdrukt in de stadia van 
zijn verwezenlijking en de elementen van 
zijn symboliek. In dat opzicht is het kennis; 
het organiseert de kosmos en verdeelt de 
taken. Het vormt de kern van de cultuur 
waarin het plaatsvindt; het is een operator 
van de hoogste orde. Maar dat het de dingen 
begrijpelijk maakt, maakt het nog niet tot 
een beheersingsinstrument. Weliswaar kan 
het, zoals de ruil van giften, een rol spelen in 
een machtsstrategie, maar het wordt er niet 
door gedefinieerd. We zouden hetzelfde kun-
nen beweren over alles wat door Horkheimer 
en Adorno ‘magie’ wordt genoemd. Dat 
woord, waar iemand als Weber voortdurend 
excessief  gebruik van maakt om te verwij-
zen naar voor hem onbegrijpelijke rituelen, 
was een vreemd lot beschoren in het werk 
van enkele grote antropologen uit het begin 
van de twintigste eeuw (Frazer en 
Malinowski, bijvoorbeeld) en werd vaak kri-
tiekloos overgenomen door belangrijke den-
kers als Cassirer of  Benjamin. Slechts weini-
gen houden rekening met de kritische studie 
van Mauss over het noodzakelijke onder-
scheid tussen religieuze en magische ritue-
len.26 ‘Magie’ is een containerbegrip gewor-
den voor symbolieken die zich weigeren te 
laten inkapselen in de interpretatiesystemen 
van ‘verlichte’ geesten.
 Ten slotte is ook de notie ‘list’ aan herzie-
ning toe. Ze kan niet tot ‘manipulatie’ gere-
duceerd worden. Bij Homeros en, algeme-
ner, in het oude Griekenland heeft ze een 
precieze naam: mètis. Het woord heeft tal-
rijke connotaties. Het verwijst in de eerste 
plaats naar een soepele, adaptieve, vooruit-
ziende intelligentie. Soms kan de mètis ook 
sluw en geslepen zijn. Men vindt haar terug 
bij dieren. Bij de mens beduidt ze in de eerste 
plaats een talent: het talent om efficiënte 
oplossingen te bedenken in onverwachte, 
soms hopeloze situaties.27 Dat is de mètis 
van Odysseus. Het lijdt geen enkele twijfel 
dat ze in de ogen van Homeros zijn grootste 
kwaliteit is.
 Kortom, zodra we terugkomen op de 
gegevens van het antieke Griekenland, kun-
nen we niet anders dan de begrippen in 
vraag stellen waarmee Horkheimer en 
Adorno, naar aanleiding van de Odyssee, 
hun notie van kennis als macht construe-
ren. Deze gelijkstelling lijkt ons nu weinig 
overtuigend, zelfs onhoudbaar. Toch is de 
filosofische inzet nog veel groter, zoals blijkt 
uit de kritiek die door Jürgen Habermas 
werd uitgewerkt.

Habermas’ kritiek en de legitimiteit 
van de instrumentele rede

Habermas begint zijn kritische beschouwing 
van de stellingen in Dialectiek van de 
Verlichting niet zonder enkele retorische 
voorzorgsmaatregelen. Horkheimer en 
Adorno waren zijn meesters: hij volgde hen 
op als hoofd van het Institut für Sozial-
forschung, beter bekend onder de naam 
Frankfurter Schule. Hij beschouwt hen in de 
eerste plaats als denkers die de traditie van 
Nietzsche voortzetten, maar langs Marx en 
Lukács gepasseerd waren – een belangrijk 
deel van het aan hen gewijde hoofdstuk in 
Der philosophische Diskurs der Moderne 
besteedt hij aan een evaluatie van hun ver-
houding tot Nietzsche.28 Onomwonden for-
muleert hij zijn bedenkingen: ‘De stelling die 
onze auteurs hier verdedigen, is al even 
gewaagd als de stelling die Nietzsche op een 
vergelijkbare manier tot de diagnose van het 
nihilisme brengt.’29 We overlopen even de 
belangrijkste argumenten van deze strenge 
beoordeling.
 De eerste doorslaggevende kritiek die 
door Habermas naar voren wordt gebracht, 
is epistemologisch van aard. Ze kan als volgt 
samengevat worden: de auteurs van de 
Dialectiek van de Verlichting hebben in hun 
analyses nergens rekening gehouden met 
het belangrijke methodische principe dat 
door Weber werd voorgesteld, namelijk de 
noodzaak om een onderscheid te maken 
tussen verschillende soorten waardesferen. 
Voor Weber wordt de beweging van de rati-

onaliteit namelijk in de eerste plaats geken-
merkt door een verzelfstandigingsproces 
van deze sferen. Elke sfeer beschikt over spe-
cifieke legitimiteitscriteria. Zo is de rationa-
liteit van de rechtsvorming bijvoorbeeld 
niet dezelfde als die van de fysica, de ratio-
naliteit van het toonzetten niet dezelfde als 
die van de geldhandel, ook al kunnen er op 
andere niveaus relevante overeenkomsten 
blijven bestaan. 
 Verder kan de instrumentele rede niet 
met de rede in het algemeen geïdentificeerd 
worden. De eerste beoogt de efficiënte wer-
king van doelgerichte activiteiten, de twee-
de een verstandhouding tussen autonome 
actoren die volgens bepaalde normen 
besluiten nemen – ze sluit in haar conceptie 
meteen al het bestaan van anderen in, als 
subjecten die jegens of  met mij kunnen ant-
woorden of  beslissen. Dat betekent dat er 
een veelheid van subjecten bestaat, die alle-
maal zoals ik lid zijn van een maatschappij 
die door publiek erkende conventies en 
gemeenschappelijk aanvaarde normen 
georganiseerd wordt. Deze grotere dialogi-
sche rede wordt door Habermas ‘communi-
catieve rede’ genoemd. En deze vorm van 
rationaliteit is niet minder stringent dan die 
van de instrumentele rede. Maar ze wordt 
niet met hetzelfde soort argumenten gefor-
muleerd.
 Habermas gaat nog verder: met zijn vraag 
om in de definitie van de rede zelf  op een 
duidelijke manier een onderscheid te maken 
tussen kenniscriteria en machtscriteria 
raakt hij aan de kern van de hypothese van 
Horkheimer en Adorno. Deze vraag schuift 
het begrip ‘geldigheid’ (Geltung) naar voren, 
dat betrekking heeft op het objectiviteitsni-
veau waarop men het met elkaar eens kan 
zijn over kennisobjecten. Objectiviteit bete-
kent dat de kennis in kwestie hoofdzakelijk 
aan erkende strenge criteria beantwoordt 
en geverifieerd kan worden in het kader van 
publiek beproefde wetenschappelijke nor-
men. Dit zijn in de eerste plaats formele en 
functionele vereisten. Nergens gaat het er in 
deze definitie om controle over anderen uit 
te oefenen. Toch blijft zoiets altijd mogelijk 
en kunnen daarvoor de middelen van de 
instrumentele rede op onrechtmatige wijze 
worden ingezet. Maar dit maakt geen deel 
uit van het kennisproces. Habermas vraagt 
zich bijgevolg af  ‘hoe deze erfgenamen van 
de verlichting – wat ze hoe dan ook blijven 
– de rationele teneur van de culturele 
moderniteit zodanig kunnen onderschatten 
dat ze overal slechts een amalgaam van rede 
en overheersing, van macht en geldigheid 
zien.’30

 Ten slotte moeten we nog het ernstigste 
bezwaar, althans op logisch vlak, vermel-
den, namelijk dat de stelling van 
Horkheimer en Adorno zichzelf  weerlegt. 
Voor zover ze hun toevlucht nemen tot de 
rede om diezelfde rede op de korrel te 
nemen, creëren ze wat Habermas een per-
formatieve tegenspraak noemt: ‘Hun analyse 
hekelt het totalitarisme van de verlichting 
juist met de middelen van de verlichting.’31 
Dit is misschien nog wel de meest vernieti-
gende kritiek. Ze wijst op een logische fout 
waaraan men zich bij denkers van dit kali-
ber en op dit niveau van reflectie niet ver-
wacht. Habermas erkent dat ze zich noodza-
kelijkerwijs van die tegenspraak bewust 
waren, maar dat ze daar overheen zijn 
gestapt om dezelfde redenen als Nietzsche, 
door hun kritiek niet te situeren op het 
niveau van een discours waar ware of  valse 
uitspraken worden beoordeeld, maar op het 
niveau van een krachtenconflict waar keu-
zes voor of  tegen worden gemaakt. Dit 
afzweren van de geldigheidscriteria voor 
kennis en ten slotte de weigering om nog 
een mogelijk discussieterrein inzake de 
waarheid te overwegen, worden door 
Habermas met het nihilisme geïdentificeerd. 
In zijn laatste opmerkingen over het werk 
van Horkheimer en Adorno worden de 
bezwaren nog groter: ‘Zoals de aanhangers 
van het historisme hebben ze zich overgege-
ven aan een ongebreideld scepticisme 
tegenover de rede, in plaats van op zoek te 
gaan naar redenen die het mogelijk maken 
om dit scepticisme zelf  in vraag te stellen.’32

 Als de filosofie in een aporie gevangen of  
verstrikt zit, kiest ze er vaak voor om van 
terrein te veranderen: ze schakelt dan over 
van bewijsvoering naar verklaring, van 
argument naar aforisme. Ze kiest ervoor om 
– zoals kunstenaars en schrijvers en soms 
ook met hen – te interveniëren. Ze stapt uit 
de performatieve tegenspraak en wordt per-
formance.

Kant – Sade I: het geweld van de 
planning

Habermas’ analyses van de Dialectiek van de 
Verlichting zijn onverbiddelijk, maar beho-
ren tot de meest overtuigende die ooit van 
dit boek zijn gemaakt. Toch kunnen we ons 
met recht verwonderen over een vreemde 
afwezigheid in zijn uiteenzetting: Sade, die 
bij Horkheimer en Adorno toch een sleutel-
rol speelt, ontbreekt volledig. In Der philoso-
phische Diskurs der Moderne duikt zijn naam 
slechts één keer op, die van Juliette hele-
maal niet. Habermas leek duidelijk zijn twij-
fels te hebben over de rol die de auteurs aan 
deze verdoemde schrijver toekennen: diens 
teksten getuigen van een geweld en een 
obsceniteit die tot dan toe ongekend waren 
in de literatuur. Is deze terughoudendheid 
te verklaren door een zekere voorzichtig-
heid – of  zelfs preutsheid? Mogelijk wel. 
Maar er is misschien nog een ernstiger 
reden. In het hoofdstuk over Juliette gaan de 
auteurs juist het uitvoerigst in op de 
geweldsvraag. Die vraag ontbreekt opval-
lend in Habermas’ boek – en in zijn werk 
tout court. Het boek van Horkheimer en 
Adorno, tijdens en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog geschreven, is onmiskenbaar 
door een tragisch pathos getekend: de her-
innering aan massavernietigingen, marte-
lingen en doodskampen ligt nog vers in het 
geheugen. Ze schrijven met een gevoel van 
urgentie, soms van verontwaardiging.
 Toch zou het vreemd kunnen lijken dat ze 
voor de figuur van Juliette geopteerd heb-
ben om dit tragische bewustzijn te introdu-
ceren en vragen te stellen bij de intensiteit 
van het geweld waarmee ze zich toen, in het 
midden van de twintigste eeuw, geconfron-
teerd zagen. In hun ogen trekt dit personage 
de waarheid van de odysseïsche held door 
of  radicaliseert het die zelfs. Juliette is ook 
een dolende figuur, maar ze is een vrouw en 
bovendien iemand die zich in alle maat-
schappelijke echelons en kringen weet te 
bewegen. Voor alles is ze er heel bedreven in 
zich van de steun van de rijken en machti-
gen te verzekeren. Ze hoeft geen beproevin-
gen te doorstaan, maar verzekert zich snel 
van haar macht door listig de verlangens 
van mannen en vrouwen te bespelen en 
haar vrouwelijke charmes als steeds voor-
handen pasmunt te gebruiken, zonder zich 
ooit door gecompliceerde intriges uit het 
lood te laten slaan. De heerschappij in han-
den krijgen hoeft niet meer: ze is al verwor-
ven. Het komt er op aan er van te genieten 
en er misbruik van te maken. Daarom 
exploiteren Juliette en andere sadeaanse 
personages zo goed mogelijk de verworven-
heden van de instrumentele rede. Orgieën 
en gewelddadigheden worden volgens de 
regels gepland. Hun voorbereiding vereist 
grote politieke, administratieve en financië-
le middelen, hun uitvoering een nauwkeu-
rig draaiboek dat het genot moet vermeer-
deren en maximaliseren. Groepen 
vaardigen reglementen voor zichzelf  uit, die 
ze nauwgezet volgen. Kortom, Juliette voert 
in de wereld van libertinage en wreedheid de 
nieuwe hulpmiddelen van het technisch 
beheer van de maatschappij in.
 Met de figuur Odysseus kwamen verschil-
lende aspecten van controle en beheersing 
aan het licht, die het resultaat waren van 
een adequate kennis van situaties en men-
selijke of  goddelijke tegenspelers; met de 
figuur Juliette betreden we het terrein van 
de moderne rede. Met haar verschijnen er 
kennisvormen en een vermogen tot hande-
len die onbekend waren in de homerische 
wereld: de macht om de werkelijkheid op 
een cognitieve manier te construeren, de 
macht om haar rationeel te beheren, haar 
systematisch te exploiteren, haar op een 
totalitaire manier te beheersen.
 De kernthese van Horkheimer en Adorno 
is opmerkelijk. De impliciete filosofie van 
Sade is volgens hen de ultieme transforma-
tie van een denkmodel waarvan de blauw-
druk door Kant (‘Kant, de allesvermorze-
laar’)33 werd uitgewerkt. Voor Kant, zo 
stellen ze, moeten het verstand en het cate-
gorieënsysteem waaruit dit is opgebouwd 
de waargenomen wereld aan zich onderge-
schikt maken: ‘Het verstand drukt de zaak 
al de intelligibiliteit, die het subjectieve oor-
deel eraan onttrekt, als objectieve kwaliteit 
op, nog voordat de zaak het Ik binnen-
treedt.’34 Dit primaat van het verstand ver-
heft het gezichtspunt van de wetenschap tot 
regel, zonder daarom de voorrang van de te 
kennen wereld te betwisten. Door de ken-
functie aan het verstand te delegeren, con-
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strueert de rede het systeem dat ‘met de fei-
ten het best in het reine komt [en] het 
subject het effectiefst bij de natuurbeheer-
sing ondersteunt.’35 De logica van de ver-
overing begint al in het kenproces. In een 
reekst gedurfde ellipsen à la Nietzsche laten 
Horkheimer en Adorno ons getuige zijn van 
de overgang van kennis naar beheersing: 
‘Tegelijkertijd echter vormt de rede de 
instantie van het calculerende denken, dat 
de wereld voor de oogmerken van het zelfbe-
houd toebereidt en geen andere functies 
kent dan die van het prepareren van het 
object uit louter zintuiglijk materiaal tot het 
materiaal van de onderwerping. De ware 
aard van het schematisme, dat het algeme-
ne en het bijzondere, begrip en individueel 
geval van buitenaf  op elkaar afstemt, ont-
popt zich ten slotte in de hedendaagse 
wetenschap als het belang van de industri-
ele maatschappij. Het zijn wordt onder het 
aspect van zijn verwerking en beheersing 
beschouwd.’36 Dit is een zware aanklacht. 
Eigenlijk heeft Kant de structuur uitgete-
kend van nieuwe waarnemingsprocedés die 
het conceptuele apparaat van de productie 
van werkelijkheid vormen: ‘Kant heeft intu-
itief  geanticipeerd op wat Hollywood pas 
bewust verwezenlijkte […]’37: beelden zijn 
al gefilterd en geformatteerd volgens nor-
men die onze waarneming structureren. 
Maar continuïteit tussen wetenschap en 
cinema is slechts mogelijk omdat in het 
kantiaanse model de rede als zodanig een 
neutraal instrument geworden is, dat ten 
dienste staat van allerlei belangen. Ze is 
voortaan, aldus de auteurs, een ‘orgaan dat 
tot het niveau van de natuur is terugge-
bracht’38 en zonder onderscheid in tal van 
domeinen kan interveniëren. Ze is een plan-
ningsinstrument – en dat is ook hoe ze con-
troleert: ‘Rede is het orgaan van de calcula-
tie, van het plan, tegenover doeleinden staat 
zij neutraal, haar element is de coördina-
tie.’39 Op deze manier begrepen, kan ze 
evengoed wetenschappelijke projecten als 
repressieve machtsstrategieën dienen. Zo 
voltrekt zich de overgang van calculatie 
naar beheersing en van beheersing naar 
onderwerping: ‘De totalitaire orde echter 
laat het calculerend denken volledig tot zijn 
recht komen en houdt zich aan de weten-
schap als zodanig. Haar canon is haar eigen 
bloedige efficiëntie.’40

 De ellips is opmerkelijk. Het is op dit punt 
van het betoog dat Sade wordt opgevoerd. 
Sades denken, impliciet in zijn libertijnse 
verhalen, radicaliseert deze vorm van de 
instrumentele rede, die ook wordt opgevat 
als een beslissingsorgaan dat zich onttrekt 
aan elke vorm van onderwerping aan ande-
ren. Veel denkers – Kant voorop – hadden 
deze mutatie voorzien, maar slechts ‘één 
iemand heeft het tot in details ten uitvoer 
gebracht. Het werk van Markies de Sade 
laat het ‘verstand zonder de leiding van een 
ander zien, dat wil zeggen het van bevoog-
ding bevrijde burgerlijke subject.’41 De wei-
gering zich aan wie of  wat dan ook te onder-
werpen, laat zich lezen in de opheffing van 
alle verboden (met betrekking tot seks, reli-
gieus geloof, rechtsregels, morele normen). 
Ze betekent dat alle beschikbare machts-

middelen op een meedogenloze manier 
mogen ingezet worden om het ongebreideld 
genot van de libertijnse personages te waar-
borgen. Tegelijkertijd is er een vrijheid van 
de meesters, die die van anderen verplettert 
of  uitsluit, en een methode voor het beheer 
van genoegens waarin het moderne plan-
ningsmodel zich al aankondigt. Met zijn 
definitie van de kenfunctie van de rede – die 
via het verstand en zijn categorieën ope-
reert – had Kant een nieuw perspectief  
geopend. Dit perspectief  bereikt zijn eind-
punt met Sade, die in zijn geplande orgieën 
op modellen van rationele massaproductie 
vooruitloopt. Horkheimer en Adorno heb-
ben het over ‘de totalitaire leiders van de 
trusts, wier wetenschap volledig tot kwin-
tessens van de methodes ter reproductie 
van de onderworpen massamaatschappij is 
geworden. Voor hun gevoel voor planning 
heeft Sade al vroeg een monument opge-
richt.’42

Afsluitende opmerkingen

Louter en alleen door zijn bestaan waar-
schuwt Sades tekst ons voor een dreigend 
gevaar. Dat deze tekst geschreven werd op 
het hoogtepunt van de verlichtingsbewe-
ging en bij aanvang van de industriële revo-
lutie is een feit van betekenis. Een ander tijd-
perk breekt aan. Het kan niet anders of  er 
moest iets veranderd zijn in het begrip van 
de wereld, in haar beheersing, in de produc-
tie of  ruil van goederen, in de beschouwing 
van de macht, in de voorstelling van licha-
men, geluk, verlangen en lijden. Misschien 
is de verlichting wel dat tijdperk van de 
grote kentering waarin de beloften van de 
wetenschap volgens Descartes – ‘ons mees-
ters en bezitters van de natuur maken’ – 
zich op technisch-economische schaal voor 
heel de maatschappij beginnen te verwerke-
lijken. Misschien was de intuïtie – of  de flair 
– nodig van een gedesillusioneerde aristo-
craat, die zich van de ineenstorting van de 
oude wereld bewust was – misschien was 
Sade nodig om deze aan de gang zijnde 
aardverschuiving te voorvoelen en ze te 
transponeren, uit te vergroten, te karikatu-
riseren, binnenstebuiten te keren in een eli-
tair spel van folterende, genotzuchtige 
Meesters, om ze tot iets obsceens en 
ondraaglijks te maken door dat privilege 
van vrijstelling van de werkelijkheid waar-
op de literatuur zich beroept tot het uiterste 
te benutten.
 Kan van dit werk, dat getuigt van een 
zware crisis of  ontreddering voor wat zich 
aankondigt, gezegd worden dat het impli-
ciet en in spiegelbeeld de instrumentele 
rede, waarvan de opmars overduidelijk is, 
veroordeelt? We hebben gezien dat het een 
vergissing was om de rede te reduceren tot 
de capaciteiten, vereisten en praktijken van 
de technische intelligentie. Maar het zou 
evengoed een vergissing zijn om de techni-
sche intelligentie in het algemeen in twijfel 
te trekken. In dat opzicht is de radicale kri-
tiek van Adorno en Horkheimer overdre-
ven. De Aufklärungsbeweging (in de ruime 
betekenis die zij eraan geven) is niet uit zich-

zelf  totalitair. Vele specifieke gebieden van 
calculatie, beheersing en planificatie zijn 
legitiem en functioneel noodzakelijk. Er is 
een noodzakelijkheid en een schoonheid in 
knowhow, methodes en technieken. Maar 
het zijn werktuigen en als zodanig ligt hun 
gebruik niet vast en kunnen ze ook op een 
verkeerde of  onaanvaardbare manier aan-
gewend worden. Met dat laatste, het 
onrechtmatige gebruik, wordt een drempel 
overschreden die het heimelijke bewustzijn 
van een diepe crisis laat ontstaan, van een 
intrede in een wereld waar oeroude tradities 
beginnen af  te brokkelen. 
 Op zich is de sadeaanse tekst niet interes-
sant. Hij is in de eerste plaats een symp-
toom. Op die manier begrepen is hij een 
document van onschatbare waarde. Hij 
wijst ons erop dat bepaalde verboden, even 
oud als de mensheid zelf, aan het verdwij-
nen zijn. Op verbluffende wijze anticipeert 
hij op dit verval, ziet hij deze crisis. Hij stelt 
zich haar onvoorziene vormen en verdron-
gen gevolgen voor. Wat door sommigen (de 
surrealisten bijvoorbeeld) geïnterpreteerd 
werd als een extreme, vrolijke transgressie 
of  de belofte van een revolutionair renou-
veau, heeft voor ons meer weg van een veeg 
voorteken. Sade was de drager van die bood-
schap – zoals men van iemand zegt dat hij 
drager van een virus is. Hij was het instru-
ment van die overdracht. Onze geschiedenis 
kent een sadeaans moment. In of  door Sade 
is de mensheid aan het woord. Datgene wat 
aan het muteren is, datgene wat de aan de 
gang zijnde grote kentering veroorzaakt, 
wordt door Horkheimer en Adorno geïnter-
preteerd als inmenging van de calculatie en 
de rationele heerschappij op alle gebieden 
van het leven die daar nog van gevrijwaard 
bleven. Bataille, Blanchot en Klossowski 
blijven bij het beeld van Sade als uitzonder-
lijk schrijver, die de kaders van de klassieke 
literatuur openbreekt en het systeem van 
conventies op zijn grondvesten doet dave-
ren. Ze formuleren het op een intense 
manier, zonder onder te doen voor de para-
dox van een tegelijk leesbare en onleesbare 
tekst. Maar allemaal voelen ze dat er ook 
iets anders aan de hand is. Want het feit 
blijft dat deze tekst – althans die van de 
grote libertijnse verhalen – weerzinwek-
kend is en de wreedheid die hij ensceneert 
ondraaglijk. In dat opzicht getuigt hij van 
een nieuw verband tussen verlangen en 
geweld; wat wil zeggen dat de oude rituele 
bescherming verdwenen is, dat de instinc-
tieve krachten die in elk levend wezen hui-
zen niet langer symbolisch gecodeerd wor-
den – zoals in de wellevendheid bijvoorbeeld 
– maar gereduceerd tot natuurlijke functies 
die een rol kunnen spelen in een manipula-
tieve planning. In navolging van 
Horkheimer en Adorno zouden we kunnen 
stellen dat de opheffing van de oude verbo-
den en de kritiek of  zelfs de liquidatie van 
geloofsovertuigingen en rituelen nieuwe 
mogelijkheden voor de vrijheid hadden 
moeten creëren, maar dat in de aldus ont-
stane leegte zich vooral willekeur deed gel-
den. Rituelen werden vervangen door piet-
luttige voorschriften, symboliek door 
lukrake reglementen. Horkheimer en 
Adorno schrijven het op het conto van de 
triomferende instrumentele rede. Maar het 
kan eerder toegeschreven worden aan de 
opkomst en wildgroei van iets anders: de 
disciplinaire rede die haar perverse dubbel 
is (dit was het onderwerp van het werk van 
Foucault). In dat opzicht kondigt de wereld 
van Odysseus helemaal niet de wereld van 
Juliette aan. Die laatste getuigt niet van een 
voltooiing van de oude wereld, maar van 
haar ineenstorting, of  erger nog, van haar 
radicale verwerping. Dit is geen zelfdestruc-
tie van de rede, geen dialectisch proces, 
maar de opkomst van iets onbekends dat 
het verlichtingsproject te buiten gaat, te 
beginnen bij een nieuwe vorm van geweld: 
Terreur als openlijk bestuursplan, als wet-
telijk bekrachtigd instrument van de vrij-
heid en vooral als praktijk van een wreed-
heid die hele populaties treft. Dat zijn de 
vragen waarmee we ons geconfronteerd 
zien.
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Vertaling uit het Frans: Joost Beerten

Bovenstaande tekst is de vertaling van het 
hoofdstuk Connaître et dominer. Les tribula-
tions de la raison instrumentale, opgeno-
men in het boek van Marcel Hénaff  Violence 
dans la raison? Conflit et cruauté, Paris, 
Editions de L’Herne, 2014, pp. 17-55.  
© Editions de L’Herne, 2014.

Anne-Louis Girodet (toegeschreven)

onthoofde hoofden van markies Delaunay, Foulon en Berthier de Sauvigny, 1789
Bibliothèque nationale, Cabinet des estampes, Parijs
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Carte du monde poétique. Films, Works and Documents of 
Marcel Broodthaers from the Herbert Foundation 
Ghent, Herbert Foundation. April 26 – November 15, 2015

Marcel Broodthaers (Brussels, 1967) Photo: Philippe De Gobert



De Witte Raaf  – 174 / maart – april 2015 9

The exhibition Accelerazione presents a dialogue between  
8 artists of the Herbert Collection: Carl Andre, Gilbert & 
George, Jannis Kounellis, Richard Long, Mario Merz, 
Bruce Nauman, Giulio Paolini and Gerhard Richter
Ghent, Herbert Foundation. April 26 – November 15, 2015

    
www.herbertfoundation.org

Mario Merz, Accelerazione = sogno, numeri di Fibonacci al neon e motocicletta fantasma (documenta 5, Kassel, 1972)
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STEFAAN VERVOORT

Eine schwarze Fläche in einem dunklen Raum, 
dort fließt die Dunkelheit ein und aus, bietet kei-
nen Widerstand, das Widerstandsloseste, was 
man sich denken kann. Kein Licht, keine 
Temperatur, keine Bewegung. […] Unversehens 
gerate ich da an einen unbeschreibbaren Teil 
heran, dort wo Verstehen nicht hinkommt, der 
mit Verstand nicht erklärbar, sondern nur mit 
den Sinnen direkt erfahren und nicht mehr auf-
geschlüsselt werden kann. […] Verinnerlichung? 
Es ist nicht eine Reise zu den persönlichen 
Werten, sondern zu den kollektiven, auch wenn 
individuelle Stimmungen ausschlaggebend 
sind. 
 David Weiss1

Radikale Kunst heute heißt soviel wie finstere, 
von der Grundfarbe schwarz.
 Theodor W. Adorno2

In 1976 schrijft David Weiss (1946-2012) 
een zwartgallige tekst voor de catalogus van 
een groepstentoonstelling in het Kunst-
museum Luzern. Het stuk, waaruit boven-
staand fragment afkomstig is, legt uit hoe 
zijn twee bijdragen aan de tentoonstelling – 
het kunstenaarsboek Up and down town 
(Regenbüchlein) (1975) en een reeks ongeti-
telde, zwarte inkttekeningen (1976) – leeg-
te en depressie belichamen. Deze werken, zo 
stelt Weiss, verbeelden een abstracte, zwarte 
ruimte. Weiss’ tekst draait om thema’s die 
sterk aanleunen bij de punk – de overgave 
aan de donkerte, de celebratie van het 
Niets… Toch gaat hij ook voorbij aan het 
wat platvloerse nihilisme dat de punk door-
gaans kenmerkt. Het kunstenaarsboek en 
de tekeningen – zo blijkt uit het geciteerde 
fragment – verkennen immers de (on)moge-
lijkheid om betekenissen op te schorten en 
bij het publiek een soort ‘primair’ en prera-
tioneel ervaringsniveau aan te spreken. Het 
is Weiss niet te doen om escapisme. Eerder 
dienen we zijn werk te lezen als een kritiek 
op de rationaliteit, in algemene zin en in de 
beeldende kunst.
 In 1979, drie jaar na de voornoemde 
groepstentoonstelling, vormt David Weiss 
een kunstenaarsduo met Peter Fischli 
(°1952). De praktijk van Fischli & Weiss is 
van bij aanvang zeer complex en gelaagd. 
Hun oeuvre beslaat een brede waaier aan 
thema’s, die op zeer korte tijd ontwikkeld 
worden. Zoals een recente tentoonstelling en 
begeleidende publicatie in het Bündner 
Kunstmuseum in Chur (CH) en het Swiss 
Institute in New York aantoonden, is deze 
‘snelle’ ontwikkeling voor een deel te danken 
aan het ‘voorbereidende werk’ van Weiss. De 
krijtlijnen voor vele werken en projecten van 
Fischli & Weiss werden in de tweede helft van 
de jaren zeventig uitgezet in de individuele 
praktijk van de oudste helft van het duo. In 
dit essay spits ik me toe op de ontwikkeling 
van een van die thematieken in het oeuvre 
dat het Zwitserse duo realiseerde tot het 
einde jaren van de tachtig: de (kritiek van de) 
Verlichting, van de westerse rationaliteit. Het 
werk van Fischli & Weiss wordt vaak ‘irratio-
neel’, ‘antitheoretisch’ of  ‘trivialiserend’ 
genoemd, of  met neologismen als ‘ideocy-
nisch’ gekarakteriseerd.3 Ik wil echter beto-
gen dat hun oeuvre bewust voorbijgaat aan 
noties als het absurde, het banale en het kol-
derieke, en dat met name hun werk van de 
jaren tachtig als een Verlichtingskritiek kan 
worden gelezen, in de lijn van het boek 
Dialectiek van de Verlichting van Theodor W. 
Adorno en Max Horkheimer (1947; Neder-
landse vertaling 1987). 

1. De Verlichting: Der Geringste 
Widerstand

Der Geringste Widerstand (1980-1981), de 
eerste film van Fischli & Weiss, opent met 
een travelling shot van een stadslandschap 
dat als een kartonnen schaalmodel is opge-
bouwd. Vervolgens springt de film over naar 
het interieur van een flat in Los Angeles, 
waar we Rat en Beer ontmoeten, twee figu-
ren in dierenkostuum. Het duo wil een 

informatieve en educatieve reis door de stad 
ondernemen, maar botst bij het bezoek aan 
een kunstgalerie op een lijk. Vervolgens 
transformeert de film van een toeristisch-
educatieve trip in een psychedelisch detec-
tiveverhaal. Rat en Beer bezoeken een verla-
ten villa, waar ze ‘hogere’ stemmen 
opvangen. Ze krijgen visioenen over wat er 
zich afspeelde en komen tot het besluit dat 
de overledene met een kunstwerk om het 
leven is gebracht. Intussen discussiëren ze 
lustig over een resem thema’s: kunst en 
markt, vrijheid en ‘het punt van de minste 
weerstand’, waarheid en schoonheid, chaos 
en verwarring. Na een reeks incongruente 
gebeurtenissen – een hallucinante autorit, 
een moordaanslag op Rat, een drankfestijn 
in een appartement – houden de twee pro-
tagonisten halt voor een picknick in de heu-
vels van Los Angeles. We zien Rat en Beer op 
een deken liggen en naar het landschap sta-
ren, terwijl de zon ondergaat en het beeld 
langzaam maar zeker zwart wordt. De beer 
kniest: ‘Alles ist beschissen. Ich hasse dieses 
Chaos auf  der Welt. Nichts funktioniert: 
alles ist ordnungslos und traurig.’ Rat ant-
woordt: ‘In Japan geht jetzt die Sonne auf. 
Ein neuer Tag beginnt, und die Leute gehen 
an die Arbeit. Schon gut, wie alles einge-
richtet ist. Es gibt für alles eine Erklärung.’ 
Na enkele seconden donkerte ‘snijdt’ de film 
naar een schaars bemeubeld interieur, waar 
de twee figuren aan een tafel zitten. Hun 
moordonderzoek hebben ze stopgezet, om 
zich aan de productie te zetten van een 
reeks met de hand getekende diagrammen, 
die complexe thema’s zoals de ziel, geschie-
denis en gender verbeelden, en samen een 
kennissysteem vormen. ‘Plötzlich diese 
Übersicht’, roepen de beiden enthousiast, 
‘die Wahrheit kommt ans Tageslicht! […] 
Wir bringen Licht ins Dunkel!’ Aan het 
einde van de film stappen Rat en Beer met 
een koffer vol diagrammen aan boord van 
een helikopter. Terwijl ze over de stad vlie-
gen, krijgen we een vogelperspectief  op Los 
Angeles. De film eindigt dus met een letter-
lijk ‘overzicht’, dat in verband staat met 
zowel de neerwaartse blik op de maquette 
aan het begin als met het ‘inzicht’ of  ‘over-

zicht’ dat Rat en Beer dankzij de tekeningen 
vergaren.
 Der Geringste Widerstand is duidelijk geen 
pleidooi voor een rationele kijk op de werke-
lijkheid: het werk thematiseert en proble-
matiseert de rationaliteit. Om te beginnen 
introduceert de film verschillende thema’s 
die in strijd zijn met een rationele blik op de 
wereld, zoals verlangen, dronkenschap en 
overdaad, of  luiheid en lichamelijkheid. Zo 
valt de onbaatzuchtige zoektocht naar ken-
nis van het duo moeilijk te verzoenen met 
hun steeds weer opduikende hebzucht. De 
eerste woordenwisseling tussen Rat en Beer 
spreekt boekdelen: ‘Gibt es Arbeit? / Nein, 
Geld. Verschiedene Quellen schieben die 
Schuld der schlechten Stimmung zwischen 
Maler und Betrachter zu. Und daraus 
machen wir einen Riesenwirbel und kassie-
ren grausam wie die andern!’ Het duo steelt 
vervolgens niet alleen het zakgeld van de 
overledene in de kunstgalerie, maar ook het 
lijk zelf, en het tracht het op een of  andere 
manier te kapitaliseren. ‘Die Sache is so gut 
wie geritzt’, roepen ze in de wagen, met het 
lichaam in de kofferbak, ‘die Tote gehört 
uns! Jetzt heisst es dichthalten und einkas-
sieren.’ In de verlaten villa vinden Rat en 
Beer inspiratie in het Amerikaanse kitsch-
blad Wet (‘The Magazin of  Gourmet Bathing’) 
en het kunsttijdschrift Flash Art (dat in de 
jaren tachtig als de belichaming van de 
kunstmarkt werd gezien). Terwijl ze door de 
magazines bladeren, worden afbeeldingen 
van kunstwerken van Mondriaan, Hockney 
en Picasso afgewisseld met shots van opge-
hoopt speelgoedgeld. Plots weerklinkt een 
zwoele stem uit de hemel: ‘Ich bin das 
gepflegte Leben, die Eleganz, du kennst 
mich gut. Ich bin der Tanz und die Ekstase, 
aber auch das Ausschlafen und 
Liegenbleiben. […] Ich bin der Champagner 
aus dem Damenschuh, der Napf, aus dem 
du frisst, ich bin die Freiheit, mit der du 
spielst, ich bin das Vergnügen ohne Grund. 
[…] Ich bin der geringste Widerstand.’ De 
stem, die als stand-in van de driften en ver-
langens van de hoofdpersonages gelezen 
kan worden, wiegt de figuren in slaap, lig-
gend tussen het geld en de (kunst)magazi-

nes. De achterliggende boodschap is dat de 
zoektocht naar waarheid wordt ingegeven 
door hedonisme en door de capitulatie voor 
het kapitaal. De principes van de Verlichting 
worden ten dienste gesteld van de markt. 
Rat en Beer zijn hyperintelligente en crea-
tieve wezens, zoals Patrick Frey4 terecht 
heeft gesteld, maar hun verlangen naar ver-
lichting is voornamelijk ingegeven door een 
drang naar geld en macht.
 Eenzelfde conflict valt ook te ontwaren in 
de narratieve structuur van de film. Hoewel 
Der Geringste Widerstand min of  meer als 
een ‘conventioneel’ moordverhaal kan wor-
den bekeken, worden de conventies van de 
whodunit verstoord en de verwachtingen op 
talloze punten gefrustreerd. Er wordt geen 
moordenaar ontmaskerd, en de clues wor-
den niet verbonden tot een coherent geheel, 
integendeel zelfs: telkens nadat een van de 
personages met de ‘oplossing’ is komen 
aandraven, wordt het raadsel groter 
gemaakt. Zo geeft Beer aan dat een sculp-
tuur het moordwapen is – ‘für mich ist der 
Fall gelöst – die Tatwaffe!’ – maar blijkt het 
kunstwerk bij hun terugkeer naar de galerie 
verdwenen, waarop Beer zijn zoektocht 
staakt. Als Rat wat later het appartement 
van de dader bezoekt – ‘Der Fall is gelöst – 
eine Meisterleistung!’ – gebeurt iets gelijk-
aardigs: hij krijgt een slag op het hoofd, 
wordt uit het raam gegooid en geeft er op 
zijn beurt de brui aan. Deze tegenslagen, die 
het narratief  en de logica van de film opbre-
ken, vinden hun pendant in de uitwerking 
van allerlei details. Elementen als de maffe 
kostumering van de hoofdfiguren (die een 
bestiale versie van Starsky and Hutch vor-
men) of  de stoffen pop die moet doorgaan 
voor een lijk (en die bij het optillen haast in 
twee breekt) genereren een vervreemdend 
effect en ondermijnen het illusionisme van 
de film. Al even aliënerend is de intro met de 
maquette, die doet denken aan de experi-
menten met schaalmodellen in constructi-
vistische films als Alexander Medvedkins 
The New Moscow (1938); en ook de halluci-
nogene road scene halverwege de film, die 
herinnert aan de dadaïstische cinema van 
de jaren 20 en de evocaties van psychedeli-
ca in cultfilms zoals  The Trip (1967) of  Head 
(1968), doet vreemd aan. Deze incongru-
ente aspecten maken het onmogelijk om het 
detectiveverhaal als de oplossing van een 
raadsel – en dus als de ontdekking van een 
‘waarheid’ – te beleven.
 Tot slot keert dit conflict ook – eerder 
latent – terug in de relatie tussen Rat en 
Beer. De hoofdfiguren belichamen immers 
tegengestelde posities: de rat, die snel en 
flexibel is, in de stad leeft en zich aanpast 
aan het bestaande systeem en de omstan-
digheden; en de beer, die zich stug en 
bedachtzaam ophoudt in het bos, overle-
vend op kracht en standvastigheid. Hoewel 
het verschil in positionering aan het begin 
van het verhaal aangestipt wordt, komt het 
pas na de psychedelische scène volledig tot 
uiting. ‘Du bist eine mickrige, stinkende 
Ratte im Abwassersystem des Grosskapitals’, 
sneert de beer; ‘aber in Gegensatz zu einem 
gewissen Modeopfer bin ich an der Arbeit’, 
bijt de rat terug. Wat later slaan de hoofdfi-
guren aan het drinken en leggen ze hun 
onderlinge strubbelingen bij – maar de 
onverzoenlijkheid van hun beide posities is 
inmiddels glashelder gesteld. Op het einde, 
na de zonsondergang en de verduistering 
van de wereld, beginnen Rat en Beer met de 
productie van de ‘objectieve’ diagrammen, 
die expliciet de signatuur van ‘die beiden 
Autoren’ dragen en bijgevolg gebaseerd zijn 
op de inbreng van twee antagonistische 
krachten. Zo verbeeldt de tekening Lebenszeit 
de geschiedenis als een combinatie van een 
hegeliaanse Geist en een instinct of  buikge-
voel, terwijl de grafiek ‘Verhalten’ onaange-
past wangedrag (‘zuschlagen’, ‘hetzen’…) 
met ‘zachte’, (strategisch) verzoenende 
handelingen (‘eifern’, ‘schmeicheln’…) ver-
bindt tot een Möbiusfiguur. De tekeningen, 
die doen denken aan pseudowetenschappe-
lijke publicaties zoals de Whole Earth Catalog 
(1968) of  het ‘rapport’ over de aarde De 
grenzen aan de groei (1972), pogen vergeefs 
de wereld ‘in kaart’ te brengen. Maar het 
kennissysteem gaat ten gronde aan (onder 

Der Geringste Widerstand
Verlichtingskritiek in het werk van Fischli & Weiss in de jaren 80

Peter Fischli & David Weiss

Der Geringste Widerstand, 1980-1981, stills
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meer) zijn eigen tegenstrijdigheden, die uit-
drukking geven aan de contradictorische 
posities van de auteurs zelf. 

Wat al deze geëvoceerde tegenspraken ver-
bindt, is de (on)mogelijkheid van een ‘pure’ 
wetenschap of  ‘kritisch’ bewustzijn. Elke 
vorm van kennis en rationaliteit dreigt in 
zijn tegendeel om te slaan. Die omslag herin-
nert aan de argumenten in Dialectiek van de 
Verlichting van Horkheimer en Adorno. In 
hun boek beschrijven Horkheimer en 
Adorno hoe de Verlichting, die de pretentie 
heeft om de mens van de mythe te ‘emanci-
peren’, niet alleen wortelt in de mythe, maar 
op haar beurt bezig is op een mythe uit te 
draaien. De mythologie, zo stellen ze, heeft 
‘het eindeloze proces van de Verlichting aan 
het rollen […] gebracht, waarin met onont-
koombare noodwendigheid steeds opnieuw 
elke specifieke theoretische zienswijze aan 
de vernietigende kritiek ten prooi valt enkel 
een geloof  te zijn, totdat zelfs de begrippen 
geest, waarheid, ja Verlichting als animisti-
sche tovenarij worden afgedankt.’5 En wat 
verder: ‘Op weg naar de moderne weten-
schap zien de mensen van zin af,’ schrijven 
ze. ‘Het ‘zelf ’, dat ordening en onderschik-
king leerde kennen via de onderwerping van 
de wereld, heeft al snel waarheid in het alge-
meen gelijkgesteld aan het regelende den-
ken, omdat zonder de vaste onderscheidin-
gen van dit denken de waarheid niet kan 
bestaan.’ (p. 28) De Verlichting is uitgemond 
in een verregaande abstractie van de wereld, 
een doorgedraaid systeemdenken dat niet 
meer om kennisverwerving, maar enkel nog 
om het beheersen van de werkelijkheid 
draait. Maar ook dit systeemdenken is niet 
meer dan een ‘mythisch’ (bij)geloof  in ratio-
nele vorm, een haast magisch ‘denkritueel’ 
dat er enkel op gericht is de werkelijkheid 
onder controle te krijgen.
 Der Geringste Widerstand kan gelezen wor-
den als een allusie op dit soort Verlichtings-
kritiek. Op een aanschouwelijke wijze 
‘degraderen’ de rationaliteit en het kritische 
bewustzijn in de film tot de ‘geïnstrumenta-
liseerde rede’, tot ze zichzelf  opheffen: niet 
voor niets resoneren de wandaden van Rat 
en Beer met de wreedheden in Sades roman 
Juliette, die door Horkheimer en Adorno 
naast de Odysseusfiguur wordt aangevoerd 
als een voorbeeld van het samenvallen van 
de rede met de mythe. Maar ook op het vlak 
van de letterlijke productieomstandigheden 
vallen er parallellen te ontwaren. Net als 
Dialektik der Aufklärung werd Der Geringste 
Widerstand geproduceerd in Amerika, van-
uit een positie van zelfgekozen ballingschap. 
Net zoals Fischli & Weiss leefden ook 
Horkheimer en Adorno, tussen 1941 en 
1949, in Los Angeles, waar ze hun cultuur-
kritiek uitwerkten in de letterlijke marge 
van het (verfoeide) Hollywood. (Een scène 
waarin Rat de California Staats-Zeitung leest, 
een krant voor Duitstalige emigranten die 
Adorno in zijn brieven aanhaalt, vormt een 
kleine extra ondersteuning voor deze these.) 
Hoewel de film allicht geen letterlijke – en 
misschien zelfs een eerder toevallige – persi-
flage op het boek is, zijn de overeenkomsten 
op zijn zachtst gezegd frappant.

2. Verlichtingskritiek: schaal, 
discursiviteit, metafoor 

In de periode van 1979 tot einde jaren 80 
wordt deze Verlichtingsthematiek via ver-
schillende motieven en strategieën uitge-
werkt en verrijkt. Een van die strategieën, 
aangekondigd in de maquette in de ope-
ningsscène van Der Geringste Widerstand, 
betreft het werken met schaalmodellen. 
Schaal wordt door Fischli & Weiss begrepen 
als een epistemologische techniek, een pri-
mitieve en dus ook premoderne tool om de 
wereld te begrijpen. We ordenen objecten 
door hun grootte-orde met elkaar te verge-
lijken, of  door ze uitgaande van hun schaal 
in relatie tot elkaar te plaatsen. Het manipu-
leren van schaal – en het verschalen – kan 
bijgevolg ook gebruikt worden om ons 
begrip van de werkelijkheid te vertroebelen. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld met de alledaagse 
objecten in de fotografische reeks Wurstserie 
(1979). Door middel van suggestieve com-
posities, versterkt door dito titels, worden 
objecten in deze foto’s tot voorstellingen 
getransformeerd – een diepvriesvak veran-
dert in een ijsvlakte, eierkartons in auto’s, 
of  flessen in astronomische ruimtetuigen. 
Daarbij blijven de oorspronkelijke objecten 
echter steeds herkenbaar. Het optische veld 

oscilleert tussen de schaal van de objecten 
en die van het beeld dat eruit oprijst; de 
objecten bevinden zich op twee schaal-
niveaus tegelijk. In een terugblik op dit werk 
karakteriseert Peter Fischli deze strategie 
als ‘de dingen uit de niche halen waar ze 
thuishoren en ze naar elders transporteren, 
maar zonder hun origine te ontkennen’.6 
Omdat de verschaling niet ‘volmaakt’ is en 
het werk dus een niet-ophefbare paradox 
bevat, ontsnappen de augurken, worsten en 
sigarettenpeuken aan de dominante, orde-
nende blik van de toeschouwer. We kunnen 
de objecten nergens ‘onderbrengen’. 
 In enkele werken rond 1984 wordt een 
gelijkaardige spanning niet via schaal, 
maar door een semantische operatie opge-
roepen. Een goede illustratie is de installatie 
Plötzlich diese Übersicht (1981). De serie 
miniatuurscènes uit ongebakken klei roept 
een reeks ‘populaire tegenstellingen’ voor 
de geest – groot en klein, goed en slecht, the-
orie en praktijk, interieur en exterieur enzo-
voort – waarin onverzoenbare concepten en 
categorieën met elkaar in verband worden 
gebracht. Zo bevat de reeks een winterland-
schap met een skiër die ‘in spagaat’ over een 
boom heen gaat (‘möglich + unmöglich’), 
een rat en een olifant die even groot gemaakt 
zijn (‘klein + gross’), en twee figuren die als 
een paard of  ezel ‘verkleed’ zijn (‘Tier + 
Mensch’). Elke miniatuur wordt opgespan-
nen tussen twee diametraal tegengestelden. 
Op die manier wordt een epistemologische 
‘trilling’ opgewekt, die het onvermogen om 
te kennen en de werkelijkheid in categorie-
en of  concepten te vatten thematiseert. 
Daarbij speelt ook schaal een rol, maar dan 
begrepen als een discursieve formatie, opge-
hangen aan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’.
 Een ander zeer goed voorbeeld is de enig-
matische fotoreeks Equilibres/Stiller 
Nachmittag (1984-1985). De foto’s, 27 in 
totaal, beelden precaire, ‘sculpturale’ con-
structies af  waarin alle componenten op een 
gelijkwaardige manier behandeld worden. 
De objecten worden niet (volledig) getrans-
formeerd tot een door de kunstenaar bedacht 
beeld – sommige foto’s zijn dan ook droog-
weg Configuration of  Provisional Arrangement 
getiteld – maar ze worden evenmin volledig 
ontdaan van figuratieve en semantische 

associaties – zo wordt een Model for Armed 
Space Travel geëvoceerd en roepen sommige 
titels een heus scenario op (zoals Mr. and Mrs. 
Pear Bringing her Husband a Freshly Ironed 
Shirt for the Opera). Eerder zou je kunnen stel-
len dat het werk de objecten toont als opge-
spannen tussen deze twee niveaus: ze zijn 
‘ontheven’ van hun alledaagse gebruik, 
maar niet – of  nog niet? – onderworpen aan 
de logica van de representatie en het beeld. 
De objecten hangen in suspenso, wachtend 
op de toekenning van een vaste betekenis of  
op een stabiele kennisorde, vergelijkbaar met 
de epistemologische oscillatie die we zagen in 
de eerder genoemde werken. 
 Een derde manier om een dergelijke ken-
nistheoretische onbeslisbaarheid op te roe-
pen is de metafoor. Net zoals schaal en con-
structie is dit principe reeds aanwezig in 
vroege werken van het kunstenaarsduo. 
Meer nog, de tekst van Weiss uit 1976 ver-
wees al naar de donkerte als metafoor voor 
de afwezigheid van Verlichting. Maar ook de 
vele titels in Equilibres/Stiller Nachmittag die 
refereren aan de nacht – zoals Strangers in 
the Night, A Restless Night, Night Shift, 
Noctural Mischief, Dark Impulse of Night’s 
Dangers – kunnen we lezen als een metafoor 
voor het uithollen van het Licht en de ratio-
naliteit. Fischli & Weiss’ methode van de 
metafoor kristalliseert echter pas volledig in 
1986, na de fotoreeks en de films met gecon-
strueerde objecten. In de reeks zwarte en 
verschaalde Gummiskulpturen (1986-87) 
valt die duisternis samen met de zwartheid 
van objecten. De serie bevat onder meer een 
‘donkere’ miniatuur van twee arbeiders die 
een sceptische put legen, een ‘donker’ stille-
ven met wattenstaafjes en een scheerma-
chine, een ‘donker’ stukje gemetste muur, 
en een ‘donkere’, verschaalde raaf. De zwar-
te objecten zijn ‘aan het licht onttrokken’; ze 
bevinden zich in een metaforische staat van 
‘onweten’, vergelijkbaar met de semanti-
sche opschorting die plaatsvond in de 
Equilibres/Stiller Nachmittag: in beide geval-
len worden de objecten in het licht van hun 
onkenbaarheid geplaatst. Een ander voor-
beeld van ‘Verlichtingsmetaforen’ vinden 
we in Surrli (1989) – foto’s van abstracte 
lichtfiguren – en de lichtinstallatie Son et 
lumière (Le rayon vert) (1990). Terwijl de 

eerstgenoemde de resultaten toont van een 
zelfgemaakte machine die kleurlampjes 
wild in het rond laat draaien, als een speelse 
hint naar een doorgedreven, technologische 
Verlichting, simuleert de laatstgenoemde de 
opwelling van groen licht die door Jules 
Verne als een laatste lichtstraal bij zonson-
dergang beschreven werd. (Opnieuw wordt 
duidelijk dat Der Geringste Widerstand een 
cruciale voorloper vormde: de overgang 
dag-nacht, de zonsondergang als metafoor 
voor een ondergaande Verlichting, en de 
wereld die in het donker wordt gehuld, 
komen er reeds voor.) De grote overzichts-
tentoonstelling Arbeiten im Dunkeln 
(Kunstmuseum Wolfsburg, 1998), waar 
vele van deze werken getoond werden, kan 
gezien worden als een verlengstuk van de 
lichtmetaforiek die aan het slot van de jaren 
80 haar hoogtepunt bereikte. Deze metafo-
ren roepen – analoog aan de twee voor-
noemde strategieën – opnieuw een span-
ning of  onbeslisbaarheid op. Er is niet alleen 
sprake van een spanning tussen licht en 
donker. De werken oscilleren ook tussen de 
metafoor en het concrete object; de beteke-
nissen zijn nooit eenduidig maar steeds ont-
wijkend of  ‘dubbel’. 
 Deze exploraties van de Verlichtings-
thematiek hoeven niet per se begrepen te 
worden als een conventionele vorm van 
‘kritiek’. Grappige en lichtvoetige werken 
als Plötzlich diese Übersicht of  Son et lumière 
(le rayon vert) ‘analyseren’ of  ‘doorprikken’ 
niets. Eerder gaat het Fischli & Weiss om een 
onderzoek naar een nieuwe of  andere vorm 
van kritiek, die uitgaat van de ongrijpbaar-
heid en meerduidigheid van betekenis. In 
hun werk van de jaren 80 constateren zij de 
crisis van de Verlichting, zoals gesignaleerd 
door Horkheimer en Adorno. Hun ant-
woord bestaat erin werk te maken dat ver-
trekt van het onvermogen om te kennen, 
van een epistemologische onbeslisbaarheid. 
Die ‘dubbelheid’ zetten Fischli & Weiss 
tevens in als een strategie om te ontsnappen 
aan de cultuurindustrie, die eveneens in 
Dialectiek van de Verlichting wordt doorge-
licht. ‘De kwestie is: hoe kan je tegelijkertijd 
de beide zijn – de één en het andere?’ noteer-
de Fischli nog recentelijk.7 In deze zin ver-
kennen Fischli & Weiss de Verlichtings-
thematiek als een alibi om het kunstwerk 
zelf  in suspenso te plaatsen.

Noten 

 1  David Weiss, [zonder titel], in: Mentalität: 
Zeichnung (tentoonstellingscatalogus), Luzern, 
Kunstmuseum Luzern, 1976, z.p. Herdrukt in: 
Renate Goldmann, Peter Fischli & David Weiss: 
Ausflüge, Arbeiten, Ausstellungen, Köln, Walther 
König Verlag, 2006 (Kunstwissenschaftliche 
Bibliothek 25), pp. 550-551, hier p. 551.

 2  Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie (red. 
Gretel Adorno & Rolf  Tiedemann), Frankfurt 
am Main, Suhrkamp Verlag, 1970, p. 66. 

 3  Zie bijvoorbeeld Bernard Johannes Blume, Peter 
Fischli and David Weiss, Parkett, jrg. 5, nr. 17, 
september 1988, pp. 83-85; Claire Bishop, 
Equilibres/Quite Afternoon, en Nancy Spector, 
Untitled, in: Fischli & Weiss: Flowers and 
Questions (red. Bice Curiger, Peter Fischli en 
David Weiss), London, Tate Modern, 2007, 
resp. pp. 97-101, pp. 123-129; Goldmann,  
op. cit. (noot 1), pp. 45-147, pp. 155-253.

 4  Patrick Frey, Friendship is Unstable Equilibrium, 
in Parkett, jrg. 5, nr. 17, september 1988, p. 36.

 5  Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, 
Dialectiek van de Verlichting: Filosofische 
Fragmenten, uit het Duits vertaald door Michel 
J. van Nieuwstadt (Nijmegen, SUN, 1987), p. 
25. De hiernavolgende citaten, aangegeven 
met het paginanummer, zijn afkomstig uit dit 
boek. 

 6  ‘[…] to take things of  the niche where they 
belong and transport them somewhere else, 
but without denying their origins.’ Vertaling 
van de auteur. Jörg Heiser, The Odd Couple, in 
Frieze, jrg. 16, nr. 102, oktober 2006, p. 197.

 7  ‘(T)he question is how to be both – one and the 
other – at the same time.’ Vertaling van de 
auteur. Peter Fischli, Hans-Ulrich Obrist & Rem 
Koolhaas, Flâneurs in Automobiles, in: Hilar 
Stadler & Martino Stierli (red.), Las Vegas Studio: 
Images from the archives of  Robert Venturi and 
Denise Scott Brown, Zürich, Scheidegger & 
Spiess, 2008, p. 166.

Bovenstaande tekst is een vertaling en bewer-
king door de auteur van een Engels talige 
lezing die op 12 februari jongstleden werd 
gehouden op een conferentie van de College 
Art Association (CAA) in het Hilton hotel in 
New York. (conference.collegeart.org) 

Peter Fischli & David Weiss

Son et lumière (Le Rayon Vert), 1990

Peter Fischli & David Weiss

Equilibres/Stiller Nachmittag  
(A Restless Night), 1984-1985

Peter Fischli & David Weiss

Wurstserie (in den Bergen), 1979
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Art Cinema 
OFFoff 
Begijnhof ter Hoye 
Lange Violettestraat 237
09 335 31 83
www.offoff.be

— Selectie van 10 kortfilms 
door Charlotte Van 
Buylaere (Port Actif)
23/03, 20:30

— Stephen Dwoskin: “Alone”, 
“Take Me”
Warren Sonbert 
& Wendy Appel: 
“Amphetamine”
30/03, 20:30

— Nacht van de 
Experimentele Film
03/04, 19:30, locatie: 019

— OFFoff-ON 
Elke Andreas Boon
16/04, 20:30

— Tom Chomont: “Oblivion”, 
“Razor Head”
Jack Smith: “Respectable 
Creatures”, “Jungle Island”
20/04, 20:30

— Galacticamendum / 
Nid & Sancy
23/04–26/04, 16:00–22:00

— Kenneth Anger: 
“Inauguration of the 
Pleasure Dome”
Wallace Berman: “Aleph”
Curtis Harrington: “Picnic”, 
“The Wormwood Star”
27/04

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76–82
0471 44 13 62
do–zo 14:00–18:00
www.croxhapox.org

— Lens na spinoza #3
Adriaan Verwée, Dirk 
Zoete, Katrin Kamrau, 
Wim Wauman
tot 29/03

— Klaas Vanhee
kubus, tot 29/04

— Meesterklas LUCA
offside, 30/09–12/04

— Kunstpodium T
Tilburg, 13–26/04 

— Leen De Wilde
offside, 27/04–08/05

— Onderstraat 26 / 
instalraam
Berten Jaekers
maart–juni

— Oona Libens
offside, 09/05–17/05

— Honoré ∂’O, Karolien 
Hamers, Thomas 
Bogaert
10/05–07/06

Galerie  
Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B
0477 43 77 94 
do–za 14:00–18:00
zo 11:00–14:00
www.jandhaese.be

— Collared
LG White
15/03–26/04

— Max Razdow
Opening 17/05, 16:00
17/05–21/06

Kristof 
De Clercq  
Gallery
Tichelrei 82
0474 57 12 91 
wo–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.kristofdeclercq.com

— Carole Vanderlinden
tot 12/04

— Art Brussels
Soloshow Honoré ∂’O
25/04–27/04

— Johan De Wit
Opening 03/05, 15:00 
03/05–07/06

Tatjana 
Pieters
Nieuwevaart 124/001
09 324 45 29
wo–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

— The Originals S1 E1
Catherine Biocca, 
Marijke De Roover, Marie 
Jacotey, Ilja Karilampi, 
Morgan Mandalay, 
Aiden Morse, Jaakko 
Pallasvuo, Pascal Petrus, 
Heather Phillipson, Dieter 
Ravyts, Robbert&Frank 
Frank&Robbert, Amalia 
Ulman, Tamara Van San, 
Jelena Vanoverbeek
Opening 29/03, 15:00
29/03–10/05

— Art Cologne / 
New Contemporaries
Philippe Van Snick
16/04–19/04

— Art Brussels
25/04–27/04

— (1/1).10
Philippe Van Snick
17/05–21/06

RIOT
Dendermondsesteenweg 80
09 223 39 53
wo–za 11:00–18:00
www.riot-ghent.org

— Will They Sing Like 
Raindrops or Leave 
Me Thirsty
Max Pinckers
tot 25/03

— Me & My Models: 
the golden edition
Jan Hoek
Opening 02/04, 18:00
03/04–09/05

— Erik van der Weijde
Opening 14/05, 18:00
15/05–27/06

— Ghent Art Book Fair
15/05–16/05, locatie 019

KIOSK
Louis Pasteurlaan 2 
09 267 01 68 
di–vr 14:00–18:00
za–zo 11:00–18:00
www.kioskgallery.be

— 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
tot 29/03

Galerie 
S. & H. 
De Buck
Zuidstationstraat 25
09 225 10 81
wo–za 15:00–18:00
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

— La Palma
Robbert Van 
Wynendaele
tot 01/04

— Japanese whispers
Meta-bo, Tine Guns, 
Zaza Bertrand 
Curator: Didier Volckaert

Fotokabinet: Jan 
Vandenabbeel
20/03–29/03

— Espaces autres
Philip Henderickx & 
Samantha Sweeting
Fotokabinet: Meltem 
Elmas
10/04–03/05

— Hedendaagse juwelen 
en zilveren objecten van 
Siegfried De Buck
Permanent

hedendaagse
kunst Gent

O F F S P A C E S  G E N T

Zwart Wild Vlasgaardstraat 52 www.zwartwild.be

— MAGIC BE: Farewell to Jungfrau, Thomas De Smedt, Sidney Aelbrecht, Bert 
Jacobs, Charlotte Smet, Hanne Van Dyck → tot 25/03 (Opening 07/03, 19:00)

— Now, go back into the dark woods: Jelena Vanoverbeeck, Benjamin 
Verhoeven, Melissa Annie B., Floris Vanhoof, Renée Pevernagie, 
Tim Bruggeman, Lore Smolders, Lander Gyselinck → 04/04–12/04 
(Opening 03/04, 19:00)

— Open Studios & Book Release Zwart Wild i.s.m. Topo Copy → 25/04, 14:00
— Expo Pulp De Luxe / JazzLab series: Pieter Rosseel, Sébastien Conard, 

Leslie Saurus, Maarten De Saeger, Joris Vermassen, Dominiek Colpaert, 
Pollet en Pollet, Liesbeth de Stercke → 02/05–03/05 (Opening 01/05, 19:00)

— De BOM: Hypochristmutreefuzz, Compro Oro, Pieter Coenaerts, 
Max Pairon, Wiebe Moerman, Wander Rooze, e.a. → 14/05–16/06  
(Opening 13/05, 19:00)

019 Dok-Noord 5L www.019-ghent.org

— Opening The Second Year Of 019: The Flags Group Show, Daniel Frota & 
Pedro Morales, Salad Days → 27/03

— Nacht van de experimentele film → 03/04 (isw cinema OFFoff)
— Entropie (1–7): Olivier Goethals → 23/04–15/05
— Ghent Art Book Fair. A weekend about graphic design w/ music, lectures, 

exhibitions and a book fair. → 14–15/05 (ism Be-Part & Riot)

Timelab Brusselsepoortstraat 97 09 391 96 10 www.timelab.org

Timelab is een open stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen, prototyping 
en uitwisseling. De gedeelde werkplaats stimuleert persoonlijke ontwikkeling, 
ondernemerschap en ontketent kennisoverdracht. Winst zit in het gemeenschappelijk 
doel. Iedereen heeft de vrijheid zijn eigen route te kiezen hier naartoe

TTTT Nederkouter 36 0474 75 82 74 www.thesethingstaketime.be

— Fun With Cancer Patients: Brian Lobel → 17/03, 15:00–20:00 & 20/03, 
19:00–24:00 & 21/03, 14:00–20:00 (Part of Impossible Futures)

— Give and Take #3 – Copy: Various artists #3 → 25/03, 16:00–24:00  
(Part of Tumult In Ghent)

— ‘The Consolatory Practice of Leaving’ – Life and work at the Institute of 
Idle Curiosity for Elements of Seduction: Gaston Meskens → 09/04–19/04 
(Opening 09/04, 19:00–24:00)

Het Paviljoen Louis Pasteurlaan 2 di–do 10:00–19:00 paviljoen.org

— It's a Kind of Magic (an exhibtion in six acts) 
ACT V: Ryan Rivadeneyra → 19/03, 20:00 
ACT VI: Sarah & Charles → 25/03, 20:00

Gouvernement Gouvernementstraat 7 09 223 64 77 
www.gouvernement.gent

— Gent Matinee, Buss Dillon → 22/03
— Tumilt in Gent: Ash Bowland, Jelena Vanoverbeek, Elke Desutter/Arjan 

Vanmeenen, Tineke Decoster, Els Deroo (expo) Find Hope in Darkness, 
Bright Entity (concert) → 25/03

— New Places to be Festival (continuation of the Tumilt in Gent expo) → 27/03–29/03
— Martha Verschaffel (expo) Rape Blossoms (live) → 04/03
— Electro-audio workshop for children by dijf sanders → 07/04–09/04
— Titus Simoens, Athos Burez, Lisa Demeulemeestere (expo)  

Monoliths (live) → 09/04
— Jelle Martens (expo) Mathieu Serruys (live) → 18/04–19/04 (Opening 17/04)
— Naomi Kerkhove (expo) Bratslavsky (live) → 24/04–26/04 (Opening 23/04)

HUSET kunstcafé & Galerij  Hoogstraat 49 ma–vr 11:00–18:00
www.husetgent.be

regio Gent
waregem

BE PART
Westerlaan 17
05 662 94 10 
zo–vr 11:00–17:00
www.bepartlive.org

— FADE-OUTS
Philippe Van Wolputte
Locatie: in Claessens Canvas, 
Molenstraat 47, Waregem
tot 29/03

— Deep Purple, Red Shoes
Polly Apfelbaum
Opening 19/03, 20:00
20/03–31/05

BRUTHAUS
Molenstraat 84 
0473 63 69 63 
za–zo 14:00–18:00 
www.bruthausgallery.be

— FADE-OUTS
Philippe Van Wolputte
Locatie: in Claessens Canvas, 
Molenstraat 47, Waregem
tot 29/03

— IO
Mathias Casaer
Opening 02/05, 18:00
03/05–14/06

wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12
0496 63 93 58 
za–zo 14:00–18:00 
www.loods12.be

— Politics of Installation
Hans Demeulenaere,   
Bas van den Hurk
 ism P/////AKT – platform for 
contemporary art, Amsterdam 
Opening 12/04, 11:00–18:00
tot 03/05 

— Perroquet
Lelah Firoozi, Paulina Inez 
Mellado, Sanne Jansen, 
Herman Van Ingelgem, 
Fiona Mackay, Pol Matthé, 
Frederik Van Simaey, Liza 
Wolters
Opening 12/04, 11:00–18:00
tot 03/05

15e Kunstboekenbeurs
Jan Hoetplein, 

Citadelpark
26/04, 9:00–18:00

Gent Matinee
22/03

Ghent Art Book Fair
019, Dok-Noord 5L

14–15/05
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STEVEN JACOBS & HILDE D’HAEYERE

De Europese intelligentsia en avant-garde 
uit het interbellum koesterden een grote 
bewondering voor slapstick, de Amerikaanse 
stille filmkomedie uit de jaren tien en twin-
tig. Deze fascinatie verwondert. Hoe kunnen 
radicale denkers en avant-gardekunste-
naars oppervlakkige (kort)films bejubelen, 
die drijven op brutale humor en zwart-wit-
tegenstellingen tussen simpele personages, 
en die aan een hoog tempo van Hollywoods 
commerciële productieband lopen? Om 
deze ogenschijnlijke ongerijmdheid te 
begrijpen, neemt dit artikel de bedenkingen 
over slapstick van Walter Benjamin, 
Siegfried Kracauer en Theodor W. Adorno 
onder de loep.

Slapstick en de Europese avant-garde

De films van onder anderen Mack Sennett, 
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold 
Lloyd en Harry Langdon waren niet alleen 
enorm populair bij een breed publiek, zij 
werden ook geprezen in de werken en tek-
sten van prominente kunstenaars uit de 
voorhoede van verschillende Europese 
kunststromingen. Talloze voorbeelden kun-
nen dit illustreren. We noemen er slechts 
enkele – een grondige studie over de inlij-
ving van slapstick bij de avant-garde moet 
nog geschreven worden en valt buiten het 
bestek van deze bijdrage. De dadaïsten had-
den een uitgesproken fascinatie voor de 
films en de figuur van Chaplin1 en verklaar-
den hem van meet af  aan tot symbolisch lid 
van hun groep. Het tijdschrift Der Dada 
(1919) noemde Chaplin ‘de grootste kun-
stenaar en goede Dada’.2 In De Bankroet Jazz 
(1921), een filmscenario geschreven door 
Paul van Ostaijen, maakt Chaplin zijn entree 
als ‘het ernstigste jongmens van de aardbal’ 
en wordt hij verkozen tot staatshoofd.3 De 
surrealist Paul Guitard omschreef  Chaplin 
als ‘een van de eerste surrealisten’. In zijn 
Tweede manifest van het surrealisme noemde 
André Breton Chaplin in één adem met 
Hegel, Feuerbach, Marx, Lautréamont, 
Rimbaud, Jarry, Freud en Trotski.4 De films 
van Mack Sennett vielen bij heel wat surre-
alisten in de smaak omwille van het flagran-
te negeren van natuurwetten, de libidineuze 
personages en de vernietiging of  bizarre 
transformatie van allerhande voorwerpen. 
Breton omschreef  Sennett als een ‘surrealist 
in beweging’. Salvador Dalí vond dat het 
gebruik van voorwerpen en lichamen in zijn 
films en die van Harry Langdon ons met de 
‘concrete irrationaliteit’ van de wereld con-
fronteerde.5 Ook constructivistisch georiën-
teerde kunstenaars waren door slapstick 
gefascineerd. Fernand Léger creëerde niet 
alleen een animatieversie van Chaplins 
zwerver voor zijn Ballet mécanique (1924), 
hij maakte ook enkele tekeningen voor de 
boekuitgave van de Chaplinade (1923), een 
filmscenario van dichter Ivan Goll. In de 
context van de Sovjetavant-garde realiseer-
de Varvara Stepanova tekeningen waarin de 
figuur van Chaplin werd vereenzelvigd met 
de mechaniek van een vliegtuigpropeller. 
Theater- en filmregisseurs als Vsevolod 
Meyerhold, Lev Kuleshov, Vsevolod Pudovkin 
en Sergei Eisenstein vonden in de slapstick-
combinatie van snelheid met een uitgespro-
ken gestileerde en fysieke manier van acte-
ren een basis voor hun eigen experimenten 
op het vlak van biomechanica – met die term 
werd een opleidingsmethode voor acteurs 
aangeduid die werd verbonden met de taylo-
risatie van de arbeid, een fenomeen dat 
Chaplin zelf  later op de korrel zou nemen in 
diverse scènes in Modern Times (1936).6 Tot 
slot waren ook modernistische architecten 
en architectuurcritici als Theo Van 
Doesburg, Hannes Meyer, Le Corbusier of  
Karel Teige enthousiast over de Amerikaanse 
slapstickkomedies – niet verwonderlijk 
gezien de speelse omgang met en systemati-
sche verstoring van de fabriekslogica van 
orde, arbeid en efficiëntie die erin tentoonge-
spreid wordt.7

 Hoe verschillend de artistieke agenda’s 
van deze kunstenaars ook zijn, in hun fasci-

natie voor slapstick keren steevast enkele 
zaken terug. Ten eerste wordt slapstick 
gezien als een vorm van pure cinema, een 
cinema die drijft op essentieel filmische 
kwaliteiten als snelheid, beweging en ritme. 
Ten tweede beantwoordt slapstick aan de 
logica van de mechanisering, die de avant-
garde op haar eigen manier trachtte over te 
nemen. Als product van de machine age 
toont slapstick immers een gretige belang-
stelling voor (absurde) machines, treinen, 
motorfietsen, vliegtuigen en auto’s. 
Bovendien is de slapstickfilm zelf  een econo-
misch product van de industriële moderni-
teit: elke basiscursus filmgeschiedenis ver-
meldt dat Mack Sennett een van de eersten 
was die films produceerde volgens de logica 
van de seriematige productie. Ten derde 
schuift het slapstickgenre een absurde wer-
kelijkheid naar voor waarin de wetten van 
zwaartekracht, inertie, logica en commer-
cie worden opgeschort, en waarin alledaag-
se voorwerpen op mysterieuze wijze tot 
leven komen of  een metamorfose onder-
gaan. Geregeld vallen de dingen ook ten 
prooi aan anarchistische vernietigingsritu-
elen: in de parallelle wereld van de slapstick-
komedie moet de nieuw opkomende cultuur 
van de conspicious consumption het kennelijk 
genadeloos ontgelden. 

Benjamin: Shocks & Thrills

Diezelfde aspecten maakten slapstick ook 
aantrekkelijk voor sommige leden van de 
Frankfurter Schule, de groep van neomar-
xistische sociologen en filosofen die de rela-
tie tussen het industriële kapitalisme en de 
cultuur op kritische wijze doorlichtte. Zowel 
Theodor W. Adorno, Walter Benjamin als 
Siegfried Kracauer hebben in hun geschrif-
ten bedenkingen over slapstick geformu-
leerd. Hun ideeën over het fenomeen lopen 
tot op zekere hoogte uiteen – de verschillen 
zijn in grote mate terug te voeren tot hun 
visie op cinema en populaire cultuur in het 
algemeen8 – maar bezitten niettemin een 
gemeenschappelijke basis.
 Voor Adorno, Benjamin en Kracauer was 
de film een symptomatisch fenomeen om de 
moderniteit te begrijpen, en de plaats die 
kunst en massacultuur daarbinnen inne-
men. Het industriële kapitalisme had 
immers niet alleen nieuwe economische, 
sociale en politieke verhoudingen geïnstal-
leerd, maar ook nieuwe levenswijzen voort-
gebracht, en nieuwe middelen en manieren 
om de wereld te ervaren. De logica van het 
industriële kapitalisme, die processen van 
rationalisatie, mechanisering en urbanisa-
tie inhield, ging gepaard met een nieuwe 

organisatie van de zintuiglijke waarneming.
 Vooral Walter Benjamin gaf  in diverse 
teksten uit de late jaren 20 en 30 het ver-
band aan tussen de cinema en de ontwikke-
ling van een nieuwe werkelijkheid, die werd 
gedomineerd door een constante blootstel-
ling aan shocks, ten gevolge van de mecha-
nisering van de arbeid, het stedelijke ver-
keer, de steeds snellere circulatie van het 
kapitaal en de industriële oorlogsvoering. In 
navolging van Georg Simmel beklemtoonde 
Benjamin de link tussen een door de moder-
ne technologie veroorzaakte overstimulatie 
van de zintuigen en de ontwikkeling van 
een massacultuur met een grote voorkeur 
voor thrills en kicks. Reeds in de negentiende 
eeuw was een ware entertainmentindustrie 
op gang gekomen van wereldtentoonstellin-
gen, panorama’s en lunaparken. Nieuwe 
kijktoestellen zagen het daglicht. In dezelfde 
context ontstond op het einde van de eeuw 
de cinema, die in zijn vroege fase vaak blijk 
gaf  van spektakelzucht.9 De cinema was 
volgens Benjamin dan ook medeplichtig 
aan het proces van zintuiglijke afstomping 
dat door het industriële tijdvak in gang was 
gezet. Bovendien hield de film, als het medi-
um bij uitstek van het tijdperk van de 
mechanische reproductie, voor hem de 
doodsteek in voor het traditionele kunstbe-
grip en de zogenaamde aura van het unieke 
kunstwerk.
 Terzelfdertijd had de film echter de histo-
rische taak om de mens te leren omgaan 
met de gewaarwordingen, reacties en hou-
dingen die nodig zijn om te overleven in een 
wereld die in toenemende mate door de 
snelheid van machines werd bepaald. De 
film stelde de mensheid als het ware in staat 
om zich voor te bereiden op de nieuwe, door 
de technologie doordrongen wereld. Met 
behulp van mediumspecifieke technieken – 
extreme close-ups, beeldmontage, slow-
motionweergave… – stimuleerde zij de toe-
schouwer om de werkelijkheid op een 
nieuwe manier te bekijken. Zij genereerde 
nieuwe waarnemingsvormen, ervaringen 
en collectieve vormen van subjectiviteit, en 
maakte het zelfs mogelijk om het ‘optisch 
onbewuste’ te exploreren. De film bezat 
voor Benjamin dus zowel een therapeuti-
sche en pedagogische functie, als een eman-
cipatorische dimensie.10 
 Verrassend genoeg verwijst Benjamin in 
dat verband niet alleen naar de Sovjet-
cinema, met haar staaltjes van expressieve 
beeldtaal en vervreemdende montage, maar 
ook naar Hollywood producties en in het bij-
zonder naar Charlie Chaplin en Mickey 
Mouse – Chaplin was naar verluidt jaloers 
op de perfecte timing van cartoonfiguren 
omdat die nooit tijd moesten nemen om te 
ademen.11 Benjamin zag Chaplin en Mickey 
Mouse als fenomenen die de logica van de 
machine, zowel die van de lopende band als 
die van de filmmontage, interioriseren.12 
Chaplin belichaamt de fragmenterende 
effecten van de technologie; het is alsof  zijn 
lijf  het resultaat is van mechanische pro-
ductie, en het principe van de industriële 
assemblage zijn bewegingen dicteert. Zijn 
acteerspel vormt als het ware een dissectie 
van ‘menselijke expressieve beweging in een 
reeks van minutieuze shocks’.13 Benjamin 
beschrijft de motoriek van Chaplin in 
mechanische termen, als een ‘opeenvolging 
van staccato stukjes van beweging’. ‘Of  het 
nu in zijn manier van lopen is, in de wijze 
waarop hij zijn wandelstok vasthoudt of  zijn 
hoed afneemt – steeds opnieuw passen de 
schokkerige opeenvolging van kleine bewe-
gingen de wetmatigheden van het filmbeeld 
toe op menselijke motorische functies.’14 
Net zoals Siegfried Kracauer, Viktor Shlovsky, 
Jean Epstein, Franz Kafka, Bertolt Brecht en 
andere illustere bewonderaars van de 
komiek, herkent Benjamin in Chaplin een 
soort mechanische lichamelijkheid die hij 
‘filmisch’ noemt.15 Het zijn dezelfde kwali-
teiten die we in Fernand Légers Ballet méca-
nique terugvinden: de Charlotfiguur in die 
film is niet meer dan een verzameling puz-
zelstukken met snor, bolhoed en wandel-
stok, die in een stop-motion-montage houte-
rig tot leven komen.
 Daarenboven tonen de hectische bewe-
gingen van zowel Chaplin als Mickey Mouse 
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de irrationele keerzijde van het regime van 
de rationalisering. Voor Benjamin zijn slap-
stickfilms en Disneycartoons weliswaar 
onderdelen van de (industriële) consump-
tiecultuur, maar ondermijnen ze de discipli-
nering van het industriële regime tevens 
met orgieën van destructie, magie en paro-
die. In slapstick, en in het bijzonder in het 
werk van Chaplin, onderkende Benjamin 
een speelse omgang met de werkelijkheid 
die ook door de surrealisten en door kunste-
naars als Karel Teige geprezen werd. De 
vroege creaties van Disney en de films van 
Chaplin getuigden voor hem van het belang 
en de subversieve kracht van het spelele-
ment, dat men ook in veel avant-gardekunst 
terugvindt. Benjamin omschreef  Chaplins 
Tramp-figuur dan ook als ‘een van de eerste 
voorlopige bewoners [Trockenwohner] in het 
nieuwe speelveld van de film’.16 Die speelse 
benadering culmineert in het fenomeen 
van de gag: een uitvergrote reactie of  onge-
rijmde actie, die op een anarchistisch-komi-
sche manier de gesloten logica van de nar-
ratieve causaliteit doorbreekt.17 Naast de 
wetten van de narratieve logica worden – 
zowel in de vroege Disneycartoons als in 
slapstickfilms – ook de wetten van zwaarte-
kracht en perspectief  met de voeten getre-
den. Net als Eisenstein was Benjamin onder 
de indruk van de ‘plasmatische’ kwaliteiten 
van de vroege Disneyfilms, waarin figuren 
de mogelijkheid hadden ‘om op een dyna-
mische manier elke vorm aan te nemen.’18 
In de slapstickfilms komen objecten tot 
leven, en veranderen menselijke wezens in 
voorwerpen. Typisch voor de fysieke en 
agressieve humor van de slapstick zijn scè-
nes waarin menselijke lichamen worden 
vernietigd – bijvoorbeeld door een pletwals 
– waarna ze op miraculeuze wijze herstel-
len en fluks hun weg verderzetten. Zulke 
absurditeiten roepen niet alleen de dadaïsti-
sche representaties op van het door de 
industriële oorlogsvoering gehavende men-
selijke lichaam; voor Benjamin belichaam-
den Chaplin & co ook de moderne zelfver-
vreemding die in de werken van Kafka zijn 
beslag kreeg. Meer zelfs, de manier waarop 
Chaplin de fragmenterende en aliënerende 
effecten van de moderne technologie op het 
menselijke lichaam in zijn acteerstijl 
inbouwde, leverde een sleutel tot het begrij-
pen van Kafka.19

 Benjamins nadruk op het fysieke, de snel-
heid en de directheid van slapstick impli-
ceert een tactiele en viscerale benadering 
van cinema. Voor Benjamin had dit soort 
humor dan ook een therapeutische en soci-
ale functie. De visuele shocks van slapstick-
grappen hebben een bevrijdende impact en 
lokken op een puur lichamelijk niveau lach-
salvo’s uit die het louter sadistische plezier 
overstijgen. In een aantekening uit 1934 
waarin hij Hitler met Chaplin vergelijkt (zes 
jaar voor Chaplins Hitlervertolking in The 
Great Dictator), omschrijft Benjamin 
Chaplin als ‘een ploegschaar die door de 
massa snijdt’ en bij dat proces gelach los-

maakt.20 Opmerkelijk is een passage in de 
derde versie van het bekende essay over ‘het 
tijdperk van de technische reproduceer-
baarheid’, waarin Benjamin het heeft over 
de veranderde verhouding van de massa tot 
kunst als gevolg van de technische reprodu-
ceerbaarheid van het kunstwerk: hij merkt 
op dat ‘de meest achterlijke houding, bij-
voorbeeld tegenover een schilderij van 
Picasso’ kan omslaan in ‘de meest vooruit-
strevende, bijvoorbeeld bij het zien van een 
Chaplinfilm’.21

 Maar onderschatte Benjamin niet de 
bevestigende en conservatieve reflex waar-
van slapstickgrappen getuigen? Gags, 
gelach en humor kunnen ook worden 
gezien als mechanismen die de irritaties, 
frustraties en angsten, die de industriële 
moderniteit met zich meebrengt, kanalise-
ren en aldus de maatschappelijke status quo 
handhaven. Auteurs als Miriam Hansen en 
Esther Leslie merkten in dit verband op dat 
Benjamins verwijzingen naar Chaplin en 
Mickey Mouse vooral in de tweede versie 
van het reproductie-essay zijn uitgewerkt. 
In de derde (meest gepubliceerde) versie van 
Benjamins beroemde essay, zijn de verwij-
zingen naar slapstick, wellicht als gevolg 
van Adorno’s kritiek, sterk ingeperkt. 
Mickey Mouse is zelfs volledig uit de tekst 
verdwenen.22

Kracauer: Massaornament en 
contingentie

Ook Siegfried Kracauer, die veel meer dan 
Benjamin en Adorno over film reflecteerde, 
heeft zich over slapstick uitgelaten. 
Kracauer publiceerde pas na de Tweede 
Wereldoorlog twee canonieke boeken over 
film, maar had zijn inzichten over film gro-
tendeels al voor de oorlog geformuleerd. Hij 
schreef  ook een groot aantal korte teksten 
over film. Van zijn bijna 2000 essays, artike-
len en recensies zijn er bijna 700 aan film 
gewijd, goed voor drie volumes van zijn ver-
zameld werk.23 Net als Adorno stond 
Kracauer kritisch tegenover cinema en 
beschouwde hij de nieuwe kunstvorm als 
een machine die aan de lopende band cli-
chés produceerde.24 Als geen ander feno-
meen illustreerde film de implementatie van 
fordistische productiemethodes in de wereld 
van de vrije tijd en het entertainment – 
fenomenen die zelf  het product zijn van een 
wereld waarin het dagelijkse leven tot in de 
kleinste details is onderworpen aan de logi-
ca van de mechanisering en het dictaat van 
de klok. In zijn beroemde essay over het 
zogenaamde massaornament verwijst 
Kracauer bijvoorbeeld naar het populaire 
fenomeen van de chorusgirls om aan te 
tonen dat de wetten van het industriële 
kapitalisme de massacultuur en het enter-
tainment bepalen.25 Na de afstompende 
dagtaak in de fabriek, zoekt de arbeider vor-
men van cultuur of  vrijetijdsbeleving op die 
op een even fabrieksmatige, mechanische 
wijze tot stand zijn gekomen.
 Kracauer was zich ook ten volle bewust 
van de dystopische en antidemocratische 
dimensie van de massamedia. Toch was hij 
er tegelijk van overtuigd dat film een uto-
pisch potentieel bezat. Doordat de bioscoop 

een nieuw massapubliek aansprak, gaf  zij 
vorm aan een alternatieve publieke sfeer die 
de democratisering van de cultuur mogelijk 
maakte. De film bood de massa niet alleen 
kansen tot zelfrepresentatie, zij maakte ook 
een herstructurering van de menselijke 
ervaring mogelijk. Precies omdat de film de 
impact toonde van de moderne technologie 
op de zintuigen – via specifieke procedés als 
framing en montage – stelde hij ons in staat 
om met de nieuwe werkelijkheid om te 
gaan. Het nieuwe medium beantwoordde 
aan de logica van de Zerstreuung, de ver-
strooing of  de distractie: een nieuwe, legitie-
me vorm van esthetische ervaring die een 
alternatief  kon bieden voor gedateerde vor-
men van waarneming (zoals de ‘burgerlijke’ 
contemplatie van wat Benjamin als de 
‘aura’ van het kunstwerk omschreef).26

 Dankzij diezelfde filmische procedés en 
vervreemdingseffecten kon de film ook 
vorm geven aan de expressieve kwaliteiten 
van de dingen. De film vormt met andere 
woorden een antwoord op het warenfeti-
sjisme waaraan de dingen in het kapitalis-
me onderworpen worden. Hij redt de dingen 
van hun verdingelijking.
 Net als Benjamin was Kracauer er dus 
van overtuigd dat het tegengif  voor de mas-
sacultuur in diezelfde massacultuur te vin-
den was. Kracauer was echter veel specifie-
ker. Waar Benjamin een emancipatorische 
dimensie toeschrijft aan de film in het alge-
meen, beklemtoont Kracauer het belang 
van een specifieke filmtaal en specifieke 
filmgenres. Volgens hem is film op zijn best 
als hij de wereld als het ware voor zich laat 
spreken, als hij ruimte geeft aan het onvoor-
spelbare, toevallige, transitoire en efemere 
– de subtiele verschuivingen van het licht, 
de kleine gebeurtenissen in de marge, de 
chaos van de stedelijke massa’s, het leven 
op straat enzovoort. Kracauer had dan ook 
geen goed woord over voor de scenarioge-
bonden, gestileerde en volledig in de studio 
gedraaide films van het Duitse expressionis-
me. Daarentegen bewonderde hij de pio-
niers van de documentaire cinema, het neo-
realisme en diverse experimentele cineasten 
van de avant-garde. Hij sprak vol lof  over de 
films van regisseurs als Dziga Vertov, Jean 
Vigo en René Clair, die met hun filmtaal en 
hun werkwijze op locatie inspeelden op de 
snelheid, beweeglijkheid, contingentie, 
fragmentatie en voortdurend veranderende 
patronen van de moderne wereld.
 In die context moet ook Kracauers appre-
ciatie voor de Amerikaanse Groteske worden 
gesitueerd. Reeds in de jaren 20 prees 
Kracauer uitvoerig de films van onder ande-
ren Mack Sennett, Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, 
Harold Lloyd, Buster Keaton en Charlie 
Chaplin. Ook de Franse slapstickpionier 
Max Linder en een aantal inmiddels in de 
vergetelheid geraakte Amerikaanse komie-
ken – Jimmy Aubrey, Clyde Cook, Harry 
Sweet, Larry Semon, Monty Banks, Joe 
Rock, Bobby Vernon, Lupino Lane, The Hall 
Room Boys en The Little Rascals – konden 
op zijn aandacht rekenen. Hoewel Kracauer 
sporadisch zijn beklag deed over het gebrek 
aan creativiteit of  vernieuwing in de films 
van deze cineasten, haalde zijn enthousias-
me doorgaans de bovenhand; niet zelden 
werden hun producties beter bevonden dan 
de hoofdfilm die deel uitmaakte van hetzelf-
de filmprogramma.27 Vaak haalde Kracauer 
zijn loftrompet boven in de slotparagraaf  
van een recensie over een andere hoofdfilm; 
maar daarnaast zijn heel wat artikelen inte-
graal gewijd aan kortfilms van onder ande-
ren Linder, Chaplin en Keaton.28 Vanaf  
1940 speelt slapstick tevens een rol in zijn 
filmtheoretische teksten; er wordt aandacht 
aan geschonken in de zogenaamde Marseille 
Notebooks (een in 1940 uitgewerkt schema 

voor een boek over filmesthetica), die een 
vroege basis vormden voor Theory of  Film, 
Kracauers boek dat in 1960 werd gepubli-
ceerd en dat eveneens diverse passages over 
slapstick omvat.29 Ondertussen had 
Kracauer in 1951 ook in de Monthly Film 
Bulletin een artikel over slapstick gepubli-
ceerd.30

 In eerste instantie apprecieert Kracauer, 
net zoals de kunstenaars van de avant-gar-
de, slapstickfilms omdat ze beweging en 
snelheid tot een ware kunst verheffen. ‘Wat 
het tempo betreft, kunnen we nog veel van 
de Amerikanen leren’, schrijft Kracauer in 
1925. Dergelijke films zijn ‘een toonbeeld 
van beweeglijkheid’ en bieden ‘onuitputte-
lijke variaties op het picturale achtervol-
gingsmotief ’.31 Ook in Theory of  Film 
spreekt hij zijn bewondering uit voor de 
chase of  achtervolgingssequens, die hij 
omschrijft als een ‘complex van met elkaar 
verbonden bewegingen’ en ‘beweging op 
zijn extreemst, men zou zelfs kunnen zeg-
gen, beweging op zich’.32 De films van 
Harold Lloyd typeert Kracauer als ‘uitmun-
tende bewegingskomedie zonder zin’.33 
Deze ‘motion as such’ of  ‘ausgezeichnete 
Bewegungskomik ohne Sinn’ treft Kracauer 
reeds aan in vroege Franse komedies als La 
course des sergents en ville (1907) of  La course 
des potirons (1907); maar hun hoogtepunt 
bereiken ze volgens hem in de Keystone-
komedies van Mack Sennett uit de tweede 
helft van de jaren tien. ‘Voor een Keystone-
komedie zou het een onvergeeflijke misdaad 
zijn geweest om een achtervolging te laten 
liggen. Die was immers de climax van het 
geheel, de orgiastische finale – een pande-
monium van auto’s die verplet worden 
onder aanstormende treinen en hachelijke 
ontsnappingen langs touwen die over leeu-
wenkuilen hangen.’34

 Een tweede kwaliteit van slapstick schuilt 
voor Kracauer in de wijze waarop het genre 
levenloze voorwerpen animeert. In dat 
opzicht beschouwt hij slapstick als een bij 
uitstek filmisch genre. Eigen aan het film-
medium is dat het, met behulp van close-
ups, camerabewegingen en fotografische 
effecten, in staat is om objecten ‘naar de 
voorgrond te halen en tot dragers van de 
actie te maken’. De film bezit als geen ande-
re kunst het vermogen om ‘alles van het 
fysieke bestaan, menselijk of  niet-menselijk, 
te exploreren’.35 Precies dit potentieel cul-
mineert in ‘de boosaardige roltrappen, de 
onhandelbare klapbedden en de gekke 
auto’s’ die steevast een hoofdrol wegkapen 
in de slapstickfilm. Het tot leven komen van 
de dingen gaat in die producties bovendien 
gepaard met de tegengestelde beweging, 
waarbij ‘mensen zich als dingen gaan 
gedragen’.36 In de wereld van de slapstick 
nemen menselijke wezens een ‘dingachtige’ 
fysiognomie aan – de stone face van Keaton 
is hier een treffend voorbeeld, maar ook 
Chaplin is voor Kracauer een ‘verdinglijkte 
mens’. Voor Benjamin is Chaplin een figuur 
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die zich de fragmentatie en de vervreemding 
van de industriële technologie lichamelijk 
heeft toegeëigend. Kracauer, in zijn bespre-
king van The Gold Rush (1925), ziet hem 
eerder als een figuur zonder wil en zelfbe-
wustzijn.37 Hoewel hij het humanisme van 
Chaplin prijst, en zijn talent om een univer-
seel publiek aan te spreken, omschrijft 
Kracauer het door hem vertolkte typetje als 
een lege figuur ‘zonder de mogelijkheid tot 
contact met de wereld’, en hij voegt eraan 
toe: ‘In de pathologie wordt dit meervoudige 
persoonlijkheid of  schizofrenie genoemd.’38 
Een typisch voorbeeld is de scène in het spie-
gelpaleis uit The Circus (1928), waarin de 
Chaplinfiguur niet in staat blijkt om een 
onderscheid te maken tussen zichzelf  en 
zijn vele duplicaten. Chaplin vertolkt hier 
een gespleten visie op de werkelijkheid 
waarin de normale verhoudingen tussen 
dingen en mensen zijn verstoord. Maar pre-
cies daardoor, aldus Kracauer, worden 
nieuwe herconfiguraties tussen mens en 
wereld aangereikt. ‘Zijn machteloosheid is 
dynamiet’, schrijft hij.39 De leegte van de 
Chaplinfiguur creëert als het ware de condi-
ties om in een wereld vol vervreemding aan 
een ‘nieuwe mens’ te bouwen.
 Geanimeerde voorwerpen die zich weer-
spannig gedragen, treden in slapstick op 
naast mensen die zijn verdinglijkt. De slap-
stickkomedie toont met andere woorden 
‘een wereld van oppervlakken […] die de 
moeilijke verhouding tussen de mensen en 
de dingen komisch toont’, stelt Kracauer in 
1926. ‘We moeten de Amerikanen dank-
baar zijn dat ze deze sferen, die tot de film 
voorbestemd waren, hebben veroverd.’40 
Voor Kracauer toont slapstick dat zowel 
mensen als voorwerpen worstelen met de 
logica van de mechanisering. Een film als 
The Electric House (1922) – waarin Buster 
Keaton een woning tracht te ‘automatise-
ren’ en alles natuurlijk in het honderd 
loopt41 – demonstreert voor hem ‘de wezen-
loze en de vertwijfelde strijd van van de wer-
kelijkheid afgesneden mensen met de geme-
chaniseerde wereld’.42 Die ‘gehele 
gemechaniseerde wereld wordt door 
Chaplin en zijn kompanen in een komisch 
licht gesteld, haar zwaarte opgelost, haar 
ernst tot plezier omgevormd; de aard van 
haar beweging wordt door overdrijvingen 
getoond en bespot.’43 Net als Benjamin zag 
Kracauer deze films niet alleen als het pro-
duct van mechanisering en kapitalistische 
rationalisatie. ‘De Amerikanen hebben met 
hun Filmgrotesken’, zo schreef  Kracauer in 
1926, ‘een tegenvorm voor hun eigen reali-
teit gecreëerd: terwijl ze de (reële) wereld op 
een onverdraaglijke manier disciplineren, 
bouwen ze die zelfopgelegde ordening in de 
film weer af.’44

 De Kracauer van de jaren twintig las de 
slapstickkomedies, net zoals de surrealisten, 
als een anarchistische kritiek op de logica 
van de kapitalistische rationalisatie. In 
Kracauers latere teksten worden echter 
andere accenten gelegd. Zo blijkt Kracauer 
in de Marseille Notebooks vooral door slap-

stick gefascineerd omdat het genre ons op 
een ludieke, maar systematische wijze con-
fronteert met ‘het materiële leven in zijn 
ruwste vorm’.45 ‘Het leidmotief van de slap-
stickkomedie’, schrijft Kracauer, ‘is het spel 
met gevaar, met catastrofe.’ Dit blijkt bij-
voorbeeld uit de vele halsbrekende stunts en 
de talrijke variaties op de zogenaamde last-
minute rescue. Die ultieme en spectaculaire 
reddingsacties hebben volgens Kracauer 
niets te maken met een soort goddelijke tus-
senkomst of  een melodramatische samen-
loop van omstandigheden, maar zijn het 
gevolg van louter toeval. De notie van het 
toeval is voor Kracauer verbonden met een 
welbepaalde historische conditie: die van 
een moderne, geïndustrialiseerde massa-
maatschappij waarin het leven, dat zich 
afspeelt in snel evoluerende grootsteden, 
onvoorspelbaar en vluchtig is geworden. Op 
dit punt sluit Kracauer aan bij de dadaïsti-
sche en surrealistische belangstelling voor 
het toeval, maar ook bij de (neo)realistische 
esthetica die hij zelf  propageerde in zijn late 
Theory of  Film.
 De slapstick offert het klasssieke narratief  
op aan een losse opeenvolging van autono-
me acties, een discontinue, shockachtige 
sequens van gags, en kiest resoluut voor een 
puur optisch genot. Door die vrije gagstruc-
tuur, die Kracauer vergelijkt met een ‘sput-
terend machinepistool’, reflecteren de films 
van Max Linder, Mack Sennett en de vroege 
Chaplin een conditie die gekenmerkt wordt 
door contingentie en onbepaaldheid. Het is 
in die zin dat de late Kracauer de Amerikaanse 
stille filmkomedies in één adem noemt met 
de neorealistische cinema: ‘De straten in 
Umberto D (Vittorio De Sica, 1952) leiden 
hun eigen leven; net zoals de meubels, trap-
pen en auto’s zich in de slapstickkomedie 
gedragen als acteurs in vlees en bloed.’46

Adorno: negatie en industrieel 
amusement

Het is alombekend dat Adorno een stuk 
sceptischer stond ten aanzien van het utopi-
sche potentieel van de film, en van de tech-
nologie en de massacultuur in het alge-
meen. Voor Adorno vormde de film de 
ultieme belichaming van wat hij samen met 
Max Horkheimer in de Dialektik der 
Aufklärung (1946) als de ‘cultuurindustrie’ 
omschreef  – een model waarbij de cultuur 
de doelmatige planmatigheid van de geïn-
dustrialiseerde samenleving heeft overge-
nomen. ‘De cultuur heden ten dage slaat 
alles met eenvormigheid’ en het ‘amuse-
ment is de prolongatie van de arbeid onder 
het laatkapitalisme’, voeren Adorno en 
Horkheimer aan.47 De massacultuur en in 
het bijzonder de filmindustrie maken 
gebruik van kant-en-klare clichés en gefor-
maliseerde procedures. Het resultaat zijn 
mechanisch gedifferentieerde ‘cultuurwa-
ren’, die in wezen allemaal hetzelfde zijn. 

‘De verschillen tussen de producten van 
Warner Brothers en MGM zijn uiteindelijk 
net zo illusoir als die tussen Chrysler en 
General Motors.’48 Ook de vernieuwingen 
van Orson Welles omschrijven Adorno en 
Horkheimer als niet meer dan ‘berekende 
misstappen’, die de ‘geldigheid van het sys-
teem des te ijveriger bekrachtigen.’49 
Bovendien illustreert de film de regressie 
van de gerationaliseerde westerse cultuur 
tot mythe.50 Net zoals het fascisme fabri-
ceert de droomfabriek van Hollywood 
archaïsche symbolen op een industriële 
schaal. Dit thema van de omkering van de 
Verlichting tot mythe en de hardnekkige 
aanwezigheid van het archaïsche in het 
moderne vormt in Dialektik der Aufklärung 
een rode draad.
 Niettemin liet Adorno zich ook geregeld 
positief  uit over film. Zelfs de armzaligste 
films, aldus Adorno, bevatten occasioneel 
flitsen die wijzen op een artistiek potenti-
eel.51 Uit diverse artikelen en uit zijn brief-
wisseling blijkt voorts dat Adorno een 
intens bioscoopbezoeker was, die ook 
nauwe contacten onderhield met cineasten 
als Fritz Lang.52 In diezelfde teksten en brie-
ven schrijft Adorno tevens in opvallend 
gunstige bewoordingen over slapstick. De 
capriolen van de Marx Brothers, en met 
name de scènes waarin de broers een opera-
decor of  een piano ontmantelen, leest hij als 
een allegorie van het verval van de muziek 
en de regressie van het luisteren.53 Zelfs de 
Dialektik der Aufklärung bevat opvallend 
milde uitlatingen over bijvoorbeeld Chaplin 
en de Marx Brothers, die ‘nog op een legi-
tieme manier gebruikmaken van pure 
stompzinnigheid’.54 De cultuurindustrie 
mag de lach dan reduceren tot een verplicht 
nummer van het amusement, het belet niet 
dat de ruwe en anarchistische humor van 
‘sommige revuefilms, maar vooral de 
Groteske en de funnies’ nog de mogelijkheid 
biedt van een ‘negatie’.55 Net zoals de vroe-
ge animatiefilms, zijn slapstickfilms voor 
Adorno en Horkheimer ‘exponenten van de 
fantasie tegen het rationalisme’.56 In een 
essay over de schematisering van onze erva-
ringen door de cultuurindustrie, spreekt 
Adorno in dezelfde zin waardering uit voor 
het genre dat aan de oorsprong lag van de 
slapstick, het variété of  de vaudeville.57 Het 
variété, dat het format van de filmvertonin-
gen bepaalde vóór de hegemonie van de 
narratieve langspeelfilm, is opgebouwd uit 
een reeks korte, sensationele acts, die niet 
alleen de gagstructuur van de slapstickfilm 
aankondigt, maar ook sporen verraadt van 
industriële procedures en mechanische for-
mattering. Adorno zag het variété en de 
slapstick als allegorieën van het hoogkapi-
talisme, waarbij de logica van de instru-
mentalisering werd omgezet in vrijheid en 
spel. Het was in zijn ogen geen toeval dat 
vooraanstaande modernistische kunste-
naars als Wedekind, Cocteau, Apollinaire of  
Kafka door variété gefascineerd waren. Net 
als deze avant-gardekunstenaars waardeer-
de Adorno in het variététheater de combi-
natie van herhaling en ritmische voorspel-
baarheid met het ondermijnen van de 
verwachtingen van het publiek. Veelzeggend 
is daarbij dat Adorno de repetitieve patro-
nen uit het variété en de slapstick ook in de 
beste avant-gardekunst terugvindt. In 
Ästhetische Theorie merkt hij op dat de anti-
helden van Samuel Beckett ontleend lijken 
te zijn aan de slapstickcinema.58 Net als de 
stukken van Beckett, die overigens met 
Buster Keaton zou samenwerken in Film 
(1965), worden de slapstickkomedies 
bevolkt door ahistorische personages die 
altijd opnieuw in dezelfde situatie verzeild 
geraken, zonder dat er ruimte is voor een 
ontknoping of  verzoening.59

 De ambivalente houding van Adorno ten 
aanzien van de slapstickkomedies spitst zich 
toe in zijn commentaren op het werk van 
Charlie Chaplin. Enerzijds stond Adorno 
uiterst kritisch tegenover de Amerikaanse 
filmkomiek. Vooral het maatschappijbeves-
tigende karakter van zijn films stelde hij aan 
de kaak. In een brief  aan Benjamin schreef  
hij dat ‘men alleen maar het gelach van het 
publiek moet hebben gehoord om te besef-
fen wat er echt gaande is.’60 Die schaterlach 
gaf  de filmconsument een vals gevoel van 
bevrijding, en maskeerde zo een blind con-
formisme aan de wrede sociale orde. Over 
Modern Times schreef  Adorno dat de film 
geen oplossingen bood voor de contradicties 
die hij oproept. Net als de Disneycartoons 
bevestigt hij de status quo. ‘De idee dat een 
reactionair individu getransformeerd kan 

worden tot een lid van de avant-garde met 
behulp van een intieme kennismaking met 
de films van Chaplin [zoals Benjamin leek te 
suggereren], lijkt me een simpele romanti-
sering’, schreef  Adorno aan Benjamin.61 In 
de ogen van Adorno bezondigt Chaplin zich 
geregeld aan de platvloerse effecten van de 
cultuurindustrie. The Great Dictator (1940) 
achtte hij een complete mislukking omdat 
de film zich van dezelfde beeldtaal bediende 
als de nazipropaganda. In Dialektik der 
Aufklärung merken Adorno en Horkheimer 
op dat de ‘[…] wuivende korenvelden aan 
het slot van Chaplins Hitlerfilm […] de anti-
fascistische redevoering over vrijheid 
[ondergraven]. Ze lijken op de blonde haar-
vlechten van het Duitse meisje, wier 
kampleven onder een zomerse bries door 
Ufa wordt gefotografeerd.’62 
 Toch is Adorno – net als Benjamin en 
Kracauer – ook door het werk en de figuur 
van Charlie Chaplin gefascineerd. Monsieur 
Verdoux (1947) omschreef  hij als een mees-
terwerk.63 Meermaals noemt hij Chaplin in 
één adem met Samuel Beckett of  Karl 
Kraus. Volgens Adorno maakt Chaplin ‘de 
mechanisering tot een geprivilegieerd 
thema’ en transformeert hij ‘de shock van 
telkens hetzelfde in een bergsoniaanse 
lach’.64 In de lijn van Henri Bergson, die 
humor definieerde als ‘iets mechanisch in 
iets dat levend is’, ziet hij Chaplin als een 
specifieke lichamelijke constructie van het 
door de moderne technologie bepaalde film-
medium.65 Adorno merkt weliswaar op dat 
Chaplin ‘zich eigenlijk niet bewust was van 
de filmtechniek of  dat hij die opzettelijk 
negeerde’ en dat ‘hij zich tevreden stelde 
met een fotografische weergave van sket-
ches, slapstickroutines en andere opvoerin-
gen’.66 (Veel filmcritici waren dezelfde 
mening toegedaan en erkenden Chaplins 
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acteergenie, maar vonden hem als regisseur 
en ‘filmkunstenaar’ inferieur aan bijvoor-
beeld Buster Keaton.) Maar hij voegt er met-
een aan toe dat dit ‘geen afbreuk doet aan 
Chaplins status en […] men moeilijk in twij-
fel [kan] trekken dat hij ‘filmisch’ was. 
Nergens anders dan op het filmscherm kon 
deze raadselachtige figuur, die van meet af  
aan ouderwetse foto’s opriep, zijn concept 
tot ontwikkeling hebben gebracht.’67 
Adorno waardeerde voorts de manier waar-
op Chaplin in Modern Times (1936) de logi-
ca van de geluidsfilm saboteerde. De geluids-
film had het beeld ondergeschikt gemaakt 
aan de gesproken dialoog. Daarentegen had 
het beeld in de stille film, waar de filmbeel-
den slechts af  en toe onderbroken werden 
door geschreven tekst, zijn oorspronkelijke 
zeggingskracht bewaard.68

 Tot slot is het in dit verband niet onbe-
langrijk om te vermelden dat Adorno tij-
dens zijn ballingschap in Californië (1941-
49) persoonlijke contacten met Chaplin 
onderhield, en daar ook graag mee uitpak-
te. Een anekdote in zijn biografie vertelt dat 
Adorno samen met zijn echtgenote een pri-
vévertoning van Monsieur Verdoux bijwoon-
de en in het bijzijn van de komiek piano 
speelde. Zelf  brengt Adorno in een tekst 
over Chaplin een diner uit 1946 in herinne-
ring, waarop hij naast de beroemde komiek 
aan tafel zat.69 Op een gegeven moment 
schudt Adorno de hand van acteur Harold 
Russell, die in de oorlog zijn beide handen 
had verloren. Bij het voelen van diens meta-
len prothese schrikt de filosoof  zich een 
hoedje, maar doordat hij tot elke prijs zijn 
vriendelijkheid wil bewaren, verschijnt een 
ijzingwekkende grimas op zijn gelaat – het 
sein voor Chaplin om een Adorno-imitatie 
ten beste te geven.
 In zijn tekst voert Adorno deze anekdote 
aan om te illustreren dat Chaplins humor 
op imitatie is gebaseerd en enkel ‘in de nabij-
heid van wreedheid zijn legitimatie en een 
element van bevrijding vindt’.70 Het is 
allicht geen toeval dat een prothese in deze 
anekdote een belangrijke rol speelt – ook 
Benjamin en Kracauer prezen immers 
Chaplin als een komiek die met zijn geme-
chaniseerde lichaamsbewegingen en 
gefragmenteerde lichaamsdelen inspeelde 
op de logica van de industriële moderniteit.

Frankfurter slapstick

Voor zowel Benjamin, Kracauer als Adorno 
bezit slapstick dus een subversief  en kritisch 
potentieel. Opvallend is dat zij, net als vele 
andere linkse intellectuelen, vooral Chaplin 
op handen dragen. Deze voorkeur staat 
uiteraard niet los van Chaplins eigen sym-
pathieën voor de progressieve krachten in 
het politieke spectrum. Reeds in de jaren 
twintig werden Chaplins films gezien als 
sociaal-kritisch omdat ze uitwassen van de 
moderne samenleving lieten zien, zoals 
armoede, werkeloosheid, onrechtvaardig-
heid en geweld.71 De waardering voor 
Chaplin door Benjamin, Kracauer en 
Adorno is echter ietwat ironisch omdat zijn 
films niet altijd de meest voor de hand lig-
gende illustratie vormen van de aspecten 
die deze filosofen in slapstick op prijs stellen. 
Er is hierbij sprake van een zeker anachro-
nisme. De door de Frankfurters erkende 
‘positieve’ eigenschappen van slapstick 
komen namelijk veel duidelijker tot uiting 
in de vroege kortfilms van producent Mack 
Sennett uit de jaren tien. Ze zijn ook eerder 
terug te vinden in de vroege korte komedies 
van Chaplin dan in diens langspeelfilms uit 
de jaren twintig of  dertig, waar Benjamin 
en Adorno hun betoog grotendeels aan 
ophingen. Hierbij kan het aanbod in de 
Duitse bioskopen bepalend geweest zijn. De 
films van Chaplin waren pas vanaf  1921 in 

Duitsland te zien, waarbij een beperkte 
keuze uit de vroege korte komedies zonder 
onderscheid naast diens latere langspeel-
films werd getoond.72 Enkel Kracauer, die 
als filmcriticus al veel vroeger dan Benjamin 
en Adorno over slapstick schreef, leek zich 
hiervan bewust; in 1927 merkte hij bijvoor-
beeld op dat er in Parijs nog steeds veel 
oudere Chaplinfilms werden vertoond, ter-
wijl in Duitsland slechts weinig voorbeelden 
te zien waren.73 Het onderscheid tussen de 
vroege kortfilms van Chaplin, gedraaid 
tusen 1914 and 1919, en zijn langspeel-
films van de jaren twintig en dertig is noch-
tans relevant. Terwijl de vroege kortfilms 
vooral worden gekenmerkt door rauw 
geweld, fysieke agressiviteit en sociale sub-
versie, onderscheiden de latere en langere 
films zich door een toenemende narratieve 
integratie, een grotere sentimentaliteit en 
een romantischer beeld van de ‘Tramp’. Het 
fenomeen van de cultus rond Chaplin staat 
in die zin haaks op de eerder anarchistische 
en mechanische teneur die slapstick over 
het algemeen kleurt.
 Het filmmodel dat Benjamin, Kracauer en 
Adorno voor ogen hebben, is niet zozeer dat 
van de klassieke langspeelfilm (waaraan 
Chaplins werk vanaf  The Kid (1921) steeds 
meer ging beantwoorden), maar eerder dat 
van de preklassieke cinema. Het springerige 
ritme van gags die zij beschrijven leunt meer 
aan bij de montage van attracties in een 
variété-show dan bij de narratieve structuur 
van het conventioneel burgerlijk drama. 
Compacte grappenfilms passen veel beter in 
de door Kracauer gesignaleerde cultuur van 
de verstrooiing dan de voorbeelden die de 
Frankfurters veelal gebruiken. Zo vormen de 
kortfilms van Sennett en andere slapstick-
producenten – die met hun hoge snelheid, 
mechanische logica, chaos, absurditeit en 
subversie ook bij dadaïsten, surrealisten en 
constructivisten in de smaak vielen – een 
geschikter model van Frankfurter slapstick.
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LIESKE TIBBE

Op 29 juli zal het 125 jaar geleden zijn dat 
Vincent van Gogh overleed; musea, tourope-
rators en organisatoren van festivals en 
bloemencorso’s hebben de gelegenheid niet 
voorbij laten gaan om 2015 tot een ‘Van 
Goghjaar’ uit te roepen. Overal waar Van 
Gogh gewoond heeft in Nederland, België, 
Frankrijk en Engeland worden ‘Van 
Goghlocaties’ in de schijnwerpers gezet. Ook 
Bergen (of  Mons in het Frans), dit jaar 
Culturele Hoofdstad van Europa, claimt in 
de ‘geboortestreek’ van Van Gogh als kun-
stenaar te liggen. De hoofdstad van de 
Belgische provincie Henegouwen vormt 
namelijk het centrum van de Borinage, de 
industriële regio waar Van Gogh van decem-
ber 1878 tot oktober 1880 verbleef  en – na 
een half  jaar te hebben gewerkt als evange-
list – zijn eerste stappen als kunstenaar zette. 
Aan die periode en de impact ervan op Van 
Goghs werk is nu in het BAM (Musée des 
Beaux-Arts de Mons) een prestigieuze ten-
toonstelling gewijd, samengesteld door de 
Nederlander Sjraar van Heugten. De cen-
trale these van de tentoonstelling is dat Van 
Gogh in de Borinage heeft besloten om een 
loopbaan als evangelist te laten varen en 
kunstenaar te worden. Maar het promotie-
materiaal bij de tentoonstelling belooft nog 
meer: ‘Het is niet enkel de bedoeling om een 
beeld te vormen van het begin van zijn artis-
tiek traject, maar ook de erbarmelijke 
levensomstandigheden in de Borinage uit de 
tijd van de beroemde schilder te schetsen.’
 Het idee om aan plaatsen en landstreken 
waar Vincent van Gogh gewoond heeft, ook 
al was het nog zo kort, een bijzondere bete-
kenis voor de ontwikkeling van zijn oeuvre 
toe te kennen, is al oud. Het lag reeds ten 
grondslag aan een van de eerste tentoon-
stellingen van zijn werk, in Amsterdam in 
de winter van 1892-1893. In de kleine bij-
behorende catalogus worden de werken 
niet via titels aangeduid, maar door de 
namen van de achtereenvolgende plaatsen 
waar ze gemaakt zijn. Ook de gewoonte om 
bij kunstwerken uit toepasselijke brieven 
van Van Gogh te citeren – op deze tentoon-
stelling dienen ze eveneens als leidmotief  in 
diverse zalen – werd toen geïntroduceerd. 
De Borinage is voorts niet de eerste plek 
waarmee een beslissende wending in Van 
Goghs leven en carrière werd verbonden. 
Ook Drenthe, waar hij in 1883 slechts drie 
maanden verbleef, wordt afgeschilderd als 
een ‘keerpunt’ en ‘een van de belangrijkste 
perioden’ in zijn leven. Hier zou Van Goghs 
overtuiging vorm hebben gekregen dat het 
plattelandsbestaan als thema van centraal 
belang was voor de moderne kunst, en dat 
hij op dit pad verder moest gaan.1 In de 
catalogi Van Gogh in Brabant (1987) en De 
wevers en Vincent van Gogh (1990) werd zeer 
uitvoerig aan bod gebracht hoe Van Gogh 
zich manifesteerde als ‘boerenschilder’, tij-
dens de wisselende periodes in de jaren 
1880 waarin hij in zijn geboortestreek ver-
bleef.2 Voor een andere wending in Van 
Goghs loopbaan, die van boerenschilder in 
realistische trant naar avant-gardist, wor-
den zowel Den Haag als Parijs als ‘broed-
plaats’ genoemd. Hier ontdekte en verkende 
Van Gogh zowel het thema van de moderne 
stad als de impressionistische en neo-
impressionistische wijze van schilderen.3 
Hoogtepunt van deze traditie van koppeling 
van geografie aan fases in Van Goghs oeu-
vre was wel de grote tentoonstelling Van 
Gogh en Gauguin. Het atelier van het Zuiden in 
2002; in de catalogus wordt deze explosieve 
periode in Van Goghs werk en leven in Arles 
bijna van dag tot dag geanalyseerd.4 
 Het claimen van een speciale betekenis in 
de wording van Van Goghs kunstenaar-
schap voor Pâturages, Wasmes en Cuesmes 
in de Borinage sluit dus aan bij een gang-
bare tendens in de Van Goghliteratuur. Dat 
laat echter onverlet dat Van Gogh dáár, in 
de zomer van 1880, het besluit heeft geno-
men om kunstenaar te worden; het is niet 
zo vreemd dat men de traditie op dit punt 
heeft willen aanvullen. Maar er is wel een 
probleem: van Van Goghs verblijf  in de 
Borinage is weinig bewaard gebleven. Er is 
slechts een handjevol tekeningen van over, 
die overigens vaak niet goed gelukt zijn, niet 
meer dan probeersels of  oefeningen om de 

tekentechniek onder de knie te krijgen. Er 
moeten veel meer tekeningen geweest zijn, 
maar Van Gogh zelf  heeft de meeste ervan 
vernietigd. Omdat hij in zijn Borinageperiode 
overhoop lag met zijn familie zijn er ook 
maar weinig brieven uit deze tijd over: 
negen in totaal. Hoe realiseer je een ten-
toonstelling over een fase in Van Goghs 
leven waarvan nauwelijks werk over is?
 Bij het betreden van de tentoonstelling op 
de bovenverdieping van het BAM wordt men 
als het ware in een grauwe Borinage sfeer 
gedompeld: wanden, vloeren, plafonds en 
zitbanken zijn grijs- en antracietkleurig, de 
belichting van de geëxposeerde werken is 
gedempt. Dat laatste gebeurt uiteraard ter 
bescherming van de kwetsbare tekeningen 
en brieven, maar de keuze voor donkergrijs 
lijkt ook het verblijf  in een mijn te suggere-
ren. Of  speelt hier de modetrend mee van de 
donkergrijze wanden, waar het Amsterdamse 
Rijksmuseum zoveel succes mee heeft? Op 
de benedenverdieping, waar voornamelijk 
schilderijen hangen, is wat meer kleur en 
licht toegelaten, maar ook hier overheersen 
donkere tinten (die overigens mooi harmo-
niëren met de lijsten). Rondom de afzonder-
lijke werken is veel wandruimte vrijgelaten. 
Kortom: deze ‘black box’ herbergt een zeer 
esthetisch opgezette tentoonstelling.
 Zeven brieven en elf  tekeningen van Van 
Gogh uit de Borinageperiode of  kort daarna 
vormen de opmaat. Van de brieven worden 
de originelen getoond – deze dichtbeschre-
ven velletjes zijn niet meer te raadplegen 
sinds de uitvoerige boek- en internetpubli-
catie van 2009. Sommige brieffragmenten 
worden ook geprojecteerd en zijn via een 
ingenieus systeem in drie talen te beluiste-
ren. Wie het geduld daarvoor niet kan 
opbrengen kan alle brieven uit de Borinage 
in de catalogus nalezen. Voorts zijn de eer-
ste tekeningen van Van Gogh te zien. Er 
wordt een aquarel getoond die hij kort na 
aankomst – want ook vóór zijn besluit om 
professioneel kunstenaar te worden tekende 
hij wel eens – van het industrielandschap 
maakte, naast enkele tekeningen van mijn-
werkers. Twee grote tekeningen vertonen 
een opmerkelijk verschil in expressie: op 
Mijnwerkers in de sneeuw uit 1880 is een 
reeks houterige poppetjes te zien, eigenlijk 
nauwelijks als mijnwerkers herkenbaar, ter-
wijl The Bearers of  the Burden uit 1881 een 
spookachtige optocht weergeeft van vrou-
wen, diep gebukt onder zakken met kolen.
 De tentoonstelling besteedt veel aandacht 
aan de ‘leermiddelen’ die Van Gogh gebruik-
te om zich als autodidact in het kunstenaar-
schap te bekwamen. Reproducties uit Van 
Goghs bezit worden zij aan zij gepresenteerd 
met tekeningen die hij ernaar maakte. Er 
wordt uitvoerig aandacht besteed aan Van 
Goghs tekeningen uit de Borinagetijd naar 
prenten van Millet – zo kopieerde hij in 
1880 onder andere diens beroemde Angélus. 
De boeken die Van Gogh gebruikte om zich 
in het kunstenaarschap te bekwamen – 
Armand Cassange’s Guide de l’alphabet du 

dessin, en Cours de dessin en Exercices au 
fusain van Charles Bargue – worden even-
eens tentoongesteld, naast zijn daarnaar 
gemaakte oefeningen. 
 Verder is er echter voornamelijk werk van 
ná de Borinagetijd te zien. Na de zaal met 
tekeningen uit de Borinage komen enkele 
van de belangrijke thema’s uit zijn latere 
werk aan bod, zoals landarbeiders, wevers, 
landschappen en boerenhutten. Van Goghs 
toenemende beheersing van het vak is aan 
de hand van deze thema’s duidelijk te vol-
gen, vooral in de serie ‘hutten’, een onder-
werp dat hem tot in zijn laatste woonplaats 
Auvers-sur-Oise heeft gefascineerd. In het 
laatste deel van de tentoonstelling wordt er 
de aandacht op gevestigd dat Van Gogh 
nogmaals, in de jaren 1889-1890, terug-
greep naar zijn leermateriaal uit de 
Borinagetijd, zoals de bovengenoemde voor-
beeldenboeken van Bargue en de prenten 
van Millet; het verschil tussen zijn zelfstan-
dige bewerkingen uit 1889-1890 en zijn 
eerste getrouwe schetsen uit 1880 springt 
meteen in het oog. Twee kopieën naar De 
spitters van Millet uit de Borinagetijd zijn 
zorgvuldige weergaven van het voorbeeld, 
maar op het gelijknamige schilderij uit 
1889 zijn de spittende figuren van een 
monumentale allure, en in stralende kleu-
ren gevat. 

De romantisering van het ‘gewone volk’

Wat werk en documenten uit de Borinagetijd 
betreft kon Van Gogh in de Borinage nauwe-
lijks completer zijn. Het tweede aspect dat in 
de communicatie naar voren kwam – de 
‘erbarmelijke levensomstandigheden’ in de 
mijnstreek – wordt echter veel minder 
belicht. Alleen in de catalogus is een hoofd-
stuk opgenomen dat een sociaal-econo-
misch overzicht geeft van de Borinage. 
Bijgevolg komt de Borinage alleen in beeld 
vanuit het perspectief  van Van Gogh, via 
zijn tekeningen en brieffragmenten.
 In zijn correspondentie heeft Van Gogh 
zich enkele malen uitgelaten over het land-
schap vol schoorstenen en kolenbergen, zijn 
eigen bezoek aan een mijn, en over de arme 
bevolking van de streek. Een goede illustra-
tie van de manier waarop hij de bewoners 
van de Borinage bekeek, vinden we in een 
brief  van 24 september 1880: ‘Ik leef  nu al 
bijna 2 jaar met hen en ik heb hun bijzon-
dere karakter een beetje leren kennen, ten-
minste vooral dat van de mijnwerkers. En 
steeds meer vind ik iets ontroerends en zelfs 
schrijnends in die arme en schimmige arbei-
ders, de minsten van allen bij wijze van 
spreken en de meest geminachten, die men 
zich gewoonlijk als gevolg van een wellicht 
levendige, maar zeer valse en onrechtvaar-
dige verbeelding voorstelt als een volk van 
schurken en boeven. Schurken, dronk-
aards, boeven, die zijn hier net als elders, 
maar zo is het echte type helemaal niet’ 
(brief  158).

Het is verhelderend om dit door Van Gogh 
geschetste beeld van de Borinagebevolking 
te vergelijken met de literatuur over de 
Borinage in de negentiende eeuw, waaron-
der het reeds genoemde hoofdstuk in de 
catalogus. Daarin komt een opvallend 
moderner en nuchterder beeld van de bevol-
king naar voren.5 In de Borinage woonden 
naast een autochtone minderheid, die al 
eeuwenlang een primitieve vorm van kolen-
winning beoefend had, voornamelijk grote 
groepen immigranten die, hoewel de lonen 
en de arbeidsomstandigheden bedroevend 
slecht waren, werden aangetrokken door de 
werkgelegenheid in de mijnen. Het gebied 
was dichtbevolkt, maar de sociale samen-
hang was niet erg groot, evenmin als de sta-
biliteit in de gezinnen. Alcoholisme, analfa-
betisme, en de afwezigheid van andere 
mogelijkheden om werk te vinden blokkeer-
den de mogelijkheid tot sociale vooruitgang.
 In een aantal vroegere tentoonstellingen 
over Van Gogh werden de sociale omstan-
digheden in de betreffende streek als uit-
gangspunt genomen. Met name de al 
genoemde exposities Van Gogh in Brabant en 
De wevers en Vincent van Gogh gingen uit van 
de sociale (en kunsttheoretische) context 
om de opvattingen van Van Gogh te toetsen. 
Het resultaat was dat zo de romantische, 
conservatieve ideologie van de kunstenaar 
duidelijk werd gemaakt: het landvolk zag hij 
als een primitief, maar daardoor nog onbe-
dorven mensentype, in de aarde geworteld 
en tijdloos, berustend in zijn lot. Bij zijn 
weergaven van de omgeving en werktuigen 
van de Brabantse boeren en wevers selec-
teerde hij soms moderne elementen weg, en 
hij gaf  ze weer met in onbruik rakende 
gereedschappen die hij zelf  ook verzamelde. 
In zijn uitspraken over de Belgische mijn-
werkers klinkt eenzelfde visie door: ‘[…]
Zooeven bezocht ik een oud moedertje in 
een kolenbrandersgezin. Zij is bitter krank 
maar geloovig en geduldig. Ik las een hoofd-
stuk met haar en bad met hen allen. Het 
volk hier heeft wel iets eigenaardigs en aan-
trekkelijks vanwege zijne eenvoudigheid en 
goedhartigheid gelijkerwijs ook het 
Brabantsche volk te Zundert & Etten’ (brief  
149, 26/12/1878).
 Van Gogh in de Borinage neemt Van Goghs 
visie als ijkmaat om naar de Borinage te kij-
ken. Daardoor wordt de reductie waaraan hij 
die complexe realiteit onderwerpt veel minder 
leesbaar, en is de kans groter dat de bezoeker 
de romantische kijk van de kunstenaar als 
een ‘authentieke getuigenis’ aanziet. 

Van Goghs bekering tot het 
kunstenaarschap

Slaagt de tentoonstelling er op deze manier 
in om de keuze van Van Gogh in de Borinage 
voor het kunstenaarschap inzichtelijk te 
maken? De vraag dringt zich op wat hem tot 
dat besluit heeft gebracht en hoe beslissend 
zijn ontslag als evangelist – dat op de ten-
toonstelling niet aan de orde komt – daar-
voor is geweest. De motivatie om hem te 
ontslaan is bekend uit het rapport van het 
Synodale Comité voor Evangelisatie: de jon-
geman had buitengewone toewijding 
getoond in het verzorgen van zieken en 
gewonden, zich opgeofferd tot aan het weg-
geven van zijn eigen kleding toe, maar hij 
beschikte niet over wat onontbeerlijk was 
voor het evangelistenberoep: ‘de gave des 
woords’. Hij had zelfs het organiseren van 
samenkomsten verwaarloosd.6 Dat klinkt 
vreemd, want in zijn brieven uit de 
Borinagetijd heeft Van Gogh het wel degelijk 
over samenkomsten en Bijbellezingen, 
zowel in kerkjes als in stallen, schuren en 
arbeiderswoningen; hij noemt zelfs de 
Bijbelteksten waarover hij gepreekt had. 
Politicus en schrijver Louis Piérard, zelf  
afkomstig uit Mons, tekende in de Mercure 
de France van 1913 herinneringen op van 
mensen die Van Gogh in Wasmes en 
Cuesmes meegemaakt hadden, en daaruit 
blijkt dat Van Gogh ook enige bekeerlingen 
gemaakt heeft, onder anderen een verstokte 
dronkaard en godloochenaar die hij ver-
zorgde na een mijnongeval. Moeders vroe-
gen hem, als aan een soort heilige, om 
Bijbelteksten die als een bezweringsformule 
gebruikt konden worden bij de tirage au sort, 
om hun zoons uit het leger te houden.

Adolphe Braun

De spitters (naar Millet), z.d., fotomechanische reproductie, Van Gogh Museum, Amsterdam

Van Goghs ‘begin’ in de Borinage
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Uit de door Louis Piérard opgetekende getui-
genissen blijkt tevens dat Van Gogh vreemd 
gedrag vertoonde. Hij gaf  zijn nette 
Hollandse kleren weg tot aan ondergoed en 
sokken toe, kleedde zich in afgedragen sol-
datenplunje of  zelfs in zakken, en at alleen 
rijst en droog brood. Hij verzaakte ook aan 
de Hollandse properheid: zeep werd een ver-
boden luxe voor hem en hij raakte overdekt 
met kolenstof, net als de mijnwerkers. Zijn 
enige zwakheid schijnt kettingroken 
geweest te zijn. Toen er een tyfusepidemie 
uitbrak sloofde Van Gogh zich dag en nacht 
uit om de zieken te verzorgen. Zijn vader, 
gealarmeerd door Vincents kostvrouw (bij 
wie hij niets wilde eten), vond hem in een 
donker kamertje, vermagerd en uitgeput 
liggend op een strozak, omringd door uitge-
teerde mijnwerkers.
 Die excentrieke trekken waren niet nieuw. 
Ook van vóór zijn vertrek naar de Borinage 
zijn er verslagen van ooggetuigen over de 
ontberingen en opofferingen die Van Gogh 
zichzelf  ‘in navolging van Christus’ opleg-
de: zelfkastijding, slapen op de koude grond, 
zich in stortbuien drijfnat laten regenen. In 
de overgeleverde brieven van Van Gogh ech-
ter worden wel zijn bezoeken aan zieken, 
maar niet deze extreme uitingen van 
geloofsijver vermeld. Bijgevolg komen ze op 
de tentoonstelling en in de catalogus even-
min aan bod.
 Natuurlijk kunnen er vraagtekens geplaatst 
worden bij herinneringen die dertig jaar na 
dato zijn opgetekend. Bij gebruik van deze 
gegevens bestaat bovendien het gevaar dat 
de mythe van de kunstenaar als martelaar 
nog meer wordt versterkt. Maar had er niet 
meer bronnenmateriaal gevonden kunnen 
worden over de concrete omstandigheden 
van Van Goghs verblijf  in de Borinage, waar 
hij kwam en waar hij zijn tijd aan wijdde? 
Dat zou meer licht hebben geworpen op het 

proces dat heeft geleid tot zijn keuze voor 
het kunstenaarschap, waardoor misschien 
duidelijk was geworden waarom dat besluit 
juist daar werd genomen. Uit het schaarse 
bronnenmateriaal dat er nu is krijgt men 
toch de indruk dat er een zekere continuïteit 
was tussen het gedrag van Van Gogh vóór 
zijn vertrek en tijdens de Borinageperiode, 
wat het idee van de Borinagetijd als (abso-
lute) breuk enigszins nuanceert. 
 Kan eenzelfde continuïteit niet met 
betrekking tot Van Goghs artistieke ambi-
ties worden aangewezen? Door zijn vroege-
re betrekking in de kunsthandel had Van 
Gogh voor zijn tijd in de Borinage reeds een 
uitgebreide kennis over beeldende kunst. In 
zijn brieven uit de Borinagetijd informeerde 
hij meermalen bij zijn broer Theo naar de 
gang van zaken in de kunstwereld: hoe het 
met Mauve ging, met Israëls, met Maris… 
Dankzij zijn vroegere loopbaan wist hij ook 
welke technische problemen hij als aanko-
mend schilder diende te overwinnen en met 
welk oefenmateriaal hij moest beginnen – 
daarvan getuigen de leerboeken van Bargue 
en Cassenges in de tentoonstelling. Dat het 
kopiëren naar oudere meesters deel uit-
maakte van de training van kunstenaars, 
was Van Gogh eveneens bekend en hij bleek 
al vrij snel over een collectie reproducties 
alsook prenten naar Millet te beschikken. 
Zijn vrije tekeningen uit de Borinagetijd, 
zoals Op weg (1881) en Voor het haardvuur 
(1881), zijn houterig – dat wordt des te 
meer duidelijk als je ze vergelijkt met de 
ernaast gepresenteerde prenten van het 
werk in de mijnen uit Engelse geïllustreerde 
tijdschriften, afkomstig uit Van Goghs ver-
zameling, en de schilderijen van de mijn-
streek door Constantin Meunier en Eugène 
Boch (dat hadden er overigens best meer 
mogen zijn; de zeggingskracht ervan is 
onmiskenbaar groter). 

Ondanks de onbeholpenheid van zijn teke-
ningen blijkt toch dat Van Gogh niet hele-
maal uit het niets vertrok bij zijn artistieke 
zelfinstructie. Al vóórdat hij het besluit 
genomen had om zich op de kunst toe te leg-
gen, doorspekte hij zijn brieven overigens 
met verwijzingen naar kunstwerken: ‘[…] 
hier vlak bij is eene plaats van waar men in 
de verte beneden een groot deel van de 
Borinage zien kan met de schoorsteenen, de 
bergen steenkool, de kleine arbeiderswonin-
gen, de beweging als van een mierennest 
van de kleine zwarte figuurtjes overdag, 
heel in de verte donkere sparrenbosschen 
met kleine arbeiderswoningen ertegen, een 
paar torentjes in de verte, een ouden molen 
&c. Meestal hangt er een soort nevel over, 
ofwel er is een grillig effekt van licht en don-
ker van wege de wolkschaduwen dat aan de 
schilderijen van Rembrandt of  Michel of  
Ruysdael doet denken…’ (brief  152, ca. 
19/6/1879). Ook gaf  hij aan dat sommige 
plekken zeer geschikt waren om te schilde-
ren. Het zijn allemaal elementen die de 
voorstelling van Van Goghs begin in de 
Borinagetijd als een spontane ‘geboorte’ 
kunnen nuanceren.
 De tentoonstelling brengt die ‘geboorte’ 
echter op een andere manier naar voren, 
namelijk door het ‘naleven’ ervan in Van 
Goghs werk te belichten. In het verlengde 
van zijn tekeningen van mijnwerkers, zo 
wordt betoogd, ging Van Gogh allerlei arbei-
derstypen, boeren en plattelandsgezichten 
tekenen en nu ook schilderen. Een serie stu-
diekoppen van boerentypen lijkt te suggere-
ren dat de weg vanuit de Borinage recht-
streeks naar De Aardappeleters heeft geleid. 
Een zaal met schilderijen en tekeningen van 
Brabantse thuiswevers achter hun grote 
weefgetouwen wordt op de Borinage terug-
gevoerd via briefcitaten over een voettocht 
vanuit Cuesmes naar Noord-Frankrijk, die 
Van Gogh maakte in de winter van 1880. 
Tijdens die trip kwam hij door enkele 
weversdorpen en hierover schreef  hij later 
aan Theo: ‘De mijnwerkers en de wevers zijn 
een volk dat nog enigszins apart staat van 
de andere arbeiders en ambachtslieden en 
ik voel voor hen een grote sympathie en zou 
me gelukkig prijzen als ik ze op een dag zou 
kunnen tekenen, zodat die nog nooit of  
bijna nooit vertoonde types het licht zouden 
zien. De man van de diepte van de afgrond, 
‘de profundis’, dat is de mijnwerker, de 
andere met de dromerige blik, bijna mijme-
rend, bijna een slaapwandelaar, dat is de 
wever’ (brief  158, 24/9/1880). Ook het 
teruggrijpen naar de voorbeeldenboeken 
van Bargue en de prenten van Millet in de 
jaren 1889-1890 wordt gebruikt om de 
Borinagelink in Van Goghs loopbaan te sta-
ven. Maar het meest nadrukkelijk en reto-
risch wordt die link onderstreept met Van 
Goghs kopie naar De Zaaier van Millet uit 
1890. Dit werk bekleedt niet alleen in de 
tentoonstelling een prominente plaats, 
maar prijkt ook als beeldmerk van de expo-
sitie op het affiche, de cataloguscover, de fol-
ders en de gidsjes. De gedachte achter de 
keuze voor dit werk als logo wordt in de ten-
toonstelling duidelijk: de thema’s die Van 
Gogh zijn hele loopbaan hebben bezigge-
houden, zijn uiteindelijk te herleiden tot zijn 
ervaringen in de Borinage. Hier werd de 
kiem gelegd, het zaad gekweekt dat nu uit-
gezaaid wordt. En niet de met gebogen rug 
voortsjokkende mijnwerker, maar de recht-
op naar de toekomst lopende zaaier symbo-
liseert de gang van Van Goghs kunst vanuit 
de Borinage en terug.
 Het concept achter deze tentoonstelling 
zit goed in elkaar – maar je moet er wel in 
willen geloven. Er wordt een beeld gegeven 
van een hechte iconografische samenhang 
in Van Goghs oeuvre tussen thema’s die 
wortelen in de Borinagetijd en zijn latere 
werk. Zonder twijfel was deze periode voor 
hemzelf  van groot belang, wat bijvoorbeeld 
blijkt uit de plannen die Van Gogh maakte 
om samen met Eugène Boch – bekend om 
zijn schilderijen van de mijnstreek – terug 
naar de Borinage te gaan en daar te schilde-
ren.7 Het is er niet van gekomen en mijn-
werkers kwamen na 1882 niet meer voor in 
Van Goghs werk. Wel komen in dat werk 
veel thema’s voor die hier níét te zien zijn en 
die zeker niet tot de Borinage terug zijn te 
voeren. In zijn proefschrift uit 1988 heeft 
Tsukasa Kodera de spreiding van door Van 
Gogh veelvuldig gebruikte onderwerpen 
over de jaren 1880-1890 geïnventariseerd: 
vooral in de laatste jaren komen er steeds 
meer thema’s bij die mijlenver afstaan van 
de grijze Borinagevoorstellingen. Wevers – 

het motief  dat de tentoonstelling als bewijs 
van de Borinagelink aanvoert – zijn alleen 
in 1883-1884 terug te vinden, toen Van 
Gogh alweer enige tijd in Nederland woon-
de.8 Ook van motieven die hij vanaf  de 
Borinagetijd doorlopend heeft gebezigd, is 
het maar de vraag of  de Borinage er de 
bakermat van was. Het thema van de hut-
ten bijvoorbeeld was in Van Goghs tijd een 
populair onderwerp in de schilderkunst. 
Zeker in Nederland, waar kunstcritici her-
haaldelijk klaagden over een teveel aan boe-
renhutten en armoedige interieurs. Een blik 
in een willekeurige catalogus van een 
‘Tentoonstelling van Levende Meesters’ 
geeft ze gelijk. Ook het poten, rooien, schil-
len of  verorberen van aardappelen was 
trouwens zeer in trek bij de Nederlandse 
schilders, van wie het merendeel nooit de 
Borinage gezien heeft.
 Hoewel aanvechtbaar, was het een crea-
tieve vondst om een deel van de thematiek 
in Van Goghs oeuvre te herleiden tot de 
Borinage. Het levert een expositie op met 
een duidelijke structuur. Het geheel oogt 
aangenaam en de beginnerstekeningen 
krijgen er een opwaardering door. Maar 
door de geringe aandacht voor zowel de 
sociale context als de voorgeschiedenis van 
Van Goghs ‘geboorte’ als kunstenaar, bevor-
dert de tentoonstelling op twee manieren de 
mythevorming rond van Gogh: ze gaat mee 
in diens authenticiteitscultus van het gewo-
ne volk en promoveert de Borinage als het 
ware tot mystieke moederschoot van zijn 
kunstenaarschap. 
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1.

De tentoonstelling Kunst in Europa na ’68 
(20 juni – 31 augustus 1980) mag zonder 
meer een mijlpaal worden genoemd in de 
geschiedenis van het Museum van Heden-
daagse Kunst (M.H.K.) – de voorloper van 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, 
het S.M.A.K. (Gent).1 Ze mag zelfs als een 
van de sleutelmomenten worden beschouwd 
in de naoorlogse geschiedenis van de 
omgang met ‘levende kunst’ in België.
 Om het belang van deze expositie in de 
historie van het Museum van Hedendaagse 
Kunst aan te geven, volstaat het haast om 
het tentoonstellingsprogramma te overlo-
pen tussen 1975 en 1980, vanaf  de oprich-
ting van het museum tot het jaar waarin 
Kunst in Europa na ’68 werd georganiseerd. 
Met solo’s van voornamelijk Belgische kun-
stenaars zoals Jan Burssens, Jos Verdegem, 
Panamarenko, Paul Van Gyseghem en Dan 
Van Severen waren de beginjaren van het 
museum vooral Belgisch getint. Het M.H.K. 
organiseerde weliswaar een Beuysretro spec-
tieve in 1977 (in het kader van Europalia 
Bundesrepublik Deutschland), maar die ten-
toonstelling stond in het teken van zijn twee-
dimensionale kunst. Sculpturen, installaties 
en Aktionen omvatte de retrospectieve niet 
en Beuys was bij de inrichting van de exposi-
tie ook niet op een bijzonder intensieve wijze 
betrokken. Hij was ten andere ook niet aan-
wezig bij de massaal bijgewoonde opening 
van de manifestatie. Op een ‘up-to-date-
avond’ met Wim Van Mulders en Jean-Pierre 
Van Tieghem, op 2 december 1977, tekende 
hij wel present.
 Ook de groepstentoonstellingen die vóór 
juni 1980 werden georganiseerd, konden 
niet doen vermoeden dat het museum in 
1980 zo’n belangwekkende tentoonstelling 
als Kunst in Europa na ’68 zou opzetten. De 
presentatie van de collectie ‘Trompmeesters’ 
in 1976 omvatte enkel actuele kunst van 
Nederlanders, zoals de in-memoriamexpo-
sitie Marcel Broodthaers, André Beullens, 
Amadeus Cortier in 1977 enkel Belgen 
betrof. De expo Raoul De Keyser, David 
Rabinowitch, Richard Tuttle, Philippe Van 
Snick in 1978 bracht dan wel een confron-
tatie tussen buitenlandse en Belgische kun-
stenaars, het aantal deelnemers bleef  daar-
bij beperkt tot vier. Henri Matisse en de 
actuele kunst uit Frankrijk van 1978 focuste 
enkel op Franse kunst, zoals Inzicht/over-
zicht – Overzicht/inzicht en De jaren ’60. 
Kunst in België, beide georganiseerd in 
1979, enkel op Belgische kunst gericht 
waren. In 1980 volgden nog twee ‘landen-
tentoonstellingen’, de eerste gewijd aan 
Hongaarse, de tweede aan Canadese kunst. 
En toen gingen plots de deuren open van 
Kunst in Europa na ’68!
 De expositie was de eerste in de geschiede-
nis van het Museum van Hedendaagse 
Kunst die op twee locaties plaatsvond: niet 
enkel in de eigen lokalen in het Museum 
voor Schone Kunsten (waar het Museum 
van Hedendaagse Kunst toen gehuisvest 
was), maar tevens in het Centrum voor 
Kunst en Cultuur, dat ondergebracht was in 
de Sint-Pietersabdij. Het was dus een groot-
schalig evenement, waarbij niet alleen met 
de specifieke ruimtelijke omstandigheden 
kon worden geëxperimenteerd, waarbij met 
verschillende ruimtelijke omstandigheden 
kon worden geëxperimenteerd. De tentoon-
stelling omvatte niet minder dan 86 werken 
van 28 Europese kunstenaars, van wie 
slechts twee overleden waren op het 
moment van de opening, namelijk Marcel 
Broodthaers en Gerry Schum.
 Bijna alle deelnemers waren actief  bij de 
tentoonstelling betrokken en leverden nieu-
we werken, waarvan vele in Gent geprodu-
ceerd werden. Als we de lijst van de deelne-
mers overlopen, dan kunnen we enkel tot de 
conclusie komen dat het werk van haast 
alle deelnemende kunstenaars tot de canon 
van de hedendaagse kunst behoort. De uit-
zonderingen – The Red Crayola, Anne & 
Patrick Poirier en Jean-Luc Vilmouth – 

bevestigen de regel. En deze laatste opmer-
king komt denigrerender over dan wenselijk 
is, want zowel Anne & Patrick Poirier als 
Jean-Luc Vilmouth hebben na 1980 een 
indrukwekkende carrière uitgebouwd.
 Als we het lijstje van de aankopen van het 
Museum van Hedendaagse Kunst tussen 
1975 en 1979 naast het overzicht van de 
deelnemers aan Kunst in Europa na ‘68 leg-
gen, wordt de verbazing over de uitzonder-
lijkheid van de manifestatie nog groter. Van 
de 28 kunstenaars die participeerden, 
waren er slechts 10 van wie vóór 1980 
werk was opgenomen in de collectie van het 
Museum van Hedendaagse Kunst (onder 
wie trouwens twee Belgen: Panamarenko 
en Marcel Broodthaers). Zelfs als de vier 
kunstenaars worden meegerekend van wie 
de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst vóór 1980 telkens één 
werk had aangekocht – Jan Dibbets, Gilbert 
& George, Ger van Elk en Stanley Brouwn – 
dan nog waren er 14 kunstenaars van wie 
het museum nog geen werk in zijn bezit 
had. Het Gentse museum had dus vóór 
1980 geen betekenisvolle relatie met de 
overgrote meerderheid van de deelnemers 
aan de tentoonstelling. Toch slaagde het 
M.H.K. erin om de kunstenaars te motive-
ren deel te nemen aan de manifestatie, en 
belangrijke werken te presenteren of  zelfs 
nieuwe werken te verwezenlijken.
 Niet minder wonderbaarlijk was de beslis-
sing van het Gentse stadsbestuur om een 
aankoopkrediet ter waarde van 7.100.000 
BEF (177.500 €) te verstrekken zodat een 
ruime keure werken uit de tentoonstelling 
voor de verzameling van het M.H.K. kon 
worden verworven. Met de door het stads-
bestuur toegestopte middelen wist het 
museum de hand te leggen op iconische 
werken: de Aeromodeller van Panamarenko, 
Les maisons tournent autour de nous ou nous 
tournons autour des maisons van Mario Merz, 
Wirtschaftswerte van Joseph Beuys, Scultura 
per purificare le parole van Gilberto Zorio, 
Picasso’s Guernica in the Style of  Jackson 
Pollock van Art & Language, Wij geloven in de 
macht van de creatieve verbeelding van Hans 
Haacke, Bacinelle van Luciano Fabro, een 
sculptuur van Barry Flanagan en een titel-
loze installatie van Jannis Kounellis. Het is 
niet overdreven te stellen dat deze aanwin-
sten sindsdien de ruggengraat vormen van 
de collectie van het museum.
 In het licht van deze belangwekkende 
expositie en de grote schare topstukken die 
het museum wist te bekomen, verbleekten 
het eraan voorafgaande tentoonstellings-
programma en de tot dan toe gevoerde aan-
kooppolitiek. De geringe financiële, perso-
nele en infrastructurele middelen waarmee 
het museum het moest zien te rooien, waren 
zonder meer debet aan de beperkingen van 
het tot dan toe gevoerde beleid.2 Deze ‘ver-
klaring’ is echter een bijkomend argument 
om te stellen dat Kunst in Europa na ’68 een 
klein wonder was in de geschiedenis van het 
Museum van Hedendaagse Kunst.
 De tentoonstelling was niet alleen een 
hoogtepunt in de historie van het museum. 
Zij was ook een van de scharniermomenten 
in de geschiedenis van de naoorlogse heden-
daagse kunst in België. Als we de schaal van 
de tentoonstelling, de tot op heden prestigi-
euze namen van de deelnemers én hun 
betrokkenheid bij de manifestatie als punten 
van vergelijking hanteren, dan komen 
slechts enkele naoorlogse tentoonstellingen 
in aanmerking om de toets met Kunst in 
Europa na ’68 te doorstaan. Gedacht kan 
dan worden aan 50 jaar moderne kunst, dat 
in het kader van de Wereldtentoonstelling in 
1958 in Brussel plaatsvond, en daarnaast 
ook aan Figuratie/defiguratie in het Museum 
voor Schone Kunsten in 1964 en Je/nous – 
Ik/wij in het Museum van Elsene in 1975.3

 Het Museum van Hedendaagse Kunst was 
zich overigens ten volle bewust van het 
belang van Kunst in Europa na ’68. Toen in 
1988 de Catalogus van de collectie werd gepu-
bliceerd, werden niet minder dan drie pagi-
na’s gereserveerd voor foto’s van de (voorbe-
reiding van de) tentoonstelling, terwijl alle 
voorafgaande exposities het moesten stellen 
met maximaal vier plaatjes – ook Beuys’ solo 

was dat lot beschoren. Niet alleen de voorbe-
reiding kwam zeer ruim aan bod in de 
Catalogus van de collectie, ook de voor de col-
lectie verworven kunstwerken werden ver-
eerd met niet minder dan tien afbeeldingen, 
waarvan vijf  in kleur. Het mag duidelijk zijn: 
zelfs acht jaar na het plaatsvinden van de 
tentoonstelling, keek het Museum van 
Hedendaagse Kunst met zeer veel trots terug 
op deze historische manifestatie.

2.

Gezien het uitzonderlijke belang van Kunst 
in Europa na ‘68 voor de geschiedenis van 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, is 
het niet meer dan logisch te noemen dat het 
S.M.A.K. deze manifestatie en de eruit ver-
worven kunstwerken tot onderwerp van 
een tentoonstelling heeft gekozen. Het 
resultaat heeft de titel Collectieonderzoek III: 
Kunst in Europa na ’68 gekregen.
 Als we de aanpak van het Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst vergelijken 
met die van haar voorloper, het Museum 
van Hedendaagse Kunst, dan valt echter 
meteen een groot verschil op: waar het 
M.H.K. tijdens de decennia die volgden op 
Kunst in Europa na ’68 met geen woord meer 
repte over de totstandkoming van de ten-
toonstelling, opteert het S.M.A.K. ervoor 
om hieraan ruim aandacht te besteden. 
Niet minder dan vier zalen zijn voorname-
lijk met archiefstukken en andere contextu-
ele informatie gestoffeerd. Voor het M.H.K. 
volstond het om plaatjes met summiere 
ondertitels te publiceren in de Catalogus van 
de collectie; daarentegen geeft het S.M.A.K. 
er de voorkeur aan om in te gaan op de ont-
staansgeschiedenis en de interne en externe 
communicatie over de manifestatie.
 De zienswijze en de aanpak van het 
M.H.K. en het S.M.A.K. zijn dus zonder 
meer verschillend, maar die verschillen 
mogen ook weer niet worden overdreven. 
Het S.M.A.K. stelt de archiefstukken dan 
wel tentoon en licht er enkele uit die het uit-
zonderlijk belangrijk lijkt te vinden, maar 
doet er voor de rest het zwijgen toe. Het 
museum legt de verantwoordelijkheid voor 
de lectuur en de interpretatie van deze 
documenten bij de bezoeker. Het is de toe-
schouwer die uitgenodigd wordt om de 
stukken te lezen, verbanden te leggen, 
hypotheses te formuleren en tot een syn-
these te komen over de totstandkoming, de 
inzet en het belang van Kunst in Europa na 
’68. Omdat het onderzoeksobject nog rede-
lijk jong is – er is slechts 35 jaar verstreken 
sinds de tentoonstelling plaatsvond, een 
belachelijk korte tijd in kunsthistorische 
termen – is dat een verdedigbare optie, zeker 
in het licht van het feit dat meerdere belang-
rijke actoren nog leefden op het moment dat 
het onderzoek van start ging – Jan Hoet, 
voormalig directeur van het M.H.K. en het 
S.M.A.K., om slechts één iemand te noe-
men.4 Ter nuancering kan worden aange-
voerd dat het S.M.A.K. niet alleen een ten-
toonstelling heeft georganiseerd, maar ook 
een boek heeft uitgegeven waarin wel dege-
lijk ingegaan wordt op de totstandkoming, 
de inzet en het belang van de tentoonstel-
ling.5 Ik zou evenwel durven betogen dat dit 
met zeer veel schroom is gebeurd – en 
opnieuw zou ik daarvoor de zonet genoem-
de gronden kunnen aanvoeren.

3.

Hét pièce de résistance van de archiefstuk-
ken in de ‘herinneringstentoonstelling’ over 
Kunst in Europa na ’68 is zonder twijfel het 
schriftje waarin Jan Hoet in de lente van 
1979 notities maakte betreffende de voor-
bereiding. Reeds de eerste pagina is revele-
rend. Bovenaan is te lezen: ‘Samenstelling 
comité. Aanwezig in Parkhotel, Elisabeth-
laan, Knokke: 1. Johan Cladders [sic]. 2. 
Rita Dubois-Van de Capelle. 3. Karel 
Geirlandt. 4. Jan Hoet. 5. Sandy Nairne. 6. 
Peter van Daalen [sic]. 7. Jean-Pierre Van 
Tieghem. 8. Germano Celant.’ De naam van 
Rita Dubois-Van de Capelle is omcirkeld en 

is voorzien van het volgende teken: ©. 
Boven de naam van Germano Celant is een 
streep getrokken. De openingspagina van 
Hoets notitieboekje bevestigt informatie die 
ook in de catalogus van Kunst in Europa na 
’68 is opgenomen: ‘Vooreerst werd een 
werkgroep samengesteld bestaande uit des-
kundigen die steeds nauw betrokken zijn 
geweest bij de problematiek van de kunst 
die zich vanaf  1968 heeft voltrokken en/of  
die een richtinggevende betekenis hebben 
gehad in het beleid van het Museum van 
Hedendaagse Kunst te Gent […]. Met deze 
mensen hielden we in mei 1979 een inten-
sieve vierdaagse vergadering, die werd voor-
afgegaan door een bezoek aan de lokalen 
waar de tentoonstelling zou plaatsvinden.’
 De samenstelling van het werkcomité 
mag zonder meer indrukwekkend worden 
genoemd. Met de Italiaan Germano Celant 
werd een internationaal opererend curator 
aangetrokken, die reeds in 1967 een ten-
toonstelling had gemaakt met kunstenaars 
van wie hij het werk als ‘arte povera’ karak-
teriseerde. In 1980 was hij directeur van 
het Museum voor Moderne Kunst in Milaan. 
Johannes Cladders was directeur van het 
Städtisches Museum in Mönchengladbach, 
waar hij een indrukwekkende reeks solo-
tentoonstellingen had georganiseerd – van 
Joseph Beuys over Robert Filliou tot Daniel 
Buren. In 1972 was hij verantwoordelijk 
geweest voor de sectie Individuelle Mythologie 
in de door Harald Szeemann samengestelde 
Documenta 5. Karel Geirlandt was de oprich-
ter en eerste voorzitter van de Gentse 
Vereniging voor het Museum van Heden-
daagse Kunst. In 1980 was hij al zes jaar 
Directeur-Generaal van de Vereniging voor 
Tentoonstellingen van het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel. In die periode 
was onder zijn leiding een indrukwekkend 
programma tot stand gebracht, met solo’s 
van onder meer On Kawara, Niele Toroni en 
Gerhard Richter, en prestigieuze overzich-
ten zoals Van Ensor tot Magritte, Vrijgezellen-
machines (samengesteld door Harald 
Szeemann) en Kunst in België (1880-1950) 
– Hulde aan Luc en Paul Haesaerts. Piet van 
Daalen was directeur van het Zeeuws 
Museum in Middelburg, waar hij reeds in 
1970 een tentoonstelling van tekeningen 
van Joseph Beuys had gemaakt. Een jaar 
voordien, in 1969, had hij de sluitingscere-
monie verzorgd van Marcel Broodthaers’ 
Musée d’art moderne, Département des Aigles, 
Section XIXe siècle in de woning van de kun-
stenaar in de Boomkwekerijstraat in 
Brussel, en luttele uren later de openingsce-
remonie van de Section XVIIe Siècle in 
A 379089, een alternatief  kunstcentrum 
dat gevestigd was in de Beeldhouwersstraat 
in Antwerpen. Jean-Pierre Van Tieghem 
was een invloedrijke Franstalig-Belgische 
kunstcriticus. In 1980 was hij voorzitter 
van de Belgische afdeling van de Association 
internationale des critiques d’art (AICA). 
Hij stond mee aan de wieg van de zoge-
naamde Biënnales van de kritiek, die in het 
I.C.C. in Antwerpen en het Palais des Beaux-
Arts van Charleroi plaatsvonden. Sandy 
Nairne was in 1980 als curator verbonden 
aan de Tate Gallery in Londen. Voordien 
was hij werkzaam geweest in het Museum 
of  Modern Art van Oxford, waar hij aan de 
zijde van Nicholas Serota onder meer 
betrokken was bij een tentoonstelling van 
Joseph Beuys. Rita Dubois-Van de Cappelle 
was de directrice van het Centrum van 
Kunst en Cultuur, een van de locaties van 
Kunst in Europa na ’68. Jan Hoet, ten slotte, 
was op 10 juni 1975 benoemd als conser-
vator van het Museum van Hedendaagse 
Kunst, nadat hij eerder actief  was geweest 
als leraar tekenen en een opleiding tot licen-
tiaat in de kunstgeschiedenis had afgerond. 
 Anders dan in de catalogus is aangestipt, 
tekenden niet alle werkcomitéleden present 
in Knokke. Precies daarop wijzen de twee 
geheimzinnige ‘tekens’ in Hoets schriftje – 
de omcirkeling van Dubois’ naam en de 
streep boven die van Celant. Dubois en 
Celant waren inderdaad afwezig tijdens de 
vierdaagse vergadering. Andere archief-
stukken bevestigen dit. Uit de correspon-
dentie tussen het M.H.K. en het Parkhotel 

Eenvoud, ontdekking en… volle maan
Over de totstandkoming, de inzet en de omkadering van de tentoonstelling Kunst in Europa na ’68  

(Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 1980)
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(Knokke) blijkt dat van 28 tot 31 mei 1979 
slechts zes kamers werden geboekt. Meer 
dan waarschijnlijk was Rita Dubois niet uit-
genodigd om deel te nemen aan de bijeen-
komst van de experts. Germano Celant ver-
bleef  op het moment van de belangrijke 
vergadering in Australië. Hij werd na afloop 
van de Knokse brainstormsessie op de hoog-
te gebracht van de conclusies. Over de brief  
die Hoet na de bijeenkomst in Knokke aan 
Celant stuurde, beschikken we niet. Celants 
antwoord is echter wel bewaard gebleven. 
Op 23 juli 1979 schreef  hij het volgende: 
‘The list of  artists appears to me, more or 
less, a mirror of  the European art situation, 
so I will be glad to participate in the second 
meeting and in the future activity. […] Also I 
consider the idea to ask the artist for ano-
ther name an interesting process of  indirect 
selection. I think it will be important to 
mention it as a process, but not specify the 
‘second’ choice, only declaring how the 
show has been built.’
 De Knokse vergadering had dus niet alleen 
een lijstje opgeleverd van kunstenaars die 
gevraagd zouden worden om deel te nemen 
aan Kunst in Europa na ’68 – vijftien in totaal: 
Art & Language, Joseph Beuys, Marcel 
Broodthaers, Stanley Brouwn, Daniel 
Buren, Hanne Darboven, Jan Dibbets, Braco 
Dimitrijevic, Barry Flanagan, Hans Haacke, 
Jannis Kounellis, Richard Long, Mario Merz, 
Panamarenko, Anne & Patrick Poirier. 
Tijdens de brainstorm was tevens de beslis-
sing genomen tot een hoogst originele bijko-
mende selectieprocedure: de vijftien door 
het werkcomité geselecteerde kunstenaars 
mochten zelf  ook een collega voordragen.
 Het tweede deel van het selectieproces ver-
liep echter niet van een leien dakje. De 
namen van de overige deelnemers konden 
alleen na tal van aanmaningen worden ver-
kregen. Het procedé was ook dermate bij-
zonder dat het op verzet van sommige kun-
stenaars stuitte. Stanley Brouwn weigerde 
iemand aan te bevelen. Mario Merz ant-
woordde wellicht nooit op de vraag om een 
collega voor te stellen. Gilbert & George, uit-
genodigd door Panamarenko, hielden tot 
enige maanden voor de opening van de ten-
toonstelling de boot af. Van hen zou uitein-
delijk slechts een werk uit een privéverzame-
ling de tentoonstelling halen. Op welke wijze 
Paolini geselecteerd werd, is een heus raad-
sel. Hoe moeizaam de tweede fase ook was 
verlopen, het resultaat van deze selectieron-
de was eveneens bijzonder geslaagd: naast 
Gilbert & George en Giulio Paolini, vervoeg-
den Christian Boltanski, Victor Burgin, Tony 
Cragg, The Red Crayola, Luciano Fabro, 
Hans-Peter Feldmann, Imi Knoebel, Gerry 
Schum, Ger van Elk, Jean-Luc Vilmouth en 

Gilberto Zorio zich bij de deelnemers. Heel 
veel namen van kunstenaars die door hun 
collega’s waren aangeduid, waren overigens 
onderwerp van gesprek geweest tijdens de 
Knokse vergadering van het werkcomité, zo 
blijkt uit Hoets schriftje waarin alle door de 
experts vernoemde kandidaten zorgvuldig 
werden vastgelegd.
 De betrokkenheid van het werkcomité bij 
de totstandkoming van Kunst in Europa na 
’68 hield niet op na de samenstelling van de 
lijst van vijftien kunstenaars. In een brief  
van 24 oktober 1979 werden de leden door 
Hoet gevraagd om suggesties te geven ‘i.v.m. 
praktische punten’ – een vraag waaraan 
sommige comitéleden gevolg gaven. Zo 
kwam Sandy Nairne met een voorstel voor 
de titel van de expo – een suggestie die lange 
tijd gevolgd werd, tot op het einde toch voor 
de titel Kunst in Europa na ’68 werd gekozen. 
In een gesprek met Leen Bedaux liet Jan 
Hoet trouwens verstaan dat de verwijzing 
naar 1968 op conto van Piet van Daalen 
mag worden geschreven: ‘Er valt te zeggen 
dat hij [Piet van Daalen] op het eerste 
moment de inspirator was voor de titel. Hij 
wilde stilstaan bij de studentenrevolte van 
’68, dat was immers voor ons allemaal een 
heel cruciaal moment waarop zo veel ver-
anderingen zijn geschied.’6 Deze toelichting 
van Hoet is des te aannemelijker als we het 
tentoonstellingsprogramma en de talloze 
artikels van Piet van Daalen bij de analyse 
betrekken. Reeds in de herfst van 1976 had 
hij de tentoonstelling Mei 1968 en wij in het 
Zeeuws Museum in Middelburg georgani-
seerd. Voor tal van teksten in tijdschriften 
en catalogi had hij onderzoek verricht naar 
de Parijse revolte en haar uitlopers buiten 
Frankrijk, zo ook naar bijvoorbeeld de Vrije 
Actiegroep Antwerpen en de alternatieve 
kunstruimte A 379089, eveneens in 
Antwerpen.
 Het werkcomité werd niet alleen gevraagd 
om verder na te denken over ‘praktische 
punten’. De leden werden ook verzocht een 
tekst in te leveren voor de catalogus. Wat de 
inhoud en de lengte van de bijdrage betreft, 
liet Hoet de comitéleden vrij: ‘Dat mag, zoals 
afgesproken tijdens onze bijeenkomst, een 
zeer persoonlijke en algemene tekst zijn 
over de kunst en het kunstgebeuren na 
1968 of  van de zeventiger jaren. Vanzelf-
sprekend kan elk auteur de lengte van zijn 
uiteenzetting bepalen.’ Hoet oogstte wat hij 
gezaaid had: de diversiteit van de teksten 
kon niet groter zijn, zowel kwalitatief  als 
kwantitatief. Zo koos Celant voor een zeer 
breedvoerige benadering in zijn tekst over 
de Italiaanse kunst na de Tweede Wereld-
oorlog, terwijl Geirlandt een tekst bijdroeg 
die de titel Bij wijze van pamflet kreeg. Zoals 

in vele van zijn andere teksten hield hij een 
pleidooi voor een autonoom Museum van 
Hedendaagse Kunst in Gent: ‘Dat wij ter 
gelegenheid van dit internationaal artistiek 
gebeuren lokale problemen aanraken en 
bepleiten kan vreemd lijken. Het doet noch-
tans geen afbreuk aan de geest van het 
gebeuren’, aldus de auteur. Meer nog dan 
tijdens het selectieproces kon elk comitélid 
in zijn bijdrage aan de catalogus zijn eigen 
accenten leggen, zonder veel bemoeienis 
vanwege de conservator van het Museum 
van Hedendaagse Kunst.
 Aan deze schets van de totstandkoming 
van de tentoonstelling Kunst in Europa na 
’68 en de naar aanleiding hiervan versche-
nen catalogus moeten twee conclusies wor-
den verbonden, die overigens door Hoet zelf  
reeds in diverse brieven waren getrokken. 
De eerste conclusie betreft de selectieproce-
dure, de tweede de inhoudelijke inzet van de 
expositie. In verband met de samenstelling 
van de deelnemerslijst kunnen we besluiten 
dat het auteurschap van Kunst in Europa na 
’68 collectief  was. Niet Jan Hoet persoon-
lijk, maar het werkcomité én de door hen 
aangezochte kunstenaars bepaalden de 
invulling van de tentoonstelling. In een 
brief  aan de comitéleden, de dato 24 okto-
ber 1979, alludeerde Hoet hier ook op. Hij 
schreef: ‘In elk geval zal niet worden afge-
weken van ons vooropgezet plan en van de 
grote lijnen die wij tijdens de comitéverga-
dering hebben uitgestippeld’, waarmee hij 
het gezamenlijke auteurschap van Kunst in 
Europa na ’68 in de verf  zette. In een inter-
ventie op de publieke televisie, voor het pro-
gramma Zomeragenda, verbond Hoet het 
collectieve auteurschap trouwens met de 
revolutionaire geest van 1968. Hij stelde 
letterlijk: ‘We hebben de tentoonstelling 
samengesteld volgens het concept van par-
ticipatie. We hebben toegestaan dat de vijf-
tien kunstenaars die door het comité wer-
den geselecteerd op hun beurt ook elk één 
extra kunstenaar kozen. Op die manier wer-
den de geselecteerde kunstenaars betrok-
ken bij de selectiefase en opbouw van de 
tentoonstelling.’
 De tweede conclusie – over de inhoudelij-
ke inzet van de expo – strekt zo mogelijk nog 
verder: in het specifieke geval van Kunst in 
Europa na ’68 zegt de wijze waarop de ten-
toonstelling tot stand kwam veel, zoniet 
alles over het programma ervan. Omdat het 
auteurschap gedeeld werd door de leden 
van het werkcomité en omdat het werkco-
mité het initiatief  deels uit handen gaf  aan 
de kunstenaars, was de tentoonstelling niet 
meer – maar ook niet minder – dan de 
nevenschikking van alle op die manier ver-
kregen kunstwerken. Door die werkwijze 
kón Kunst in Europa na ’68 simpelweg geen 
thema hebben. Kunst in Europa na ’68 was 
een conceptloze manifestatie. Hoet beves-
tigde dat trouwens in de brief  waarmee hij 
de kunstenaars uitnodigde voor de tentoon-
stelling. Op 12 juni 1979 schreef  hij bij-
voorbeeld aan Panamarenko: ‘De leden van 
het comité waren het volkomen eens om 
deze tentoonstelling niet onder een bepaald 
thema te doen doorgaan. Voorlopig werd 
alleen voor het volgende symbool gekozen: 
----- 68 ----- met als ondertitel in kleine 
druk: Kunst in Europa.’
 Het collectieve auteurschap van Kunst in 
Europa na ’68 was uitgemond in een ten-
toonstelling zonder ‘een bepaald thema’. Is 
dat problematisch? Het antwoord op deze 
vraag gaf  ik al weg bij het begin van deze 
tekst. In de eerste zin noemde ik de expo 
immers een ‘sleutelmoment in de naoorlog-
se geschiedenis van de levende kunst in 
België’. Zowel de lijst van de deelnemende 
kunstenaars als de door hen voorgestelde 
werken rechtvaardigen een dergelijke 
omschrijving. Maar was dat ook voldoende 
voor Hoet? Kon hij zonder blikken of  blozen 
aan de pers en het publiek vertellen wat hij 
eerder aan de genodigde kunstenaars had 
laten verstaan, namelijk dat het ging om 
een ‘tentoonstelling zonder een bepaald 
thema’? Dat bleek een brug te ver. In de eer-
ste zinnen van zijn bijdrage aan de catalo-
gus valt reeds het woord ‘thema’: ‘Deze ten-
toonstelling geeft een beeld van de diverse 
vernieuwende richtingen in de beeldende 
kunst, die zich omstreeks 1968 in Europa 
hebben gemanifesteerd en die de grenzen 
van de traditionele beeldende middelen 
hebben verruimd en/of  verlegd. Het thema 
is tevens gegroeid vanuit de overtuiging dat 
de accentverschuivingen en mentaliteits-
veranderingen op het maatschappelijk en 
intellectueel gebied en het geëngageerde kli-

maat dat daarmee samenhing (men denke 
aan mei ’68, de Praagse Lente en Berlijn 
’67) ook binnen de artistieke ontwikkeling 
hun weerspiegeling hebben gekend.’ Hoe 
weinig Hoet zich rekenschap gaf  van de 
hineininterpretierung waaraan hij zich in 
deze zinnen bezondigde, blijkt uit volgende 
constatering. Toen Hoet op vraag van 
Michel d’Ursel, Commissaris-Generaal van 
Europalia, in april 1979 gevraagd was om 
het concept van Kunst in Europa na ’68 op 
papier te zetten in functie van een subsidie-
aanvraag bij de Provincie Oost-Vlaanderen, 
had hij dat in precies dezelfde bewoordingen 
gedaan: ‘De bedoeling met deze tentoonstel-
ling is aan te tonen dat de maatschappelijke 
accentverschuivingen en mentaliteitsver-
anderingen die zich in 1968 hebben voor-
gedaan, ook hun weerslag en hun weerspie-
geling vonden in de Beeldende Kunst.’7 Dat 
stelde Hoet dus in april 1979, twee maan-
den voordat het werkcomité zou vergaderen 
in het Parkhotel van Knokke, waar resoluut 
gekozen werd voor collectief  auteurschap 
en voor een themaloze aanpak. Toen Hoet 
één jaar later zijn bijdrage aan de catalogus 
schreef, haalde hij zijn oude recept weer uit 
de kast alsof  er in tussentijd niets was 
gebeurd. Had het werkcomité niet beslist 
over de kunstenaars die mochten deelne-
men aan Kunst in Europa na ’68? Was het 
resultaat van dat selectieproces niet een 
themaloze tentoonstelling geweest? Voor 
zijn bijdrage aan de catalogus kopieerde 
Hoet zonder gêne de zinnen die hij vooraf-
gaand aan de bijeenkomst met de experts 
ten behoeve van een subsidieaanvraag op 
papier had gezet.

4.

Het fameuze schriftje van Jan Hoet omvat 
niet alleen het lijstje met de leden van de vier-
daagse vergadering in het Parkhotel in 
Knokke, en hun lijstjes met namen van kun-
stenaars die zij wilden voordragen. In het 
cahier zijn ook de agenda’s van de werkverga-
deringen opgenomen, zodat we weten dat op 
de tweede dag de ‘reconstructie van de perio-
de 68-79’ en het ‘distilleren van sleutelele-
menten’ op het programma stonden. Op de 
derde dag kwam het voorstel ter sprake om de 
kunstenaars te vragen een ‘nieuw’ werk 
naast een ‘historisch’ werk te presenteren.
 De grootste verrassing wacht ons echter 
op de bladzijde waarop Hoet een overzicht 
geeft van de keuzes van Piet van Daalen. 
Wat blijkt? De Middelburgse conservator 
had slechts vier kunstenaars voorgedragen 
– een pak minder dan de overige werkcomi-
téleden. Het lijstje van Hoet zelf  telde niet 
minder dan 36 namen, dat van Cladders 
31, dat van Nairne 30 en dat van Geirlandt 
25.8 Van Daalens namen waren deze van de 
kunstenaars Joseph Beuys, Robert Filliou, 
Stanley Brouwn en Art & Language – waar-
bij de werken van Beuys en Filliou volgens 
hem in de Sint-Pietersabdij, die van Brouwn 
en Art & Language in het museum moesten 
worden getoond. Hoet kwam in zijn schriftje 
tot de volgende samenvatting betreffende 
Van Daalens positie: ‘Hieruit ontstond de 
idee om te selecteren door alleen die kunste-
naars te kiezen welke door iedereen (elk lid 
van het comité) werden gekozen. Daaruit 
werden vijftien kunstenaars gelicht die dan 
op hun beurt elk één kunstenaar mogen 
toevoegen aan het geheel.’ De merkwaardi-
ge selectieprocedure werd aldus verbonden 
met de minstens zo idiosyncratische positie 
van Piet van Daalen, die aanvankelijk 
slechts vier kunstenaars wilde uitnodigen.
 In de genese van Kunst in Europa na ‘68 
speelde werkcomitélid Piet van Daalen dui-
delijk een zeer bijzondere rol. Ik citeerde 
reeds Jan Hoet, die aangaf  dat Van Daalen 
de inspirator was van de titel – voor wat de 
vermelding van het jaar 1968 betreft. Piet 
van Daalen was niet alleen belangrijk 
omdat hij de titel van de expositie sugge-
reerde en aan de basis lag van het bijzonde-
re selectieproces, maar ook omdat hij voort-
durend in contact stond met Hoet en 
verschillende ideeën aanleverde. Daarvan 
getuigen de talrijke brieven die Van Daalen 
aan Hoet richtte en die bewaard zijn geble-
ven in het archief  van het S.M.A.K. Ook 
Hoets aandeel in de correspondentie is 
bewaard gebleven (in tegenstelling tot de 
correspondentie met Germano Celant, 
waarbij we enkel over de brieven van de 
Italiaanse curator beschikken, niet over die 
van Hoet). Hoets brieven bevinden zich 
deels in het archief  van het S.M.A.K., en 

notitieschriftje van Jan Hoet met de namen van de 15 kunstenaars gekozen door het selectiecomité,  
en de door hen voorgedragen collega’s. © erven Jan Hoet
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deels in dat van de Vrije Universiteit 
Amsterdam en het Zeeuws Museum in 
Middelburg. Aan de hand van de brieven 
van de twee conservators kan niet alleen de 
totstandkoming van de tentoonstelling 
minutieus worden gereconstrueerd, maar 
ook de diverse ideeën die beide correspon-
denten met elkaar deelden. De briefwisse-
ling Hoet/van Daalen kan ons in de gele-
genheid stellen om het officiële – en 
problematische – betoog van Hoet over 
Kunst in Europa na ’68 in te ruilen voor een 
getuigenis die tot nu privaat was gebleven.
 Dat de contacten tussen Hoet en Van 
Daalen uitliepen op een bijzondere intellec-
tuele kruisbestuiving, stond bij hun kennis-
making reeds in de sterren geschreven. 
Niemand minder dan Joseph Beuys – niet 
zozeer de persoon, dan wel zijn kunst – was 
het bindmiddel tussen beide museumdirec-
teurs. Zoals ik reeds aangaf, had Piet van 
Daalen in 1970 een tentoonstelling van 
tekeningen van Joseph Beuys gerealiseerd 
in de Vleeshal in Middelburg. Het was pas de 
tweede monografische museale presentatie 
in Nederland die de Duitse kunstenaar te 
beurt was gevallen. Zeven jaar later, in 
1977, organiseerde Jan Hoet de eerste solo-
tentoonstelling van Beuys in een Belgisch 
museum. Het was deze tentoonstelling die 
Piet van Daalen naar België bracht, waarna 
hij een brief  richtte aan de samensteller 
ervan – een brief  die ik helaas niet heb kun-
nen traceren. Het antwoord van Jan Hoet 
op 7 november 1977 is wel bewaard geble-
ven: ‘Laat me toe u zeer hartelijk te danken 
voor uw opbeurende brief. Het doet me 
steeds wat wanneer iemand zeer goed ziet 
wat er gebeurt. Ik heb aan deze tentoonstel-
ling werkelijk met hart en ziel gewerkt. Ook 
voor mij is Beuys een fantastisch figuur. U 
spreekt van Dürer en ik voeg er nog Da Vinci 
bij en James Ensor, ondanks het besef  dat 
superlatieven zich altijd wreken. […] Alleen 
pioniers, en daar hoort u bij, behoren tot de 
slachtoffers. De anderen, o.a. ik, hebben 
hen, en niet alleen omwille van het slacht-
offer-zijn, daarom veel te danken. In de 
hoop mekaar eens te treffen, met vriende-
lijke groeten, Jan Hoet. N.B. Uw artikel over 
Beuys kende ik al van vroeger. Proficiat! 
Moedig (1970), eenvoudig en duidig [sic]’.
 Reeds in diezelfde maand – november 
1977 – benaderde Hoet zijn Middelburgse 
collega opnieuw om met hem van gedach-
ten te wisselen over ‘een grote tentoonstel-
ling in 1980’. Terwijl Piet van Daalen al 
ideeën voor die ‘grote tentoonstelling’ 
begon te spuien in brieven aan Hoet – met 
name over environments van Servie Janssen 
en de Manico Group – was het nog steeds 
niet tot een ontmoeting tussen de twee con-
servators gekomen. Daarvoor was het 
wachten tot begin maart 1978, toen Hoet 
eindelijk tijd vond om naar Middelburg te 
reizen. Een week na Hoets bezoek richtte 
Van Daalen een brief  aan zijn Gentse colle-
ga: ‘Nu weten we ook hoe we eruit zien! Heb 
nagedacht over de tentoonstelling voor 
1980, en voorlopig vraag ik [me] af  of  we 
de mogelijkheid zouden overwegen van een 
thema te bepalen, waarrondom dan de 
kunstenaars hun bijdrage zouden kunnen 
leveren. Als thema zou kunnen zijn: ‘zijn 
buiten ruimte en tijd’. Dat heeft het voordeel 
(omdat het moeilijk is), dat alleen diepgaan-
de kunstenaars eraan meedoen, de anderen 
vallen vanzelf  af  omdat ze niet weten wat 
ermee te doen!! Als tweede mogelijkheid, 
aansluitend op dit thema, denk [ik] aan de 
idee de kunstenaars anoniem te laten mee-
doen. Om goed duidelijk te maken dat het 
gaat om hun ideeën en niet om henzelf. Het 
zou nl. toch belangrijk zijn het traditioneel-
geworden tentoonstellingsidee op te blazen 
en te vervangen door iets wat veel verder 
gaat.’ De voorstellen typeren Van Daalen 
ten voeten uit. Zijn belangstelling ging uit 
naar kunstenaars die de zoektocht naar het 
hogere, het transcendente niet uit de weg 
gingen. Maar evengoed was hij geïnteres-
seerd in een politieke vertaling van zijn filo-
sofische inzichten. Het zou Van Daalen in 
1977 verleiden tot de zogenaamde 
Tentoonstelling van niets in het Zeeuws 
Museum, alwaar inderdaad niets te zien 
was, afgezien van een oosterse uitspraak – 
en die luidde: ‘vorm is niet verschillend van 
leegte, leegte is niet verschillend van vorm, 
vorm is leegte en leegte is vorm’.
 Hoe reageerde Hoet op Van Daalens voor-
stellen? Enthousiast, er is geen ander woord 
voor zijn repliek te bedenken. In een brief  
van 23 maart 1978 schreef  hij: ‘En toch 
geef  ik U al direct een antwoord op uw brief  

van 16 maart 1978. Eerst en vooral om U te 
danken voor het hartelijk onthaal te 
Middelburg, daarnaast ook omdat U zo 
intens doordenkt op het project van 1980. 
Een thema dringt zich onmiddellijk op. Dit 
kan ons enorm helpen bij de keuze van de 
deelnemende kunstenaars. ‘Zijn buiten 
ruimte en tijd’ lijkt me dan ook een schitte-
rend vertrekpunt. Wat de anonimiteit 
betreft, dit lijkt me een zeer revolutionaire 
gedachte die normaal gezien zou moeten 
samenvallen met de démarche die veel kun-
stenaars van vandaag zich toeëigenen. Dit 
strookt tevens met de geest waarin wij de 
Europese kunst aan nieuwe perspectieven 
willen mee helpen. In elk geval pleit ik steeds 
voor een niet historische-analytische-
wetenschappelijke benadering of  een al te 
rationele houding tegenover de kunst, maar 
het wordt tijd dat men opnieuw de zaken op 
menselijke en daarom niet minder door-
dringende wijze gaat beschouwen. In mijn 
brief  aan Johan Cladders heb ik ook al voor-
gesteld om in het begin van de maand mei te 
Gent of  te Brussel een eerste bijeenkomst te 
beleggen. Een paar dagen terug zag ik het 
werk van een Brusselse kunstenares, Una 
Maye genoemd, die met haar laatste werk 
een kleine introductietentoonstelling had in 
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel 
en dat mij zeer erg beviel. Ik hoop U binnen-
kort de nodige documenten daarvan te kun-
nen toesturen.’ Het thema ‘Zijn buiten 
ruimte en tijd’ en de soft humanistische 
environments van kunstenares Una Maye: 
het mag duidelijk zijn dat beide heren nog 
een heel eind af  te leggen hadden!
 De in de brief  aangekondigde ontmoeting 
vond uiteindelijk op 12 juni 1978 plaats in 
het Museum van Hedendaagse Kunst te 
Gent. Johannes Cladders was verhinderd. 
Naast Piet van Daalen waren tevens Karel 
Geirlandt en Jean-Pierre Van Tieghem van 
de partij. Het was de start van het werkco-
mité in embryonale vorm. Voorafgaand aan 
de bijeenkomst had Johannes Cladders een 
tentoonstellingsconcept doen toekomen bij 
zijn collega’s. Het plan droeg de titel 
Europeans corresponding in Gent en omvatte 
allerlei varianten, waarbij de centrale idee 
was dat bijdragen van negen of  meer leven-
de Europese kunstenaars rond werken van 
één of  meerdere overleden kunstenaars 
zouden worden verzameld. Van de ideeën 
van Johannes Cladders kwam niets in huis.
 Wat de ontmoeting tussen Hoet, Van 
Daalen, Geirlandt en Van Tieghem wél ople-
verde, is niet bekend. Uit een brief  van Piet 
van Daalen, de dato 3 januari 1979, ruim 
een half  jaar dus na de bijeenkomst in het 
Museum van Hedendaagse Kunst, kan wel 
worden afgeleid dat de leden van het embry-
onale werkcomité elkaar nog ontmoetten 
om over de ‘grote tentoonstelling van 1980’ 
te spreken: ‘’s Nachts in bed lig ik er vaker 
over te denken, het gaat zo snel, de tijd! Soms 
denk ik wel eens of  het ook spannend zou 
zijn als ieder van ons een bepaald deel voor 
zijn rekening nam, uiteraard binnen een 
bepaalde context. Dat zou het voordeel heb-
ben dat we minder intensief  zouden hoeven 
te vergaderen en we alleen aan jou als hoofd 
van de organisatie zouden moeten vragen of  
het kàn, respectievelijk màg!’ Van Daalens 
ingrijpende voorstel haalde het evenmin, 
wat hem er niet van weerhield om de ene 

brief  na de andere aan zijn Gentse kompaan 
te richten. In de ene brief  stelde hij voor de 
Franse Fluxuskunstenaar Robert Filliou bij 
de expo te betrekken, in een andere sugge-
reerde hij de naam van een andere 
Fluxuskunstenaar, George Brecht, en kwam 
hij terug op zijn eerdere voorstel om de ten-
toonstelling aan een thema op te hangen, 
namelijk ‘hoe Leven en Dood zich tot elkaar 
verhouden’. In een daaropvolgende brief  
verbond hij dat thema met ‘de crisis in Beuys’ 
leven omstreeks 1955’ die voor Van Daalen 
gelijkenissen vertoonde met een kantelmo-
ment in het oeuvre van Anton Heyboer. Van 
Daalen voelde zich duidelijk zeer betrokken 
bij ‘de grote tentoonstelling’, al schoten zijn 
ideeën werkelijk alle richtingen uit.
 In een ongedateerde brief, die in ieder 
geval vóór 9 maart 1979 door Jan Hoet aan 
Piet van Daalen werd gericht, reageerde de 
Gentse museumconservator als volgt op van 
Daalens brievensalvo: ‘Mijn temperament 
drijft me telkens opnieuw naar zovele aan-
vragen en initiatieven tegelijk dat ik niet in 
staat ben om je direct te antwoorden. Toch 
zit ik ook telkens te denken aan die 
Europaliatentoonstelling. Nu eens zie ik 
klaar maar dan weer zit ik boordevol twijfels, 
ja zelfs angstig om zo’n opdracht tot een 
goed einde te brengen. […] G[ermano] 
Celant [gaf] me de raad de tentoonstelling te 
confronteren met een historisch gedeelte. U 
ziet, het wordt geen gemakkelijke opgave. 
Bovendien heb ik sterk de indruk dat, wil 
men verder gaan dan ‘de kunst na 68’ ‘in 
Europa’ als thema, een diepzinnig thema, ja 
fundamenteel thema als ‘leven en dood’ 
toch door zo weinig kunstenaars kan gerea-
liseerd worden. Jawel! Beuys en Filliou! Maar 
dan? Misschien ook Kounellis en Merz. Maar 
daarnaast? Is het geen te omvattend thema 
als uitgangspunt? Dit thema kan ons onein-
dig ver brengen. Tenslotte gaat alle belang-
rijke kunst daarover. Maar is het dan nog 
duidelijk? Ik ben daarom eerder voorstander 
van een thema op een vanzelfsprekende 
wijze uit de kunst zelf  te laten groeien. Mag 
de kunst wel dienen om een thema te illus-
treren? Op die manier meen ik uiteindelijk te 
moeten opteren voor de gemakkelijkst voor 
de hand liggende oplossing nl. zou het niet 
interessant zijn om zoveel mogelijk margi-
nale persoonlijkheden naar voor te brengen 
die beantwoorden aan onze persoonlijke, 
subjectieve smaak en daarnaast of  daarbin-
nen toch een thematentoonstelling te ont-
wikkelen zoals u voorstelde, m.a.w. meer 
dan 1 probleem stellen in een zelfde gebeu-
ren. Ofwel. Wat denkt ge ervan om de ten-
toonstelling zo op te vatten dat we binnen 
een betrekkelijk interessant, maar toch 
tamelijk uitgebreid overzicht na ’68 één 
thema of  verschillende thema’s [inbou-
wen]? Er is immers voldoende ruimte en 
plaats voor deze tentoonstelling voorzien, 
wat niet noodzakelijk een sterk ponerende of  
imperialistische kunst veronderstelt. Wel 
integendeel. We zouden de deelnemende 
kunstenaars immers heel pertinent kunnen 
wijzen op de betekenis van de eenvoud 
(spaarzaamheid – economische crisis).’ Iets 
meer dan een jaar voor de opening van 
Kunst in Europa na ‘68 tastte Hoet duidelijk 
nog in het duister omtrent de invulling van 
de ‘grote tentoonstelling’. De suggesties die 
Piet van Daalen vervolgens opperde, waren 

ook niet van dien aard om de zaak te bespoe-
digen. Alle heil moest komen van een bijge-
spijkerd werkcomité dat op het einde van 
mei 1979 in Knokke bij elkaar kwam. De 
rest is geschiedenis: de werkcomitéleden 
bereikten eensgezindheid over vijftien 
Europese kunstenaars, die op hun beurt de 
kans kregen een collega uit te nodigen.
 Had Jan Hoet zelf, alleen, Kunst in Europa 
na ’68 kunnen maken? Op basis van de cor-
respondentie tussen Van Daalen en Hoet 
zou ik geneigd zijn deze vraag negatief  te 
beantwoorden. Zoals uit de ongedateerde 
brief  blijkt, hinkte Hoet in veel opzichten op 
te veel gedachten. Een thema of  geen 
thema? Eén thema of  meerdere thema’s? 
Indien de keuze zou vallen op een themati-
sche benadering, hoe moest dat onderwerp 
– of  dat geheel aan onderwerpen – dan wor-
den bepaald? Een tentoonstelling met kunst 
alleen of  met een documentaire afdeling? 
Vier kunstenaars, vijftien, achtentwintig of  
veertig? En welke kunstenaars: Jan Dibbets 
of  Servie Janssen? Giulio Paolini of  
Francesco Clemente? A.R. Penck of  Hanne 
Darboven? Zoals Hoet zelf  aangaf: hij zat 
boordevol twijfels. Is dat een schande? 
Hoegenaamd niet, zeker niet als die twijfels 
productief  kunnen worden gemaakt en 
aanleiding geven tot een elegante oplossing, 
zoals de samenstelling van een werkcomité 
dat bestond uit een aantal door de wol 
geverfde experts. Het was helemaal niet 
schandelijk dat Hoet zich omringde met 
mensen met ideeën, al staat dat beeld van de 
weifelende tentoonstellingsmaker in schril 
contrast met het imago dat hij vooral nadien 
van zichzelf  de wereld in heeft gestuurd.
 Kwalijk daarentegen was de manier 
waarop hij de expositie nadien, om te begin-
nen in de catalogus, heeft pogen te slijten. 
Ook in de media verspreidde hij ideeën over 
de tentoonstelling die eenvoudigweg fout 
waren. Zo gaf  hij in het reeds vermelde pro-
gramma Zomeragenda, uitgezonden op de 
dag van de opening van Kunst in Europa na 
’68, twijfelachtige commentaar op het werk 
van Marcel Broodthaers, en wel in twee 
opzichten. Een eerste probleem betrof  het 
feit dat Hoet schaamteloos plaats had geno-
men in Broodthaers’ installatie L’entrée de 
l’exposition (1974), een werk dat uit een 
aantal palmbomen en vijf  tweedimensione-
le stukken bestaat. Tijdens de opbouw van 
de tentoonstelling waren er problemen 
gerezen tussen Broodthaers’ weduwe, 
Maria Gilissen, en Jan Hoet. Gilissen had 
geëist dat L’entrée de l’exposition in een zaal 
zonder werk van een andere kunstenaar 
zou worden opgesteld. Hoet had daarmee 
ingestemd, maar toen Daniel Buren een 
werk op de binnenkant van de deurposten 
wilde installeren, was hij daar eveneens 
mee akkoord gegaan. Het was voldoende 
reden voor Gilissen om L’entrée de l’exposition 
terug te trekken en te vragen om ook alle 
andere werken van Broodthaers naar het 
depot te brengen.9 Dit alles was gebeurd nog 
voor Kunst in Europa na ’68 openging. Hoe 
kon het dan dat Hoet tussen Broodthaers’ 
palmbomen stond? Hoets weigering om de 
palmbomen te verwijderen – zelfs weken na 
de opening stonden ze nog in de tapijtenzaal 
van het Museum voor Schone Kunsten – 
kwam hem op dreigende brieven van een 
door Maria Broodthaers onder de arm geno-
men advocaat te staan. Wat was Hoets reac-
tie op de aanklacht van J.P. Merckx, de 
raadsheer van Maria Gilissen? ‘Toen 
Mevrouw Maria Gilissen-Broodthaers, op 
grond van haar door u vermeld bezwaar, de 
deelneming van Marcel Broodthaers aan de 
tentoonstelling weigerde, zijn de palmbo-
men gewoon als palmbomen in de grote 
erezaal van het museum blijven staan. 
Indien men ervan uitgaat dat elke palm-
boomsituatie zich met een werk van Marcel 
Broodthaers identificeert, dan betekent elke 
gestreepte zeildoek een werk van Daniel 
Buren en dan zou men onmiddellijk alle 
palmbomen uit het museum van de Frick-
Collection in Washington moeten verwijde-
ren’, liet Hoet weten aan de advocaat van 
Maria Gilissen. Dat de Frick-Collection in 
New York gevestigd is, is overduidelijk het 
kleinste foutje in Hoets redenering… Zijn 
deontologie liet in ieder geval te wensen 
over.
 Dat Hoet tussen Broodthaers’ palmbo-
men stond, terwijl die al lang hadden moe-
ten zijn geëvacueerd, was één probleem. 
Het andere had te maken met wat hij voor 
de camera’s van de openbare omroep over 
het werk van Broodthaers vertelde. Ik citeer: 
‘Ik hou van dit werk van Marcel Broodthaers 

Marcel Broodthaers

de palmbomen die deel uitmaakten van L’Entrée de l’Exposition van Marcel Broodthaers, 1974  
(zaalzicht ‘Kunst in Europa na ’68’, 1980). Foto: Michiel Hendryckx
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en in het bijzonder van deze palmbomen die 
in dit museum voor oude kunst, omgeven 
door tapijten en oude schilderijen enigszins 
leven brengen. En dit met groot respect voor 
het begrip ‘museum’, aansluitend bij de 
architectuur van dit museum, en aanslui-
tend bij de opvattingen die wij over het 
museum hebben gehad in de 19e eeuw.’ 
Volgens Hoet brachten de palmbomen dus 
leven in het museum! In zijn ogen bracht 
Broodthaers met L’entrée de l’exposition een 
respectvolle hommage aan de 19e-eeuwse 
opvattingen over het museum! Hoets uit-
eenzetting kon niet meer haaks staan op 
wat er in 1968 precies op het spel stond 
toen Marcel Broodthaers eerst meewerkte 
aan de bezetting van het Paleis voor Schone 
Kunsten, en er zich daarna uit terugtrok om 
in zijn eigen woning, in de Boomkwekerij-
straat in Brussel, met zijn Musée d’art moder-
ne, Département des Aigles, Section XIXe siècle 
van start te gaan. Broodthaers’ Musée en 
ook L’entrée de l’exposition zijn eminent kriti-
sche werken – zij het elk op een eigen wijze. 
Met L’entrée de l’exposition demonstreert 
Broodthaers hoe eenvoudig het is om de 
meeste kritische kunstwerken – hier verte-
genwoordigd door zijn eigen maaksels, die 
hij voor L’entrée de l’exposition recycleerde – 
te neutraliseren. De palmbomen brengen 
geen leven in het museum; ze staan inte-
gendeel voor de dood die elk institutioneel 
kader over de kunst afroept – zonder overi-
gens te suggereren dat er een uitweg uit die 
impasse is. Die scherpe angel – zo intens 

verbonden met de gebeurtenissen van 1968 
– haalde Hoet op de Belgische televisie in 
enkele seconden uit het werk van 
Broodthaers. Voor de twijfelende museum-
directeur in de correspondentie met Piet 
van Daalen kan je nog sympathie opbren-
gen, voor de onwetende conservator niet.10

5.

Bij wijze van epiloog sta ik nog stil bij twee 
evenementen die in het kader van Kunst in 
Europa na ’68 plaatsvonden en waarin 
opnieuw een glansrol was weggelegd voor 
Piet van Daalen en Jan Hoet. De eerste was 
een zogenaamde volle-maanhappening, de 
tweede een loopcross.
 Nauwelijks enkele maanden nadat het 
werkcomité ‘de vijftien’ had geselecteerd, 
kwam Piet van Daalen bij Jan Hoet aanzet-
ten met wat hij zelf  ‘een erg vreemd idee’ 
noemde. Op 14 augustus 1979 zette hij zijn 
voorstel in een brief  uiteen. Hij wilde ‘rond 
27 juli en rond 26 augustus (en misschien 
nog een keer halverwege) met mensen die 
daarvoor voelen +/- 11 uur ‘s avonds +/- 
één uur naar de volle maan […] kijken.’ 
Verder schreef  hij: ‘Ik dacht: we kunnen dat 
heel simpel op de voordeur aankondigen, en 
dan hoeft ‘t verder niks met de tentoonstel-
ling te maken te hebben. […] Dat is erg rust-
gevend.’ Nauwelijks vier dagen nadat Van 
Daalen zijn brief  aan Hoet had bezorgd, 
kreeg hij al antwoord van zijn Gentse con-
frater: ‘Uw ‘vreemd idee’ betreft het dialoog 
[sic] op 27 juli en 26 augustus 1980 met de 
volle maan is werkelijk een reuzeidee. Het 
stemt trouwens volkomen overeen met het 
streven met [sic] deze tentoonstelling naar 
eenvoud en ontdekking.’ Piet van Daalen 
vatte het kijken naar de volle maan vooral 
op als een meditatieoefening, voor Hoet 
waren de eenvoud en de ontdekking oog-
merken van de happening. Maar net als zijn 
eerdere voorstel om ‘de kunstenaars ano-
niem te laten meedoen’ aan de tentoonstel-
ling verbond Van Daalen aan het evene-
ment een politieke boodschap. Ik citeer uit 
een brief  van 29 oktober 1979: ‘Mag ik nog 
een suggestie doen voor de catalogus? Dat is 
om eens een keer niet bij alle kunstenaars 
hun lijsten met tentoonstellingen en hun 
hele prestatienummer-lijst op te nemen. 
Want ‘t moet toch geen prestige-tentoon-
stelling zijn maar ook kunstenaars bezig te 
laten zijn als vlinders op de rok van het uni-
versum! Daarom is toch ook bedoeld die ‘full 
moon day’ zoals je het heel poëtisch hebt 
genoemd.’ Hoet stemde in met Van Daalens 
voorstel. In de catalogus zouden de kunste-
naars enkel met naam worden vernoemd; 
geen enkele biografische notitie en geen 
overzicht van tentoonstellingen of  kunst-
kritische documentatie werden opgenomen 
– terwijl die nochtans in zeer ruime mate 
klaarlagen; de educatieve dienst van het 
M.H.K. had er bijzonder veel Latijn in gesto-
ken. Het moge het finale bewijs zijn van de 
impact die Piet van Daalen op Kunst in 
Europa na ’68 heeft gehad.
 De twee ‘full moon days’ vonden plaats, 
zoals Van Daalen het gepland had. Overdag 
zou er eerst een ‘oefening’ plaatsvinden in 
het Sint-Pietersstation, ‘s avonds zou er dan 
gekeken worden naar de volle maan. In het 
station ging het om een zogenaamde ver-
traagde loopoefening zodat je ‘vanuit een 
verdiepte aandacht anders reageert op alles 
om je heen’. In een latere brief  verduidelijk-

te Van Daalen nogmaals zijn bedoelingen: 
‘Dan heb je eerst het drukke-mensen-
gebeuren, en dan de natuur. Als dàt niet 
kalmerend werkt dan weet ik ‘t niet meer.’
 Aan de eerste maanhappening op 27 juli 
1980 nam Jan Hoet deel, naar verluidt ook 
ex-galeriste Anny De Decker en filosoof  
Benoit Angelet. Bij de tweede maanhappe-
ning op 26 augustus 1980 op het Sint-
Pietersplein bleef  Hoet afwezig zodat Van 
Daalen zich genoodzaakt zag daarvan ver-
slag te doen in een brief: ‘de 2° maankijkerij 
[is] gisteren zéér goed verlopen: 6 (jonge) 
mensen, waarvan 2 uit Leuven (!): je ziet, de 
actieradius breidt zich uit! 3 hielden het een 
half  uur vol, de andere 3 (w.o. Leuven) ble-
ven doodstil zitten. Heel wat een ander gezel-
schap dan vorige keer: iedereen (of  bijna) 
begreep de serieuze bedoeling!’ Hoet zag 
geen graten in het minstens buitenissig te 
noemen evenement van Piet van Daalen. Hij 
had de ‘maankijkerijen’ niet alleen op het 
programma gezet van Kunst in Europa na 
‘68; ook nadien bleef  Hoets vertrouwen in 
de zonderlinge ideeënwereld van Piet van 
Daalen intact. Ten bewijze daarvan: in 1981 
benaderde hij zijn Middelburgse collega om 
een bijdrage te leveren aan een catalogus 
over de Amerikaanse kunstenaar James Lee 
Byars. De solo van Byars werd op het laatste 
nippertje geannuleerd en van de catalogus 
kwam dus niets in huis, maar Hoets uitnodi-
ging aan Van Daalen is het onomstotelijke 
bewijs van het ongeschonden vertrouwen in 
zijn Middelburgse confrater.
 Het tweede evenement, dat in het kader 
van Kunst in Europa na ‘68 door Jan Hoet zelf  
georganiseerd werd, was een loopcross op 26 
juli 1980, ‘voor niet aangeslotenen bij een 
athletiekbond’. De wedstrijd loodste de lopers 
– Jan Hoet en Joan Vandenhoute (directeur 
van de Dienst Monumentenzorg en Stads-
archeologie) op kop – van het Gravensteen 
door de Sint-Pietersabdij en door het 
Museum voor Schone Kunsten tot in de 
hemicyclus van het museum, op de ‘grens-
lijn’ van het M.S.K. en het Museum van 
Hedendaagse Kunst. De sportievelingen kre-
gen dus de kans om door een deel van de ten-
toonstelling Kunst in Europa na ’68 te cros-
sen! Een ronduit hallucinante vertoning. Het 
was welbeschouwd een geluk bij een ongeluk 
dat Broodthaers’ L’entrée de l’exposition tegen 
die tijd uit het museum verwijderd was! Een 
krant rapporteerde: ‘Twee lopers bereikten 
de laatste rechte lijn in het Museum voor 
Hedendaagse Kunst. Rakelings naast de 
Ming-vaas trachtte de een de andere te over-
troeven midden de Schone Kunsten, maar 
aan de aankomstlijn (de grens Schone en 
Hedendaagse Kunsten) flitsten ze gelijk over 
de lijn. De aankomstrechters schonken hen 
beiden de eretitel. […] Jan Hoet hoopt dat de 
cross een traditie wordt.’
 Een klassieker is de loopcross van het 
Gravensteen naar het Museum van Heden-
daagse Kunst nooit geworden, maar met 
deze eerste buiging naar het ‘gewone volk’ 
had Hoet definitief  de smaak te pakken.
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 1  Bij het schrijven van deze tekst heb ik 
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en mijzelf  in het S.M.A.K. op 1 februari 2015.

 4  Bart Verschaffel reikte deze suggestie aan 
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 7  Haast onmiddellijk na de solotentoonstelling 
van Joseph Beuys in het Museum van 
Heden  daagse Kunst (6 oktober – 11 december 
1977) vatte Jan Hoet het plan op om een 
tentoonstelling te realiseren in het kader van 
de volgende editie van Europalia, die in 1980 
gewijd was aan België, naar aanleiding van het 
150-jarige bestaan van het land. In een brief, 
d.d. 10 maart 1978, schreef  Hoet aan Michel 
d’Ursel, Directeur-Generaal van Europalia: ‘Als 
thema suggereer ik ‘Europa’ als hoofdtitel, en 
‘Europa en België in Europa, kunst na 1968’ 
als ondertitel. In elk geval stel ik alles in het 
werk om van het Gentse Stadsbestuur de 
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Europa, nl. de heer P. van Daalen uit 
Middelburg (Ndl.) en dr. Johan Cladders van 
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Daniel Buren hadden, gaf  de Franse kunste-
naar zijn visie op de gang van zaken, zie: 1980: 
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Kunst in Europa na ’68, in: De Witte Raaf,  
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opgenomen in Daniel Buren, Les Ecrits 
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Centre National des arts plastiques/
Flammarion, 2013.

 10  Het was niet de laatste keer dat Hoet een 
kritische demarche van een kunstenaar die 
aan een door hem georganiseerde tentoonstel-
ling deelnam, tenietdeed. In De langste dag, de 
livetelevisieuitzending die Jef  Cornelis in 1986 
naar aanleiding van de opening van Chambres 
d’amis realiseerde, verkondigde Hoet over  
Le Décor et son Double van Daniel Buren het 
volgende: ‘En hier komen we dus in het 
Museum voor Schone Kunsten dat wij ook 
geconfronteerd hebben met hedendaagse kunst 
en zo is er een kunstenaar die aangetoond heeft 
dat Chambres d’Amis geen tentoonstelling is 
tegen het museum, dus zich niet wil profileren 
tegen het museum, maar eigenlijk gegroeid is 
vanuit het museum en alleen wil aantonen dat 
het museum zijn uitstraling zoekt te realiseren 
in de stad.’ Burens versie van de feiten is precies 
het omgekeerde, zie: Koen Brams, Een 
tentoonstelling is een plaats om tentoon te stellen. 
Interview met Daniel Buren, deel 2, in: De Witte 
Raaf nr. 50, juli-augustus 1994, tevens 
opgenomen in: Cahier #3, semestriële 
publicatie van Witte de With, Rotterdam, 
voorjaar 1995, en in: Daniel Buren, Les Ecrits 
1965-2012, volume 1: 1966-1995, Paris, 
Centre National des arts plastiques/
Flammarion, 2013.

Met dank aan Tim Heirman (erven Rony 
Heirman) en Michiel Hendryckx voor het 
beeldmateriaal. 

Collectieonderzoek III: Kunst in Europa na 
’68, nog tot 15 maart 2015 in het S.M.A.K., 
Citadelpark, 9000 Gent (09/2240.76.01; 
www.smak.be).

‘Volle Maan Project’, een uur kijken naar de volle
maan, activiteit in het kader van ‘Kunst in Europa 

na ’68’op initiatief  van Piet van Daalen, zondag 27 juli 
1980. Bovenaan v.l.n.r.: Jan Hoet, Piet van Daalen en 

een derde persoon. Onderaan: Jan Hoet kijkend naar de 
maan. Foto’s: Michiel Hendryckx

Looptocht van het Gravensteen naar het Centrum voor Kunst en Cultuur en het Museum van Hedendaagse Kunst, activiteit in het kader van ‘Kunst in Europa na ’68’,  
zaterdag 26 juli 1980. Foto: Rony Heirman
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 6 rue St-Georges: Alice Neel 
  27 February – 11 April 2015

  Sterling Ruby ECLPSE 
  24 april – 23 mei 2015

 107 rue St-Georges: Sterling Ruby SCALES

  24 april – 23 mei 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

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

mrt × juni 2015
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

Tentoonstellingen zo. 29.03 > za. 13.06.2015
Openingsevent za. 28.03.2015 × 2000

solotentoonstellingen

StijN vaN dorpe
ideologie aUB! een denkmodel

dimitri 
vaNgrUNderBeek
dealing with ordinary Form

mer. Station 8

adriaaN verwÉe
Tentoonstelling zo. 19.04 > za. 13.06 2015
Openingsevent za. 18.04.2015 20:00

solotentoonstelling

eleNi kamma
oh, for some more amusement!

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

gesloten op feestdagen

v.u.: Sofie Dederen,  
Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee

Print art centre & residenties
Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee, BE

www.fransmasereelcentrum.be

manor Grunewald presenteert een reeks 
schilderijen die geïnspireerd zijn op foto’s van 
gerechten uit een oud kookboek. Wat aanvan-
kelijk op een detail leek, wordt uitvergroot. Het 
vervreemdt van zijn oorspronkelijke context, 

verschijnt op en onder de verf en wordt 
vervolgens terug ingepakt. Een filmscript van 
dirk elst fungeert als begeleidende tekst en 
verschijnt tussen de schilderijen. Opening met 
presentatie om 16u tijdens Print art fair.

WHAT’S THE  TRICK, RENNIE?
TEnTOOnSTElling  MANOR GRUNEWALD & DIRK ELST

zELDEN ONTGAAT 
vERbEELDING 
HAAR EERSTE DRUK

Prints, artist books, interviews, tentoonstelling, 
tattoo editie, performance, boekpresentaties  
en concert.

Zondag  
29 maart 2015  

vanaf 13u

Pelican Avenue 
Katrin Kamrau 
Roeland Tweelinckx 
gert Verhoeven 
Risiko Press 
Tom liekens 
Milan 

Warmoeskerken 
Andrea galiazzo 
lieven Segers 
Dennis Tyfus 
Evelin Brosi 
niCC 
MER Publishers 
Wouter Huis 
Sylvie De Meerleer 
MOREpublishers 
Karen Vermeren 
lodewijk Heylen 
Haas en gaai 

(Ward Zwart  
& ignace Cami)

greet Billet 
Objets Minces 
lise Duclaux 
Emma Thyssen
Johan gelper 
Bruno Vandenberghe 
Yiannis 

Papadopoulos
garage64
Dieter Durinck 
lucie Renneboog 
Conny Kuilboer 
gerbrand Burger 
Kato Six 
la Houle 
Emmanuel Van Hove 
Antinanti Uitgeverij 
Ronald 

Van de Sompel  
& Elke Couchez

Manor grunewald 
Dirk Elst 
Elko Blijweert

Zondag 29 maart — Woensdag 15 mei 2015

Art Brussels, Booth 1C-17, 25 – 27 april 2015
Frieze New York, Booth B44, 14 – 17 mei 2015



Ondertussen

meerdere galeries een bijdrage leveren. Dit jaar wordt er de 
sectie DISCOVERY aan toegevoegd, met zestien galeries die 
minder bekende, opkomende kunstenaars vertegenwoordi-
gen. Gelijktijdig met Art Brussels, van 24 tot 27 april, pre-
senteert POPPOSITIONS vanuit een kritische positie een 
experiment met het format van de kunstbeurs. De vierde edi-
tie vindt plaats in een voormalig postkantoor aan het kanaal 
in Brussel, onder het adagium van Fluxus-kunstenaar 
Robert Filiou ‘Whatever you think, think something else. 
Whatever you do, do something else’. De tienduizend vier-
kante meter kantoorruimte zal tijdelijk bezet worden door 
internationale galeries en hybride kunstruimtes. (artparis.fr, 
artcologne.de, artbrussels.com, poppositions.com)

ARTtube breidt uit. Het onlinevideokanaal ArtTube is 
vernieuwd en meteen ook uitgebreid met vijf  nieuwe part-
ners. ARTtube startte in 2009 als samenwerking tussen 
Het Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA in Antwerpen, 
Gemeentemuseum Den Haag, De Pont in Tilburg en 
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Later slo-
ten Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam, Centraal 
Museum Utrecht en Museum Jan Cunen in Oss aan. Nu 
komen daar ook nog Frans Hals Museum/De Hallen 
Haarlem, Groninger Museum, Middelheimmuseum in 
Antwerpen, Museum De Lakenhal en Willem II Fabriek 
’s-Hertogenbosch bij. Op de site zijn meer dan vijfhonderd 
video’s te zien over kunst en design. De site trekt elke maand 
gemiddeld 20.000 unieke bezoekers. (arttube.nl)

Sandberg. Call for Applications 2015. Tot 1 april kun-
nen studenten bij het Fine Arts department van het 
Sandberg Instituut een voorstel indienen voor het volgen 
van een opleiding die bij hun artistieke praktijk aansluit. 
Meer info via www.sandberg.nl.

Nieuwe kunstruimte City Art Rotterdam. In oktober 
vorig jaar opende kunstenaar Chris Ripken in Rotterdam-
Noord een tentoonstellingsruimte in zijn zeer ruime atelier 
aan de Insulindestraat. Daar heeft hij een permanente expo 
met eigen werk, maar biedt hij ook een podium aan gast-
kunstenaars uit uiteenlopende disciplines. Onder meer 
Anuska Oosterhuis en André Korevaar hadden er tentoon-
stellingen. Tot 2 april is er nieuw werk van Dik Box te zien, 
een installatie met een serie uiterst lichte objecten.  
(cityartrotterdam.nl)

15e Kunstboekenbeurs Gent. Op zo 26 april van 9 tot 
18u vindt in Gent op het Jan Hoetplein de 15e Kunstboeken-
beurs plaats. De beurs richt zich specifiek op bibliofiele uit-
gaven over plastische kunsten, fotografie en film, literatuur 
en poëzie, muziek, typografie en boekbinden. Meer info via 
willem.drijvers@gmail.com.

Wissels
Saskia Bak gaat van Friese Musea naar Museum 
Arnhem. Kunsthistorica Saskia Bak vertrekt per 15 mei als 
directeur van het Fries Museum en Keramiekmuseum 
Princessehof  en wordt directeur van Museum Arnhem. Zij 
was er sinds 2009 algemeen directeur. Onder haar leiding 
ging in september 2013 het vernieuwde Fries Museum 
open. Inhoudelijk transformeerde ze deze instelling van een 
klassiek tot een eigentijds museum. Ook voor het 
Keramiekmuseum Princessehof  stippelde Bak een nieuwe 
programmalijn uit. Als directeur bij het Museum Arnhem 
staat haar een vergelijkbare taak te wachten, namelijk het 
realiseren van de uitbreiding van het museumgebouw aan 
de Utrechtseweg 87, waardoor er meer ruimte komt voor 
tijdelijke tentoonstellingen en het presenteren van de col-
lectie. Naast haar werk als directeur schrijft Saskia Bak ook 
over hedendaagse kunst en is ze redacteur van het tijd-
schrift Ons Erfdeel en het jaarboek The Low Countries.  
(museumarnhem.nl en friesmuseum.nl)

Wiels stelt Zoë Gray aan als Senior Curator. WIELS 
heeft de Britse kunsthistorica Zoë Gray (1978) aangesteld 
als Senior Curator. Als onafhankelijk curator was zij betrok-
ken bij projecten als PLAY TIME, les Ateliers de Rennes, con-
temporary art biennale, Rennes (2015); Six Possibilities for a 
Sculpture, La Loge, Brussel (2013); Cyprien Gaillard: Beton 
Belvédère, Stroom, Den Haag (2009). Zij was curator bij 
Witte de With van 2006 tot 2012, waar ze in samenwer-
king met Nicolaus Schafhausen onder meer solotentoon-
stellingen organiseerde van Cosima von Bonin, Geoffrey 
Farmer, Saâdane Afif, Annette Kelm, Manon de Boer en 
Liam Gillick. Gray schrijft veelvuldig over hedendaagse 
kunst en is lid van het IKT (International association of  
curators of  contemporary art). Ze start in WIELS meteen 
met de voorbereiding van Un-Scene III. (wiels.be)

Lezingen
Lezingenreeks Across – Antwerpen/Luik. A+ Architecture 
in Belgium organiseert in samenwerking met het Vlaams 
Architectuurinstituut en de architectuurfaculteit van de 

1 Nieuws / Wissels / Lezingen
3 Plastische Kunsten 

19 Plastische Kunsten – terugblik
21 Architectuur en Vormgeving

24 Architectuur en Vormgeving – terugblik
25 Aanwinsten / Publicaties 

26 Nieuwe publicaties
27 Tentoonstellingsagenda
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Nieuws
Print Art Fair 2015. Op zo 29 maart organiseert Frans 
Masereel Centrum de vierde editie van zijn Print Art Fair, 
onder de titel Zelden ontgaat verbeelding haar eerste druk. Meer 
dan dertig kunstenaars, designers en self  publishing artists uit 
binnen- en buitenland presenteren en verkopen er hun druk-
werk. Er zijn boekpresentaties en interviews, het uitgevers-
collectief  MOREpublishers presenteert een editie met werk 
van de FMC-residenten 2014, Ronald Van de Sompel en Elke 
Couchez introduceren tijdens de beurs hun onderzoek Print 
in de openbare ruimte, Dennis Tyfus zet ‘no choice’ tattoos, er 
zijn performances door Lodewijk Heylen en Gert Verhoeven 
en er loopt de tentoonstelling What’s the Trick, Rennie? van 
Manor Grunewald en Dirk Elst. Frans Masereel Centrum, 
Masereeldijk 5, Kasterlee. (fransmasereelcentrum.be)

Nieuw cultuurtijdschrift Oogst. Een tentoonstelling 
op papier. In januari verscheen het eerste nummer van het 
nieuwe cultuurmagazine Oogst. Een tentoonstelling op papier. 
Het onafhankelijke tijdschrift, met journalist Jozefien Van 
Beek als hoofdredacteur, neemt beeldende kunst, film en lite-
ratuur als onderwerp en kiest bewust voor ‘een niet-actuele 
inhoud, voor papier en traagheid’. Diepgravende interviews 
moeten de kunstenaar als mens tonen, essays moeten een 
interessante invalshoek bieden op kunst; de literaire verha-
len kunnen zowel van een gevestigde waarde als van een 
opkomend talent zijn. Of  nog anders, dixit de redactie: 
‘Ondergesneeuwde parels staan naast gloednieuw werk.’ 
Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar. Na het eerste 
nummer telt het tijdschrift al 850 abonnees en er worden 
duizend exemplaren bijgedrukt. (oogstmagazine.be)

Art Cinema OFFoff  presenteert Nacht van de experi-
mentele film. Op vr 3 april van 19u30 tot 6u organiseert 
de Gentse vzw Art Cinema OFFoff  de Nacht van de 
Experimentele Film 2015. Op het programma staan films 
van Andy Warhol, Werner Herzog, Jack Chambers, Derek 
Jarman, Peter Hutton en Denys Colomb de Daunant. 
Camargue, Sewer Election en Helm zorgen live voor een 
soundtrack bij de prenten. Er is tevens de première van 
Young Vagrants, een selectie uit de internationale ‘open 
call’ voor experimentele producties van filmmakers jonger 
dan 35 jaar. Rekening houdend met het succes van vorig 
jaar wordt de Nacht deze keer georganiseerd in 019, een 
voormalige lasfabriek op Dok Noord in Gent, vlot te berei-
ken met de fiets en het openbaar vervoer. (offoff.be)

Kunstbeurzen: Art Paris – Art Cologne – Art Brussels 
– POPPOSITIONS. Van 26 tot 29 maart vindt in het Grand 
Palais de kunstbeurs Art Paris plaats, met Maserati als 
hoofdsponsor. Honderdveertig galeries uit twintig landen 
tonen moderne en hedendaagse kunst. De beurs heeft in 
deze editie speciaal aandacht voor Zuid-West-Azië, met 
Singapore als eregast. In de nieuwe sectie ‘Solo Show’ zijn 
solotentoonstellingen te zien van meer dan dertig kunste-
naars, met onder meer Atelier Van Lieshout.
 Van 16 tot 19 april loopt de 49e editie van Art Cologne in 
het Cologne-Deutz Exhibition Centre. Naast de gevestigde 
galeries is er een aparte sectie met galeries die in de 21e 
eeuw werden opgericht. In de sectie NEW POSITIONS zijn 
solotentoonstellingen van jonge kunstenaars te zien, en 
met de sectie COLLABORATIONS maakt de beurs plaats 
voor een gezamenlijk project van meerdere galeries.
 Van 25 april tot 27 april loopt Art Brussels in Brussels 
Expo, met ING als hoofdsponsor. Structureel gezien is het 
programma in Brussel vergelijkbaar met dat in Keulen: 
gevestigde kunstenaars/galeries, jonge kunstenaars/gale-
ries, en een thematische groepstentoonstelling waaraan 

Lodewijk Heylen

Impromptu: E34/KM14, 2014. (Deelnemer Print Art Fair 2015)

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

Introduction of a sculpture - When the 
depth of this is thought a little bit longer, 
it becomes endless at the moment we 
forgot what we were thinking about...
Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir

tot 28/03

Bijna letterlijk dweilen met de 
kraan weliswaar dicht 
Gerard Herman

Opening: 04/04, 18:00
04/04–25/04

Ask me nicely
Sanam Khatibi

Opening: 02/05, 18:00
02/05–30/05

Things for two and things  
done twice
Stefaan Dheedene

POPPOSITIONS, Brussel
24/04–27/04

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

Gravel beat / Sleepwalker 
Narcisse Tordoir 

Opening: 12/03, 18:00
13/03–25/04

Drawing Now Paris
25/03–29/03

Art Brussels 
25–27/04

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

Maria Lassnig (3 animatiefilms, 
tekeningen, archiefmateriaal)

Opening: 8 mei 
08/05–28/06

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

Yuko Nasaka
12/03–25/04

Kimsooja
Met artist talk in het M HKA, 30/04, 19:00 
30/04–13/06

Art Cologne
16/04–19/04

Art Brussels
25/04–27/04

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

Roeland Tweelinckx &  
Timo Van Grinsven

Opening: 26/03, 19:00
26/03–09/05

Art Brussels (Booth 3A-37)
Nadia Naveau, Michèle Matyn, 
Rémi Tamburini

25–27/04

Galere 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

Accrossage
Paul Van Hoeydonck, Bernard Aubertin, 
Stijn Bastianen, Monique Benthin, James 
Brown, Ronald Ceuppens, Maen Florin, 
Robbert Fortgens, Franck Gribling, Jan 
Henderikse, Lucebert, Spank Moons, 
Adriaan Rees, Cornelia Schleime, Jan 
Schoonhoven, Reinoud van Vught, Igor 
Verpoorten

tot 25/04

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)

Horizonten en Meer
Johan De Wilde & Rik De Boe

tot 19/04

That’s all 
Charlotte Posenenske meets  
Olaf holzapfel, Michael Reiter, …

22/04–31/05

Charlotte Posenenske in MUHKA  
23/04–27/07

Art Brussels 
Solo booth: Germaine Kruip – 
Seeing The unseen

25–27/04

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

Abstraction is selective 
 ignorance
Jan Kempenaers & 
Kurt d’Haeseleer

Opening 26/03, 19:00
27/03–02/05

(Where to meet Ria Pacquée.)
Ria Pacquée

Opening 08/05, 19:00
09/05–27/06

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

New Works
Ren Hang 

Opening: 04/04, 15:00
04/04–09/05

The New Portrait 
Todd Hido, Mona Kuhn, Lara 
Gasparotto, Vincent Delbrouck, Oliver 
Sieber, Devin Yalkin, 223, Ren Hang

Opening: 04/04, 15:00
30/05–27/06

Photo Basel
Lara Gasparotto 

17/06–20/06

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

Jonathan Meese
tot 25/04

Dallas Art Fair
09/04–12/04

Aaron van Erp
30/04–13/06

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

Locating Live-ness
Grace Schwindt

tot 18/04

1/1
Dirk Braeckman

tot 18/04

Jack Whitten
Opening: 25/04, 15:00–18:00
29/04–13/06

Kahrs, De Keyser, Manders, 
Suciu & Van Caeckenbergh

Opening: 25/04, 15:00–18:00
29/04–13/06

Frieze New York 
14–17/05

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

In-Box
Roger Van Akelijen
The garden of Eden
Frieda Van Dun 
Kabinet
Fred Bervoets
Jan Uil
Jan Decleir

t/m 26/04

Art Brussels 
25–27/04

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

Works of different artists
Nicolas Karakatsanis, Karel 
Fonteyne, Isabel Miquel Arques

Only by appointment
19/03–25/04

Here be lions
Isabel Miquel Arques

08/05–20/06

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)

Top Secret
Nicoline van Stapele

Table Top Performance #1, 16:00
Opening: 22/03, 15:00
22/03–24/05
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Universiteit van Luik een lezingenreeks waarop architecten 
uit diverse hoeken van het land aan het woord komen. In 
deSingel in Antwerpen zijn volgende bureaus te gast: op ma 
30 maart Baukunst, op ma 4 mei Aurélie Hachez Architecte 
– AHA, telkens om 20u. In Galerie Opéra – Salle Henri 
Pousseur in Luik is op ma 16 maart Gijs Van Vaerenbergh te 
gast, en op ma 11 mei Gafpa, telkens om 19u. Toegang is 
gratis, inschrijven via a-plus.be.

De Ateliers: Artists’ Talks. Op de voorjaarslezingen van 
De Ateliers zijn nog volgende kunstenaars te gast: op 17 
maart Gregor Schneider, op 24 maart Willie Doherty, op 31 
maart Markus Karstiess, op 14 april Jennifer Tee en op 21 
april Kerstin Brätsch. Telkens op dinsdag stipt om 17u in De 
Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam (de-ateliers.nl). 
Toegang € 5.

A-Z lezingen. Op 17 maart Sophie Krier (NL), op 24 maart 
DOGMA (IT), op 31 maart TCCT (BE) en op 21 april 
Konstantin Grcic (D). Telkens op dinsdagavond om 20u in 
Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang € 5. 
Reserveren via www.a-zlezingen.be.

Lezingen Bozar. In de reeks La Création contemporaine op di 
17 maart om 20u Rencontre avec Alexandre Dimos. Meer info 
via jap.be en bozar.be.

Artists Talks Frans Masereel Centrum. Manor 
Grunewald is te gast voor het laatste van vier kunstenaars-
gesprekken op wo 18 maart om 19u30. Frans Masereel 
Centrum, Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee (fransmasereel.
be). Toegang gratis, reserveren via sarah.lauwers@cjsm.
vlaanderen.be.

Lezingen De Pont. In de reeks donderdagavond@depont 
spreekt Rebecca Nelemans op do 19 maart met Emma van 
der Put en op do 16 april met Chris Manders, telkens om 
20u. In de reeks De Meesters staan volgende gesprekken 
geprogammeerd: op vr 27 maart Lieke Snellen en op vr 24 
april Emma van der Put, telkens om 14u30. De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg (depont.nl).

Archipellezingen. Op do 19 maart om 20u spreekt 
Stephen Taylor over eigen werk onder de titel Buildings Are 
Not Alone in JOC Minus One Rabot, Opgeëistenlaan 455 in 
Gent. Verder staan op het programma: op do 26 maart 
Denis Dujardin over neonaturalisme in de landschapsarchi-
tectuur, op 23 april Low Architecten over eigen werk, en op 
do 7 mei Tom Thys over eigen werk. (archipelvzw.be)

From the CD-ROM Revolution to the Future of  
Electronic Publishing. Op vr 20 maart om 17u30 orga-
niseert iMal in samenwerking met PACKED vzw, PILEn en 
PointCultureBruxelles in het kader van de tentoonstelling 
Welcome to the Future! een lezing door Bob Stein, expert in 
digitale publicatie, gevolgd door een rondetafelgesprek met 
Étienne Mineur (éditions volumiques), Pierre Lavoie (voor-
heen Hyptique), Eric Swenson (Necro Enema Amalgamated) 
en Yves Bernard (voorheen Magic Media, iMAL), gemode-
reerd door Emanuel Lorrain (PACKED vzw) en Morgane 
Batoz-Herges (PILen). PointCulture Bruxelles, Rue Royale 
145, Brussel (scart.be). Toegang gratis, aanmelden via 
pilen@futursdulivre.be.

Koen Dekeyser & Patrick Lefebure – Archipl architec-
ten. Op wo 25 maart om 20u lichten Koen Dekeyser en 
Patrick Lefebure de ontwerpvisie van Archipl toe. KASK, 
Louis Pasteurlaan 2, Gent (schoolofarts.be). Toegang gratis.

Gastlezingen MAD-Faculty/Vrije Kunsten. Do 26 maart 
om 18u30 Vaast Colson. CIAP, Lombaardstraat 23, Hasselt. 
Meer info via mad-fac.be en ciap.be.

Auditorium 14|15. Op do 26 maart Andrés Jaque 
Architects (ES) onder de titel Architecture as Rendered Society, 
op do 23 april Nieto Sobejano Arquitectos (ES) onder de titel 
Five Themes. Telkens om 20u in STUK Auditorium, 
Naamsestraat 96, Leuven (stuk.be). Toegang € 7.

Seminarie: De ruimtes van de welvaartsstaat. Op do 
26 maart om 20u organiseren het Vlaams Architectuur-
instituut en het M HKA een gesprek over de wijze waarop in 
de architectuur, in de kunst, in de stedenbouw en in de cul-
tuurpolitiek de welvaartsstaat in verschillende contexten 
vormkreeg. Sprekers zijn Janina Gosseye en Tom Avermaete 
(beiden TU Delft), Christoph Grafe (Vlaams Architectuur-
instituut) en Anders Kreuger (M HKA). deSingel, Zwarte 
zaal, Desguinlei 25, Antwerpen. Inschrijven via vai.be. 

The Sandberg Series. 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.

Lezingen Stadbuitenstad. Tot 7 juni loopt in deSingel de 
tentoonstelling Stadbuitenstad over geschiedenis en toe-
komst van stedelijke buitenwijken in Europa, met in het 
randprogramma een reeks lezingen. Op di 5 mei Stephen 
Taylor & Jamie Dean (Londen), op di 12 mei Camping 
Paradiso & Boris Sieverts, op di 19 mei Brandhuver (Berlijn), 
telkens om 20u. deSingel, Muziekstudio, Desguinlei 25, 
Antwerpen. Toegang gratis, reserveren via vai.be.

Lezing Christian Kieckens. Op di 28 april om 20u blikt 
architect Christian Kieckens onder de titel Some Words on 

Some Things terug op zijn parcours, dat in 1968 van start 
ging. deSingel, Muziekstudio, Desguinlei 25, Antwerpen. 
Inschrijven via vai.be.

Plastische kunsten
Faces Now. De tentoonstelling Faces Now: Europese portret-
fotografie sinds 1990 in Bozar toont werk van 32 portretfo-
tografen afkomstig uit de Europese Unie, en één 
Amerikaanse fotografe (Tina Barney). De expo vormt een 
tweeluik met Faces Then: Renaissanceportretten uit de Lage 
Landen, waarin wordt teruggeblikt op het moment dat het 
portret als een zelfstandig schilderkunstig genre ontstond.
 Faces Now roept een vergelijkbare tentoonstelling over 
hedendaagse portretfotografie in het Musée de l’Elysée uit 
2004 in herinnering. De curator William A. Ewing koos 
daarin resoluut voor fotografen en kunstenaars-fotografen 
die het portret radicaal in vraag stellen, die tornen aan de 
formele conventies ervan, die elk ‘naïef ’ geloof  hebben 
opgegeven in de mogelijkheid om via het fotografische beeld 
een karakter, een persoonlijkheid weer te geven. Faces Now 
weigert daarentegen een positie in te nemen. De curator 
van Faces Now, Frits Gierstberg, weigert echter positie in te 
nemen: hij opteert eerder voor een neutraal overzicht dan 
voor een prikkelende these.
 Om toch wat orde in de veelheid aan te brengen, deelt 
Gierstberg de expo op in zes hoofdstukken. Drie ervan zijn 
georganiseerd rond tegenstellingen zoals die tussen privé en 
publiek, formeel en informeel, traditie en vernieuwing. De 
drie andere zalen behandelen thema’s als de relatie tussen 
identiteit en cultuur, de herontdekking van een op huma-
nistische waarden gebaseerde portretstrategie, of  de rol van 
het masker en de maskerade in de enscenering van het (zelf)
portret. In deze thematisch georganiseerde zalen treffen we 
onder meer de prachtige familieportretten van Thomas 
Struth aan, maar ook de fijnzinnige studies van de Europese 
adel gemaakt door Tina Barney, of  de innemende portretten 
die Jitka Hanzlova maakte tijdens een bezoek aan haar 
geboortedorp. Prikkelend werk, ongetwijfeld, maar het blijft 
onduidelijk hoe deze fotografen zich nu precies tot elkaar 
verhouden.
 De eerder inventariserende opsomming vormt tegelijker-
tijd de sterkte en de zwakte van de tentoonstelling. Sterk is 
ze in haar weigering om op voorhand een bepaalde functie 
toe te schrijven aan de hedendaagse portretfotografie, zwak 
omdat de pure nevenschikking van onvergelijkbare oeuvres 
vaak de angel uit het werk haalt. Dit probleem duikt al met-
een op bij het begin van de tentoonstelling. De eerste zaal 
presenteert het portret als een ogenblik waarin het private 
en het publieke op een specifieke manier met elkaar ver-
knoopt zijn: een portret, zo leest de bezoeker in de zaaltekst, 
is een in wezen private aangelegenheid die een publiek 
leven krijgt. Dat maakt het realiseren en presenteren van 
een portret tot een uiterst beladen moment. Maar uiteraard 
beperkt de spanning tussen publiek en privaat zich niet tot 
het ogenblik waarop het portret gemaakt of  verspreid 
wordt. Ze manifesteert zich ook in de relatie tussen straat en 
studio, tussen de publieke ruimte en de private werkplek 
van de fotograaf.
 Een rijke en complexe problematiek dus, die door de cura-
tor wordt geïllustreerd aan de hand van fotografen als Beat 
Streuli, Luc Delahaye, Anton Corbijn, Boris Mikhailov, 
Anders Petersen en het duo Ari Versluis & Ellie Uytenbroeck. 
Elke fotograaf  laat op zijn manier wel een aspect van de 
aangehaalde problematiek oplichten, maar hun gezamen-
lijke presentatie doet geforceerd aan. Hoe de ‘klassieke’ gla-
mourportretten van Corbijn verbinden met de kille, afstan-
delijke registraties van Streuli en Delahaye? Deze laatsten 
maken hun opnames in de publieke ruimte, maar laten 
enkel een vluchtige verschijning of  een vlak gelaat opdoe-
men in het beeld. Daar, op straat of  in de metro, verschijnt 
geen uniek individu zoals in de foto’s van Corbijn, maar een 
inwisselbare vorm. Dat inzicht keert in zekere zin ook terug 
in de typologische reeksen van Versluis & Uytenbroeck.
 Bovendien, de reductie van het werk van Delahaye tot een 
illustratie van het spanningsveld tussen het publieke en het 
private gelaat doet geen recht aan de gelaagdheid ervan. De 
fotograaf  maakte deze reeks als antwoord op een verstren-
ging in de Franse wetgeving van het portretrecht waardoor 
het werk van elke straatfotograaf  de facto onmogelijk werd 
gemaakt. Voor elk beeld waar een herkenbaar individu op 
staat, wordt de fotograaf  geacht toestemming te vragen aan 
de gefotografeerde. De foto’s die Delahaye (illegaal) nam 
van anonieme metroreizigers maken echter duidelijk dat er 
geen ‘recht’ op te eisen viel, want de gefotografeerde bleek 
niets uit te zenden (of  althans toch niets wat lijkt op een 
zelfbeeld). De lege blik en het afwezige contact tussen model 
en fotograaf  maken duidelijk dat er eigenlijk niets gebeurt 
en er dus ook niets te zien is – of  liever, ze reveleren dat de 
geportretteerde de ontvreemding die eigen is aan zijn aan-
wezigheid in een sociale, gedeelde ruimte, reeds incalcu-
leert in het lege ‘zelfbeeld’ dat hij uitzendt. De fotograaf  kan 
niet ontvreemden wat er niet is. De reeks stelt op die manier 
de vraag in welke mate de overheid vandaag meegaat in de 
stelselmatige privatisering van de openbare ruimte. De poli-
tieke lading van dit werk is echter niet langer navoelbaar in 
de manier waarop het hier gepresenteerd wordt.
 Iets vergelijkbaars gebeurt in de laatste zaal, waar onder 
de titel ‘Traditie en vernieuwing’ werk van onder anderen 
Thomas Ruff, Stefan Vanfleteren, Jitka Hanzlova (die hier 
voor een tweede keer en met een andere reeks opduikt) en 
Jorma Puranen wordt samengebracht. Het opmerkelijke 
verschil tussen het werk van Vanfleteren en Ruff  eenvoudig-

weg duiden als het verschil tussen traditionele en vernieu-
wende portretfotografie, miskent de uitzonderlijke betekenis 
van Ruffs bemoeienis met het portretgenre. Zijn Porträts ver-
nieuwen het portretgenre niet, maar richten het ten gronde. 
Zijn strategie is erop gericht de centrale motivatie achter het 
maken van een portret te dwarsbomen: het portret is hier 
een monumentaal en ondoordringbaar scherm dat zich tus-
sen kijker en geportretteerde opricht, geen venster dat bei-
den dichter tot elkaar brengt. Vandaar ook de generische 
titel: zijn beelden verwijzen niet langer naar concrete indivi-
duen, maar enkel nog naar de conventies van het genre zelf. 
We kijken naar een beeldsoort, niet naar een persoon. Ruff  
zet de portretfotografie klem: zijn beelden hier opvoeren als 
een potentiële alternatieve portretstrategie, is een onder-
schatting van hun radicaliteit. Steven Humblet

p Faces Now. Europese portretfotografie sinds 1990, tot 17 
mei in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 
23, 1000 Brussel (02/507.82.00; www.bozar.be).

Gilbert Fastenaekens in Le Botanique. De overzichts-
tentoonstelling van de Belgische fotograaf  Gilbert 
Fastenaekens (°1955) in de Brusselse Botanique presen-
teert zeven reeksen met foto’s, twee met videowerk. De expo 
opent met beelden uit Nocturnes, de reeks uit het begin van 
de jaren tachtig waarmee hij internationaal doorbrak. Het 
gaat om verstilde nachtbeelden van stedelijke sites, vaak 
eenzame, verlaten plekken, de achterkant van de stad. 
Fastenaekens zoekt de marge op: hij fotografeert niet het 
sprankelende centrum, maar de desolate wijken waaruit elk 
leven lijkt weggeëbd. Het oog van de kijker moet wat wen-
nen aan deze duistere beelden, maar eenmaal het tastend 
en zoekend het donkergrijze beeld heeft geëxploreerd, ont-
dekt het een rijke wereld van sensuele zwarten. Wat zich in 
de verstilling van de nacht ophoudt, vraagt om een traag en 

Luc Delahaye

Untitled – uit de serie ‘L’autre’, 1995-1997, 22 cm x 16,8 cm
Courtesy de kunstenaar & Galerie Nathalie Obadia
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

• Hoe een koe een haas vangt
Joost van den Toorn (nieuwe 
keramische en bronzen beelden)
Willem Hussem (schilderijen en 
beelden)
Jan Roeland (Schilderijen)
• Art Rotterdam after  
 Art Rotterdam
Cor van Dijk (nieuwe beelden)
Omar Koubâa (nieuwe schilderijen)
Marjan Teeuwen (recente foto’s)
(Bovenzaal)
 14/02–25/03

• David Lindberg (beelden) 
 Uwe Poth, Vertakkingen (schilderijen)
• Seet van Hout, Garden - Divine 
 (schilderijen)
 Opening: 28/03, 16:00–18:00 door 
 Onno Maurer, directeur – conservator 
 Museum Flehite, Amersfoort 
 28/03–06/05

  

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

• Office Paintings
Bryan Zanisnik
 20/03–19/04

• Background Evening  
 Bryan Zanisnik
 25/03

• Conversation Piece 
 met Vincent Verhoef
 09/04 

• Supermarket Art Fair  
 met Shana Moulton
 16/04–19/04

• Solo tentoonstelling
Vaast Colson
 vanaf 15/05

  

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

• The Secret Self
Dafni Barbageorgopoulou, Graham 
Dolphin, Clint Enns, Rebecca Llanos 
Farfán, Henrike Naumann, Niels Post, 
Emma van der Put, David Shrigley
 Curator: Yasmijn Jarram 
 Opening: 21/03, 16:00 
 22/03–10/05

• Hollandse Meesters 
 met Joost Conijn
 16/04

• Lezing door Rob Wijnberg
 23/04

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

• For the common good
et al. 
 t/m 25/04

• Home & Away #6
The Kosmos 
A night time tour and talk with 
Lisa Robertson 
 RSVP: eloise@westdenhaag.nl 
 24/03, 19:30 

  

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

• BLUEPRINT | SEISM 
Een multidisciplinair, experimenteel 
tentoonstellingsproject van Justin 
Bennett en Pascale-Sophie Kaparis
 Opening met performances van  
 MAZE-ensemble, zangeres Marie 
  Guiileray & cellist Semay Wu. 
 13/03–11/04

  

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

• Being There
Marcel Wesdorp (digitale 
landschappen), Frank van  
der Salm (fotografie)
 t/m 29/03

• Bart Benschop (fotografie), 
 Thom Vink (tekeningen, installaties)
 11/04–10/05

  

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

• A Crushed Image  
 (20 years after Srebrenica)
Peter Koole en Jason File
ihkv ‘See You in The Hague’
 22/03–12/04

• Counting on People
Neïl Beloufa
ihkv ‘Attempts to Read the World 
(Differently)’
 26/04–21/06

OpZicht: Nathalie Mannaerts
 t/m 19/04

  

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

• Augen zu und durch 
Cornelia Schleime (werken op papier) 
• Berlin calling
Theo Eissens (schilderijen en werken 
op paneel)
• in Project-room: 
Presentatie PULSE New York 
2015 met Arnulf Rainer en Raquel 
Maulwurf
• 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
 verlengd t/m 26/04

• Land of Confusion
Hugo Tieleman (nieuwe schilderijen 
en catalogus)
 10/05–28/06

  

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

• Marjolijn van der Meij 
 Ronald Versloot (ruimtelijk werk 
 op papier, schilderijen)
 t/m 22/03

• Tobias Gerber, Stan Klamer 
 (ruimtelijk werk, tekeningen)
 29/03–19/04
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aandachtig kijken. Nocturnes is geen droefgeestige inventa-
ris van stedelijk verval, maar een warme, poëtische blik op 
wat normaal aan onze aandacht ontsnapt.
 Fastenaekens is geïnteresseerd in plaatsen, niet (of  in 
mindere mate althans) in mensen. (Het portret duikt pas 
laat op in zijn oeuvre, en dan nog vooral in zijn videowerk.) 
De plaatsen die hij opzoekt, lijken vaak van leven verstoken 
(dat geldt voor zijn Nocturnes) of  worden, zoals in de reeks 
Essai pour une archéologie imaginaire, door specifieke formele 
ingrepen levenloos gemaakt. Deze laatste reeks, gemaakt in 
het kader van het door de Franse overheid geïnitieerde 
documentaire inventarisatieproject DATAR, bestaat net 
zoals de Nocturnes uit nachtbeelden. Ze tonen verlaten 
grootschalige bedrijven en/of  industriële installaties. 
Alhoewel het onderwerp duidelijk leesbaar is, krijgt de kij-
ker toch maar moeilijk greep op wat zich daar in het beeld 
manifesteert: het nachtelijk duister, de donkere print, de 
akelige leegte en een uitgesproken afvlakking van de ruimte 
destabiliseren het beeld, leiden ertoe dat de werkelijkheid 
die erin opdoemt een krachteloze verschijning blijft. Wat 
zich daar in het schemerduister aftekent, lijkt enkel nog een 
vage herinnering aan wat de tanende industrie ooit bete-
kende voor de Europese cultuur. Wat de beelden inboeten 
aan realisme, winnen ze echter aan suggestieve kracht – de 
stille welsprekendheid van de ruïne.
 Fastenaekens kiest niet alleen voor ongewone plekken, 
maar fotografeert ze vaak ook vanuit onverwachte stand-
punten. Zo maakt hij met Site II, opgenomen rond de eeuw-
wisseling, een reeks over blinde muren. Een blinde muur 
wordt gevormd door dat deel van een gebouw dat grenst 
aan een (nog) lege kavel, een plaats waar in de toekomst 
misschien ooit een nieuw gebouw zal verrijzen. Vaak richt 
Fastenaekens zijn camera frontaal op zo’n blinde muur en 
plaatst hem in het midden van het beeld. In deze paradoxale 
beelden gaat alle aandacht naar iets wat op zich waardeloos 
lijkt: de blinde muur is monumentaal aanwezig in het 
straatbeeld, maar esthetisch onbelangrijk (hij heeft geen 
architecturale kwaliteit, maar behoort tot het domein van 
de loutere constructie). In de complexere beelden uit de 
reeks neemt hij wat meer afstand en gebruikt hij een blinde 
muur die boven een cluster van gebouwen uitsteekt als een 
centraal oriëntatiepunt. In beide gevallen wordt de blinde 
muur echter gebruikt als een formeel ijkpunt om de stad 
vanuit een ongebruikelijk perspectief  te bekijken.
 Dit spel met verrassende (en tegelijkertijd ook onthullen-
de) standpunten duikt ook op in een recentere reeks waarin 
hij een aantal oude postkaarten van Brussel ‘herfotogra-
feert’. De strenge ‘herfotografie’ vereist dat de fotograaf  
bijna letterlijk in de huid kruipt van de eerdere fotograaf, 
met andere woorden daar gaat staan waar deze ooit stond 
(maar waar een fotograaf  nu nooit zou staan). De vergelij-
king tussen oud en nieuw beeld laat dan niet zozeer zien 

wat er precies is veranderd, maar brengt de culturele ver-
schuivingen aan het licht die de afgelopen eeuw in het kij-
ken naar de stad zijn opgetreden.
 Regels zijn belangrijk voor Fastenaekens. Het gaat dan 
niet om procedures die gedachteloos gevolgd moeten wor-
den, maar om een aantal op voorhand genomen beslissin-
gen die hem kunnen helpen zich te concentreren op wat 
voor hem essentieel is. In Noces, een reeks betoverende land-

schapsfoto’s gemaakt in het bos van Vauclair, bakent de 
fotograaf  voor zichzelf  een werkgebied af  van 20 op 30 
meter. Er is geen doorslaggevende reden om zich precies tot 
die ruimte te beperken (er is niets speciaals te zien in dit deel 
van het bos), maar de keuze bevrijdt hem wel van het ver-
lammende idee dat hij nooit op de juiste plaats zou vertoe-
ven, dat ‘het’ steeds elders en op een ander moment zou 
gebeuren. Ze dwingt Fastenaekens om bij zijn onderwerp te 

Gilbert Fastenaekens

Nocturne (Extrait), Zeebrugge, 1980
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ART AFFAIRS
tot 11/04

CURATED #1:  
'GETEKEND LANDSCHAP'

Lilian Cooper, Cathelijn van Goor, 
Meinbert Gozewijn van Soest, 
Nour-Eddine Jarram, 
Arno Kramer, Carlijn Mens

GALERIE ONRUST 
02/05–13/06

Arnulf Rainer
tot 03/05 
De Pont, Tilburg

Toon Verhoef
tot 04/06 
Projectenzaal Gemeentemuseum Den Haag

SCULPTISSIMO
Hans Hovy

29/03–07/09   
Van Goghhuis, Zundert

REGEN IN SCHUINE  
STREPEN \\ ZANDVLIET /  
VAN GOGH

WILLEM BAARS 
PROJECTS
t/m 04/04 

TRANSFORMER
Morgan Betz

GALERIE VAN GELDER
21/03–29/04 
OPENING: 21/03, 17:00–19:00 
in GvG 

POSTCARDS ARE TO BE LOOKED AT
NEWLY MADE CARDS:

Steel Stillman, Kareem Lofty, 
Elvire Bonduelle, Voebe de Gruyter,
WJM Kok, Sigurdur Gudmundsson,
Jonathan Monk, Louwrien Wijers, 
Nicolas Chardon, Renata Sifrar, 
Marijke van Warmerdam, Julien Monnerie

COLLECTED CARDS:
Ansuya Blom, David Horvitz, 
Bruce Nauman, Gerhard Richter, 
Dieter Roth, Kristján Gudmundsson,
Klaas Kloosterboer, Lone Haugaard
Madsen

in AP 
curator: Rieke Vos

Jay Tan

SLEWE GALLERY
t/m 21/03 
curator: John Snijders

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

28/03–02/05

LISTEN TO ME LOOK AT ME
Jerry Zeniuk

09/05–15/06

NEW WORKS
Alan Charlton

16/04–19/04

ART COLOGNE

Veemkade 354   
06-21.28.14.28 

do–za: 12:00–17:00 
(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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verwijlen, het te ‘leren’ zien. Hij brengt verschillende 
bezoekjes aan zijn stukje bos, telkens op grijze, druilerige 
winterdagen en uitgerust met een zware, logge camera. Ook 
de logheid van het apparaat immobiliseert de fotograaf, 
dwingt hem tot een traag exploreren. Gevat in een miezerig 
en accentloos licht leveren de verschillende stukjes bos hel-
dere en uiterst precieze beelden op waar tegelijkertijd veel en 
bijna niets op te zien is. De beelden presenteren ons een 
ervaring: de opperste concentratie waarin de fotograaf  ver-
keert tijdens het maken van het beeld. We zien hier een 
open, nieuwsgierige blik aan het werk. Deze blik verheerlijkt 
niet, veroordeelt niet, maar verbaast zich slechts over het 
wonder van het (fotografisch) kijken.  Steven Humblet

p  Gilbert Fastenaekens – In Silence, tot 29 maart in Le 
Botanique, Koningsstraat 236, 1210 Brussel (02/218.37.32; 
botanique.be).

Panamarenko Universum. De Panamarenko-overzichts-
tentoonstelling in het M HKA is een welgekomen publieks-
succes, een hoogtepunt in de recent bijgestelde program-
matielijn van klinkende monografische tentoonstellingen 
van het museum. Bovendien is ze voor het museum van 
groot belang omdat het zich de laatste jaren sterk concen-
treert op het werk van Panamarenko, en bij uitbreiding op 
de Antwerpse avant-garde uit de jaren zestig. 
Panamarenko’s werk belichaamt voor het M HKA het soort 
kunst waar het museum zijn collectiebeleid en tentoonstel-
lingsprogrammatie aan wil ophangen: een lokaal veran-
kerde kunst die tegelijk open en internationaal is. Sinds 
2005, toen Panamarenko zijn einde als actieve kunstenaar 
aankondigde, investeerde het museum sterk in zijn nalaten-
schap. In 2007 aanvaardde het Panamarenko’s schenking 
van zijn werkplaats in de Biekorfstraat. Directeur Bart De 
Baere omschrijft de gift van het ‘dichtgeslibde’ pand in de 
Antwerpse Seefhoek evenwel als ‘licht toxisch’. Pas sinds 
2013 is het gebouw beperkt toegankelijk voor het publiek. 
Aan de opening gingen jaren ruim- en inventarisatiewerk 
vooraf. Luc Deleu en T.O.P. Office zorgden met een verbou-
wing voor het door Panamarenko gewenste monument. 
Het oorspronkelijke rommelige interieur werd geënsce-
neerd, met een vrijheid die eerder een artistieke dan een 
documentaire inzet verraadt, wat kenmerkend is voor het 
hele project.
 In de tussentijd stelde het M HKA de inhoud van 
Panamarenko’s atelierwoning voor in de tentoonstelling 
Atelier Panamarenko (2007) en in het inventariserende foto-
boek Workstation Biekorfstraat (2010). De huidige over-
zichtstentoonstelling laat dit documentaire materiaal ter-
zijde en richt zich volledig op het eigenlijke oeuvre. De 
curatoren zijn Bart De Baere en Hans Willemse, voormalig 
medewerker van Panamarenko en bestuurder bij het 
Panamarenko Collectief, de vzw die Panamarenko’s oeuvre 
wil promoten. De tentoonstelling heeft niet de ambitie om 
het overzicht van Panamarenko’s oeuvre te vervolledigen 
dat bij eerdere retrospectieves geboden werd, maar wil sleu-
tels aanreiken om zijn werk als een gediversifieerd geheel, 
een gestructureerd universum te interpreteren. 
 De tentoonstelling bestaat uit zeven thematische clusters 
die elkaar grotendeels chronologisch opvolgen, beginnend 
bij de happenings die Panamarenko met onder anderen 
Wout Vercammen en Hugo Heyrman in Antwerpen organi-
seerde, en eindigend met de wandelende vogelrobots die hij 
maakte vanaf  eind jaren negentig, gegroepeerd in de clus-
ter ‘Servo-Robotica’. Jammer genoeg is die chronologische 
opeenvolging alleen in de brochure en de catalogus, en niet 
in de tentoonstelling terug te vinden – wat wellicht te 
maken heeft met het ontbreken van een duidelijk parcours 
in het M HKA-gebouw. 
 De clusterstructuur helpt vooral om de talrijke reistuigen 
in Panamarenko’s productie op een beperkt aantal aandrijf-
principes te betrekken – zeppelins, helikopters, vliegende 
schotels… – en zo het oeuvre overzichtelijk te maken en 
samen te nemen. Per cluster zijn zo een reeks werken en 
aantekeningen gegroepeerd. Ze worden door de brochure-
tekst geïnterpreteerd als bewijsstukken van een artistiek-
technologisch onderzoeksproces, dat voortkomt uit een 
koppige intuïtie over de mogelijkheden van een tot de ver-
beelding sprekende techniek. De museumzalen verzamelen 
als het ware reeksen verwante prototypes, hier en daar aan-
gevuld met werken waarmee Panamarenko de fysische 
principes wil demonstreren waarop zijn uitvindingen geba-
seerd zijn. In de cluster Revolutions per minute bijvoorbeeld 
verschijnen de Pastille Motors als naakte motoren én in ‘ver-
werkte’ vorm in de vroege ‘rugzakhelikopters’, die op hun 
beurt naast de Helikopter met pedaalaandrijving worden 
gepresenteerd. In de cluster Lift the machine zijn de modellen 
van vliegende schotels aangevuld met onder meer de Grote 
Plumbiet (1983) – dit toestel kan een magnetisch veld simu-
leren dat de schotels moet toelaten om te zweven – en met 
de publicatie Toymodel of  Space (1993) waarin de kunste-
naar zijn alternatieve ruimtetheorie uiteenzet. Deze tech-
nologische structurering past zeer goed bij het overgrote 
deel van Panamarenko’s oeuvre. In dat opzicht is het wat 
vreemd dat de tentoonstelling haar clusterlogica niet geheel 
consequent toepast. Waarom is bijvoorbeeld de cluster 
‘Fixed-wings & zeppelins’ niet gewoon opgesplitst in twee 
clusters?
 Aan deze clusterstructuur zijn echter ook nadelen ver-
bonden. Zo heeft de classificatie in reeksen van technisch 
verwante tuigen soms het nivellerend effect dat bij oeuvre-
overzichten wel vaker voorkomt. Misschien had men er in 
dat verband goed aan gedaan om af  en toe enkele werken 
uit die structuur los te weken, zodat ze hun poëtische impact 

ten volle konden realiseren. Dat gebeurt nu hooguit een 
enkele keer, bijvoorbeeld met de stalen duikboot Pahama 
Nova Zemblaya (1996) centraal in de driehoekige zaal. Het 
helpt in dat verband ook niet dat de monumentale werken 
van Panamarenko op deze tentoonstelling ontbreken. Dat 
heeft opnieuw alles met de architectuur van het museum te 
maken: vanwege de lage plafonds in het M HKA kunnen ze 
hier onmogelijk worden gepresenteerd. De Aeromodeller is 
bijgevolg enkel te zien op een tentoonstellingsposter die 
werd gerealiseerd voor Panamarenko’s tentoonstelling in 
de Neue Nationalgalerie te Berlijn in 1978. Als een eenza-
me reus staat het tuig in de grote hal van Mies’ museumge-
bouw opgesteld – een opvallend melancholische installatie.
 Voorts pakt de clusterstructuur ook minder goed uit bij 
het vroege werk. In de tweede cluster bijvoorbeeld liggen de 
bijeengebrachte werken, zoals de vilten pin-up Molly Peters 
(1966) en een later werk als Chambres d’Amis (1986), 
inhoudelijk en ook formeel zo ver uit elkaar dat men ze 
onder de vage noemer ‘Silent Objects’ heeft gegroepeerd, 
een term die de niet-technologische objecten van de kunste-
naar moet aanduiden. Nog precairder is de clustering onder 
de noemer ‘Happening News’. Deze cluster is op zich consis-
tent, maar valt uit de toon naast de andere clusters, die op 
het gebruik van een bepaalde technologie gebaseerd zijn. 
Bovendien suggereert ze een sterke reductie van het begrip 
‘happening’ in Panamarenko’s werk. Valt de happening en 
bij uitbreiding het performatieve in dit oeuvre werkelijk te 
beperken tot de vroege straatoptredens en de activiteiten in 
de White Wide Space Gallery? Kan Panamarenko’s carrière 
niet als één prachtig aangehouden performance worden 
opgevat, of  rekken we de begrippen dan al te ver? 
 Over dergelijke meta-kwesties rond het kunstenaarschap 
van Panamarenko en het statuut van zijn experimenten doet 
de tentoonstelling geen enkele uitspraak. Ook op andere 
niveaus getuigt ze van een gebrek aan afstand en reflectie. Zo 
wordt de scenografie in het M HKA bij momenten ronduit 
‘panamarenkiaans’, bijvoorbeeld in de gelaste ijzeren barrië-
res bij de rotondezaal, of  in het warholachtig gebruik van een 
pagina uit het tijdschrift Happening News, als achtergrondbe-
hang om werken en documenten over Panamarenko’s hap-
penings te presenteren. In de clustertekstjes in de tentoon-
stellingsgids en de notities bij afzonderlijke werken in de 
catalogus lijkt Panamarenko haast zelf  aan het woord; de 
klapvleugeltuigen of  helikopters met pedaalaandrijving wor-
den beschreven als waren het louter ingenieursprojecten. 
Over de kunsthistorische inbedding van Panamarenko wordt 
nauwelijks gesproken – gemakshalve wordt de kunstenaar 
doorgaans een einzelgänger genoemd – en ook het belang van 
de kritiek, galeristen en verzamelaars, musea en curatoren 
voor de ontwikkeling van zijn oeuvre komt niet aan bod. Op 
Documenta 5 was Panamarenko een van de kunstenaars 
wiens werk door Szeemann in de sectie van de ‘individuele 
mythologieën’ werd ondergebracht. In het M HKA wordt de 
Panamarenko-mythe op een meer gestructureerde manier 
voor het voetlicht gebracht, maar de mythe zelf  blijft onbe-
licht. Maarten Liefooghe

p  Panamarenko Universum, tot 29 maart in het M HKA, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/260.99.99; www.
muhka.be).

Wout Vercammen. A Well Considered Idea of  an 
Exhibition in 3 Parts. ‘Made in Belgium. Toujours en 
retard’. Met het verwerken van deze woorden in een ‘woord-
schilderij’ (1973) verwierf  beeldend kunstenaar Wout 
Vercammen zich een plaatsje in de Belgische kunstgeschie-
denis. Hoewel Vercammen naar eigen zeggen steeds duide-
lijkheid nastreeft, blijft het de vraag of  hij met het opschrift 

op dit schilderij naar zichzelf  verwijst, een Belgische situatie 
aankaart of  een combinatie van beide. In ieder geval heeft 
hij met dit werk de vinger op een wonde gelegd, die maar 
niet schijnt te helen.
 Dat blijkt overduidelijk uit de overzichtstentoonstelling 
van Vercammen waarvan zopas het derde en laatste deel in 
de ‘Inbox’ op de bovenverdieping van het M HKA afliep. Op 
76-jarige leeftijd krijgt deze Belgische kunstenaar en pio-
nier van het Antwerpse happeninggebeuren alsnog een 
belangrijke tentoonstelling in zijn geboortestad (weliswaar 
in meerdere delen, wegens chronisch plaatsgebrek, en op de 
‘zolderkamer’ van het M HKA – niet in de grotere expositie-
ruimtes). Bij dit drieluik werd een lijvig boek uitgebracht 
door kunsthandelaar en uitgever Ronny Van de Velde, in 
samenwerking met het M HKA. Het boek legt vooral de 
nadruk op het visuele (ca. 430 van de 454 pagina’s tonen 
enkel kunstwerken en biografisch fotomateriaal) en maakt 

zaalzicht ‘Panamarenko Universum’, M HKA, hoofdstuk 4 ‘Lift the Machine’. Foto: Christine Clinckx

Wout Vercammen

Massa’s, 1972-2015
courtesy Galerie Ronny Van de Velde, foto M HKA
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daarmee een niet mis te verstaan statement over de jaren-
lange miskenning van deze veelzijdige kunstenaar.
 Tijdens het eerste deel van de tentoonstelling (11 decem-
ber – 11 januari 2015), gecureerd door Luk Lambrecht, 
kreeg de toeschouwer een greep uit het vroege werk van 
Vercammen gepresenteerd (vanaf  midden jaren vijftig). De 
selectie kenmerkte zich vooral door een verscheidenheid 
aan materialen en technieken, met als gemene deler de rela-
tief  kleine formaten van de kunstwerken. Zo zagen we 
onder meer een vroeg abstract-expressionistisch werkje, 
enkele kritische collages, een abstract-geometrische sculp-
tuur, schetsen voor zijn Pneumatic Forms, een affiche van de 
eerste Antwerpse Happening in 1965, en zijn ‘lavages’, kal-
ligrafische schilderijen waarmee hij internationaal vrij veel 
succes oogstte en die in relatie staan met de zenfilosofie. 
Ondanks de schraalheid van de ruimtes bleef  het werk van 
Vercammen overeind, zij het zonder glans.
 Het tweede luik van de tentoonstelling (15 januari – 15 
februari), samengesteld door Frank Hendrickx, toonde een 
reeks doeken met dezelfde afmetingen (100 x 100 cm) in 
uniforme slagorde. Deze werken sturen schijnbaar duidelijke 
boodschappen de wereld in, en zetten zo aan tot reflectie. Het 
grootste deel bestaat uit de ‘Belgische schilderijen’ en 
‘woordschilderijen’ waarvoor Vercammen bekend is, en die 
hun titel ontlenen aan het aangebrachte opschrift: Entrée 
libre, rien à voir (1969), Black hole target Belgium (1973), Wir 
haben es gewusst (1978)… De gladde schildertrant, het kleu-
rige design en het gebruik van de lettertypes verraden de 
invloed van de pop art. Opmerkelijk is dat Vercammens loka-
le variant van pop art vrij laat tot stand kwam in vergelijking 
met het internationale hoogtepunt van deze stroming (begin 
jaren zestig). In die zin heeft de uitspraak ‘Made in Belgium. 
Toujours en retard’ ook een zelfreferentieel kantje. 
 Halverwege dit tweede deel, tijdens het Antwerp Art 
weekend op 1 februari 2015, voerde Vercammen een per-
formance uit in de lijn van de objectgerelateerde perfor-
mances die hij bracht vanaf  de vroege jaren zestig. We 
zagen hoe hij de strijd aanbond met een rol ijzerdraad, het-
geen resulteerde in een soort sculpturale versie van Jackson 
Pollocks ‘action paintings’, en hoe hij dit gewrocht nadien 
op een witte modernistische sokkel plaatste, die oorspron-
kelijk diende om een beamer op te zetten. Het geheel werd 
nadien door Vercammen behoedzaam in de ruimte 
geplaatst, zodat de performance kristalliseerde tot een 
installatie. 
 De performance vormde meteen een tussenschakel naar 
het derde en laatste deel van de tentoonstelling (19 februari 
– 15 maart 2015), gecureerd door Ronny Van de Velde. 
Voor de ingang van de ‘Inbox’ werd een klein televisie-
scherm opgesteld waarop enkele performances van 
Vercammen uit de jaren zeventig te zien waren, gefilmd 
door Armand De Hesselle. We zien hoe hij tijdens een van de 
performances met een geweer een gebouw binnendringt 
waar een vergadering van rechters plaatsheeft: een opstap 
naar de tentoonstelling, die vooral draait om oorlog en 
geweld.
 In het derde deel werd de titel van het drieluik – A well 
considered idea of  an exhibition in 3 parts is een toespeling op 
Vercammens werk A well considered idea of  an artwork 
(1970) – op bijzondere wijze in de praktijk gebracht. Op een 
bedachtzame manier werd namelijk een amalgaam 
gesmeed van commerciële belangen en de ruimtelijke uit-
daging van de ‘Inbox’. Zo heeft Van de Velde nieuwe werken 
laten maken op basis van zeefdrukken die Vercammen tij-
dens het begin van de jaren zeventig vervaardigde. Deze fel 
gekleurde pop-artwerkjes heeft hij voor deze tentoonstel-
ling boven elkaar geassembleerd, meestal per twee, hetgeen 
de ruimte optisch aanzienlijk verhoogt. Mede door de 
inhoudelijke cohesie en de treffende actualiteitswaarde van 
deze werken lijkt de assemblage, inclusief  de wanden van de 
‘Inbox’, uiteindelijk één groot werk te vormen. Het concept 
sluit mooi aan bij de visie van museumdirecteur Bart De 
Baere omtrent de ideale tentoonstelling: een expositie waar-
bij de bezoeker geconfronteerd wordt met slechts één werk 
van uitmuntende kwaliteit. Stefan Wouters

p Wout Vercammen, A well-considered idea of  an exhibition 
in three parts. Aflevering 1: 1950-1970, 11 december 2014 
– 11 januari 2015. Aflevering 2: Belgische werken en woord-
schilderijen, 15 januari – 15 februari 2015. Aflevering 3: 
postdadaïstisch en ander werk dat niet past in Aflevering 2 tot 
heden, 19 februari – 15 maart 2015.

Paul Thek. Onder de naam Rotterdam Cultural Histories gin-
gen Witte de With, Center for Contemporary Art, en TENT 
op 6 februari 2014 van start met ‘een serie vignetten, kleine 
presentaties, om bijzondere documenten en materialen die 
in bibliotheken en archieven verborgen zijn onder de aan-
dacht te brengen en zo een blik te werpen op het hedendaag-
se verleden in Rotterdam’. De eerste drie edities waren ach-
tereenvolgens gewijd aan het tijdschrift R.A.N. (Rotterdam 
Art News), verschenen tussen 1972 en 1974 (#1); aan een 
onderzoek van het kunstenaarsduo Bik Van der Pol naar de 
geschiedenis van Two Vertical Rectangles Gyratory (1971), 
een sculptuur van George Rickey (#2); en aan een land-art-
kunstwerk van Teun Jacob (1927-2009) en Kees Verschuren 
(1941) op de 1e Maasvlakte, in 1979 opgeleverd en op dat 
moment het grootste kunstwerk van Nederland (#3).
 De thans lopende, vierde casestudy van de reeks staat vol-
ledig in het teken van het environment Jack’s Procession: 
What’s Going on Here? (1978-1979) van Paul Thek, gereali-
seerd in het Lijnbaancentrum – een expositieruimte in het 
centrum van Rotterdam die speelse, associatieve tentoon-
stellingen bracht over een breed scala aan culturele onder-

werpen. In twee vitrines op de eerste verdieping van Witte 
de With is archiefmateriaal ontsloten, waaronder briefwis-
seling tussen Thek en Felix Valk, toenmalig directeur van 
het Lijnbaancentrum. Op de wanden is een serie installatie-
foto’s van het environment aangebracht. Daarnaast zijn er 
fragmenten te zien uit een video-opname, die gerealiseerd 
werd voor The Wonderful World That Almost Was (Witte de 
With, Rotterdam, 1995), de tweede retrospectieve tentoon-
stelling over Paul Thek, na een tentoonstelling in Castello 
de Rivara te Turijn (1992).
 Gelijktijdig loopt in het Museum Boijmans Van Beuningen 
een presentatie over Theks omvangrijke oeuvre en specifiek 
zijn tentoonstellingen tussen 1968 en 1973 in Europa. In 
een van de intieme kabinetten in het Van der Steurgebouw 
is een presentatie van brieven, fotodocumenten, (kunste-
naars)catalogi, enkele sculpturen en een drietal schilderijen 
van Thek te zien. Daarnaast bracht het museum in de reeks 
Boijmans Studies een publicatie uit onder de titel ‘Please 
write!’ Paul Thek en Franz Deckwitz: een kunstenaarsvriend-
schap. Auteurs zijn Roosmarijn Hompe, tevens samensteller 
van de tentoonstelling in het Boijmans, en Adelheid Smit, 
samensteller van de tentoonstelling in Witte de With.

Uit beide presentaties spreekt een vreemde paradox: hoe kan 
het oeuvre van een kunstenaar die onder meer decors ont-
wierp voor de door hem aanbeden ‘geestverwant’ Robert 
Wilson, exposeerde in het Stedelijk Museum Amsterdam 
(1969) en deelnam aan de documenta 5 (1972), de Biënnale 
van Venetië (1980) en Chambres d’Amis (Gent, 1986), zo 
immaterieel zijn geworden? In beide presentaties wordt 
immers voornamelijk via documentair materiaal op het 
oeuvre van Thek ingezoomd, en dat herinnert ons eraan dat 
van Theks grootschalige Europese environments, op enkele 
fragmenten na, vrijwel alles verloren is gegaan. De objecten 
en archiefdocumenten in het Boijmans zijn pas recent, in 
2011, via de erven van Franz Deckwitz (1934-1994) als 
eeuwigdurend bruikleen in het bezit van het museum geko-
men. Tussen 1968, het moment dat Thek zijn eerste ten-
toonstelling in Europa had, en zijn dood in 1988, werkte 
deze Nederlandse kunstenaar meermaals samen met Thek. 
Alhoewel uit de vele brieven van Thek aan Deckwitz – die 
van Deckwitz zijn niet bewaard gebleven – blijkt dat het con-
tact niet zonder strubbelingen en spanningen verliep, ont-
stond er een kunstenaarsvriendschap tussen beiden. 
Deckwitz was nauw betrokken bij de totstand koming van de 

Paul Thek

Sketch of  the Leg of  Franz Deckwitz as he sat drawing in a Rowboat at Ponza, 1970. Collectie Museum Boijmans Van Beuningen. Foto: Studio Tromp

Paul Thek

Jack’s Procession: What’s Going on Here?, 1978-1979, environment in het Lijnbaancentrum te Rotterdam, detail
Foto: Stadsarchief  Rotterdam; courtesy Alexander and Bonin (New York), met dank aan Witte de With Center for Contemporary Art
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STANZA – THE INTELLIGENT CITY
Stanza is een internationaal gerespecteerd kunstenaar die wereldwijd exposeert sinds ‘84. Hij won ook al een reeks awards. 
‘Body 01000010011011110110010001111001’ is gebaseerd op een 3d-scan van zijn lichaam. Het is samengesteld uit ledlichten, 
motors, kabels en speciaal ontworpen elektronica. Het reageert op verschillen in temperatuur, licht, luchtdruk, geluid, zoals ze zich 
voordoen in Zuid-Londen, waar zich het sensor-netwerk van de kunstenaar bevindt. 
‘The Nemesis Machine’ is een stad in het klein. De installatie visualiseert het leven in de grootstad op basis van data en videobeel-
den doorgestuurd vanuit Londen. De in Brugge opgebouwde stad weerspiegelt dus in real-time wat er zich afspeelt aan de overkant 
van het kanaal. Stanza’s schilderijen laten de complexiteit van de stad zien.  Rasters en patronen maken elke stad tot een universeel 
iets. Steden lijken op elkaar, groeien naar elkaar toe, worden één: de metropolis wordt megalopolis en oecumenopolis. 
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vele grootschalige environments die Thek vanaf  1968 rea-
liseerde, en die in schril contrast staan met het secuur ver-
vaardigde werk dat hij daarvoor in de Verenigde Staten 
maakte, zoals de serie Technological Reliquaries (1963-
1967). Voor deze ‘technologische reliekschrijnen’ plaatste 
Thek afgietsels van eigen lichaamsdelen, gemaakt in was en 
versierd met onder andere kleurrijke ‘tatoeages’, piercings 
en echte vlindervleugels, in minimalistisch ogende plexi-
glazen vitrines. Daarmee suggereerde hij dat het lichaam 
zelf  ‘een laatste relikwie is in de ontstane technologische 
tijd’. (Hompe & Smit, p. 16)
 Vanaf  1967 verbleef  Thek gedurende lange periodes op 
verschillende plekken in Europa en stelde hij er regelmatig 
tentoon. In zijn werk stond niet langer het statische eindre-
sultaat centraal, maar het continu voortdurende, creatieve 
proces van zijn kunst. Zijn tentoonstellingen omschreef  hij 
sindsdien als ‘Processies’ – ‘een variatie op de term ‘proces’ of  
process art – waarmee hij tevens verwijst naar katholieke pro-
cessies’ (Hompe & Smit, p. 7). Ook werkte hij niet langer 
alleen. Hij maakte zijn grote environments samen met de 
‘Artist’s Co-op’, een regelmatig van samenstelling wisselende 
groep vrienden (kunstenaars, ontwerpers en acteurs) waar-
toe ook Deckwitz behoorde. Via de plaatsing van de genitief-s 
in de naam van de groep – een ogenschijnlijk luchtig gekozen 
woordspeling op chicken coop, een kippenhok – laat Thek ech-
ter zien dat hij de regie van zijn werk in handen houdt.
 De tentoonstelling Jack’s Procession: What’s Going on Here? 
in het Lijnbaancentrum weerspiegelde al deze veranderin-
gen in het oeuvre van Thek, al ging het om een latere ‘pro-
cessie’. Als bezoeker werd je volgens een parcours door het 
bevreemdende landschap van het environment geleid: over 
‘een zee’ van aangeharkt zand – een motief  dat Thek sinds 
1972 gebruikte en duidde als ‘water waarover je kunt 
lopen’ – was een lange houten loopbrug gecreëerd. Hierna 
belandde de bezoeker via onder meer een triomfboog en een 
schelpvormige grot gemaakt van hout, kippengaas en kran-
ten – met aan de binnenkant handafdrukken in verf, opge-
zette dieren en een lichtgevende globe – uiteindelijk aan bij 
een groot wankel vlot, ‘drijvend’ op olievaten, waarop de in 
zand uitgevoerde toren van Babel stond, omringd door 
bromtollen en wekkers die het alsmaar doortikken van de 
tijd symboliseren. Het geheel is een schematische weergave 
van de zondvloed, waarbij Thek ook beeldmateriaal inte-
greerde dat refereerde aan destijds actuele milieuproblemen 
en (wan)toestanden.
 Voor zover bekend bleef  er van het afgebroken environ-
ment in het Lijnbaancentrum geen enkel onderdeel bewaard, 
een gegeven dat Thek zelf  al na afloop betreurde: ‘Ikzelf  denk, 
in deze strijd tussen hoge en lage kunst, tussen tijdelijk versus 
duurzaam, dat duurzaam echt veel LEUKER is, zoiets als je 
naam in de piramides krassen in plaats van ze neer te halen.’ 
(Hompe & Smit, p. 70) Zijn wens om meer blijvend werk te 
maken werd op latere leeftijd steeds sterker, maar heeft niet 
geleid tot meer overgebleven ‘tastbare’ werken. En ook in 
Nederland – waar hij toch voor langere tijd verbleef  – is het 
werk van Thek zeer schaars vertegenwoordigd. Wel wordt 
Theks oeuvre sinds zijn dood langzaamaan terug in de kunst-
geschiedenis ingeschreven. De huidige kleine, maar zorgvul-
dig opgezette Rotterdamse presentaties voegen een schakel 
toe aan dit kunsthistorische verhaal. Elders in het Boijmans 
zijn bovendien nog enkele van Theks werken opgenomen in 
collectiepresentaties, waaronder La La La Humans Steps en 
Hammershøi ontmoet de collectie – De balkonkamers. Rest de 
vraag of  deze werken niet beter tot hun recht waren geko-
men binnen de specifiekere context van de Thek-presentaties 
en of  ook niet andere schakels hadden kunnen worden tus-
sengevoegd, door de handen ineen te slaan met instellingen 
(zoals het Stedelijk Museum Amsterdam, het 
Gemeentemuseum Den Haag en de Caldic Collectie) waar 
Theks werk tevens vertegenwoordigd is. Mariska Beljon

p Rotterdam Cultural Histories #4 Case Study: Paul Thek in 
het Lijnbaancentrum, tot 3 mei 2015 in TENT en Witte de 
With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam 
(010/411.01.44; www.wdw.nl).
p ‘Please write!’ Paul Thek en Franz Deckwitz: een kunstenaars-
vriendschap, tot 31 mei 2015 in Museum Boijmans Van 
Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.00; www.boijmans.nl). Begeleidende publicatie 
(zelfde titel): Roosmarijn Hompe & Adelheid Smit, Rotterdam, 
Museum Boijmans Van Beuningen, 2015, 156 pp.

Anthropocene Observatory in BAK Utrecht. ‘De mens’, 
zei filosoof  Michel Foucault vijftig jaar geleden in Les mots et 
les choses, ‘is een uitvinding waarvan de archeologie van 
het weten gemakkelijk de jonge datum kan aantonen – en 

misschien ook het naderend einde.’ De mens zou weleens 
aanstonds kunnen verdwijnen, ‘zoals een gelaat van zand 
bij de grens van de zee’. Die uitspraak is vaak begrepen als 
een structuralistisch uitvlakken van het humanisme, maar 
zij zou ook heel goed als aanzegging kunnen dienen van het 
antropoceen, dat wil zeggen van de kwalificatie van de mens 
als geologische determinant. Moesten de oude Grieken zich 
nog de god Poseidon voorstellen om het epitheton ‘aard-
schudder’ een plaats te geven, daar heeft de moderne mens 
zichzelf  deze positie weten toe te kennen. Van waterstof-
bom, oliewinning en broeikaseffect tot door aardgaswin-
ning tot schudden gebrachte Noord-Nederlandse bodem: de 
mens heeft niet alleen een nieuwe wereld geschapen, maar 
zelfs een nieuwe geologische orde der dingen. 
 Onvermijdelijk heeft de denkende mens ook deze twijfel-
achtige nieuwe status tot onderwerp van (zelf)studie 
gemaakt. De klassieke menswetenschappen, zoals we die 
twee eeuwen kenden, transformeren zodoende geheel in 
lijn met Foucaults voorspelling tot wat de tentoonstellings-
makers – de architecten John Palmesino en Ann-Sofi 
Rönnskog van bureau Territorial Agency, kunstenaar 
Armin Linke en curator Anselm Franke – het Anthropocene 
Observatory noemen. Het gaat hier om het opstellen van 
ruimtelijke en geografische modellen, het bestuderen van 
kwesties als klimaatverandering en milieupolitiek, toege-
paste systeemanalyse, en supranationale machtsoperaties 
alsook de bijbehorende instituten. Het observatorium pro-
beert de verstrengeling van geologie en politieke geschiede-
nis in beeld te brengen en te reconstrueren. We worden uit-
genodigd, misschien zelfs gedwongen, anders na te gaan 
denken over vertrouwde begrippen als industriële revolutie, 
wetenschappelijke vooruitgang en globalisering, door 
staatsvorming en politieke verhoudingen in een structurele 
samenhang te zien met bodemgebruik, energiewinning en 
klimaatverandering.
 Dit streven neemt in BAK Utrecht de concrete vorm aan 
van een ‘onderzoekstentoonstelling’ respectievelijk een ‘dis-
cursieve ruimte’. De onderste van de twee tentoonstellings-
ruimtes biedt, als een soort observatorium, via vijf  grote 
projecties plus een heel groot, als diptiek uitgevoerd scherm, 
een kijkje in de verschillende onderzoekskeukens waar een 
bonte menigte aan deskundigen, politici, bestuurders, den-
kers en andere betrokkenen aan het meten, besturen, ver-
gaderen, verslagleggen, interviewen of  demonstreren is. 
We worden omringd door en gebombardeerd met indruk-
ken daarvan – zij het dat dit in de bovenzaal niet gaat via 
schermen, maar vooral gebeurt op klassiekere wijze via 
gedrukte informatiedragers.

Met deze opzet voelt het alsof  je in een milieuconferentie 
van de Verenigde Naties bent gekatapulteerd, en die niet 
altijd even plezierige ervaring is tegelijk ook te fragmenta-
risch om er veel wijzer van te worden. Het levert wellicht 
een goede portal op, maar vanachter je eigen computer op 
internet is het fijner onderzoeken. Anderzijds is de tentoon-
stelling ook niet eenduidig onder de noemer ‘kunst’ te van-
gen. Wat we aantreffen is niet zozeer een kunstzinnige 
representatie van het antropoceen, als wel een voorstelling  
van de wijze waarop deze nieuwe conditie van de mens via 
camera’s, sensoren, satellieten en meetinstrumenten in 
studiegroepen, kaarten, congressen, videofilms en papieren 
documentatie wordt waargenomen, bestudeerd en gerepre-
senteerd. Wat de aandacht trekt zijn eerder de gewoonten 
en rituelen van de onderzoekers, dan de inhoud van het 
onderzochte. We krijgen niet zozeer inzicht in resultaten, 
als wel in de processen waarmee die worden verkregen. Het 
gaat om een verslaglegging over de verslaglegging, om het 
observeren van het antropocene observatorium. Het gebeu-
ren is met andere woorden primair een antropologie van 
het antropoceen.
 Hoewel we ons in de bovenste zaal van de tentoonstelling, 
in een wat rustigere setting en van documentatie voorzien, 
wel aan een begin van onderzoek kunnen zetten, kan deze 
Anthropocene Observatory net zomin als de klassieke antro-
pologie louter een presentatie van kennis en kennisvorming 
zijn. De opzet van de tentoonstelling illustreert ook hoe 
onderzoek en beschouwing de afgelopen tien of  twintig jaar 
zijn veranderd en zelf  ook deel zijn gaan uitmaken van wat 
ooit ‘milieubeleid’ heette. Menswetenschap, natuurweten-
schap en beleid vloeien in het antropoceen in elkaar over, 
net als wetenschappelijk onderzoek, politiek activisme en 
kunst. De recentste fase in het antropoceen brengt deze 
krachten op een noemer, die van Gaia, zoals Bruno Latour 
het in zijn recente werk noemt: datgene wat alles in hetzelf-
de omvattende ‘geoverhaal’ betrekt. 
 Niet toevallig zien we op verschillende schermen deze 
Franse socioloog in panels en discussiebijeenkomsten ver-
schijnen. Naast zijn affiniteit met de notie van het antropo-
ceen is hij hier ook relevant vanwege de ‘actor-netwerkthe-
orie’ die met zijn naam nauw is verbonden. Die houdt in dat 
we het vermogen om te handelen niet meer als louter men-
selijk vermogen opvatten, maar dit uitbreiden tot de dingen. 
Filosofisch gezegd, we delen de wereld niet langer in volgens 
de scheidslijn subject-object, waarbij de dingen worden ver-
oordeeld tot de status van machteloos object waarover het 
menselijk subject naar eigen believen beschikt. Voor Latour 
zijn de dingen de partners van de mens – denk aan al die 
camera’s, sensoren en satellieten in het onderzoek naar het 
milieu – en verdienen zij net zozeer een hoofdrol in de films 
die we als bezoeker te zien krijgen als de mensen die daarin 
figureren. 
 En minstens zo belangrijk: waar de dingen zodoende tot 
heel recent louter werden beschouwd als het decor waarte-
gen het menselijk handelen zich afspeelde, wordt die ach-
tergrond nu zelf  de belangrijkste actor – de achtergrond 
wordt tot voorgrond. De moderne mens is de hoofdrol gaan 
opeisen in het toneelstuk Gaia, maar door zijn hybris dreigt 
dit drama fataal voor hem af  te lopen. Als we de dingen niet 
snel hun waardigheid teruggeven, zullen zij het plotelement 
‘mens’ spoedig uit het stuk verwijderen, via wat die mens 
een ‘milieuramp’ noemt. Wellicht heeft de Duitse filosoof  
Peter Sloterdijk gelijk dat het project van de mens altijd al de 
productie van ‘sferen’, en daarmee van airconditioning – kli-
maatbeheersing – is geweest. En dat de moderne mens zich 
op te brute wijze van de aarde heeft afgekeerd. 
 Dat is ook de boodschap van Anthropocene Observatory. 
Maar de misschien wel onoplosbare paradox is dat de 
moderne mens, ook in dit observatorium, bovenal zichzelf  
observeert. Dat is de kern van het antropoceen: het is het 
tijdperk waarin de mens zichzelf  bestudeert als actor op 
geologische schaal en druk bezig is zijn eigen ondergang te 
monitoren. Gijs van Oenen

p Anthropocene Observatory, tot 26 april in BAK Utrecht, 
Lange Nieuwstraat, Utrecht (030/231.61.25; www.bak-
utrecht.nl).

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam – Ruti Sela. 
Het grotendeels onverlichte Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam (SMBA) vormt een passende omgeving voor de 
vaak nachtelijke taferelen in de video’s van Ruti Sela 
(1974). Er zijn zes werken van de Israëlische kunstenaar te 
zien. Het retrospectief  is daarmee kleiner van opzet dan zijn 
voorganger, vorig jaar te zien in Museums of  Bat Yam 
(MoBY) in Tel Aviv, maar ook intiemer. Gezien de aard van 
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zicht op Anthropocene Observatory (details), tentoonstelling 
ontwikkeld door Armin Linke, Territorial Agency (John Palmesino en 

Ann-Sofi Rönnskog) en Anselm Franke, BAK Utrecht (basis voor actuele 
kunst), 2015. Foto’s: Tom Janssen
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Nihan Somay (TR)
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David Armstrong Six (CAN)
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Sela’s werk is dat geen slechte zaak. De videowerken tonen 
door haar geïnitieerde gesprekken en situaties waarin men-
sen (meestal onbekenden) zich al dan niet opzettelijk bloot-
geven. Ze gebruikt de camera daarbij niet alleen als opna-
meapparaat, maar ook als een instrument waarmee ze 
onderlinge verhoudingen manipuleert.
 In de eerste ruimte zijn twee korte video’s te zien waarin 
Sela met een groep kunstacademiestudenten musea 
bezoekt. In People Will Comply (2010) gaan ze naar Holon, 
Israël, voor een tentoonstelling over autoriteit en gehoor-
zaamheid. Een nabootsing van het beruchte stroomstootex-
periment van Stanley Milgram zorgt voor enige hilariteit, 
maar tijdens de rookpauze is de sfeer heel anders. Sommige 
studenten beginnen voorzichtig te praten over hun oorlogs-
ervaringen of  die van andere. Enkelen lopen weg omdat het 
onderwerp voor hen onbespreekbaar is.
 De psychologische druk die uitgaat van het Arabisch-
Israëlisch conflict is ook in andere werken voelbaar. Beyond 
Guilt #1 (2003), een van Sela’s eerste video’s, speelt zich af  
in de toiletten van smoezelige bars in Tel Aviv. We zien haar 
en medekunstenaar Maayan Amir steeds in het gezelschap 
van enkele jonge mannen en vrouwen die zich door hen 
hebben laten meevoeren. De meesten hebben onlangs hun 
dienstplicht afgerond en zoeken een verzetje. Aangemoedigd 
door Sela beginnen ze halfnaakt te zoenen of  vertellen ze 
sterke verhalen; iedereen probeert zijn eigen show neer te 
zetten. Tussen de bedrijven door vinden er ook meer per-
soonlijke uitwisselingen plaats. Sela’s oog valt op de ketting 
van een jongen die net uit dienst is en daagt hem uit tot een 
ruil: zijn ketting voor een pijpbeurt. Hij aarzelt even, pro-
beert haar dan te overtroeven door een schunnigere weder-
dienst te vragen. Tot het genoegen van zijn aanwezige 
vrienden blijft ze echter haar inzet verhogen, totdat hij moe-
ten toegeven dat hij te gehecht is aan de ketting voor een 
dergelijke ruil. ‘Jullie meisjes lijken te denken dat jongens 
hoeren zijn’, verwijt hij Sela, alsof  al die tijd niet haar, maar 
zijn eerbaarheid op het spel stond.
 Dat Sela de camera gebruikt om situaties te sturen wil 
niet zeggen dat zij altijd degene is die hem hanteert. In 
Beyond Guilt #3 (2005) worden zij en Amir gefilmd door 
een prostituee met wie ze op een hotelkamertje hebben 
afgesproken – een machtsomkering à la Renzo Martens. Ze 
stellen de vrouw vragen over haar werk en leven, die ze zon-
der terughoudendheid beantwoordt. Zes abortussen heeft 
ze gehad. ‘Een abortus stelt weinig voor’, zegt ze, ‘het is in 
vijf  minuten gedaan. Een wortelkanaalbehandeling is 
erger’. Maar ook: ‘Ik wou dat ik een man was.’ Wellicht 
wordt ze in haar openhartigheid gesterkt door het idee dat 
haar interviewers in beeld zijn en zij onherkenbaar blijft, 
maar daarover laat ze zich niet uit.
 In Credit Point (2012) heeft Sela de camera aan een van 
haar studenten gegeven. Hij filmt haar terwijl zij weer ande-
re studenten confronteert met haar autoriteit als docent 
aan de kunstacademie. Haar boodschap is duidelijk: als 
docent bepaal ik of  je studiepunten krijgt, dus ik kan je ver-
tellen wat te doen. Die macht gebruikt ze echter niet, behal-
ve dan als een dreigement dat te ongeloofwaardig is om 
werkelijk reactie uit te lokken. De interessantere momenten 
in dit werk draaien om fysieke nabijheid in de aanwezigheid 
van de camera, zoals wanneer Sela een mannelijke student 
vraagt op haar te gaan zitten terwijl ze zichzelf  via een spie-
gel filmen. De jongen twijfelt, maar besluit dan dat het 
‘gewoon een mooi plaatje oplevert’ en kruipt bovenop haar. 
Blijkbaar volstaat de camera als legitimatie.
 El Yuma (2014) is vrijer van opzet. De titel verwijst naar 
een Cubaans koosnaampje voor (seks)toeristen uit het rijke 
Westen. In de eerste scène is het twee uur ’s nachts. Sela zit 
op een terrasje in het Cubaanse Varadero en maakt kennis 
met David en Culifredo, een jong homostel uit Oekraïne. Ze 

zijn geïntrigeerd door de kunstenaar en haar camera, flirten 
ermee, en vinden het goed dat ze met hen optrekt. David, 
met zijn onberispelijke overhemd en stralende gebit, is het 
vanzelfsprekende middelpunt van de nachtelijke omzwer-
vingen die volgen. Verschillende plaatselijke gays haken bij 
hen aan en er ontstaat een halfserieus spel waarin de jon-
gens allemaal beweren onbetaalbaar te zijn voor de ander. 
Uiteindelijk blijft David slapen bij een danser. De volgende 
dag wil Sela weten of  hij hem geld heeft gegeven. ‘Ja’, bekent 
hij na veel aandringen. ‘Ik denk dat hij het nodig had.’
 Sela is op haar best wanneer ze zulke ongemakkelijke of  
onverwachte verhoudingen aan het licht brengt. Helaas 
vormen deze momenten uitzonderingen in veelal lange 
reeksen van fragmentarische indrukken en anekdotes. De 
tentoonstelling als geheel laat echter nog iets anders zien, 
namelijk een wereld die bijna anachronistisch is in zijn 
directheid en technische eenvoud. Hier zijn ontmoetingen 
spontaan en persoonlijk, zonder interfaces en zonder de ver-
tekening van sociale media. In lijn hiermee werkt Sela niet 
met een high-endcamera of  een smartphone, maar met een 
doorsnee videorecorder die geen twijfel laat over zijn aanwe-
zigheid. De resulterende beelden en de montage, vooral die 
van de recentere werken, zijn gespeend van esthetische pre-
tenties. Je kijkt simpelweg mee met degene die filmt, slechts 
omgeven door het donker van de tentoonstellingsruimte. 
Hierdoor zit je als kijker zeer dicht op de gefilmde personen 
en situaties. De video’s van Sela nodigen daardoor uit tot een 
empathische manier van kijken die, in een tijd waarin het zo 

gebruikelijk is om doorlopend persoonlijke beelden, ideeën 
en statistieken te sharen en te consumeren, minder ver-
trouwd voelt dan je zou verwachten. Daniël van der Poel

p  Ruti Sela, tot 29 maart in Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam, Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam 
(020/422.04.71; www.smba.nl).

Collection d’Art anno 1969 in Amstelveen. De 
Amsterdamse galerie Collection d’Art begon in december 
1969 in een piepkleine ruimte in de Heisteeg, tussen de 
Singel en het Spui. Aanvankelijk was het een winkel voor 
antieke zilveren objecten, gedreven door Cora de Vries 
(1944-2010), die haar zaak combineerde met een baan als 
onderwijzeres. De start van de galerie werd ingegeven door 
de bescheiden kunstverzameling van de galeriste en haar 
echtgenoot Hans de Vries; vandaar de naam van de galerie. 
In het Cobra Museum loopt nu een tentoonstelling met wer-
ken uit de verzameling, die door de jaren heen gestaag 
groeide en tal van raakpunten heeft met de collectie van het 
museum. Het museum in Amstelveen heeft bijvoorbeeld 
sinds 2006 een langdurig bruikleen uit die collectie, een 
groot landschap van Eugène Brands, die jarenlang tot de 
vaste stal van de galerie behoorde. Daarnaast zijn enkele 
werken van Karel Appel, Theo Wolvecamp en anderen uit 
de collectie van het museum aan de expositie toegevoegd.
 Collection d’Art was actief  in een tijd waarin de kunstwe-
reld tal van veranderingen doormaakte, maar daar is in het 
Cobra Museum weinig van te merken. Cora de Vries ging vol-
gens het museum op zoek naar ‘individualisme in kunste-
naars, een herkenbare signatuur en diepgang in het kunst-
werk. Het ging om ‘blijvende’ kunst, werk van kunstenaars 
die zich duidelijk van elkaar onderscheidden, niet geïnfec-
teerd door de waan van heersende trends.’ De Vries koos voor 
kunst van uiteenlopende stromingen die zich in de voorgaan-
de jaren al bewezen had en had weinig of  geen oog voor de 
nieuwste ontwikkelingen. Ze bracht Cobra-kunstenaars als 
Karel Appel en Constant, naast voormalige Nulkunstenaars 
als Jan Schoonhoven, Jan Henderikse, Henk Peeters en 
Armando, nieuwe figuratie van Alphons Freijmuth, en rea-
listische schilderkunst van Co Westerik en Herman Gordijn. 
De jongere kunstenaars die ze liet zien, werkten ook vaak in 
deze tradities. Vanaf  de jaren tachtig presenteerde Collection 
d’Art ook werk van Duitse expressionisten als Georg Baselitz, 
A.R. Penck en Markus Lüpertz. Ook bracht de galerie werk 
van kunstenaars Max Ernst en Joan Miró, maar de nadruk 
ligt in het Cobra Museum toch op Nederlandse kunst vanaf  
de jaren vijftig. Aanvankelijk was De Vries zeer onder de 
indruk van De Stijl en vooral van Bart van der Leck, maar het 
verhandelen van diens werk lag buiten haar mogelijkheden. 
In plaats daarvan kwam ze voor een van de allereerste ten-
toonstellingen bij Dick Cassée uit, in wiens werk De Vries een 
zekere verwantschap met Van der Leck zag. Later organiseer-
de De Vries groepstentoonstellingen met Lou Loeber, die zich 
verdiept had in het werk van Mondriaan en Van der Leck, en 
van Cesar Domela, voormalig lid van De Stijl. Opmerkelijk 
genoeg zijn er slechts twee vrouwelijke kunstenaars op de 
tentoonstelling in Amstelveen. Naast Lou Loeber is er nog 
Sheila Hicks, die in december 1981 bij Collection d’Art een 
‘site specific’ textielwerk maakte, dat gezien de alomtegen-
woordigheid van de schilderkunst in de galerie nogal uit de 
toon moet hebben gevallen.
 Als aankondiging voor nieuwe tentoonstellingen stuurde 
Cora de Vries vouwbladen rond met de titel editie ‘collection 
d’art’. Het waren uitnodigingen ‘voor een sherry’ op de ope-
ning en ze bevatten tegelijk teksten, biografieën en andere 
informatie over de betreffende kunstenaar – steevast 
geschreven zonder hoofdletters.

Ruti Sela

El Yuma, 2014, videostills

Sat 25 – Mon 27 April
Vernissage Fri 24 April 
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Cora de Vries liet zich leiden door haar persoonlijke en artis-
tieke betrokkenheid, die ze combineerde met schrander 
zakelijk inzicht. In 1972 organiseerde ze een reeks tentoon-
stellingen met de titel Kritiek in praktijk, waarvoor de begin-
nende galeriehoudster Nederlandse kunstcritici van tijd-
schriften en kranten vroeg om hun favoriete kunstenaars te 
presenteren. Een slimme zet, want daardoor zette De Vries 
haar nog jonge galerie in één klap op de kaart. De naamsbe-
kendheid nam nog toe nadat een meningsverschil tussen 
Lambert Tegenbosch en Rudi Fuchs over de opzet van de 
tentoonstelling in de Volkskrant werd uitgevochten. In de 
daaropvolgende jaren zou Cora de Vries diverse critici vra-
gen om teksten te schrijven voor haar edities.
 In 1974 verhuisde Collection d’Art naar de Keizersgracht 
en vestigde zich in het pand van de voormalige boekhandel 
Schröder & Dupont, dat in 1932 volgens de opvattingen 
van de Nieuwe Zakelijkheid was verbouwd door architect 
Alexander Bodon. In de smalle, maar diepe zaak werd veel 
ruimte gecreëerd voor de kunst, met een vide, met galerijen 
langs de wanden en meerdere verdiepingen. Het was een 
toegankelijke galerie waar de drempel bewust laag gehou-
den werd. De galeriehoudster was bijna altijd zelf  aanwezig, 
maar hield haar clientèle op afstand en probeerde geen ver-
kooppraatjes te beginnen. ‘Ik ben allergisch voor winkeliers 
die op hun klanten aanstormen en ze in de nek blijven bla-
zen tot ze weer de deur uit zijn’, aldus Cora de Vries.
 Collection d’Art richtte zich vooral op de nationale kunst-
markt. Zoals de meeste galeries in de jaren zeventig en tach-
tig bestond de klantenkring voornamelijk uit Nederlandse 
privéverzamelaars. Er werd weliswaar werk van buiten-
landse kunstenaars verkocht, maar de galerie had geen 
internationale ambities, zoals Art & Project, Riekje Swart 
en Helen van der Meij in deze periode wel hadden. Een enke-

le keer kreeg De Vries het voor elkaar om een grote interna-
tionale naam te strikken. Een onverwacht bezoek van Jasper 
Johns aan de galerie in 1970 resulteerde een jaar later tot 
een paar bescheiden werken van de Amerikaanse kunste-
naar in de galerie. In 1973 en 1976 vonden solotentoon-
stellingen van Willem de Kooning plaats. In samenspraak 
met diens New Yorkse galerie Xavier Fourcade organiseerde 
De Vries in 1982 opnieuw een expositie met De Kooning. 
Daarvoor koos ze op basis van een dia een schilderij bij 
Fourcade. Dat werk bleek echter niet gesigneerd, waarop De 
Vries vanuit Nederland met het schilderij naar het atelier 
van de schilder op Long Island reisde om het persoonlijk te 
laten signeren. Of  dit verhaal, dat wordt vermeld in de 
publicatie bij de tentoonstelling, gaat over het schilderij East 
Hampton VI op de tentoonstelling, wordt evenwel niet dui-
delijk.  Kees Keijer

p Collection d’Art anno 1969, tot 19 april in Cobra Museum 
voor moderne kunst, Sandbergplein 1, 1181 ZX Amstelveen 
(020/547.50.50; www.cobra-museum.nl).

Alibis: Sigmar Polke 1963-2010. De grote overzichtsten-
toonstelling van de Duitse schilder Sigmar Polke doet tot 5 
juli haar laatste halte aan in het Keulense Ludwig Museum, 
na eerdere stops in New York (MoMA) en Londen (Tate 
Modern). De jongste jaren werden verschillende grote inter-
nationale tentoonstellingen opgezet over het werk van kun-
stenaars waarvan het oeuvre wortelt in de protestcultuur 
van de jaren 60. Zelfs in vergelijking met het werk van die 
generatiegenoten slaat Polke ongemeen hard en kritisch om 
zich heen. Het overzicht begint met enkele zalen met werk 
uit het eerste decennium van Polkes carrière (1963-1972), 

schilderijen die vaak verwijzen naar en parallellen vertonen 
met het werk van andere schilders uit die periode. Daarna 
barst de expositie echter open, met exuberante en gelaagde 
werken waarin Polke vanaf  de jaren 70 talloze kunsthistori-
sche en politieke verhaallijnen met elkaar verweeft. Het 
overzicht wordt afgesloten met enkele zalen vol experimen-
tele schilderijen met kleurvlakken, die de rol van de schilder 
zelf  in vraag lijken te stellen. Het geheel is een bij momenten 
heroïsche bevestiging van de kracht van schilderkunst als 
kunsthistorisch en maatschappijkritisch medium. 
 Zoals het intrigerende Alibis in de titel al suggereert, wil de 
tentoonstelling meer zijn dan zomaar een chronologische 
opeenvolging van schilderijen. Een alibi wordt ingeroepen 
om een bepaalde verantwoordelijkheid te ontwijken. Het is 
een verhaal, al dan niet fictief, dat iemand toelaat een onge-
makkelijke realiteit van zich af  te schuiven of  aan een com-
fortabele gedachte vast te houden. Omvat deze titel een ver-
wijzing naar de ongeloofwaardige alibi’s die in Duitsland na 
de Tweede Wereldoorlog werden ingeroepen en die Polke 
herhaaldelijk aanklaagt? Of  zegt de term ook iets over Polkes 
werken zelf? Hij lijkt bijvoorbeeld een alibi in te roepen met 
zijn vele pogingen om zichzelf  deels te distantiëren van het 
ontstaansproces van een schilderij. Dit leidde hem ertoe om 
bij momenten te werken onder de invloed van drugs, waar-
door hij deels controle verliest over het resultaat.
 De tentoonstellingsteksten geven geen uitsluitsel over de 
betekenis van de term, maar in de zalen blijkt wel Polkes 
obsessie voor het blootleggen van moeilijke en ongewenste 
realiteiten, en voor het ondergraven van de alibi’s die erom-
heen hangen. Zo tonen de bijeengebrachte werken een kun-
stenaar die onduidelijkheden en onvolmaaktheden als een 
tegengif  ziet voor elke vorm van gezag, morele superioriteit 
of  eenvoudigweg alles wat hij als oppressief  ervaart. In het 
begin richt hij zijn pijlen vooral op politieke stromingen als 
het nazisme of  op maatschappelijke fenomenen als het con-
sumentisme, thema’s die heel eigen waren aan de protest-
cultuur in het toenmalige Duitsland. Maar in de tweede 
helft van de jaren zestig neemt hij geleidelijk aan ook de 
kunstwereld zelf  op de korrel, iets wat de tentoonstelling 
duidelijk maakt door de werken bijeen te brengen die hij 
maakte voor de satirische solotentoonstelling Moderne 
Kunst (1968), die de draak stak met allerlei thema’s en 
strekkingen uit de moderne kunst. Polkes wantrouwen 
richt zich ook op de mythe van de kunstenaar als geniale 
schepper en sommige werken op de tentoonstelling verwij-
zen naar collega’s als Beuys of  de negentiende-eeuwse vio-
list Paganini (van wie gefluisterd werd dat hij zijn genie 
afkocht van de duivel). Ten slotte ondergraaft Polke ook de 
conventies van de schilderkunst zelf, met name door zijn 
radicale omgang met de materialen en motieven waarmee 
hij als schilder werkt: het klassieke schildersdoek vervangt 
hij bijvoorbeeld door dekentjes voor kinderbedden, door 
krantenknipsels of  door noppenplastiek. De menselijke 
figuren in zijn werken zijn doorgaans overgenomen uit tijd-
schriften, kranten of  foto’s, en herleid tot een lijntekening. 
Polke hanteert deze figuren (zoals Paganini of  Mao) vaak 
eerder als een allegorie dan als portretten van een individu. 
De verfborstel maakt plaats voor rasters, stencils, uitge-
strooid stof  van een komeet, radioactieve bestanddelen of  
chemicaliën. Om het met Polkes eigen woorden te zeggen: 
‘het vergif  kroop in mijn schilderijen’.
 Polke maakt zijn beste werk wanneer hij zijn politieke, 
kunsthistorische, materiële en allegorische obsessies 
samenbrengt. De chronologisch opgebouwde tentoonstel-
ling suggereert dat zijn oeuvre helemaal openbloeit wan-
neer hij in 1972 verhuist van Düsseldorf, op dat moment 
het centrum van de Duitse kunstwereld, naar een commu-
ne op een landelijke boerderij, en tevens de wereld begint af  
te reizen op zoek naar intense ervaringen in niet-westerse 

Mevrouw Sijmons (links) en Cora de Vries (rechts) bij een sculptuur van Willem de Kooning
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culturen (van opium roken tot een berengevecht). Deze 
suggestie van een precies keerpunt is wat kort door de 
bocht, want Polkes reigerschilderijen die in deze context 
worden gepresenteerd werden eigenlijk al in 1968 gemaakt. 
Toch is het ontegensprekelijk dat Polke vanaf  de jaren 70 
een unieke weg inslaat, en zijn werk van de volgende drie 
decennia behoort tot het beste van de naoorlogse kunst. 
Meer dan de helft van de tentoonstelling is aan deze periode 
gewijd, met een aaneenschakeling van hoogtepunten. In 
een van deze kamers hangt een zevental schilderijen uit 
Polkes Hochsitz-serie. Ze zijn gemaakt tussen 1984 en 1988, 
en beelden telkens opnieuw eenzelfde wachttoren af. Het 
wachttorenmotief  verwijst zowel naar bewakingsposten 
aan gevangenkampen als naar grensovergangen, maar het 
is tegelijk een onschuldige architecturale typologie die over-
al voorkomt. Deze werken zijn kenmerkend voor de manier 
waarop Polke de schilderkunst nieuwe invullingen geeft: bij 
een van de werken spant Polke een doorzichtige noppen-
plastiek in plaats van een canvas op het traditionele houten 
kader en besmeurt hij de achterkant van het plastiek met 
woeste vlekken verf, waarbij de contouren van de wachtto-
ren grotendeels worden uitgespaard. Ernaast hangt een 
doek waar hij net dezelfde toren schilderde met fotografi-
sche chemicaliën. Nog een ander werk toont dezelfde 
gestencilde wachttoren, waarboven het eveneens gesten-
cilde motief  van twee handen achter tralies is aangebracht. 
De werken doen denken aan graffiti, maar Polke slaagt er 
telkens weer in de combinatie van een typologie met bijzon-
der aggressieve connotaties en de vaak al even agressieve 
materialen tot een overweldigend beeld te versmelten, dat 
tegelijk intiem en tactiel is.
 De laatste zalen van de tentoonstelling tonen ten slotte 
hoe Polke vanaf  de jaren negentig geleidelijk aan de politieke 
en maatschappelijke kritiek achterwege laat en focust op 
kunsthistorische referenties. Dit latere werk botst weliswaar 
nog steeds tegen de grenzen van de schilderkunst aan, maar 
lijkt zich neer te leggen bij de onmacht om deze te blijven 
verleggen, laat staan om als schilder een maatschappelijke 
impact te hebben. Het allerlaatste werk op de tentoonstelling 
is Polkes laatste schetsboek, gemaakt enkele jaren voor zijn 
dood. In het boek heeft hij elk blad volledig zwart geschil-
derd, met hier en daar een zweem van een andere donkere 
verfkleur. Zoals zo vaak lijkt hij op zoek naar de ongemak-
kelijke werkelijkheid die onder lagen van menselijke alibi’s is 
verstopt. De tentoonstelling laat de bezoeker achter met het 
besef  dat deze realiteit niet onder woorden te brengen is, 
maar enkel geschilderd kan worden.  Dries Vande Velde

p Alibis: Sigmar Polke 1963-2010, 9 oktober 2014 – 8 febru-
ari 2015, Tate Modern, Bankside , London SE1 9TG; 14 
maart – 5 juli 2015, Museum Ludwig, Heinrich-Böll Platz, 
50667 Köln (0221/221 26165; www.museum-ludwig.de).

Magnificent Obsessions: the artist as collector. In de 
Londense Barbican Gallery loopt tot eind mei Magnificent 
Obsessions, een tentoonstelling over beeldend kunstenaars 
die een verzameling aanleggen. De tentoonstelling is opge-
bouwd als een willekeurige opeenvolging van 14 kamers, 
waarbij elke kamer de collectie van één naoorlogse kunste-
naar bevat, van Arman over Martin Parr en Hanne 
Darboven tot Danh Vo. De inhoud van de verzamelingen is 
zeer divers en bestaat vaak uit objecten die gevonden lijken 
in goedkope winkels of  bij antiquairs: porseleinen beeldjes, 
familiestukken, postkaarten, opgezette dieren, partituren, 
gevonden of  zelfgemaakte foto’s, harnassen, Afrikaanse 
maskers en nog tientallen andere categorieën. Aan de 
architectuur van de tentoonstelling zelf  is, behalve de inde-
ling in kamers, weinig aandacht besteed; ze beperkt zich 

Sigmar Polke

Hochsitz, 1984
The Museum of  Modern Art, New York. Gedeeltelijke en beloofde gift van Jo Carole & Ronald S. Lauder

Foto: © The Museum of  Modern Art / Paige Knight. © The Estate of  Sigmar Polke / VG Bild-Kunst Bonn, 2015
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grotendeels tot enkele oude vloertapijten, kasten en wand-
rekken die sommige van de kamers een zweem van huise-
lijke intimiteit geven. De opgestelde collecties zijn bovendien 
vaak zo persoonlijk dat ze dat gevoel van intimiteit nog ver-
sterken. Het is niet toevallig dat sommige van deze collecties 
oorspronkelijk opgebouwd werden in het huis of  atelier van 
de kunstenaars. Het gevolg is dat elke kamer een miniuni-
versum is, een weergave van de dagelijkse omgeving die 
deze kunstenaars voor zichzelf  creëren.
 Dit soort tentoonstelling roept uiteraard de vraag op wat 
de relatie is tussen de verzamelingen van de verschillende 
kunstenaars en het oeuvre dat ze opbouwden. Tijdens het 
doorlopen van de kamers wordt stilaan duidelijk dat col-
lectie en oeuvre vaak voor- en keerzijde blijken van een-
zelfde medaille: de persoonlijke obsessies van de kunste-
naar. Soms is dat erg letterlijk het geval, bijvoorbeeld bij 
Damien Hirsts verzameling vol opgezette dieren, anatomi-
sche poppen en negentiende-eeuwse natuurhistorische 
kabinetten, stuk voor stuk elementen die inhoudelijk en 

formeel terugkomen in de werken van de kunstenaar over 
thema’s als vanitas en dood. De zaaltekst gaat een stuk ver-
der en poneert dat Hirst de actie van het verzamelen zelf  
ook ziet als een uitdrukking van deze thema’s: ‘collecting for 
Hirst is an affirmation of  life and reminder of  its brevity’. Een 
andere relatie tussen verzameling en oeuvre krijgen we te 
zien bij Sol LeWitt, de enige op deze tentoonstelling die 
eigentijdse kunst van collega’s verzamelde. Zijn verzame-
ling groeide niet enkel door aankopen, maar ook door het 
ruilen van zijn eigen werken met werk van kunstenaars 
waarmee hij zich verwant voelde of  die hij wilde steunen, 
zoals de componist Steve Reich van wie hij partituren 
kocht. Ook hier probeert de zaaltekst de link tussen oeuvre 
en verzameling verder uit te diepen, met name door LeWitts 
collectie te linken aan een van zijn eigen werken: de inven-
taris van zijn flat en bezittingen in het fotoboek Auto-
biography (1980).
 Bijna elke verzameling op deze tentoonstelling is een 
poging tot ordening van de chaotische werkelijkheid. 

Ondanks de bij momenten krampachtige verbanden die de 
zaalteksten proberen aan te reiken, staat de praktijk van het 
verzamelen vaak in contrast met de kunstwerken zelf, die 
niet zozeer een bestaande omgeving ordenen, maar veeleer 
een nieuwe dimensie creëren. Maar deze relatie wordt 
omgedraaid in de twee meest enigmatische kamers op deze 
tentoonstelling: die van Martin Wong/Danh Vo en die van 
de Duitse kunstenares Hanne Darboven. Van Darboven, die 
haar oeuvre opbouwde rond het weergeven van complexe 
systemen en referenties in strikt geordende permutaties 
(vaak tientallen kaders met tekeningen naast elkaar), vin-
den we hier een verrassend chaotische, nauwelijks geor-
dende en overweldigende verzameling van allerlei objecten 
die ze gedurende vier decennia in haar familiehuis opsta-
pelde. De uitleg in de zaaltekst is summier en omzeilt gro-
tendeels de discrepantie tussen oeuvre en collectie, maar 
het is goed mogelijk dat de obsessie voor het ordenen in haar 
werk een tegenwicht was voor de overweldigende heteroge-
niteit van de chaotische werkelijkheid – of  dat omgekeerd 
de diversiteit van haar verzameling een uitweg bood uit de 
gesloten wereld van haar werk. De Amerikaanse kunste-
naar Danh Vo gaat nog een stap verder wanneer hij de ver-
zameling van Americana en Aziatische beeldjes van overle-
den kunstenaar Martin Wong vindt en die samen met werk 
van Wong en zijn eigen bijdrage voorstelt als een nieuw 
werk. Het werk van zowel Darboven als Danh Vo zoekt de 
limieten op van de persoonlijke obsessies die zich doorgaans 
in verzamelingen vertalen.  Dries Vande Velde

p Magnificent Obsessions: the artist as collector, tot 25 mei in 
Barbican Art Gallery, Barbican Centre, Silk Street, London 
EC2Y 8DS (020/7638.8891; www.barbican.org.uk/ 
artgallery).

Plastische kunsten – terugblik
Kasper Andreasen – The Place of  Writing. In Cultuur-
centrum Hasselt liep tot 11 januari een compacte over-
zichtstentoonstelling met grafisch werk van de Deens-
Belgische kunstenaar Kasper Andreasen (°1979). De ten-
toonstelling bevatte een twintigtal werken of  reeksen, en 
twee vitrines met referentiemateriaal en kunstenaarsboe-
ken. Ze opende met drie grote prints, getiteld Sketch Maps. 
De titel suggereert dat we de beelden moeten lezen als kaar-
ten. Maar welke plaatsen de onregelmatige, gekartelde lij-
nen en de morsige vlakken nu precies voorstellen, is minder 
duidelijk. Het is zelfs niet helemaal zeker of  de prints wel 
kaarten, van een reële dan wel imaginaire ruimte, willen 
zijn: wij worden ertoe aangezet ze zo te lezen, maar uitein-
delijk bestaan ze uit niet meer dan wat ‘lukraak’ getrokken 
lijnen in een leeg vlak. Misschien moeten we het cartografi-
sche karakter van de schetsen elders situeren: het zijn geen 
‘kaarten’ omdat ze zouden verwijzen naar een (al of  niet 
verbeelde) plek daarbuiten, maar omdat ze de ruimtelijk-
heid van de drager waarop ze geprint zijn onder de aan-
dacht brengen. Het zijn ‘kaarten’ omdat ze een ruimte 
maken waar er voorheen geen was.
 Ook in ander werk komt die fascinatie voor cartografie 
terug. The Hasselt Projection bestaat bijvoorbeeld uit een opge-
blazen satellietfoto van Hasselt en zijn onmiddellijke omge-
ving met daarop de namen van steden uit de veel ruimere 
periferie (Genk, Maastricht, maar ook Charleroi en 
Düsseldorf). De toevoeging van de toponiemen maakt van de 
foto een kaart. Het beeld speelt met verschillende schaal-
groottes, die elkaar niet volledig dekken: de schaal van de foto 
en die van de kaart ‘betekenen’ een andere ruimte. Het 
samenkomen van deze twee tekensystemen zorgt voor een 
conflict in onze lectuur: waar zit de ‘juiste’ representatie, in 
de tekst of  in het beeld? Elders, in Paris Lines, een diptiek van 
twee smalle, lange prints, exploreert Andreasen de ruimte-
lijkheid van het bedrukte papier. Het ene luik van de diptiek 
toont een sterk uitvergrote tekst over een bezoek aan de ruï-
nes van Parijs na de Commune van 1871, gepubliceerd in de 
New York Times van 16 juni 1871. Het andere luik is een uit-
vergrote print van een leeg blad waarop de kunstenaar hori-
zontale lijnen heeft getekend. De lijnen trekken echter scheef, 
ze buigen altijd wat af. Door de confrontatie tussen deze twee 
werken krijgt de uitvergrote tekst een ander statuut: het gaat 
dan niet langer om de inhoud, maar om de vorm waarin de 
tekst is gedrukt. Vervolgens valt op dat ook sommige blokken 
tekst op vergelijkbare wijze scheef  trekken.
 Voor Andreasen is het lege vel papier een onontgonnen 
veld van mogelijkheden. Het lege vel kent geen boven, geen 
onder, geen links, geen rechts. Pas met de eerste pennentrek 
krijgt het lege blad een oriëntatie en verandert het in een 

www.ateliersbaztille.nl

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

tentoonstelling ‘Magnificent Obsessions – The Artist as Collector’, Barbican Art Gallery, Londen, 2015: verzameling Martin Wong (werk van Danh Vo), 
detail. © Peter Macdiarmid, Getty Images
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15e Kunstboekenbeurs 
Op zondag 26 april 2015  

van 9u tot 18 u 
 

Op het Jan Hoetplein  
tussen het Museum voor Schone Kunsten 
en het S.M.A.K. in het Citadelpark – Gent 

info: willem.drijvers@gmail.com 

gebied dat de kunstenaar verder kan exploreren. Deze stel-
selmatige verovering van de papieren ruimte wordt in de 
serie van acht stifttekeningen, verzameld onder de naam 
Ordrup Mose, DK (Time Scale), op een schitterende manier 
zichtbaar gemaakt. Het werk bestaat uit een reeks tekenin-
gen gebaseerd op gekopieerde foto’s. Elke tekening wordt in 
zes stadia ‘ontwikkeld’: het eerste beeld bevat enkele lijnen, 
het tweede voegt daar enkele aan toe, enzovoort, tot in het 
zesde en ultieme stadium het volledige beeld verschijnt. 
Belangrijk echter is dat in elk stadium de tekening opnieuw 
begonnen wordt (het volgende beeld is een nagetekende, 
geen mechanische kopie van het vorige). De ruimtelijke 
aard van het tekenen krijgt hier een uitgesproken temporeel 
karakter en roept het langzame opdoemen van een fotogra-
fisch beeld in de ontwikkelaar op (de beeldsoort die aan de 
oorsprong van de reeks ligt). Met dien verstande, uiteraard, 
dat de ontwikkeling van een fotografisch beeld zich veel 
sneller en vooral gelijkmatig voltrekt: het lichtgevoelige 
oppervlak wordt in één keer ontwikkeld, niet in fases. De 
reeks manifesteert zich zo als een complexe en kritische 
reflectie over het verschil tussen tijd en ruimte, tussen foto-
grafie en tekenen, tussen het mechanische en het handma-
tige.  Steven Humblet

p Kasper Andreasen. The Place of  Writing, 16 november 2014 
– 11 januari 2015, Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 
3500 Hasselt  (011/22.99.31; www.ccha.be).

HISK Show in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, 
Amsterdam. Met een tentoonstelling in het Vlaamse 
Cultuurhuis de Brakke Grond vierde HISK zijn twintigste 
verjaardag. De opening gebeurde simultaan met de Little 
HISK-expo (samengesteld door Ulrike Lindmayr (LLS 387), 
Paul Poelmans (CAPS), Eva Steynen (.Deviation(s)), Bart 
Vanderbiesen (Base-Alpha Gallery) en Sofie Van de Velde 
(G262), in het kader van Antwerp Art Weekend van 29 
januari tot 1 februari) die plaatsvond in het poortgebouw 
van het vroegere militair hospitaal in Antwerpen, waar het 
HISK tot 2006 gevestigd was. In de Brakke Grond werd 
enkel werk van alumni getoond, terwijl in Antwerpen hui-
dige én vroegere HISK-kunstenaars tentoonstelden. Voor 
de selectie van de Amsterdamse tentoonstelling werd een 
soort estafettesysteem toegepast. Clare Butcher en Christina 
Lee, de twee curatoren die beiden in 2008-2009 het 
Curatorial Program van de Appel volgden, nodigden enkele 
kunstenaars uit en vroegen hen om op hun beurt andere 
kunstenaars uit de geschiedenis van het HISK – zowel ex-
studenten als docenten – te inviteren.

Deze onvoorspelbare selectiemethode verhinderde niet 
dat er constanten in de tentoonstelling waren te bespeu-
ren. Heel wat werken stelden het auteurschap van de kun-
stenaar in vraag. Een goed voorbeeld is ‘…’ (2011) van 
ex-HISK-docent Steve Van den Bosch. De installatie 
bestaat slechts uit een beamer die een wit A4-tje met tekst 
op de muur projecteert: een certificaat voor het eigendom 
van een onbestemd kunstwerk, zonder datum, bron of  
kunstenaar. Alles moet nog worden ingevuld. De proble-

matiek van het auteurschap was ook voelbaar in de bij-
drage van Nico Dockx, uitgenodigd door oud-student 
Kasper Bosmans. Zijn performance EVERYTHING 
TOUCHES EVERYTHING (2014) werd niet uitgevoerd 
door de auteur zelf  – Dockx woonde de opening niet bij – 
maar door Sébastien Delire, die deze zin met een stempel 
aanbracht op de hand van de bezoekers. Uiteindelijk 
belandde het zinnetje ‘everything touches everything’ 
ook op de zandsculptuur Kanarie (2X) (2014) van 
Bosmans, die eveneens rondging met de stempel – en 
daarmee was de cirkel rond. Het medium ‘performance’ is 
in de regel nauw verweven met de fysieke aanwezigheid 
van de performer. Zodoende zette Dockx door zijn letter-
lijke afwezigheid de notie van de authentieke, belichaam-
de performance op de helling.
 Bij Audrey Cottin (in samenwerking met Philippe van 
Snick) wordt het auteurschap via de participatiegedachte 
op losse schroeven gezet. Hun Active Painting (2013) bestaat 
uit een aantal repen gekleurde canvas die aan de muur zijn 
bevestigd, maar die het publiek zelf  mag ‘verleggen’, om er 
spelenderwijs een nieuw schilderkunstig-ruimtelijk werk 
mee samen te stellen. Zo wordt de kunstenaar haast geëli-
mineerd en de autoriteit aan het publiek gegeven. Het losla-
ten van de controle over het kunstwerk werd nog verder 
doorgevoerd in de bijdrage van het Zuid-Afrikaanse kunste-
naarsduo Sober & Lonely, bestaande uit Lauren von Gogh 
en Robyn Cook. Zij maakten niet zélf  een kunstwerk, maar 
lieten de curatoren Butcher en Lee zonder enige aanwijzin-
gen een paar beeldjes boetseren uit klei. Volgens Sober & 
Lonely kwamen deze kleine sculpturen met als titel Seesaw 
Palm Tree (2015) weliswaar tot stand via telepathie tussen 
de curatoren en de kunstenaars, die zich simpelweg in Zuid-
Afrika bevonden.
 Er waren op de HISK Show ook werken die een kijkje bie-
den achter de schermen van het publieke kunstenaarschap. 
Kasper Bosmans toonde naast zijn zandsculpturen een 
reeks tactiele schilderijtjes die Rug Rechten of  Straighten Your 
Back (2013-2015) heten. Telkens is een kleine, vaak staan-
de figuur op de rug te zien, een beeld dat Bosmans herinnert 
aan de correcte houding die hij moet aannemen tijdens het 
werken. Met Studio Visit With (2004) gaf  Krist Gruijthuijsen 
ons een letterlijke inkijk in zijn studio. Hij brengt ons in dit 
werk ervan op de hoogte welke – bekende – mensen uit de 
kunstwereld hij op bezoek heeft gehad. Dit doet hij met een 
reeks polaroids die hem tonen in een T-shirt met het 
opschrift ‘I ♥’ gevolgd door de naam van de bezoeker, bij-
voorbeeld ‘I ♥ Anna Tilroe’.

Kasper Andreasen

Sketch Maps, 2014

Nico Dockx en Sébastien Delire

EVERYTHING TOUCHES EVERYTHING, 2014
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Daarnaast zijn er ook werken die opvallen door hun materi-
aliteit of  figuratie – zoals Bosmans’ zandsculpturen – maar 
de HISK Show lijkt ons toch in de eerste plaats een blik te 
willen geven op het maakproces van een kunstwerk, de rol 
van de kunstenaar en zijn werkomgeving. Heeft het HISK 
dan een voorkeur voor kunstenaars die rond deze thema’s 
werken? Kregen de deelnemers deze thema’s in het HISK – 
of  in de aanloop naar deze tentoonstelling – aangereikt? In 
ieder geval schetst deze HISK Show een portret van een 
instituut dat de contextualiteit van de artistieke praktijk 
belangrijk vindt.  Laurence Scherz

p HISK Show, 30 januari – 13 maart, Vlaams Cultuurhuis de 
Brakke Grond, Nes 45, 1012 KD Amsterdam (020/622.90.14; 
www.brakkegrond.nl). 

Nicoline van Harskamp. A Romance in Five Acts and 
Twenty-One Englishes. In Onomatopee, de Eindhovense 
uitgeverij-annex-projectruimte die begin 2015 verhuisd is 
naar een nieuwe locatie, was tot eind februari de tentoon-
stelling A Romance in Five Acts and Twenty-One Englishes van 
Nicoline van Harskamp te zien. De tentoonstelling bevatte 
drie werken uit een nieuwe, nog onvoltooide reeks waarin 
het gebruik van het Engels als tweede taal centraal staat.
 Het in Onomatopee getoonde werk is een voortzetting 
van eerdere projecten als New Latin (2010) en English 
Forecast (2013), waarin Van Harskamp al de rol van het 
Engels als de hedendaagse lingua franca bij uitstek onder-
zocht. A Romance… kan in zekere zin beschouwd worden als 
een casestudy binnen dit langdurende onderzoeksproject: 
alle werken gaan uit van George Bernard Shaws bekende 
theaterstuk Pygmalion uit 1912 (verwerkt tot de filmmusi-
cal My Fair Lady in 1964). Pygmalion vertelt het verhaal 
van Eliza Doolittle, een bloemenverkoopster die omwille van 
haar arbeiderstaal verwikkeld raakt in een weddenschap 
tussen twee gentlemen: Colonel Pickering en Henry Higgins, 
professor in de fonetiek. Deze laatste beweert dat hij Eliza – 
volgens hem nochtans een ‘incarnate insult to the English 
language’ – voor hertogin kan doen doorgaan, enkel door 
in te grijpen in haar taalgebruik. De professor slaagt uitein-
delijk in zijn opzet, maar berooft Eliza al doende van haar 
oorspronkelijke identiteit.
 Van Harskamps gelijknamige werk Pygmalion (2014) 
bestaat uit de documentatie van een live uitgevoerde verta-
ling die plaatsvond in het Londense Kunstraum en waarbij 
verschillende deelnemers bestaande vertalingen van Shaws 
stuk uit hun verschillende moedertalen – van het 
Nederlands tot het Farsi – terug naar het Engels vertaalden. 
Zo ontstond een integraal nieuwe versie van het stuk in een 
pluriform en onorthodox Engels. De installatie Pygmalion 
bevat negentien van de gebruikte vertalingen, een audio-
opname van het evenement gekoppeld aan titels die aange-
ven welk personage uit Shaws stuk aan het woord is, en een 
slideshow met reportagetekeningen. Er is ook een transcrip-
tie van de livevertaling in boekvorm aanwezig. In dit docu-
ment worden de autoriteit die met het boek als medium 
geassocieerd wordt en het ‘illegitieme’ taalgebruik op een 

bevreemdende, maar productieve manier met elkaar gecon-
fronteerd, en onderstreept Van Harskamp het treffendst de 
aanzienlijke discrepantie tussen langue en parole, tussen 
normativiteit en individuele toe-eigening in het geglobali-
seerde Engels.
 She Put Me in Complexity of  Words (2014) is een video-
werk waarin er geëxperimenteerd wordt met ‘grounding’, 
een interactieve improvisatietechniek waarbij men ver-
schillende variaties op een bepaalde zin uitspreekt met als 
doel de betekenis van de oorspronkelijke zin trouw te blijven 
en te verrijken. De deelnemers zijn vier vrouwelijke kunste-
naars – afkomstig uit Korea, Cuba, Servië en Iran – met een 
specifieke interesse in taal, en de opname van het werk vond 
plaats op een strand van het Zweedse eiland Färö, waar 
Ingmar Bergman een deel van Persona (1966) filmde. Het 
laatste werk, Her Production (2014), combineert een audio-
track waarop we verschillende commentaren op Van 
Harskamps eigen Engels horen met een projectie van onder-
titels in het International Phonetic Alphabet of  IPA. De 
ondertitels becommentariëren zo op hun beurt de fonetiek 
(de ‘productie’) van de taalcritici van dienst, die opnieuw 
niet allemaal native speakers zijn.
 Belangrijk is dat Van Harskamp haar onderzoek naar de 
ontwikkeling en de toekomst van het Engels niet beperkt tot 
formele experimenten of  analyses. Door voortdurend te wij-
zen op het onderscheid tussen geautoriseerd en niet-geau-
toriseerd taalgebruik, politiseert ze haar onderwerp ook. 
Taalgebruik, om het met socioloog Pierre Bourdieu te zeg-
gen, creëert en bestendigt symbolische machtsverhoudin-
gen; precies dat is uiteraard ook het uitgangspunt van 
Shaws oorspronkelijke theaterstuk. Door de nadruk te leg-
gen op de betekenisverrijking door culturele particularitei-
ten binnen een standaardtaal – in Pygmalion en She Put Me 
in Complexity of  Words – en door imperfecte sprekers de rol 
van taalpolitie toe te kennen – in Her Production – lijkt van 
Harskamp te pleiten voor een onzuiver, maar expressief  
Engels, met ruimte voor variaties en regionale accenten. In 
dit opzicht doet haar onderzoek in A Romance… enigszins 
denken aan Hito Steyerls pleidooi voor het benaderen van 
de taal als een ‘International Disco Latin’ in de context van 
het recente debat over de staat van het Engels binnen de 
internationale sector van de beeldende kunst.
 De huidige dominantie van het Engels, zoveel mag duide-
lijk zijn, is onlosmakelijk verbonden met de eeuwenlange 
geschiedenis van het kolonialisme, een minstens even lange 
geschiedenis van cultureel imperialisme, en de globalise-

ring. Toch heeft een lingua franca ook voor de hand liggen-
de voordelen, zo toont van Harskamp, zolang er ruimte 
blijft voor culturele eigenheid en verschillen. Of  om het in 
passend steenkolenengels samen te vatten: don’t let those 
English language purists get their sentence! Steyn Bergs

p Nicoline van Harskamp, A Romance in Five Acts and Twenty-
One Englishes, 17 januari – 22 februari, Onomatopee,  Hallenweg 
1C , 5615 PP Eindhoven (06/5172.2003; www.onomatopee.
net).

Architectuur en Vormgeving
Konstantin Grcic. Panorama. Hasselt pronkt dezer 
dagen met een internationale designtentoonstelling. De rei-
zende expositie Panorama van industrieel vormgever 
Konstantin Grcic (°1965) over wonen, leven en werken in 
de toekomst houdt nog tot 24 mei halte in Z33. Het evene-
ment ontstond in samenwerking met het Vitra Design 
Museum. Vitra, dat gewoonlijk sterk objectgeoriënteerde 
tentoonstellingen maakt, toont zich hier van zijn vooruit-
strevende kant. Voor Z33 daarentegen past de expo in de 
bestaande programmatie. Met tentoonstellingen als Space 
Odyssey 2.0, Atelier à Habiter en Future Fictions probeert 
men daar de laatste jaren vooral na te denken over de sta-
tus, definitie en betekenis van design in de samenleving.
 Grcic, een Duitser met Servische roots, werd wereldwijd 
bekend met designobjecten als Chair_One en Mayday Lamp. 
Panorama is de tot nu toe omvangrijkste presentatie van zijn 
werk en voor die gelegenheid wou Grcic meer dan gewoon 
ontwerpen en objecten tonen. Hij wou inzicht geven in zijn 
werkproces en tegelijk een toekomstvisie presenteren. Met 
dit doel voor ogen realiseerde hij drie onafhankelijke instal-
laties, die het objectmatige overstijgen en het publiek willen 
aanzetten tot meedenken. Die ambitieuze opzet wordt 
kracht bijgezet door een dito catalogus met twee types tekst-
bijdragen. Beschouwingen over de vormgever Grcic van 
Mateo Kries, Paola Antonelli, Jan Boelen, Jonathan Olivares 
en Louise Schouwenberg worden aangevuld met themati-
sche essays van drie zwaargewichten: filosoof  Peter 
Sloterdijk over cell building en cohousing, architectuurhisto-
ricus Mario Carpo over postindustrieel design en socioloog 
Richard Sennett over de Open City.
 Vanuit zijn persoonlijke leefwereld en inzichten formu-
leert Grcic ideeën over onze woon-, werk- en wijdere omge-
ving. Elke installatie is aan een van die drie omgevingen 
gewijd. Grcic’ ontwerpproces, vraagstelling en inspiraties 
worden uitvoerig toegelicht in tekst en beeld. Daarnaast is 
ook een interview te beluisteren waarin de ontwerper uitleg 
geeft over zijn werk.
 Grcic’ installaties zijn opzettelijk subjectief. Hij verwerkt 
zijn persoonlijke voorkeuren tot speculatieve toekomstsce-
nario’s. Zijn pleidooi om een consumptief  voor een geënga-
geerd en meedenkend kijken in te ruilen, wordt bij aanvang 
van de tentoonstelling verbeeld in de introductietekst van 
de curatoren, gedrukt op een weerspiegelend paneel. Door 
onze reflectie te tonen tussen de regels van de tekst daagt de 
tentoonstelling ons uit om vanuit de propositie van Grcic op 
zoek te gaan naar onze eigen private, professionele en 
publieke identiteit.
 Het parcours begint in Z33 op de eerste verdieping met 
Life Space, een installatie met een compacte woonmodule 
uit composietmateriaal, die als primaire drager van bewo-
ning zou kunnen worden ingeschoven in eender welk leeg-
staand gebouw. Grcic verwijst hierbij naar de actuele 
woningnood in grootsteden, maar ook naar de studiekamer 
van de Heilige Hiëronymus in het vijftiende-eeuwse schilde-
rij van Antonello da Messina. Bij Da Messina wordt de stu-
dio voorgesteld als een object – een opengewerkte kamer of  
een complex meubel (platform, boekenrek en lezenaar) – in 
een grotere architecturale context. De werkplek is niet 
alleen op menselijke maat gemaakt, maar ook expliciet uit-
gewerkt als de belichaming en het schouwtoneel van de 
contemplerende en studerende renaissance-mens. De 
installatie van Grcic herneemt motieven uit Messina’s schil-
derij – het platform/podium, het boekenrek, de lezenaar en 
de trap – en breidt ze uit. Lage wanden (ca. 1 meter) bake-
nen verschillende zones af. Technische uitrusting – stop-
contacten, vloerverwarming, een flatscreen en speakers – 
wordt zichtbaar gelaten. Het geheel wordt een soort 
interieurlandschap, een topografie met niveauverschillen, 
doorzichten en begrenzingen – en een scenografie voor het 
spel van de opgenomen designobjecten, die de woonfunc-
ties aangeven (een kapstok in de inkom, een tafel in de eet-
kamer…). Andere elementen suggereren dan weer een min-

galerie TRANSIT                 29.03 - 03.05.2015

Luc DONDEYNE 
This Town Ain’t  Big Enough

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 afspraak

Krist Gruijthuijsen

Studio Visit With, 2004

Nicoline van Harskamp

She Put Me in Complexity of  Words, 2014, video 
(setfoto van Katarina Popovic)

Nicoline van Harskamp

She Put Me in Complexity of  Words, 2014, 
videostill met Susana Pilar Delahante Matienzo
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der huiselijke omgeving. Een verhoogde computervloer, 
wanden van onbeklede metaalprofielen en een deur met 
opschrift ‘Zutritt Verboten!’ roepen een verlaten kantoor-
omgeving op. Een raam geeft – door middel van een beeld-
projectie – uitzicht op een luchthaven. Achter een gordijn 
van pvc-stroken in een muuropening, zien we een tuin van 
nepplanten, ostentatief  besproeid door een tuinslang. Deze 
elementen vormen, letterlijk en figuurlijk, de ruimere con-
text en de achtergrond van Grcic’ module, die als een 
hedendaagse, prozaïsche versie van het architecturale 
kader bij Da Messina kan worden beschouwd. Door het 
tegelijk huiselijke, artificiële en unheimliche karakter van 
de installatie roept Grcic vragen op over het ruimtegebruik 
in de steden, over duurzaamheid, maar ook over het geën-
sceneerde versus de (opr)echtheid van het wonen en over de 
band tussen de mens en zijn artefacten. 
 De volgende halte, Work Space, bevindt zich eveneens op 
de eerste verdieping en geeft een ondergrondse ruimte weer 
zonder daglicht. Grcic inspireerde zich op een foto, vrijgege-
ven door WikiLeaks, van een datacenter dat in 2008 gerea-
liseerd werd door Albert France-Lanord Architects in een 
voormalig atoomschuiloord bij Stockholm: een opvallend 
futuristisch ontwerp in een uit de rots gehouwen ruimte 
met evidente James Bondallures. Een maquette in een rots-
wand in Grcic’ ‘werkplek’ herneemt dit motief. In deze 
installatie stelt Grcic zijn eigen werkattitude tentoon, als 
een industrieel vormgever die het ambachtelijke waardeert 
en reflecteert over de toekomst. Als objecten zijn in de instal-
latie enkel stoelen opgenomen, Grcic’ favoriete ontwerpop-
gave. Maquettes en uitleg over testmethodes getuigen van 
zijn zoektocht naar de juiste materialiteit. De paneelteksten 
met zijn bedenkingen over onder meer 3D-printen en pro-
ductiedemocratie, open netwerken en de biosfeer maken de 
uitdagingen waarvoor hij zich gesteld ziet concreet.
 De derde installatie, Public Space, verbeeldt een publieke 
ruimte in de toekomst en is opgesteld in een nauwe, donkere 
ruimte op de benedenverdieping met een ruwe betongrijze 
vloer. Voor sommigen is het een donkere, kille, misschien 
zelfs bedreigende of  claustrofobische omgeving. (Zelf  ver-
trouwde Grcic ons toe dat hij de presentatie niet met drei-
ging associeert, maar wel een ‘idyllischer’ indruk had 

beoogd waarin de natuur een sterker aandeel had.) Een der-
tig meter lang computergegenereerd beeld vormt een pano-
rama van een toekomstig, maar niet al te futuristisch ogend 
stedelijk-industrieel landschap met baai en heuvelrug in de 
schemering. Het panorama wordt van de toeschouwers-
ruimte gescheiden door een hoog, zwart gaashekwerk. In de 
hierdoor afgebakende ruimte staan enkele exemplaren van 
de iconische Chair_One en het collectieve zitmeubel Landen, 
geïnspireerd op de Apollomaanlander uit 1969. De thema’s 
en afbeeldingen op het paneel draaien om de vraag hoe we 
met de publieke ruimte van morgen moeten omgaan. Maar 
kan een meubelstuk voor maximum acht personen een rol 
spelen in het scheppen van een publieke sfeer? Welke bijdra-
ge kan een designer op dat vlak leveren? De tentoonstelling 
bereikt hier haar kernvraag én haar limiet.
 Het einde, een soort postscriptum, is gereserveerd voor de 
traditioneel opgevatte Object Space. In vitrines toont Grcic 
artefacten die hem inspireren, naast eigen ontwerpen. Deze 
bijna museale setting lijkt de opname van zijn oeuvre in de 
designgeschiedenis te suggereren.
 Recentelijk is een verhevigde belangstelling te merken 
voor de presentatiestrategieën bij het tentoonstellen van 
interieur en design. Zo is het pas verschenen elfde nummer 
van designtijdschrift DASH gewijd aan de representatie van 
het goede wonen in de twintigste eeuw en loopt in Het 
Nieuwe Instituut in Rotterdam nog tot 6 april de (overigens 
weinig interessante) tentoonstelling 1:1 Stijlkamers van 
architect en kunstenaar Andreas Angelidakis. De oeuvre-
tentoonstelling van Grcic sluit enigszins bij die tendens aan. 
Wat hij er echter aan toevoegt is een open en bevragende 
attitude, gespeend van elke vorm van didactiek. Het werk én 
de presentatie ervan tonen zich als een work in progress. De 
tentoonstelling drukt uit dat de problematiek van het 
wonen, werken en de publieke ruimtebeleving het werkter-
rein kan en eigenlijk moet zijn van de kritische ontwerper. 
De opgave is hierbij gesteld, de vervulling ervan is aan de 
toekomst.  Zsuzsanna Böröcz

p Konstantin Grcic – Panorama, tot 24 mei in Z33, Zuivelmarkt 
33, 3500 Hasselt (011/29.59.60; www.z33.be).

Plastic: Promises of  a Hand-made Future. Afgelopen 
jaar ging een reeks tentoonstellingen rond het thema De 
Dingen en De Materialen van start in Het Nieuwe Instituut in 
Rotterdam. Het Nieuwe Instituut wil hiermee aanknopen 
met de hernieuwde belangstelling van de hedendaagse 
vormgeving voor het ambachtelijke. Het doet dat door zich 
te richten op de materialiteit van dingen en de economi-
sche, culturele en maatschappelijke betekenis ervan. De 
eerste twee tentoonstellingen Biodesign en Hout verkenden 
de nieuwe (materiaal)ontwikkelingen in design via onder-
werpen als natuur, technologie en wetenschap. In de derde 
tentoonstelling staat plastic centraal. Volgens curator en 
ontwerper Tal Erez wordt de geschiedenis van plastic niet 
alleen bepaald door materiaalinnovatie en vormgeving, 
maar is ze ook in hoge mate verweven met de geschiedenis 
van het kapitalisme. In dit derde deel ligt de nadruk dan ook 
sterk op de sociaal-politieke betekenis van het materiaal in 
kwestie – een derivaat van olie. Erez heeft ervoor gekozen 
om de tentoonstelling als een docubition vorm te geven – een 
combinatie van een ‘documentary’ en een ‘exhibition’ – om 
zo de verhaallijnen over vormgeving en haar politieke ach-
tergrond zo goed mogelijk te belichten: als in een documen-
taire doet een voice-over dit verhaal in verschillende ruim-
ten uit de doeken.
 De tentoonstelling vangt aan met een presentatie van de 
bijzondere toepassingen van plastic in vormgeving, zoals de 
biljartbal, of  de avant-gardejurken uit Pierre Cardins ready-
to-wearcollectie Cosmopolis (1967). Via korte videofrag-
menten op verschillende tv-schermen word je gewezen op 
de politieke en financiële belangen van multinationals en de 
chemische industrie in de ontwikkeling van plastic. Er zijn 
ook voorbeelden waarbij de twee verhaallijnen – de design-
historische en de kapitalistische – nadrukkelijk bij elkaar 
komen. Monsanto – toentertijd nog een chemicaliënbedrijf  
– ontwierp zo’n vijftig jaar geleden het Monsanto House of  
the Future (1957-1967), een futuristisch prefabhuis dat 
mogelijk werd gemaakt met steun van het Massachusetts 
Institute of  Technology en Walt Disney Imagineering. 
Plastic was als materiaal zeer vernieuwend en goed inzet-
baar voor het produceren van goederen op een industriële 
schaal. Daarom werd het een symbool voor het moderne 
leven van de middenklasse, waarbij het haast synoniem 
kwam te staan voor optimisme en geloof  in vooruitgang. 
Dat valt duidelijk af  te lezen aan de uitvergrote reclame-
pagina’s uit tijdschriften als de Saturday Evening Post en Life 
– uit het eerste tijdschrift stamt bijvoorbeeld een advertentie 
voor chips waarin vooral de plasticfolieverpakking van deze 
snack wordt bezongen.
 Het tweede deel van de tentoonstelling is gewijd aan de 
milieuvervuiling als gevolg van het wijdverspreide, tot 
astronomische proporties gestegen gebruik van plastic in 
onze samenleving. De ontdekking in 2014 van plastiglome-
raat op Hawaï – een nieuwe ‘steensoort’, ontstaan door een 
vermenging van plastic met lavasteen, koraal, zeeschelpen 
en zand – bidet een zorgelijke getuigenis van onze leefomge-
vingen. Een foto van Dimitar Dilkoff  toont vrijwilligers die 
de Vachadam, die vol ligt met plastic afval, proberen op te 
ruimen. Het zijn foto’s waar je inmiddels vertrouwd mee 
bent, die in het nieuws of  via een post op sociale media de 
revue zijn gepasseerd. Jammer is hier dat de tentoonstelling 
– mede doordat het kapitalistische en het designhistorische 
perspectief  te zeer uit elkaar zijn getrokken – enkel het aan-
deel van de producenten in deze problematiek belicht. De 
relatie tussen producent, de ontwerper en de consument 
wordt in de tentoonstelling niet gethematiseerd. 
 Hoe kunnen we omgaan met de milieuproblematiek die 
door plastic afval wordt veroorzaakt? Die vraag staat cen-
traal in het derde en het laatste deel van de tentoonstelling. 
3D printing, open source, custom fabrication en de makers cul-
ture vormen de antwoorden op de vraag ‘Can Plastic turn 
from an ecological threat into an ecological promise?’. Met 
deze technologische ontwikkelingen wordt plastic gepre-
senteerd als wederom een bron voor innovatieve toepassin-
gen en oplossingen. 3D-printtechnieken en recyclingmoge-
lijkheden kunnen leiden tot nieuwe kleinschalige en 
democratische productieprocessen. De beloften die hiervan 
uitgaan, botsen echter op politieke en financiële agenda’s. 
Dit deel schetst door middel van veel videofragmenten en 
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Panorama (eerste ruimte: Life Space). © KGID
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projecten de conflicten tussen de verschillende politieke, 
economische en sociale belangen en overtuigingen, beli-
chaamd door spelers als de overheid, het leger, grote com-
merciële bedrijven, ontwerpers en hackers. 
 In de laatste ruimte worden onder meer de projecten 
Changing Vase van Dirk van der Kooij, alsook The Perpetual 
Plastic Project en Precious Plastic van Dave Hakkens gepre-
senteerd. Bij elk project is een film over het productieproces 
te zien, bedoeld om mogelijke oplossingen en alternatieven 
te tonen voor huidige productieprocessen. In het gedeelte 
over The Perpetual Plastic Project kun je bovendien zelf  plas-
tic versnipperen en omsmelten tot filament, dat weer 
gebruikt kan worden om driedimensionale objecten te prin-
ten. Het is verleidelijk om te veronderstellen dat de consu-
ment zich via deze productieprocessen tot producent eman-
cipeert. Maar gaan we daardoor ook meer waarde hechten 
aan het materiaal of  het ding? Leiden dit soort projecten 
niet gewoon tot objecten die onze levensstijl en ons con-
sumptiegedrag bevestigen? De tentoonstelling besteedt te 
weinig aandacht aan de maatschappelijke context om der-
gelijke kritische vragen aan bod te laten komen.
 Plastic: Promises of  a Hand-made Future tracht een gelaagd 
beeld van de problematiek rond plastic te geven, waarbij ver-
schillende aspecten aan bod komen. Het probleem is echter 
dat de politiek-economische en designhistorische verhaallij-
nen te weinig op elkaar betrokken worden. De politieke, eco-
nomische en sociale belangen en tegenstrijdigheden van het 
kapitalistische systeem zijn inherent verweven met de vorm-
geving van de producten die eruit voortkomen. In deze ten-
toonstelling wordt de maatschappelijke betekenis van vorm-
geving tot haar probleemoplossend karakter gereduceerd. 
Andere functies – zoals de rol van vormgeving als communi-
catiemiddel of  als politiek instrument – worden volledig bui-
ten beschouwing gelaten.  Rana Ghavami

p PLASTIC, Promises of  a Home-made Future, tot 6 april in 
Het Nieuwe Instituut , Museumpark 25 , 3015 CB 
Rotterdam  (010/4401200; hetnieuweinstituut.nl).

Architectuur & Vormgeving – 
terugblik
Africa: Big Change, Big Chance. Afrika is een continent 
dat in vele opzichten uitersten kent. Op het gebied van 
architectuur en stedenbouw roept het beelden op van snel 
groeiende megasteden met moderne zakencentra, in fel 

contrast tot de uitgestrekte sloppenwijken en het langzaam 
leeglopende platteland. Nergens verloopt het urbanisatie-
proces sneller dan in Afrika. Want hoewel vandaag de dag 
nog zo’n zestig procent van de Afrikanen op het platteland 
woont, zal halverwege de eenentwintigste eeuw het groot-
ste deel van hen in urbane gebieden leven. Door deze ver-
schuiving zal de druk op de steden, de territoria en de 
natuurlijke bronnen alleen maar toenemen. De omvangrij-
ke tentoonstelling Africa: Big Change, Big Chance, die in 
2014 in het kader van de Triënnale van Milaan werd 
getoond en afgelopen twee maanden in Brussel te bezichti-
gen was, wilde de transformaties van het Afrikaanse conti-
nent inzichtelijk maken en de uitdagingen hieromtrent ver-
kennen.
 Africa: Big Change, Big Chance werd geïnitieerd door de 
Triënnale van Milaan in samenwerking met het Brusselse 
CIVA (Centre International pour la Ville, l’Architecture et le 
Paysage) en de Aga Khan Award for Architecture. Hoofd-
curator was de Venezolaanse architect en professor Benno 
Albrecht, die verbonden is aan de Università IUAV di Venezia 
en daar doceert over architectuur en duurzaamheid met 
een focus op Afrika. Ook in Africa: Big Change, Big Chance 
stelde Albrecht duurzaamheid centraal, door de verande-
ringen van het continent in kaart te brengen (Change) en 
de kansen voor de toekomst te verkennen (Chance). De ten-
toonstelling richtte zich op de niveaus van architectuur, 
stad en regio, en bekeek zowel historische als hedendaagse 
ontwikkelingen. Een terugkerend aspect daarbij is het 
inzicht dat Afrika werd gezien – en misschien is dat type-
rend voor de manier waarop het continent algemeen wordt 
bekeken – als een speeltuin voor experimentele architec-
tuur en stedenbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werden de 
experimenten in een nieuwe vorm van moderniteit gegoten 
en ontwikkeld, om in te spelen op de extreme klimaten van 
het continent, geïnspireerd door de technische mogelijkhe-
den van de traditionele architectuur in combinatie met 
moderne bouwmaterialen zoals beton en prefabelementen.
 Het meest uitgebreide deel van de tentoonstelling ging 
specifiek in op de architectuurgeschiedenis. De curatoren 
Jacopo Galli en Daniela Ruggeri presenteerden negentig 
projecten die een goed gedocumenteerd beeld gaven van 
Afrikaanse architectuur in relatie tot de moderniteit in de 
periode vanaf  de Tweede Wereldoorlog tot heden. Duidelijk 
werd dat de projecten navigeren tussen verschillende opvat-
tingen over moderniteit, die sterk te maken hebben met 
koloniale representatie en het postkoloniale zoeken naar 
een nationale identiteit. Zo weerspiegelt het theatergebouw 
van Lubumbashi (DR Congo, 1953-56) van Claude 
Strebelle & Yenga de Belgische koloniale moderniteit. Op 
een dubbelzinnige wijze vermengde Strebelle een modernis-
tische stijl met beaux-artselementen, gecombineerd met 
muurschilderingen van Congolese kunstenaars. Het Kaedi 
Regional Hospital (Kaedi, Mauritanië, 1989) van Fabrizio 
Carola toont de wens naar een traditionele en prekoloniaal 
geïnspireerde bouwstijl door gebruik te maken van lokale 
materialen in een architectuur die bestaat uit een aaneen-
schakeling van ronde, hutachtige vormen. De campus van 
de Obafemi Awolowo University in Ile-Ife (Nigeria, 1962-
76) van Arieh Sharon bevestigt de postkoloniale zoektocht 
naar zelfdefinitie in de context van Nigeria’s nationale poli-
tiek. Het gebouw werd ontworpen in een brutalistisch/
structuralistisch modernisme, de architectuurstijl die 
geschikt geacht werd voor een hogeronderwijsinstituut. In 
tegenstelling tot bij Carola’s project in Mauritanië werd de 
moderniteit in Nigeria omarmd als teken van vooruitgang 
en een noodzakelijk doel in het streven naar een nationale 
identiteit.
 Een andere vorm van moderniteit komt naar voren in het 
deel van de tentoonstelling dat door Filippo De Dominicis 
werd gecureerd. Grootschalige infrastructurele projecten 
op het niveau van regio en territorium hebben enorme – en 
soms dramatische – geografische transformaties teweegge-
bracht op het Afrikaanse continent. De Volta River Triangle 
in Ghana (1961-65) is daarvan een goed voorbeeld. Het 
betrof  de indamming van de Volta voor irrigatie en energie-
voorzieningen, waardoor het grootste artificiële meer ter 
wereld ontstond. Het Voltaproject werd in het jonge Ghana 
gepromoot als katalysator van economische, politieke en 
culturele emancipatie. Als speerpunt van president Kwame 
Nkrumah’s politieke agenda stond het project symbool voor 
de nieuwe onafhankelijke natie, terwijl tegelijkertijd oude 
en nieuwe koloniale machten hun invloed in Sub-Sahara 
Afrika vergrootten door technische kennis en materialen te 
leveren. De Akosombo Dam werd gemeenschappelijk gefi-
nancierd door de Wereldbank, de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië, en voor het herlokaliseren van nederzet-
tingen werden de urbanisten Constantionos Doxiadis en 

Albert Meyer aangesteld. De hoge kosten, de inefficiënte 
investeringen en het wanbeleid maakten van het Volta-
project echter grotendeels een mislukking. Daarbovenop 
komt dat veel mensen door de aanhoudende droogte 
gedwongen werden te emigreren naar vruchtbaardere 
gebieden of  steden.
 Het laatste deel van de tentoonstelling hernam een kriti-
sche reflectie op de hedendaagse problematiek van de snel 
groeiende Afrikaanse steden. De curatoren Monica Coralli 
en Anna Magrin presenteerden verschillenden contraste-
rende aspecten van de Afrikaanse megapolis, waarvan de 
gevolgen van groeiende inkomensongelijkheden de meest 
prominente was. Het ideaal van de elite, de overheden en 
projectontwikkelaars manifesteert zich in generische satel-
lietsteden die ontdaan zijn van alle visuele ongemakken en 
het toonbeeld nastreven van de ‘world class city’. Futuris-
tische projecten voor toekomstige urbane ontwikkeling 
zoals Hope City (Accra, Ghana), Konza Techno City 
(Nairobi, Kenya), Cité du Fleuve (Kinshasa, DR Congo), 
Kigali Future 2020 (Kigali, Rwanda) en Eko Atlantic City 
(Lagos, Nigeria), staan in schril contrast met de 43% van de 
urbane bevolking die onder de armoedegrens leeft en de 
60% die in sloppenwijken woont. De paradox is echter dat 
rijke enclaves niet kunnen functioneren zonder de lage-
loondiensten van huishoudhulpen, schoonmakers, tuin-
ders, bouwvakkers etc. Als gevolg groeien rondom de nieu-
we steden opnieuw informele steden.
 De tentoonstellingspresentatie was hier en daar slordig 
en te zeer opeengepakt. Inhoudelijk was de tentoonstelling 
daarentegen goed opgezet en getuigde zij van het gedegen 
onderzoek van de verschillende curatoren en onderzoekers. 
Dit kan ook gezegd worden van de begeleidende catalogus, 
die een welkome aanvulling verschafte waar de tentoonstel-
ling zuinig was met tekst en uitleg. Zo was een tekstuele 
kanttekening over het feit dat de projecten die getoond wer-
den vrijwel alle het werk waren van westerse architecten en 
urbanisten, op zijn plaats geweest. Ook al kon de bezoeker 
dit zelf  wel constateren. Paoletta Holst

p Africa: Big Change, Big Chance, 14 januari – 1 maart 2015, 
CIVA (Centre International pour la Ville, l’Architecture et le 
Paysage), Kluisstraat 50, 1050 Brussel (02/642.24.50; 
www.civa.be).

‘Have some Chips – They’re scrumtious’, advertentie Saturday Evening Post, 
1953. Courtesy Haglay Museum & Library

Tentoonstelling ‘Plastic’. Foto Johannes Schwartz

Claude Strebelle & Yenga

theatergebouw van Lubumbashi, DR Congo, 1953-1956

Kigali Future 2020, Kigali, Ruanda
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Aanwinsten
Kröller-Müller koopt werk van Roni Horn. Het Kröller-
Müller Museum heeft het werk Opposites of  White uit 2006-
2007 van Roni Horn (New York, 1955) aangekocht. Het 
werk bestaat uit twee vormen van massief  gegoten zwart en 
kleurloos glas. De aankoop van € 1.340.000 is mogelijk 
gemaakt dankzij de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan 
Fonds en de deelnemers van de BankGiro Loterij. Het oeuvre 
van Roni Horn heeft verschillende raakvlakken met de col-
lectie van het Kröller-Müller Museum. Met als vertrekpunt 
de minimal art is Horn een volledig eigen, persoonlijke weg 
gegaan. Opposites of  White is een monumentaal werk dat 
essentiële thema’s binnen het oeuvre van Roni Horn verte-
genwoordigt: identiteit als een niet vaststaand gegeven, het 
werken met paren en dubbelgangers, de relatie van het werk 
tot de toeschouwer en het gegeven van de voortdurende ver-
anderlijkheid van licht, weer en wind. (krollermuller.nl)

Publicaties
Atlas of  the Functional City: CIAM 4 and Comparative 
Urban Analysis. Het woord ‘atlas’ in de titel van Atlas of  
the Functional City is zorgvuldig gekozen; het geeft aan dat 
de redacteuren van dit ambitieuze overzichtswerk een veel-
zijdiger, minder eenduidig beeld willen schetsen van de 
beroemde vierde bijeenkomst van het Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) in 1933. 
Hetgeen besproken werd op dit congres door Le Corbusier, 
Walter Gropius, Joseph Lluís Sert, Alvar Aalto, Cornelis van 
Eesteren en andere leden van CIAM zou aan de basis heb-
ben gelegen van de naoorlogse stedenbouwkunde. De idee-
en over de ‘functionele stad’, de strikte ruimtelijke scheiding 
van huisvesting, werk, recreatie en verkeer als het gemeen-
schappelijke element, vertaalden zich in de bekende – en 
vaak bekritiseerde – grootschalige woonwijken met beton-
nen blokken omgeven door groen.
 Wellicht schiet deze interpretatie van het gedachtegoed 
van CIAM tekort. Vaak wordt vergeten dat het idee van deze 
functionalist turn in de stedenbouw louter gebaseerd is op de 
invulling die Le Corbusier eraan gaf  en publiceerde in Le 
Chartres d’Athènes, tien jaar na het congres. Hoewel een offi-
ciële publicatie, een bijbel van de moderne stedenbouw, het 
uiteindelijke doel was van de bijeenkomst, kwam daar van-
wege de dreigende oorlog weinig van terecht. Nu, tachtig 
jaar later, is het materiaal – bewaard in de archieven van de 
Nederlandse Van Eesteren-Fluck & Lohuizen Stichting, en 
in de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in 
Zürich – eindelijk gepubliceerd. Daaruit blijkt, zoals Daniel 
Weiss schrijft in de inleiding, dat het idee om huisvesting, 
werk, recreatie en verkeer te scheiden slechts bedoeld was 
als een analytisch hulpmiddel, niet als een specifieke, rigide 
instructie voor het ontwerpproces, zoals vaak gedacht is. In 
drie delen presenteert het boek de verschillende deelne-
mers, de uiteenlopende interpretaties en oplossingen voor 
de hedendaagse stad, en het visuele materiaal gebruikt tij-
dens het congres.
 Wat werd er precies bedoeld met de ‘functionele stad’? De 
term kan zowel descriptief  als prescriptief  worden opgevat. 
Sokratis Georgaiadis beschrijft in het eerste deel – dat 
bestaat uit zes essays – hoe het concept niet alleen bedoeld 
was om de stad te beschouwen in termen van verschillende 
functies, maar ook om haar te veranderen. Stedenbouw, 

een relatief  nieuwe discipline, werd hierdoor omgevormd 
tot een instrument, het was een methode. Veelzeggend zijn 
de andere door Georgaiadis genoemde titels die overwogen 
werden voor het congres; Walter Gropius dacht aan De Weg 
naar de Nieuwe Stad, terwijl de eveneens Duitse architect 
Ernst May De Weg naar de Organische Stad voorstelde. Hoewel 
functie vaak op een lijn wordt gezet met het taylorisme, 
ging het hier om het ontwikkelen en verbeteren van de 
bestaande stad, met aandacht voor de vier reeds genoemde 
functies. Dat de deelnemende architecten zich ook niet radi-
caal afzetten tegen de bestaande (historische) stad, wordt 
duidelijk uit Vincent van Rossems artikel over de carrière 
van Van Eesteren, die als voorzitter van CIAM een hoofdrol 
speelde. Van Rossem haalt Van Eesterens inzending aan 
voor de competitie voor Unter der Linden in Berlijn. Daarin 
beargumenteerde de architect dat het oude monumentale 
deel van de straat in perfect evenwicht zou zijn met zijn 
nieuwe commerciële centrum.
 De methode die CIAM gebruikte voor het analyseren van 
de staat waarin de stad verkeerde was vernieuwend. Enrico 
Chapel beschrijft hoe de deelnemende landen, met drie 
kaarten van Amsterdam als voorbeeld – gemaakt door Van 
Eesteren – instructies kregen om een vergelijkbaar resultaat 
te verkrijgen. Het leidde tot kaarten, luchtfoto’s en geschre-
ven interpretaties van 34 steden in Europa, en enkele in de 
Verenigde Staten, Nederlands-Indië en Indochina. Precies 
hier vond een omslag plaats in het denken over de stad; om 
de chaotische, dichtbevolkte, donkere en onhygiënische 
plek te veranderen, moest nagedacht worden op een ruim-
telijk niveau groter dan het huis, de straat of  de wijk. Ute 
Schneider benadrukt echter dat er grote (visuele en inhou-
delijke) verschillen bestonden tussen de kaarten die uitein-
delijk geproduceerd werden, waardoor het lastig was om 
een vergelijkende analyse te maken. Bovendien, de kaarten 
pretendeerden wetenschappelijk te zijn, objectief, maar de 
architecten, vrij onwetend wat betreft het plannen van ste-
den, behandelden de grote papieren oppervlakte voorna-
melijk als een esthetisch medium.
 Het tweede deel bestaat uit deze kaarten, besproken per 
deelnemend land en begeleid door een kort artikel. Niet 
alleen wordt duidelijk hoe grootschalig deze onderneming 
was – de meeste architecten waren al jaren bezig met de 
kaarten en het verzamelen van data, er was zelfs een voor-
bereidend congres in Berlijn in 1931 – maar ook komen de 
verschillende opvattingen over de toekomst van de stad tot 
uiting, via de verhalen achter elke individuele bijdrage. 
Terwijl de Italiaanse architect Giuseppe Terragni grote 
slooppartijen voorstelde in Como, zag de Noorse CIAM-
groep heil in het ontwikkelen van efficiënte en economische 
transportmogelijkheden; hierdoor zou het mogelijk worden 
om grootschalige wijken in de periferie van Oslo te bouwen. 
Tot slot publiceren de redacteuren een vertaling van de 

‘Conclusies van het Vierde Congres’ – die minder simplis-
tisch blijken te zijn dan in Le Chartres d’Athènes – en afbeel-
dingen van de succesvolle tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam in 1935, gebaseerd op CIAM 4.
 Een ander foto-essay – met recentelijk herontdekte foto’s 
uit het archief  van de Zwitserse ingenieur Carl Hubacher en 
zijn vrouw Grete – geeft eveneens aanleiding tot een herin-
terpretatie van het ‘CIAM-erfgoed’: het congres vond plaats 
op een boot, die op een maand tijd van Marseille naar 
Athene en terug zeilde. Behalve scènes met leden van de 
Europese avant-garde op het dek van de Patris II, liggend in 
de mediterrane zon, zien we ook foto’s die een interesse ver-
raden in monumentale structuren als de Acropolis, én in de 
anonieme, simpele architectuur aan de kust van de 
Middellandse Zee – een aspect waar wellicht meer aandacht 
aan besteed had kunnen worden. De keuze voor deze plek, 
als oorsprong van de westerse beschaving, was bewust, en 
benadrukte de continuïteit met het verleden.
 Atlas of  the Functional City is een boek waar lang op is 
gewacht. Met medewerking van vele experts, zoals Eric 
Mumford en Josep Rovira, bevatten deze essays een rijkdom 
aan overtuigende details, interpretatieve inzichten en nieuw 
beeldmateriaal. Deze publicatie bezit het vermogen de bestaan-
de interpretatie van de ‘functionele stad’ en de gevolgen van 
CIAM voor de stedenbouw te herzien.  Rixt Woudstra

p Atlas of  the Functional City – CIAM 4 and Comparative 
Urban Analysis (red. Evelien van Es, Gregor Harbusch, 
Bruno Maurer, Muriel Pérez, Kees Somer, Daniel Weiss), 
verscheen bij Uitgeverij THOTH,  Nieuwe ‘s-Gravelandse-
weg 3,  1405 HH BUSSUM  (035/694.41.44; thoth.nl). 

bespreking van de kaarten aan boord van de Patris II. Foto: archief  van Carl en Grete Hubacher, 1933

Roni Horn

Opposites of  White, 2006-2007 
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Nieuwe publicaties

• Benjamin H. D. Buchloh. Formalism and Historicity. 
Models and Methods in Twentieth-Century Art. 
Cambridge, Massachusettes / London: The MIT Press, 
april 2015. 592 blz. 114 afb. ISBN 978-0-262-02852-3
De kunsthistoricus en theoreticus Benjamin Buchloh (Keulen, 
1941) groeide op in het naoorlogse Duitsland en ontwikkelde een 
academische carrière in de Verenigde Staten. Hij is gespeciali-
seerd in de avant-gardebewegingen van de 20e eeuw met een 
focus op de kunstenaars van zijn generatie. Zijn eerste essays 
verschenen in het Duitse kunsttijdschrift Interfunktionen (1968-
1975). Later werd hij redacteur van het Amerikaanse October, 
een tijdschrift voor kunsttheorie met teksten over onder andere 
film, schilderkunst, literatuur, fotografie en muziek. Vooral de 
politieke, sociale en historische referentiekaders om kunst te 
beoordelen zijn onderwerp van zijn denken. In 2000 verscheen 
een verzameling monografische essays onder de titel Neo-
Avantgarde and Culture Industry. Hierin behandelt hij achttien 
kunstenaars, onder wie Yves Klein, Andy Warhol, Sigmar Polke, 
Gerhard Richter, Daniel Buren en Marcel Broodthaers. In april 
van dit jaar verschijnt een tweede verzameling met twaalf  essays 
waarin hij algemeen historische en theoretische onderwerpen 
aansnijdt, met titels als Allegorical Procedures: Appropriations and 
Montage in Contemporary Art (1982), Conceptual Art 1962 – 
1969: From the Aesthetics of  Administration to the Critique of  
Institutions (1989) en Sculpture: Publicity and the Poverty of  
Experience (1996). Als inleiding voor dit nieuwe boek liet 
Buchloh zijn ophefmakend artikel Farewell to an Identity, dat in 
2012 verscheen in het tijdschrift Artforum, opnieuw afdrukken. 
Hierin kondigt hij het einde aan van de kunstkritiek. Zijn kijk op 
het modernisme (voltooid door de conceptuelen) en de kunstvor-
men die daarop volgden in de jaren 80, met hun spektakelwaar-
de, hun gerichtheid op de markt en op dwangmatig kunsttoe-
risme, joeg een aantal mensen in de gordijnen. Tegelijk stelt hij 
dat de rol en de autoriteit van de kunstcriticus toen overgenomen 
zijn door de macht van de bezoekcijfers. 

• Vaast Colson. Containers & Acoustics. We’re in it 
together, you’re in it alone. Berlin / Düren: Nicolaische 
Verlagsbuchhandlung GmbH / Günther-Peil-Stiftung, 
2014. 124 blz. ISBN 978-3-89479-864-2

Van 2012 tot 2014 ontving Vaast Colson een stipendium van de 
Günther-Peil-Stiftung in Düren, Duitsland. Deze tijdelijke financi-
ele ondersteuning sloot hij af  met een tentoonstelling in het 
Leopold-Hoesch-Museum (7 september – 23 november 2014) en 
een publicatie. Vaast Colson hanteert verschillende artistieke 
media zoals fotografie, performance, muziek, tekeningen en 
installaties. Maar ook het boek als artistiek medium is hem 
bekend. Vaast Colson heeft hier gekozen voor de hybride vorm 
van een ‘kunstenaarscatalogus’. Het boek documenteert de 
tentoonstelling, maar de montage van de afbeeldingen en teksten 
is zo opgevat dat het resultaat beantwoordt aan de specifieke 
wetmatigheden van het (kunstenaars)boek. Centraal in deze 
publicatie staan vier schetsboekjes, afgebeeld in facsimile op een 
zwarte achtergrond. Hierop zien we tekeningen, gemaakt met 

zwarte stift tijdens een reis naar Marokko in 2010. Deze pagina’s 
worden voorafgegaan door onder andere zestien paginagrote 
afbeeldingen van recipiënten (‘Containers …’) zoals een emmer, 
een vaas, een teil en zo meer. De recipiënten figureerden ook in  
de installatie die Vaast Colson creëerde voor de tentoonstelling, 
maar in het boek worden ze elk apart afgebeeld voor een neutrale 
achtergrond. Boven deze foto’s is telkens een voornaam gedrukt: 
Bram, Célestine, Hans… De verklaring voor deze enigmatische 
samenvoeging is terug te vinden in een tekst achteraan het boek. 
Hierin schrijft Simon Delobel (galeriehouder van Trampoline 
Gallery in Antwerpen) bij elk van deze voornamen een fictief  
verslag over hoe het verzonnen personage de tentoonstelling van 
Vaast Colson zou kunnen ervaren hebben. Door deze fictieve 
verhalen worden de mogelijke interpretaties van het werk verme-
nigvuldigd. Iets gelijkaardigs gebeurt ook met de vier schetsboe-
ken. Deze werden voorgelegd aan drie dieptepsychologen (Katrin 
Braun, Hans-Christian Heiling en Alina Heldt) die de tekeningen 
mochten analyseren zonder voorkennis van het werk of  de 
persoon van de kunstenaar. Het verslag van hun bevindingen 
sluit deze publicatie af. 

• Wim Lambrecht, Nancy Vansieleghem (red.).  
Old School / Nieuwe Klas. Gent: Grafische Cel / LUCA 
School of  Arts, campus St-Lucas Visual Arts Ghent, 
2014. 166 blz. ISBN 978-90-821-3992-1

In 2012 vierde Sint-Lucas Gent zijn 150-jarig bestaan. Onder de 
titel Old School / Nieuwe Klas werd toen een tweedaags sympo-
sium georganiseerd over de toekomst van het kunstonderwijs. De 
Amerikaanse kunstenaar Matt Mullican was een van de sprekers. 
Hij had het over zijn eigen ervaringen als student op CalArts in 
Californië, maar ook over hoe hij, als kunstenaar én leraar, 
aankijkt tegen de artistieke opleidingen van vandaag. De trans-
criptie van deze lezing (The Image of  Learning) is nu verschenen in 
een mooi vormgegeven bundel, samen met essays van Erik de 
Jong, Bert Huyghe, Jan Masschelein, Karel Vanhaesebrouck, Tom 
Van Imschoot en Nancy Vansieleghem. Deze auteurs brengen 
frisse ideeën over de toekomst van het kunstonderwijs. Uiteraard 
komt de academisering van het kunstonderwijs aan bod, maar 
vooral worden nieuwe kaders uitgetekend voor de praktijk van 
docenten en studenten. Zo vraagt Tom Van Imschoot zich af  hoe 
intuïtie een grotere rol kan spelen in de opleiding en onderzoekt 
Erik de Jong hoe het kunstonderwijs kan mee-evolueren met de 
steeds veranderende opvattingen over kunst en kunstenaars. 
Bert Huyghe, een jonge alumnus van Sint-Lucas Gent, kreeg met 
zijn tekst De bokser, een essay over de nood aan ongehoorzaamheid 
binnen de kunst het laatste woord. Hierin vertelt hij wat het voor 
hem betekent om zich te moeten positioneren als beginnend 
kunstenaar in onze wereld. Zijn ontwapenend taalgebruik zuigt 
je mee in zijn bij momenten tegendraads wereldbeeld. In 2014 
ontving Bert Huyghe voor De bokser de Geuzenprijs voor essay.

• Miguel Magelhães (red.). Pliure. Prologue (La part du 
feu). Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 2015.  
176 blz. ISBN 978-9-72-846274-1

Nog tot 12 april is in de Fondation Calouste Gulbenkian in Parijs 
een kleine tentoonstelling te zien met 37 werken die de wissel-
werking tussen het boek en de artistieke praktijk moet evoceren. 
Zowel films, sculpturen, installaties, schilderijen en boeken, 

daterend van de 16e eeuw tot nu, zijn erin opgenomen. De 
begeleidende publicatie oogt op het eerste zicht indrukwekkend. 
De ongesneden pagina’s maken het boek dubbel zo dik als nodig, 
de werken zijn royaal afgebeeld en de typografie is verzorgd. Het 
devies van de tentoonstelling – … le livre est ‘la somme infinie de ses 
possibles’ – is afkomstig van Maurice Blanchot en reveleert 
meteen ook de val waarin de curators getrapt zijn. Net zoals de 
drievoudige titel Pliure. Prologue (La part du feu) schiet de selectie 
van de werken alle kanten op. De tentoonstelling is bovendien 
onderverdeeld in vijf  categorieën met abstraherende en poëtische 
titels zoals Incarnation of  Une fente dans le monde. Door deze 
wirwar van benaderingen verzandt het geheel in een grabbelton. 
Zo is het onduidelijk waarom bijna de helft van de gepresenteerde 
werken kunstenaarsboeken zijn uit de periode 1960-1970 of  
waarom er zoveel Franse kunstenaars vertegenwoordigd zijn. 
Maar ook enkele eeuwenoude artefacten geven de selectie een 
arbitrair en incoherent karakter. De lezer (of  toeschouwer) krijgt 
snel de indruk dat de 37 werken willekeurig gekozen zijn. De 
essays in het begeleidende boek behandelen, op filosofische wijze, 
tientallen aspecten van het boek, zoals Lire c’est relire, Le territoire 
du livre en La plasticité du livre et du lecteur. Wellicht had men 
beter een exclusief  tekstboek gepubliceerd, naast een catalogus 
met een duidelijke, artistieke visie. Zoals een slecht restaurant op 
een goede locatie een tourist trap is, zo kan deze publicatie een 
frustrerende biblio trap worden genoemd.

• Dennis Tyfus. Verleden Tijdsbesteding (Bewijsmateriaal 
uit het verleden, 2008 – 2014). [Antwerpen]: Ultra 
eczema, 2014. 320 blz. 320 afb.

Wie regelmatig de website van Dennis Tyfus bezoekt (www.
ultraeczema.com) weet dat deze Antwerpse kunstenaar een grote 
productiedrang etaleert. Onder het label Ultra Eczema brengt hij 
sinds jaren vinylplaten, T-shirts, kunstenaarsboeken, zines en 
multiples uit. Zo publiceerde hij recent het kunstenaarsboek 
Verleden Tijdsbesteding (Ultra eczema #190). Het boek bevat 
afbeeldingen van montages en collages, gemaakt met foto’s die 
Dennis Tyfus nam met een analoog fototoestel. De foto’s docu-
menteren onder andere openingen en feestjes in Stadslimiet, een 
kunstenaarsruimte in Antwerpen die hij runt samen met Vaast 
Colson. Sommige montages bewerkte hij snel met een stift of  
vulde hij aan met verknipte beelden uit tijdschriften. De wereld 
die hij evoceert, is die van een nachtelijke subcultuur voorzien 
van draaitafels, bier en junkfood. Destructie, excitatie en gefor-
ceerd plezier krijgen zijn volle aandacht. De opgestoken midden-
vinger is nooit veraf. De 320 beelden zijn gedrukt op een rotatie-
pers, een techniek die vooral geschikt is om kranten met grote 
oplages (snel) te drukken. De drager en druktechniek geven het 
boek een vluchtig karakter, maar de geplastificeerde hardcover 
maakt dat de bundel toch in een bibliotheek kan terechtkomen. 
‘Limited to way too many copies’ laat Dennis Tyfus nog weten op 
zijn website.

Samenstelling: Marc Goethals

Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma

237 Reprint Karel martens 168 p 17 x 24 cm € 25.00 isbn 9789491843310 2015

236 For the mnemonist, s. Rossella biscotti 152 p 14 x 20 cm € 25.00 isbn 9789491843303 2015

234 Games are Forbidden in the labyrinth Javier téllez 192 p 14 x 20.5 cm € 22.00 isbn 9789491843297 2015

233 le tapis (fair use) Pierre leguillon 18 p leporello 22 x 22 cm € 15.00 isbn 9789491843273 2015

232 Ramya Petra stavast 224 p 17.5 x 24.5 cm € 32.00 isbn 9789490119270 2014

231 stones & sketches Robert Zandvliet 272 p 24 x 32 cm € 42.00 isbn 9789491843242 2014

230 tiergarten  Johannes schwartz 112 p 24 x 33 cm sold out isbn 9789491843228 2014

228 not available marc nagtzaam 64 p 22 x 29 cm € 19.00 isbn 9789491843235 2014

227 between Red and a transparant Plane Kees Goudzwaard 32 p leporello 21 x 28 cm € 16.00 isbn 9789491843259 2014

226 RaY susanne Kriemann 120 p 21 x 15 cm € 25.00 isbn 9789491843198  2014

225 Prolifération Geert Goiris 68 p + lambda print 24 x 30.5 cm sold out  isbn 9789491843211  2014
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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
❑ ‘Ideologie AUB! Een denkmodel’ – 
Stijn Van Dorpe [29/3 tot 13/6]  
❑ ‘Dealing with Ordinary Form’ – Dimitri 
Vangrunderbeek [29/3 tot 13/6]  
❑ ‘Oh, for some more Amusement!’ – Eleni 
Kamma [19/4 tot 13/6] ❑ ‘MER. Station 
8’ – Adriaan Verwée [19/4 tot 13/6] 

Antwerpen

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Yuko Nasaka [tot 25/4]  
❑ Kimsooja [30/4 tot 13/6] 

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ Roeland Tweelinckx & Timo Van 
Grinsven [26/3 tot 9/5] 

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 [tot 7/6]  
❑ ‘Projecties IV: Re: Collecting 
Landscapes: onderzoek naar de 
transformatie van het Vlaamse landschap 
/ Labo S’ [18/3 tot 7/6] ❑ ‘Remote 
Antwerpen. Ontdek Antwerpen in virtual 
reality’ – Rimini Protokoll [18/4 tot 16/5] 

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
za-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Top Secret’ – Nicoline van Stapele 
[22/3 tot 24/5] 

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘The Camera’s Blind Spot II. Sculpture/
Photography: Further Recent Examples’ 
– Luca Trevisani, Paul Caffell, Attila 
Csörgo, Oliver Laric, Stefan Burger, vroege 
publicaties over het werk van Medardo 
Rosso… [28/3 tot 19/7] ❑ ‘Jumping 
Bones’ – Michael Dean [28/3 tot 19/7] 

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘The Precision of Silence’ – Jeffrey 
Silverthorne [tot 8/6] ❑ ‘La Traversée’ 
– Mathieu Pernot [tot 8/6] 
❑’ Deposit’ – Yann Mingard [tot 8/6]

G262 / Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Horizonten en Meer’ – Johan De Wilde 
& Rik De Boe [tot 19/4] ❑ ‘That’s all. 
Charlotte Posenenske meets Olaf holzapfel, 
Michael Reiter….’ [22/4 tot 31/5] 

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 13-18u (di-wo-do: op afspraak)
❑ ‘BodyMindPower II.(Pictures Of 
Transforming Mind)’ – Manfredu Schu 
[tot 18/4]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘In-Box’ – Roger van Akelijen [15/3 
tot 26/4] ❑ ‘Kabinet’ – Fred Bervoets 
[15/3 tot 26/4] ❑ ‘The garden of Eden’ 
– Frieda Van Dun [15/3 tot 26/4] 
❑ ‘Jan Uil’ – Jan Decleir [15/3 tot 26/4] 

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / gsm: 
0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ ‘Accrossage’ – Franck Gribling, 
Lucebert, Cornelia Schleime, Jan 
Schoonhoven, Maen Florin… [tot 25/4]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ ‘Gravel beat/Sleepwalker’ – Narcisse 
Tordoir [tot 25/4]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Works of different artists (only by 
appointment)’ – Nicolas Karakatsanis, 
Karel Fonteyne, Isabel Miquel Arques 
[19/3 tot 25/4] ❑ ‘Here be lions’ – Isabel 
Miquel Arques [8/5 tot 20/6] 

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’ 
[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]  
❑ ‘LODGERS #1: MER Paper Kunsthalle 
(Gent)’ [tot 19/4] ❑ ‘Op de bodem van de 
hemel’ – Ricardo Brey [tot 10/5]  
❑ ‘Stigmata, Acties & Performances 
1976-2013’ – Jan Fabre [24/4 tot 26/7] 
❑ ‘Fremdkörper: werken uit het atelier 
van Bernd Lohaus (1940-2010)’ [24/4 tot 
26/7] ❑ ‘De vorm van de woorden’ – 
Fabrice Hyber [24/4 tot 26/7]  
❑ ‘Vierkante Buizen Reeks DW’ – 
Charlotte Posenenske (1930-1985) [24/4 
tot 26/7] ❑ ‘LODGERS #2: bolwerK 
(Antwerpen)’ [2/5 tot 19/7] 

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
maart: 10-17u, april: van 10-19u, 
mei: 10-20u
❑ ‘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]

Museumstraat25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be 
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Please Use The Other Door’ – 
Raymond Barion, Oscar Hugal, Federico 
Acal, David Edward Price, Frederik 
Lizen, Niklaus Ruegg [2/4 tot 12/4] 

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ ‘Memoirs found in a 
bathtub, or what entropy means to me’ 
– Post Brothers [tot 7/7]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘A for Aspect Ratio / art. 1408 – 1412 
quater’ – Hou Chien Cheng [tot 25/4]

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)
❑ ‘New Works’ – Ren Hang [4/4 tot 9/5] 

The Wild Side Gallery
Verbindingsdok Westkaai 30 
0473 93 46 77 
do-zo 14-18u
❑ Nicolas Dings [22/3 tot 3/5] 
❑ Steven Fillet [22/3 tot 3/5] 

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Jonathan Meese [tot 25/4] 
❑ Aaron van Erp [30/4 tot 13/6] 

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30 za 13-18 (of op afspraak)

❑ Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir [tot 
28/3] ❑ ‘Bijna letterlijk dweilen met de 
kraan weliswaar dicht’ – Gerard Herman 
[4/4 tot 25/4] ❑ ‘Ask me nicely’ – Sanam 
Khatibi [2/5 tot 30/5] 

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Locating Live-ness’ – Grace Schwindt 
[tot 18/4] ❑ ‘1/1’ – Dirk Braeckman [tot 
18/4] ❑ Kahrs, De Keyser, Manders, 
Suciu en Van Caeckenbergh [29/4 tot 
13/6] ❑ Jack Whitten [29/4 tot 13/6] 

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ Mario De Brabandere [5/4 tot 17/5] 

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Aanloop Triënnale Brugge 2015: The 
Intelligent City’ – Stanza [17/3 tot 10/5] 

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘The Unloved / De Onbeminden’ – Ellen 
Harvey [tot 25/5] ❑ ‘Collectie presentatie 
Amédée Cortier’ [28/3 tot 11/11] 

Brussel

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 [tot 5/4] 
❑ ‘Si tu veux voir le monde, ferme tes yeux: 
Part 2’ – Johannes Kahrs, Alexander Kluge, 
Benoît Platéus, Nicolas Provost, Erik 
Bünger… [26/4 tot 28/6] 

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘American Folk Art. Een collectie van 
Jean-Michel Chesné’ – Mister 
Imagination, Prophet Royal Robertson, 
Ted Gordon, Tim Brown… [tot 24/5]

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… 
[tot 30/5]

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

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Faces Then. Renaissanceportretten uit de 
Lage Landen’ [tot 17/5] ❑ ‘Faces Now. 
Europese portretfotografie sinds 1990’ [tot 
17/5] ❑ ‘60 jaar culturele samenwerking in 
Europa’ [tot 31/5] ❑ ‘Visionary Structures. 
From Johansons to Johansons’ [tot 31/5] 
❑ ‘The Limp of A Letter’ – Ola Vasiljeva [tot 
31/5] ❑ ‘Het rijk van de Sultan. De 
Ottomaanse Oriënt in de kunst van de 
Renaissance’ [tot 31/5] ❑ ‘We-Traders. Ruil 
crisis voor stad’ [tot 9/4] ❑ ‘Work on 
Paper’ – Anne Teresa De Keersmaeker 
[20/3 tot 17/5] ❑ ‘Making a difference, a 
difference in making’ [24/4 tot 7/6] 

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘The Works. Artists in and from 
Chicago’ – William Pope.L, Theaster 
Gates, Zachary Cahill, Matthew Metzger, 
Geof Oppenheimer… [22/4 tot 27/6] 

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ Emilio Lopez-Menchero & Esther 
Ferrer [tot 29/3] ❑ Roberta Gigante [tot 
29/3] ❑ ‘Prix Marcel Duchamp 14 
lauréats/laureaten/winners (2000-2014)’ 
– Thomas Hirschhorn, Mircea Cantor, 
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Julien 
Prévieux, Claude Closky… [24/4 tot 30/8] 

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
ma-vr 12-18u, za-zo 10u30-18u
❑ ‘La Cité des enfants/De Wijk van de 
kinderen’ [tot 31/12] ❑ ‘Trésors 
d’architec ture: de l’Art Nouveau à l’Expo 
58’ [tot 19/4]

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

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60 
di-za 12-17u
❑ ‘De Nieuwe Oogst’ – Anja Segers, 
MADE, Hans Verstuyft, Ines Cox, 
Caroline Voet… [tot 30/4]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Stoneware murals’ – Daniel Dewar & 
Gregory Gicquel [tot 5/4]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘After War’ – Jo Ractliffe [tot 29/3] 
❑ ‘Castro – Coca – Che’ – Luc Chessex 
[26/4 tot 28/6] 

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Koen van den Broek [tot 4/4] 
❑ Johannes Wald [tot 4/4] 
❑ Pieter Vermeersch [24/4 tot 3/7] 

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na afspraak)
❑ ‘The Gymschool, St Petersburg, 2014’ 
– Rineke Dijkstra [tot 18/4] 
❑ ‘Where is Rocky II?’ – Pierre Bismuth 
[23/4 tot 30/5] 

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67 
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ Liam Gillick [20/3 tot 18/4] 
❑ David Claerbout [24/4 tot 30/5] 

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ Jonathan Callan & Hamza Halloubi 
[19/3 tot 25/4] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Portaels en de roep van de Oriënt 
(1841-1847)’ [tot 31/5] 
❑ Marc Chagall (1887-1985) [tot 28/6]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Repetition (Repetition)’ – Adam 
Henry [3/4 tot 16/5] 

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Tussen droom en werkelijkheid. 
Heropening van de vaste collectie: 
Belgische Kunst 19de en 20ste eeuw’ 
[tot 31/5] ❑ ‘14-18. Belgische 
kunstenaars tussen ballingschap en 
melancholie’ [tot 31/5] ❑ Xingjian Gao 
[tot 31/5] ❑ ‘Van affiche tot letter’ – 
Lucien De Roeck (1915-2002) [tot 31/5] 
❑ ‘Laureaat ART’CONTEST 2013’ – 
Sonia Niwemahoro [2/4 tot 3/5] 

Office Baroque
Bloemenhofplein 5 – 0484 599 228 
wo-za 11-18u
❑ ‘Badly Primed Canvas’ – Keith 
Farquhar [tot 11/4]

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

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)
❑ ‘VARGR I VEUM’ – Antoinette 
Hennebert [29/3 tot 17/5] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘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 [tot 3/5] 
❑ ‘Great news. I’ve been voted feline of 
the year’ – Saddie Choua [tot 29/3] 
❑ ‘Work/Travail/Arbeid’ – Anne Teresa 
De Keersmaeker [20/3 tot 17/5] 

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ Alice Neel [tot 11/4] ❑ ‘ECLPSE’ – 
Sterling Ruby [24/4 tot 23/5] 

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ ‘SCALES’ – Sterling Ruby [24/4 tot 23/5] 

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
❑ ‘Women are beautiful’ – Garry 
Winogrand [tot 17/5] 
❑ ‘Les Arméniens – Images d´un destin 
1906-1939’ [tot 17/5] 
❑ ‘Les amazones du PKK’ – Colin 
Delfosse [tot 17/5]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ ‘Ausweis bitte! : Duitse fotografie in 
Etappengebied’ [tot 31/5]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘1966’ – On Kawara [29/3 tot 14/6] 

Eupen

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

Gent

AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233.21.18 
za, ma 15-18u, zo 10-13u, op afspraak
❑ Yves De Smet [15/3 tot 12/4] 

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)  
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
31/12/2017] 
❑ ‘Blue,see – Mount song – Los 
Domadores’ – Titus Simoens [tot 29/3]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Klaas Vanhee [tot 29/3] 
❑ ‘Lens na Spinoza III’ – Adriaan 
Verwée, Dirk Zoete, Katrin Kamrau, 
Wim Wauman [tot 29/3] 
❑ Honoré d’O, Karolien Hamers, 
Thomas Bogaert [10/5 tot 7/6] 

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Collared’ – LG White [15/3 tot 26/4]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘La Palma’ – Robbert Van Wynendaele 
[tot 1/4] ❑ ‘Fotokabinet’ – Jan 
Vandenabbeel [20/3 tot 29/3] 
❑ ‘Japanese whispers’ – Meta-bo, Tine 
Guns, Zaza Bertrand [20/3 tot 29/3] 
❑ ‘Espaces autres’ – Philip Henderickx 
– Samantha Sweetin [10/4 tot 3/5] 
❑ ‘Fotokabinet’ – Meltem Elmas [10/4 
tot 3/5] 

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Fugere’ – Stefanie De Vos [tot 22/3] 
❑ ‘Interpunction #8’ – Kostas Sahpazis 
[tot 22/3] ❑ ‘The Originals S1 E1. 
Curated by Annie Warhol & Tatjana 
Pieters’ – Morgan Mandalay, Marijke De 
Rover, Heather Phillipson, Amalia Ulman, 
Catherine Biocca… [29/3 tot 10/5] 

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A 
contact@herbertfoundation.org 
za-zo 11-17u
❑ ‘Carte du monde poétique. Films, 
Works and Documents of Marcel 
Broodthaers from the Herbert 
Foundation’ – Marcel Broodthaers [26/4 
tot 15/11] ❑ ‘Accelerazione. 9 works by 
8 artists of the Herbert Foundation’ – 
Carl Andre, Gilbert & George, Jannis 
Kounellis, Richard Long, Mario Merz, 
Bruce Nauman, Giulio Paolini, Gerhard 
Richter [26/4 tot 15/11] 

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

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Carole Vanderlinden [tot 12/4] 
❑ Johan De Wit [3/5 tot 10/6] 

Kunstboekenbeurs
Jan Hoetplein – willem.drijvers@gmail.com 
9-18u
❑ ‘15e Kunstboekenbeurs Gent’ [26/4]

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

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 
092 23 39 53 
wo–za 11–18u
❑ ‘Will They Sing Like Raindrops or 
Leave Me Thirsty’ – Max Pinckers [tot 
25/3] ❑ ‘Me & My Models: the golden 
edition’ – Jan Hoek [3/4 tot 9/5] 
❑ Erik van der Weijde [15/5 tot 27/6]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Tomorrow’ – Joris Ghekiere [tot 24/5] 
❑ ‘Wall Drawing Nr.39 / Intersecting 
Bands of four Colors (Black – Blue – Red 
– Yellow) from four Directions – 90 cm 
wide (symmetrically)’ (1976)’ – Sol 
LeWitt [tot 4/10] ❑ Larry Sultan [tot 
24/5] ❑ Jef Geys [11/4 tot 6/9] 

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’ [tot 24/5]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ Johan Clarysse – Luc Dondeyne – 
Reniere&Depla [tot 12/4] ❑ ‘Connectivity 
defines spaces’ – a2o-architecten [tot 12/4] 
❑ ‘School uniformen’ – Annie van Gemert 
[tot 12/4] ❑ ‘The silence of the night sky 
is golden’ – Sven Verhaeghe [tot 12/4]

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Hotel Echo Tango Whisky Echo 
Romeo Kilo Tango’ – Vaast Colson [tot 
19/4] ❑ ‘Het Kabinet’ – Katrin Kamrau 
[tot 29/3] ❑ ‘Het Kabinet’ – Griet Moors 
[2/4 tot 3/5] ❑ ‘Zomertentoonstelling’ 
[2/5 tot 16/8] 

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Panorama’ – Konstantin Grcic [tot 
24/5]

Herentals

Art Center Hugo Voeten
Vennen 23 – 0475 555 125 
ma-za 13u30-17u
❑ ‘Earth Works – Ecuador & Colombia’ 
– Inge Cornil [tot 1/4] 
❑ ‘Memoridermata’ – Aron Demetz 
[23/4 tot 30/6] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design
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… [tot 
19/4] ❑ Jasper Morrison [10/5 tot 13/9] 

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ Christian Boltanski [15/3 tot 16/8] 
❑ ‘Mijn tuin ligt in je ogen. Werken uit 
de collectie’ – Orla Barry, Balthasar 
Burkhard, Roni Horn, Jonathan Monk, 
Angel Vergara Santiago… [9/4 tot 24/5] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014/85.22.52 
ma-vr 9-17u
❑ ‘Print Art Fair 2015’ [29/3] 
❑ ‘What’s the trick, Rennie?’ – Manor 
Grunewald & Dirk Elst [29/3 tot 15/5] 

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]

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 [tot 10/5]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
vr-di 11-18u do 11-22u (gesloten op wo)
❑ ‘Zilver. Kunst | Object | Verhaal’ [tot 
12/7] ❑ Jessica Warboys [tot 24/5] 
❑ David Claerbout [tot 24/5] 
❑ Peter Buggenhout [tot 31/5]

Liège

La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22 
04 230 70 50 
ma-vr 9-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘L’Art dégénéré selon Hitler. La Vente 
de Lucerne, 1939’ [tot 29/3]

MADmusée
Parc d’Avroy, s/n – 04 222 32 95 
ma-vr 10-17u za 14-17u
❑ Pascal Tassini – Eric Derkenne [tot 
10/5]

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]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Main d’oeuvre. 20 jaar Ergo Pers’ – 
Mario De Brabandere, Lucassen, Ronald 
Noorman, Dan Van Severen, Jürgen 
Partenheimer… [22/3 tot 14/6] 

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… [tot 26/4]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ Virginie Bailly [3/4 tot 31/5] 

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Aliens’ – Yazan Khalili [tot 22/3] 
❑ ‘This Town Ain’t Big Enough’ – Luc 
Dondeyne [29/3 tot 3/5] 

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ ‘Storage for distorted matter. From the 
‘Dust Files’’ – Loek Grootjans [tot 4/4]

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
❑ ‘Pure’ – Peter Lacroix (1924-2010) 
[tot 19/4] ❑ ‘Le Souffleur. Schürmann 
meets Ludwig’ – Lygia Clark, Richard 
Hamilton, On Kawara, Anna Oppermann, 
Joelle Tuerlinckx… [22/3 tot 31/1/2016] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ ‘Marquis de Sade & Monsieur Samedi’ 
– Klaus vom Bruch [22/3 tot 3/5] 

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241 47980 40 
di-vr 12-18u, wo 12-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Sammlerglück. 100 Meisterwerke 
100 Meisterwerke der Sammlung Marks-
Thomée’ [tot 21/6]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ Arnulf Rainer [tot 3/5] 
❑ ‘Werke aus der Sammlung’ – Georg 
Baselitz [tot 3/5]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘After An Early Death’ – Michel 
Majerus, Eva Hesse, Christoph 
Schlingensief, Vincent van Gogh, 
Francesca Woodman… [21/3 tot 21/6] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Kunst für alle. Multiples, Grafiken, 
Aktionen. Aus der Sammlung Staeck’ 
– Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, 
Hanne Darboven, Sigmar Polke, 
Rosemarie Trockel… [18/3 tot 7/6] 

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’ [tot 12/4]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 
030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘New acquisitions: 100 new objects / 
selected purchases and generous gifts’ 
[18/3 tot 25/5] 
❑ ‘Dialogues. Photographs by Hélène 
Binet’ [18/3 tot 21/9] 

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘The Name’ – Ho Tzu Nyen [tot 4/4]  
❑ Jirí Kovanda [18/4 tot 23/5] 

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] ❑ ‘Two By Two’ – Mary 
Heilmann & David Reed [tot 11/10] 
❑ ‘And away with the minutes. Dieter 
Roth (1930-1998) and Music’ – George 
Brecht, Rodney Graham, Bruce Nauman, 
Nam June Paik, Die Tödliche Doris, 
Markus Sixay… [tot 16/8] 
❑ Michael Beutler [17/4 tot 6/9] 

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u do 12-21u
❑ ‘Une Danse des Bouffons (A Jester’s 
Dance)’ – Marcel Dzama [tot 29/3] 
❑ ‘Counting in eight, moving by color’ 
– Channa Horwitz (1932-2013) [15/3 tot 
25/5] ❑ ‘Suspension of Disbelief’ – Elín 
Hansdóttir [15/3 tot 25/5] ❑ ‘Seizing the 
Ivory Tower #1: Oo, A Preview’ – 
Viktorija Rybakova [15/3 tot 12/4] 

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] ❑ ‘Liu Xia – A 
photographer from China’ [tot 19/4] 
❑ ‘Dance of the Ancestors. Art from the 
Sepik of Papua New Guinea’ [18/3 tot 
14/6] ❑ ‘ZERO. The international art 
movement of the 50s and 1960s’ [21/3 
tot 8/6] ❑ ‘The Century Mark. Tel Aviv 
Museum of Art visits Berlin’ [27/3 tot 
21/6] ❑ ‘Fassbinder – NOW’ [6/5 tot 
23/8] 

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Permanent Loan Selection’ – Helmut 
Newton [tot 17/5] 
❑ ‘Willy Maywald. Photographer and 
Cosmopolitan. Portraits, Fashion, 
Photoreports’ [24/4 tot 2/8]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129  
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘History is a Warm Gun’ – Dirk Bell, 
Sven Johne, Rivka Rinn, Pola Sieverding, 
Aleksandra Domanovic… [tot 26/4] 
❑ ‘Leave It in the Ground’ – Oliver 
Ressler [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
❑ ‘Whatness’ – Esther Kläs und Johannes 
Wald [27/3 tot 21/6] 

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘Ars Viva 2014/15’ – Aleksandra 
Domanovic. Yngve Holen. James 
Richards [tot 17/5] ❑ ‹Écarte Arrière› 
– Klaus Merkel [tot 17/5]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Il Divino. Homage to Michelangelo’ 
– Raphael, Caravaggio, Rubens, Rodin, 
Cézanne, Struth [tot 25/5] ❑ Petrit 
Halilaj [tot 18/10] ❑ ‘22nd Federal 
Competition. Art students display their 
works’ [17/4 tot 17/5] ❑ ‘Trouble in 
Paradise’ – Michael Beutler, Isa 
Genzken, Tino Sehgal, Natascha Sadr 
Haghighian, Rirkrit Tiravanija… [24/4 
tot 11/10] 

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ Larry Sultan [tot 17/5] ❑ ‘New York 
Painting’ – Ryan Sullivan, Ruth Root, 
Jeff Elrod, Matt Connors, Amy 
Feldman… [tot 30/8] ❑ Frank Auerbach 
[tot 13/9] ❑ ‘Videonale.15’ [tot 19/4]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Dealing with Surfaces’ – Lars 
Bergmann, Ceal Floyer, Alexandra 
Leykauf, Marie Lund, Susanne K. 
Willand… [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
❑ ‘Arche Noah. Über Tier und Mensch in 
der Kunst’ [tot 12/4] ❑ ‘Weg nach Dort’ 
– Ina Weber and Vincent Tavenne [tot 
12/4] ❑ ‘Emerging Artists’ [tot 5/4] 
❑ ‘Ausstellung für Tiere’ – Dieter Roth 
– Richard Hamilton [18/3 tot 19/4] 
❑ ‘Menschenbilder. Grafieken sowjetischer 
Künstler der 60er Jahre’ [21/3 tot 30/8] 
❑ ‘Angenehmer Aufenthalt – Sammlung in 
Bewegung’ [21/3 tot 30/8] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘Being rational’ – Neil Beloufa [tot 
19/4] ❑ Wiebke Siem [tot 19/4]

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

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Paper is part of the picture. 
Europäische Künstlerpapiere von 
Albrecht Dürer bis Gerhard Richter’ 
[15/3 tot 31/5] 

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 [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] 
❑ ‘Honoring Malevich’ – Imi Knoebel 
[9/5 tot 30/8] ❑ ‘Malewitsch zu Ehren’ 
– Imi Knoebel [9/5 tot 30/8] 

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Broken Spaces’ – Christiane Feser, 
Benjamin Houlihan, Harald Klingelhöller, 
Charlotte Posenenske, Christine Rusche, 
Tatiana Trouvé [10/4 tot 18/7] 

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Terra Incognita – Contemporary 
Perception of Landscape’ – Jocelyn 
Catterson, Alex Grein, Talisa Lallai, 
Lukas Marxt… [tot 14/6]

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 [tot 19/4] ❑ 
‘Culture Cuts’ – Cody Choi [9/5 tot 2/8] 

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Große Kunstausstellung NRW’ [tot 
29/3] ❑ ‘With a little help from my 

friends – 50 Jahre Freunde Museum 
Kunstpalast’ [27/3 tot 20/9] 
❑ ‘Landschaften. Photographien’ – Wim 
Wenders [18/4 tot 16/8] ❑ ‘Werke aus 
der Sammlung Kemp’ – Bernard Schultze 
[18/4 tot 30/8] ❑ ‘Aus der Reihe bewegt. 
Druckgraphik’ – Camille Graeser [18/4 
tot 26/7] ❑ ‘Japaner in Murano’ – Kyohei 
Fujita, Yoichi Ohira, Yasuhiko Tsuchida 
[8/5 tot 20/9] 

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 [tot 18/5] ❑ ‘Just so Close – Yet 
Distant too. Photography’ – Detlef Orlopp 
[tot 19/4] ❑ ‘Messages from “Over 
There”. East German Posters 
1949–1990’ [tot 19/4] ❑ ‘The 
Sketchbook Drawings’ – Joan Mitchell 
[tot 31/5] ❑ ‘Conflict, Time, Photography’ 
– Jane and Louise Wilson, Walker Evans, 
Michael Schmidt, Don McCullin, Luc 
Delahaye… [10/4 tot 5/7] ❑ ‘Books and 
Films, 1947–2014’ – Robert Frank [17/4 
tot 16/8] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ Yasmin Senkal [tot 19/4] ❑ ‘Jäger & 
Sammler in der zeitgenössischen Kunst’ 
– Mark Dion, Andreas Slominski, Carsten 
Höller, Isa Melsheimer… [tot 17/5]

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] ❑ ‘DAM Preis für Architektur in 
Deutschland 2014. The 24 best buildings 
in\from Germany’ [tot 12/4] 
❑ ‘52 Weeks, 52 Cities. Photographies’ 
– Iwan Baan [tot 14/6]

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

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Boom She Boom. Works from the 
MMK Collection’ – Cady Noland, 
Rosemarie Trockel, Isa Genzken, 
Marlene Dumas… [tot 14/6] 
❑ ‘Flow My Tears, the Policeman Said’ 
– Hassan Khan [tot 12/4] 
❑ Gerald Domenig [tot 31/5] 
❑ ‘New Works’ – Isa Genzken [tot 31/5]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘In History – In Future – Meyer 
Vaisman – Meir Ben David – 5774’ – 
Meyer Vaisman [tot 19/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Poetry of the Metropolis. The 
Affichistes’ – François Dufrêne, Raymond 
Hains, Jacques Villeglé, Mimmo Rotella, 
Wolf Vostell… [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… [tot 14/6]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘Other Planets are Available’ – Tony 
Swain [20/3 tot 3/5] ❑ B. Wurtz [20/3 
tot 3/5] 

Gelsenkirchen

Nordsternturm Videokunstzentrum
Nordsternplatz 1 – 0209 35979240 
za 11-18u
❑ ‘Feminismen’ – Maria Lassnig, Hito 
Steyerl, Shigeko Kubota, Sanja Ivekovic, 
Pipilotti Rist… [28/3 tot 20/12] 

Hamburg

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

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Self-inflicted Justice By Bad Shopping 
– New Acquisitions of the Falckenberg 
Collection 2011-2014’ – Mike Kelley, 
Albert Oehlen, John Bock, Christoph 
Schlingensief, Monica Bonvicini, Olaf 
Metzel… [tot 25/5] ❑ ‘Picasso in 
Contemporary Art’ – Marlene Dumas, 
Martin Kippenberger, Roy Lichtenstein, 
Maria Lassnig, Claes Oldenburg… [1/4 
tot 12/7] ❑ ‘The new social European 
Photo Exhibition Award 02’ – Stephanie 
Steinkopf, Arja Hyytiäinen, Kirill 
Golovchenko, Patrícia Almeida, Jan 
Brykczynski… [1/4 tot 31/5] 

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 17/1/2016] 
❑ ‘Enchanted Time. Masterpieces from 
the Arthur and Hedy Hahnloser-Bühler 
Collection’ – Cézanne, Van Gogh, 
Bonnard, Manguin [tot 16/8] 
❑ ‘The Feminist Avant-garde of the 
1970s. Works from the Sammlung 
Verbund, Vienna’ – Martha Rosler, Lili 
Dujourie, Cindy Sherman, Carolee 
Schneemann, Ana Mendieta… [tot 31/5]

Merksem

cc Merksem / Concertzaal
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10 
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #1’ – Benny Van den 
Meulengracht-Vrancx [tot 21/3]

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’ [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 [tot 31/5]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Facing Time’ – Rops/Fabre [tot 30/8]

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]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘reinterpretada reinterpreted’ – 
Enrique Marty [1/4 tot 24/5] 
❑ ‘Static / Unfolding Time’ – Marc Bauer 
[1/4 tot 24/5] 
❑ ‘Collector’s Room #9’ [1/4 tot 24/5] 

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Agnes Nagygyörgy [tot 26/4] 
❑ Patrick Ceyssens [tot 26/4]

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… [tot 31/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘En hommage au moine Citrouille-
Amère’ – Charley Case, Esteban Moulin, 
Laurent Veldekens [29/3 tot 14/6] 

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] ❑ ‘De Wand’ – Willem 
Boeckx [tot 26/3] ❑ ‘In de wind’ – 
Emilio López-Menchero [tot 3/4] 
❑ ‘Inside Embassies’ – Elisabeth Ida [tot 
5/4] ❑ ‘Art Eco II – Architecture’ – 
Dennis Oppenheim, OMA, Lois 
Weinberger, Michiel De Cleene, Bernd & 
Hilla Becher… [tot 26/3] ❑ ‘De Muur’ 
– Mitja Vanhese [10/4 tot 30/9] 
❑ ‘In de Wind’ – Kato Six [10/4 tot 30/9] 

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-vr 11-18u vr 11-20u
❑ ‘Behind the Redwood Curtains’ – Joris 
Hermans [tot 12/4] ❑ ‘Strategies against 
architecture’ – Katleen Vinck [9/5 tot 
7/6] 

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
za-zo 14-18u, vakantie: do-zo: 14-18u
❑ ‘MOREpublishers’ Exhibition Copy’ – 
Michael Van Den Abeele, Nel Aerts, 
François Curlet, Sophie Nys, Michiel 
Ceulers… [tot 19/4] ❑ ‘Positie Kiezen’ 
– Wim Cuyvers, Griet Dobbels, Adam 
Leech, Kurt Ryslavy, Sophie Anson, 
Marcel Tarelkin… [tot 19/4]

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
❑ ‘Deep Purple, Red Shoes’ – Polly 
Apfelbaum [20/3 tot 31/5] 

BRUTHAUS-gallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Fade-outs’ – Philippe Van Wolputte 
[tot 29/3] ❑ ‘IO’ – Mathias Casaer [3/5 
tot 14/6] 
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Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Display: Works on Paper’ – Louise 
Bourgeois [tot 12/4] ❑ ‘I Don’t Know. 
The Weave of Textile Language’ – 
Richard Tuttle [tot 6/4] ❑ ‘The Image as 
Burden’ – Marlene Dumas [tot 10/5] 
❑ Sonia Delaunay (1885–1979) [15/4 
tot 9/8] 

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Unseen. The Gilbert and Ildiko Butler 
Drawings Gallery’ [tot 29/3] 
❑ ‘The Witches and Old Women Album’ 
– Goya [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] ❑ ‘Display: Architects as Artists’ 
[tot 29/3] ❑ ‘Display: A History of 
Photography: Series and Sequences’ [tot 
1/11] ❑ ‘Diplay: Staying Power: 
Photographs of Black British Experience 
1950s-1990s’ [tot 24/5] 
❑ ‘Savage Beauty’ – Alexander McQueen 
[tot 2/8] ❑ ‘All of this Belongs to You’ 
[1/4 tot 19/7] 
❑ ‘What is Luxury?’ [25/4 tot 27/9] 

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 12/4] 
❑ ‘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] ❑ ‘Lynette 
Yiadom-Boakye Selects from the V-A-C 
collection: Natures, Natural and 
Unnatural’ [17/3 tot 14/6] 
❑ Christopher Williams [29/4 tot 21/6] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02 22 50 45 
ma,wo,vr 11-19u do 11-20u za-zo 
11-18u
❑ ‘Resolute – Design Changes’ [tot 19/4] 
❑ ‘7 Tage (7 Jours)’ – M+M [tot 3/5] 
❑ ‘Memory Lab IV – Transit’ – Vladimir 
Nikolic, Adrian Paci, Aura Rosenberg 
[25/4 tot 6/9] ❑ ‘Les Temps Inachevés’ 
– Patrick Bernatchez [26/4 tot 28/6] 

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘Decoding Fear’ – James Benning [tot 
10/5]

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] ❑ ‘Before 
Modernism. Art Around 1900 from the 
Graphics Collection’ [tot 19/4] 
❑ ‘Photographs’ – Viktor Kolár [tot 31/5] 
❑ ‘Spectrum – International Prize for 
Photography of the Foundation of Lower 
Saxony’ – Hannah Collins [tot 7/6]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Frida Kahlo – Her Photos’ [tot 10/5] 
❑ ‘(im)possible! Artists as Architects’ 
– Constant, Isa Genzken, Claus Richter, 
Gregor Schneider, Jan De Cock, Tadashi 
Kawamata… [tot 31/5]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ Kerstin Cmelka with Manuel 
Gorkiewicz, Mario Mentrup, Hanno 
Millesi and Mandla Reuter [tot 6/4] 
❑ ‘Flush’ – Marie Lund [tot 6/4] 
❑ ‘Tombeau idéal de Ferdinand Cheval 
(et al.)’ – Aurélien Froment [24/4 tot 
21/6] 

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’ [tot 6/4] 
❑ ‘From Ackermann bis Zabotin. Die 
Städtische Galerie Karlsruhe as guest at 
the ZKM’ [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
❑ ‘Jaren in Berlijn. Het vroege oeuvre’ 
– Ewald Mataré [29/3 tot 28/6] 

Köln

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

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

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Faltenwurf & Walzerschritt. Tanz und 
Mode im Wandel der Zeit’ [tot 9/8] 
❑ ‘Entlang Europa – Photographien’ 
– Martin Rosswog [tot 9/8] 
❑ ‘Westerwald – Portraits und 
Landschaften’ – August Sander [tot 9/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Werner Herzog & Hercules Segers 
– Seelenlandschaften’ [14/4 tot 12/7] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Kernstücke (Key Works)’ – Imi 
Knoebel [tot 23/8]

Leverkusen

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

Mainz

Kunsthalle Mainz
Am Zollhafen 3-5 – 06131 126936 
di, do-vr 10-18u, wo 10-21u, 
za-zo 11-18u
❑ Lois Weinberger [20/3 tot 6/9] 

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] ❑ ‘Annäherung an 
Venedig – Filme und Trabanten der 
Biennale 1986’ – Sigmar Polke [15/3 tot 
5/7] 

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Broken. Slapstick, Comedy, and Black 
Humor. The Goetz Collection at Haus der 
Kunst’ – Francis Alÿs, Rodney Graham, 
Julian Rosefeldt, Nathalie Djurberg… 
[tot 26/4] ❑ ‘The Present Moment’ – 
Anri Sala [tot 20/9] ❑ ‘Form, Heft, 
Material’ – David Adjaye [tot 31/5] 
❑ ‘As If’ – Mark Leckey [tot 31/5] 
❑ ‘Structures of Existence: The Cells’ 
– Louise Bourgeois [tot 2/8]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘Art contemporain: Sous le plus grand 
chapiteau du monde’ – Claude Lévêque 
[tot 4/1/2016] ❑ ‘Invention au Louvre’ 
– Mark Lewis [tot 31/8] ❑ ‘New Frontier 
IV : fastes et fragments. Aux origines de 
la nature morte américaine’ [tot 27/4]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
di-do 10-19u, ma, vr: 10-22u, za-zo 9-20u
❑ Les Tudors [18/3 tot 19/7] 

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01 44 18 61 10 
di-zo 10-17u45
❑ ‘Rodin, le laboratoire de la création’ 
[tot 27/9] ❑ ‘Sculpteurs et sculptures’ – 
Robert Doisneau [tot 22/11]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Champs Magnétiques’ – Takis [tot 
17/5] ❑ ‘Les Modules’ – Clément Richem 
[tot 29/3] ❑ ‘Le Bord des mondes’ – 
Carlos Espinosa, Kenji Kawakami, 
Rose-Lynn Fisher, Game of States, Tomas 
Saceno, Hiroshi Ishiguro, Bridget Polk… 
[tot 17/5] ❑ ‘L’usage des formes. Artisans 
d’art et artistes’ – Richard Tuttle, Marie 
Lund, Giorgio de Chirico, Benoît Maire, 
Jean-Luc Moulène… [20/3 tot 17/5] 
❑ ‘Les Modules’ – Jonathan Martin, 
Bruno Botella [11/4 tot 17/5] 
❑ ‘Interventions bâtiment’ – Isabelle 
Cornaro, Tatiana Wolska [11/4 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 [tot 31/5] ❑ ‘Les 
Bas-fonds du baroque. La Rome des 
vices, de la misère et des excès’ [tot 
24/5] ❑ ‘De Carmen à Mélisande. 
Drames à l’Opéra Comique’ [18/3 tot 
28/6] 

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… [tot 31/5]

Groot-Brittannië
Bristol

Arnolfini
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑ ‘100 Exposures’ – Manuel Vason [tot 
20/3] ❑ Emma Smith [20/3 tot 6/4] 
❑ ‘New York City Apartment/Corridor/
Bristol’ – Do Ho Suh [28/3 tot 27/9] 

Cornwall

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

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘A Study of Modern Japanese 
Sculpture’ [tot 19/4] ❑ Carol Bove/Carlo 
Scarpa [2/4 tot 12/7] 

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] ❑ György Kepes [tot 31/5] 
❑ Leonora Carrington (1917-2011) [tot 
31/5] ❑ Cathy Wilkes [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] ❑ ‘Magnificent Obsessions: The 
Artist as Collector’ – Jim Shaw, Hanne 
Darboven, Peter Blake, Martin Wong/
Danh Vo, Arman… [tot 25/5] ❑ ‘Slow 
Movement’ – Roman Signer [tot 31/5]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘First Thoughts – Finished Works’ 
– Mick Rooney RA [tot 23/4] 
❑ ‘Rubens and His Legacy. Van Dyck to 
Cézanne’ [tot 10/4] ❑ Richard 
Diebenkorn (1922-1993) [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] ❑ ‘BP Spotlight: William Hazlitt: 
Through the Eyes of a Critic’ [tot 5/4] 
❑ ‘BP Spotlight’ – Marlow Moss [tot 
22/3] ❑ ‘BP Spotlight: TV Interruptions’ 
– David Hall [tot 29/3] ❑ ‘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: William Hogarth 
1697–1764’ [tot 26/4] ❑ ‘BP Spotlight: 
New Brutalist Image 1949–55’ [tot 
4/10] ❑ ‘Sculpture Victorious’ [tot 25/5] 
❑ ‘Salt and Silver: Early Photography 
1840 – 1860’ [tot 7/6] ❑ ‘Working 
Process’ – Nick Waplington/Alexander 
McQueen [tot 17/5] ❑ ‘Tate Britain 
Commission 2015’ – Christina Mackie 
[24/3 tot 18/10] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-21u, wo-zo 10-18u
❑ ‘August Macke und Franz Marc. An 
Artists’ Friendship’ [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] 
❑ ‘The Political Line’ – Keith Haring 
(1958–1990) [1/5 tot 30/8] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Trying to become an Eagle’ – Jörg 
Immendorff [tot 17/5] ❑ ‘The Dowry of 
the Princess of Trebizond’ – Linde 
Burkhardt [tot 12/4] ❑ ‘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] 
❑ ‘El Greco and Expressionism’ [tot 
12/4] ❑ ‘Creating Realities. Encounters 
between Art and Cinema’ [tot 31/5] 
❑ ‘Family Matters: Cohen, Lambl. 
Designers’ Choice’ [tot 17/5] 
❑ ‘Images of the Artist: Self-Fashioning 
and Tradition’ [tot 8/6] ❑ ‘I am 
imaginary – artists and angels’ – Peter 
von Cornelius, Adolph von Menzel, Fritz 
von Uhde, James Lee Byars… [tot 1/6] 
❑ ‘Kinetic Jewelry’ – Anton Cepka [tot 
7/6] ❑ ‘The Brown sisters: 40 years’ – 
Nicholas Nixon [20/3 tot 5/7] 
❑’ The complete printed works, last 
acrylic works on paper, and drawings for 
poets’ – Philip Guston (1913–1980) 
[26/3 tot 28/6] ❑ ‘Zoom in on 
architecture’ [2/4 tot 21/6] ❑ ‘Insights 
into the lithography workshop. Trial 
proofs and first state prints by Edouard 
Vuillard’ [15/4 tot 28/6] 

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

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ ‘Common Grounds’ – DAAR, Babak 
Golkar, Joana Hadjithomas und Khalil 
Joreige, Nasser Al Salem, … [tot 17/5]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Bilder aus der Sammlung’ – Heinrich 
Büning, Hans-Georg Kastilan, Paul 
Weidemann [tot 31/5] 
❑ Werner Ehm [tot 5/5]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Belegkontrolle’ – Peter Piller [tot 
17/5]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u / wo 10-20u
❑ Alicja Kwade [tot 24/5]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Faces – Between Figures, Portraits 
and Masks’ [20/3 tot 21/6] 

Oldenburg

Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte
Damm 1 – 220 73 09 
di-zo 10-18u
❑ ‘Das Watt (1933-1936)’ – Alfred 
Ehrhardt [tot 17/5]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Lucian Freud and the Animal’ [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] 
❑ ‘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’ – Jim 
Dine, Fernand Léger, Horst Antes, Pablo 
Picasso, Andy Warhol… [tot 30/8] 
❑ ‘Kubus. Sparda-Kunstpreis im 
Kunstmuseum Stuttgart’ [14/5 tot 13/9] 

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] 
❑ ‘Schlemmer’s Artistic Companions’ – 
Willi Baumeister, Johannes Itten, Albert 
Mueller, Edmund Daniel Kinzinger, 
Hermann Stenner… [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 
[tot 10/5] ❑ ‘Nematic Twist’ – Florian 
Clewe [tot 22/3]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 9-18u do 9-20u zo 11-18u
❑ ‘Between Myth and Ideology. 
Photographs from the lifework of Abbas’ 
[20/3 tot 28/6] 

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u
❑ ‘S’inventer autrement’ – Sylvie 
Blocher [tot 25/5] ❑ ‘Memory Lab – 
Photography Challenges History’ – David 
Birkin, Broomberg & Chanarin, Antony 
Cairns, Vera Frenkel, Tatiana Lecomte, 
Andreas Muehe, Gabor Osz [tot 31/5] 
❑ ‘Architektur mit weichem Kern’ – 
Franz Erhard Walther [tot 31/5] 
❑ ‘Flux’ – David Altmejd [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… [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… [tot 3/5]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Mondriaanhuizen. Modernistische 
architectuur in de hedendaagse kunst’ 
– Jan van de Pavert, Hans Wilschut, 
Liesbeth Doornbosch, Annemieke 
Alberts… [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] ❑ ‘Golden 
Goose’ – Margot Onnes [tot 1/6]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
op afspraak
❑ ‘Curated #1: Getekend Landschap’ – 
Lilian Cooper, Cathelijn van Goor, Meinbert 
Gozewijn van Soest, Nour-Eddine Jarram, 
Arno Kramer [tot 11/4]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Liesbeth Rahder [tot 4/4]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ Ruti Sela [tot 29/3] ❑ Vladimir 
Miladinovic, Nikola Radic Lucati a.o. 
[18/4 tot 31/5] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
di-zo 11-18u
❑ ‘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] ❑ ‘Fichte’ – Erwin Wurm [22/3 tot 
13/9] ❑ ‘Walk the line. New Paths in 
Drawing’ – Angela Bulloch, Christian 
Jankowski, William Kentridge, Alison 
Moffett, Pavel Pepperstein, Raymond 
Pettibon, Jorinde Voigt… [26/4 tot 16/8] 

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u
❑ ‘Crime Art’ – Fehmi Baumbach, Izima 
Kaoru, E.S. Mayorga, Ming Wong, Max 
Klinger, Oskar Kokoschka, Max 
Beckmann… [tot 3/5]

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ ‘Works 1969 – 1987’ – Robert Overby 
[tot 17/5] ❑ Oscar Tuazon [tot 17/5] 
❑ Marie Angeletti [tot 17/5]

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’ 
[tot 29/8]

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]

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 15/2/2016] ❑ ‘Wish Tree’ 
– Yoko Ono [tot 27/4] ❑ ‘Tania Mouraud. 
Une rétrospective’ [tot 5/10] ❑ Leiris & 
Co. Picasso, Masson, Miró, Giacometti, 
Lam, Bacon… [3/4 tot 14/9] 

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01 44 78 12 33 
wo-ma 11-22u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di)
❑ ‘Une histoire. Art, architecture et 
design des années 1980 à nos jours’ [tot 
7/3/2016] ❑ Jeff Koons [tot 27/4] 
❑ Hervé Télémaque [tot 18/5] 
❑ ‘Qu’est-ce que la photgraphie ?’ [tot 
1/6] ❑ ‘Mesures de l’homme’ – Le 
Corbusier [29/4 tot 3/8] 

Centre Wallonie-Bruxelles
Rue Saint-Martin 127-129 
01 53 01 96 96 
ma-vr 9-19u za-zo 11-19u
❑ ‘Mon jardin est dans tes yeux. Oeuvres 
de la collection du musée des arts 
contemporains au Grand-Hornu’ – Roni 
Horn, Angel Vergara Santiago, Orla 
Barry, Balthasar Burkhard, David 
Claerbout… [9/4 tot 22/5] 

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50 
di 11-22u wo-zo 11-20u (gesloten op 
maandag)
❑ Bruce Nauman [tot 21/6]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-22u
❑ Velázquez [25/3 tot 13/7] 

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘Traces d’un exil’ – Nicolás Muller 
(1913-2000) [tot 31/5] ❑ ‘Miroir des 
avant-gardes, 1927-1940’ – Florence 
Henri (1893-1982) [tot 17/5] ❑ ‘Vues 
arrière, nébuleuse stellaire et le bureau 
de la propagande extérieure’ – Taryn 
Simon [tot 17/5] ❑ ‘Monologue’ – Vandy 
Rattana [tot 17/5]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41 
wo-zo 14-19u
❑ ‘(un mural, des tableaux)’ – Stéphane 
Dafflon, Johannes Kahrs, Florian et 
Michael Quistrebert, Nina Childress, Ida 
Tursic/Wilfried Mille… [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
❑ ‘Premier comité pour la photographie 
– Accrochage des nouvelles acquisitions 
dans les collections’ – Eric Poitevin, 
Walid Raad, Malik Sidibé, Rémy Duval 
[tot 12/4] ❑ ‘La Traversée des signes.’ – 
Georges Noël [tot 3/5] ❑ ‘La passion 
selon Carol Rama’ [3/4 tot 12/7] 
❑ Markus Lüpertz [17/4 tot 19/7] 

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie’ 
[17/3 tot 19/7] ❑ ‘Dolce Vita ? Art 
décoratif italien 1900-1940, du Liberty 
au design industriel’ [14/4 tot 13/9] 
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de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Common Sense, fase 2B’ – 
Melanie Gilligan [tot 10/5] ❑ ‘Qualities 
of Violence’ – Michael Dean [tot 10/5]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020 638 69 09 
ma-zo 11-17u
❑ ‘Tristan’s Ascension (The Sound of a 
Mountain Under a Waterfall) / Fire 
Woman’ – Bill Viola [tot 10/4]

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] ❑ William 
Kentridge [25/4 tot 30/8] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Don’t Stop Now: Fashion Photography 
Next’ [tot 18/4] ❑ ‘A Family Portrayed – 
Van Loon in Foam’ [tot 29/3] 
❑ ‘Flashbulb Memories, Ash Grey 
Prophecies’ – Geert Goiris [20/3 tot 24/5] 
❑ ‘Find a Fallen Star’ – Regine Petersen 
[20/3 tot 3/5] ❑ ‘To Photograph the 
Details of a Dark Horse in Low Light’ 
– Broomberg & Chanarin [20/3 tot 3/6] 
❑ ‘Index’ – Nerhol [8/5 tot 14/6] 

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19 
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Kleine schilderijen’ – Arnulf Rainer 
[2/5 tot 13/6] 

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘WJM Kok new works (with R. 
Hagiwara and and Jan van der Ploeg)’ 
[tot 18/3] ❑ David Bernstein [tot 18/3] 
❑ Jay Tan [21/3 tot 29/4] ❑ ‘Postcards 
are to be looked at’ – Nicolas Chardon, 
Sigurdur Gudmundsson, Jonathan Monk, 
Steel Stillman, Klaas Kloosterboer, 
Bruce Nauman…… [21/3 tot 29/4] 

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Setting the Stage: Pyongyang, North 
Korea + collectie’ – Eddo Hartmann [tot 
7/6] ❑ ‘Cor was hier / Het avontuurlijke 
oeuvre van een Amsterdamse fotograaf, 
1936–2013’ – Cor Jaring (1936–2013) 
[tot 28/6]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Unpacking My Library’ – R.B. Kitaj 
[20/3 tot 12/7] 

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’ [tot 17/5]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b – 020 3318311 
do-vr 11-18u za-zo 12-18u
❑ ‘Berlin, Berlin’ – Jehoshua Rozenman 
[15/3 tot 26/4] 

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘Opmerkzaamheidsspanne’ – Bram de 
Jonghe [tot 22/3] ❑ ‘Not Making Sense 
As Something Else’ – Dan Walwin [12/4 
tot 10/5] 

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ ‘UNTITLED’ – Charlott Weise [15/3 
tot 3/5] ❑ ‘BLACK ‘N WHITE’ [10/5 tot 
21/6] 

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’ [tot 17/5]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘Oeuvres, Curated Show by John 
Snijders’ – Jill Baroff, Susan Collis, Károly 
Keserü, Katie Paterson… [tot 21/3] 
❑ ‘New Paintings’ – Jerry Zeniuk [28/3 
tot 2/5] ❑ Alan Charlton [9/5 tot 15/6] 

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘A Year at the Stedelijk: 12 
presentaties in 12 maanden’ – Tino 
Sehgal [tot 31/12] ❑ ‘Recent Ouija’ – Ed 
Atkins [tot 31/5] ❑ ‘Het Stedelijk in de 
oorlog’ [tot 31/5] ❑ ‘De oase van 
Matisse’ [17/3 tot 16/8] 

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Transformer’ – Morgan Betz [tot 4/4]

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

Arnhem

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

Bergen

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

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 / 
06 520 531 90 
wo-zo 11-17u
❑ Erik Wesselo [tot 22/3]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 – www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘Office Paintings’ – Bryan Zanisnik 
[20/3 tot 19/4] 

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 12-18u
❑ ‘1-2-3-4’ – Anton Corbijn [21/3 tot 21/6] 

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
vr-zo 13-19 (en op afspraak)
❑ ‘Being There’ – Marcel Wesdorp, Frank 
van der Salm [tot 29/3] ❑ Bart 
Benschop, Thom Vink [11/4 tot 10/5] 

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ Marjolijn van der Meij, Ronald 
Versloot [tot 22/3] ❑ Tobias Gerber, Stan 
Klamer [29/3 tot 26/4] 

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ ‘Hoe een koe een haas vangt – 
Keramische en bronzen beelden’ – Joost 
van den Toorn [tot 25/3] ❑ ‘Art Rotterdam 
after Art Rotterdam’ – Cor van Dijk / Omar 
Koubâa / Marjan Teeuwen [tot 25/3] 
❑ ‘schilderijen en beelden’ – Willem 
Hussem [tot 25/3] ❑ ‘schilderijen’ – Jan 
Roeland [tot 25/3] ❑ ‘beelden’ – David 
Lindberg [28/3 tot 6/5] ❑ ‘Vertakkingen, 
schilderijen’ – Uwe Poth [28/3 tot 6/5] 
❑ ‘Garden – Divine, schilderijen’ – Seet van 
Hout [28/3 tot 6/5] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ Jana Gunstheimer [tot 7/6]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
di-vr 11-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Blueprint/Seism’ – Justin Bennett – 
Pascale-Sophie Kaparis [tot 11/4]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Klei! Een eeuw keramiek aan de 
Gerrit Rietveld Academie’ [tot 12/4] 
❑ ‘The Vincent Award Room: Ontbloot’ 
– Lisa Yuskavage, Michael Kirkham, 
Martin Eder, Mike Kelley, George 
Condo… [tot 26/4] ❑ Berlinde De 
Bruyckere [tot 31/5] ❑ ‘Hollands Deep’ 
– Anton Corbijn [21/3 tot 22/6] 

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u laatste zo/maand (of op 
afspraak)
❑ ‘Augen zu und durch, werken op 
papier’ – Cornelia Schleime [22/3 tot 
26/4] ❑ ‘Berlin calling, schilderijen en 
werken op panel’ – Theo Eissens [22/3 
tot 26/4] ❑ ‘Presentatie PULSE New 
York 2015’ – Arnulf Rainer / Raquel 
Maulwurf [22/3 tot 26/4] ❑ ‘Land of 
Confusion, nieuwe schilderijen’ – Hugo 
Tieleman [10/5 tot 28/6] 

Mauritshuis
Plein 29 – 70 3023456 
ma 13-18u, di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘The Frick Collection. Kunstschatten 
uit New York’ – Cimabue, Van Eyck, 
Gainsborough, Constable, Ingres… [tot 10/5]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ Joseph Mendes da Costa en Joost van 
den Toorn [tot 10/5] ❑ ‘Continuo’ 
– ZimmerFrei [tot 10/5] ❑ ‘Fotograaf 
van ruimte, licht en vorm’ – Maarten 
Brinkgreve [tot 10/5]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘The Secret Self’ – Dafni 
Barbageorgopoulou, Graham Dolphin, 
Clint Enns, Rebecca Llanos Farfán, 
Henrike Naumann, Niels Post, Emma van 
der Put, David Shrigley [22/3 tot 10/5] 

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘A Crushed Image (20 years after 
Srebrenica)’ – Peter Koole / Jason File 
[22/3 tot 12/4] ❑ ‘Counting on People’ 
– Neïl Beloufa [26/4 tot 21/6] 

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘For the common good’ – et al. [tot 
25/4]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
do-zo 11-17u
❑ ‘DORDTYART 2015’ – Niek Kemps, 
Thijs Ebbe Fokkens, Alicia Herrero, Vera 
Galis, Zoro Feigl… [11/4 tot 11/10] 

Eindhoven

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Soft Focus’ – Rafaël Rozendaal [tot 
10/5]

Onomatopee
Hallenweg 1C – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Didn’t Know But Knew It All Along’ 
– Alejandro Cesarco, Carlotta Bailly 
Borg, Feiko Beckers, Lynne Cohen, Theo 
Cowley, Aukje Koks [tot 22/3]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘The Fall. Transition into the better’ – 
Sachi Miyachi [tot 29/3] ❑ ‘Staging the 
message. The open work of Jan van 
Toorn’ [tot 29/3] ❑ ‘The Innocent Body’ 
– Roland Schimmel [tot 5/4] ❑ ‘Marcel 
Broodthaers. Dichter en kunstenaar’ [tot 
9/5] ❑ ‘Vooruit! De wereld met een 
andere, frisse blik bekijken’ – Ahmet 
Ögüt [tot 14/6] ❑ ‘Same moment, two 
different memories’ – Esther Tielemans 
[13/4 tot 27/9] 

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’ [tot 16/8]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ Nacho Carbonell & Maartje Korstanje 
[tot 22/3] ❑ ‘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] 
❑ ‘H.N. Werkman (1882-1945). Leven & 
Werk’ [11/4 tot 1/11] 

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘God or terror or retro dog’ – Erkka 
Nissinen [tot 25/5] ❑ ‘A Modest 
Proposal for Radical Bourgeoisie – 
Groepstentoonstelling’ [tot 25/5]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘De Nederlandse aquarel in de 19de 
eeuw’ [tot 7/6] ❑ ‘Het klassieke ideaal. 
Rubens, Goltzius, Turner en de antieke 
beeldhouwkunst’ [tot 31/5] 
❑ ‘Verre reizen’ [28/3 tot 7/6] 

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘De mooiste modernist. Leo Gestel 
(1881-1941)’ [tot 7/6] 
❑ ‘Zeven beelden beelden van Rodin in 
de Van den Brinkgalerij’ [tot 7/6]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘New horizons – de kunst achter 
games’ – Harun Farocki, Studer en Van 
den Berg, Cory Arcangel, Jennifer 
Steinkamp… [tot 23/3] ❑ ‘Horizonnen 
– kunst in een veranderend friesland’ – 
Gerhard Richter, Elma Alkema, Gerrit 
Benner, Robert Zandvliet, Tacita Dean… 
[11/4 tot 31/1/2016] 

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
❑ ‘Collectieopstelling hedendaagse kunst’ 
– Grayson Perry, Bob Eikelboom, 
Michael Dean, Stansfield/Hooykaas [tot 
20/9] ❑ ‘Vorstelijke illusies’ – Henri de 
Fromantiou [tot 28/6] 
❑ Gèr Boosten [3/4 tot 7/6] 
❑ Peter Buggenhout [3/4 tot 20/9] 

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
❑ ‘Adam, Eve & the Devil’ – Sofia 
Hultén, Gregor Schneider, onbekende 
middeleeuwse meesters, Carlo Mollino, 
Stanley Brouwn, William Hunt… [tot 
7/6]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Nachthutje in de komkommerhof’ – 
Liesbeth Labeur [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 [tot 
29/3] ❑ Boezem & Co [12/4 tot 25/5] 

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Schieten tegen het vergeten. 
Fotografie in Zeeland tijdens WOII’ [21/3 
tot 22/11] 

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05 
di-zo 10-17u
❑ ‘Tordoir verkent Tiepolo’ – Narcisse 
Tordoir [tot 14/6] ❑ ‘Het Nijmegen van 
Eugène Lücker (1876-1943)’ [tot 31/5]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2015. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 april 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 May 15th, 2015.
Please send your information before
April 15th, 2015 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

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] 
❑ ‘Mix Match Museum’ [18/4 tot 30/8] 
❑ ‘Van Gogh & Co. Dwars door de 
collectie’ [25/4 tot 27/9] 

Rotterdam

Galerie Fenna de Vries
Eendrachtsplein 18 – 010/411.40.02 
do-zo 13-17u
❑ ‘Recent Werk’ – Co Westerik [tot 22/3]

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Above Reality’ – Anton Cotteleer, Peter 
Feiler, Nadia Naveau, Robbie Cornelissen, 
Lenneke van der Goot… [tot 3/5]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Huis in een witte tutu – een serie 
schilderachtige interventies’ – Job Wouters 
[tot 24/4] ❑ ‘1:1 Stijlkamers by Andreas 
Angelidakis’ [tot 5/4] ❑ ‘PLASTIC, 
Promises of a Home-made Future’ [tot 
6/4] ❑ ‘Huis Sonneveld², Interventie door 
Inside Outside’ – Petra Blaisse [tot 13/9] 
❑ ‘Verrassende vondsten uit de collectie 
#3: Nederland bouwt in baksteen’ [tot 
26/4] ❑ ‘De Wereldtentoonstelling: Drie 
tentoonstellingen belichten het fenomeen 
Wereldtentoonstelling’ [26/4 tot 23/8] 

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Atlas Van Stolk’ [tot 31/5] ❑ Krištof 
Kintera [tot 7/6] ❑ ‘De bonte avonturen van 
de Cabbit en de Folf’ – Charlotte Lybeer [tot 
24/5] ❑ ‘Parra’ [tot 7/6] ❑ ‘Wondere 
Wereld. Opmerkelijke ansichtkaarten uit de 
vroege 20e eeuw’ [tot 7/6]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ Sef Peeters [tot 12/4] ❑ ‘The Trophy 
as Used by the Artist’ – Helen Frik [tot 
6/4] ❑ ‘Wassende Bogen’ – Richard 
Serra [tot 11/10] ❑ ‘De balkonkamers. 
Hammershøi ontmoet de collectie’ [tot 
17/5] ❑ ‘Vedute – Backstage. Een 
bibliotheek van ruimtelijke manuscripten/
driedimensionale objecten: 44 x 32 x 7 
cm’ [tot 31/5] ❑ ‘Please Write Now! 
Paul Thek en Franz Deckwitz: een 
kunstenaarsvriendschap’ [tot 31/5] 
❑ ‘Vroege Nederlandse tekeningen – Van 
Bosch tot Bloemaert’ [tot 26/4] 
❑ ‘In scene gezet’ – Barry Flanagan, 
Stephen Prina, Ryan Gander, Walter van 
Beirendonck, Robert Wilson… [tot 
28/2/2016] ❑ ‘Sensory Spaces 6’ – Sara 
VanDerBeek [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… [tot 17/5]

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

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44 
vr-zo 13-18u
❑ ‘Worlds of Nature’ – Bert Loerakker, 
Mariska Baars, Maki Ueda, Gerco de 
Ruijter, herman de vries… [15/3 tot 
26/4] 

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 [tot 19/4] 
❑ ‘Shift & Drift. Vijf jaar Onderzoek & 
Ontwikkeling-regeling’ – Jan van de 
Pavert, Efrat Zehavi, Anita Hrnic, Kiki 
Lamers, Lorelinde Verhees… [tot 19/4] 
❑ ‘Gezamenlijke ruimte TENT/Witte de 
With: Rotterdam Cultural Histories #4: 
Paul Thek in het Lijnbaancentrum 
(1978 – 1979)’ [tot 3/5]

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… [tot 3/5] 
❑ ‘Karakter Is Lot’ – Willem de Rooij 
[tot 3/1/2016] ❑ ‘In Light Of 25 Years’ 
– Germaine Kruip, Mahony, Zin Taylor, 
Freek Wambacq, Christopher Williams, 
Xu Zhen… [tot 3/1/2016]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
wo-zo 12-17u
❑ Jacco Olivier, Ronald Zuurmond [tot 
5/4] ❑ ‘Buitengaats’ – Jacco Olivier, 
Ronald Zuurmond [tot 12/4] ❑ ‘Door het 
Beeld / Door het Woord’ – Robert 
Zandvliet, Jan van Munster, Roland 
Schimmel, Maria Blaisse, Ewoud van 
Rijn… [19/4 tot 12/7] 

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’ – Sander 
Breure & Witte van Hulzen, Dina Danish, 
Bram De Jonghe, Koen Taselaar, Levi van 
Veluw [tot 12/4] ❑ ‘Kunst uit Huis: 
Collectie Wilploo’ – Renie Spoelstra, 
Raquel Maulwurf, Uwe Poot… [tot 12/4] 
❑ ‘Broken Landscapes’ – Ger Dekkers, 
Jan Dibbets, Ger van Elk, Jaap van den 
Ende [25/4 tot 21/6] ❑ ‘Keuze uit de 
NOG Collectie’ [25/4 tot 21/6] 

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]

Staphorst

Gallery Hein Elferink
Kastanjelaan 5 – 0522 24 24 14 
do 14-18u, vr 10-18u, za 10-18u
❑ Jan Willem van Welzenis [tot 11/4]

Tilburg

De Pont – Museum 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] ❑ ‘Recente schilderijen’ – Toon 
Verhoef [tot 3/5] ❑ ‘RIOT’ – Isaac Julien 
[tot 31/5] ❑ ‘Rincé Alien’ – Emma van 
der Put [tot 31/5]

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… [tot 17/5] ❑ ‘Figuratie; van Cobra 
tot Studio Job’ [28/3 tot 6/3/2016] 

Utrecht

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

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] 
❑ ‘Liefde & lust. De kunst van Joachim 
Wtewael (1566-1638)’ [tot 25/5]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077 351 34 57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Collectie Jef Diederen (1920–2009) 
Venlo’ [tot 30/8] ❑ ‘On War and Peace’ 
– Thom Puckey, Joseph Semah, Ger 
Lataster, Julia Winter, Aad de Haas… 
[tot 6/9] ❑ ‘Bevrijd?!’ [tot 12/7]

Zoetermeer

Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c – 0650655680 
do-zo 13-18u
❑ ‘Installaties, objecten & fotografie’ 
– Petra Wiek [19/4 tot 10/5] 

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Regen in schuine strepen’ – Robert 
Zandvliet/Vincent van Gogh [29/3 tot 7/9] 

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] ❑ ‘Sluijters’ Grote Oorlog 
Politieke. Oorlogsprenten uit de Nieuwe 
Amsterdammer 1915-1919’ [tot 6/4] 
❑ ‘Closer. Het megarealisme van Tjalf 
Sparnaay’ [tot 6/4] ❑ ‘In Search of 
Meaning – Mensbeelden in globaal 
perspectief’ – Kiki Smith, Lee Bul, Johan 
Tahon, Elisabet Stienstra, Juan Muñoz, 
Folkert de Jong… [tot 6/4] ❑ ‘Cremer in 
verf 1954-2014’ [19/4 tot 23/8] 

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 [tot 12/4] ❑ Bertold Stallmach [tot 
12/4] ❑ ‘My Paintings are Adventures 
rather than Inventions’ – Adolf Stäbli 
(1842–1901) [tot 12/4] ❑ ‘Flowers to 
Art. Floral Interpretations of Works in 
the Collection’ – John M. Armleder, 
Robert Zünd, Max Bill, Félix Vallatton, 
Johann Heinrich Füssli… [17/3 tot 22/5] 
❑ Sarah Burger [1/5 tot 16/8] ❑ 
‘Madonnas & Erotic Watercolours’ – Hans 
Schärer [1/5 tot 2/8] ❑ ‘Inhabitations. 
Phantasms of the Body in Contemporary 
Art’ [1/5 tot 2/8] ❑ ‘Suddenly the Sun 
Set’ – huber.huber [1/5 tot 16/8] 

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) [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] 
❑ ‘Patterns for (Re)cognition’ – Vincent 
Meessen/Thela Tendu [tot 25/5] ❑ 
‘UniAddDumThs’ – Mark Leckey [tot 31/5]

Museum der Kulturen Basel
Münsterplatz 20 – +41 61 266 56 00 
di-zo 10-17u
❑ ‘Holbein. Cranach. Grünewald. 
Masterpieces from the Kunstmuseum 
Basel’ [11/4 tot 28/2/2016] 

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’ [tot 21/2/2016] 
❑ Martin Boyce [25/4 tot 16/8] 

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Morgenröte, aurora borealis and 
Levantin: into your solar plexus’ – Hans 
Bachmann, Noémie Gygax, Katja Schenker, 
Konrad Hofer, Franz Treichler… [tot 7/6]

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] 
❑ ‘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] ❑ ‘Förderpreis 
Videokunst 2015’ [tot 4/4] ❑ Max 
Gubler (1898–1973) [tot 2/8]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ Henry Moore (1898–1986) [tot 25/5] 
❑ ‘Klee in Bern’ [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
❑ ‘Lessons in Posing Subjects’ – Robert 
Heinecken [tot 3/5] ❑ ‘Clouds in the 
Cave’ – Florian Auer, Neïl Beloufa, Alan 
Bogana & Marta Riniker-Radich, Carmen 
Gheorghe, Aurélien Mole & Syndicat, 
Artie Vierkant, Phillip Zach [tot 3/5]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Milena, Milena’ – Sharon Lockhart 
[tot 21/6] ❑ ‘Von Angesicht zu Angesicht. 
Füssli, Böcklin, Rondinone und andere’ 
[tot 22/11] ❑ Pushwagner [tot 31/5]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Paul Strand (1890–1976) [tot 17/5]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32 
ma-vr 12-18u za-zo 12-16u
❑ ‘Few Were Happy with their Condition. 
Post‘89 Romania’ – Stefan Sava, Cristina 
David, Dan Perjovschi, Ciprian Muresan, 
Jozsef Bartha… [tot 5/4] ❑ Andy Holden 
[26/4 tot 21/6] 

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Das Frühwerk 1903–1914’ – Otto 
Meyer-Amden [tot 26/4] ❑ ‘Aufbruch zu 
neuen Spielen’ – Karl Jakob Wegmann 
[tot 6/4] ❑ ‘Werke aus Schweizer 
Sammlunge’ – Alfred Jensen [25/4 tot 
26/7] ❑ ‘CH-Variationen – Neuere 
Schweizer Zeichnungen’ [10/5 tot 30/8] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Slice A Slanted Arc Into Dry Paper 
Sky’ – Ramin Haerizadeh / Rokni 
Haerizadeh / Hesam Rahmanian [tot 
17/5] ❑ Hannah Weiner (1928 – 1997) 
[tot 17/5] ❑ ‘Bottom Feeders – The 
Battle of the Cataplasm’ – Flavio Merlo / 
Ben Rosenthal [tot 17/5] ❑ ‘Theater der 
Überforderung. Directed by Barbara 
Weber’ [tot 17/5]

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] ❑ ‘Master Drawings. 100 Years of 
the Prints and Drawings Collection’ [tot 
19/4] ❑ ‘Japanese Inspirations’ – Monet, 
Gauguin, van Gogh, Bonnard, Degas, 
Hokusai, Hiroshige, Utamaro… [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
❑ Xanti Schawinsky (1904–1979) [tot 17/5]

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 
043 446 67 67 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Poster Rhythm – Music Posters from 
Zurich’ [tot 17/5] ❑ ‘Do It Yourself 
Design’ [20/3 tot 31/5] 
❑ ‘Swiss Style. International Graphic 
Design’ [17/4 tot 26/7] 
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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).

Marc De Kesel Doceert filosofie aan de Université Saint-
Paul / Saint Paul University, Ottawa (Canada). Recente 
boekpublicaties: Auschwitz mon amour: Over Shoah, fictie en 
liefde (Amsterdam, Boom, 2012); Žižek (Amsterdam, Boom, 
2012); Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift 
(Amsterdam, Sjibbolet, 2012).

Hilde D’Haeyere Fotograaf  en filmhistoricus gespeciali-
seerd in slapstick en cinematografie. Ze is als postdoctoraal 
onderzoeker verbonden aan KASK school of  arts, Hoge-
school Gent.

Steven Jacobs Kunsthistoricus en auteur van onder meer 
The Wrong House: The Architecture of  Alfred Hitchcock 
(Rotterdam, 010 Publishers, 2007) en Framing Pictures: 
Film and the Visual Arts (Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 2011). Hij is als docent verbonden aan de Vakgroep 
Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent.

Marcel Hénaff Filosoof  en antropoloog, verbonden aan de 
University of  California te San Diego. Hij is onder meer de 
auteur van Sade, l’invention du corps libertin (Paris, PUF, 
1978), Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale 
(Paris, Belfond, 1991; Paris, Points, 2012), Le Prix de la 
vérité. Le don, l’argent, la philosophie (Paris, Seuil, 2002), La 
ville qui vient (Paris, L’Herne, 2008), Le Don des philosophes. 
Repenser la réciprocité (Paris, Seuil, 2012)

Lieske Tibbe Was van 1976 tot 2012 werkzaam als uni-
versitair docent aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1997 tot 2014 maak-
te zij deel uit van de redactie van het tijdschrift De 
Negentiende Eeuw. Zij publiceert over kunst en kunsttheorie 
omstreeks 1900, in het bijzonder in relatie tot socialisti-
sche bewegingen; in 1994 promoveerde zij aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over de 
opvattingen van R.N. Roland Holst over gemeenschaps-
kunst. In december 2014 verscheen een door haar geredi-
geerd deel in de reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 
(Rotterdam, nai010 uitgevers) onder de titel Verstrengeling 
van traditie en vernieuwing. Kunstkritiek in Nederland tijdens 
het fin de siècle 1885-1905.

Stefaan Vervoort Verbonden aan de Universiteit Gent 
(Vakgroep Architectuur & Stedenbouw) waar hij een proef-
schrift voorbereidt onder de titel Modellen als sculptuur. Zijn 
onderzoek focust op de uitwisseling tussen beeldende kunst 
en architectuur in de naoorlogse periode, en op de architec-
tuur van moderne en hedendaagse kunstmusea. Hij is de 
redacteur van Raymond Barion (Antwerpen, O.C.A.M./Extra 
City Kunsthal, 2014) en Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space, 
Amsterdam, Valiz, 2012) en was de curator van de tentoon-
stelling Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office (Stroom, Den 
Haag, en Extra City/VAi, Antwerpen, beide 2013). Hij schrijft 
voor de architectuur- en kunstmagazines Camera Austria, De 
Witte Raaf, Metropolis M, OASE, OPEN! en San Rocco.
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Marc De Kesel – Blind for De Sade. On Annie Le Brun’s  
De Sade interpretation
This essay is a critical analysis of  Annie Le Brun’s theory concern-
ing the work of  the Marquis de Sade and its effects on 19th century 
art, developed on the occasion of  the exhibition Sade. Attaquer le 
soleil, which was curated by her for the Musée Orsay, Paris, 2014-
2015. De Kesel tests Le Brun’s theory on Sade & 19th century art 
against insights delivered by 20th century interpretations of  his 
work and by the writings of  Jacques Lacan. 
Marquis de Sade (1740-1814) – 19th century art – Annie Le Brun 
– Sade. Attaquer le soleil (Musée d’Orsay, Paris, 2014-2015)

Marcel Hénaff  – Knowing and Dominating. The Tribulations 
of  Instrumental Reason 
This is a Dutch translation of  the first chapter (Connaître et dominer. 
Les tribulations de la raison instrumentale) of  Marcel Hénaff ’s recent 
book Violence dans la raison? Conflit et cruauté (Paris, Editions de 
L’Herne, 2004, pp. 17-55). Hénaff ’s text starts with a discussion of  
the view propounded by Max Horkheimer and Theodor W. Adorno 
in their book Dialectic of  Enlightenment (published in 1946) in 
which the authors use Homer’s character Odysseus and the 
Marquis de Sade’s character Juliette to argue that reason is inhab-
ited by an essential destructiveness that culminates in 20th century 
industrial capitalism, concentration camps and the culture indus-
try. Contrary to this view, Hénaff  argues that Sade invites us to pose 
a more radical question: the question of  ‘Terror’ as a new form of  
cruelty exercised in the name of  liberty, as ‘a cruel practice admin-
istered on the scale of  whole populations’.
Enlightenment – Dialectic of  Enlightenment (Max Horkheimer 
& Theodor W. Adorno, 1946) – Marquis de Sade

Stefaan Vervoort – ‘Der Geringste Widerstand’: Enlightenment 
Critique in Fischli & Weiss’ work of  the Eighties
This text analyses how the Swiss artist duo Fischli & Weiss – in the 
wake of  Theodor W. Adorno & Max Horkheimer’s book Dialectic of  
Enlightenment – use the theme of  Enlightenment Critique in their 
work during the eighties. The author argues that Fischli & Weiss go 
beyond a sheer (visual) translation of  such Enlightenment Critique, 
and use it as an excuse to ‘place the work of  art in suspension’.
Fischli & Weiss (Peter Fischli (°1952) & David Weiss (°1946-
2012) – Enlightenment Critique – Art of  the Eighties

Steven Jacobs & Hilde D’haeyere – Frankfurter Slapstick. 
American slapstick comedy in the writings of  Adorno, 
Benjamin and Kracauer
This essay offers an overview of  a surprising theme in the writings 
of  the ‘Frankfurt school’ philosophers Walter Benjamin, Siegfried 
Kracauer and Theodor W. Adorno: the potential for slapstick cine-
ma. One of  the running threads in this text is the conviction more 
or less shared by these thinkers that slapstick cinema can be seen 
as a reflection of  the mechanized industrial world of  modernity 
and can offer opportunities for its viewers to deal with the alienat-
ing effects of  modernity. 
Theodor W. Adorno – Walter Benjamin – Siegfried Kracauer 
– film – slapstick comedy – Charles Chaplin

Lieske Tibbe – Van Gogh’s ‘beginning’ in the Borinage
This is a review of  the exhibition Van Gogh in the Borinage current-
ly being held at the Musée des Beaux-Arts, Mons, Belgium (2015). 
Tibbe criticizes the exhibition for its lack of  information about the 
social context of  the Borinage or Van Gogh’s history preceeding 
his beginning as an artist – including his work in the art trade in 
Holland and his employment as a pastor in the Borinage. 
Vincent van Gogh – Van Gogh in the Borinage (BAM, Mons, 
Belgium, 2015)

Koen Brams – Simplicity, discovery and… full moon. 
On the exhibition Art in Europe after ’68 (Museum of  
Contemporary Art, Ghent, 1980), its materialization, its 
objectives and its framework 
This essay discusses the first important international exhibition 
organized by Jan Hoet (1936-2014) as a director of  the Museum 
of  Contemporary of  Ghent, the forerunner of  the S.M.A.K.: Art in 
Europe after ’68 (1980). Brams pays attention to the idiosyncratic 
procedure followed in organizing the show (a selection committee 
choosing 15 artists, whose members were then asked to each 
invite one other artist), the huge influence exercised on Hoet by 
Piet van Daalen (selection committee member) and the discrepan-
cies between Hoet’s official account of  the exhibition’s inception 
and the actual course of  the show’s preparation.
Jan Hoet – Art in Europe after 68 (Museum of  Contemporary 
Art, Ghent, 1980) – Exhibition History
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KAPITAL ARTISTS 
AND WORKING AND LIVING INSIDE THE CAPITAL

The Brussels Art_ Institute
is a new beginning.
An habitat for all the arts,
a bay for young talents in relation with
the capital. Artists are the art-capital of
tomorrow - quoting Joseph Beuys that:
THE TRUE CAPITAL IS HUMAN CREATIVITY.
B A I _ makes people see and experience 
education, contemporary art and culture in an
up-to-the-minute, complex-free way, from
the point of view of the generation of today.
B A I _  creating its own new gesamt
tradition... A new B A I _ haus ...
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