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BART VERSCHAFFEL

Nous n’aimons ni l’art ni les artistes.
 Jacques Vaché

Le Sage ne rit qu’en tremblant.
 Charles Baudelaire

  
Wat valt er te lachen?

Wat gebeurt er wanneer er gelachen wordt? 
Ik vertrek van het opstel van Baudelaire 
over l’essence du rire en sprokkel enkele 
basisgedachten uit de literatuur – uit ver-
schillende theorieën, de antropologie, en de 
geschiedenis van de lach.1

 Vooreerst: lachen is een plotse, spontane, 
genotsvolle lichaamsreactie. Een ‘uitbar-
sting’. Het is geen beredeneerde, gewilde 
reactie. Men kan de lach zeker beheersen, 
controleren en doseren, verbergen en zelfs 
richten, maar men kan hem niet naar belie-
ven opwekken.
 Ten tweede: bij het lachen is er steeds een 
‘déclic’. Lachen wordt losgemaakt, geprovo-
ceerd, uitgelokt – er is iets dat doet lachen. 
Men lacht door iets. Maar ook (steeds) met – 
of  omwille van – iets? De lach zou dan een 
reden of  een grond, een gepast voorwerp 

hebben: een grap of  een komische situatie 
in de wereld. (Dit is wat Baudelaire ‘le comi-
que significatif ’ of  ‘le comique des moeurs’ 
noemt, het ‘superieur’ lachen met wat men 
belachelijk of  ‘komisch’ vindt.) Er bestaat 
wel zoiets als een getemde, beschaafde, 
gematigde, adequate lach, dat wil zeggen 
een lach die gepast antwoordt en afgestemd 
lijkt op de ‘Witzigkeit’ van de grap of  het 
komische gehalte van wat men ziet of  mee-
maakt. Freud heeft echter laten zien dat we 
ook daar, zelfs in en onder het plezier van de 
schijnbaar fijne Witz, niet uitsluitend of  in 
de eerste plaats lachen met de spitsvondig-
heden en ‘geestigheden’, en dat er andere 
lagen meespelen. Humor is (ook) een pre-
text. Er schuilt iets afgrondelijks en unheim-
lichs in het lachen: de lach dreigt steeds los 
te komen van zijn aanleiding en niet (meer) 
in verhouding te staan tot en gemotiveerd te 
worden door dat object. In het lachen breekt 
dan een wilde vreugde, een brutale en 
mateloze levenskracht, ‘quelque chose de 
terrible et d’irrésistible’ door.2 Het lachen, 
dat zich in de Witzigkeit nog lijkt te ‘gedra-
gen’, doseert niet meer. Het wordt een 
extreem lichamelijke eruptie van mentale 
energie en wordt als een bevrijding ervaren, 
als bij een spanning die een aanleiding 
gevonden heeft om zich te ontladen. 
(Baudelaire verbindt het ‘mateloze lachen’ 

en het doorbreken van deze vreugdevolle, 
creatieve energie met een ’comique féroce’ 
en ‘absolu’.)
 In Laughter in the History of  Religion 
karakteriseert Ingvild Gilhus de lach als ‘a 
voluntary and extreme opening up of  the 
human body’.3 Men lacht met open mond. 
Het lachen is daardoor verwant aan andere 
manieren waarop het lichaam plots open-
gaat, zoals wanneer men huilt of  schreeuwt, 
zingt of  geeuwt, of  bij seks en geboorte. 
Gilhus’ interpretatie bouwt verder op een 
canoniek artikel van Salomon Reinach, de 
grote oudheidkundige en antropoloog van 
de Griekse en Romeinse cultuur en mytho-
logie. Reinach schrijft in Le Rire rituel: ‘Le 
rire ne marque pas seulement la vie, mais 
l’intensité, la plénitude de la vie.’ Het gelach 
wordt ervaren als ‘la manifestation bruy-
ante de la présence d’un dieu’4: de lach heeft 
een buitengewone, bovennatuurlijke 
kracht. Gelijklopende cultuurfilosofische 
omschrijvingen zijn al vroeger te vinden. 
Nietzsche beschrijft in Menschliches 
Allzumenschliches (1878) wat er gebeurt 
wanneer de mens lacht. Het angstige wezen 
dat de mens is krijgt vaart, en maakt zich 
breed: ‘das vor Angst zitternde, zusammen-
gekrümmte Wesen schnellt empor, entfaltet 
sich weit’.5 In die lach verschuift de 
gemoedstoestand van de mens ‘van angst 

Vrank en vrij?
Over lachen, meningen, en artistieke vrijheid

‘Artistieke vrijheid’ / Kunst 
en de Tweede Wereldoorlog

Wat is een mening? Wat is ‘vrije me-
ningsuiting’? En wat heeft de vrije 
meningsuiting met ‘artistieke’ vrijheid 
te maken? Die vragen vormen het uit-
gangspunt voor de openingstekst van 
dit nummer. Bart Verschaffel vertrekt 
van de tegenstelling in de Griekse polis 
tussen de ‘redelijke discussie’ en het 
‘vranke spreken’. Hij argumenteert dat 
het soort artistieke vrijheid waaraan 
de kunst haar betekenis voor cultuur 
en samenleving ontleent, niet in het 
beoefenen van het recht op ‘vrije me-
ningsuiting’ bestaat, maar in het ‘sub-
versieve’ en desacraliserende slijtage-
werk dat de kunst verricht. ‘Artistieke 
vrijheid is […] ‘cultuur’ […] terugbren-
gen en ermee spelen, en haar zo – voor 
iedereen – lichter maken’, zo besluit 
Verschaffel.
 In de daaropvolgende teksten 
staat het lot van de kunst tijdens de 
Tweede Wereldoorlog centraal. Fieke 
Konijn bespreekt drie tentoonstel-
lingen die momenteel in Nederland 
over dit thema worden gehouden: 
Geaarde kunst. Door de Staat gekocht 
’40-’45 (Museum Arnhem), Goed Fout. 
Grafische vormgeving in Nederland 
1940-1945 (Bijzondere Collecties 
van de Universiteit van Amsterdam) 
en Het Stedelijk in de oorlog (Stedelijk 
Museum Amsterdam). De Arnhemse 
tentoonstelling schept ruimte om – los 
van simpele opposities tussen ‘goed en 
fout’ – ‘een oordeel te vormen over de 
relatie tussen politieke stellingname 
en de getoonde kunstwerken’, aldus 
Konijn. Maar aan de UvA constateert 
zij het tegendeel: alles wordt gena-
deloos in een moraliserend ‘goed-
fout’-corset geperst. In het Stedelijk 
apprecieert Konijn de verkwikkende 
aandacht voor de ‘vele complicerende 
factoren’ die met het functioneren van 
dit museum onder de Duitse bezet-
ting gepaard gingen, maar stelt ze ook 
omissies en pijnpunten vast, waaron-
der een te grote fixatie op de rol van de 
mythische directeur van het Stedelijk 
Willem Sandberg.
 Jacques Lust gaat in op de catalogus 
L’Art dégénéré selon Hitler. La Vente de 
Lucerne, 1939 (over de aanwinsten 
die het Musée des Beaux-Arts te Luik 
in 1939 verrichtte op de fameuze 
‘Entartete Kunst’-veiling in Luzern) 
en de biografie Orgelman. Felix 
Nussbaum: een schildersleven van Mark 
Schaevers. Lust betoogt dat beide pu-
blicaties te zeer teren op de bekende 
feiten, en stelt bij Schaevers een ge-
brekkige kennis van de (kunst)histo-
rische context vast. Manheim treedt 
hem bij en stoort zich aan de ‘losheid 
van de formulering’ en de (mede daar-
uit voortvloeiende) slordigheden in 
Schaevers’ Nussbaumbiografie, die 
zopas met de Gouden Boekenuil werd 
bekroond. We publiceren ook een ver-
taling van de inleidende tekst uit het 
boek Artists under Hitler. Collaboration 
and Survival in Nazi Germany van 
Jonathan Petropoulos, over de ver-
schillende manieren waarop Duitse 
modernistische kunstenaars hebben 
getracht zich aan het naziregime ‘aan 
te passen’ en hun werk binnen de 
contouren van het Derde Rijk voort te 
zetten. Petropoulos’ tekst vormt een 
even hallucinant als menselijk relaas, 
dat ons op de meest krachtige wijze 
aanspoort om voorbij ‘goed en fout’ te 
denken.
 Tot slot bevat dit nummer een tekst 
van Steven Humblet over Geert Goiris: 
in een ‘analyse in twee bewegingen’ 
van Goiris’ tentoonstelling Flashbulb 
Memories, Ash Grey Prophecies (Foam, 
Amsterdam) houdt Humblet zowel het 
unheimliche als het zelfreflexieve ka-
rakter van diens fotografie tegen het 
licht.
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naar een kort durende overmoed’, naar een 
roes van bevrijding, een ‘geluksgevoel’.
 Deze interpretaties zijn voorbeelden van 
wat binnen de theorie van de lach de ‘relief  
theory’ genoemd wordt. De lach karakteri-
seren als Erleichterung en als bevrijding, 
houdt in dat het lachen veroorzaakt wordt 
door, of  een manifestatie is van, het over-
schrijden of  wegvallen van verplichtende 
en drukkende grenzen of  beperkingen. De 
lach is dan ook iets anders dan de zuivere 
uitdrukking van vreugde: blijdschap doet 
glimlachen, maar niet in lachen uitbarsten. 
‘Dans le paradis terrestre, c’est-à-dire dans 
le milieu où il semblait à l’homme que tou-
tes les choses créées étaient bonnes, la joie 
n’était pas dans le rire.’ (Baudelaire)6

 De mens, schrijft Georg Simmel in zijn 
essay over de karikatuur, is een geboren 
‘grensoverschrijder’. ‘Dies ist die eigentümli-
che Konstellation unseres Wesens: dass wir 
uns zwar begrenzt wissen, in unseren 
Eigenschaften und unserem Denken, in 
unserem positiven wie negativen Wert, in 
unserem Willen und unserer Kraft – zug-
leich aber fähig und aufgefordert, darüber 
hinauszusehen, hinauszugehen.’7 Simmel 
geeft de limieten aan waarbinnen de gebo-
ren grensoverschrijder zich situeert én 
beweegt: de mens zit tussen de goden en de 
dieren in. Wat houdt dit in? De goden trans-
gresseren niet, want ze kennen geen gren-
zen. Ze worden ten hoogste ter hulp geroe-
pen om de mensen regels te geven, maar zelf  
leven ze zonder regels of  beperkingen – ze 
doen gewoon wat ze willen, ze leven licht. De 
dieren, aan de andere kant, blijven moeite-
loos wat ze zijn. Ze hoeven zich nooit te 
bekommeren om hun ‘identiteit’, ze zijn in 
alles volstrekt natuurlijk. Toch kijkt de mens 
erop neer: hij wil geen dier zijn. In veel situa-
ties waar de mens toont wie hij is door ‘zich 
te buiten te gaan’, waar hij overdrijft en zijn 
grenzen test, wordt er gelachen. ‘Le rire est 
satanique, il est donc profondément humain. 
Il est dans l’homme la conséquence de l’idée 
de sa propre supériorité; et, en effet, comme 
le rire est essentiellement humain, il est 
essentiellement contradictoire, c’est-à-dire 
qu’il est à la fois signe d’une grandeur infinie 
et d’une misère infinie, misère infinie relati-
vement à l’Etre absolu dont il possède la con-
ception, grandeur infinie relativement aux 
animaux. C’est du choc perpétuel de ces 
deux infinis que se dégage le rire.’8 Lachen 
lijkt inderdaad steeds een transgressie in te 
houden. Niet de heroïsche overtreding 
waarbij men zich wil bewijzen, of  de tragi-
sche overtreding die het ongeluk oproept, 
maar een ‘komische’, niet-bedreigende, wel-
haast toevallige overschrijding, die ‘zomaar 
gebeurt’… maar waaruit wel blijkt dat al die 
geboden en verplichtingen die de normali-
teit in stand houden, en het kader en de sta-
biele structuur van het leven bepalen, in 
werkelijkheid ‘los’ staan, artificieel en con-
ventioneel zijn, en helemaal niet zwaar 
wegen. Dit plotse besef  voelt aan als een 
opluchting, een Erleichterung, die ons in een 
roes brengt, overmoedig en vrij maakt: de 
mens steelt in de lach de vreugde van de 
goden. (Althans de goden van het polytheïs-
me, die vrolijk zijn en bijna altijd lachen; de 

monotheïstische god, die eenzaam in de 
hemelen woont en voornamelijk een wetge-
ver is, lacht in het geheel niet.) De lachende 
mens voelt zich (vrij) als een god, maar hij 
lacht wel altijd op kosten van de regels die 
verzekeren dat hij een ‘mens’ is en hem zijn 
waardigheid geven. Alles waarmee we 
lachen is, alles welbeschouwd, helemaal 
niet om mee te lachen. De vreugde die in de 
lach doorbreekt, is echter niet tegen die 
grenzen en beperkingen gericht. De lach is 
op zich geen revolte, maar hij is wel structu-
reel oneerbiedig, en daarom altijd verdacht. 
De macht heeft goede redenen om de lach 
niet te vertrouwen.
 De transgressie in de lach is echter van die 
aard dat zij het hele complex van regels en 
taboes dat de mens ‘op zijn plaats houdt’, en 
structuur en veiligheid garandeert, niet 
écht bedreigt. Nietzsche schrijft: ‘Das 
Umwerfen der Erfahrung ins Gegenteil, des 
Zweckmässigen ins Zwecklose, des 
Notwendigen ins Beliebige […] ergötzt, denn 
es befreit uns’, maar dat doet het slechts 
‘momentan’, en op voorwaarde ‘dass dieser 
Vorgang keinen Schaden macht und nur 
einmal aus Übermut vorgestellt wird’; ‘wir 

spielen und lachen dann, wenn das 
Erwartete (das gewöhnlich bange macht 
und spannt) sich ohne zu schädigen entla-
det.’9 Het lachen moet om te lachen zijn en 
blijven.
 Wat is het in de grap of  de komische situ-
atie dat ‘bevrijdt’ en doet lachen? Nietzsche 
zegt: de omkering. De dingen op hun kop 
zetten, het onzinnige en doelloze; het kante-
len van het verplichtende en het noodzake-
lijke in het speelse en het vrije. Concreter, in 
de eerste plaats: de dommigheid. Dit is de ver-
zamelnaam voor de menselijkheid die mis-
lukt in datgene waarin ze haar identiteit en 
haar trots legt: in het gepast en succesvol 
denken en handelen. Onhandigheid, lomp-
heid, struikelen, vallen, hakkelen, automa-
tismen, herhalingen, misverstanden, kort-
om: het niet presteren zoals verwacht wordt 
van een mens, maar als een kind, een onno-
zele, een robot, een aap, een spiegel… Dit is 
het ‘komische’ van Henri Bergson: ‘superi-
eur’ lachen met de mislukkingen van de 
soortgenoten.10 Maar naast de dommigheid 
is er, in de tweede plaats, de zottigheid. De 
mens is een dier dat een masker – een ‘per-
sona’ – draagt, en naar dat zelfbeeld zijn 

goden maakt. Zot is niet dom, maar contrair: 
het is het niet willen ophouden van de 
‘waardigheid’ van de mens. Dat gaat van 
grappige spelletjes met taal en logica (absur-
diteit, paradoxen…) die het rationele ‘ik’ een 
voetje lichten, tot het ontmaskeren en ont-
kennen van het verschil tussen hoog en 
laag, en vooral tussen de mens en het dier 
(het lichaam), door het onverwacht expose-
ren van het lichaam. Het functionerende 
lichaam is immers de grote gelijkmaker, die 
alle verschil en alle waardigheid die de mens 
verzint terug ‘op nul’ zet. De schok van de 
vulgariteit en de obsceniteit creëren een 
opening voor het gekluisterde leven, dat nu 
weer kan uitbarsten. De oerscène die dit 
verbeeldt, is de mythe van Baubo, die plots 
haar rokken optilt en zo de treurende 
Demeter aan het lachen brengt. Het uitda-
gend blote gezicht/geslacht provoceert de 
uitbundige ‘stralende’ lach van Demeter – 
de lach met open mond en de tanden bloot 
– die de natuur ‘open’ maakt en de vrucht-
baarheid terugbrengt. De levensbrengende, 
kosmische lach wordt getriggerd door plots 
te onthullen dat de mens toch het dier is dat 
hij niet wil zijn.

Pieter van der Heyden (naar Pieter Bruegel de oude)

Zottenfeest, na 1570. Museum of  Fine Arts, Boston

Pieter Codde

Galant gezelschap, 1633. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam

Pieter van der Heyden (naar Jheronimus Bosch?)

Pretmakers in een mossel op zee (‘De oesterschelp’), 1562
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De lach blijft altijd gevaarlijk omdat hij de 
zwakheid van de taboes blootlegt en een 
energie bevrijdt die wild, ongericht en amo-
reel is. Elke samenleving zal daarom het 
‘bereik’ van de lach inperken en de lach, die 
creatief  maar evengoed destructief  kan 
werken, kanaliseren. Alle samenlevingen 
hebben hun eigen strategieën, hun feest- en 
lachcultuur ontwikkeld, en de lach een 
plaats toegewezen. De belangrijkste ‘beveili-
ging’ is het mythologisch motiveren en ritu-
aliseren van de lach, van de Griekse en 
Romeinse feesten tot het middeleeuwse car-
naval en de feest- en ontspanningscultuur 
van vandaag. De lach past bij de ingrediën-
ten van het feest: bij uitzinnige dans, dron-
kenschap, gore grappen, samen zingen en 
roepen, verspillen, beledigingstornooien, 
het spel van de omkering en de parodie, het 
verkleden… Het ritualiseren geeft de over-
schrijding en de lach een moment en een 
plaats, en perkt ze zo in.11 Het feest is 
immers een uitzondering: het kent een 
begin en een einde, en het heeft – in principe 
– geen consequenties. Het carnaval is niet 
het begin van de revolutie, maar doet ver-
langen naar het volgende carnaval. Met de 
ritualisering gaat een tweede, complemen-
taire beveiliging gepaard: het binden van de 
lach – de Witzigkeit en de gelegenheden van 
het komische – aan een specifiek gezel-
schap. De lach wordt gecontroleerd door 
hem te koppelen aan een sociale groep, 
gefundeerd door het onuitgesproken pact 
dat de overschrijding maar om te spelen en 
de lach maar om te lachen is. Die groep 
spreekt dezelfde taal, dat wil zeggen dat ze 
de codes deelt die aangeven hoe ernstig of  
letterlijk een uitspraak bedoeld is en/of  
genomen mag worden. Maar ondanks die 
ritualisering, ondanks al die codes, afspra-
ken en voorzorgen, gaat het toch nog dik-
wijls flink verkeerd. De beschaafde verwach-
ting van zogenaamde fijne geestigheid, 
hoogstaand amusement, gepaste uitbun-
digheid en welgemanierde overdrijving 
wordt alsmaar bedrogen. De lach blijkt 
nooit helemaal onder controle. De overdrij-
vingen en plagerijen worden plots iemand 
te veel, de pikante grap doet de één lachen, 
maar jaagt de ander de kamer uit. Het feest 
begint met speels schelden, maar loopt uit 
op ruzie en vechten. De zestiende-eeuwse en 
zeventiende-eeuwse iconografie van de 
‘galante gezelschappen’ tonen wat wense-
lijk is, de talloze ‘boerenkermissen’ wat er 
altijd dreigt te gebeuren: dansen en kussen, 
drinken en vreten, roepen en zingen, kot-
sen, kakken, wildplassen, en vechten.
 De vraag is of en hoe de filosofie en de 
kunst fungeren, of  kunnen fungeren, als 
kadrering van en dus als ‘beveiliging’ van 
de lach. Anders gezegd: hoe maken ze 
lachen mogelijk? 

Vrij spreken: Socrates en Antisthenes, 
Herakleitos en Democritos

Het betoog en het gevecht met argumenten 
zijn door de Grieken uitgevonden om uit te 
klaren wat mogelijk en wat algemeen goed 
is, en het stemrecht om uit te maken wat na 
discussie voor de meesten het redelijkst en 
het beste lijkt, om zo gezamenlijk en zonder 
geweld te kunnen beslissen. In de politieke 
discussie gaat het er niet om het grote gelijk 
of  de waarheid te vinden, maar om met 
velen, democratisch, openbaar en niet auto-
ritair, tot een beslissing te komen. De filoso-
fie is geboren op het moment dat dit spel van 
de dialectiek overslaat van de politieke 
arena en de rechtspraak naar het publieke 
bevragen en bespreken van wat een samen-
leving denkt en gelooft. Die filosofische dis-
cussie verschilt zeker van de politieke dis-
cussie. Het spel en de regels – het gevecht 
met argumenten, de principiële gelijkheid 
van de deelnemers – zijn dezelfde, maar in 
de filosofische discussie gaat het er niet om 
van te beslissen. Het gaat erom de Waarheid 
te vinden, en die zoektocht wordt gemoti-
veerd door het geloof  dat redelijke argu-
menten en meningsverschil de beste weg 
naar de waarheid vormen. De filosofische 
discussie wordt per bepaling nooit afgeslo-
ten; over de waarheid kan men niet stem-
men. Maar toch hebben beide – de demo-
cratie en de filosofie – veel met elkaar te 
maken: ze zijn solidair in het geloof  in de 
redelijkheid en de discussie.12

 Het spel van de redelijkheid stelt eisen. 
Wie discussieert, moet aanvaarden dat 
enkel de kracht van het argument telt en 
dat alle deelnemers principieel gelijk zijn: 

feitelijke, maatschappelijk zwaarwegende 
verschillen in status, positie, geslacht, leef-
tijd en eerbiedwaardigheid worden tussen 
haakjes gezet. Wie spreekt doet er niet toe. 
Deelnemen aan de politieke discussie voor-
onderstelt verder dat men het verschil tus-
sen de eigen interesses en het algemeen 
belang begrijpt en aanvaardt. Participeren 
aan de filosofische discussie vooronderstelt 
dat men accepteert dat wat men zelf  rots-
vast gelooft, of  de overtuigingen waarmee 
men zelf  geheel vergroeid is, binnen de dis-
cussie en voor de anderen slechts een 
‘mening’ zijn, dat er voor en tegen alles wel 
iets te zeggen valt, en dat het gesprek nooit 
stopt. Het filosofische gesprek vooronder-
stelt dus een methodisch scepticisme. Wie 
bovendien echt redelijk wil leven, wie als 
‘waarheidszoeker’ of  filosoof  in het leven 
wil staan, en dus met Socrates en Plato het 
zoeken van de Waarheid radicaal boven de 
meningen stelt, moet leren om ook buiten 
de discussie te leven in existentiële onzeker-
heid, en moet het besef  van de voorlopig-
heid en betwistbaarheid van de eigen 
meningen en waarden interioriseren. In de 
westerse cultuur zijn de vertrouwdheid met 
de discussie en de redelijkheid, en het besef  
en de levenshouding die ermee gepaard 
gaan, traag ingesijpeld in de geesten. Dit 
heeft, na vele eeuwen, geleid tot het institu-
tionaliseren van een publieke, redelijke en 
wetenschappelijke kennistraditie, en vervol-
gens, nog trager, tot het institutionaliseren 
van de publieke discussie, tot een cultuur 
van inspraak en overleg op vele gebieden, 
en tot democratische besluitvorming in de 
organisatie van de staat en de samenleving. 
Daarmee is de erkenning gepaard gegaan, 
zowel binnen het filosofisch-wetenschappe-
lijke als binnen het politiek-maatschappelij-
ke domein, van het recht op ‘vrije menings-
uiting’: ieder heeft recht op een eigen 
werkelijkheidsvisie en een eigen mening 
over waar we met zijn allen naartoe moe-
ten, ieder heeft het recht zijn mening 
publiek te verkondigen en te participeren in 
de discussie.
 Het is duidelijk dat vertrouwdheid met de 
filosofie en de westerse kennistraditie – 
onderwijs dus – helpt bij het voeren van de 
politieke discussie: de training in ‘gelijkheid’ 
en het uitschakelen van autoriteit, het leren 
respecteren van alle meningen, het besef  
van het belang van meningsverschil en van 
voorlopigheid, alle eigen aan de intellectue-
le discussie en de redelijke kennisverwer-
ving, versterken de basis van het politieke 
en democratische proces. Het accepteren 
van de gelijkheid van alle burgers, het ver-
mogen om het particuliere te onderschei-
den van het algemene en het private af  te 
wegen tegenover het publieke, het geza-
menlijke en redelijke beslissen en het meer-
derheidsbeginsel, maken alle deel uit van de 
scholing in democratie. De facto zijn de poli-

tieke discussie en de filosofisch-culturele 
discussie trouwens niet enkel verbonden, 
maar ook moeilijk uit elkaar te houden. De 
politieke discussie is in werkelijkheid nooit 
zuiver politiek. Ze gaat weliswaar over 
beslissen, en niet over de waarheid of  de 
juistheid van mens- en werkelijkheidsvisies, 
maar bij het formuleren, evalueren en afwe-
gen van opties en het beargumenteren van 
beslissingen spelen vanzelfsprekend steeds 
mens- en maatschappijvisies mee. Om al 
deze redenen kan men begrijpen dat de 
democratie of  de politiek moeilijk aardt in 
een maatschappelijke en culturele omge-
ving met weinig of  geen redelijke kennistra-
ditie.
 Het recht op het vrij beoefenen van de 
redelijkheid, het vrij denken en vrij spreken, 
geldt absoluut, en dit zowel in de politiek als 
in de kennis. Op de vrijheid van meningsui-
ting zijn er geen uitzonderingen te beden-
ken. Een mening moet immers geformu-
leerd kunnen worden vooraleer men ze 
dwaas of  irrelevant kan vinden of  kan 
tegenspreken. Natuurlijk wordt het weten 
ook in de westerse kennistraditie geïnstituti-
onaliseerd en wordt er autoriteit toegekend. 
Er is echter geen manier om a priori te weten 
wat ‘wetenschappelijk verantwoord’ of  
‘wetenschappelijk onverantwoord’, redelijk 
of  onredelijk is, en dus niet gezegd zou 
mogen worden. Wat de een relevant en inte-
ressant vindt, is voor de ander dwaas of  
onwaar. En wat voor de een schandalise-
rend en beledigend is, vindt de ander 
gewoon pittig geformuleerd of  enkel uitda-
gend… Dit houdt absoluut niet in dat al wat 
gezegd wordt respect verdient of  als gelijk-
waardig moet beschouwd worden. Vrijheid 
van meningsuiting impliceert ook niet dat 
er naar iedereen in dezelfde mate geluisterd 
wordt. Men heeft steeds het volste recht 
meningen af  te wijzen, ze met de grond 
gelijk te maken, of  onomwonden te stellen 
dat iemand de kans gemist heeft om te zwij-
gen; maar dat kan enkel nadat de ‘dwaas-
heid’ gezegd is. ‘The remedy for offensive 
speech’ is niet iemand het zwijgen opleggen, 
maar ‘more speech’ (Jerome Neu).13

 Evenwel. Het recht op vrije meningsuiting 
houdt niet in dat men om het even wat om het 
even hoe kan zeggen: het gaat over het recht 
op het verkondigen van meningen. Wat is 
een mening? Een mening is een uitspraak 
waarvan men meent dat ze waar is of  waar 
zou kunnen zijn. Maar er speelt ongetwij-
feld altijd méér. Het is toch normaal dat men 
in de politieke discussie niet alleen een 
mening wil formuleren, maar ook wil over-
tuigen en medestanders werven, en daarbij 
emoties en weerstand oproept. Het is nor-
maal dat men in de filosofische discussie 
niet enkel een standpunt formuleert en 
mededeelt, maar het ook verdedigt, en zo 
wil afdwingen wat men zelf  belangrijk 
vindt. Meningen worden altijd verpakt in 

retoriek, waarheden worden gebruikt om 
iets te bereiken. Het valt moeilijk te bepalen 
hoeveel ‘mening’ er schuilgaat in een gloed-
vol betoog, een strijdlied, een karikatuur of  
schimpscheut, een godslastering of  een 
scheldtirade. En wat met spot, beledigingen, 
provocaties, bedreigingen? Het feit dat 
iemand zich beledigd voelt, wil nog niet zeg-
gen dat hij of  zij beledigd is; en zelfs wan-
neer een mening daadwerkelijk een beledi-
ging inhoudt, betekent dat nog niet dat ze 
niet mag worden uitgesproken. Ook voor de 
manier waarop iets gezegd wordt geldt dat de 
vrijheid van meningsuiting principieel niet 
beperkt kan worden. (De wijze waarop dit 
juridisch verzekerd – en dus geregeld en 
enigszins beperkt – moet worden, via noties 
als de bescherming van staats- en beroeps-
geheimen, of  smaad, eerroof  en bedreiging, 
blijft hier buiten beschouwing.) De vrijheid 
van meningsuiting houdt nu eenmaal in 
dat mensen die we haten hun verachtelijke 
mening mogen zeggen, op manieren die we 
verafschuwen. De uitzondering is het fun-
damentalisme, dat wil zeggen: het spel van 
de discussie en de redelijkheid opnemen als 
een schandaal en een belediging van de 
eigen Waarheid, en menen dat men alle 
anderen – met geweld – het spreken mag 
beletten.
 Meningsvrijheid = ‘freedom of  speech’? 
Het redelijke principe van de ‘principiële 
gelijkheid’ en van het recht van elkeen op 
het vormen en publiek maken van een eigen 
overtuiging leidt tot onverwachte complica-
ties. Tegelijk met de figuur van Socrates is in 
de polis van Athene immers een ander soort 
‘filosoof ’ opgedoken, die het principe van de 
vrijheid van meningsuiting direct ook een 
ander gezicht heeft gegeven: Antisthenes, 
de eerste ‘cynicus’ en de leraar van 
Diogenes. Antisthenes verpersoonlijkt een 
traditie die zich aan de rand van de officiële 
geschiedenis van de filosofie, maar wel 
geheel binnen de westerse intellectuele tra-
ditie heeft ontwikkeld: die van de parrhèsia, 
van le parler-franc of  het vranke spreken.14 En 
het is niet meteen duidelijk wat het vranke 
spreken te maken heeft met democratie en 
redelijkheid, en met het politieke en het 
intellectuele debat. Wat wanneer de ruimte 
van de ‘vrijheid van meningsuiting’ en de 
discussie (ook) gebruikt wordt om te zeggen 
wat men maar wil, om te spotten en te 
lachen?
 Het vranke spreken speelt het spel van de 
redelijkheid tegendraads, bête et méchant. 
Het gebruikt de speelruimte en de open-
baarheid van de politieke en filosofische dis-
cussie niet – of  niet in de eerste plaats – om 
aan de discussie deel te nemen of  een 
mening te formuleren, of  om de mensen op 
socratische wijze lastig te vallen met opvoe-
dende vragen, maar om publiek te zeggen wat 
men wil op de manier die men verkiest, en 
zich daarbij alles welbeschouwd onbehoor-
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lijk en onbeschoft te gedragen. Vrank spreken 
gaat immers in tegen de manier waarop de 
wereld in werkelijkheid draait. Het samenle-
ven lukt alleen maar met omzichtigheid, 
hopen strijkages, leugens en veel stiltes om 
bestwil. Het spreekt vanzelf  dat men niet 
écht rücksichtslos alles wat men denkt overal 
en om op het even welke manier kan zeg-
gen. Er zijn persoonlijke zaken waar men 
niet of  slechts omzichtig over spreekt. 
Iedereen stemt wat hij luidop zegt af  op 
sociale posities, autoriteit, gevoeligheden; 
iedereen houdt rekening met eisen van sim-
pele beleefdheid en respect, en eigenbelang. 
Het ‘vranke spreken’ gebruikt de ‘democra-
tische’ ruimte van de gelijkheid en de afwe-
zigheid van autoriteit echter om bewust te 
zeggen en te doen wat niet past: voor non-
conformisme, voor excentriciteit, en zelfs – 
door de kynici voornamelijk – om te over-
schrijden. Zich niet scheren, lang haar 
dragen, zich niet wassen, niet werken, niets 
geven om geld en eer en algemeen belang, 
versleten kleren dragen en in een ton gaan 
wonen, een lijk als afval beschouwen, 
lachen met de goden, de leiders en de 
gewoontes van de mensen, eten en mastur-
beren op straat. Antisthenes is een wande-
lende parodie op de filosoof: zijn leer is dat 
het ‘goede leven’ waarnaar Socrates en de 
anderen op zoek zijn niet bestaat in het sla-
gen in het ‘essentieel menselijke’, maar in 
het ‘natuurlijke’ leven, zonder al de cultu-
rele ‘manieren’: leven als een straathond, 
als het dier dat de mens is, maar niet wil 
zijn… Het gaat er in deze vrijdenkerij niet 
zozeer om vrij te denken – men kan immers 
niet ‘overschrijden’ door te denken – maar 
zich te uiten en te zeggen wat onbehoorlijk 
of  verboden is.
 De kynische traditie is listig en dubbelzin-
nig omdat ze intervenieert in het publieke 
en bewust provoceert om het principe dat 
ten grondslag ligt aan de filosofische ‘speel-
ruimte’ die ze zelf  gebruikt – het belang en 
de waarde van de redelijkheid en de redelijk-
heid als specifieke essentie van de mens – 
precies daar te ontmaskeren en onderuit te 
halen. De prijs die Antisthenes echter moet 
betalen om zo te kunnen ‘overschrijden’ en 
iets te ‘zeggen’ door te lachen, is dat hij niet 
ernstig genomen wordt. Antisthenes wordt 
immers niet opgesloten als een écht gevaar-
lijke revolutionair of  zwakzinnige, maar 
getolereerd als een excentrieke en enigszins 
belachelijke filosoof. Zijn interventies wor-
den beschouwd als een soort grappen. Plato 
noemt Antisthenes ‘een Socrates die gek 
geworden is’.15 De prijs om – beveiligd door 
de institutie van de redelijke discussie en de 
filosofie – te lachen met alles en iedereen is 
dat de spotvogel ook zichzelf  enigszins ‘bela-
chelijk’ maakt. Socrates is een serieuze 
mens, zij het wel wat bijzonder, Antisthenes 
daarentegen is een zotskap, een nar – een 
‘artiest’. Dat is de mogelijkheidsvoorwaarde 
om te kunnen zeggen wat hij te zeggen 
heeft, en het zorgt ervoor dat zelfs Alexander 
de Grote naar Diogenes komt luisteren én 
zijn brutaal spreken slikt.
 Het kynisch, tegendraads gebruik van de 
ruimte voor vrije meningsuiting kan niet 
anders dan de filosofie ongemakkelijk maken. 
Het ‘vranke spreken’ lijkt wel geen filosofie 
– ontbloten en lachen zijn geen argument 
en geen kritiek, de zotheid is geen wijsheid 
– maar de filosofie kan ze toch niet zomaar 
aan de deur zetten. ‘Se moquer de la philo-
sophie, c’est vraiment philosopher.’16 
(Pascal) Het ‘vranke spreken’ en de tegen-
draadsheid zijn, net zoals de discussie en het 
gelijkheidsprincipe, een integraal deel van 
de westerse intellectuele en – vanaf  het 
moment dat de filosofie ‘gedisciplineerd’ 
wordt en transformeert in een (geestes)
wetenschap – literaire traditie. Van 
Montaigne tot Céline, van Rabelais tot 
Houellebecq. Het directe en onbeschaamde 
spreken heeft zonder twijfel iets te maken 
met de structurele onbeschaamdheid en de 
anti-autoritaire houding die kenmerkend 
zijn voor het spel van de redelijkheid als dus-
danig. (Diogenes vraagt overigens terecht – 
hij viseert daarbij Plato – waar het toe dient 
om een leven lang te filosoferen wanneer 
men niemand ergert… Plato vergelijkt 
Socrates toch zelf  ook met een horzel, een 
lastig insect?) De sterkte van de kynische 
lach is bovendien dat hij niet zomaar een 
aberrante, gemakkelijk tegen te spreken 
filosofische uitspraak doet, maar veeleer een 
onweerlegbare, schandalige evidentie ont-
dekt. (De lach toont een waarheid zoals de 
dood een waarheid toont, niet zoals een uit-
spraak of  gedachte die bediscussieerbaar en 

misschien waar is.) De filosofie gaat immers 
niet alleen maar over kennis en begrip, 
maar ook over het inschatten van, en het 
waarde en belang toekennen aan de dingen. 
Bij het aanschouwen van het grote Weltspiel 
kan men, geheel terecht, stil en ernstig wor-
den, zuchten en klagen, en in diepe zwaar-
moedigheid verzinken, zoals Herakleitos. 
Maar bij de ontdekking van zoveel overbo-
dige drukte, domheid en onnozelheid kan 
men ook in onbedaarlijk lachen uitbarsten, 
zoals Democritos en Antisthenes, en alle 
kynici voor en na hen. Men kan met 
Herakleitos en de zijnen klagen, plannen 
bedenken om de wereld te verbeteren en 
troost zoeken in de filosofie, of  men kan met 
Democritos en de zijnen de komische kant 
zien, voluit lachen met de ‘redelijkheid’ van 
de mens, en de lof  der zotheid zingen. 
Vanzelfsprekend kunnen we als ernstige 
mensen en goed opgevoede burgers niet 
anders dan de filosofie en Herakleitos gelijk 
geven, met de Mensheid mee lijden en mee 
huilen, het lijden en de ellende erkennen, 
eerbied en empathie opbrengen, en begrip-
vol de gevoeligheden en inspanningen, de 
gewoontes, overtuigingen en tradities, de 
bijzondere cultuur en identiteit van elkeen 
respecteren. Maar tegelijk zien we dat 
Antisthenes, Diogenes, Democritos en com-
pagnie groot gelijk hebben: de mens is 
inderdaad een onverbeterlijk dwaas, eigen-
wijs en verwaand dier, het menselijke séri-
eux is bekrompen en volkomen belachelijk, 
en bovendien zeer gevaarlijk. Lucianus had 
het volste recht zich vrolijk te maken over 
die potsierlijke Egyptische goden met hun 
dierenkoppen, en er valt ook vandaag nog 
steeds heel wat af  te lachen.
 De hamvraag is hoe het vranke spreken 
zich verhoudt tot de democratie en de poli-
tiek, hoe de vrijheid om ‘om het even wat 
om het even hoe te zeggen’ zich verhoudt 
tot het recht op vrije meningsuiting, en wat 
de plaats en relevantie is van de ‘kynische 
waarheid’ voor de filosofie. Soms wordt de 
band direct gelegd: de kynische waarheid 
houdt in dat niets voor niemand absoluut 
en heilig mag zijn, lachen met alles is de 
consequente praktische toepassing van het 
‘vranke spreken’, en het recht daartoe is, als 
een vorm van vrije meningsuiting, inbegre-
pen in de idee van democratie zelf. Het vran-
ke spreken wordt dan begrepen en gelegiti-
meerd als een bijzondere bijdrage tot het 
politieke debat. Het claimt zelfs een pedago-
gisch-politiek doel: diegene wiens levens-
overtuigingen of  waarden bewust beledigd 
of  belachelijk gemaakt worden, moet maar 
tonen dat hij daar tegen kan, als hij vol-
waardig wil kunnen participeren aan het 
politieke en intellectuele debat: hij moet de 
lach en zelfs de belediging leren beschou-
wen als een grap, en leren (mee) lachen met 
zichzelf. Het is een test.
 Ook de kynische waarheid die al lachend 
gezegd wordt, heeft een soort van ‘democra-
tisch’ effect. Ze reveleert een feitelijke ‘gelijk-
heid’: uiteindelijk zijn we toch allen dieren. 
Dat is evenwel iets anders dan de ‘politieke’, 
principiële gelijkheid respecteren die de 
conditie vormt van het spel van de discussie. 
Van iemand die in de redelijkheid stapt, kan 
men eisen dat hij het ‘methodisch scepticis-
me’, de voorlopigheid en de twijfel uithoudt 
en accepteert. Maar kan men verwachten 
dat iemand aanvaardt dat men ook met 
alles kan lachen, in de eerste plaats met al 
wat de mensheid bedenkt en serieus neemt 
– ethiek, familie, traditie, recht, religie – om 
zichzelf  overeind te houden? Het staat vast 
dat het vranke spreken, de spot en het 
lachen, een versterking betekenen voor de 
zaak van de redelijkheid, maar dan enkel op 
voorwaarde dat het lachen lukt, en niet 
wanneer datgene waarmee de ander zou 
moeten lachen de facto werkt als een bedrei-
ging en een belediging. Wanneer het lachen 
mislukt, ondersteunt de vranke uitspraak 
of  handeling het politieke of  filosofische 
debat niet meer, en creëert het daarbuiten 
meer problemen en conflicten dan het 
oplost. (Het kan vanzelfsprekend soms poli-
tiek-strategisch en moreel verantwoord of  
zelfs aangewezen zijn om iemand zoveel 
mogelijk te beledigen – met zijn Hitlerparodie 
hoefde Chaplin de Führer zeker niet bevrij-
dend te laten lachen – maar dit is een ande-
re kwestie.) De eerste beveiliging, die ervoor 
zorgt dat het ‘vranke spreken’ inderdaad 
‘om te lachen’ blijft, is correct inschatten of  
men zich inderdaad bevindt in een gezel-
schap dat snapt dat het schelden ‘om te 
lachen’ is. De tweede belangrijke beveili-
ging, die volgt uit de kynische waarheid, is 

dat men blijft beseffen dat men zelf  tot de 
belachelijke soort behoort en in het lachen 
zichzelf  mee belachelijk maakt – dat men dui-
delijk maakt dat het lachen niet te ernstig 
moet worden genomen, omdat het nu een-
maal uitgaat van een grapjas of  een nar.

Over artistieke vrijheid

Hoe verhouden het recht op vrije menings-
uiting, de praktijk van het vranke spreken 
en de zogenaamde ‘artistieke vrijheid’ zich 
tot elkaar?
 Gilles Lipovetsky vertolkt welhaast een 
idée reçue wanneer hij de radicalisering die 
de moderne kunst nastreeft direct verbindt 
met de politiek: ‘L’art moderne prolonge la 
révolution démocratique.’17 De moderne en 
hedendaagse kunst heeft zich inderdaad, 
van de kritiek op het regime van de Salons 
en de burgerlijke smaak tot de cultuurkriti-
sche kunst van vandaag, verbonden met 
het filosofische verlichtingsideaal en de 
algehele democratisering. ‘Modernisme 
artistique et égalité, loin d’être discordants, 
font parti intégrante d’une même culture 
démocratique et individualiste. […] Le 
modernisme n’est qu’une face du vaste pro-
cessus séculaire conduisant à l’avènement 
des sociétés démocratiques fondées sur la 
souveraineté de l’individu et du peuple, 
sociétés libérées de la soumission aux dieux, 
des hiérarchies héréditaires et de l’emprise 
de la tradition. […] Désormais la société est 
vouée à s’inventer de part en part selon la 
raison humaine, non selon l’héritage du 
passé collectif, plus rien n’est intangible 
[…].’18 Lipovetsky c.s. suggereren nagenoeg 
een continuïteit en begrijpen het kritisch, 
iconoclastisch en revolutionair karakter 
van de (moderne) kunst als een bewust poli-
tiek engagement. Die stelling leidt snel naar 
de gelijkschakeling van de artistieke vrij-
heid met een variant van het recht op vrije 
meningsuiting: de kunstenaar heeft het 
recht om te maken en te tonen wat hij/zij 
wil, net zoals elke burger het recht heeft op 
zijn eigen mening en publiek mag zeggen 
wat hij/zij denkt. Een inperking van die 
artistieke vrijheid dient dan ook beschouwd 
– en aangeklaagd – te worden als censuur 
en een beknotting van de politieke vrijheid. 
Het is evenwel belangrijk deze ‘negativiteit’ 
van de moderne kunst, en de relatie tussen 
de culturele en de politieke revolutie, tussen 
democratisering en artistiek werk, nader te 
preciseren.
 Meningen of  overtuigingen kunnen niet 
enkel uitgedrukt en geformuleerd worden 
in woorden of  in een tekst, maar ook gete-
kend, gezongen, uitgebeeld of  gesymboli-
seerd worden. Men kan iets klaar en duide-
lijk stellen door te betogen en vlaggen te 
verbranden, strijd- of  schimpliederen te zin-
gen, emblemen te verzinnen, en karikatu-
ren of  spotprenten te tekenen. Men kan 
echter betwijfelen of  een kunstwerk een 
mening kan uitdrukken en of  men dus 
‘artistiek’ kan tussenkomen in de politieke 
discussie, zoals een artikel of  een uitspraak 
– en zelfs een spotprent of  een grap – dat 
kunnen. Om een mening te formuleren 
moet de uitspraak, de opvoering of  de teke-
ning, immers wel iets bepaalds zeggen en 
betekenen, en dus ‘juist’ begrepen kunnen 
worden. Een uiting die op die manier een 
‘opinie’ formuleert, die eenduidig is en op 
een welbepaalde manier correct begrepen 
wil worden, en dus ook misbegrepen kan 
worden, is echter geen kunstwerk. Het 
kunstwerk dat ‘een duidelijk signaal geeft’ 
of  ‘de strijd aanbindt met vooroordelen’, dat 
een ‘positie’ vertolkt – en dat geldt zeker 
wanneer het daarbij ook nog ‘beledigt’ – 
mislukt precies in die mate als kunstwerk. 
Een getekende boodschap of  verbeelde 
mening is geen kunst, maar (goede of  slech-
te) communicatie, reclame of  propaganda.
 Voor ‘verbeelde’ meningen (ook de ‘vran-
ke beelden’ waaronder allicht vele onnozele 
karikaturen en venijnige spotprenten) geldt 
vanzelfsprekend ook de absolute ‘vrijheid 
van meningsuiting’. Opnieuw: die houdt 
niet in dat – bijvoorbeeld – alle karikaturen 
gelijkelijk gerespecteerd en gewaardeerd 
moeten worden, maar wel dat ze eerst gete-
kend en gepubliceerd moeten worden voor-
aleer men hun bijdrage tot het politieke 
debat kan evalueren. Het medium waarin 
een mening wordt geformuleerd is zeker 
niet onschuldig. Het maakt een groot ver-
schil of  een mededeling gecommuniceerd 
wordt door ‘speech’ of  door ‘conduct’, door 
te spreken of  door te tonen. Het beeld heeft 

zijn eigen kracht en beperkingen. De specifi-
citeit van het medium en de manier waarop 
het impact heeft, dienen bij het maken en 
evalueren in rekening te worden gebracht. 
Maar het beoordelen van de kundigheid 
waarmee een beeld gebruikt wordt, is geen 
artistieke evaluatie. Een karikatuur of  spot-
prent dient in de eerste plaats, en doorslag-
gevend, te worden geëvalueerd als politiek 
of  intellectueel statement, en op basis van 
zijn intelligentie en relevantie als bijdrage 
tot het politieke debat. Dat kan inhouden 
dat men bijvoorbeeld concludeert dat de 
tekening een volstrekt overbodige en dwaze 
mening formuleert en de tekenaar beter iets 
anders had getekend, en/of  constateert dat 
de als ‘vrank’ bedoelde spraak mislukt is en 
werkt als een belediging, doordat ze wel 
ergens mee lacht, maar zichzelf  daarbij (te) 
ernstig neemt. Men kan een dwaze of  
onproductieve politieke ‘bijdrage’ in elk 
geval niet verdedigen door zich te beroepen 
op de artistieke vrijheid. De artistieke vrij-
heid is de vrijheid om de kunst te maken die 
men meent te moeten maken, en geen 
nooduitgang voor onverantwoordelijke en 
dwaze politieke statements.
 Nietzsche betreurt in Menschliches All-
zumen schliches dat de kunst vastloopt in 
gevoel en geen daadkracht heeft. In de twin-
tigste eeuw hebben velen hem gevolgd, en 
van de kunst een ‘daad’ willen maken, door 
het publiek agressief  te verrassen, te bruus-
keren of  te schokken, te provoceren enzo-
voort. De kunst gebruikt daarvoor de ruim-
te van het vranke spreken, en eigent ze zich 
zelfs toe. De traditie van ‘vranke beelden’ – 
van het komische, de parodie, het groteske, 
de pornografie – heeft inderdaad een lange 
geschiedenis in (de marge van) de westerse 
kunst, en de traditionele persona van de 
kunstenaar is zeker, zelfs tot vandaag, in 
belangrijke mate gemodelleerd op de figuur 
van de kynicus. Bovenop het kynische non-
conformisme en de artistieke excentriciteit 
voert een belangrijk deel van de kunst 
vanaf  dada en de futuristen een openlijke 
culturele oorlog tegen de bourgeoisie, die 
gepaard gaat met bewuste Publikums-
beschimpfung en ingaat tegen de traditionele 
kunstmiddelen en de schoonheid, die als 
een ideaal van de bourgeoisie worden 
beschouwd, en die zich zelfs keert tegen de 
kunst zelf  – soms tot aan de grens van het 
pamflettaire en de propaganda. Men kan 
eraan twijfelen of  dat soort kunst van de 
afgelopen eeuw alles bijeengenomen veel 
revolutionaire impact heeft gehad en veel 
heeft bijgedragen tot de politieke discussie. 
Maar door te interveniëren in de ruimte van 
de publieke intellectuele discussie heeft ze 
zeker, vergelijkbaar met de sardonische 
manier waarop Antisthenes en de cynici 
zijn tussengekomen in de polis, sterk gewo-
gen op het ‘filosofische’ debat. Het accepte-
ren van de artistieke provocatie, tot op het 
punt dat het kunstpubliek verwacht van uit-
gedaagd, verrast en geschokt te worden, 
draagt op een bepaalde manier bij tot de 
algemene ‘ruimdenkendheid’, en heeft zo 
indirect een ‘politiek’ of  democratiserend 
effect. Maar het is belangrijk om in te zien 
dat de ‘transgressie’ opnieuw dient te wor-
den beveiligd, hier niet doordat ze ‘om te 
lachen’ is en als dusdanig begrepen wordt, 
maar doordat ze ‘(alleen maar) ‘kunst’ is’. 
Aangezien zowel de kunstenaars als het 
publiek ‘beveiligd’ moeten zijn door de geïn-
stitutionaliseerde speelruimte van de kunst, 
kan het ‘reële’, directe, politieke of  revoluti-
onaire effect van artistieke transgressies 
alles bijeen genomen slechts zeer beperkt 
zijn. Dat is de reden waarom Magritte in 
1946 voorstelde om te stoppen met het 
pathetisch provoceren en schokken van de 
burgerij, en vranke en vrije kunst begon te 
maken: ‘Ce désarroi, cette panique que le 
surréalisme voulait susciter pour que tout 
soit remis en question, des crétins nazis les 
ont obtenu beaucoup mieux que nous et il 
n’était pas question de s’y dérober.’19

 Dat het kunstwerk nauwelijks een bijdra-
ge levert aan het politieke debat, en dat de 
opzichtige en vranke ‘overschrijding’ of  
provocatie door gewenning zo goed als 
geneutraliseerd werd, belet echter niet dat 
de kunst effectief  subversief  kan werken. In 
dat verband is het trouwens geen zwakte 
dat ook de uitdagende, schokkende, schan-
dalige kunst belachelijk is, omdat ze toch 
maar kunst is en geheel afhankelijk is van 
haar institutionele ‘beveiliging’. De speci-
fieke en duurzame subversieve werking van 
de kunst, en haar ondergrondse, reële soli-
dariteit met de zaak van de democratie 
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berust immers niet op de radicaliteit van 
artistiek verpakte politieke ‘meningen’ of  op 
radicale standpunten van kunstenaars, en 
evenmin op het kynisch-lachende,  trans-
gressieve karakter van het kunstwerk, maar 
op het feit dat kunst kunst is.
 De kunst van de afgelopen eeuw heeft dus 
weinig revolutionaire impact gehad en wei-
nig bruikbaars opgeleverd voor de politieke 
discussie. Ze heeft door te bestaan en te 
interveniëren in de ruimte van de publieke 
intellectuele discussie – ook wanneer dat 
gebeurde volgens de kynische manier waar-
op Antisthenes en de cynici zijn tussengeko-
men in de polis – wel sterk gewogen op het 
‘filosofische’ debat en de cultuur. Maar ze 

heeft daarnaast en daaronder ook, in stilte, 
haar werk gedaan. De kunst is immers die 
bijzondere, aparte, autonome onderne-
ming, gecrëeerd in de westerse samenle-
ving, die archaïsche beelden, woorden, 
voorwerpen en rituelen, ontwikkeld binnen 
een sociale en meestal religieuze context, 
verbonden met tradities en gebruiken, en 
bezet met betekenissen en bijzondere krach-
ten, uit hun gebruikscontext losmaakt en 
groepeert – hoezeer ze ook van elkaar 
mogen verschillen, en los van hun inhoud 
– als vormen van ‘representatie’ die met 
bepaalde middelen vervaardigd en artistiek-
esthetisch gesmaakt kunnen worden. 
Wanneer op die manier Christusbeelden 
naast Christusbeelden geplaatst worden, 
verschillende versies van een verhaal naast 
elkaar worden gelegd, of  sacrale gebaren 
opgevoerd worden op een dans- of  concert-
podium, verschuift de betrokkenheid op de 
‘inhoud’ naar de manier waarop het mate-
riaal artistiek aangewend wordt. De toe-
schouwer wordt er zo toe gebracht de tekst, 
het beeld of  de voorstelling artistiek en 
esthetisch te appreciëren, en dat tast onver-
mijdelijk, geleidelijk, zelfs ongewild en wel-
licht ongemerkt, de ‘sacraliteit’ van de 
inhoud aan. De gevaarlijke en gewelddadige 
archaïsche krachten die in de mens en de 
samenleving werkzaam zijn, worden zo 
langzaamaan verzwakt, en de druk van de 
verboden/geboden die ze geacht worden te 
dicteren wordt verlicht. Op zich hoeft het 
kunstwerk daarvoor in het geheel niet 
extreem, provocatief  of  beledigend te zijn. 
(Er gebeurt meer in de meeste gotische wer-
ken van Wim Delvoye dan in zijn cloaca’s of  
de getatoeëerde varkens.) Modale, zelfs con-
ventionele kunst, ook stereotiepe versies 
van bekende motieven, doen gestaag het-
zelfde ‘subversieve’ slijtagewerk: een brave 
voorstelling van de Kruisdood of  de 
Verrijzenis ‘desacraliseert’, niet door de bij-
zondere manier waarop ze die voorstelt, 
maar doordat ze het aantal voorstellingen 
vermeerdert. Eén Madonnabeeld in een 
kapel kan bijna-heilig zijn. Maar wanneer 
men er tien samen ziet, waarvan enkele dui-
delijk mooier en beter geschilderd zijn dan 
de andere, is het afgelopen met bidden. 

Nietzsche schrijft terecht over de ‘Artistische 
Erziehung des Publikums’: ‘Wenn dasselbe 
Motiv nicht hundertfältig durch verschie-
dene Meister behandelt wird, lernt das 
Publikum nicht über das Interesse des 
Stoffes hinauskommen.’20 Het zijn de vele 
artistieke variaties die de inhoud relativeren. 
Net zoals de institutie van de redelijke dis-
cussie van elke oude waarheid (maar) een 
mening maakt, zo maakt de kunst van elk 
heilig beeld kunst. (Wanneer kunst geheel 
kitsch wordt – geheel sentimenteel inhouds-
betrokken – of  wanneer ze provocerend-
beledigend te ver gaat, werkt ze niet (meer) 
als ‘kunst’. Ze produceert dan misschien 
allerlei directe effecten, maar doet niet meer 
het werk dat de kunst kan doen – door kunst 
te zijn.) De klacht van Nietzsche c.s. over het 
gebrek aan (onmiddellijk zichtbare) daad-
kracht van de kunst onderschat schrome-
lijk wat de kunst op de lange duur gedaan 
heeft en doet door van mythen literatuur, 
van rituelen theater en muziek, en van hei-
lige beelden schilderijen en sculpturen te 
maken. Het belang dat de kunst op dat vlak 
heeft gehad, eerst voor het feitelijk mogelijk 
maken van een redelijke kennistraditie en 
vervolgens voor het installeren van een 
‘democratische’ organisatie van de samen-
leving, kan moeilijk worden overschat.
 Het belangrijkste gebied waarop de kunst 
op deze wijze gewerkt heeft en nog werkt is 
zeker het lichaam. Het menselijk lichaam, 
en in het bijzonder het vrouwelijke lichaam, 
is in een archaïsche context het meest 
sacrale, mysterieuze ding. Het is verbonden 
met de sterkste angsten en verlangens, 
bezet met allesbepalende regels en met 
taboes, die de meest verstrekkende gevolgen 
hebben voor de organisatie van de samenle-
ving en de levens van de mensen. Zelfs in de 
meest moderne, vrijdenkende, nuchtere, 
verwetenschappelijkte en ‘democratische’ 
samenlevingen wordt het lichaam – het 
lichaam van verlangen, het dode lichaam – 
nooit het ‘gewone ding’ dat Antisthenes en 
de kynici ervan wilden maken. Maar alles 
bijeen genomen gaat de westerse cultuur 
toch al iets vrijer met het lichaam om, met 
consequenties op vele gebieden, zoals een 
daadwerkelijke relatieve gelijkheid tussen 
man en vrouw. Dat is niet zozeer te danken 
aan de instelling van een politieke democra-
tie, en zelfs niet aan het feit dat mensen 
opgeleid worden in een rationele (medische) 
kenniscultuur, maar aan het feit dat ze ver-
trouwd zijn gemaakt met een artistieke en 
geësthetiseerde traditie van de afbeelding van 
het lichaam. (Het iconoclasme is niet het 
verbod op het afbeelden van de – monothe-
istische – God, maar van datgene waarmee 
Baubo Demeter aan het lachen bracht, van 
de moedergodin die door het monotheïsme 
verdrongen werd. Het is de weigering om 
via het beeld artistiek vrank en vrij met 
materiaal te spelen.) Het is de slijtage ver-
richt door een traditie van honderden jaren 
artistiek portret en artistiek naakt, die 
vanaf  de late Renaissance, traag en onder-
steund door het ontwikkelen van een ‘ver-
wetenschappelijkte’ blik op het lichaam, de 
sacraliteit van het lichaam en de huiver en 
het ontzag die het inboezemt heeft gemil-
derd, en daardoor de greep van de ‘religieu-
ze’, traditionele en archaïsche samenlevin-
gen losser heeft gemaakt. Het is misschien 
weinig zichtbaar, maar er is een reële band 
tussen de traditie van portret en artistiek 
naakt en de democratie.
 De Duitse idealisten hebben goed begre-
pen dat de kunst na de religie komt, met alle 
dubbelzinnigheid die dit met zich meebrengt 
wanneer de kunst haar plaats inneemt. 
Maar het feit dat kunst alleen maar kunst is, 
en de wereld niet verandert, belet niet dat ze 
subversief  werkt, namelijk door het steeds 
opnieuw terughalen en gedurig overschrij-
ven, het opnieuw bewerken en verwerken 
van wat we dachten reeds ‘begrepen’ en 
verwerkt te hebben. De uitvinding van de 
kunst, van het afzonderen van het estheti-
sche en de zin voor schoonheid, ‘en grand 
secret, minait le monde, réduisant ce qui 
prenait alors toute importance à une échel-
le dérisoire, désacralisant tout sur son che-
min’21, tot en met de kunst zelf. Kunstenaars 
hebben doorgaans weinig verstand van 
politiek. De kunst maakt de toekomst niet 
en ze vindt weinig uit, maar ze ‘verwerkt’. 
Ze werkt met wat er is, ze is een vorm van 
geheugenarbeid. Om Erleichterung te kun-
nen brengen, schrijft Nietzsche, moeten de 
kunstenaars zelf  ‘in manchen Hinsichten 
rückwärts gewendete Wesen sein: so dass 
man sie als Brücken zu ganz fernen Zeiten 

und Vorstellungen, zu absterbenden oder 
abgestorbenen Religionen und Culturen 
gebrauchen kann.’22 Artistieke vrijheid is 
geen vorm van vrije meningsuiting, het is 
de vrijheid om vrije kunst te maken. Wat 
wezenlijk neerkomt op: ‘cultuur’ terug-
brengen en ermee spelen, en haar zo – voor 
iedereen – lichter maken.
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Herbert Foundation 

26.04 – 15.11.2015

Carte du monde poétique.  
Films, Works and Documents of 
Marcel Broodthaers   

Accelerazione. 9 Works by 8 Artists  
of the Herbert Foundation 

Individueel bezoek
Zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00. Op beide dagen 
kan u bovendien om 15:00 aansluiten bij Open Dialogue, 
een geleid bezoek van 90 min. (zonder reservatie)

Bezoek in groep
Een vooraf gereserveerd groepsbezoek met gids is 
mogelijk van maandag tot zondag tussen 11:00 en 17:00.
Info en reservatie via reservation@herbertfoundation.org

Toegangsprijs 
€ 14 (€ 8 voor studenten)

Sluitingsperiode
13.07 tot 16.08.2015

 

Herbert Events

Binnen het kader van de tentoonstellingen en aanvullend 
op Open Dialogue, organiseert Herbert Foundation van 
april tot juli 2015 een eerste reeks exclusieve Visits.  
Hierbij leiden personen uit de kunstwereld u tweemaal 
per maand op zondag om 11:00 doorheen één of beide 
tentoonstellingen.

Elke Visit duurt 90 minuten en biedt plaats aan  
30 deel nemers. De toegangsprijs bedraagt € 14 (€ 8 voor 
studenten) en wordt contant betaald aan de balie. Gelieve 
vooraf te reserveren via reservation@herbertfoundation.org

Zo. 26 april – 15:00  
Visit met Anton Herbert  
Voorzitter Herbert Foundation 
NL/E/FR, ca. 90 min. / 30 p.

Zo. 17 mei – 11:00  
Visit met Enrico Lunghi 
Directeur Mudam, Luxemburg  
E/FR, ca. 90 min. / 30 p.

Zo. 31 mei – 11:00  
Visit met Wouter Davidts 
Docent UGent en curator 
NL/E, ca. 90 min. / 30 p.

Zo. 14 juni – 11:00  
Visit met Moritz Küng 
Curator en editor 
NL/E, ca. 90 min. / 30 p.

Zo. 21 juni – 11:00  
Visit met Joris D’hooghe 
Doctorandus VUB, Brussel  
NL/E, ca. 90 min. / 30 p.

Zo. 5 juli – 11:00  
Visit met Bart Verschaffel 
Gewoon hoogleraar UGent 
NL/E, ca. 90 min. / 30 p.

Herbert Foundation 
Coupure Links 627 A, Gent 
t. +32 9 269 03 00 
contact@herbertfoundation.org  
www.herbertfoundation.org
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FIEKE KONIJN

Dit jaar wordt de zeventigste verjaardag 
gevierd van de bevrijding van de Duitse 
bezetting. Drie verschillende exposities slui-
ten hier thematisch op aan en het is interes-
sant om na te gaan voor welke invalshoek 
de samenstellers hebben gekozen. 
Opmerkelijk is dat de tentoonstellingen alle-
drie de ongemakkelijke, precaire, thematiek 
van de collaboratie aansnijden, in plaats 
van alleen ‘verzetskunst’ te vieren. In 
Museum Arnhem worden voor het eerst de 
aankopen getoond van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK). 
Bij Bijzondere Collecties van de Universiteit 
van Amsterdam is ‘goede’ en ‘foute’ grafi-
sche vormgeving te zien, en in het Stedelijk 
Museum te Amsterdam wordt het beleid 
van het museum tijdens de oorlog onder de 
loep genomen. Geven de samenstellers een 
vernieuwende visie op het kunstbedrijf  
gedurende de bezettingsperiode? Bieden 
deze tentoonstellingen ruimte voor discus-
sie en meningsvorming, en dwingen ze de 
bezoeker tot een oordeel? Per slot van reke-
ning is het denkbaar dat men zich wil indek-
ken tegen onbedoelde en ongewenste effec-
ten van het tonen van racistische of  
fascistische propaganda. En hoe diep gaat 
het zelfonderzoek, in het geval van het 
Stedelijk Museum? Alvorens deze vragen te 
bespreken zal ik ingaan op de stand van de 
discussie over ‘goed’ en ‘fout’.

In de ban van goed en fout

Ook al liggen Grote Oorlogen als de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog ver achter ons, het 
herinneren en (her)interpreteren ervan 
gaan onverminderd door. Steeds meer ook 
wordt erkend dat er, naast een door de 
geschiedwetenschap gevoed historisch 
besef, zoiets als een cultureel geheugen 
bestaat, dat een eigen dynamiek kent en een 
belangrijke rol speelt bij de inkleuring van 
het verleden. Wat dringt zich op in de herin-
nering van individuen of  groepen uit de 
samenleving, welke verhalen worden daar-
uit geconstrueerd en met welk doel? Maar 
ook, niet onbelangrijk, wat wordt verdron-
gen of  vergeten? Speciaal met betrekking 
tot de Tweede Wereldoorlog staat het vast 
dat ‘goed’ en ‘fout’ bij het onderzoek naar de 
vorming van deze ‘memorie’ ter sprake 
moeten komen, en dan stoot men onvermij-
delijk op een mijnenveld. Met het opschui-
ven van de generaties en het vergroten van 
de afstand tot de gebeurtenissen is het ech-
ter doenbaar geworden om, een moreel oor-
deel opschortend, te onderzoeken onder 
welke omstandigheden en met welke kennis 
van het bezettingsregime de houding van 
bevolkingsgroepen tot stand kwam.
 Onder Nederlandse historici is dit soort 
onderzoek in 1983 in gang gezet met de 
geruchtmakende oratie van Hans Blom bij 
het aanvaarden van zijn post als hoogleraar 
Nederlandse Geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daarin pleitte 
hij ervoor om het onderzoek naar de reali-
teit van de oorlog minder exclusief  toe te 
spitsen op collaboratie en verzet, of  om, als 
deze dan toch het onderwerp zouden zijn, 
zich minder te laten leiden door een morali-
serend standpunt over goed en fout. Het 
vuur werd in 2001 nog opgepookt met Grijs 
verleden van Chris van der Heijden, waarin 
collaboratie als minder zwart en verzet als 
minder wit werden neergezet, tot er voorna-
melijk grijstinten overbleven: halfhartige 
kleine lieden in plaats van helden of  schur-
ken. Zelf  kind van een collaborateur, werd 
Van der Heijden aangevallen op een te grote 
inleving in het daderperspectief. Los van de 
kritiek dat hij het lot van de slachtoffers 
bagatelliseerde en een te grote emotionele 
betrokkenheid betoonde, kwam het onder-
zoek naar gradaties van collaboratie echter 
hernieuwd op de agenda te staan. Een tien-
tal jaren later ging Bart van der Boom uit-
voerig in op de kennis van het bezettingsre-
gime die bij de doorsnee Nederlander 
bestond. In ‘Wij weten niets van hun lot.’ 
Gewone Nederlanders en de Holocaust beoogde 

hij te verhelderen wat ‘weten’ onder die spe-
cifieke historische condities in kan houden. 
‘Wist’ men echt niets van de Jodenvervolging 
of  schermde men zich onbewust af  van de 
afschuwelijke werkelijkheid om daarmee 
afzijdigheid te legitimeren? De reacties op 
zijn boek waren nauwelijks minder fel, 
getuige bijvoorbeeld besprekingen in De 
Groene, en draaiden andermaal om protest 
tegen de nivellering tussen omstander, mee-
loper of  dader. De meest wijze conclusie 
over deze gewetenskwesties lijkt vooralsnog 
die van historicus Von der Dunk te zijn: 
‘Zelfbehoud en zorg om onze naasten staan 
in een oorlog normaliter bovenaan en ons 
weten heeft de neiging zich aan te passen 
om conflict uit de weg te gaan.’1 Waarmee 
risicomijdend gedrag niet per se goedge-
keurd wil zijn.
 Op vergelijkbare wijze kwam er ook meer 
differentiatie in de onderzoeksvragen naar 
de situatie in de kunstwereld tijdens de 
bezetting. In de publicaties van Hans 
Mulder (1978) en Adriaan Venema (1986 
en 1988-1992) werd aanvankelijk nog 
scherp afgerekend met het weinig principi-
ele gedrag van kunsthandelaren, kunste-
naars, schrijvers en uitgevers. Vooral 
Venema droeg hen na dat velen het gewone 
leven na de zuiveringen onder de Bijzondere 
Rechtspleging veel te gemakkelijk hadden 
kunnen hervatten. Ontegenzeggelijk ver-
richtte hij pionierswerk met zijn bronnen-
onderzoek, maar doordat hij zich zo sterk 
liet leiden door een moreel kompas kon dat 
ontsporen in naming and shaming.2

 Vruchtbaarder voor het inzicht in het 
handelen van de kunstwereld tijdens de 
bezetting was onderzoek dat met meer dis-
tantie inging op omstandigheden en motie-
ven. Al in 1985 had het Rijksmuseum, tege-
lijk met de viering van zijn honderdjarig 
bestaan, onderzoek gedaan naar het eigen 
geschipper gedurende de oorlogsjaren: de 
conclusie was dat het met eigen en gastten-
toonstellingen een gewillig podium had 
geboden voor nationaalsocialistische indoc-
trinatie. Verder wijdde Jong Holland in 2001 
een themanummer aan musea en collecties 
gedurende de bezetting, met onder meer 
aandacht voor het Stedelijk Museum 
Amsterdam en het Haags Gemeente-
museum. Uit lang verwaarloosd archiefma-
teriaal bleek dat er, al dan niet opgedron-
gen, veel vaker tentoonstellingen werden 
gehouden dan je zou denken. Verder werd 
duidelijk dat museumdirecties, naast het 
veiligstellen van de eigen collecties in bun-
kers, regelmatig kunst in bewaring hadden 
genomen van vooral Joodse verzamelaars, 
waaruit dan soms, tijdens of  na de oorlog, 
aankopen zijn gedaan. Tevens werden aan-
kopen uit geconfisceerd Joods bezit na de 
oorlog niet altijd gerestitueerd. Jong Holland 
haakte met dit nummer in op twee lopende 
onderzoeken naar verdachte museale aan-
winsten. Deze waren ingesteld naar aanlei-
ding van een aantal rechtszaken over resti-

tutie van roofkunst die vanaf  het eind van 
de jaren negentig werden gevoerd. Veel 
zaken lagen uiterst gecompliceerd en vroe-
gen om nader onderzoek naar de handel-
wijze van de musea kort vóór, tijdens en 
direct na de oorlog. Niet alleen particulie-
ren, ook overheden en musea bleken in deze 
niet zo’n schoon verleden te hebben: ze ble-
ken ‘onwetend’ te zijn uit onachtzaamheid 
of  uit eigenbelang. Dat leidde tot het pijnlij-
ke inzicht dat het belang van nationale 
kunstcollecties nog wel eens zwaarder heeft 
gewogen dan de eigendomsrechten van 
particulieren en – indien zij waren omgeko-
men – van hun naaste familie en nazaten.3

Het Departement van Volkvoor lichting 
en Kunsten (DVK) en de Kultuurkamer

Van recentere datum is onderzoek naar het 
zogenoemde ‘dadererfgoed’. Lange tijd ter 
zijde geschoven als niet waard om te onder-
zoeken, wordt nu erkend dat het eveneens 
deel uitmaakt van de collectieve herinne-
ring. Speciale aandacht is daarbij uitgegaan 
naar het functioneren van het Departement 
van Volkvoorlichting en Kunsten (DVK, res-
sorterend onder het ministerie van 
Onderwijs, Wetenschappen en Kunsten) en 
van de Kultuurkamer waar iedereen die 
werkzaam was in de culturele sector zich bij 
moest aansluiten.
 Met haar analyse van de aankopen van 
het DVK bewees Fransje van Kuyvenhoven 
in 2007 als eerste dat deze instantie minder 
krakkemikkig opereerde dan werd aange-
nomen. Zij stelde dat de DVK een artistiek 
beleid continueerde en kracht bijzette dat, 
weliswaar met een bescheidener budget, al 
tussen 1932 en 1940 in gang was gezet en 
tot doel had kunstenaars via opdrachten 
aan een beter bestaan te helpen.4 Ook 
Benien van Berkel kwam in haar biografie 
uit 2013 van Tobie Goedewaagen (1895-
1980), secretaris-generaal van het DVK, tot 
de conclusie dat het aarzelende vooroorlog-
se kunstbeleid van de overheid juist in de 
periode van de bezetting een stimulans 
heeft gekregen. Met name podiumkunste-
naars gingen er in hun salaris fors op voor-
uit, maar ook beeldende kunstenaars profi-
teerden van aankopen en opdrachten. De 
exposities van het DVK moesten de kunst 
breder toegankelijk maken voor het volk om 
daarmee het nationaalsocialistische maat-
schappijbeeld verbreiden.5 
 Uit deze publicaties is ook gebleken dat 
regelmatig onenigheid bestond over wat als 
‘ontaard’ moest worden beschouwd. ‘Inter-
nationale’ kunst zoals dada en surrealisme 
viel eronder, en elke kunstvorm die de wer-
kelijkheid losliet, maar over expressionisme 
en neorealisme bestond minder overeen-
stemming. Voor Eduard Gerdes (1887-
1945), hoofd van de afdeling Beeldende 
Kunst van het DVK, moesten buitenlandse 
invloeden in ieder geval goed verwerkt zijn 

en diende er sprake te zijn van een nationaal 
karakter. In de praktijk kwam dat neer op 
een in de Nederlandse traditie geworteld 
realisme. Al waren de eisen dan niet in 
beton gegoten, onverbiddelijk anti-Joods 
was het beleid wel. Joden zouden immers 
vanwege hun natie-overstijgende netwer-
ken een in eigen bodem gewortelde cultuur 
bedreigen. Toen in 1941 de kunstenaars-
verenigingen de opdracht kregen om hun 
Joodse leden te royeren, weigerde alleen de 
Kring van Beeldhouwers dit. Verdere regu-
lering volgde met de instelling in mei 1942 
van de Kultuurkamer, waarvoor aanmel-
ding verplicht werd gesteld. Ook al diende 
de bijbehorende ariërverklaring pas in de 
zomer van dat jaar te worden ingevuld, in 
mei was de uitsluiting van de Joden uit de 
samenleving een feit en waren de deporta-
ties al ruimschoots aan de gang en voor 
iedereen zichtbaar.
 Zo variabel als de gradaties van collabora-
tie door kunstenaars waren – van aanmel-
den om den brode tot en met actieve inzet 
voor de nazi’s – zo grillig verliepen ook het 
eerherstel en de hervatting van carrières na 
de bevrijding. Zeer recent onderzoek in 
2014 van Claartje Wesselink heeft laten 
zien hoe het in verband brengen van een 
kunstenaar met collaboratie in het ene 
geval het definitieve einde van zijn reputatie 
betekende, maar in het andere geval geen 
beletsel vormde voor blijvende opname in 
de canon na de Tweede Wereldoorlog.6 Dat 
pleit ervoor om meer aandacht te besteden 
aan de motieven die in de jaren direct na de 
bevrijding leefden om de periode 1940-
1945 als een van stilstand en afbraak af  te 
schilderen. Er zijn in ieder geval meer lijnen 
te trekken tussen de jaren dertig en de bezet-
ting enerzijds en tussen de bezetting en de 
wederopbouw anderzijds dan men lang 
voor lief  heeft gehouden. 

Museum Arnhem: Geaarde kunst. 
Door de Staat gekocht ’40-’45

Op het tonen van de schilderijen die gedu-
rende de bezetting werden gekocht door de 
Dienst Volkvoorlichting en Kunsten, heeft 
lange tijd een taboe gerust. Van de in totaal 
bijna 700 stukken zijn er ongeveer 500 
bewaard gebleven en deze zaten achter slot 
en grendel bij het RCE (de voormalige 
Rijksdienst Beeldende Kunst), op enkele 
werken van bekende kunstenaars na die in 
bruikleen aan musea waren gegeven. Dit is 
dus de eerste maal dat het publiek zich een 
oordeel kan vormen over kunst die paste 
binnen het cultuurbeleid van de bezetter.
 Het initiatief  voor de expositie kwam van 
de Stichting Z.I.E. (Zicht in Erfgoed), die zich 
ten doel stelt om uit zicht verdwenen erf-
goed toegankelijk te maken. Dat het project 
in Museum Arnhem landde, lag voor de 
hand vanwege het collectieprofiel van het 
museum en de daar gehouden tentoonstel-
lingen over realistische tendensen in jaren 
dertig, zoals Magie en Zakelijkheid (1999) en 
In de schaduw van morgen (2012). De huidige 
selectie van 75 schilderijen werd deels 
bepaald door de conditie – van een deel van 
de DVK-aankopen is deze te slecht – en deels 
door aansluiting bij de (neo)realisten in de 
collectie. Ze kan ondanks een zekere mate 
van vertekening redelijk representatief  
worden genoemd.7

 Bij zoveel losse werken van zoveel kunste-
naars van diverse pluimage ligt het voor de 
hand om bij de presentatie niet een ordening 
naar stijl of  richting te hanteren, maar een 
thematische opdeling naar de meest voorko-
mende genres. Dat zijn interieurstuk, stille-
ven, landschap en portret. Opvallend is dat 
er bijna geen openlijk propagandistische 
kunst bij is, en dat verheerlijking van strijd 
en oorlog helemaal ontbreekt. Dat neemt 
niet weg dat er wel degelijk sprake is van 
NSB- of  nazipropaganda, al vindt deze eer-
der plaats in de vorm van disguised symbo-
lism. Naar de beste Nederlandse traditie, 
zouden we kunnen zeggen.
 De eerste zaal zet de toon door de hang 
naar het burgerlijke en het ambachtelijke te 
illustreren met een mix van landschap, stil-
leven en interieurschilderijen. Een ameu-

Goed en fout
Drie tentoonstellingen over collaboratie en verzet

‘Geaarde kunst’, Museum Arnhem. Eerste zaal met ameublement van J.B. van Loghem, 1921, collectie Museum 
Arnhem. Uiterst rechts: landschap van Arnout Colnot, z.j., collectie RCE
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blement van architect Johannes Bernardus 
van Loghem uit 1921 evoceert de sfeer van 
de late jaren twintig en jaren dertig. Naast 
een bijschrift met objectgegevens staat 
onder de meeste schilderijen een langere 
tekst met biografische informatie die speci-
aal betrekking heeft op de houding van de 
betreffende kunstenaar tijdens de oorlog en 
het eventuele vervolg van zijn carrière 
daarna. Ik heb trouwens maar één enkele 
vrouwelijke schilder geteld. De bezoeker 
wordt hiermee al direct aan het puzzelen 
gezet. Wat bijvoorbeeld te denken van 
Avondstemming over dorpje uit 1942 van 
NSB-lid Cornelus Swarte (1915-1976), een 
braaf  geschilderd, vredig tafereel. Een paar 
citaten van hem in de biografische tekst 
laten echter een ander gezicht zien: kitsch is 
‘eigenlijk van Joods-communistische origi-
ne’. En: ‘De weg die het Nat Soc. gaat is toch 
enigszins, die van de natuur. Zij is wreed, 
naar het schijnt althans, maar door het 
bruut uitsnijden van rotte kankerplekken 
zal ze toch de gezondheid van de samenle-
ving moeten redden.’ Het is sociaal-darwi-
nisme van de ergste soort. Hoe vreemd de 
hazen soms liepen, blijkt uit de tekst bij 
Noord-Hollands landschap met molen (z.j.) 
van Arnout Colnot (1887-1983). Colnot is 
veel aangekocht door het DVK en was 
bestuurslid van de Kultuurkamer. Zijn werk 
werd geprezen in het NSB-blad De Schouw, 
maar desondanks werd het in 1943 door de 
Sicherheitsdienst (SD) in beslag genomen 
omdat het ‘ontaard’ zou zijn. 
 In de tweede zaal is aandacht besteed aan 
het ambitieuze plan van Gerdes om een 
‘Galerij van Zelfportretten’ aan te leggen. 
Van Kuyvenhoven veronderstelt in haar bij-
drage aan de catalogus dat Gerdes met de 
aankoop van twaalf  zelfportretten het 
opdrachtenbeleid van de DVK extra kracht 
wilde bijzetten – zelfportretten waren 
immers minder makkelijk verkoopbaar. Zij 
maakt aannemelijk dat bewust werd aange-
sloten bij het vooroorlogse beleid van 
Rijksaankoopcommissies, die ook al por-
tretverzamelingen aanlegden. Wat betreft 

stijl en identificatie met het nazibewind vor-
men de hier getoonde exemplaren een won-
derlijk allegaartje. Gerdes zelf  is erbij, even-
als Wim Wouters (1887-1957), die nauw 
betrokken was bij het DVK, medeorganisa-
tor was van de tentoonstelling Kunstenaars 
zien den arbeidsdienst (die verderop nog ter 
sprake komt) en ontwerper van de affiche 
voor de expositie Wansmaak en gezonde kunst 
in 1943. Maar ook het expressionistische 
zelfportret van Quirijn van Tiel (1900-
1967) hangt er, een favoriet van Pierre 
Alexander Regnault en via diens collectie 
ook vertegenwoordigd in het Stedelijk 
Museum. Van Tiel meldde zich niet aan bij 
de Kultuurkamer, het portret werd nog net 
voor de invoering ervan aangekocht. Een 
voorbeeld van coulance is het zelfportret 
Man met witte kom uit 1941 van Jos van 
Schaijk (1901-1985), een in neorealisti-
sche trant werkende ongeschoolde schilder. 
Als grondwerker kon hij geen lid worden 
van de Kultuurkamer, maar hij werd wel 
materieel gesteund door het DVK.
 Onverbloemde propaganda is te vinden in 
de volgende zaal, ‘Kunstenaar in de samen-
leving’. Zo houdt de Zeeuwse boogschutter uit 
1941 van aanhanger van de Groot-
Nederlandse gedachte Reimond Kimpe 
(1885-1970) een trofee in de oranje- blan-
je-bleukleuren vast. Ook De Engel der gerech-
tigheid van Henri van de Velde (1896-1969) 
uit 1942 heeft een expliciete boodschap. Op 
de achtergrond brandt Londen en op de 
banderol, die op de weegschaal van de engel 
ligt, lezen we ‘O ydel en verwaten Londen, 
gewogen en te licht bevonden’. Het schilde-
rij is in opdracht van het DVK voor 1500 
gulden geschilderd en voorzien van een rijk 
bewerkte lijst. De enige keer dat er op de 
expositie sprake is van een heroïsch mens-
beeld, doet zich voor bij de werken die te zien 
waren op de expositie Kunstenaars zien den 
Arbeidsdienst, die in 1943 het Stedelijk 
Museum en in 1944 Pulchri Studio aan-
deed. Ze worden hier alleen in reproductie 
getoond, want hun verblijfplaats is onbe-
kend. Met thema’s als ‘stoere werker met 

schop over de schouder van onderen af  
gezien’ sluiten deze naadloos aan bij hun 
Duitse tegenhangers. 
 Om te demonstreren dat de productie van 
landschap en stilleven het omvangrijkste is 
geweest – iets wat trouwens ook in Duitsland 
het geval was – is daarvan een ruime selec-
tie in de volgende zaal bijeengebracht. Hier 
treffen we naast het werk van minder 
bekenden ook een Dirk Filarski aan uit 
1939, een vroege Jaap Nanninga uit 1942 
en twee Karel Appels uit 1942. In de catalo-
gus buigen twee auteurs zich over de vraag 
hoe onschuldig deze thema’s zijn. Marina de 
Vries stelt in een vrij fel getoonzet betoog dat 
die door ons nu als conventioneel realistisch 
beschouwde stillevens en zeegezichten juist 
een indoctrinerende functie hadden. In de 
eerste plaats was het een bewuste strategie 
om voorlopig al te openlijke nazisymboliek 
te vermijden. Maar bovenal werd het nuch-
tere alledaagse en het ambachtelijke van de 
stillevens geassocieerd met de veronderstel-
de typisch Nederlandse volksaard. Ook bij de 
circa tweehonderd landschappen die het 
DVK aankocht, speelde het idee dat deze bij 
uitstek geschikt zouden zijn om uitdrukking 
te geven aan de Nederlandse geest. In een 
overtuigende iconografische analyse maakt 
Judith de Bruijn duidelijk hoe de ‘Noordse 
blik’ zich in het landschap vertaalde: we zien 
een tijdloos Nederland, zonder tekenen van 
industrialisatie of  moderniteit, gestoffeerd 
met knotwilgen, boerderijen, molens, 
sneeuw en ijs. Evenals bij de stillevens kan de 
stijl variëren van een braaf  impressionisme 
tot een getemperd neorealisme.
 Te waarderen is dat het museum afziet 
van al te nadrukkelijke sturing en het aan de 
bezoeker overlaat om zich via de combinatie 
van tekst en beeld een oordeel te vormen 
over de relatie tussen politieke stellingname 
en de getoonde kunstwerken. De biografi-
sche informatie onder de schilderijen maakt 
duidelijk dat de motieven van de kunste-
naars om zich te conformeren aan het beleid 
varieerden: naast nazisympathieën en 
opportunisme gaf  financiële zekerheid vaak 
de doorslag. Andersom kan uit citaten op de 
wanden, onder meer uit De Schouw, worden 
afgeleid dat de beleidsmakers zich datgene 
uit de kunstproductie toe-eigenden wat de 
constructie van een nationale, geaarde 
kunst kon onderbouwen. Hoe al die aspec-
ten door elkaar lopen wordt eens te meer 
duidelijk in de erezaal, met uitzicht over de 
Rijn. Hier sluit de expositie af  met wat het 
DVK als zijn topstukken beschouwde, aan-
gekocht met een door Arthur Seyss-Inquart 
(de Rijkscommissaris van Nederland) apart 
daartoe beschikbaar gesteld budget. 
Inderdaad stellen daar met name Stilleven 
met bokkingen (1941) van Raoul Hynckes, 
De Prediker (1937) van Carel Willink en Het 
wachten (1941) van Pyke Koch al het voor-
gaande in de schaduw. Meer dan hun mid-
delmatig getalenteerde broeders werden zij 
in de receptie geassocieerd met een verach-
telijk regime, maar juist deze kunstenaars 
scheppen, in de woorden van Carel 
Blotkamp, ‘een fundamenteel poly-interpre-
tabele kunst […], vol raadsels, dubbelzinnig-
heden en ironie; een kunst die misschien wel 
even anarchistisch en gezagsondermijnend 
was als menige avant-gardebeweging die als 
zodanig te boek staat.’8

Bijzondere Collecties UvA: Goed Fout, 
Grafische vormgeving in Nederland 
1940-1945

De titel van deze expositie over grafische 
vormgeving rond de Tweede Wereldoorlog 
windt er geen doekjes om: het draait om de 
tegenstelling tussen goed en fout. Die oppo-
sitie is ook in de presentatie rigoureus door-
gevoerd. Op het inleidende tekstbord wordt 
uitgelegd dat ‘goede’ vormgeving op een 
lichtgrijze ondergrond is geëxposeerd en 
‘foute’ op een zwarte. Deze in eerste instantie 
nogal dwingend overkomende aanpak is 
echter om verschillende redenen wel te billij-
ken. Het gaat in hoofdzaak om affiches uit de 
jaren dertig tot en met de eerste jaren na de 
bevrijding, en daarnaast wordt aandacht 
besteed aan het fotoboek, dat juist in deze 
periode een opbloei kende. Overeenkomstig 
het doel en karakter van de affiches is de 
boodschap eendimensionaal: koop dit, doe 
dat. Juist omdat een goede affiche geen ruim-
te overlaat voor twijfel, hebben bezetters en 
verzet dit medium bij uitstek aangegrepen 
om elkaar te bestrijden. Maar op de achter-
grond heeft allicht ook een rol gespeeld dat 

de samenstellers van de expositie geen twijfel 
hebben willen laten bestaan over het abjecte 
karakter van de nazipropaganda. 
 De chronologisch opgezette tentoonstel-
ling begint met de vooroorlogse periode. 
Opmerkelijk is hier dat de NSB-affiches een 
simpeler beeldtaal hanteren dan de antifas-
cistische van de avant-garde, waarin tekst 
en beeldelementen veel complexer verwe-
ven zijn. In de tweede zaal wordt pas het 
effect zichtbaar van de richtlijnen die Joseph 
Goebbels gaf  voor de vormgeving van pro-
pagandamateriaal. De NSB-affiches sprin-
gen eruit met hun stilering van motieven à 
la Cassandre, met heldere kleurtegenstellin-
gen en puntige slogans. Illustratief  zijn de 
verschillende foto’s van reclamezuilen en 
gebouwen in de expositie waarop een ware 
affiche-explosie is te zien. Veel meer dan de 
aankopen van het DVK was dit het materi-
aal waarmee de burger dagelijks werd 
geconfronteerd.
 Pas later in de oorlog werd de campagne 
tegen de geallieerden gericht, met oproepen 
om dienst te nemen in de SS of  WA en met 
aantijgingen tegen de geallieerde bombarde-
menten. Meestal domineren dan stereotiepe 
koppen van strijders, maar er is bijvoorbeeld 
ook een juweeltje bij met bundels van lucht-
afweergeschut en de tekst ‘Engelsche vlie-
gers kennen geen genade voor vreedzame 
burgers. Daarom blijft in huis’. Wie aan de 
andere kant stond kon als vormgever alleen 
in de illegaliteit en het verzet terecht. Er zijn 
staaltjes van vervalste persoonskaarten te 
zien, druksels van Werkman voor De Blauwe 
Schuit en de ‘experimenta typographica’ 
waar Willem Sandberg zich in de onderduik 
mee bezighield.
 Vergeleken met de aanpak in Arnhem is 
de biografische informatie uiterst summier. 
Het uitgangspunt is kennelijk geweest dat 
een scherpe keuze en een heldere groepering 
genoeg zijn om inzicht te geven in de ont-
wikkelingen. Meer is niet noodzakelijk beter, 

‘Geaarde kunst’, Museum Arnhem. Reproducties van schilderijen die te zien waren op de tentoonstelling 
‘Kunstenaars zien den Arbeidsdienst’ in het Stedelijk Museum, 1943

Lou Manche

affiche ‘Van je vrienden moet je het hebben’, 1944, 
collectie NIOD. Tentoonstelling ‘Goed Fout’,  

Bijzondere Collecties UvA

Hans Borrebach

affiche ‘De eeuwige Jood’, 1941, collectie NIOD
tentoonstelling ‘Goed Fout’, Bijzondere Collecties UvA

‘Geaarde kunst’, Museum Arnhem. Uiterst links: Reimond Kimpe, Zeeuwse boogschutter, 1941, collectie RCE
uiterst rechts: Zelfportret, Eduard Gerdes, 1935, collectie RCE
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maar toch vind ik het bezwaarlijk dat er ner-
gens bijschriften bij de objecten zijn, en dat 
van slechts één vormgever de carrière wordt 
toegelicht. Het gaat om Lou Manche (1908-
1982), een diehard die na de oorlog niet 
meer aan de bak is gekomen. Maar hoe zit 
het met de andere ontwerpers? In vergelij-
king met de schilders in Arnhem is de kwali-
teit opmerkelijk goed, dus kennelijk grepen 
een aantal getalenteerde vormgevers de 
kans aan om opdrachten te krijgen. Je zou 
meer over die omstandigheden willen weten.
 Ook was een toelichting op de selectie van 
de affiches, bijvoorbeeld in de introductie-
tekst, wenselijk geweest. Het NIOD Instituut 
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-
studies heeft er ongeveer 5000 in bezit en 
hoewel een groot deel daarvan uit procla-
maties zonder beeld bestaat, vraag je je toch 
af  welke thema’s meest gangbaar waren.9 
Op deze expositie is bijvoorbeeld slechts één 
rabiaat antisemitische affiche te zien, voor 
de beruchte film De eeuwige Jood die in 1941 
in Nederland in première ging. Als extra 
waarschuwing is aan de zwarte achter-
grond een vlammend rood kader toege-
voegd, maar verdere informatie ontbreekt. 
Interessant om te vermelden ware geweest 
dat het DVK (hoe modern!) een enquêtebu-
reau in de arm nam, dat concludeerde dat 
het affiche zijn doel voorbij schoot: ‘In het 
algemeen, zelfs onder vele N.S.B.-ers, werkt dit 
affiche irriterend. Het biljet dat ten doel had het 
bezoek aan de film te stimuleren, heeft zijn doel 
voorbijgeschoten. Hoewel zeer zeker bij velen, 
die de affiche zagen, de verschrikkelijke hier in 
Nederland niet bekende jodentronie in het 
onderbewustzijn is blijven hangen en zoodoende 
indirect als antisemitische propaganda toch 
eenig succes heeft, kan worden vastgesteld, dat 
deze affiche niet tot bezoek der film heeft bijge-
dragen.’10 Mede omdat het goed-foutschema in 
de tentoonstelling zo rigide wordt gehanteerd, 
zou het relevant zijn te vermelden dat de ont-
werper ervan, Hans Borrebach (1903-1991), 
nota bene bekendheid genoot vanwege de 
omslagen voor de meisjesboeken van Cissy 
Van Marxveldt. Na de oorlog manifesteerde 
hij zich als tekenaar van pornografische 
strips en organisator van sekspartijen, en 
nog in 1995 kreeg hij een tentoonstelling in 
het Letterkundig Museum. Even googelen 
op Borrebach en je krijgt een rij omslagen 
van meisjesboeken te zien met De Eeuwige 
Jood er keurig tussen.
 De expositie besluit met affiches die een 
beeld geven van het culturele reveil na de 
oorlog. Interessant zijn hier twee clusters 
fotoboeken. De eerste groep documenteert 
bij wijze van verwerking de impact van de 
verschrikkingen van de oorlog, de iets later 
ontstane tweede groep brengt de schoon-
heid van stad en land in beeld met foto’s van 
het boerenleven, de stad en de herrijzende 
industrie. Ook hier moet het beeld voor zich-
zelf  spreken; waarschijnlijk zal alleen de 
meer geïnformeerde bezoeker een connectie 
leggen met de processen waar hier op wordt 
gezinspeeld, namelijk collectieve herinne-
ring, mythevorming en vernieuwing van 
beeldtaal.

Het Stedelijk in de oorlog

Aanleiding voor de tentoonstelling in het 
Stedelijk waren de uitkomsten van het her-
komstonderzoek 1933-1945. Het museum 
sluit daarmee aan bij de internationale con-
sensus dat het nodig is om verantwoording 
af  te leggen over mogelijk dubieuze collec-
tievorming. Dat gebeurt heel overtuigend in 
een van de laatste zalen van de expositie, 
evenals in het hoofdstuk ‘Het ‘oorlogsverle-
den’ van kunstwerken’ in de catalogus van 
de hand van Gregor Langfeld en Margreeth 
Soeting. In boek en expositie worden ver-
schillende casussen belicht om inzicht te 
geven in het uitgebreide speurwerk dat door 
het museum werd ondernomen. Uitsluitsel 
over eigendomskwesties blijkt echter lang 
niet altijd mogelijk te zijn. Wat bijvoorbeeld 
als een werk in bewaring is gegeven en 
mogelijk later geschonken, of  als het afkom-
stig is van een kunsthandel die niet meer te 
traceren is, of  na de oorlog is gerecupereerd 
uit Duitsland zonder bijbehorende docu-
mentatie? Het ontbreken van een nauwkeu-
rige administratie is in het algemeen het 
grootste struikelblok bij het vaststellen van 
eigendomsrechten. In het geval van Joods 
bezit werd registratie ongetwijfeld vaak 
bewust nagelaten om inbeslagname te 
voorkomen, maar men beseft thans ook dat 
het museum soms signalen negeerde die op 

zijn minst op een twijfelachtige herkomst 
wezen.
 Zowel boek als expositie plaatsen het her-
komstonderzoek in de bredere context van 
het reilen en zeilen van het museum in oor-
logstijd. De expositie begint met aangrijpen-
de correspondentie die de impact van de 
bezetting op het personeel van het Stedelijk 
laat zien. Daarna komt de invloed van de 
vele immigranten op het aankoopbeleid ter 
sprake en wordt met veel documentair mate-
riaal aandacht besteed aan de opslag van 
kunstwerken van meerdere Amsterdamse 
musea in de bunker die Sandberg in de dui-
nen had laten bouwen. Vervolgens komt de 
kwestie aan de orde van de tentoonstellin-
gen die tijdens de oorlog in het Stedelijk 
werden gehouden. De expositie sluit af  met 
een selectie van problematische aanwin-
sten en met de heropening van het museum 
onder Sandberg.
 Voor wie de eerdere, uitstekende publicatie 
van Soeting uit 2001 kent, over de bunker en 
het museum in oorlogstijd, biedt haar hoofd-
stuk in de catalogus niet zo veel nieuws. Ook 
Langfeld herneemt veel van wat hij in 2004 
publiceerde over de invloed van de stroom 
immigranten uit Duitsland, al breidt hij dit 
uit met informatie die uit het onderzoek naar 
de bewaarnemingen naar voren is gekomen. 
Langfelds conclusie in 2004 was dat het 
Stedelijk ondanks de contacten met uitgewe-
ken kunstenaars weinig van hen heeft 
gekocht. In feite bevestigt de expositie dat, 
want er zijn in het gedeelte over de ‘immi-
granten’ slechts een tiental werken te zien. 
Daarvan kwamen alleen twee aquarellen 
van Klee, een meisjeskop van Lehmbruck en 
het grote dubbelportret van Beckmann en 
zijn vrouw Quappi door aankoop in het bezit 
van het museum. De Beckmann werd pas 
vlak voor de bevrijding gekocht. Daarnaast 
werd Johannes Itten in 1938 ondersteund 

met de opdracht een velum te ontwerpen 
voor de lichthal, waarvan alleen een ont-
werp bewaard is gebleven. De overige hier 
getoonde werken – een Picasso, een Heckel, 
een Böckstiegel, twee stuks glas van de 
Wiener Werkstätte – zijn behalve de Picasso, 
die uit het legaat van Regnault komt, via 
schenkingen door uitgeweken verzamelaars 
of  kunsthandelaren verworven. Dat demon-
streert een andere conclusie van Langfeld, 
namelijk dat vooral kunsthandelaren, zoals 
Cassirer, Thannhauser, Goeritz, Goldschmidt, 
Landmann en de zeer actieve Herbert 
Tannenbaum, van grote betekenis zijn 
geweest voor de instroom van moderne 
kunst in Nederland. Hoewel het museum 
veel van hun handelsvoorraad in bewaring 
nam, werd er echter nauwelijks van hen 
gekocht. Een werk van Friedrich 
Vordemberge-Gildewart is op instigatie van 
Tannenbaum door een groep vrienden 
(onder wie Sandberg) aangekocht en 
bevindt zich slechts in bruikleen aan het 
museum.11 Overigens knepen Sandberg en 
zijn conservator Hans Jaffé direct ná de oor-
log nog wel eens een oogje dicht als het ging 
om een twijfelachtige herkomst, gedreven 
als zij waren om een inhaalslag te maken 
met de collectievorming.12

 Het verhaal over de bunker in de duinen 
wordt in de expositie aan de hand van veel 
foto’s en documentatiemateriaal verteld. In 
augustus 1939 was al met de evacuatie van 
kunstwerken begonnen, aanvankelijk op 
lichterschepen omdat de bunker bij 
Castricum, die dankzij Sandbergs vooruit-
ziende blik werd gebouwd, nog niet klaar 
was. In 1943 werden de opgeslagen werken 
naar een bunker bij Zandvoort verhuisd. 
Behalve de collectie van het Stedelijk en tal 
van werken die door vervolgde of  gevluchte 
personen in bewaring waren gegeven, 
betrof  de opslag ook topwerken uit het 

Rijksmuseum en andere Amsterdamse 
musea. Fascinerend nieuw materiaal zijn 
hier twee films waar Sandberg stevig de 
hand in heeft gehad en die pas tijdens de 
voorbereiding van de expositie zijn terugge-
vonden. In de eerste uit 1940-1941, Waar 
de blanke top der duinen geheten, claimt 
Sandberg de rol van schatbewaarder. We 
zien hem de bunker binnentreden en krij-
gen de opgeborgen schatten onder ogen, 
voornamelijk oudere kunst. De boodschap 
is dat tweehonderd Van Goghs, acht 
Rembrandts en alle Vermeers nu veilig zijn. 
De tweede, Rembrandt in de schuilkelder, werd 
pas in 1946 voltooid en laat – in een herop-
voering – het leeghalen van het Rijks-
museum zien, vervolgens de bunker en tot 
slot het terughangen van de Nachtwacht op 
zijn oude plaats. Tussendoor speelt zich ech-
ter een vrij lange raadselachtige scène af, 
zogenaamd in het atelier van Rembrandt. 
Dit smeekt om verder onderzoek.13

 Gedurende de oorlog bleef  het museum 
open tot 20 september 1944. Zeker in de 
eerste oorlogsjaren waren er veel exposities, 
meer zelfs dan gebruikelijk. Daarvan wor-
den er in deze tentoonstelling vier aange-
stipt. Enerzijds zijn dat 150 jaar mode (1942), 
gekozen omdat op het affiche het woord 
‘moffen’, teken van klein verzet, geschrapt 
moest worden; en Stad en land (1942), als 
voorbeeld van hoe de directie avant-garde-
kunstenaars aan (foto)opdrachten hielp met 
een onderwerp dat op goedkeuring kon reke-
nen bij de bezetter. Ontroerend is in dat ver-
band het lijstje dat architect Koen Limperg 
stuurde met namen van medekunstenaars 
die dringend werk nodig hadden. De zeer 
moderne vormgeving was van Vordemberge-
Gildewart. Daartegenover staan twee foute 
propagandatentoonstellingen waaraan het 
museum in 1943 ruimte moest bieden, 
maar zelf  niet meewerkte. De Jeugdherberg 
van morgen vierde de jeugdherbergcultuur 
en was vormgegeven door architect Hendrik 
Wijdeveld. Van de tweede, Kunstenaars zien 
den arbeidsdienst, moet men zich een indruk 
vormen via het affiche en een Polygoon-
journaal. De reproducties die van deze ten-
toonstelling in Arnhem zijn te zien zouden 
een mooie aanvulling zijn geweest.14 In de 
expositie wordt geen uitleg gegeven over de 
Nederlandsche Arbeidsdienst. Deze werd 
geleidelijk ingevoerd en vanaf  1 april 1942 
verplicht gesteld voor jonge mannen tussen 
18 en 23. De NAD was bedoeld als natio-
naalsocialistisch vormingsinstituut, maar 
de stemming in de kampen schijnt nogal 
anti-Duits geweest te zijn. Dat doet vermoe-
den dat affiche en tentoonstelling propagan-
da moesten maken voor een niet bijster 
geliefde maatregel.15

 Jammer is dat zo weinig zichtbaar is 
gemaakt van de vele andere tentoonstellin-
gen die er waren, want dat had het beeld 
van stilstand in het museum aanzienlijk 
kunnen corrigeren. Verder is het ronduit 
een omissie dat in de catalogus geen volle-
dige lijst van exposities is opgenomen. Daar 
zouden mijns inziens ook de exposities bij 
vermeld moeten worden die door de bij de 
Kultuurkamer aangesloten kunstenaars-
verenigingen werden gehouden. Weliswaar 
hadden Röell en Sandberg hier inhoudelijk 
geen bemoeienis mee, maar ze vonden toch 
onder hetzelfde dak plaats, waardoor ze in 
de beeldvorming allicht wel met het muse-
um werden geassocieerd. Enig opportunis-
me was de directie, speciaal Sandberg, trou-
wens bepaald niet vreemd in de betrekkingen 
met deze verenigingen, zoals Claartje 
Wesselink aantoont in de catalogus. Voor 
een goed begrip van de machtsstrijd die met 
hen werd uitgevochten dient vermeld dat de 
exposities van de kunstenaarsverenigingen 
vanaf  het aantreden van Röell als directeur 
in 1936 niet meer pasten bij zijn beleid om 
van het Stedelijk een museum te maken, in 
plaats van de verhuurlocatie die het tot dan 
toe hoofdzakelijk was geweest. Hoewel Röell 
en Sandberg eigenlijk van deze clubs af  wil-
den, lieten ze de collaborerende verenigin-
gen tijdens de oorlog wél toe; zo hoopten zij 
inhoudelijk ronduit propagandistische 
exposities buiten de deur te houden. Er werd 
dus wel degelijk geschipperd. Na de oorlog 
kwam het Sandberg goed uit om de vereni-
gingen als collaborerend en traditioneel te 
framen en zo de deur uit te werken, naar 
museum Fodor.16

 Sandbergs principiële keuzen zullen altijd 
respect en bewondering verdienen, maar 
hem kan ook nagedragen worden dat hij 
zijn eigen verzetsverleden welbewust heeft 
gebruikt om het Stedelijk na de oorlog als 

‘Het Stedelijk in de oorlog’, Stedelijk Museum Amsterdam. Mogelijk onterecht verworven werken. Links Henri 
Matisse, Odalisk, 1920-1921, gekocht in 1941 van de vertegenwoordiger van een Joodse kunstverzamelaar; 

rechts Wassily Kandinsky, Schilderij met huizen, 1909, gekocht op een veiling d.d. 9 oktober 1940 uit Joods bezit.

‘Het Stedelijk in de oorlog’, Stedelijk Museum Amsterdam. Affiches van twee propagandatentoonstellingen in het 
Stedelijk Museum: Kunstenaars zien den Arbeidsdienst, 1943; De Jeugdherberg van morgen, 1943
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een ‘goed’ museum op de kaart te zetten, de 
minder welgevallige dingen uit het beleid 
wegretoucherend. Roel Hijink geeft in de 
catalogus een paar interessante voorbeel-
den van deze naoorlogse beeldvorming. Hij 
legt uit hoe Sandberg ‘als een spin in het 
web‘ zat van de commissies die zich bezig-
hielden met de herinnering aan de oorlog 
en meer in het bijzonder hoe hij via prijs-
vragen en tentoonstellingen in het Stedelijk 
en Fodor invloed uitoefende op de ontwer-
pen voor oorlogsmonumenten. Ook memo-
reert Hijink dat Sandberg bij de Mondriaan-
tentoonstelling van 1946 aan diens Victory 
Boogie Woogie vrijheidssymboliek toe-
schreef, alsof  de kunstenaar een nieuw en 
zuiver begin op wilde roepen. In de expositie 
is Hijinks betoog ingedikt tot een zaaltje met 
druksels van Hendrik Werkman, het 
abstracte Auschwitz (1957) van Carel Visser 
en Victory Boogie Woogie – de laatste in de 
kopie die Sandberg ter gelegenheid van de 
expositie van 1946 van het bruikleen liet 
maken. De portee zal vast niet iedereen dui-
delijk zijn geworden.
 De conclusie dat Roëll en Sandberg de 
grenzen opzochten van de mogelijkheden 
tot verzet en met veel diplomatie de bemoei-
enissen van de bezetter wisten te beperken, 
is zeker gerechtvaardigd. Het museum zette 
zich in voor vervolgden door het in bewa-
ring nemen van hun collecties, en steunde 
kunstenaars, zij het in beperkte mate, met 
opdrachten en aankopen. Het heeft zich tij-
dens de oorlog ook onthouden van het 
actief  aankopen van ‘entartet’ verklaarde 
kunst, al vraag je je af  of  geldgebrek hier 
niet ook een rol in heeft gespeeld. Terwijl 
het herkomstonderzoek naar de periode 
1933-1945 in meerdere musea nog gaan-
de is, heeft het Stedelijk alvast inzicht gege-
ven in vele complicerende factoren, zonder 
zichzelf  vrij te willen pleiten. Dat is zeer te 
prijzen. Tegelijk wordt het zoeklicht nog 
steeds erg exclusief  op Sandberg gericht en 
blijft Röell daarbij vergeleken te veel in de 
schaduw staan. Tenslotte had Röell als 
directeur direct met de autoriteiten te 
maken en stond hij er vanwege de onder-
duik van Sandberg vanaf  2 april 1943 
alleen voor. Jammer is ook dat Margriet 
Schavemaker, die namens het museum de 
catalogus inleidt, de ingezette nuancering 
en detaillering ondergraaft door niet alleen 
Sandbergs naoorlogse aankopen van bij-
voorbeeld Charley Toorop of  Constant met 
zijn verzetsverleden te verbinden, maar 
deze connectie ook door te trekken naar 
aankopen van Armando, Anselm Kiefer en 
Gert Jan Kocken onder latere directeuren. 
Daarmee lijkt een nieuwe mythe gescha-
pen, namelijk de vaste relatie tussen het 
Stedelijk en de Tweede Wereldoorlog. 
Helemaal klaar om met afstand naar zijn 
rol te kijken, lijkt het Stedelijk dus toch nog 
niet te zijn.
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De Amerikaanse jamin en Kracauer

JACQUES LUST

Oorlogen brengen steeds extreme omstan-
digheden met zich mee waarbij leven en 
dood nauw verweven zijn, toeval een grote 
rol speelt en menselijke keuzes uiterst 
beperkt zijn. Ook het artistieke leven van de 
jaren dertig en veertig in België ontsnapte 
hier niet aan. Twee recente publicaties leg-
gen hiervan getuigenis af: de tentoonstel-
lingscatalogus L’art dégéneré selon Hitler. La 
vente de Lucerne, 1939 en het boek Orgelman. 
Felix Nussbaum: een schildersleven van Mark 
Schaevers. Het ene boek handelt over de 
aankooppolitiek van de Belgische musea op 
het vlak van de moderne kunst, in een tijd 
dat deze vogelvrij was verklaard door de 
nazi’s; het andere over het tragische kun-
stenaarsleven van Felix Nussbaum, die 
lang in België verbleef  en in 1944 stierf  in 
Auschwitz. 

De veiling van ‘ontaarde kunst’ in 
Luzern

Onlangs stelde het Luikse Musée d’Art moder-
ne et Art contemporaine (MAMAC) in La Cité 
Miroir een dertigtal schilderijen tentoon die 
te koop waren aangeboden op de notoire 
kunstveiling van 1939 te Luzern. De kern 
van het ensemble bestond uit de negen schil-
derijen die door een Luikse delegatie in 
Luzern waren aangekocht voor het Musée 
des Beaux-Arts in Luik, naast zes schilderij-
en die op dezelfde veiling werden verworven 
door een tweede Belgische delegatie, name-
lijk die van de nationale Commissie 
Aankopen Schone Kunsten, die aankocht 
voor het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen en de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België te 
Brussel. Voorts was een selectie werken uit 
dezelfde veiling te zien die zich thans in bin-
nen- en buitenlandse collecties bevinden. 
Tegelijk werden in het Musée des Beaux-Arts 
te Luik (BAL) zes werken tentoongesteld die 
de Luikse delegatie in augustus 1939, kort 
na de Luzern veiling, aankocht bij galeries in 
Parijs. Bij de tentoonstelling in La Cité Miroir 
verscheen een catalogus die bestaat uit een 
amalgaam van bijdragen over onder meer de 
voorgeschiedenis van de veiling, de 
Luzernveiling zelf, de technische en materi-
ele studie van enkele Luikse kunstwerken, de 
aankopen van het Luikse museum in Parijs 
kort na de veiling in Luzern, het Luikse 
kunstlandschap van het interbellum en het 
in Luzern gekochte doek De familie Soler van 
Pablo Picasso. 
 De beruchte veiling van Luzern vond 
plaats op 30 juni 1939 in het veilinghuis 
Theodor Fischer. Ze was georganiseerd door 
het Reichsministerium für Volksaufklärung 
und Propaganda van Joseph Goebbels, in 
opdracht van de nationaalsocialistische 
Duitse staat. De idee om de veiling in het neu-
trale Zwitserland te laten doorgaan kwam 
van de kunsthandelaar Karl Haberstock, die 
berucht werd voor het roven en het verhan-
delen van Joodse verzamelingen, en daar-
naast optrad als een van de ‘hofleveranciers’ 
van onder anderen de Führer. Door de veiling 
op neutraal terrein te laten plaatsvinden, 
kon een internationaal koperspubliek wor-
den aangetrokken: het doel van de veiling 
was immers om buitenlandse valuta in de 
Duitse schatkist te brengen.
 Er werden in Luzern 125 schilderijen en 
beeldhouwwerken van voornamelijk Duitse 
expressionisten te koop aangeboden, waar-
onder vijftien werken van Lovis Corinth, 
negen van Oskar Kokoschka en acht van 
Franz Marc. Het bekendste en duurst geveil-
de kunstwerk was een zelfportret van 
Vincent van Gogh uit 1888, dat verwijderd 
werd uit de Neue Staatsgalerie te München 
en zich momenteel in de Fogg Art Museum 
van Harvard University bevindt. Alle 
kunstwerken op de veiling maakten deel uit 
van de in totaal 16.000 stukken uit Duitse 
musea die vanaf  30 juni 1937 door een 
vijfkoppige commissie onder leiding van 
Adolf  Ziegler,  voorzitter van de 
Reichskammer für bildende Künste, in 
beslag waren genomen. Het ging dus om 

werk dat door de nazipropaganda was 
bestempeld als ontaarde of  gedegenereerde 
kunst, en dat als ‘cultuurbolsjevistisch’, 
‘Joods’ of  ‘zwakzinnig’ werd beschimpt.
 De meeste kopers die zich op de Luzern-
veiling aandienden waren Amerikaanse, 
Zwitserse, Zweedse, Franse en Duitse kunst-
handelaren en collectioneurs, met een 
overwicht aan Amerikaanse galeriehou-
ders en Zwitserse verzamelaars. De 
Europese musea hielden zich grotendeels 
afzijdig. Van de musea die zich wel op de vei-
ling aanboden, wist het (stedelijke) Musée 
des Beaux-Arts van Luik de meeste kunst-
werken te verwerven. De Luikse delegatie 
kocht maar liefst negen schilderijen: werk 
van Pablo Picasso, Marc Chagall, Jules 
Pascin, Oskar Kokoschka, Paul Gauguin, 
Max Liebermann, Marie Laurencin, Franz 
Marc en James Ensor. Slechts één museum 
wist de Luikenaars bijna te evenaren: het 
Kunstmuseum van Basel, dat in Luzern acht 
schilderijen verwierf, twee van Marc Chagall 
en telkens één van Lovis Corinth, André 
Derain, Otto Dix, Paul Klee, Franz Marc en 
Paula Modersohn-Becker. De nationaal-Bel-
gische delegatie schafte zes schilderijen aan 
van voornamelijk Duitse expressionistische 
kunstenaars: werken van Oskar Kokoschka, 
Emil Nolde, George Grosz, Lovis Corinth, 
Karl Hofer en Jules Pascin. 
 De Luikse delegatie die naar Luzern was 
afgereisd, bestond uit senator en schepen 
van de stad Luik Auguste Buisseret, kunste-
naar en directeur van het Luikse Musée des 
Beaux-Arts Jacques Ochs, en de hoofdre-
dacteur van La Meuse, universiteitsprofes-
sor en senator Olympe Gilbart.1 Zij beschik-
ten over een budget van maar liefst vijf  
miljoen Belgische frank, een som die onge-
veer overeenkomt met de huidige waarde 
van 3,8 miljoen euro. Het bedrag was bij-
eengebracht door Jules Bosmant – kunstcri-
ticus en de latere directeur van het Museé 
des Beaux-Arts te Luik – de Belgische staat 
en de Amis des Musées liègois, vertegen-
woordigd door baron Paul de Launoit, de 
voorzitter van de holding Confinindus-
Brufina-Banque de Bruxelles. Van de vier 
Picasso’s in de veiling kwamen er overigens 
twéé naar België: naast De familie Soler 
(1903), de Luikse aankoop, was er nog Twee 
harlekijnen, dat in de collectie van de 
Brusselse verzamelaar Roger Janssen 
terechtkwam. In België was het wachten op 
de schenking Goldschmidt aan de 
Koninklijke Musea in Brussel, ongeveer vijf-
tig jaar later, voor een museum opnieuw 
een Picasso verwierf. Omdat de Luikse dele-
gatie in Luzern slechts 834.951,98 BEF 
van de meer dan vijf  miljoen BEF spendeer-
de, besloot zij om in augustus 1939 naar 
Parijs te trekken om in galeries nog negen 
schilderijen aan te kopen, van Maurice de 
Vlaminck, James Ensor, Othon Friesz, 
Marcel Gromaire, Armand Guillaumin, 
Jean-Picart Ledoux, Paul Signac, Maurice 
Utrillo en Kees van Dongen.
 Op twee maanden tijd had de stad Luik 
daarmee zowat de belangrijkste publieke 
verzameling internationale moderne kunst 
van België aangelegd. Karel Geirlandt 
omschreef  de aankoop in 1983 dan ook 
terecht als ‘een unieke gebeurtenis in de 
Belgische museumannalen’. Een unicum is 
deze aankoop in de eerste plaats omdat de 
musea in België in de twee decennia vooraf-
gaand aan het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog nauwelijks interesse hadden 

Auguste Buisseret, Olympe Gilbart en Jacques Ochs 
voor ‘De familie Soler’ van Pablo Picasso, foto versche-

nen in La Meuse van 27 juli 1939
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‘Ontaarde kunst’ in België
De Luikse aankoop te Luzern en het tragische schildersleven van Felix Nussbaum

betoond voor het internationale modernis-
me. Hun aankooppolitiek richtte zich hoofd-
zakelijk op oude meesters; enkel de belang-
rijkste musea collectioneerden daarnaast 
met mondjesmaat eigentijdse Belgische 
kunstenaars, vooral Vlaamse expressionis-
ten. Het internationale modernisme was 
volledig aan de Belgische musea voorbijge-
gaan! Minstens even verbazingwekkend is 
dat het Luikse initiatief  inging tegen de 
afwachtende houding die – wellicht in het 
licht van de instabiele internationale situa-
tie, die drie maanden later met de inval van 
Polen tot het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zou leiden – door de andere 
Europese musea werd aangenomen. 
Bovendien is het haast bizar te noemen dat 
de Luikse delegatie in tijden van economi-
sche crisis kon beschikken over een budget 
van 5 miljoen BEF, een dermate riante aan-
koopsom dat amper een zesde ervan in 
Luzern kon worden opgesoupeerd.
 De aankoop van de nationaal-Belgische 
delegatie is daarnaast nog in een ander 
opzicht uniek. Duitse moderne kunstenaars 
waren in de decennia na de Eerste Wereld-
oorlog weinig geliefd in Belgische kunstmid-
dens. De kunst van de leden van Die Brücke 
zoals Nolde en Kirchner bleef  tijdens het 
interbellum onzichtbaar in België. 
Galeristen als Paul-Gustave Van Hecke 
(Sélection, L’Époque), Geert Van Bruaene 
(Cabinet Maldoror), zelfs Paul Van Ostaijen 
(La Vierge poupine), Kunst Van Heden, 
Galerie Breckpot of  later het Paleis voor 
Schone Kunsten toonden slechts druppels-
gewijs Duitse moderne kunst aan het 
Belgische publiek. Deze eenmalige tentoon-
stellingen brachten voor het eerst kunst-
werken van Paul Klee, Wassily Kandinsky, 
Max Ernst, Heinrich Campendonk en 
George Grosz naar Antwerpen of  Brussel. 
Al even uitzonderlijk stelde Kunst van 
Heden in 1913 kunstwerken tentoon van 
Christian Rohlfs en Franz Marc. Deze mani-
festaties leidden echter zelden tot aankopen 
of  verwervingen door Belgische verzame-
laars, laat staan door de musea in ons land. 
De schaarse aandacht voor de Duitse 
expressionisten in België is tot op vandaag 
voelbaar in de Belgische museumverzame-
lingen. Het was dan ook uiterst merkwaar-
dig dat deze Belgische delegatie aan de voor-
avond van de Tweede Wereldoorlog, in een 
tijd van internationale hoogspanning, plots 
wel besloot om een uitgelezen ensemble 
Duitse kunst te verwerven. 
 Tot slot kan nog een merkwaardige vast-
stelling worden gedaan met betrekking tot 
het lot van deze aankopen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Vreemd is namelijk dat het 
bezettingsregime nooit gepoogd heeft om 
beslag te leggen op de in Luzern aangekoch-
te kunstwerken, terwijl nochtans de per-
soonlijke bibliotheek van Olympe Gilbart 
geroofd werd, de woning van Auguste 
Buisseret op documenten werd doorzocht en 
Jacques Ochs tweemaal werd aangehouden 
vanwege zijn Joodse identiteit. (Hij legde zijn 
eerste gevangenschap in Breendonk op aan-
grijpende wijze vast in tekeningen, voorna-
melijk van zijn medegevangenen.)
 In de catalogus wordt dieper ingegaan op 
de Luzernveiling, en wordt een grote hoe-
veelheid feitenmateriaal 
verzameld. Veel van die feiten zijn echter 
reeds gekend. De unieke plaats van de 
Luikse aankoop (en die van de Belgische 
staat) in de Belgische kunstgeschiedenis 
komt amper aan bod. Tal van cruciale vra-
gen blijven onbeantwoord. Waarom ver-
richte geen enkel museum uit het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk of  Nederland aanko-
pen op deze veiling? Had dit met de gespan-
nen stemming in de maanden voor het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog te 
maken? Waarom waren de twee Belgische 
delegaties en in het bijzonder de Luikse hier-
op een uitzondering en zagen zij in deze vei-
ling een buitenkans om historische aanko-
pen van modernistische kunst te doen, 
terwijl men in België voordien nauwelijks of  
geen interesse had betoond voor deze kunst? 
Tot slot kan men zich afvragen hoe de onge-
wone financiering van de aankoop tot stand 
is gekomen en wat de rol van de genoemde 
mecenassen hierin is geweest. 

Felix Nussbaum – een tragisch 
schildersleven

De gedreven onderzoeksjournalist Mark 
Schaevers heeft steeds een literaire interesse 
gehad voor de jaren dertig, meer specifiek 
voor Joodse Duitstalige auteurs die in bal-
lingschap leefden in West-Europa of  het 
Amerikaanse continent, en die door de nati-
onaalsocialistische oorlogspolitiek aan hun 
tragisch einde kwamen. Hij bewees dit ruim-
schoots met zijn boeken over Egon Kisch en 
Joseph Roth – allebei auteurs uit ‘De wereld 
van gisteren’, om de titel van Stefan Zweigs 
autobiografie te citeren (Zweig is een 
Oostenrijks-Joods auteur die in het vooroor-
logse Europa grootse literaire successen 
vierde, maar uit ontgoocheling over de 
ondergang van ‘zijn’ oude Europa samen 
met zijn echtgenote Friderike in 1942 in 
Brazilië zelfmoord pleegde). Met zijn recent-
ste boek Orgelman. Felix Nussbaum: een schil-
dersleven nam Mark Schaevers voor het eerst 
een beeldend kunstenaar als leidraad voor 
zijn speurtocht door het Europa van de jaren 
dertig en veertig.
 Ik leerde Felix Nussbaums kunst kennen 
via de publicatie Art of  the Holocaust (1981) 
van Janet Blatter en Sybil Milton, waar zijn 
indrukwekkend zelfportret met jodenster en 
identiteitskaart (met de rode stempel Jood-
Juif) op de cover staat afgebeeld. De beknop-
te biografie in dit boek meldt dat Felix 
Nussbaum (1904-1944) afkomstig is uit 
een gegoede familie in het provinciale 
Osnabrück, een kunstopleiding genoot in 
Hamburg (1922-1923) en Berlijn (vanaf  
1924), in 1932 een beurs kreeg om aan de 
Duitse Academie (Villa Massimo) te Rome te 
gaan werken, in 1934 via Italië naar 
Frankrijk vluchtte, en in 1935 als emigrant 
en Exil-kunstenaar in België belandde. In 
1940 werd Felix Nussbaum als verdachte 
naar een kamp in Saint-Cyprien (Zuid-
Frankrijk) gedeporteerd. Na zijn vlucht uit 
het kamp leefde hij samen met zijn echtge-
note Felka Platek ondergedoken in Brussel. 
In 1944 werden beiden met het laatste kon-
vooi uit de Dossinkazerne te Mechelen naar 

Auschwitz-Birkenau weggevoerd. Ze over-
leefden hun deportatie niet.
 In vergelijking met de tentoonstellingsca-
talogus Felix Nussbaum. Verfemte Kunst – 
Exilkunst –Widerstandskunst (Kultur-
geschichtliches Museum Osnabrück, 
1990/1995) komt Mark Schaevers’ biogra-
fie met weinig nieuwe gegevens of  vernieu-
wende interpretaties op de proppen. De 
meeste verbanden die hij legt berusten op 
circumstantial evidence:  ze zijn bijkomstig en 
worden omstandig uitgelegd, maar gaan 
voorbij aan de kern van de zaak. Schaevers 
heeft het geregeld over de contacten die 
Nussbaum met andere kunstenaars onder-
hield, maar de politieke en artistieke context 
waarin ze dienen te worden gesitueerd komt 
nauwelijks uit de verf. Zo maakt hij melding 
van de contacten die Nussbaum via brief-
wisseling onderhield met de expressionisti-
sche schilder en auteur Ludwig Meidner 
(1884-1966). Meidners sympathie voor het 
communisme – hij was betrokken bij de 
Novemberrevolutie – blijft echter onbespro-
ken. Idem voor de linkse sympathieën van 
Käthe Kollwitz, die hij kende van de 
Preußische Akademie der Künste, of  zijn 
Brusselse vriend en beeldhouwer Dolf  Ledel. 
Schaevers’ beschrijving van Nussbaums 
verblijf  in Berlijn (1924-1932) is zeer rudi-
mentair. Hij gaat niet dieper in op het brui-
sende artistieke modernisme in deze stad en 
de mogelijke rol die Nussbaum daarin heeft 
gespeeld. Vergeleken met Gerrit Borgers’ 
beschrijving van het verblijf  van Paul van 
Ostaijen te Berlijn, valt Schaevers relaas 
ultralicht uit.
 In zijn beschrijving van Nussbaums ver-
blijf  in België voert Schaevers onmiddellijk 
baron James Ensor ten tonele, met wie 
Nussbaum kort na zijn aankomst een ont-
moeting had. Daarbij benadrukt hij gretig 
dat Nussbaum door Ensor als ‘artistiek 
begaafd’ werd omschreven. Dit feit moeten 
we echter durven te relativeren. Na zijn ver-
heffing in de adelstand in 1929 kreeg Ensor 
een vrijgeleide om, welgemeend of  niet, de 
‘grote artistieke kwaliteiten’ te bewieroken 
van zowat elke kunstenaar die bij hem aan-

klopte. Ensor werd – ironisch of  niet – gefê-
teerd door Duitse kunstenaars en auteurs 
als Stefan Zweig. Hij vond zowat elke artiest 
die hem bezocht een grote mijnheer. Nuttig 
om weten is in dat verband dat Ensor de 
19e-eeuwse kunstenaar en dierenschilder 
Rosa Bonheur als een van de grootste kun-
stenaars aller tijden beschouwde. Het oor-
deel van Ensor is met andere woorden geen 
bewijs voor het talent van Felix Nussbaum.
 Buitengewoon begaafd of  geniaal was 
Nussbaum in geen geval. Voor de Tweede 
Wereldoorlog is hij in de eerste plaats een 
matig kunstschilder van stillevens, stads-
zichten, portretten en zelfportretten. Pas in 
de oorlogsjaren en met name vanaf  1943 
verwerft hij een plaats in de kunstgeschiede-
nis en de Holocaustgeschiedenis met apoca-
lyptische en beklemmende taferelen als De 
Verdoemden (1944), schilderijen van geïso-
leerde joden met een gele Davidster op 
straat, en een monumentaal doek als De tri-
omf  van de dood (1944). Het isolement dat in 
de schilderijen van de laatste jaren wordt 
uitgedrukt, is aangrijpend. Nussbaum 
manifesteert er zich als een ontroerend 
chroniqueur van het Joodse lot tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.
 Schaevers doet hard zijn best om, via rele-
vante en zeer veel minder relevante ‘Joodse’ 
getuigenissen, het volledige leven en werk 
van Nussbaum in het licht van zijn Joodse 
identiteit te plaatsen. Die kwestie breekt 
echter maar tijdens de oorlogsjaren bij 
Nussbaum door en wordt pas dan belang-
rijk voor zijn kunst. De auteur is voorts erg 
vaag over Nussbaums deportatie naar 
Auschwitz in 1944. Schaevers vermeldt dat 
de Nussbaums in hetzelfde konvooi zaten 
als de Brusselse antiquair Léon Seyffers, 
maar over de figuur van Seyffers en zijn 
relatie met Nussbaum komen we nauwe-
lijks iets te weten. Onvermeld blijft dat de 
bekende en betreurde bibliothecaris van de 
Koninklijke Bibliotheek van België, Maurice 
Sulzberger, zich in hetzelfde konvooi 
bevond. Tot slot krijgen we geen antwoord 
op de vraag hoe de kunstwerken die zich in 
Nussbaums Brusselse woning bevonden na 
de oorlog in Osnabrück zijn beland, terwijl 
ze in 1944 geconfisceerd waren door de 
Duitse bezetter. 
 Schaevers richt zich te veel op zijn per-
soonlijke fascinatie voor de figuur van Felix 
Nussbaum. Hij cijfert zich onvoldoende weg 
en bezit te weinig kunsthistorische kennis 
om de kunstenaar op waarde te schatten. 
Zijn boek is vooral een artistieke wandeling 
en persoonlijke speurtocht door het leven 
van deze schilder. De verdienste van Mark 
Schaevers ligt niet in zijn biografisch onder-
zoek, maar in het feit dat hij Felix Nussbaum 
voor de Nederlandstalige lezer een artistiek 
gezicht en een stem heeft gegeven. Niets 
meer of  niets minder.

Noot

 1  De andere nationaal-Belgische delegatie 
bestond uit Arthur Hendrik Cornette 
(conservator KMSK, Antwerpen), Emile Langui 
(secretaris van Jules Duesberg, minister van 
Openbaar Onderwijs), Isidoor Opsomer 
(directeur Hoger Instituut van de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen) 
en Leo Van Puyvelde (conservator Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, 
professor aan de Universiteit Gent en de 
Université de Liège).

Mark Schaevers, Orgelman. Felix Nussbaum: 
een schildersleven, verscheen in 2014 bij 
De Bezige Bij, Van Miereveldstraat 1, 1071 
DW Amsterdam (020/305.98.10) en 
Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen 
(03/285.72.00) (debezigebij.nl).

L’art dégénéré selon Hitler, La Vente de 
Lucerne, 1939 (red. Jean-Patrick Duchesne), 
is een uitgave van de Collections artistiques 
de l’Université de Liège, 2014 (contact-
adres: Galerie Wittert, Université de Liège, 
place du 20-août, 7, 4000 Liège, wittert.
ulg.ac.be).

Felix Nussbaum

Zelfportret met Jodenpaspoort, na augustus 1943, Kulturgeschichtliches Museum (Felix-Nussbaum-Haus), Osnabrück
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RON MANHEIM

In 1999 werd het inmiddels wereldberoemde 
Jüdisches Museum in Berlijn geopend. Het 
leverde een wezenlijke bijdrage aan de roem 
van zijn ontwerper, de Amerikaanse archi-
tect Daniel Libeskind. Een markant vormen-
spel van spitse hoeken, op- en aflopende vloe-
ren en verrassend gesloten delen met even 
onverwacht geplaatste vensters vormden 
aanvankelijk een ware sensatie. Slechts een 
deel van het overweldigde publiek wist dat 
een jaar tevoren, in Osnabrück, een zeer ver-
gelijkbaar bouwwerk van Libeskind was 
opengegaan, het Felix-Nussbaum-Haus – 
wellicht nog sensationeler, want in dit geval 
ging het om een fel contrasterende aanbouw 
bij een 19e-eeuws complex, bestaande uit 
het Kultur geschichtliches Museum en het 
inmiddels in dat museum opgenomen 
Akzisehaus (‘tolhuis’). 
 De bekendheid van het Felix-Nussbaum-
Haus in Osnabrück reikt grofweg echter 
amper voorbij de Duitse landsgrenzen. Het 
Berlijnse museum biedt een historisch over-
zicht van de geschiedenis van het Jodendom 
in Duitsland, een zeer breed onderwerp voor 
een eveneens breed publiek, waarbij de shoah 
natuurlijk een centraal aandachtspunt 
vormt. Daarentegen draait in Osnabrück 
alles om leven en oeuvre van één enkele 
kunstenaar, Felix Nussbaum (1904-1944). 
Ook in Osnabrück is de shoah evenwel een 
belangrijk thema. Nussbaums leven eindig-
de namelijk in Auschwitz. De exceptionele 
betekenis van zijn werk ligt in het feit dat hij 
als geen ander een schilderkunstige vorm 
heeft gegeven aan het dramatische lot van 
het Europese Jodendom. Nussbaum heeft 
tot vlak voor zijn ondraaglijke einde 
gewerkt. En het is juist het laatste deel van 
zijn oeuvre dat in Osnabrück om aandacht 
vraagt en die aandacht ook op passende 
wijze krijgt.
 Het oeuvre van Felix Nussbaum krijgt 
vorm halverwege de jaren twintig, op een 
moment dat het expressionisme in Duitsland 
op zijn retour is, na de opkomst van het 
Bauhaus en het constructivisme, en 
omstreeks de tijd dat de zogenaamde  
‘Nieuwe Zakelijkheid’ zijn doorbraak beleeft. 
Nussbaum genoot een eerder traditionele 
opleiding aan de Kunstgewerbeschule in 
Hamburg (in 1922), en vervolgens vanaf  
1923 in Berlijn aan de Lewin-Funke-Schule 
en de Vereinigte Staatsschulen für freie und 
angewandte Kunst. Hij was een kind van 
zijn tijd en kwam dan ook haast vanzelfspre-
kend in de sfeer van de Nieuwe Zakelijkheid 
en het magisch realisme terecht. Zijn oeuvre 
deelt met veel van zijn generatiegenoten een 
nieuwe aandacht voor de realistische weer-
gave van de omringende wereld, maar 
onderscheidt zich door een fantasievolle, 
soms kritische en vaak humoristische blik. 
Nussbaum heeft aandacht voor wat er ach-
ter de werkelijkheid in oppervlakkige zin 
schuilgaat, en dat zowel in zeer persoonlij-
ke, als in algemene politieke en maatschap-
pelijke zin. 

Over deze kunstenaar is nu voor het eerst 
een Nederlandstalige biografie verschenen. 
Het boek van de hand van de Belg Mark 
Schaevers draagt de intrigerende titel 
Orgelman, een verwijzing naar een vaak 
weerkerend motief  in Nussbaums schilde-
rijen. Het is een spannend relaas, dat de lezer 
soms de adem beneemt. Het boek is opge-
deeld in vier hoofdstukken – Exil, Orgelman, 
Oorlog en Fenix – waarvan de middelste twee 
zinvol zijn onderverdeeld met behulp van 
toepasselijke titels, zoals ‘Zandbarakkenstad’ 
voor de beschrijving van het aan het strand 
gelegen interneringskamp in het Zuid-
Franse Saint-Cyprien (waar Nussbaum van 
mei tot augustus 1940 geïnterneerd was) en 
‘Het jachtseizoen’ voor de omschrijving van 
zijn laatste levensjaren, toen Nussbaum 
vluchtte naar België en als ondergedokene 
leefde in Brussel (1940-1944), om tot slot 
opgepakt en naar Auschwitz te worden 
gedeporteerd (1944). 
 Dat het eerste hoofdstuk Exil is getiteld, 
lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar valt 
te verdedigen omdat het erom gaat te bena-

drukken dat Felix Nussbaum een groot en 
belangrijk deel van zijn leven – wellicht het 
belangrijkste voor wat zijn oeuvre betreft – 
als balling in België heeft doorgebracht. 
Bovendien wordt hier duidelijk gemaakt 
welke gevolgen de verdrijving uit zijn vader-
land voor de reputatie van de schilder heeft 
gehad: voor de oorlog kon hij rekenen op 
veel en positieve aandacht voor zijn werk in 
de pers, maar na de oorlog raakte hij vrijwel 
geheel in vergetelheid. Schaevers beschrijft 
de aankomst van Nussbaum in België in 
1935, onmiddellijk gevolgd door een ont-
moeting met James Ensor. Tussen de regels 
wordt een belangrijke drijfveer van de 
auteur duidelijk: nadat zijn roem in 
Duitsland is gevestigd, dankzij de jarenlan-
ge inspanningen van wetenschappers 
(vooral uit Osnabrück) en het succes van 
het Felix-Nussbaum-Haus, is het nu tijd om 
zijn bekendheid in het Nederlandse taalge-
bied te vergroten.
 De beide centrale, biografische hoofdstuk-
ken zijn rijk voorzien van talrijke citaten, 
waarvan er vele slechts indirect met 
Nussbaum en zijn leven te maken hebben. 
Zij illustreren de sfeer in zijn geboortestad 
Osnabrück, in het Berlijn van de roaring 
twenties, in Rome, Oostende, Brussel, het 
Zuid-Franse interneringskamp Saint-
Cyprien en vervolgens wederom in België. 
Het zijn fragmenten uit het leven van ande-
ren, van familieleden en vrienden, van kun-
stenaars met wie hij contact had, zoals 
Ludwig Meidner, de nazibeeldhouwer Arno 
Breker en James Ensor; maar Schaevers 
citeert ook auteurs die nooit het pad van 
Nussbaum kruisten – zoals Primo Levi, Abel 
J. Herzberg en Carl Zuckmayer – en wel 
omdat hun opmerkingen en lotgevallen een 
belangrijk licht werpen op de levensom-
standigheden van de kunstenaar in de peri-
ode van het nazibewind. 
 Het laatste hoofdstuk knoopt aan bij het 
eerste en laat zien hoe het gedeelte van 
Nussbaums oeuvre dat niet verloren is 
gegaan (een groot deel werd bij een brand in 
1932 te Berlijn vernietigd) na de oorlog in 
verschillende etappes weer boven water 
kwam. Daarbij wordt zeer uitvoerig, en 
wederom met behulp van vele vaardig en 
passend ingevoegde citaten, het gecompli-
ceerde proces beschreven dat ertoe leidde 
dat het oeuvre vandaag voor een groot 
publiek toegankelijk is: welke onderhande-
lingen moesten worden gevoerd, welke pro-
blemen overwonnen en welke personen 
daar op positieve of  negatieve wijze een rol 
in hebben gespeeld. 

Biografie, artistieke ontwikkeling en histori-
sche context worden in Schaevers’ boek tot 
een hechte constructie verstrengeld. Toch 
heeft Orgelman in de eerste plaats een bio-
grafisch karakter en is het kunsthistorische 
aspect minder goed uitgewerkt. Zo verwijst 
de auteur weliswaar voortdurend naar de 
artistieke bronnen van Nussbaum, zoals 

Van Gogh, Ensor of  Le Douanier Rousseau, 
maar er wordt vaak nogal vlotjes over die 
referenties heen geschaatst. Nussbaum 
mag bijvoorbeeld een groot bewonderaar 
van Van Gogh zijn geweest, de sporen van 
die bewondering aantonen, is iets anders 
dan de opmerkingen die de auteur daarover 
her en der maakt, zoals: ‘In 1928 liep 
Nussbaum zijn artistiek lief  Van Gogh ach-
terna […].’ (p. 140) Het is niet het enige 
voorbeeld van losheid in de formulering in 
dit boek. Een schilderij waarin Nussbaum 
zijn vrouw Felka Platek al schilderend 
afbeeldt, ontlokt Schaevers de volgende 
bedenking: ‘Een schilder schildert het schil-
deren van een stilleven: zoiets vindt hij dus 
ook leuk.’ (p. 150) De opmerking is niet 
alleen oppervlakkig, het is ook volstrekt 
onduidelijk waarom hierover een grapje 
moet worden gemaakt. Schaevers’ noncha-
lante formuleringen en geforceerde luchtig-
heid leiden hier en daar ook tot onnodige 
fouten. Nadat hij er corrigerend op heeft 
gewezen dat Ernst Barlach (in tegenstelling 
tot wat wel beweerd wordt) nooit naar 
België emigreerde, karakteriseert hij diens 
lastige situatie in Güstrow als volgt: ‘Hij 
werkt nog altijd in zijn atelier in Güstrow, 
maar hij heeft wel een lastige relatie met de 
nationaalsocialistische cultuurbezetters.’ 
(p. 73) Van ‘bezetters’ was in Duitsland 
natuurlijk geen sprake, eerder van functio-
narissen. Ook bij de beschrijving en inter-
pretatie van Nussbaums werken gaat 
Schaevers geregeld uit de bocht. Bij een fas-
cinerend zelfportret met masker luidt het (p. 
140): ‘De kunstenaar, in blauw schilders-
pak met muts, houdt een palet in de linker-
hand; zijn hoofd gaat voor de helft schuil 
achter een bleek masker dat merkwaardig 
genoeg gesloten ogen heeft, terwijl die van 
de schilder erachter wijd openstaan, wan-
trouwend, onderzoekend.’ Natuurlijk 
bevinden de open ogen van de schilder zich 
niet achter het masker, maar erboven. 
 Schaevers verzuimt meermaals om op de 
positie van Nussbaum binnen de eigentijdse 
kunststromingen in te gaan en lijkt die ook 
niet goed in te kunnen schatten. Typerend is 
de passage waarin hij volgend fragment uit 
een brief  van Nussbaum aan zijn ouders 
citeert: ‘Gevoel van treurigheid – dat als een 
wiel over ons gemoed rolt. Maar ondanks 
alles ben ik geen spelbederver en zijn we een 
heel vrolijk gezelschap. Laten we de dingen 
die voor het oog onzichtbaar zijn maar aan 
de moderne schilders overlaten.’ (p. 52) Het 
fragment is interessant omdat eruit blijkt 
dat Nussbaum zichzelf  niet als een ‘moder-
ne’ kunstenaar beschouwde – met ‘de 
moderne schilders’ bedoelde hij vermoede-
lijk de constructivisten en de schilders van 
het Bauhaus. Nochtans maakte Nussbaum 
zelf  deel uit van een stroming – de Nieuwe 
Zakelijkheid – die in het midden van de jaren 
twintig een nieuwe visie op de wereld ont-
wikkelde, en dus ten dele ‘modern‘ kan wor-
den genoemd. Het ware interessant geweest 
om Nussbaums zelfbeeld en zijn visie op de 
‘modernen’ te thematiseren, maar 
Schaevers lijkt zich helemaal niet bewust 
van de paradox. Volgend op dit citaat vraagt 
hij zich namelijk af: ‘Hoe profileert hij 
[Nussbaum] zich nu eigenlijk tegenover de 
modernen in de schilderkunst?’ Schaevers 
neemt Nussbaums gebruik van de term 
‘modernen’ dus gewoon over! 
 Schaevers lijkt zich intensief  te hebben 
beziggehouden met de situatie van Joodse 
kunstenaars in Duitsland en tijdens de emi-
gratie, en het moet gezegd dat hij hun lot 
met veel empathie beschrijft. Toch kunnen 
ook hier kritische kanttekeningen worden 
gemaakt. Meerdere malen komt bijvoor-
beeld de C.V.-Zeitung ter sprake. Het gaat om 
het wijd verbreide weekblad van de 
Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens, een belangrijk gezinsblad in het 
vooroorlogse Duitsland, dat nog tot 1938 
kon verschijnen. Vanaf  1933 was de C.V.-
Zeitung echter een uit tactische en strategi-
sche overwegingen toegelaten publicatieka-
naal voor de Joodse gemeenschap in 
Duitsland. De nazi’s wilden daarmee ener-
zijds kritiek van buitenaf  op het inperken 
van publicatiemogelijkheden voor Joden 
opvangen, maar vooral ook de controle van 

de Joodse pers vereenvoudigen. In feite 
geraakte het blad heel snel volledig geïso-
leerd en kon het bezwaarlijk nog als een deel 
van de Duitse pers worden beschouwd. Het 
is dan ook volstrekt ongepast wanneer de 
auteur uit een artikel in de C.V.-Zeitung van 
Ludwig Meidner over Felix Nussbaum 
citeert (p. 34) en daarbij concludeert: ‘Begin 
1938 wordt Felix Nussbaum in de Duitse 
pers als een Keuls schilder opgevoerd.’ 

Het boek bevat een zeer uitgebreide litera-
tuurlijst, die vooral de imposante breedte 
van Schaevers oriëntering aangeeft. 
Jammer is wel dat voetnoten met bronver-
meldingen volledig ontbreken. Vrijwel ner-
gens krijgt men de mogelijkheid om iets na 
te trekken – alsof  de auteur zich wil wape-
nen tegen critici die hem op een foutje zou-
den kunnen betrappen. Lichtjes irritant is 
bijvoorbeeld dat de auteur een belangrijke 
uitspraak van Nussbaum – ‘Als ik ten onder 
ga, laat mijn schilderijen dan niet dood-
gaan. Toon ze aan de mensen!’ – aan het 
begin van zijn voorwoord citeert en tegelij-
kertijd de authenticiteit ervan in twijfel 
trekt, zonder dat daarover op enige plek in 
het boek verantwoording wordt afgelegd.
 Tot slot verbaast het dat, ondanks de 
omvang van de bibliografie, enkele belang-
rijke bronnen ontbreken. Het artikel Man 
lebt hier wie in der Wüste – Zu jüdischen Exil-
künstlern und ihrer Rezeption van Erik Riedel, 
verschenen in de tentoonstellingscatalogus 
Das Recht des Bildes. Jüdische Perspektiven in 
der modernen Kunst (red. Hans Günter 
Golinski & Sepp Hiekisch-Picard, Bochum, 
2003, pp. 238-245), had niet mogen ont-
breken. Onder meer de volgende opmerking 
van Riedel had Schaevers tot een verdieping 
van de kunsthistorische context kunnen 
aansporen: ‘[…] obwohl seine Bilder aus 
dem Brüsseler Versteck mittlerweile als 
Inbegriff  verfolgter Kunst weltbekannt 
wurden, steht seine Würdigung als 
Protagonist der Neuen Sachlichkeit oder 
des Magischen Realismus noch immer aus.’ 
(p. 243) Voorts ontbreekt het artikel Joodse 
Beeldende Kunstenaars en het Anti-Semitisme 
in België (1940-1945) van Jacques Lust, 
dat in het tijdschrift Bulletin Trimestrielle de 
la Fondation Auschwitz verscheen (nr. 11, 
maart 1986, pp. 9-34) en gebaseerd was op 
een kort tevoren aan de universiteit van 
Gent aanvaarde dissertatie. Het meest ver-
bazing wekt echter de afwezigheid van het 
essay Felix Nussbaum – The Impact of  
Persecution on the Art of  a German-Jewish 
Refugee in Belgium van Dalia Hakker-Blau, 
dat helemaal op Felix Nussbaum is toege-
spitst – het verscheen in de door Dan 
Micham bijeengebrachte en geredigeerde 
bundel Belgium and the Holocaust – Jews, 
Belgians, Germans, die in 1998 in Jeruzalem 
werd gepubliceerd (pp. 457-471). Hakker-
Blau gaat onder meer in op de kleurensym-
boliek in het werk van Nussbaum, maar 
interessant voor Schaevers is vooral dat ze 
gewag maakt van ene Pavel Blau (een fami-
lielid van de auteur?), die Nussbaum na de 
inval van de Duitse troepen in België zou 
hebben geholpen. Die naam komt bij 
Schaevers niet voor.
 Orgelman is een spannend en onderhou-
dend boek. Schaevers weet bij momenten 
een indringend en ontroerend portret te 
schetsen van Nussbaum als chroniqueur 
van de ondergang van het Europese Joden-
dom vanuit zeer persoonlijk perspectief. 
Maar jammer genoeg telt het boek ook tal 
van misplaatste uitsmijters, en vertoont het 
slordigheden en onvolkomenheden die mak-
kelijk voorkomen hadden kunnen worden. 

Mark Schaevers, Orgelman. Felix Nussbaum: 
een schildersleven, verscheen in 2014 bij 
De Bezige Bij, Van Miereveld straat 1, 1071 
DW Amsterdam (020/305.98.10) en 
Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen 
(03/285.72.00) (debezigebij.nl).

Felix Nussbaum

Zelfportret fluitend, 1936. Privéverzameling, Berlijn

Een spannend relaas met irritante trekjes
De Nussbaumbiografie van Mark Schaevers
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              Call for applications for PhDArts,  
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice. 
After being admitted, visual artists and designers can participate in this programme. 
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students 
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for 
application 1 April 2015 and 1 October 2015.

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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YOU DON’T KNOW WHAT’S WHAT UNTIL YOU SUPPORT YOURSELF
YOU GET THE FACE YOU DESERVE
YOU HAVE TO HURT OTHERS TO BE EXTRAORDINARY
YOU MUST BE INTIMATE WITH A TOKEN FEW
YOU MUST DISAGREE WITH AUTHORITY FIGURES
YOU MUST HAVE ONE GRAND PASSION
YOU MUST KNOW WHERE YOU STOP AND THE WORLD BEGINS
YOU NEVER KNOW WHAT PEOPLE REALLY THINK ABOUT YOU
YOU ONLY CAN UNDERSTAND SOMEONE OF YOUR OWN SEX
YOU OWE THE WORLD NOT THE OTHER WAY AROUND
YOU SHOULD TRAVEL LIGHT
YOU SHOULD STUDY AS MUCH AS POSSIBLE
YOUR ACTIONS ARE POINTLESS IF NO ONE NOTICES
YOUR OLDEST FEARS ARE THE WORST ONES       from Truisms, 

Jenny Holzer, 1977–’79

MASTER OF 
FINE ART 

LUCA School  
of Arts –  
Campus 
Sint-Lukas 
Brussels

Call for applications 2015–2016

An intense one-year program — 
Practical and theoretical training in 
an international context

In contemporary art the individual devel-
opment of an artistic position is based on 
a permanent process of critical (self-)
reflection. In order to become a ‘profes-
sional’ artist, students have to learn to 
position themselves critically. This is the 
core of the Master program in Fine Art  
at LUCA Brussels.
 In this course students focus on 
their individual artistic development and 
practice. Based on personal interests 
and aspirations, they work on self-initiat-
ed projects according to professional 
standards. The Fine Art master’s  
studio at LUCA Brussels is not media- 
specific; all major media in the field of con- 
temporary art are supported. Besides  
receiving individual counseling, students 
participate in studio-related theore-
tical seminars.
 

The MFA program also focuses  
on developments and activities within  
the contemporary art scene. Exhibitions 
are visited and discussed; students meet 
with artists, curators and other actors 
within the national and international art 
scene. Through these additional activities 
they develop a critical and reflective 
attitude towards the world of contempo- 
rary art.
 
 Tutors: 
Greet Billet, Frank Castelyns, Luc Coeckelberghs,  
Anne Daems, Aglaia Konrad, Helmut Stallaerts,  
Mitja Tušek, Camiel Van Winkel, Richard Venlet,  
Kris Vleeschouwer 

 Recent guests: 
Guillaume Bijl, Koenraad Dedobbeleer, Mark Geffriaud, 
Melissa Gordon, Joris Kritis, Michael Van Den Abeele, 
More Publishers, Pieternel Vermoortel, Michel François, 
Harald Thys & Jos Degruyter, Valérie Mannaerts, 
Suzanne Van de Ven, Pierre Leguillon …

LUCA Brussels  For more information please 
Paleizenstraat 70  contact our international office: 
1030 Brussels  T +32 2 250 11 14
www.luca-arts.be   wim.aerts@luca-arts.be
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JONATHAN PETROPOULOS

Maart 1945. Het Rode Leger zette zijn mee-
dogenloze Vistula-Oderoffensief  voort, de 
geallieerden rukten vanuit de tegenoverge-
stelde richting op en leverden bij Remagen 
felle strijd om de Rijn over te steken, en alle 
grote steden in Duitsland waren in rokende 
puinhopen veranderd. Nutsvoorzieningen 
waren uitgevallen, transport was uiterst 
moeilijk, zo niet onmogelijk; veel Duitse sol-
daten waren kort daarvoor op gestolen fiet-
sen Nederland ontvlucht. Toch vond er te 
midden van al die chaos en verwoesting iets 
opmerkelijks plaats, of  beter gezegd: er vond 
iets gewoon doorgang. Kunsthandelaars 
gingen door met de handel in werken van 
Emil Nolde en andere expressionisten. De 
vermaarde kunsthandelaar Ferdinand 
Möller had geruime tijd vanuit zijn thuisba-
sis in Berlijn gewerkt, een toevluchtsoord 
voor liefhebbers van moderne kunst, maar 
was in 1943 teruggekeerd naar zijn huis in 
Achter-Pommeren, waar hij de verkoop van 
moderne kunst voortzette. Möller onder-
handelde met zijn evenknie Ludwig Gutbier, 
die de stad München voor de relatief  veilige 
omgeving van landelijk Beieren had inge-
ruild. Op 26 februari had Möller Gutbier in 
een brief  verzocht een aantal moderne doe-
ken naar zijn nieuwe locatie in het oosten te 
sturen: ‘Ik zou je vriendelijk willen vragen 
de kratten naar mij te sturen.’1 Gutbier ant-
woordde op 9 maart 1945 (hun briefwisse-
ling had vertraging opgelopen): ‘Je brief  
van 26 februari kreeg ik gisteren pas […], 
[maar] het is onmogelijk om stukken te ver-
sturen, noch naar Berlijn, noch naar mijn 
klanten voor werk van [Karl Schmidt-] 
Rottluff  en [Erich] Heckel.’ En hij voegde 
eraan toe: ‘De twee andere doeken in mijn 
studeerkamer, van Nolde en [de Zwitserse 
modernist Lothar] Bechstein, heb ik als 
onverkoopbaar aangemerkt. We volgen de 
ontwikkelingen in Berlijn met spanning en 
hopen ook voor jou dat de gebeurtenissen 
spoedig een wending nemen.’ Met andere 
woorden, Gutbier had eindelijk geaccep-
teerd dat de expressionistische werken in 
zijn bezit onder de gegeven omstandigheden 
niet konden worden vervoerd, maar hij 
bleef  hopen dat het tij zou keren. Möller en 
Gutbier hadden hun bedrijf  tot dan toe 
draaiend weten te houden en hun collega’s 
hadden zelfs nog tot eind april 1945, twee 
weken voor de definitieve nederlaag, 
modern werk aan de man weten te brengen. 
Hun vestigingen zaten onder het stof  en het 
puin, er was geen verwarming, maar ze gin-
gen stug door. Ze gebruikten zelfs de officiële 
Reichspost om hun handel te drijven. De 
handelaars leken zich ook niet bovenmatig 
zorgen te maken over vervolging door de 
Gestapo en andere veiligheidsdiensten voor 
handel in kunst die officieel verboden was.
 Een tweede veelzeggende episode draait 
om Max Beckmann, de legendarische kun-
stenaar die Duitsland verliet in juli 1937, 
toen de nazi’s hun dubbelshow in München 
hadden geopend: de Große Deutsche Kunst-
ausstellung, waar officieel toegelaten kunst 
was tentoongesteld, en de Entartete Kunst-
ausstellung, waar modernistische kunst werd 
bespot en belasterd. Beckmann was uitgewe-
ken naar Amsterdam, waar hij een van de 
productiefste fases van zijn leven doormaak-
te. In zijn periode in Nederland maakte hij 
meer dan zevenhonderd schilderijen, veel 
ervan in de oorlogsjaren. Hoewel hij een 
modernist was en met de door de nazi’s ver-
smaadde Weimarrepubliek werd geassoci-
eerd, kon Beckmann na de Nederlandse capi-
tulatie op 15 mei 1940 ongestoord 
doorwerken. Ook wist hij logistieke proble-
men te overwinnen toen verf  en schilderslin-
nen moeilijk te krijgen waren. Hoe deed hij 
dat? Voor de oplossing zorgde zijn goede 
vriend, kunsthistoricus en -handelaar 
Erhard Göpel, die als agent voor Adolf  Hitler 
Nederland en Frankrijk afstroopte op zoek 
naar kunst voor het in Linz geplande 
Führermuseum. Göpel handelde in geroofde 
kunstvoorwerpen en speelde in Frankrijk bij-
voorbeeld een sleutelrol bij de liquidatie van 
de beroemde, uit ongeveer 330 doeken 
bestaande Schlosscollectie. Maar ondanks 
Göpels roofzuchtige praktijken en het feit dat 
hij contacten onderhield met allerlei ongure 
individuen, bleef  Beckmann met hem 

bevriend. Göpel bezorgde brieven over en 
weer tussen de kunstenaar en verschillende 
contactpersonen in Duitsland en vervoerde 
bij gelegenheid ook wel doeken. Hij werd 
tevens door Beckmann geportretteerd. Een 
portret geschilderd in de befaamde 
Hongerwinter van 1944 toont de agent van 
Hitler terwijl hij, klaarblijkelijk in blakende 
gezondheid, met een kunstboek in zijn han-
den in een comfortabele stoel zit. Ook na de 
oorlog onderhielden de twee nog nauwe 
betrekkingen. Nadat Beckmann in 1950 was 
overleden aan een hartaanval, redigeerde 
Göpel diens oorlogsdagboeken. Bovendien 
gaf  hij een reeks boeken uit over de schilder 
– waaronder een catalogue raisonné – die 
goed werden ontvangen. Erhard Göpel en 
diens echtgenote, kunsthistorica Barbara 
Göpel, werden in de naoorlogse periode auto-
riteiten op het gebied van Max Beckmann, 
tijdens het nazibewind overigens niet de 
enige modernistische kunstenaar die met 
plunderaars en misdadigers verkeerde.
 Een derde opmerkelijk voorval vond al 
veel eerder plaats, in februari 1933, en 
betreft een ontwerpwedstrijd voor de nieu-
we Reichsbank in Berlijn. Hitler was op 30 
januari tot Rijkskanselier benoemd en wilde 
met intiatieven op het gebied van architec-
tuur en cultuur meteen zijn regime in de 
verf  zetten. Hij gaf  bankpresident en voor-
malig Rijkskanselier Hans Luther de 
opdracht een wedstrijd uit te schrijven, een 
taak die Luther op zijn beurt toevertrouwde 
aan Heinrich Wolff, het hoofd Vastgoed van 
de Rijksbank. In plaats van een tijdrovende 
open inschrijving op te starten, nodigden 
Wolff  en zijn medecommissieleden dertig 
architecten uit om een ontwerp in te die-
nen. Onder hen bevonden zich de oprichter 
van Bauhaus Walter Gropius en de toenma-
lige directeur van Bauhaus Ludwig Mies 
van der Rohe. Bauhaus, dat als de beroemd-
ste kunstopleiding in Duitsland – of  zelfs de 
wereld – bekendstond, gold als een krachtig 
symbool van de Weimarrepubliek. De 
school was al sinds de oprichting in 1919 
een bron van controverse – ze moest in 
1925 omwille van lokaal verzet van Weimar 
uitwijken naar Dessau en in 1932 om ver-
gelijkbare redenen naar Berlijn – en een 
populair mikpunt van de nazi’s. Toch wer-
den de twee kopstukken uitgenodigd om 
een ontwerp te maken voor Hitlers eerste 
openbare gebouw. Gropius en Mies van der 
Rohe gaven gehoor aan de oproep en lever-
den gedetailleerde schetsen en modellen in. 
Gropius deed zelfs veel meer dan hem was 
gevraagd en voorzag de commissie van 
blauwdrukken, kostenramingen, een filoso-
fisch statement en foto’s van een model.2 
Zonder dit beeld van Walter Gropius, in 
1933 koortsachtig aan het werk aan de 
nieuwe Rijksbank in Berlijn, gedreven door 
de hoop als officieel architect van het Derde 
Rijk te worden erkend, is de cultuurgeschie-
denis van nazi-Duitsland niet compleet.
 Als we de ervaringen van deze modernis-
tische voormannen, en de manier waarop 
ze een plaats zochten in het Derde Rijk in 
ogenschouw nemen, dringt zich een belang-
rijke vraag op: waarom probeerden ze met 
het naziregime tot een vergelijk te komen? 
Het antwoord kent meerdere facetten. 
Mensen zijn complexe wezens die zelden of  
nooit op basis van één enkel motief  hande-
len. Ook zij hebben zich in hun denken laten 
leiden door meerdere factoren: in de eerste 
plaats een verkeerde inschatting van de 
nazi’s en hun doelstellingen; in de tweede 
plaats een onbeteugeld ego, een hoge dunk 
van zichzelf  en de overtuiging dat hun werk 
onmisbaar was voor hun discipline; ten 
derde een sterk ontwikkeld overlevingsin-
stinct – deels een erfenis uit voorbije tijden, 
toen het modernisme heuse cultuuroorlo-
gen uitlokte – gepaard aan alledaags oppor-
tunisme; in de vierde plaats de tegenstrijdi-
ge signalen van de nazileiders zelf, van wie 
sommigen het modernisme omarmden en 
die daarmee het optimisme van deze kop-
stukken uit de cultuursector voedden; en in 
de vijfde plaats de overtuiging dat de intel-
lectuele doelen van modernisme en facisme 
te verenigen waren, dat een nieuwe, beteke-
nisvolle synthese ervan mogelijk was. 
Voordat we dieper ingaan op de culturele 
hoofdfiguren en hun ervaringen kan het 
nuttig zijn die factoren kort de revue te laten 
passeren.

Om de geschiedenis van nazi-Duitsland 
goed te kunnen begrijpen, moeten we besef-
fen dat het regime langzaam maar zeker 
radicaliseerde. De sinistere totalitaire maat-
schappij van 1943, gekenmerkt door de uit-
roeiing van de Europese joden, de geweld-
dadige reactie op dissidente meningen en de 
vrijwel volledige mobilisatie van de bevol-
king als deel van de ‘totale oorlog’, verschil-
de in hoge mate van het Duitsland van 
1933, of  zelfs 1937. Natuurlijk werden ook 
de vroege jaren gekenmerkt door intimida-
tie en geweld, en is antisemitisme altijd ver-
bonden geweest met het nationaalsocialis-
me, maar in het begin koesterden velen de 
hoop op een ‘milder en vriendelijker’ nazire-
gime. Hitlers macht was niet onbeperkt, en 
werd tot augustus 1934 bijvoorbeeld beteu-
geld door president Paul von Hindenburg, 
maar ook door het leger en het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Er was bovendien 
sprake van een aanzienlijke culturele hete-
rogeniteit. De inspanningen van de nazi’s 
tot Gleichschaltung hadden nog geen vrucht 
afgeworpen. Bovendien wilden de meeste 
kunstenaars niets weten van een raciale 
veroveringsoorlog of  massamoord. Hun 
pogingen zich naar het regime te voegen, 
kwamen vooral voort uit misvattingen over 
de aard van het naziregime. Dat wil nog niet 
zeggen dat ze geen antisemieten, felle anti-
communisten, fervente chauvinisten, of  
nationalisten waren. Sommigen waren dat 
allemaal tegelijk. Maar toen ze een plekje in 
het Derde Rijk probeerden te veroveren, 
dachten ze zelden of  nooit na over wat de 
oorlog zou brengen. De modernisten waren 
niet de enigen die Hitler onderschatten. 
Kurt Hahn, de Joodse pedagoog die voordat 
hij naar Schotland emigreerde (waar hij 
onder andere de Gordonstoun School 
oprichtte) hoofd van het internaat Schule 
Schloss Salem aan het Bodenmeer was 
geweest, geloofde aanvankelijk dat rege-
ringsverantwoordelijkheid de nazileiders 
tot matiging van hun standpunten zou 
dwingen; maar volgens de historicus Golo 
Mann ging het daarbij ‘niet om de echte, 
maar een denkbeeldige Hitler in het politie-
ke denken van Hahn’.3

 Hun eigen opgeblazen ego ontnam ze 
vaak het zicht op de realiteit. Sommigen 
beschouwden zichzelf  als een god in een 
soort modernistisch pantheon en werden 
internationaal ook als goden gevierd. Zo 
vormde Gropius in 1938 het stralende mid-
delpunt van een retrospectief  over het 
Bauhaus, georganiseerd door het Museum 
of  Modern Art in New York. Dezelfde status 
had hij ook al in 1930 bekleed, tijdens een 
tentoonstelling over het Bauhaus in 
Cambridge, Massachusetts, georganiseerd 
door een coterie van Harvardstudenten.4 
Veel artistieke kopstukken geloofden dat 
hun werk zo bepalend was voor hun disci-
pline dat het vrijwel onmogelijk zou zijn om 
hen buiten te sluiten. Ze hadden de geschie-
denis van hun vakgebied een andere loop 
gegeven en vertrouwden erop dat ze een 

centrale rol zouden blijven spelen, ook al 
moesten ze daarvoor consessies aan het 
nieuwe regime doen. De triomfen die ze in 
de jaren twintig hadden gevierd – leerstoe-
len, directeursposities, commerciële succes-
sen, beroemdheid – hadden alleen maar 
bijgedragen aan hun zelfgenoegzaamheid. 
Om nog een voorbeeld te noemen: de laatste 
directeur van het Bauhaus, voor het in 
1933 werd gesloten, Ludwig Mies van der 
Rohe, was een stug manspersoon van het 
type ‘onhandelbaar genie’. Hij prefereerde 
de term Baukunst (bouwkunst) boven die 
van Architektur. Jaren nadat hij naar de 
Verenigde Staten was geëmigreerd, was hij 
nog steeds even nors en veeleisend. Over het 
Seagram Building in New York, dat hij 
samen met Philip Johnson had ontworpen, 
schreef  zijn biograaf  Elaine Hochmann dat 
tussen 1954 en 1958 ‘het personeel van 
Seagram de jaloezieën niet mocht sluiten 
omdat de daaruit resulterende wanorde het 
beeld van zijn wolkenkrabber vanaf  de 
straat zou aantasten. Pas met Mies’ dood 
kwam er een eind aan die beperking.’5 
Philip Johnson, die zich maar al te goed 
bewust was van Mies’ opvatting dat kunst 
belangrijker was dan al het andere, en wist 
dat zijn collega het uitzonderlijke talent 
bezat voor iedereen te kunnen ontwerpen, 
liet zich eens grappend ontvallen: ‘Als de 
bare duivel hem een opdracht aanbood, 
nam hij die aan.’6

 Natuurlijk hielden deze iconen van het 
modernisme er rekening mee dat ze in nazi-
Duitsland op problemen zouden stuiten, 
maar hun hele carrière was al stormachtig 
geweest. Voor de Eerste Wereldoorlog 
schopte het publiek herrie op de concerten 
van Stravinsky, en kochten maar weinig 
mensen expressionistische schilderijen. 
Zelfs in de Weimarperiode, toen ‘de outsider 
een insider werd’, om de beroemde woorden 
van historicus Peter Gay aan te halen, 
ondervonden ze in alle windstreken veel 
weerstand, met name op het platteland en 
in provinciesteden.7 Omdat ze eerder al het 
hoofd hadden geboden aan aanvallen op 
hun persoon, kritiek en belediging, ver-
wachtten ze ook in de periode na 1933 kan-
sen te vinden om als kunstenaar te overle-
ven. Het gaat hier om kunstenaars die niet 
Joods waren. De meeste Joodse modernisten 
zagen in dat het onmogelijk zou zijn om in 
nazi-Duitsland een carrière op te bouwen 
en emigreerden om die reden. Die niet-
Joden die een modus vivendi probeerden te 
vinden in nazi-Duitsland, wilden hun posi-
tie niet opgeven, of  afscheid nemen van 
familie of  vrienden. Uiteindelijk vielen bij 
velen uiteindelijk toch de schellen van de 
ogen – vooral bij diegenen die al vooraf-
gaand aan de machtsovername door de 
nazi’s een centrale rol in hun discipline had-
den gespeeld – en groeide langzaam maar 
zeker het besef  dat ze nooit zouden worden 
geaccepteerd. Geconfronteerd met de niet 
aflatende radicalisering van het regime 
hielden velen het eind jaren dertig alsnog 
voor bekeken en verlieten Duitsland, hun 
gezwollen ego en geneigdheid tot opportu-
nisme ten spijt.
 Een andere belangrijke factor die veel 
modernisten motiveerde om een vorm van 
overeenstemming met de nazi’s te vinden, 
was de sympathie die sommige nazileiders 
leken op te brengen voor de doelen die ze 
nastreefden. Een centrale rol in die eerste 
jaren van het Derde Rijk was weggelegd 
voor Joseph Goebbels, de energieke minister 
voor propaganda die zichzelf  neerzette als 
de ‘tsaar van de nazicultuur’. Met zijn 
Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda, dat in maart 1933 in het leven 
werd geroepen, en de oprichting van zijn 
Reichskulturkammer in september van dat-
zelfde jaar (ieder praktiserend kunstenaar 
was verplicht toe te treden tot dit instituut), 
was hij aardig op weg om zijn ambities te 
realiseren. Goebbels’ benoeming tot 
Rijksminister bevatte de bepaling dat hij 
‘bevoegd was voor taken met betrekking tot 
de culturele vorming der natie’, wat een 
gunstig omen leek voor het pro-modernisti-
sche kamp. In het voorjaar van 1933 gaf  
Goebbels de jonge, toen nog onbekende 
architect-ontwerper Albert Speer opdracht 
zijn huis aan de Wannsee in Berlijn te resty-
len. De propagandaminister gaf  zijn goed-
keuring aan Speers keuze voor landschap-

Annelies von Ribbentrop in haar villa te Berlijn-Dahlem, 
voor een schilderij van André Derain, ca. 1934-1936

Foto: Georg Pahl
© Bundesarchiv Koblenz – Bild 102-04328

Kunstenaars onder het Hitlerregime



De Witte Raaf  – 175 / mei – juni 2015 16

pen van Nolde in het interieur. Goebbels’ 
vrouw Magda was zelfs met Speer meege-
gaan naar de Nationalgalerie in Berlijn om 
doeken uit te zoeken, een feit waaruit nog 
meer solidariteit met de kunstenaar sprak.8 
Een kleine tien jaar eerder, tijdens een 
bezoek in 1924 aan het Wallraf-Richartz 
Museum in Keulen, had Goebbels in zijn 
dagboek een ontdekking genoteerd: 
‘Spaanse danser van Nolde. Prachtige kleu-
ren. Een verfijnd dieprood.’9 En op Goebbels 
bureau stond een beeldje (Mann im Sturm) 
van de expressionist Ernst Barlach. In janu-
ari 1936 schreef  Barlach in een brief  aan 
zijn zoon dat hij geloofde dat Goebbels twee 
van zijn beeldjes bezat (het andere zou 
Bettlerin zijn). In 1924 had Goebbels 
enthousiast over een ander beeld van 
Barlach geschreven, Der Berserker (1910, 
ook tentoongesteld in het Wallraf-Richartz 
Museum): hij voelde zich ‘gegrepen door het 
beeld […] De ware geest van het expressio-
nisme! Kernachtigheid verheven tot het 
niveau van grandioze verbeelding.’10 Medio 
1935 bestelde Goebbels een portret bij de 
Berlijnse kunstenaar Leo von König, een 
schilder van adellijke komaf  en lid van de 
Berliner Sezession, die in een nadrukkelijk 
moderne stijl schilderde, en wiens werk 
twee jaar later ten prooi zou vallen aan de 
zuiveringsacties tegen entartete Kunst. 
Goebbels bewonderde het schilderij en 
bestelde er nog een replica van (betaald uit 
de staatskas). Baron von König onderteken-
de zijn brieven aan het ministerie met ‘Heil 
Hitler!’, waaruit blijkt dat ook hij hoopte op 
officiële erkenning.11

 Modernisten konden blijven rekenen op 
gelijkgestemde geesten in de hoogste regio-
nen van de nazistaat en schiepen ruimte om 
hun werk te kunnen maken en exposeren. 
Eind jaren dertig, bijvoorbeeld, gaven minis-
ter van Buitenlandse Zaken Joachim von 
Ribbentrop en zijn vrouw Annelies aan de 
schilder Otto Dix opdracht een portret van 
hun kinderen te maken, ondanks het feit 
dat Dix altijd was geassocieerd met de lin-
kerzijde van het politieke spectrum en zich 
zowel bij expressionisten als aanhangers 
van de Neue Sachlichkeit nadrukkelijk als 
modernist had geprofileerd. In huize 
Ribbentrop hingen werken van Franz 
Radziwill (voormalig lid van de linkse 
Novembergruppe), André Derain (Frans 
fauvist) en Gustave Courbet (leider van de 
Parijse commune en in zijn tijd een radi-
caal).12 Werk van ex-communist en schil-
der van de Nieuwe Zakelijkheid Georg 
Schrimpf, dat ook vertegenwoordigd was in 
de Entartete Kunstausstellung, hing thuis bij 
plaatsvervangend partijleider Rudolf  Hess, 
bij Reichsbauernführer annex Rijksminister 
van Voedsel en Landbouw Richard Walter 
Darré, en bij Bernhard Rust, Rijksminister 
van Wetenschap, Opvoeding en Volks-
onderwijs.13 Ook in het openbaar werd in de 
periode van het Derde Rijk modernistisch 
werk geëxposeerd. Zo werd in februari 1943 
in Wenen een tentoonstelling geopend met 
werk van jonge kunstenaars, waarvan er 
velen in een abstraherende stijl werkten – 
en dat in een tijd waarin het regime aan-
zienlijk was geradicaliseerd en opgeschoven 
in de richting van een ‘totale oorlog’. Nog 
opmerkelijker was dat de expositie mogelijk 
was gemaakt met financiële steun van 
Baldur von Schirach, gouverneur van 
Wenen en voormalig leider van de 
Hitlerjugend. De tentoonstelling Junge Kunst 
im Deutschen Reich deed veel stof  opwaaien 
en werd op bevel van Hitler gesloten, maar 
modernistische elementen bleven tot 1945 
deel uitmaken van het Weense culturele 
leven. Dat het modernisme in de voormalige 
hoofdstad van het Habsburgse Rijk stevige 
voet aan de grond had, blijkt ook uit ten-
toonstellingen van het werk van Gustav 
Klimt en het feit dat de verkoop van werken 
van Egon Schiele in het staatsveilinghuis 
Dorotheum gewoon doorgang vond.
 Modernisten putten ook hoop uit het feit 
dat Mussolini in het fascistische Italië het 
futurisme en andere met de avant-garde 
geassocieerde stromingen omarmde. De 
politieke leiders accepteerden er het moder-
nisme om te voorkomen dat ze zich van cru-
ciale delen van het electoraat zouden ver-
vreemden en om hun positie als ontwikkelde 
elite te legitimeren, niet onbelangrijk na 
jaren van ‘gewelddadigheid en vulgari-
teit’.14 Daar kwam bij dat fascisme en 
modernisme veel grondbeginselen gemeen 
hadden, om te beginnen de ‘mythe van 
nationale regeneratie’. Exponenten van ‘de 
modernistische avant-garde […] stond een 

spirituele revolutie voor ogen, die zich van-
uit de filosofie of  de kunst zou moeten uit-
breiden naar alle sectoren van het leven, de 
politiek incluis’, schreef  historicus Emilio 
Gentile.15 Gentile bracht veel van de door 
Italiaanse modernisten en fascisten gedeel-
de basisprincipes in kaart, waaronder het 
fenomeen van de spirituele revolutie, het 
geloof  in de jeugd als een regeneratieve 
kracht en de verheerlijking van geweld. De 
futuristen hadden daarnaast veel bewonde-
ring voor snelheid en technologie, ze veraf-
schuwden het bolsjewisme en noemden 
zichzelf  publiekelijk nationalisten, zelfs in 
de Duitse pers, en dat tot ver in de jaren der-
tig.16 Al die ideeën konden eenvoudig in 
overeenstemming worden gebracht met de 
Duitse variant van het fascisme. Wat ook 
hielp was dat Mussolini onder invloed van 
zijn minnares, Margherita Sarfatti, het 
Duitse expressionisme had leren waarde-
ren, met name het werk van de leden van 
het kunstenaarscollectief  Die Brücke. Jonge 
Italiaanse fascisten gaven ook blijk van 
enthousiasme voor andere Duitse moder-
nisten. Zo werd het werk in de stijl van de 
Nieuwe Zakelijkheid van Otto Dix in 1933 
in Milaan tentoongesteld.17 Mussolini vond 
dat ook zijn Duitse tegenhangers het moder-
nisme een warm hart moesten toedragen, 
zij het een modernisme met duidelijk onder-
scheiden nationale kenmerken. Omdat de 
nazi’s veel hadden overgenomen van het 
Italiaanse origineel – de Romeinse groet 
(‘Heil Hitler’) en de zwarte uniformen van 
de Squadristi voor de SS, om maar twee 
voorbeelden te noemen – dachten veel 
waarnemers dat fascisten en nazi’s eenzelf-
de soort cultuurpolitiek zouden gaan voe-
ren. Zelfs de Oostenrijkse fascistische leiders 
in Wenen propageerden in die tijd het 
modernisme, ondanks hun nationalisti-
sche, antibolsjewistische en streng katho-
lieke overtuigingen. Bepaalde nazileiders 
zagen wel potentieel voor zo’n gemeen-
schappelijke cultuurpolitiek voor alle fascis-
tische naties, of  op zijn minst een gecoördi-
neerd cultuurbeleid, en nodigden de 
regering-Mussolini in het voorjaar van 
1934 uit voorbeelden van modernistisch 
werk naar Berlijn te sturen.
 De verzoening van fascisme met moder-
nisme werd een internationale trend en is 
de vijfde factor die een sleutelrol speelde bij 
pogingen door kunstenaars om zich te voe-
gen naar de eisen van het regime waaron-
der ze moesten leven en werken. Onder de 
modernisten die waardering konden 
opbrengen voor het fascisme bevinden zich 
onder andere de Franse schrijver Louis-
Ferdinand Céline, de Amerikaanse dichter 
Ezra Pound, de Amerikaanse architect en 
ontwerper Philip Johnson, en de Finse com-
ponist Jean Sibelius. Het streven naar een 
synthese tussen modernisme en, in het 
Duitse geval, nationaalsocialisme, doet in 
menig opzicht denken aan de vraag die lite-
ratuurcriticus Georg Steiner in 1971 stelde 
in zijn essay A Season in Hell:

‘Kunst, intellectuele activiteiten, de ontwikke-
ling van de natuurwetenschappen, ettelijke ken-
nisdomeinen bloeiden op in de onmiddellijke 
nabijheid, zowel in tijd als in ruimte, van bloed-
baden en vernietigingskampen. Juist de struc-
tuur en betekenis van die nabijheid verdient 
onze aandacht. Waarom zijn humanistische 
tradities en gedragspatronen zulke zwakke bar-
rières gebleken in de strijd tegen politieke wreed-
heid? Wierpen ze eigenlijk wel een barrière op, 
of  getuigt het van meer realisme om in de 
humanistische cultuur een nadrukkelijke roep 
om autoritair gezag en wreedheid te zien?’18

Zoals Steiner al schrijft, sluiten bepaalde 
aspecten van het modernisme naadloos aan 
bij de nationaalsocialistische ideologie. De 
synergie tussen die twee nam verschillende 
vormen aan, maar drie elementen spingen 
eruit: het verlangen om de irrationele kant 
van de mens te verkennen en te exploiteren, 
het geloof  dat modernistische culturele vor-
men vooral goed aansloten bij typisch 
Duitse nationale kenmerken en de grote 
waardering voor technologie en machines.
 Veel modernisten en nationaalsocialisten 
geloofden in de kracht van irrationele 
instincten. Een eerdere generatie modernis-
ten had al geprobeerd dionysische krachten 
aan te boren – de wilde, instinctmatige en 
dierlijke aspecten in de mens, die zo’n 
belangrijke rol speelden in de kunst van het 
sublieme (als we Friedrich Nietzsche moeten 
geloven, tenminste). De aantrekkingskracht 
van het neoprimitivisme van Picasso en 

anderen kwam deels voort uit die energie, en 
wat Steiner ‘de charismatische bekoring van 
‘barbaarse vormen’’ noemde. Ook Hitler en 
de zijnen gaven blijk van een grote bedre-
venheid om de aantrekkingskracht van het 
irrationele uit te buiten en zo invloed uit te 
oefenen op hun volgelingen. In Neurenberg 
verloor de argeloze toeschouwer (vaker man 
dan vrouw), omringd door honderdduizen-
den mensen, omgeven door felrode vlaggen 
met zwarte swastika’s, overweldigd door 
onwezenlijke lichteffecten, zich in een enor-
me amorfe massa. De religieuze sfeer van 
het evenement – het ‘verlangen naar het 
transcendente’ – en de hypnotiserende uit-
straling van de dictator bevestigden de toe-
schouwers in die irrationele impulsen. Met 
het in koor gescandeerde ‘Heil Hitler’ en 
andere theatrale effecten zetten de nazi’s een 
soort gesamtkunstwerk neer dat de mensen 
in hun diepste instincten wist te raken. 
Thomas Mann besefte dat toen hij in 1930 
schreef  dat het nationaalsocialisme en het 
expressionisme uit dezelfde ‘wortel’ ontspro-
ten.19 Een aantal modernisten die aanslui-
ting zochten bij de nazi’s – Martin Heidegger, 
Gottfried Benn, en zelfs Albert Speer – stel-
den overeenkomsten vast op het gebied van 
emoties, instincten en diepere levenskrach-
ten. De historicus Richard Wolin omschreef  
de hang van bepaalde intellectuelen naar 
het fascisme in de titel van zijn boek als ‘de 
verleiding van het redeloze’.20

 Een ander argument dat naar voren werd 
gebracht om modernisme en nationaalsoci-
alisme met elkaar te verzoenen, betrof  de 
volksaard. In het domein van de beeldende 
kunst (dat in het Derde Rijk samen met de 
architectuur centraal stond in de discussie 
over het modernisme) waren velen van 
mening dat het expressionisme vooral uit-
drukking gaf  aan specifiek Germaanse 
eigenschappen. De landschappen van Emil 
Nolde, met hun landelijke sfeer en spirituele 
ondertoon, leken een perfecte verbeelding 
van het thema Blut und Boden, dat zo geliefd 
was bij de nationaalsocialisten, of  in ieder 
geval het conservatieve, völkische deel ervan. 
Dat Nolde een enthousiast volgeling van de 
nazi’s was en er bijna om smeekte een bete-
kenisvolle rol in het ‘nieuwe’ Duitsland te 
spelen, is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. 
Ernst Ludwig Kirchner schilderde bergland-
schappen in intens warme, krachtige tonen, 
werk dat een diepere spirituele resonantie 
moest oproepen, en zette vaak boeren en 
herders, alleen in gezelschap van hun die-
ren, op het linnen. De nadruk op de kracht 
van de natuur en de geestdodende effecten 
van de moderne samenleving vormden 
extra schakels tussen het Duitse expressio-
nisme en het nationaalsocialisme. De zwart-
witte blokdruk, een geliefd medium bij 
Duitse expressionisten, greep terug op 
Duitse tradities uit de Middeleeuwen, en de 
gotische stijl herleefde in het werk van kun-
stenaars als Ernst Barlach. Die verwant-
schap tussen middeleeuwse, romantische en 
modernistische beeldtaal vormde een intel-
lectuele onderbouwing voor de hoop die 
velen koesterden op een tolerantere 
Kunstpolitik. Ook het begrip ‘Noords expres-
sionisme’, dat in het begin van de jaren der-
tig in zwang kwam, gaf  uitdrukking aan de 
overtuiging dat expressionisme en natio-

naalsocialisme met elkaar in overeenstem-
ming konden worden gebracht.21

 Duitsers liepen in de twintigste eeuw 
regelmatig voorop met modernistische pro-
jecten, wat Goebbels en trawanten, vanuit 
een meer praktisch oogpunt, de kans bood 
uit een ruime voorraad Duits talent te put-
ten. Goebbels geloofde terecht dat al dat 
vaderlandse talent positief  zou afstralen op 
zijn ministerie en het regime in het alge-
meen. Om die reden probeerde hij de promi-
nenten uit de culturele wereld die over het 
meeste prestige beschikten te mobiliseren. 
De Reichskulturkammer was daarvoor het 
meest geëigende middel. Er waren zeven 
kamers, één voor elke discipline (literatuur, 
journalistiek, radio, theater, muziek, film en 
beeldende kunst), en voor iedere kamer 
moest er een voorzitter en een vice-voorzit-
ter worden gevonden. Daarnaast zou er een 
Reichskultursenat in het leven worden geroe-
pen, waarin Goebbels eveneens gunstelin-
gen kon benoemen. Hij speelde onder meer 
met het idee om regisseur Fritz Lang uit 
Hollywood weg te lokken om voorzitter te 
worden van de Reichsfilmkammer. Hitler en 
hij waren grote bewonderaars van het epos 
Metropolis, waarin Lang het thema van de 
psychologische greep van een leider op de 
massa uitwerkte. De lof  van beide nazikop-
stukken gold vooral de manier waarop de 
regisseur de beweging van mensenmassa’s 
had gecoördineerd. Hoewel Lang in de 
Weimarperiode een hoofdrol had gespeeld 
in de modernistische renaissance, kwam hij 
toch in aanmerking voor de positie. Om die-
zelfde reden wendde Goebbels zich ook tot 
Richard Strauss, die de eerste voorzitter van 
de Reichsmusikkammer werd. Lang beweert 
dat hij in maart 1933 een ontmoeting had 
met Goebbels. In plaats van daarbij op de 
vingers te worden getikt voor het feit dat hij 
‘in Das Testament des Dr. Mabuse nazislogans 
in de mond van een geesteszieke crimineel 
had gelegd’, kreeg hij ‘een leidinggevende 
positie in de Duitse filmwereld’ aangeboden. 
De regisseur ging vanzelfsprekend niet in op 
het aanbod. Later liet hij zich verleiden tot 
mythevorming rond zijn vertrek uit 
Duitsland (het klopt niet dat hij nog dezelfde 
nacht berooid naar Parijs vluchtte, zoals hij 
beweerde), maar de discussies over zijn 
voorzitterschap van de Kamer zijn op zich-
zelf  verhelderend.22

 Goebbels was ook bereid vrede te sluiten 
met Thomas Mann, vurig pleitbezorger van 
de Weimarrepubliek en verklaard tegen-
stander van het nationaalsocialisme. Mann 
had zich in de Eerste Wereldoorlog een goed 
vaderlander betoond, was loyaal aan de 
Duitse keizer en was geen Jood, dus Goebbels 
vertrouwde erop dat hij de schrijver aan 
boord zou kunnen halen.23 Manns boeken, 
zoals de modernistische novelle Der Tod in 
Venedig, waren tijdens de Aktion wider den 
undeutschen Geist [Actie tegen de on-Duitse 
geest] op 10 mei 1933 niet op de brandsta-
pel beland. Het zou een sensatie zijn geweest 
als Thomas Mann het voorzitterschap van 
de Reichsschrifttumskammer op zich had 
genomen. Maar er lagen meer benoemin-
gen in het verschiet en er moesten nog meer 
grootheden worden ingelijfd. Goebbels zou 
Wilhelm Furtwängler, in die tijd algemeen 
beschouwd als de beroemdste dirigent ter 

Poort van het concentratiekamp Buchenwald, ontworpen door Franz Ehrlich (student van het Bauhaus van 1927 
tot 1930) tijdens zijn gevangenschap in het kamp. Centraal in de poort is de bekende slogan ‘Jedem das Seine’ 

aangebracht. Foto: Peter Hansen / verzameling Gedenkstätte Buchenwald
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wereld, dwingen zijn positie aan te houden 
bij de Berliner Philharmoniker, waarover 
Goebbels de scepter zwaaide. Hij benoemde 
Furtwängler ook tot vice-voorzitter onder 
Strauss van de Reichsmusikkammer. En mis-
schien zou hij er zelfs in slagen Marlene 
Dietrich weg te lokken uit Hollywood…
 Technologie was een andere passie die 
modernisten en nazi’s met elkaar deelden. 
Het zou een onverantwoorde versimpeling 
zijn om enthousiasme voor techniek gelijk te 
schakelen met moderniteit, en dat vervol-
gens gelijk te schakelen met modernisme. De 
verbanden zijn veel complexer en ongrijp-
baarder. Toch appelleerde de esthetiek van 
machines aan de belangstelling van talloze 
modernisten, vooral die met een in vergelij-
king tot de expressionisten meer rationalisti-
sche benadering. Machines waren een gelief-
de metafoor, bijvoorbeeld bij Le Corbusier, die 
het bekende credo huldigde dat ‘een huis een 
machine [is] om in te leven.’ Kurt Weill en 
Paul Hindemith verwerkten technologie op 
hun manier in de opera Der Lindberghflug 
(1929), wat hen bovendien in staat stelde 
mythes te verkennen over de Verenigde 
Staten, een land dat als een typisch symbool 
van de moderniteit gold.24 Technologie 
maakte ook deel uit van het typische palet 
van modernistische architecten, die vooral 
sobere, gestroomlijnde ontwerpen maakten 
en machinaal geproduceerde materialen als 
glas, beton en staal gebruikten. Die architec-
turale stijl was wijdverbreid in het Derde 
Rijk. In de Weimar periode werkten moder-
nisten ook in de verschillende domeinen van 
de industriële vormgeving, die Pierre 
Bourdieu later – niet gespeend van enig sar-
casme – ‘de verboden kunsten’ zou noemen 
en waarmee hij onder andere minder beken-
de domeinen als grafisch ontwerp, reclame 
en fotografie bedoelde.25 Die kunstvormen 
kregen minder aandacht dan de traditionele 
genres en de beoefenaars ervan stonden niet 
in de schijnwerpers, en werkten vaak in 
teamverband, waardoor ze in de periode van 
het Derde Rijk gewoon konden doorgaan. De 
grafisch ontwerpers van het tijdschrift Die 
Neue Linie, bijvoorbeeld, dat in Leipzig ver-
scheen, gingen door met progressieve ont-
werptechnieken tot het tijdschrift in 1943 
ophield te bestaan.26 Ook Christian Dell, 
Werkmeister van het Bauhaus, ontwerper 
van strak gelijnde lampen in modernistische 
stijl, zette zijn activiteiten op het vlak van het 
industriële ontwerp gewoon voort in de nazi-
periode. En Herbert Bayer, vooral bekend om 
zijn beeldmateriaal voor Bauhaus en later 
om de skiposters van Aspen, verzorgde het 
grafisch ontwerp voor een propagandistische 
tentoonstelling die de nazi’s in 1934 organi-
seerden, en werkte halverwege de jaren der-
tig ook mee aan een brochure die ‘mensen 
van over de gehele wereld ertoe moest verlei-
den de prestaties van de Führer te komen 
bewonderen.’27 Ondanks het feit dat de 
meeste van deze ontwerpers verhoudingsge-
wijs weinig publiciteit kregen, waren ze 
belangrijk voor de cultuur van het Derde 
Rijk.
 Modernisten probeerden dus vaak tot een 
vorm van overeenstemming met het natio-
naalsocialistische regime te komen, niet 
alleen uit persoonlijke, maar ook uit ideolo-
gische overwegingen. Toch waren er ook 
modernisten die oprecht tegen Hitler waren 
en besloten te emigreren. De Duitse emi-
grantengemeenschap tijdens het Derde Rijk 
was de grootste verzameling cultureel talent 
die ooit een land de rug toekeerde. Het feit 
dat een breed scala aan prominenten uit de 
culturele wereld, die in een modernistische 
traditie geschoold waren of  werkten, een 
plek probeerde te veroveren in het Derde 
Rijk, werd echter lange tijd naar de achter-
grond gedrongen door het beeld van recht-
schapen emigrés. Tot die eerste groep 
behoorden niet alleen Walter Gropius, Paul 
Hindemith, Gottfried Benn, Ernst Barlach, 
Emil Nolde, Richard Strauss, Gustaf  
Gründgens, Leni Riefenstahl, Arno Breker 
en Albert Speer, maar ook Ludwig Mies van 
der Rohe, Wilhelm Furtwängler, Carl Orff, 
Werner Egk, Herbert von Karajan, Martin 
Heidegger, Gerhart Hauptmann en Ernst 
Jünger. En dat is geen uitputtende lijst. 
Hoewel het belangrijk is om onderscheid te 
maken en te erkennen dat er soms grote ver-
schillen bestaan tussen deze hoofdrolspelers 
uit de Duitse cultuur, niet in de laatste plaats 
in hun verhouding ten opzichte van het 
modernisme, deelden ze allemaal de overtui-
ging dat hun werk een waardevolle aan-
winst zou zijn voor het nieuwe Duitsland.
 Sommige van die modernisten handelden 

juist vanuit die overtuiging en bereikten, 
door de stijl van hun werk aan te passen, 
een hoogtepunt in hun artistieke loopbaan. 
Sprekende voorbeelden zijn Albert Speer en 
Leni Riefenstahl, beiden opgeleid in de 
modernistische traditie. Anderen gingen 
nog verder in hun aanpassing aan het regi-
me en de mate waarin ze aan de ‘behoeften’ 
van het Derde Rijk tegemoet wilden komen. 
Fritz Ertl bijvoorbeeld, een van de ongeveer 
1.300 studenten die tussen 1928 en 1931 
de opleiding aan het Bauhaus in Dessau 
volgden, werd officier bij de Waffen-SS en 
was als planoloog verbonden aan het ver-
nietigingskamp Auschwitz.28 Ertl is natuur-
lijk een extreem voorbeeld. De meeste 
modernisten probeerden een modus vivendi 
te vinden met minder schadelijke gevolgen. 
Zoals ik eerder al schreef  waren dit soort 
pogingen om een vorm van overeenstem-
ming te vinden, talrijker in de beginjaren 
van het Derde Rijk. Zo werd een petitie in 
augustus 1934 ter ondersteuning van 
Hitler om Paul von Hindenburg als staats-
hoofd op te volgen nog getekend door een 
groot aantal prominenten uit het culturele 
leven, waaronder Ludwig Mies van der 
Rohe, Wilhelm Furtwängler, Richard 
Strauss, Emil Nolde, Erich Heckel en Ernst 
Barlach. Toegegeven, in sommige gevallen 
werden die handtekeningen verkregen door 
de kunstenaar in kwestie onder druk te zet-
ten, maar hun inschikkelijkheid getuigde 
niettemin van het verlangen om tot een 
vorm van vreedzame coëxistentie met het 
naziregime te komen.
 Andere modernistische pennenvruchten 
zijn problematischer. Ernst Ludwig Kirchner, 
een van de grondleggers van Die Brücke, en 
een pionier van het Duitse expressionisme, 
gaf  toe aan de druk om zijn lidmaatschap 
van de Preußische Akademie der Künste op te 
zeggen en stuurde de directiesecretaris van 
de Kunstacademie het volgende antwoord:

‘Ik heb persoonlijk nooit enig voordeel genoten 
van het lidmaatschap. In plaats daarvan heb ik 
geprobeerd het instituut eer te bewijzen door 
altijd mijn beste werk voor exposities beschik-
baar te stellen. Al ruim dertig jaar heb ik me via 
mijn werk ingespannen voor een nieuwe, krach-
tige en authentieke Duitse kunst, en dat zal ik 
blijven doen zolang ik leef. Ik ben Jood noch soci-
aaldemocraat, was op generlei andere wijze 
politiek actief, en heb in het algemeen een gerust 
geweten. Ik wacht daarom geduldig af  wat de 
nieuwe regering doet met betrekking tot de 
Academie en laat de kwestie van mijn lidmaat-
schap met vertrouwen aan u over.’29

De Pruisische Kunstacademie schoof  het 
besluit over Kirchner voor zich uit, net zoals 
ze dat deed met haar besluiten over Ludwig 
Mies van der Rohe en beeldhouwer Rudolf  
Belling. Alle drie probeerden een modus 
vivendi met het nazibewind te vinden. Zoals 
de schilder Max Pechstein over Belling zei: 
‘hij maakt de gekste sprongen, als een zalm 
probeert hij keer op keer tegen de stroom in 
te zwemmen en hogerop te komen, maar 
vooralsnog zonder succes.’30 Toch werden 
ze alle drie in 1937 als lid van de Academie 
geroyeerd. Natuurlijk waren zij niet de eni-
gen die het openlijk betreurden dat ze geen 
rol in het nieuwe Rijk konden spelen. In juli 
1937 schreef  de architect Bruno Paul: ‘Ik 
zou nog willen benadrukken hoezeer ik het 
heb betreurd, en nog steeds betreur, dat ik 
niet in de gelegenheid ben geweest mijn uit-
gebreide kennis en ervaring op het gebied 
[…] van de kunst […] in te zetten voor de 
nationaalsocialistische principes.’31

 De offers die veel modernisten hebben 
gebracht en het leed dat ze hebben door-
staan, met name tijdens de oorlog, mogen 
niet worden onderschat. Max Pechstein 
ging uit vissen om wat te eten te hebben en 
voormalig Werkmeister van het Bauhaus 
Oskar Schlemmer schilderde camouflage 
voor de Luftwaffe en werkte aansluitend in 
een verffabriek in Wuppertal.32 De aan het 
Bauhaus opgeleide architect, graficus en 
ontwerper Franz Ehrlich, die bij Wassily 
Kandinsky, Paul Klee en Lázló Moholy-Nagy 
had gestudeerd, ontwierp in 1938 de hek-
ken voor het concentratiekamp Buchenwald, 
waar hij sinds 1935 gevangen zat – ontbe-
ringen van een geheel ander gehalte. Ehrlich 
gaf  de inscriptie ‘Jedem das seine’ [‘Ieder het 
zijne’] in het toegangshek op zo’n manier 
vorm dat de invloed van het Bauhaus onmid-
dellijk opviel.33 Een aantal prominenten uit 
de culturele wereld die zich teweerstelden 
tegen het regime, moest dat verzet met de 
dood bekopen; onder hen bevonden zich 

schrijver Erich Mühsam (1878-1934), jour-
nalist Carl von Ossietzky (1889-1938), film-
regisseur Herbert Selpin (1904-1942) en 
pianist Karlrobert Kreiten (1916-1943). 
Joden liepen altijd gevaar, zoals blijkt uit het 
tragische lot van modernistische schilders 
als Felix Nussbaum (1904-1944), Ignaz 
Kaufmann (1885-1941) en Charlotte 
Salomon (1917-1943).
 Maar dat is slechts een deel van het ver-
haal…
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ART AFFAIRS
15/06–31/08 (open op afspraak)

SUMMER SHOW: A VARIETY
27/05–31/05

AMSTERDAM ART FAIR
herman de vries, solo

GALERIE ONRUST 
t/m 13/06
curator: Rudi Fuchs

IDYLLEN
Arnulf Rainer

27/05–31/05
Kunsthal Citroën, Stadionplein

AMSTERDAM ART FAIR
Han Schuil

22/05–30/08
Cobra Museum, Amstelveen

ÜBERMALER ARNULF RAINER
OPENING 20/06
Cobra Museum, Amstelveen

DOULIANA
Derk Thijs in dialoog met 
de museumcollectie

WILLEM BAARS 
PROJECTS
06/06–27/06 

FIRST CHOICE
meesterwerken uit de periode 1960–1980,
met onder meer: Andy Warhol, Walter
Leblanc, Ad Dekkers, Edward Kienholz
en Günther Förg.

27/05-31/05

AMSTERDAM ART FAIR [BOOTH NR. 5]
Morgan Betz, Emo Verkerk,
Ido Vunderink, Rob Birza,
Joost van den Toorn

GALERIE VAN GELDER
12/05–27/06 
in GvG 

C'EST LA VIE!
Sylvie Fleury

12/05–27/06 
in AP 

HANDS & FABRICS
Elvire Bonduelle, Klaas Kloosterboer,
Olivier Mosset, Wjm Kok, Kareem Lofty

07/07–01/08 
in GvG 

AGAIN
Ansuya Blom, Nicolas Chardon, 
Elvire Bonduelle, Voebe de Gruyter,
Kristján Gudmundsson, Sigurdur 
Gudmundsson, Klaas Kloosterboer, 
Wjm Kok, Jaap Kroneman, Kareem 
Lofty, Steel Stillman, 
Marijke van Warmerdam, 
Louwrien Wijers

SLEWE GALLERY
16/05–20/06

NEW WORKS
Alan Charlton

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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STEVEN HUMBLET

Flashbulb Memories, Ash Grey Prophecies, zo 
luidt de titel van de tentoonstelling van de 
Belgische fotograaf  Geert Goiris (°1971) in 
het Amsterdamse Foam, zijn eerste solo op 
Nederlandse bodem. Het klinkt niet bepaald 
lichtvoetig: de voorspelde toekomst is 
asgrauw, het verleden niet meer dan een 
harde flits in het donker. Een analyse in twee 
bewegingen.

1. 

De tentoonstelling beslaat vier ruimtes. In 
de eerste drie worden in totaal dertien foto’s 
gepresenteerd: zes in de eerste, vier in de 
tweede en drie op de hoger gelegen over-
loop. In de laatste verduisterde zaal, op de 
eerste verdieping, wordt een enkele diapro-
jectie van 48 beelden getoond. 
 De foto’s in de eerste drie zalen zijn groot 
tot zeer groot afgedrukt. Meestal zitten ze in 
een lijst, twee zijn onmiddellijk, zonder 
beschermend omhulsel, op de muur geplakt. 
Alle foto’s worden titelloos gepresenteerd 
(wie de titel en datum van opname wenst te 
weten, kan een tekstvel aan de ingang van de 
tentoonstellingsruimte raadplegen, maar 
veel wijzer word je daar niet van – de titels 
zijn ofwel te abstract ofwel te letterlijk, ze ope-
nen geen verhelderend, verrassend of  ont-
hullend perspectief  op de beelden). Een foto 
van een vrachtvliegtuig met opengeklapte 
neus en de snuiten van twee kleinere vlieg-
tuigen die worden (af)geladen, heet Matta #1 
(Beluga), een ander, vreemd en veelkeurig 
beeld van een ondergrondse grot heeft dan 
weer simpelweg Subterrain als titel. Vermits 
de titels geen enkel houvast bieden, wordt de 
kijker gedwongen zich te richten op wat de 
beelden zelf  te zien geven. Zijn concentratie 
op de foto’s wordt daarenboven versterkt 
door enkele ruimtelijke ingrepen. Zo is er een 
muur geplaatst voor het venster dat in de eer-
ste zaal uitkijkt op de wintertuin en is er in de 
tweede zaal een scheidingsmuur toegevoegd, 
zodat de ruimte in tweeën wordt verdeeld en 
een doorgang rechts aan het oog wordt ont-
trokken. De tentoonstellingsruimte wordt zo 
tot een gesloten wereld herschapen die enkel 
uit fotografische beelden bestaat (nergens 
een zicht op een buiten dat niet bemiddeld is 
door het fotografisch apparaat).
 De meeste beelden maken een bevreem-
dende, onrustwekkende indruk. In de eerste 
zaal treffen we onder meer een bizar ver-
vormde cactus aan – het lijkt wel een reus-
achtig insect – een foto van zogenaamde 
mammatuswolken (een weerfenomeen dat 
optreedt na een extreem zware onweersbui), 
een landschap in onechte kleuren en een 
beeld dat de onrustige kruin van een palm-
boom te zien geeft. Het meest beklemmende 
beeld toont een dode vogel (pootjes omhoog) 
die op een krantenfoto ligt van rouwende 
betogers na een aanslag, hun handpalmen 
en neuzen tegen een raam aangedrukt. In de 
tweede zaal volgen onder meer een opname 
van een betonnen kerkinterieur – een spits 
toelopende tunnel met de aanzuigkracht 
van een vortex – en een portret met een 
opnametijd van twaalf  minuten, terwijl de 
derde zaal – de overloop – het wellicht meest 
bizarre beeld bevat: een lege, beeldloze licht-
bak (stralend inhoudsloos licht).
 De beelden worden in een dwingend tra-
ject ondergebracht. Dat gebeurt niet enkel 
door tussen de ruimtes slechts één doorgang 
te voorzien, maar ook door de visuele nieuws-
gierigheid naar de aangrenzende ruimte te 
prikkelen. Het beeld dat ons van de eerste 
naar de tweede zaal lokt, is de door de door-
gang ingelijste opname van het betonnen 
kerkinterieur. Aan het begin van de overloop, 
bovenaan de trap, trekt de lege lichtbak onze 
aandacht. (Deze lastige ruimte – te smal om 
er werkelijk iets te kunnen tonen, te aanwe-
zig om zomaar ongebruikt te laten – wordt in 
de meeste tentoonstellingen van het FOAM 
stiefmoederlijk behandeld: het is doorgaans 
de plaats waar men de catalogus kan raad-
plegen of  een video met een gesprek met de 
kunstenaar/fotograaf  kan bekijken, maar 
maakt nu integraal deel uit van de tentoon-
stelling.) Op het einde van de entresol kon-
digt een beeld in klein formaat van een strak-
ke bundel licht, toepasselijk Beam getiteld en 

gemonteerd op een lichtbak, de overgang 
naar de projectieruimte aan.
 In die laatste ruimte bereikt het naargees-
tige karakter van de beelden een hoogte-
punt. We zien vreemde, prismatisch gekleur-
de wolkenpartijen, een landschap met twee 
zonnen, een in plastic gegoten 3D-kopie van 
het hoofd van de fotograaf, nachtelijke en 
angstaanjagende winterlandschappen, 
woningen getroffen door een of  andere cala-
miteit, een tafel met kippenpoten en ander 
onappetijtelijks, de restanten van een ver-
brand stuk bos, vallende of  al gevallen licha-
men (telkens zo stijf  als een plank), een 
jonge zwarte vrouw met een wit oplichtend 
mondmasker op de vlucht (dat suggereert 
althans het intrigerende benenspel, één 
been strak, het andere hoekig naar binnen 
gebogen: een voortijlend lichaam dat plots 
stilstaat en achteromkijkt…), een (zelfdes-
tructieve) man die drie sigaretten tegelijk 
rookt… Een handvol beelden – waaronder 
een weids en open landschap en een koppel 
dat aan het begin staat van wat een omhel-
zing zou kunnen worden – temperen de 
zwaarmoedige toon van de projectie, maar 
kunnen niet verhinderen dat het geheel een 
erg unheimliche indruk nalaat. De donkerte 
in de zwart-witbeelden, de koude, onechte 
kleuren en droomachtige vormen in de 
nachtelijke winteropnames, de bizarre weer-
fenomenen, de kaduke huizen, alles werkt 
samen om een desastreuze wereld te evoce-
ren. De snelle opeenvolging van de beelden 
– elk beeld is maar vijf  seconden zichtbaar – 
gunt de toeschouwer nauwelijks een rust-
pauze en versterkt de emotionele impact.
 De situering van de projectieruimte aan 
het einde van het parcours, het opdrijven 
van het aantal beelden in die ruimte en het 
feit dat de toeschouwer er het langst ver-
toeft, suggereren dat deze zaal als het orgel-

punt van de tentoonstelling moet worden 
gezien. Zo bevestigt de tentoonstelling de 
interpretatie van Goiris’ beeldwereld als een 
post- of  pre-apocalyptisch visioen: de geflits-
te herinneringen en asgrauwe voorspellin-
gen waar de titel reeds naar verwees.

2.

Toch wordt ook een andere lezing mogelijk 
wanneer we onze aandacht terug op de eerste 
drie ruimtes concentreren, en ons tegen de 
onontkoombare tred naar de projectieruimte 
‘teweerstellen’. In de eerste drie zalen beslist 
de bezoeker immers zelf  hoeveel tijd hij aan 
elk beeld spendeert, waardoor zijn reactie 
minder instinctief, minder visceraal wordt. 
Door de manier waarop de beelden tegen de 
wand geschikt worden – met meer ruimte 
ertussen – en ze met elkaar (en de kijker) in 
dialoog treden, wordt een afstandelijkere en 
complexere kijkervaring gegenereerd.
 Zo valt in de eerste zaal al meteen op dat 
alle foto’s (op één na) natuuropnames zijn. 
De landschappen en natuurdetails – één 
beeld toont een zaadbol van een paarden-
bloem in het donker waarbij enkel de zaad-
jes puntig oplichten – geven echter ook een 
wat eigenaardig, verwarrend, ongezien 
beeld van de natuur. Dat effect wordt op ver-
schillende manieren verkregen, maar wat 
telkens terugkeert is de rol van eenvoudige 
fotografische manipulaties. Deze bewerking 
gebeurt niet later, tijdens de (digitale) post-
productie, maar tijdens de opname zelf. 
Verschillende technische parameters (of  
eigenschappen) van het fotografisch beeld 
worden beproefd. De cactus wordt een spin 
door het innemen van een specifiek stand-
punt, de kruin van de palmboom wordt 
geanimeerd en de zaadbol geëlektriseerd 

door te spelen met het diafragma. De duize-
lingwekkende vortex in de foto van het 
betonnen kerkinterieur ontstaat door de 
combinatie van een loodrecht standpunt 
met een extreem groot formaat. Het daarte-
genover hangende portret exploreert het 
effect van de tijd in een fotografisch beeld. 
Het tweede beeld op de entresol speelt dan 
weer met de eigenschappen van de drager. 
Het toont een berglandschap doorsneden 
door een (bevroren?) rivier. Het wit van de 
rivier bevat geen enkele informatie, zodat 
het dunne papier op die plaats de korrelige 
structuur van de onderliggende drager (de 
tentoonstellingsmuur) laat doorscheme-
ren, een effect dat nog verhevigd wordt door 
het strijklicht van de vlak erbij geplaatste 
lege lichtbak (beeld en drager zijn hier tege-
lijkertijd één en van elkaar gescheiden). Bij 
nader inzien bevat ook de diaprojectie beel-
den die een specifiek ‘fotografisch affect’ 
centraal stellen. Slechts één voorbeeld: een 
dia toont het geblutste koetswerk van een 
auto. De foto is (lang) na de drieste hagelbui 
gemaakt, maar door de combinatie van 
standpunt, belichting en een orthochroma-
tische film lijkt het alsof  de bui nog steeds 
bezig is en we het moment van de impact 
zelf  te zien krijgen. Het metalen koetswerk 
wordt hier tot een strak gespannen huid, die 
feilloos de impact van de inslaande hagel-
bollen registreert.
 De tentoonstelling laat zich dus met ande-
re woorden óók lezen als een compacte (en 
zeker niet exhaustieve) demonstratie van 
verschillende fotografische strategieën om de 
wereld via het fotografisch apparaat te 
beheksen. Geert Goiris beperkt zich overi-
gens niet tot de simpele ingrepen die mogelijk 
gemaakt worden door het apparaat (via 
scherpstelling, belichtingstijd, kadrering…), 
maar ontleent ook stilistische conventies aan 
diverse fotografische praktijken (de objectie-
ve, documentaire registratie in de foto’s van 
de mammatuswolken en de cactus, enscene-
ring in de portretten, en het tableau vivant in 
het beeld met vogel en krant).
 Zo ontstaat de mogelijkheid van een ander 
perspectief  op dit werk. Deze beelden gaan 
evenzeer over de fotografie zelf  (het zijn 
meta-foto’s), ze gaan over het verlangen om 
te zien, dat aan de basis ligt van elke fotogra-
fische act (het verlangen om de wereld te 
verzamelen, de meest buitenissige verschijn-
selen eerst), maar ook over de nieuwsgierig-
heid naar wat het fotografisch apparaat doet 
met de wereld. Alles, ook de gesloten ruimte 
waarin de beelden gepresenteerd worden, 
helpt nu mee om de fotografische registratie 
tot een verbijsterende beleving te maken – 
het gaat daarbij minder over wat de foto 
toont, dan om het opwekken van verwonde-
ring (verbijstering) over wat het apparaat 
kan. In die zin sluit Geert Goiris’ werk aan bij 
een oude en eerbiedwaardige traditie in de 
fotografie, die teruggaat tot de wilde experi-
menten van de fotografische pioniers uit de 
negentiende eeuw. Net zoals deze vroege 
fotografen weigert Goiris zich op te sluiten in 
een eenduidige benadering van fotografie en 
bevraagt hij op een speelse en inventieve 
manier de potentie van dat vreemde appa-
raat. En net zoals zij, springt hij moeiteloos 
van de ene naar de andere beeldpraktijk: 
van wetenschappelijke fotografie over por-
tretfotografie en landschapsfotografie tot 
geënsceneerde stillevens. Alles is mogelijk. 
Het is precies deze virtuoze (en ook wel wat 
rusteloze) speelsheid die het werk zijn licht-
heid geeft en verhindert dat het wegzinkt in 
zwaarmoedigheid. Deze beelden beroeren 
niet (alleen) door hun zwaarte, maar ook 
(en vooral) door hun vermogen ons anders 
te laten kijken, te laten ervaren.

Geert Goiris, Flashbulb Memories, Ash Grey 
Prophecies, tot 24 mei in Foam, Keizersgracht 
609, 1017 DS Amsterdam (020/551.65.00; 
foam.org). Op basis van de beelden uit de 
diaprojectie in de tentoonstelling werd 
tevens het boek Geert Goiris. Prophet gerea-
liseerd, uitgegeven door ROMA Publications, 
Amsterdam (romapublications.org). 

Van 12 maart tot 18 april stelde Geert Goiris 
tentoon in Galerie Catherine Bastide (Regent-
schaps straat 67, 1000 Brussel, 02/646.29.71, 
catherinebastide.com), die zijn werk in België 
vertegenwoordigt.

Geert Goiris

Flashbulb Memories, Ash Grey Prophecies, tentoonstelling Foam, Amsterdam (zaal 1)
foto: Christian van de Kooy (© Christian van de Kooy / Foam, 2015)

Geert Goiris

Geert Goiris

Flashbulb Memories, Ash Grey Prophecies, tentoonstelling Foam, Amsterdam (zaal 3)
foto: Christian van de Kooy (© Christian van de Kooy / Foam, 2015)
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 6 rue St-Georges: Sterling Ruby ECLPSE 
  until 23 May

  George Condo Works on Paper 
  29 May – 11 July

 107 rue St-Georges: Sterling Ruby SCALES

  until 23 May

  Jacob Kassay HIJK 
  29 May – 11 July

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



Ondertussen

een even subtiele als belangrijke rol speelt. Sinds 1985 werkt 
David Chipperfield Architects (DCA) wereldwijd aan talloze 
projecten. DCA’s portfolio bevat een groot aantal musea, 
waaronder het Anchorage Museum at Rasmussen Center 
(2003-2009) in Alaska, het Literaturmuseum der Moderne 
in Marbach am Neckar (2002-2006), het Saint Louis Art 
Museum in Missouri (2005-2013) en het Museo Jumex in 
Mexico City (2009-2013). In Nederland ontwierp Chipperfield 
‘The Jewel’ in Almere (2006). De Sikkensprijs is een van de 
oudste private cultuurprijzen in Nederland en kent winnaars 
als Gerrit Rietveld, Le Corbusier, Donald Judd, HEMA en 
Bridget Riley. Allen werden gelauwerd voor hun baanbreken-
de werk op het gebied van kleur(toepassing). David 
Chipperfield is de 36e winnaar. (sikkensfoundation.org)

Jennifer Tee ontvangt Cobra Kunstprijs. Jennifer Tee 
(°1973) is de laureaat van de zesde Cobra Kunstprijs 
Amstelveen. De jury onder leiding van Saskia van Kampen 
apprecieert het ‘multitalent’ van de kunstenaar, die ‘zich 
met schijnbaar even groot gemak stort op het maken van 
een diepzinnige choreografie als een omvangrijke hang-
sculptuur.’ Met deze prijs willen het museum en de gemeen-
te Amstelveen de waarden van de Cobra-beweging in relatie 
tot de hedendaagse kunstpraktijk onder de aandacht bren-
gen: experiment, engagement en interdisciplinariteit. Aan 
de prijs is een bedrag van € 10.000 verbonden, een soloten-
toonstelling in het Cobra Museum en een publicatie. Eerdere 
winnaars waren Joost Conijn, Johannes Schwartz, Gijs 
Frieling, Nathaniel Mellors en Metahaven. (teeteetee.nl en 
cobraprijsamstelveen.nl)

Wissels
Chris Dercon verruilt Tate Modern voor Berlijnse 
Volksbühne. In 2017 komt Chris Dercon, sinds 2011 
directeur van Tate Modern in Londen, aan het hoofd te 
staan van het Berlijnse theater de Volksbühne. Zowel in 
Groot-Brittannië als in Duitsland leidt dat tot nogal wat 
commentaar in de pers. Ook al staat het er los van, de aan-
kondiging van Dercons ontslag volgt amper een maand na 
dat van de directeur van Tate Britain, Penelope Curtis, die 
het kleine Calouste Gulbenkian Museum in Portugal gaat 
leiden. De Britse pers laat zich kritisch uit over de mogelijke 
rol in deze career moves van Nicolas Serota, die al bijna der-
tig jaar directeur is van de ‘Tate art museums and galleries’. 
Vooral het vertrek van Dercon wordt als een groot verlies 
gezien. In Berlijn zien sommigen de Belg echter liever niet 
komen. Het aanstellen van iemand uit de beeldendekunst-

wereld als directeur van een theaterhuis wordt als een mis-
cast gezien. Het is niet verwonderlijk dat Dercon voor zijn 
nieuwe functie met een discours komt aanzetten over inter-
disciplinariteit. Gepaard daaraan wil hij aandacht besteden 
aan de integratie van sociale en culturele infrastructuur. 
Dercon, die zowel theater als kunstgeschiedenis studeerde, 
maakte in het begin van zijn loopbaan cultuurprogram-
ma’s voor de Vlaamse televisie en was medewerker van de 
krant De Standaard. In 1988 werd hij directeur van P.S.1 in 
New York, twee jaar later verhuisde hij naar het kunstcen-
trum Witte de With en in 1996 werd hij directeur van het 
Museum Boijmans Van Beuningen. Van 2003 tot 2011 
leidde hij het Haus der Kunst in München, waar hij behalve 
beeldende kunst ook design, architectuur, fotografie, film en 
mode in het tentoonstellingsprogramma opnam.

Antony Hudek wordt nieuwe directeur van Objectif  
Exhibitions. Hij zal aantreden op 1 juli. Antony Hudek 
(°1976, Genève) is sinds maart 2014 curator en adjunct-
directeur van Raven Row, een vzw voor hedendaagse kunst 
in Londen, en is medeoprichter en directeur van Occasional 
Papers, een onafhankelijke uitgever van betaalbare boeken 
rond kunst en ontwerp. In het verleden was Hudek onder-
zoekscurator bij Tate Liverpool en hoofddocent aan de John 
Moores University te Liverpool, waar hij het Exhibition 
Research Centre oprichtte. Hudek volgt Chris Fitzpatrick op, 
die sinds 2012 het roer in handen had en nu directeur is 
van Kunstverein München. (objectif-exhibitions.org)

Nieuwe Vide stelt Lennard Dost aan als artistiek 
directeur. Op 1 mei is Lennard Dost aangetreden als nieu-
we artistiek directeur van de Haarlemse kunstruimte 
Nieuwe Vide Art Space en Studio’s. Hij moet op zoek gaan 
naar een dialoog met andere (kunst)disciplines. Een andere 
opdracht bestaat in het verstevigen van de locatie op het 
Nieuwe Energieterrein. Dost volgt Nathalie Hartjes op, die 
aantrad per 1 februari 2014, maar Nieuwe Vide verlaat om 
algemeen directeur te worden van Showroom Mama in 
Rotterdam, het platform voor visuele cultuur en talentont-
wikkeling. Dost was voorheen werkzaam als curator/artis-
tiek leider bij kunstinitiatief  VHDG uit Leeuwarden, waar hij 
onder andere verantwoordelijk was voor Social Sound (2013, 
over de sociale dimensie van muziek) en Lexicon/Leksikon 
(2013/2014, over accenten en dialecten). Als freelance 
curator maakte hij onder andere WE ARE HERE BeCAUSE 
YOU WERE/ARE (t)HERE (2014, over de morele en geogra-
fische grenzen van Europa) en In Search of… (2012, over de 
erfenis van kunstenaar Bas Jan Ader). Als criticus/journalist 
schreef  hij voor de Volkskrant en schrijft hij voor het kunst-
magazine hART en Het Financieele Dagblad. (nieuwevide.nl)

Lezingen
Lezingen StadBuitenStad. Nog tot 7 juni in deSingel 
loopt deze tentoonstelling over geschiedenis en toekomst 
van stedelijke buitenwijken in Europa, met in het randpro-
gramma nog een lezing op di 19 mei om 20u door 
Brandhuver (Berlijn). deSingel, Muziekstudio, Desguinlei 
25, Antwerpen. Toegang gratis, reserveren via vai.be.

Archipellezingen. Op wo 20 mei om 20u spreekt de 
Deense architect en professor Jan Gehl over zijn aanpak en 
theoretische achtergrond. Binnen zijn onderzoekscel aan 
de School of  Architecture te Kopenhagen heeft Gehl een 
unieke werkmethode ontwikkeld waarbij de prioriteiten 
van bewoners het uitgangspunt zijn voor het planningspro-
ces van de stad. Concertgebouw Brugge, ‘t Zand 34, Brugge. 
Toegang € 7. Op do 11 juni om 20u organiseert Archipel in 
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Nieuws
Nieuwe kunstruimten in Brussel. La Patinoire Royale 
en MM Gallery. Op 24 april is aan de Veydtstraat 15 in Sint-
Gillis La Patinoire Royale geopend. In deze nieuwe kunst-
ruimte zullen (gratis toegankelijke) tentoonstellingen wor-
den georganiseerd over kunst en design uit de tweede helft 
van de twintigste eeuw, al dan niet in coproductie met inter-
nationaal vermaarde galeries. Het project is een samenwer-
king van de Valérie Bach Gallery en de vereniging Patinoire 
Royale. Het historische gebouw uit 1877 is gelegen in het 
centrum van Sint-Gillis en herbergde oorspronkelijk een rol-
schaatsbaan, een van de eerste in Europa. Het team van 
John Paul Hermant Architecture stond in voor de restaura-
tie van het gebouw, het interieurdesign is van de Franse inte-
rieurarchitect Pierre Yovanovitch. De totale tentoonstel-
lingsoppervlakte bedraagt 890 vierkante meter. Met de 
aankoop van een belendend gebouw kunnen in de nabije 
toekomst aan het complex nog een restaurant, ontvangst-
ruimten en een tuin worden toegevoegd. De eerste tentoon-
stelling, La Résistance des Images, loopt nog tot 31 juli. 
Curator is de voormalige Franse minister van cultuur en 
communicatie Jean-Jacques Aillagon. De tentoonstelling 
gaat over ‘narratieve figuratie’ en focust op kunstenaars die 
in Frankrijk werkzaam zijn geweest. (lapatinoireroyale.com)
 Op 26 april is aan het Vossenplein 68 in Brussel, op de 
binnenplaats van de voormalige brandweerkazerne, MM 
Gallery opengegaan. De eerste exposant is de Macedonische 
kunstenaar Kiro Urdin, die wordt beschouwd als mentor 
van ‘het planetarisme’, door de schilder zelf  omschreven als 
‘One point everywhere, everything in one point. One Art 
everywhere, everything in one Art’. Naast twee monumen-
tale schilderijen zijn er andere abstracte olieverfschilderij-
en, aquarellen en tekeningen te zien. MM Gallery wil zich 
dan ook vooral op schilderkunst toeleggen, op ‘abstractie en 
kleur’. (mmgallery.be)

KunstRAI. Van 27 tot en met 31 mei loopt de 31e editie 
van KunstRAI. Deze nationale kunstbeurs geeft met ruim 
zestig deelnemers een overzicht van de beeldende kunst en 
design in Nederland. Deelnemende galeries kunnen naast 
hun ‘gewone’ stand ook nog solostands rond één kunste-
naar inrichten. Een onlinecatalogus is te raadplegen via de 
app ArtPotentials, waarmee bezoekers meteen hun favo-
riete kunstenaars kunnen vinden. (kunstrai.nl)

Holland Festival. Van 30 mei tot 23 juni loopt de 68e edi-
tie van het Holland Festival. Het is de eerste editie onder lei-
ding van Ruth Mackenzie, die in september 2014 werd aan-
gesteld als artistiek leider. Het multidisciplinaire programma 
heeft drie focuspunten. Er is speciale aandacht voor muziek 
uit Turkije. Onder de titel Power and the people is er een aantal 
theatervoorstellingen te zien die handelen over leiderschap 
en vrouwen die obstakels overwinnen. En ten slotte brengt 
het festival een eerbetoon aan de dan negentigjarige Franse 
componist Pierre Boulez. Sleutelfragmenten uit zijn oeuvre 
zullen te horen zijn in Beyond the Score®: a portrait of  Pierre 
Boulez, uitgevoerd door Asko|Schönberg en Slagwerk Den 
Haag, in een omgeving vormgegeven door architect Frank 
Gehry. Verder staat een nieuwe opera geprogrammeerd van 
Arnoud Noordegraaf, As Big As the Sky, met decors en video 
van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. In samenwerking 
met het Stedelijk Museum wordt tijdens het openingsfeest 
op 30 mei een gratis toegankelijke installatie van kunste-
naar Liam Gillick voorgesteld. (hollandfestival.nl)

Sikkensprijs uitgereikt aan architect David Chipperfield. 
De uitreiking vond plaats op 29 maart. De Britse architect 
ontving hem voor zijn bijzondere werkwijze, waarin kleur 

La Patinoire Royale, Sint-Gillis. Foto: Jean-Francois Jaussaud

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

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

PIETER VERMEERSCh
until 04/07
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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

Ask me nicely
Sanam Khatibi

tot 30/05

Blots
Jana Cordenier

Opening: 06/06, 18:00
tot 27/06

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

Works on Paper
Jessie Brennan, Jean-Marie 
Bytebier, Stijn Cole, Lucas 
Devriendt, Hamid El Kanbouhi, 
Maryam Najd, Clement Page, 
Steve Schepens, Johan Tahon, 
Narcisse Tordoir, Tim Volckaert, 
Cindy Wright

Opening: 17/05
17/05–20/06

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)

Een tentoonstelling samengesteld door  Ulrike 
Lindmayr en Hans Werner Poschauko, bege-
leid door een tekst van Jocelyn Miller.
tot 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

Thread Routes, Chapter III
Kimsooja

tot 13/06

Base-Alpha 
Gallery
Kattenberg 12, 2140 Antwerp
+32 (0)3 295 86 36
+32 (0)476 620 317
www.basealphagallery.com
wed–sat, 14:00–18:00

Teardrops In My Eyes
Groupshow

Opening: 21/05, 19:00
21/05–20/06

Galerie Schoots 
+ Van Duyse
Napoleonkaai 15, 2000 Antwerp
+32 (0)3 689 13 14
+32 (0)468 188 928
www.schoots-vanduyse.com
www.kunstzolder.be
wed–sat, 12:00–18:00

Zero to Infinity
Jan Henderikse

Solo-exhibition with work from the sixties 
combined with recent pieces.
Curator: Antoon Melissa
Opening: 28/06, 15:00
28/06–27/09

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)

That’s all 
Werk van Charlotte Posenenske in 
dialoog met diverse kunstenaars

Finissage: 31/05, 15:00–19:00

Dialoog met werk van Max 
Pinckers, Gauthier Oushoorn, 
Sam Weerdmeester, Stanislas 
Lahaut, Willem Vermoere, Bieke 
De Puydt, Bram Van Stappen, 
Ilse D’Hollander, Catharina 
D’haen

04/06–28/06

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

Where to meet Ria Pacquée? 
tot 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 – Part I
Portraits by  Mona Kuhn, Anders 
Petersen, Zhang Hai’er, Lara 
Gasparotto,Vincent Delbrouck, 
Ren Hang,Devin Yalkin, Aurore 
Valade,Tom Callemin

Opening: 31/05
31/05–11/07

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

Aaron van Erp
30/04–13/06

Amsterdam Art Fair
27/05–31/05

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

Escalation
Jack Whitten

tot 27/06 

Raoul De Keyser, Johannes 
Kahrs, Mark Manders, 
Mircea Suciu & Patrick 
Van Caeckenbergh

tot 27/06

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

Omens (Work on paper)
Jan Vanriet

tot 21/06

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

Selection of works by 
 different artists
Ernst Haas , Frieke Janssens, ...

09/0520/06

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

Finissage: 24/05, 15:00
tot 24/05

Old songs new songs
Syunsaku Hishikari & 
Marieke Van Wuytswinkel

Opening: 07/06, 15:00
07/06–05/07
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het kader van de hedendaagse kunst en architectuur triën-
nale Brugge 2015 een debat waarbij gekende architecten-
bureaus spreken over ‘omgaan met erfgoed’. Architect en 
stedenbouwkundige Marc Martens modereert, in het panel 
zitten o.a. noA architecten, Dertien 12, Urbain Architecten-
collectief, Adriaan D’Halluin (Baumschlager-Eberle). 
(archipelvzw.be)

The Sandberg Series. Op wo 20 mei Christian Hawkey, om 
19u30 in Goethe-Institut, Herengracht 470, Amsterdam 
(goethe.de). Toegang € 5/3.

Lezingen in Arcam. Op do 21 mei Christophe Girot van 
Atelier Girot. Op do 4 juni Adrian Forty (Professor of  
Architectural History, The Bartlett, Londen) over beton en 
de culturele betekenis ervan. Telkens om 20u in Academie 
van Bouwkunst, Waterlooplein 211, Amsterdam. Toegang 
€ 5. (arcam.nl)

Lezingen De Ateliers. Naar aanleiding van de jaarlijkse 
expositie van De Ateliers vinden op za 23 mei vanaf  13u in 
de Cedar Tavern doorlopend lezingen, film screenings en dis-
cussies plaats. Het programma is samengesteld door de 
exposerende kunstenaars. (de-ateliers.nl)

Talkshows omtrent de autonomie van kunstenaars 
en wetenschappers. De Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag organiseert een reeks van 
zes talkshows over de autonomie van kunstenaars en 
wetenschappers. De drie laatste vallen in mei en juni. 
Telkens debatteren een Nederlandse kunstenaar en weten-
schapper over hoe maatschappelijke druk de agenda van de 
kunst en de wetenschap mee bepaalt. Op di 26 mei zijn 
Carel Stolker en Johan Simons te gast, op 9 juni Marileen 
Dogterom en Francine Houben, op 23 juni Bas Haring en 
Colin Benders (Kyteman). Telkens om 19u30 in Paard van 
Troje, Prinsegracht 12, Den Haag. Toegang € 12,50.  
(kabk.nl en paard.nl)

William Kentridge in EYE. Naar aanleiding van de ten-
toonstelling van William Kentridge presenteert EYE een 
randprogramma. Op do 28 mei om 19u15 is er een gesprek 
tussen William Kentridge en opera- en theaterregisseur 
Pierre Audi, oud-directeur van het Holland Festival, over de 
tijd en culturele omgeving waarin Alban Berg zijn opera 
Lulu schreef  (de jaren van de Weimarrepubliek), begeleid 
met thematisch gekozen filmfragmenten uit de EYE-
collectie. Op za 25 juni spreekt de Zuid-Afrikaanse mensen-
rechtenadvocaat Albie Sachs over Zuid-Afrika’s moeizame 
omgang met het verleden, aan de hand van het werk van 
Kentridge. (eyefilm.nl)

OSK Sectiedag Moderne en Contemporaine Kunst: 
Writing Art and Creating Back: What Can We Do 
With Art (History)? Dit symposium vertrekt van de vraag 
wat het voor kunsthistorici betekent dat beeldende kunste-
naars steeds vaker het geschreven woord hanteren als een 
middel in hun praktijk, niet louter om hun intenties te ver-
duidelijken, maar met literaire ambities (Art Writing), of  in 
een theoretisch en historiserend discours (onder meer in 
doctoraten in de kunsten). Sprekers zijn Gregory Sholette 
(CUNY), Maria Barnas, Alastair MacLennan (Belfast) en 
James Elkins (School of  the Art Institute, Chicago). Op vr 5 
juni van 9 tot 16u, Universiteit van Amsterdam, Bungehuis, 
Spuistraat 210, Amsterdam. Toegang gratis, registreren via 
info@onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl.

Beeldende kunst
Anne Teresa De Keersmaeker: Work/Travail/Arbeid. 
Sinds enkele jaren vormt de museale context een nieuw ter-
rein voor het experimenteren met dans en choreografie. 
Met Work/Travail/Arbeid test ook Anne Teresa De 
Keersmaeker, in navolging van choreografen zoals Boris 
Charmatz en Xavier Le Roy, hoe een dansvoorstelling als 
tentoonstelling kan functioneren. De opzet lijkt op het eer-
ste zicht helder en ongecompliceerd: het bewegingsmateri-
aal en de structuren van De Keersmaekers choreografie 
Vortex Temporum (2013), naar de gelijknamige compositie 
van de Franse componist Gérard Grisey (1946-1998), wor-
den van ‘black box’ naar ‘white cube’ getransponeerd. In 
twee met elkaar verbonden ruimtes worden de muzikale en 
choreografische stemmen van Vortex Temporum met veel 
bravoure ontrafeld en ontleed, om daarna weer, in verschil-
lende en afwisselende constellaties van zowel dansers als 
muzikanten, tentoongesteld te worden, telkens in cycli van 
negen uur. Afhankelijk van het tijdstip krijgt de bezoeker 
een andere variant voorgeschoteld op de deconstructie van 
het oorspronkelijke werk: de ene keer een versie met de vol-
ledige cast van dansers en muzikanten, de andere keer een 
summiere, verstilde vertolking door slechts enkele dansers 
en een solist.
 Paradoxaal genoeg maken de witte muren van de kunst-
hal de choreografie van het zware en donkere Vortex 
Temporum er niet lichter op. In contrast met de oorspronke-
lijke en haast onderbelichte dansvoorstelling, worden de 
dansers en muzikanten als volatiele zwaartepunten uitge-
licht door de openheid van de ruimte en het daglicht dat 
door de ramen binnenvalt. In de museale ruimte verdwijnt 
de helderheid die de centralisatie van de blik in het theater 
biedt. De leesbaarheid van de choreografische motor die de 
dansers drijft, wordt daardoor grotendeels belemmerd. De 

nabijheid van dansers en toeschouwers, en het werken met 
twee ruimtes vertroebelen het theatrale perspectief, maar 
ook De Keersmaekers artistieke signatuur, die meestal geba-
seerd is op de ingenieuze constructie van kraakheldere 
patronen. In haar oorspronkelijke choreografie richt De 
Keersmaeker zich op het beurtelings samentrekken en ont-
binden of  laten uitdijen van tijd als een choreografisch prin-
cipe, en in het geval van Work/Travail/Arbeid wordt voorna-
melijk deze laatste bewerking versterkt. Work/Travail/Arbeid 
is daarmee niet louter een tentoongestelde herwerking van 
een bestaande choreografie, het is ook de expositie van een 
choreografisch probleem an sich: in welke mate kan een 
choreografische structuur het rekken van de tijd weer-
staan? 
 De tentoonstelling neemt, afhankelijk van het aantal 
bezoekers en dansers, talloze vormen aan, gaande van een 
maalstroom van lichamen, een theater in het museum, tot 
een haast sacraal ritueel in een smetteloos witte zaal. Het 
publiek moet vechten om de dans en zijn onophoudelijk 
wentelende perspectieven te blijven volgen, maar ook de 
dans(ers) worden uitgedaagd. De choreografie structureert 
de samenstelling en groepering van het publiek in de ruim-
te, terwijl de bezoekers door hun positie en kijkgedrag op 
hun beurt het verloop van de choreografie beïnvloeden. Het 
is niet de eerste keer dat dans in het museum wordt opge-
voerd, maar zelden of  nooit kwam dans, uitgevoerd met 
zulke virtuositeit, zo dichtbij: men voelt de wind geprodu-
ceerd door een voorbij zoevende danser, ziet en ruikt pare-
lend zweet, en soms legt hij of  zij heel even een hand op de 
schouder van een toeschouwer. Deze nabijheid van de 

Anne Teresa De Keersmaeker

Repetitie van Work/Travail/Arbeid in WIELS, Brussel, augustus 2014 
foto: Herman Sorgeloos

G A L L E R Y

OPENING
8 MEI 2015 

VAN 17 U TOT 20 U

PIET STOCKMANS
08.05.2015  / 21.06.2015

VERBINDINGSDOK WESTKAAI 30, 
2000 ANTWERPEN

OPEN VAN DONDERDAG TOT ZONDAG  
VAN 14 TOT 18 UUR EN OP AFSPRAAK.

WWW.THEWILDSIDE.BE

Mike Cooper, ism KRAAK
zon 24 mei 2015, 14u

zie www.airantwerpen.be
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Lodgers #2

AIR River 
Bar

bolwerK
2 mei tot 17 juli, M HKA

AIR Tailor 
made

Bianca Baldi (ZA)

1 feb — 31 juli
Donna Kukama (ZA)

1 april — 30 juni 
bolwerK (BE)

1 april — 30 juni
Rasmus Søndergaard
Johannsen (DK)

1 april — 30 juni 
Paulien Oltheten (NL)

1 juni — 30 juni
Bisan Abu-Eisheh (PS)

1 juli — 31 aug
Li Liao (CHN)

1 juli – 31 dec

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

Ben Sleeuwenhoek (schilderijen en 
gouaches)
• LICHTBEELD
Charl van Ark (schilderijen)
• Discovered after missing
Jean-marie Bytebier (schilderijen)
(Bovenzaal)
  tot 17/06

• Amsterdam Art Fair 
Kees de Goede (schilderijen)
Ton Kraayeveld (schilderijen)
Jean-Marc Spaans (foto’s)
 27/05–31/05 

• Zomertentoonstelling: 
 The Ebony Tower 
Marie Aly, Anton Cotteleer, Hans 
van der Ham, Christian Henkel, 
Rens Krikhaar, Robert Nicol, 
Oskar Nilsson, Aldwin van de Ven, 
Henk Visch
 Gastcurator: Hans van der Ham
 20/06–22/08 

  

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

•  Very Good / Good /  
 Not So Good / Bad  
Vaast Colson
 tot 14/06

• Conversation Piece  
 met Dennis Tyfus
 28/05

• Background Evening 
 met Vaast Colson
 13/06

• An Awkward Game
Anna Moreno
 25/06–02/07

  

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

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

• A Burning Bag as a  
 Smoke-Grey Lotus
Gareth Moore
ihkv ‘Attempts to Read the World 
(Differently)’
 05/07–20/09

Ondertussen: Thomas van Linge
 16/05–28/06

Ondertussen: Tanja Engelberts
 04/07–06/09

OpZicht: Evelien Gransjean
 22/04–08/06

OpZicht: Raphael Langmair
 10/06–27/07

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

• Ter Observatie | Intensive  
 Care […in the state of the  
 art(s)] 
Hannah Dawn Henderson, Marianna 
La Rosa Maruyama, Ronald 
Schelfhout, ligteringen/derooij.
 t/m 23/05

• ArtScience Preview
Eindexamenstudenten ArtScience 
Interfaculty (www.interfaculty.nl)
Yaprak Sayar, Nicole Urban, Naja 
Ryde Ankarfeldt, Marit Mihklepp, 
Natela Lemondzhava & Thijs van 
Teijlingen
 28/29–30/05

• Studenten eerstejaars KABK 
 Master Artistic Research
Mamoru Okuno, Ana Guedes, Fela 
Kim, Natasha Taylor, Hyun Tae Lee, 
Mathijs Walhout
 Gastcurator: Luuk Wilmering 
 05/06–04/07

  

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

• Amsterdam KunstRAI 
 (stand 23)
Bart Benschop (fotografie), 
Harry Markusse (schilderijen), 
Paul Nassenstein (tekeningen),
Marcel Wesdorp (solo)
 27/05–31/05

• Hybrids – how art is  
 influenced by different  
 cultural backgrounds
Albert Zwaan, Damian Kapojos, 
Danielle Lemaire, Efrat Zehavi, 
Gareth Nyandoro, Made Somadita, 
Maryanto, Natalie Ossef, Quynh 
Dong, Sam Samiee, Shigeo Arikawa, 
LC von Sukmeister, Thomas Nondh 
Jansen, Yoshiyuki Koinuma
 06/06–05/07

  

DÜRST BRITT & 
MAYHEW
Van Limburg Stirumstraat 47
+31 (0)70/444.36.39
wo–za 12:00–18:00
durstbrittmayhew.com

• Navigation
Lennart Lahuis
 t/m 23/05

• Amsterdam Art Fair 
Pieter Paul Pothoven
 27/05–31/05

• I won’t have the luxury of 
 seeing scenes like this much 
 longer
Paul Beumer
 Opening: 29/05, 19:00–23:00 
 29/05–11/07

• Loop 2015, Barcelona 
Puck Verkade
 04/06–06/06

  

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

• Land of Confusion
Hugo Tieleman (nieuwe schilderijen  
& boek-presentatie)
• Project-room: 
 Destruction – Reconstruction
Louise Bourgeois (grafiek & 
multiples)
 10/05–05/07

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

• Magic
Nasan Tur
 09/05–20/06

• Ontmoetingen tussen Kunst  
 & Wetenschap
Frans-Willem Korsten & 
Barbara Visser
 12/05
Carel Stolker & Johan Simons
 26/05
Marileen Dogterom & 
Francine Houben
 09/06
Bas Haring & Colin Benders (Kyteman)
 23/06

  

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

• Tekeningen Belgische  
 beeldhouwers
Eva de Leener, Sofie Muller, 
Johan Tahon, Dirk Zoete, 
Ruben Bellinkx
 (i.s.m. Stef van Bellingen parallel aan  
 Vormidable: Beelden Lange Voorhout  
 en Museum Beelden aan Zee) 
 22/05–21/06

• Amsterdam Art Fair 
 (stand 24)
Tobias Gerber, Marjolijn van der Meij, 
Ronald Versloot, Dirk Zoete
 27/05–31/05

• Elsbeth Ciesluk – installatie 
 28/06–26/07 

HOOGTIJ #41
Culturele route langs kunstenaarsinitiatieven, 
galeries en kunstinstellingen in de Haagse 
binnenstad.  
29/05, 19:00–23:00   www.hoogtij.net
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‘dansarbeid’ geeft het publiek niet alleen een inkijk in wat 
het dansen van een danser vergt, maar transformeert de 
dans opnieuw tot een vorm van kinesthetische communi-
catie die explicieter ‘spreekt’ dan in het theater. De virtuosi-
teit en precisie waarmee de verschillende dansfrasen wor-
den gearticuleerd, vervallen door hun nabijheid niet in 
spektakel, maar vormen een tegenwicht voor de choreogra-
fische complexiteit van de tentoonstelling, en verzachten de 
inspanning van het kijken naar en bijwonen van het cho-
reografische werk. 
 Enkel door het investeren van tijd kan de toeschouwer 
zich een idee vormen van de complexiteit van de choreogra-
fie. In die zin is Work/Travail/Arbeid veeleisend, en botst het 
tegen de limiet van een doordeweeks museumbezoek. Work/
Travail/Arbeid vraagt het publiek om terug te komen, het 
werk opnieuw te aanschouwen en stelt daardoor een weer-
barstige tijdseconomie voorop die onze huidige, verkapte 
beleving van de tijd impliciet bevraagt en bekritiseert – niet 
voor niets betekent Vortex Temporum letterlijk Wervel der 
Tijden. Daarnaast roept Work/Travail/Arbeid ook vragen op 
die inherent zijn aan het denken over dans en choreografie 
zelf, of  geeft ze deze vragen een nieuwe urgentie. Hoeveel 
tijd heeft men nodig om een werk te doorzien? Hoe staat de 
permanente aanwezigheid van het werk in relatie tot het 
momentane van de uitvoering? Hoe verhoudt de vluchtig-
heid van de dans zich tot het blijvende karakter van de cho-
reografische schriftuur? En waar ligt de grenslijn tussen het 
aanschouwen van dans/choreografie en de objectivering 
ervan? In Work/Travail/Arbeid gaat het om meer dan een 
‘choreografisch object’ dat uit het theater wordt wegge-
haald en in een museum neergeplant. Het tentoonstellen 
maakt van de choreografie een zelfreflexief  medium dat 
contextuele en daarom tijdgebonden vraagstukken behan-
delt.
 Gelijktijdig met de tentoonstelling werkt De Keersmaeker 
een verdieping lager aan haar nieuwe voorstelling My 
Dancing Is My Breathing. De keuze voor dit simultane werk-
proces en de aanwezigheid van De Keersmaeker zijn niet 
enkel ingegeven door een behoefte aan controle, maar voor-
namelijk door een verlangen om zorg te dragen, niet alleen 
voor het werk zelf, maar ook voor de dansers die dag in dag 
uit hun lichamen inzetten om het tot stand te laten komen. 
Ook in de genese van lichamelijke communicatie speelt 
proximiteit dus een belangrijke rol: de choreograaf  verlaat 
het werk niet, maar opteert voor een samenzijn met haar 
dansers. Op die manier benadrukt De Keersmaeker dat cho-
reografie niet zomaar neergezet kan worden in het muse-
um, en dat zulk werk een bijzondere bescherming vereist – 
anders dan kunstobjecten.
 In het kielzog van de recente migratie van dans en cho-
reografie naar het museum, vormt deze tentoonstelling een 
mogelijk ijkpunt. De waan van de dag voorbij, weet De 
Keersmaeker een evenwicht te vinden tussen de virtuositeit 
van de uitvoering zelf  en de reflectie over de context waar-
binnen deze dans plaatsvindt. En langs de zijkant, een dan-
send kind, voorzichtig met glimmende ogen, een nieuw 
begin. Tom Engels

p  Work/Travail/Arbeid, tot 17 mei 2015 in WIELS, Van 
Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.53; www.
wiels.org).

Larry Sultan. Het S.M.A.K. in Gent wijdt momenteel 
samen met het Kunstmuseum Bonn een overzichtstentoon-
stelling aan de onlangs overleden Amerikaanse fotograaf  
Larry Sultan (1946-2009). Deze musea zijn overigens niet 
de enige die interesse tonen in dit oeuvre: ook in het Los 
Angeles County Museum of  Art loopt een vergelijkbare (zij 
het iets ruimere) overzichtstentoonstelling. Het S.M.A.K. 
presenteert zes series. Voor de drie vroege reeksen werkte 
Sultan samen met Mike Mandel, de drie latere maakte hij 
solo. De beeldstrategie wordt in het vroege werk gekenmerkt 
door de toe-eigening van ‘gevonden beeldmateriaal’, in het 
latere werk door een eerder documentaire aanpak.
 Sultan en Mandel leerden elkaar kennen in de vroege 
jaren zeventig toen beiden studeerden aan het San Francisco 
Art Institute. Het was een roerige periode, niet alleen op 
sociaal en politiek vlak (vredesmanifestaties, studentenpro-
testen, rassenrellen…), maar ook op het artistieke terrein 
(happenings, performance, ‘conceptuele kunst’…). De 
instelling waar zij studeerden, keek echter vooral naar het 
verleden en teerde daarbij op de eerbiedwaardige erfenis 
van moderne grootmeesters als Ansel Adams en Minor 
White. De formalistische aanpak van deze ‘oude’ fotografen 
paste niet bij de woelige tijdgeest, vonden zowel Sultan als 
Mandel, en dus zochten ze gretig naar andere voorbeelden. 

Die vonden ze onder andere in de kunstscene van Los 
Angeles, met kunstenaars als Ed Ruscha en John Baldessari. 
Net zoals hun voorbeelden lieten ze zich inspireren door de 
populaire beeldcultuur, zoals blijkt uit hun eerste gezamen-
lijke project. Voor de reeks Billboards (1973-1989) voorza-
gen Sultan en Mandel reclamepanelen van ‘subversieve’ 
beelden en boodschappen: hun eerste billboard uit 1973 
bevatte een beeld van een handvol brandende appelsienen, 
geflankeerd door de slogan ‘Oranges on fire’. Met hun artis-
tieke interventie gebruikten ze het reclamepaneel om op 
een kritische wijze het functioneren van beelden in de open-
bare ruimte aan de orde te stellen. Ze begrijpen en bestude-
ren de fotografie als een praktijk waarvan de functie en 
betekenis bepaald worden door de sociale, culturele en eco-
nomische context waarbinnen ze opereert.
 Met Evidence (1975-1977) volgt een project dat zowel een 
boek als een tentoonstelling omvat (het S.M.A.K. toont de 
boekversie). Sultan en Mandel verzamelden verschillende 
fotografische beelden uit de archieven van allerlei over-
heidsinstellingen, private bedrijven, universitaire laborato-
ria en onderzoekscentra. Ze kiezen er vervolgens voor om 
deze beelden, die binnen deze instellingen als bewijsmateri-
aal fungeren, titelloos te presenteren (en te publiceren). 
Door het ontbreken van elke informatie over het hoe en/of  
waarom van de beelden, verliezen ze hun transparantie. Of  
liever, ze worden maar al te evident: ze vallen letterlijk 
samen met wat ze tonen. Het wegstrepen van de context 
dwingt de kijker om louter uit te gaan van de visuele infor-
matie die het beeld bevat, informatie die voor zijn onge-
trainde oog moeilijk te plaatsen valt. Waarvoor dienen al 
deze draden, deze machinerie? Wat ontploft er daar en 
waarom? Hoe moet dat beeld van een agent, die een ver-
dachte in een houdgreep houdt, gelezen worden – is het een 
reportagefoto van een gewelddadige manifestatie, of  dient 
het om toekomstige agenten te tonen hoe een verdachte te 
immobiliseren… of  misschien betekent het wel iets hele-
maal anders?
 Het overvolle fotografische beeld, op het eerste gezicht zo 
makkelijk leesbaar, wordt nu plots een leeg scherm dat de 
kijker alleen maar betekenis kan geven door zijn verbeel-
ding (en verlangens) erop te projecteren. 
 Van 1983 tot 1992 werkte Sultan aan zijn eerste solopro-
ject Pictures from Home, een grootschalige reeks over zijn 
familie. Het is een complex project, een reactie op de poli-
tieke ruk naar rechts en de manier waarop een begrip als 
‘familiewaarden’ tijdens het presidentschap van Ronald 
Reagan werd ingevuld. Pictures from Home omvat een amal-
gaam van beelden en teksten: geposeerde portretten, geën-
sceneerde jeugdherinneringen, maar ook snapshots uit het 
familiealbum, stills uit familiefilms, overpeinzingen van de 
fotograaf  en flarden van gesprekken met zijn vader. Het pro-
ject evolueerde van een eerder abstracte beschouwing over 
het idee ‘familie’ naar een persoonlijk verhaal. Sultan besef-
te dat hij niet als een buitenstaander over het onderwerp 
heerste, maar er ten diepste in verwikkeld was: het project 
betrachtte een afstandelijke getuigenis af  te leggen over het 
sociaaleconomische traject van zijn ouders, maar ging 
evenzeer over de verlangens die hij zelf  projecteerde op zijn 
familie (en zijn eigen rol daarin). 
 Na Pictures from Home volgden nog een reeks over de rela-
tie tussen suburbane huiselijkheid en de porno-industrie 
(The Valley) en de serie Homeland (2006-2009), zijn wellicht 
meest ambitieuze project. Voor het maken van deze reeks 

huurde Sultan Zuid-Amerikaanse dagloners in om een dag 
voor hem te poseren. Hij zet hen in het suburbane land-
schap van zijn jeugd. De dagloners worden in een rol 
geplaatst die niet de hunne is: van onzichtbare hulpjes wor-
den ze nu tot hoofdpersoon gemaakt, alsof  ze in plaats van 
passanten bewoners zijn. Maar de enscenering ‘pakt’ niet: 
ze vallen constant uit hun rol. Ze zijn niet thuis in het beeld. 
Ook de kijker voelt zich buitengesloten, niet in staat werke-
lijk door te dringen tot de geportretteerden en dat wat ze 
representeren. Deze grote, heldere, uiterst gedetailleerde 
beelden worden bespookt door een duistere, opake kern, 
een onvoorstelbaar geheim. In tegenstelling tot wat de titel 
suggereert, biedt de reeks eerder een bespiegeling over 
thuisloosheid, over het onvermogen zich ooit echt thuis te 
voelen, en op die manier ook over de wijze waarop fotografie 
(die ons toch altijd weer die luchtspiegeling van een volko-
men transparant contact voorhoudt) de onmogelijkheid 
van dat verlangen zichtbaar kan maken. Steven Humblet

p Larry Sultan, tot 24 mei in het S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 
9000 Gent (09/240.76.01; smak.be).

On Kawara 1966. In het Guggenheim Museum te New 
York liep zopas een overzichtstentoonstelling af  van de 
Japanse kunstenaar On Kawara (1932-2014), die afgelo-
pen jaar overleed. Haast parallel aan die retrospectieve 
organiseerde het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle een 
tentoonstelling waarin de productie van één jaar centraal 
staat: 1966. Het is de eerste solotentoonstelling van On 
Kawara in een Belgische publieke instelling sinds veertig 
jaar. Ook de vorige solo – in 1975 in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel – toonde de productie van één jaar, 
namelijk 1973. In MDD gaat het echter om een scharnier-
jaar in de genese van On Kawara’s werk: in 1966 vestigde 
On Kawara zich immers in New York en nam hij de ver-
strekkende beslissing om te beginnen met een levenslange 
reeks van monochrome schilderijen, die enkel de datum 
tonen van de dag waarop zij werden geproduceerd.
 De tentoonstelling bestaat in hoofdzaak uit een vijftigtal 
date paintings – het begin van een magnum opus dat zich zal 
uitbreiden tot om en bij de drieduizend doeken en bekend-
heid zal verwerven onder de naam Today Series. De date pain-
tings zijn in een rigide en duidelijk parcours over de twee 
zijvleugels van het museum verspreid. De chronologische 
presentatie moet de toeschouwer geleidelijk aan doordrin-
gen van het feit dat elke date painting een dag in het leven 
van On Kawara oproept. Aan het begin van de reeks wordt 
het werk One Hundred Years Calendar – 20th Century ‘23,928 
days’ (1998) gepresenteerd. Op deze kalender van de volle-
dige twintigste eeuw duidde On Kawara alle date paintings 
aan door de dagen waarop hij ze realiseerde in kleur aan te 
stippen. Op die manier brengt hij verslag uit van de regel-
maat waarmee de Today Series tot stand kwam. Tegelijk kan 
de bezoeker (ouder dan 15 jaar) zijn eigen geboortedag op 
dit beklijvend document situeren en zich ervan vergewissen 
hoeveel dagen van zijn leven tot dusver zijn verstreken. Het 
werk vormt meteen een geschikte introductie voor de reeks 
date paintings: ze maken de ‘werktijd’ tastbaar die de schilde-
rijen in On Kawara’s leven in beslag nemen. Meteen komen 
we ook te weten dat On Kawara in 1966 meer dan 200 date 
paintings realiseerde – de tentoonstelling omvat dus 20 tot 
25 procent van zijn geschilderde jaarproductie. 
 Naast de hoofdtitel van elke date painting – die gelijkstaat 
met de dag die erop genoteerd werd – gaf  On Kawara elk 
schilderij een ondertitel, die geraadpleegd kan worden in de 
begeleidende bezoekersgids. Het gaat om zinnen die afkom-
stig zijn uit de krant van dezelfde dag – bijvoorbeeld ‘Harold 

www.ateliersbaztille.nl

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

Larry Sultan

Thanksgiving, 1985 (uit de serie ‘Pictures from Home’)

Zicht op de tentoonstelling ‘On Kawara 1966’, MDD, Deurle
Foto: Rik Vannevel. Courtesy David Zwirner, Londen/New York
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Art Cinema 
OFFoff 
Begijnhof ter Hoye 
Lange Violettestraat 237
09 335 31 83
www.offoff.be

— De keuze van SIC
Vittoria Soddu: “Back Hill - 
tales from a parish house”
Lazara Rosell Albear:  
“Yoko Osha”
Danja Cauwbergs & 
Sander Tas:  
“And Counting”
Miguel Peres dos Santos:  
“There are no Images”
18/05

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

— Honoré ∂’O, Karolien 
Hamers, Thomas 
Bogaert
tot 07/06

— Nausea
Oona Libens, Eirik 
Vildgren, Mia 
Lundgren
Vertoningen 13, 14, 15, 16/05
telkens om 19:00 en 21:00

— Personally, I'm Most 
Interested in the Shapes 
and Colours
Ludovik Vermeersch
Lecture / boekvoorstelling
22/05, 19:00

— Copyendlesspaste
Sabine Oosterlynck
28/05–31/05

— Onderstraat 26 / 
instalraam
Berten Jaekers
tot eind mei

Sacha Eckes
juni–augustus

Cecilia Jaime 
Gallery
Kraanlei 55
09 225 75 32 / 0476 64 55 57
wo–za 14:00–18:00
en op afspraak
www.ceciliajaime.com

— Koen Meersman
tot 30/05

— Indistincts Landscapes
Stéfan Piat, 
Brigitte Hoornaert
06/06–04/07

— Summer Camp #2
Groepstentoonstelling 
& Pop up Bar 
18/07–16/08

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

— Johan De Wit
Finissage 14/06, 15:00
03/05–14/06

Nieuwe boeken van Honoré ∂'O, 
Johan De Wit, Carole Vanderlinden
en Awoiska van der Molen.  
Beschikbaar in de galerie.

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
tot 31/05

— (1/1).10
Audrey Cottin, Rein 
Dufait, Heide Hinrichs, 
Filip Francis, Bernd 
Lohaus, Kiko Pérez, Gert 
Robijns, Daniel Steegmann 
Mangrané, Jacques Vieille 
& Maria Zahle in dialogue 
with works by Philippe 
Van Snick
Curated by Philippe Van Snick
Opening 14/06, 15:00
14/06–02/08

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

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

— Kurt Desmedt
28/06–02/08

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

— BAVARIA
Erik van der Weijde 
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

— Front (Kareth Schaffer)
Christian Falsnaes
28/05: nocturne van 18:00–22:00 
met een rondleiding in de 
tentoonstelling om 19:30.
tot 14/06

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

— MOMENTUM
Virginie Besengez, 
Alex De Bruycker
15/05–07/06

— Les arbres ne voyagent 
que par leur bruit » 
(R.Char)
Donatella Bianchi  
26/06–04/07

— o.a. werk van Christina 
Mignolet (portretten) 
en werken uit de 
permanentie
Frans Labath, Sven 
Verhaeghe, Johan Clarysse, 
Stefaan Van Biesen, Philip 
Henderickx, Maureen 
Bachaus, Robine Clignett, 
Christina Mignolet, 
Reniere& Depla, Frans 
Westers, Ian Kane, Pierre 
Depuydt, Maaike Leyn, 
Jan Vandenabbeel, Meltem 
Elmas, Alex De Bruycker, 
Robbert Van Wynendaele, 
Robert Piccart, Jeroen 
Boussier, Tim Peeters, 
Marcase, Hans Weyers
juli

— 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

— BOOAMM: Het Randje, Cordyceps, HYPOCHRISTMUTREEFUZZ, Köhn, 
De Laatste Dingen, Goya, Kris Vanderstraeten, Seppe Dyck, Frederik 
Leroux, Compro Oro -  album release, Radio Martiko, Duif is Dood, 
We Hopen Schroot Doen Leven, Shape of line, het Vlooienkabinet, ...  
→ tot 16/05

— Meubelexpo III / met beeld: Whittuck, Dries Otten, Roos & Hinke, Yves Obyn, 
Goele Maes, Adriaan Tas, Fragmenture, Pierric De Coster, Ben Storms, 
Tim Vranken, IKKE , Kerckhofs Bram → 06/06–14/06 (Opening 05/06, 19:00)

— While swinging to starboard: Shockproof, Irie Vibes Feat. Teddy Dan, 
Black Flower, Dj Tumult & Leenknecht → (Opening 20/06, 17:00)

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

— Entropie (1–7): Olivier Goethals → tot 20/05
— Ghent Art Book Fair. A weekend about graphic design w/ music, lectures, 

exhibitions and a book fair. → 15–16/05 (ism Be-Part & Riot)
— Holiday Island VI w/ Calhau, Chris Rainier, EL-G → 20/05 (ism Kraak)

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

These Things Take Time Nederkouter 36 0474 75 82 74  
www.thesethingstaketime.be

— These Things Take Times Turns Three! The Curated Birthday Party. → 17/05
— Master School Jury Presentations: Students of LUCA and KASK will invade 

TTTT and use the space for their jury presentations. Please check our website 
for more details. → June

— Summer Residents (Part 1 and 2). In the slower summer months TTTT will 
transform into a residency and work space. A selection of Rotterdam based 
artists will compete, create and copulate with artists who work and live in  
Ghent. → July & August

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

— Catch #3: beraadgeslagen (live): Lander Gyselinck & Fulco Ottervanger  
→ 18/05, 20:30

— I love you, bye bye, come back (expo/performance): Hanse Cora + Halloumi 
sound system (dj-set, 22:00) → 22/05 (Opening 22/05, 18:00)

— Continuation Hanse Cora (expo) → 23/05, 16:00–20:00
— Continuation Hanse Cora (expo): Raveyards (live, 21:00) → 24/05, 16:00–20:00
— Salut copain (theatre, master project Drama KASK): Dounia Mahammed  

→ 27/05, 20:30 & 28/05, 19:00 & 29/05, 19:00 & 30/05, 20:30
— Pecha Kucha-Style Art Auction: tl-collective → 31/05, 18:00–22:00

Gent Matinee
21/06

Ghent Art Book Fair
019, Dok-Noord 5L
15–16/05

regio Gent
waregem

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

— Deep Purple, Red Shoes
Polly Apfelbaum
Finissage + Boekvoorstelling:  
31/05, 15:00
tot 31/05

— Ante Timmermans
Opening 29/08, 17:00
30/08–01/11

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

— IO, VIRTUAL DIARIES
Mathias Casaer
tot 14/06

— The Suitcase Exhibit
Bart Vandevijvere & 
Laurent Rigaut
Vitrine-project, doorlopend 
te bekijken
Performance 05/09
18/07–06/09

wetteren

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

— Komparasart
Elise Boucquez, Ines Claus, 
Jana Michel, Maika Pieters, 
Delphine Plas, Joren Van 
Acker, Lauren Van pellicom
Eindejaarsproject 3e jaar bachelor 
tekenen KASK
Opening 14/05, 11:00–18:00
tot 16/05

— Hollandse Klaarte
Henri Jacobs, Arjan 
Janssen, Bart Lodewijks, 
Charl van Ark, Jan van 
Munster / Roland Jooris
Met publicatie bij de tentoonstelling
Opening 31/05, 11:00–18:00
tot 28/06
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M. Koch, 34, a former Catholic priest in Chicago, appeared 
on Moscow television tonight and told the millions of  
Russian people about the Vietnam war.’ – of  verwijzen naar 
alledaagse gebeurtenissen uit het leven van de kunstenaar 
– zoals ‘Bonnie and Jeff  Perkins came to my studio’. De fra-
sen verankeren het werk in de realiteit, maar maken tegelijk 
voelbaar hoe banale gebeurtenissen zonder al te veel histo-
risch gewicht door de tijd worden opgeslokt. Net als de kleur 
en het formaat, die voortdurend wisselen, vrijwaren de sub-
titels de reeks van een al te grote rigiditeit, zonder evenwel 
de neutraliteit ervan te doorbreken.
 Van meet af  aan ging On Kawara zijn datumschilderijen 
‘annoteren’. In documentatiemappen of  Journals registreer-
de hij onder meer de titels en ondertitels van de schilderijen, 
en bracht hij de gebruikte kleurstalen samen. Achteraan de 
inkomhal van de tentoonstelling worden vijfendertig van 
die jaarmappen gepresenteerd, van 1966 tot 2000. Deze 
‘dagboeken’ mogen worden beschouwd als autonome wer-
ken en illustreren Kawara’s doorgeschoten fascinatie voor 
het archiveren van zijn levenstijd. Een aantal van de Journals 
ligt open om inzicht te bieden in het meticuleuze classifica-
tie- en annotatiesysteem van de kunstenaar. Tot slot biedt 
een reeks foto’s in de inkomhal inzage in Kawara’s atelier op 
13th Street in Manhattan, waar talrijke datumschilderijen 
van het jaar 1966 – de foto’s dateren wellicht van het einde 
van dat jaar – tegen de muren zijn uitgestald. Hoewel zijn 
praktijk verstoken bleef  van persoonlijke anekdotiek en 
levensverhalen, preciseren deze beelden de ontstaanscon-
text en roepen zij opnieuw het productieritme van de date 
paintings op.
 On Kawara neemt in zijn date paintings de conventies van 
onze tijdsindeling over; maar anders dan een achteloze blik 
op onze doordeweekse agenda, functioneert de beschou-
wing van zijn doeken als een memento mori, als heugenis 
aan onze eigen sterfelijkheid. Elk van zijn doeken herinnert 
aan het verlopen van onze levenstijd en plaatst ons leven in 
het teken van de dood. In wezen hebben alle datumschilde-
rijen van On Kawara die betekenis, en in die zin heeft de 
keuze voor het jaar 1966 iets arbitrairs. 1966 vormt inder-
daad een keerpunt in zijn werk, maar dat feit heeft geen 
weerslag op de betekenis van het geheel: het jaar 1966 
vormt net als het jaar 1973 een dwarsdoorsnede van 
Kawara’s levenstijd. Elk ander uittreksel uit de Today Series 
confronteert de bezoeker op een soortgelijke manier met het 
verglijden van de tijd alsook met de stugge waarheid van 
ons tijdelijke bestaan. Toch zijn er ook kleine verschillen die 
de monotonie doorbreken en die het jaar 1966 onderschei-
den van de andere jaarproducties. Zo zien we de aarzelingen 
in Kawara’s prille zoektocht naar een geschikte productie-
methode voor zijn date paintings. De allereerste schilderijen 
op de tentoonstelling zijn geschilderd in een helder blauw 
en hebben een klein en klassiek liggend formaat. Het derde 

schilderij is langwerpiger, wat te maken heeft met het feit 
dat de kunstenaar besliste om de datum – ‘January 25. 
1966’ – voluit te schrijven, iets waar hij ten laatste op 31 
januari op terugkomt en wat hij daarna nooit meer heeft 
gedaan. De formaten in de eerste zaal – met datumschilde-
rijen van 10 januari tot 16 april 1966 – zijn aan de kleine 
kant en werden onder meer geschilderd in blauw, oranje-
rood en donkerrood. In de tweede zaal – met schilderijen 
van 20 april tot 22 december 1966 – doen grotere formaten 
hun intrede en opteert de kunstenaar steeds vaker voor 
donkere en grijzige kleurschakeringen. Hoe strak On 
Kawara’s aanpak ook is, door deze luttele verschillen heerst 
er in beide zalen een andere ‘sfeer’. Daarnaast geven de date 
paintings quasi ‘toevallig’ ook een beeld van de plaats die de 
kunstenaar binnen de toenmalige kunstscene bekleedde. 
On Kawara noteert de datum op zijn schilderijen steevast in 
de taal van de plek waar ze gemaakt zijn. Uit zijn jaarpro-
ductie van 1966 kunnen we dan ook concluderen dat hij de 
Angelsaksische wereld niet verliet – alle date paintings zijn in 
het Engels gesteld. Allicht verbleef  hij het grootste deel van 
de tijd in New York. Daarentegen is aan de latere jaarpro-
ducties af  te lezen dat On Kawara steeds meer begon te rei-
zen: de sedentaire On Kawara van 1966 werd een interna-
tionaal bekende kunstenaar.
 Hoe perifeer deze betekenissen ook zijn, het is betekenis-
vol dat ze opdoemen bij het kijken naar deze reeks. Tegelijk 
kleurt de keuze voor 1966 ook de wezenlijke reflectie over 
tijd en sterfelijkheid in On Kawara’s werk. Elk ‘begin’ roept 
een ‘einde’ op. In die zin herinnert deze tentoonstelling nog 
net iets sterker dan een andere expositie van On Kawara 
aan het reële einde van de kunstenaar, en daarmee ook aan 
de fundamentele inzet van zijn werk. Ruben Beké

p  On Kawara 1966, tot 14 juni in Museum Dhondt-
Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle (09/282.51.23; 
www.museumdd.be).

Tino Sehgal in Stedelijk Museum Amsterdam (en 
Galerie Jan Mot). Het Stedelijk Museum staat in rep en 
roer. Twee werken van Tino Sehgal blijken op zekere dag 
afwezig. De zangeres die This is Propaganda moet zingen is 
niet komen opdagen en de danser van Instead of  allowing 
some thing to rise up to your face dancing bruce and dan and 
other things is ziek. Dat heb je dan voor wanneer kunstwer-
ken uit vlees en bloed bestaan.
 Het is alweer vijftien jaar geleden dat Tino Sehgal de 
kunstwereld veroverde met een radicale herdenking van de 
status van het kunstobject en zijn materialiteit. Sehgal zet 
in zijn werk uitsluitend het menselijk lichaam in. De aanwe-
zigheid van sprekende en bewegende lichamen leidt in rela-
tie tot of  in samenwerking met de museumbezoeker tot ver-

schillende ‘situaties’. Het Stedelijk Museum programmeert 
over een tijdspanne van twaalf  maanden maar liefst zestien 
verschillende werken, die tussen de permanente collectie 
worden ‘neergezet’ – startend met de eerste werken van 
Sehgal, die uitgevoerd worden door een of  twee personen, 
gevolgd door de omvangrijke groepschoreografieën die hij 
eerder in het Guggenheim, Tate Modern en op Documenta 
13 (2012) toonde, om dan weer te eindigen met kleinscha-
liger werk.
 Het oeuvre van Sehgal draait voornamelijk om vragen 
over de markt, waarde en transactie, en test hoe deze 
begrippen functioneren wanneer ze niet louter op materiële 
objecten, maar ook op performatieve acties worden toege-
past. Daarbij stelt Sehgal zich radicaal-kritisch op tegenover 
de kunstmarkt: zijn werk wordt op geen enkele manier gere-
produceerd en meermaals krijgen bezoekers van zijn wer-
ken – bij monde van de performers – de vriendelijke verma-
ning ‘no pictures please’ te horen.
 Terwijl ik naar een Sol LeWitt sta te kijken, komt een toe-
zichthouder naar me toe en zegt dat hij This is Exchange 
(2002) van Tino Sehgal is. Hij vertelt me dat wanneer ik 
mijn mening over de vrijemarkteconomie met hem deel, ik 
met behulp van een wachtwoord twee euro kan afhalen 
aan de kassa. Na een korte, onbeduidende conversatie 
wordt duidelijk dat in dat eigenste moment, waarop een 
immateriële transactie plaatsvindt, een vorm van heden-
daagse economie aan het licht treedt. Wanneer ik dezelfde 
ruimte opnieuw betreed, zie ik een koppel vreemd reageren 
op de vraag van de man, en zijn aanbod weifelend afwijzen. 
Even later vragen ze me wat dat heeft te betekenen. ‘Wat 
kan ik in godsnaam vertellen over vrijemarkteconomie? 
Gaat dat dan over kunst? Ach, jij hebt op z’n minst een kopje 
koffie verdiend.’ 
 De aanwezigheid van Sehgals werk is na al die jaren dus 
nog geen gemeengoed en een sociale interactie als kunst-
werk beschouwen nog veel minder, maar het is net die pro-
vocatie die de reflectie over ons gedrag en de creatie van 
culturele waarde in het museum aanwakkert. Enkele gan-
gen verder weerklinkt de eindeloze mantra ‘This is propa-
ganda… you know, you know’, gezongen door een sopraan 
verkleed in suppoostuitrusting. Sehgals ingrepen zijn mini-
maal, maar brengen het museum als instituut aan het wan-
kelen. Instead of  allowing some thing to rise up to your face 
dancing bruce and dan and other things (2000) en Kiss (2002) 
gaan dan weer een expliciete dialoog aan met de gemedi-
eerde representatie van het lichaam in de beeldende kunst, 
de ene keer door Wall-Floor Positions (1968) van Bruce 
Nauman en Roll (1970) van Dan Graham te herwerken tot 
een uiterst trage choreografie, de andere keer door een zoe-
nend koppel een eindeloze reeks van liefdesscènes uit de 
kunstgeschiedenis te laten doorlopen. Alsof  ze een sculp-
tuur waren, dialogeren deze traag transformerende licha-
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men op wonderlijke wijze met de historiciteit van de licha-
melijke representatie in de beeldende kunst en tegelijk 
snijden ze de kwestie aan van de materialiteit van het men-
selijk lichaam en de waarde die eraan wordt toegekend. 
 Hoewel het werk van Sehgal dwingende reflecties over het 
museum en de circulatie en status van objecten oproept, 
blijft de implementering ervan in het Stedelijk Museum 
vaak onbeduidend en ontstaan er nauwelijks specifieke 
interacties met de collectie. Er was tot nu toe slechts één 
lichtpunt: de suppoost die This is Good (2001) uitvoert en 
enkele malen met zwaaiende armen en benen op en neer 
springt, wordt omringd door La boîte-en-valise (1936-1941) 
van Marcel Duchamp, Ushering in Banality (1988) en Mound 
of  Flowers No.1 (1991) van Jeff  Koons, en ‘Untitled’ (A Love 
Meal) (1992) van Felix Gonzalez-Torres. Hier toont zich de 
frictie tussen de inherente, de symbolische en de monetaire 
waarde van het object. Het verdere verloop van dit haast 
megalomane project moet uitwijzen of  nog meer waarde-
volle interacties mogelijk zijn, dan wel of  het museum ver-
valt in institutioneel machismo door zo goed als al het werk 
van Sehgal in haar programma te willen opnemen.
 Onlangs werd in Jan Mot een performance getoond waar-
in de twee verschillende lijnen van Sehgals werk samenko-
men: Yet Untitled (2013). Het bestaat uit een constellatie 
van één tot drie performers die op de grond zitten en elkaar 
tot vervoering ‘beatboxen’; de ene produceert ritme, de 
ander beweegt op sensuele wijze de armen en articuleert zo 
de aangegeven maat. De prachtige sculpturale kwaliteit van 
de choreografie gaat hand in hand met een reflectie over 
sociale interactie en contracten, en wordt begeleid door 
klanken die refereren aan iconische popsongs. Het vaak 
opdringerige karakter van Sehgals ‘situaties’ gaat hier over 
in een bedwelmend samenzijn van toeschouwers en perfor-
mers. Yet Untitled belichaamt de culminatie van langs de 
ene kant het structurele en sociale denken van de This is-
werken en langs de andere kant de voortdurend vervloei-
ende, tranceachtige lichamelijke toestand van Instead of  
allowing… en Kiss. Vormelijk en inhoudelijk sluit het daar-
mee naadloos aan op het gelijktijdige A Year at Stedelijk, 
maar het bereikt tegelijk een concentratie die de tentoon-
stelling in het Stedelijk voorlopig nog niet weet te benade-
ren.  Tom Engels

p A year at the Stedelijk: Tino Sehgal, 1 januari – 31 decem-
ber 2015, Stedelijk Museum, Museumplein 10, 1071 DJ 
Amsterdam (020/573.29.11; stedelijk.nl).
p Tino Sehgal, Yet Untitled, 24 januari – 28 februari 2015, 
Galerie Jan Mot, Regentschapsstraat 67, 1000 Brussel 
(02/514.10.10; janmot.com).

Erkka Nissinen: God or terror or retro dog. Sinds 
enkele jaren waait er door de videokunst een absurdistische 
wind. Hito Steyerl, Nathaniel Mellors, Bjørn Melhus, John 
Bock en Guido van der Werve – om er maar een paar te noe-
men – hebben zich ontwikkeld tot waardige opvolgers van 
Paul McCarthy. Maar de Fin Erkka Nissinen, aan wie De 
Hallen in Haarlem een solotentoonstelling wijdt, spant de 
kroon. In zijn films lopen hitsige reuzenpanda’s rond, hin-
kelt een helikopterpiloot zonder armen rond een zwembad, 
wordt gefilosofeerd over muffins, schenkt een serveerster 
bier in een handtas, en lopen drie vrienden over een zebra-
pad op een wijze die de goedkeuring zou wegdragen van het 
Ministry of  Silly Walks.
 De vergelijking met Monty Python, dat het betreffende 
ministerie in 1970 uitvond, dringt zich overigens vanzelf  
op. Ook Nissinen rijgt in zijn werk sketchachtige scènes aan 
elkaar, soms behoorlijk abrupt, zonder overgang of  zelfs 
maar een verbindend ‘and now for something completely 
different’. Dat ruwe schakelen tussen verschillende regis-
ters beheerst vooral zijn recentere werk. Oudere films zoals 
Vantaa (2007) en Night School (2006) hebben een iets vloei-
ender verhaallijn. In Vantaa gaat componist Arnold 
Schönberg – hier verbeeld als gnoom met enorme platvoe-
ten, gekleed in een slordige habijt – op zoek naar Karlheinz 
Stockhausen. Die collega zou namelijk zijn yoghurt hebben 
gestolen. De tocht leidt via een bedlegerige Edgar Varese 
naar een studio met glitterkerstboom, waar Stockhausen 

zich al vloekend verslikt in het zuiveltoetje en Schönberg 
een drumsolo ten beste geeft.
 Opmerkingen over twaalftoonmuziek en formalistische 
volzinnen worden in Vantaa afgewisseld met dialogen die 
regelrecht uit een kleuterprogramma lijken te komen: ‘Is 
this a xylophone? No, this is a cabbage.’ Het decor sluit 
daarbij aan en ziet eruit als een buitengewest van 
Teletubbieland: zuurstokkleuren, huizen gebouwd met 
behulp van blokkendozen, zingende bloemen. Op de maat 
van luid klokgetik beweegt het verhaal zich voort. Zonder 
enig gevoel voor ritme of  toonzuiverheid zingt/zegt Nissinen 
zijn teksten, die vaak net iets te lang of  juist te kort zijn voor 
de melodie en daardoor extra kreupel overkomen. Zijn 
gebrekkige grammatica en zijn Fins accent – klinkers wor-
den afgeplat en verlengd – maken de onbeholpenheid com-
pleet. Het geheel wordt opgediend met een houding die in 
het Engels getypeerd zou worden als ‘deadpan’ – laconiek 
tot in het extreme.
 Lulligheid is Nissinens handelsmerk, en dat tot in de 
kleinste details. Zijn animaties ogen alsof  ze zijn geprodu-
ceerd met de vroegste Atari-spelcomputers. De decors zien 
er goedkoop uit en staan op het punt in elkaar te stuiken. 
Kostuums zijn hobbezakken, special effects zijn van het 
niveau ‘papier-maché en ketchup’, maskers en pruiken pas-
sen net niet. Er is overduidelijk veel tijd en moeite gestoken 
in postproductie, want geluid en montage zijn perfect, maar 
aan het oppoetsen van beelden is opzettelijk geen aandacht 
besteed. Nissinens werk is het video-equivalent van ‘bad 
painting’.
 Zijn grote talent is van iets simpels iets onbegrijpelijks 
maken. Dat doet hij door verbale rookgordijnen op te trek-
ken, die bestaan uit plompverloren gedebiteerde oneliners 
als ‘the social contract is broken’ of  ‘John is eating his muf-
fin from a subjective viewpoint’. De identiteit van bijzonder 
concrete zaken wordt in twijfel getrokken en de spraakver-
warring wordt op afgemeten tempo volgehouden totdat de 
woorden zich hebben losgezongen van de dingen. Dat zou 
dan ook als Nissinens centrale thema kunnen worden aan-
gemerkt: de onmogelijkheid van communicatie, de gebrek-
kigheid van taal om de wereld om ons heen te definiëren en 
ons eigen bestaan te bevestigen.
 Nissinen is overigens de eerste om een dergelijke existenti-
alistische lezing van zijn werk te relativeren. In een recent 
interview in Metropolis M omschreef  hij zijn missie als ‘films 
maken waar mensen bij kunnen masturberen’. En misschien 
moeten we ook niet te veel zware thematiek in Nissinens films 
lezen. Ze zijn vooral hilarisch en de lol die de maker bij de pro-
ductie ervan moet hebben gehad, is eraan af  te zien.
 Dat is ook het geval bij de installatie die speciaal voor de 
tentoonstelling in De Hallen is gemaakt. In een verduisterde 
zaal hangen en staan werken uit het museumdepot, die 
beurtelings worden aangelicht. Begeleid door een tokkelen-
de gitaar, die op een gegeven moment ontstemd raakt en 
moet worden gecorrigeerd, becommentarieert Nissinen de 
schilderijen en sculpturen. Via stillevens, straatgezichten 
en portretten verzint hij een verhaal bij elkaar, inclusief  

gekke stemmetjes en licht- en geluidseffecten. Het is een 
kruising tussen een bewegend stripboek en een ontspoord 
hoorspel, vrolijk iconoclastisch. Zelden zo gelachen in een 
museum. Edo Dijksterhuis

p Erkka Nissinen: God or terror or retro dog, tot 25 mei in De 
Hallen, Grote Markt 16, Haarlem (023/511.57.75; dehallen.
nl).

Leo Gestel. De mooiste modernist. Het Singer Museum 
in Laren presenteert de eerste overzichtstentoonstelling in 
de afgelopen twintig jaar van Leo Gestel (1881-1941). 
Gestel past in de rij van modernisten die in Laren en omge-
ving hebben gewerkt, precies de groep kunstenaars waar 
het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het Singer 
Museum zich in hoofdzaak op richt – in het najaar 2011 
organiseerde het al een Sluijtersretrospectieve (zie De Witte 
Raaf nr. 154). De beste werken uit de eigen collectie worden 
aangevuld met een indrukwekkende lijst aan bruiklenen, 
waarvan opvallend veel uit particulier bezit en uit de kunst-
handel.
 Leendert Gestel was afkomstig uit een artistieke familie 
en volgde een opleiding tot tekenleraar in Amsterdam. Hij 
koos al snel voor het vrije kunstenaarsbestaan en in 1904 
betrok hij een atelier in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp. 
Zijn bevriende collega’s gaven hem de bijnaam ‘Leonardo’, 
naar Da Vinci – sindsdien ondertekende hij zijn werk met 
‘Leo’ Gestel. Gestel zocht heel zijn artistieke loopbaan naar 
vernieuwing en liet zich hierbij inspireren door de nieuwste 
ontwikkelingen uit Parijs. Zo werkte hij beurtelings in poin-
tillistische, fauvistische, luministische, kubistische en futu-
ristische trant. Na de Eerste Wereldoorlog koos hij voor een 
donkerder palet en een meer expressionistische schilders-
wijze. Gestels voorkeur voor verandering blijkt ook uit zijn 
vele verblijfplaatsen. Hij wisselde Parijs, Mallorca, 
Duitsland, Italië en Vlaanderen af  met Amsterdam, Laren, 
Bergen, de Beemster en ten slotte Blaricum, waar hij in 
1941 op zestigjarige leeftijd overleed.
  De curatoren Anne van Lienden en Caroline Roodenburg-
Schadd kiezen voor een monografische opzet, waarbij enkel 
van Gestel origineel werk wordt getoond. Zo willen ze Gestel 
niet langer als ‘navolger of  tijdgenoot van’ presenteren, 
maar alle aandacht naar het specifieke karakter van zijn 
oeuvre laten gaan. Gelukkig worden de relaties met con-
temporaine kunstenaars niet zonder meer genegeerd. 
Iedere zaaltekst wordt vergezeld door reproducties van werk 
van onder anderen Mondriaan, Picasso en Braque. Op deze 
manier worden de stilistische referenties en ontleningen 
van motieven duidelijk zonder dat het werk van deze toon-
aangevende kunstenaars dat van Gestel overstemt. Toch 
heeft die strikt monografische opzet ook nadelen. Soms was 
het wél nuttig geweest om Gestels werk met dat van ande-
ren te combineren – zo is het jammer dat Staand naakt, op de 
rug gezien van Sluijters, een schenking uit 2013, niet in 
deze tentoonstelling is geïntegreerd. Het had duidelijk 
gemaakt hoezeer Gestel en Sluijters anno 1910 op eenzelf-
de golflengte zaten en op gelijkaardige manier met het 
naaktgenre experimenteerden.
 Met uitzondering van de zalen met werken op papier, zijn 
de ruimtes in een lichte, neutrale kleur gegoten. De kunst-
werken krijgen voldoende ademruimte en kunnen ten volle 
tot hun recht komen. De zaalteksten kennen eerder een een-
zijdige insteek. Titels als ‘op het randje van pervers’ Naakten en 
portretten 1909-1912 zijn geïnspireerd door de eigentijdse 
kunstkritiek en ook de zaalteksten refereren vaak aan de 
receptie van Gestels kunst. Het materiaal dat gebruikt wordt 
om Gestels werk te contextualiseren, is eerder aan de anekdo-
tische kant. Zo siert een foto van het legendarische atelier 
‘Jan Steenzolder’ in Amsterdam de introductiezaal en vormt 
een idyllisch kiekje van Leo, Zus Boendemaker en An Gestel 
in Mallorca een blikvanger in de grootste ruimte. Ook de gra-
tis audiotour vertrekt vanuit Gestels persoonlijke ervaringen. 
De kunstenaar is zogezegd zelf  aan het woord en vertelt zijn 
levensverhaal. Het valt op dat het belang van Gestels 
beschermheer Piet Boendermaker in deze presentatie slechts 
beperkt aan bod komt. Dit is mogelijk een bewuste keuze 
omdat er momenteel in het Stedelijk Museum Alkmaar een 
volledige tentoonstelling aan deze mecenas wordt gewijd. 

Erkka Nissinen

God or terror or retro dog, 2015, installatie met 50 kunstwerken uit de
collectie van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem (detail)

Courtesy de kunstenaar & Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam 
Foto: Gert Jan van Rooij
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De tentoonstelling beslaat negen zalen. Ze is in de eerste 
plaats thematisch opgebouwd, maar volgt grosso modo ook 
de chronologie van Gestels carrière. Het levert een duidelij-
ke, zij het wat voorspelbare structuur op die toelaat de grote 
variëteit van Gestels oeuvre uit de doeken te doen. Zijn vroe-
ge figuurstukken met pointillistische en naar mijn idee zelfs 
symbolistische invloeden vormen de aanzet. Dan passeren 
de vibrerende landschappen en naakten, en de caleidosco-
pische bloemstillevens en portretten de revue.
 Een constante in de gehele opstelling is Gestels fascinatie 
voor vrouwelijk schoon, dat in verschillende gedaantes 
opduikt. Als een voyeur verbeeldt hij kuise dames die 
opgaan in hun decoratieve interieurs – Gestel was niet voor 
niets een decorateurszoon – naast onbeschroomde, sensu-
ele naakten tegen contrasterende kleurvlakken. Ook myste-
rieuze vrouwen met blinkende kijkers en figuren in de trant 
van het Vlaamse expressionisme komen aan bod. Toch is de 
ruimste zaal gevuld met gefragmenteerde, kubistische land-
schappen uit Beemster, Mallorca en Italië. Hiermee lijkt de 
algemene aanname te worden bevestigd dat Gestel het 
meeste uitblonk in zijn kubistisch werk.
 Binnen de klassieke structuur van de tentoonstelling 
vormt de zaal die volledig is gewijd aan Gestels tekentalent 
een verrassing. Er zijn zowel monumentale krijttekeningen 
als kleinere karikaturen te zien. In de laatste zaal hangen 
enorme wintergezichten, waarbij het wit van het papier is 
uitgespaard om sneeuw te suggereren.
 In 1929 vernietigde een brand Gestels atelier te Bergen en 
meer dan vierhonderd werken. Dat hij er de moed niet bij ver-
loor, bewijzen de monumentale figuur- en natuurstukken uit 
zijn laatste levensjaren, waarmee de expositie afsluit. In de 
slotzin van de laatste zaaltekst wordt Gestel toepasselijk geci-
teerd: ‘Ik heb het gevoel alsof  ik nog maar pas begonnen ben.’
 Na het zien van deze presentatie heb ik mijn twijfels of  
Gestel wel ‘de mooiste modernist’ kan worden genoemd, 
maar de tentoonstelling slaagt er in ieder geval wel in een 
degelijk overzicht te bieden van de vele facetten van Gestels 
oeuvre. Een titel als Leo Gestel. De eclectische modernist was 
wellicht toepasselijker geweest.  Inge Huskens 

p Leo Gestel. De mooiste modernist, tot 7 juni in Singer Laren, 
Oude Drift 1, 1251 BS Laren (035/539.39.39; singerlaren.nl).

Adam, Eve & the Devil. Een van de aardigste ontdekkin-
gen tijdens de Open Studios 2015 van de Jan van Eyck 
Academie (Maastricht) was de bijdrage van Stéphanie 
Saadé. Het atelier van de Libanese hing en lag vol met kleine 
werkjes. Een tegen de muur leunend zeegezicht met een 
plas water ervoor, alsof  de foto had gelekt. Twee tandenbor-
stels afkomstig uit verschillende hotels, die onder een zak-
doekje samen de nacht doorbrengen. Een ketting gemaakt 
van afwisselend roestvrijstalen en bruin uitgeslagen ijzeren 
schakels, die op een gegeven moment uit elkaar zal vallen. 
Het lijken grapjes, maar het is in materie gestolde poëzie, 
het zijn haiku’s die melancholisch stemmen, troost bieden, 
hoop geven.
 Dat Ardi Poels de jonge Saadé uitnodigde voor Adam, Eve 
& the Devil, de tentoonstelling in Marres die opende tijdens 
de Open Studios, bewijst haar scherpe oog. En er is meer fijn-
zinnig werk te zien in het Maastrichtse ‘Huis voor 
Hedendaagse Cultuur’. Het recentste werk van Thomas 
Ruff  bijvoorbeeld, negatieven van zijn eigen naaktstudies 
uit 2000 die ogen als combinaties van marmer en inkt. Of  
de twee Nissan Micra’s van Alicja Kwade, die in de tuin 
staan geparkeerd. Hier is iets aan de hand – dat is meteen 
duidelijk. Maar het duurt even voordat je je realiseert dat 
iedere deuk, iedere kras, het stuur en zelfs de cijfers en let-
ters op de nummerplaat gespiegeld zijn.
 Adam, Eve & the Devil serveert werk dat op onnadrukke-
lijke manier de aandacht opeist en die lang weet vast te hou-
den. De kwaliteit van de afzonderlijke werken is duidelijk. 
Minder duidelijk is hun relatie met de oudtestamentisch 
geurende tentoonstellingstitel. Als uitgangspunt worden 
twee getijdenboeken gepresenteerd: uitbundig geïllustreer-
de, laatmiddeleeuwse handschriften voor privédevotie van 
vorsten en gegoede burgerij. Volgens Poels weerspiegelen de 
hedendaagse werken die getijdenboeken, en dat is een teken 
van ‘het tijdloze karakter van de kunst’, zoals ze in een 
begeleidend schrijven opmerkt.
 Met een beetje goede wil is er in sommige werken wel een 
religieuze parallel of  verwijzing te lezen. Dat de zweetdrup-
pels die van het voorhoofd vallen van de dansers in Oscar 
Santillans video A Hymn een echo zijn van Maria’s lijden, is 
nog te accepteren – zeker met zo’n titel. Maar in de meeste 
werken gaat het simpelweg om verstilling en bezinning, het 
uitschakelen van de alledaagse ruis in onze overvolle wereld 
om even alleen maar te ‘zijn’. En dat idee is net zo goed te 
koppelen aan zenboeddhisme of  mindfulness. Bovendien 
zijn de uit objets trouvés opgebouwde werken als Wolfgang 
Laibs 3 Pollen Jars on a Shelf of  Dario D’Aronco’s minimalis-
tische projectie Screen een wereld verwijderd van de rijke-
luiskunst die de getijdenboeken eigenlijk zijn.
 Meditatief  is Adam, Eve & the Devil zeker en dat op ver-
schillende manieren. Stanley Brouwn, die een week lang 
zijn stappen telde om ze op te delen in ongelijke eenheden, 
en Charbel-Joseph H. Boutros, die door een aspirine in te 
slikken een tijdelijke, inwendige sculptuur maakte, repre-
senteren het conceptuele kamp. David Claerbouts Breathing 
Bird, waarin twee vogeltjes aan weerszijden van een venster 
zitten terwijl hun adem condenseert op het glas, staat aan 
het andere, poëtische uiterste. Slechts een enkel werk valt 

uit de toon. William Hunts performance Sub Optimal 
Expression Output Interface, waarin de kunstenaar hangend 
aan een levensgrote mobile probeert instrumenten te bespe-
len en lustig met verf  kliedert, duurt te lang en is eerder 
gênant dan spannend.
 Adam, Eve & the Devil blijft ver weg van het spektakel, en 
houdt een pleidooi voor rust – overigens zonder de belofte 
hiermee de waarheid te vinden. Want wie de echte roos kan 
onderscheiden van het plastic exemplaar in Saadés bloem-
stilleven Faux-Jumeaux, mag het zeggen. Edo Dijksterhuis

p Adam, Eve & the Devil, tot 7 juni in Marres – Huis voor 
Hedendaagse Cultuur, Capucijnenstraat 98, 6211 RT 
Maastricht (043/327.02.07; marres.org). 

Florence Henri. In de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw (her)ontdekte een hele generatie beeldende kunste-
naars fotografie als een nieuw en uitdagend medium. Een 
van hen was Florence Henri (1893-1982). Ze werd geboren 
in New York als kind van Frans-Duitse ouders, maar opge-
voed door haar grootouders in Duitsland. Ze verbleef  ach-
tereenvolgens in Londen (waar ze piano studeerde), Rome 
(waar ze kennismaakte met de futuristen), Berlijn (waar ze 
zich voor het eerst waagde aan schilderkunst) en Weimar 
(waar ze les kreeg bij Paul Klee). Uiteindelijk vestigde ze zich 
in 1924 in Parijs, het mekka van de avant-garde. Daar 
werkte ze eerst verder aan haar schilderspraktijk, in de ate-
liers van André Lhote en Fernand Léger. In 1927, na een 
kort verblijf  aan het Bauhaus in Dessau waar ze de cursus-
sen van Josef  Albers en László Moholy-Nagy volgde, ver-
ruilde ze de schilderkunst ‘plotseling’ voor de fotografie. Met 
groot succes overigens: in 1929 mocht ze deelnemen aan 
twee grote en toonaangevende fototentoonstellingen 
(Fotografie der Gegenwart in Essen en Film und Foto in 
Stuttgart) en in datzelfde jaar opende ze een reclame- en 
portretstudio in Parijs. Maar even plots als ze met fotografie 
begon, gaf  ze dit medium weer op. Financiële moeilijkheden 
en een nijpend gebrek aan fotografische benodigdheden, 
maar vooral haar toenemende desinteresse in het medium 
zorgden ervoor dat ze het fotoapparaat na de Tweede 
Wereldoorlog terug inwisselde voor penseel en doek.
 De tentoonstelling in het Parijse Jeu de Paume ordent het 
werk chronologisch. Een dergelijke presentatie levert zelden 
een spannende interpretatie op, maar hier werkt ze wonder-
wel. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de consistentie 
van het oeuvre zelf, dat ondanks zijn grote diversiteit (het 
omvat zowel artistiek als toegepast werk, zowel geënsce-
neerde stillevens als ‘spontane’ portretten, stads- én land-
schapsbeelden) gekenmerkt wordt door eenzelfde terugke-
rende fascinatie. Voor Florence Henri is fotografie in eerste 
instantie een optische kwestie, dat wil zeggen een zaak van 
compositie. Net zoals vele andere moderne fotografen 
gebruikt ze het beeld als een leeg vlak waarop ze met behulp 
van volumes, lijnen, vlakken een nieuwe werkelijkheid cre-
eert (een esthetica die ongetwijfeld beïnvloed werd door 
haar intens contact met het kubisme en constructivisme in 
de ateliers van Lhote en Léger). Fotografie dient hier niet om 
de wereld te tonen of  te interpreteren, laat staan om iets 
van de intieme gedachtewereld van de fotograaf  zichtbaar 
te maken, maar is een puur formeel spel dat genoten wordt 
omwille van zichzelf.
 Toch wijkt haar werkwijze op twee cruciale punten af  
van de gangbare moderne experimenten met fotografie. Een 
eerste verschil is dat ze dit grafisch spel niet alleen zoekt in 
de buitenwereld, maar even vaak construeert in de beslo-
tenheid van haar atelier. Ze maakt intrigerende stillevens, 
eerst met geometrische voorwerpen, later ook met objecten 
ontleend aan de natuur (citroenen zijn een populair onder-
werp, maar ook bloemen, stengels en uiteraard schelpen). 
Een tweede verschil is dat ze een door modernisten geliefd 
optisch element – spiegeling en weerspiegeling – op een 
nieuwe en verrassende manier aanwendt. Ze gebruikt spie-
gels (vaak zelfs meerdere spiegels in één beeld) om de ruimte 
van de opname radicaal open te breken, om datgene wat 
zich links, rechts, boven, onder en achter het door de lens 
bestreken gebied bevindt alsnog een plaats te geven in het 
beeld zelf. Gevolg: het platte vlak van de opname wordt door 

Leo Gestel

Zelfportret, 1916, Stedelijk Museum Alkmaar

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

Alicja Kwade

Nissan (Parallelwelt 1 + 2), 2009. Foto: Gert Jan van Rooij
Courtesy Collectie Philara, Düsseldorf
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ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

FLORENVILLE
Suzanna DUSAUTOIR, Marie RENOIRD & Bob VANANTWERPEN

ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition
hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein
kindly invite you to the exposition

CONFRONTATION

YVON ANGé  < >  FLORIS JESPERS 

Vernissage: 09/05/2015, 14:00 – 18:00
Expo: 10/05/2015 – 02/08/2015

Place Albert 1er 63, 6820 Florenville

+ 32 498 75 43 37
+ 32 479 95 92 92

info@erasut.be
www.erasut.be

ouvert/open:
vendredi, samedi  

et dimanche   
14:00  – 18:00

ou sur rendez-vous 

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

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

www.fransmasereelcentrum.be

ALL INFORMATION  
CORRECT AT  

TIME OF PRINTING

Simona Denicolai  
& Ivo Provoost

14.08.2015T.E.M.30.05

11.10.2015T.E.M.20.06

O p e n i n g s  w e e k e n d

Zaterdag 30.05 
Opening met optreden  
van klassieke gitariste 

Véronique Gillet. 

Zondag 31.05 
Lezing over het  

werk van Denicolai  
& Provoost.

Een inventaris-tentoonstelling met (bijna) alle 
drukwerk tussen 1997 en 2015: uitnodigingen, 
posters, visitekaartjes, advertenties, tentoon-
stellingsgidsen, edities, boeken, stempels, 
flyers, stripverhalen, platen, foto kopijen en 
enkele ‘distributeurs de photocopies’.

O p e n i n g  i n  Z33 O p  19.06

CURATOR  
Freek Lomme  
(Onomatopee) 

KUnSTEnAARS  
Sema Bekirovic, 

Matthieu Blanchard, 
Lieven de Boeck, 
Frederic Geurts, 

Ulrike Mohr  
en Thomas  

Rentmeister.

CAN YOU FEEL IT?  
TACTILTY  

AND/IN PRINT
Het is dubbel: in een wereld waar digitale 
media de tastzin lijken terug te dringen, wordt 
tactiliteit steeds belangrijker. Ook benaderen 
kunstenaars en theoretici steeds vaker de 
tactiele eigenschappen van de grafische media 
vanuit culturele en technische perspectieven. 
In het kader van deze tentoonstelling onder-
zochten zes beeldende kunstenaars de tactili-
teit van drukwerk tijdens een residentie in het 
Frans Masereel Centrum. Can you feel it? toont 
de resultaten. De tentoonstelling loopt in Z33, 
Zuivelmarkt 33, Hasselt.

2de CURATOR PROJECT  
van Frans Masereel Centrum 
& Z33

nieuwe OPeninGsuren!
Elk laatste weekend van de maand, zaterdag en zondag: 13 – 18u

maandag t.e.m. vrijdag: 10 – 17u
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de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende gezichts-
punten onder druk gezet.
 De spiegel voegt niet alleen ruimtelijke complexiteit toe, 
maar wordt ook ingezet om het realisme van de fotografische 
opname (subtiel, maar radicaal) te ondermijnen. Haar 
beroemd ‘zelfportret’ uit 1928 is daarvan een goed voor-
beeld. De fotografe richt haar camera naar een spiegel die op 
een tafel is geplaatst. Zelf  zit ze buiten beeld, voor de spiegel. 
De camera (en wij) zien haar enkel als spiegelbeeld. Haar 
‘reële’ plaats is naast de camera, en dus naast ons, de kijker 
(terwijl wij naar haar kijken, kijkt zij met ons mee). Een ver-
ontrustende ervaring, die nog versterkt wordt door een 
eigenzinnige scherpstelling. De tafel met de spiegel is onscherp 
gehouden, terwijl het beeld in de spiegel haarscherp is. 
Lichaam en tafel bestaan enkel in de gespiegelde ruimte, zijn 
niet langer verankerd in een fysieke wereld. Aanwezigheid 
wordt afwezigheid, afwezigheid wordt aanwezigheid: de foto 
laat zich eerder lezen als een filosofisch spel rond ‘zijn’ en 
‘schijn’, dan als een onthullend (zelf)portret.
 Terwijl ze in haar vroege werk ‘werelden’ construeert door 
voorwerpen en lichamen (en hun reflecties) op een eigenzin-
nige manier te (her)schikken, laat ze in haar latere collages 
het beeld zelf  als constructie verschijnen: door de rafelran-
den van de verschillende beelden waaruit de collages zijn 
samengesteld niet toe te dekken, beklemtoont ze de factici-
teit ervan. Het beeld wordt nu letterlijk een botsing van 

incongruente fragmenten (voorbeelden zijn haar collages 
samengesteld uit verknipte beelden van monumenten en 
standbeelden uit het antieke Rome). Kenmerkend in beide 
gevallen is de uiterste (bijna mathematische) precisie waar-
mee Florence Henri het beeldoppervlak onder spanning zet. 
Zowel in haar portretten en stillevens als in haar collages 
duwt ze het onderwerp haast over de beeldrand. Alles wordt 
in één vlak geplaatst, dringt naar voren: de stillevens bestaan 
in een onbestemde ruimte zonder duidelijke afbakeningen of  
grenzen, het beeldvullende gelaat in de portretten dringt 
zich aan ons op, de collages duwen het centrale onderwerp 
in de richting van de kijker. Deze beelden leven van de span-
ning tussen de uiterst geconcentreerde inzet van enkele 
spaarzaam gekozen elementen en de hevige deining die ze 
op het oppervlak veroorzaken. Geen enkele fotograaf  die zo 
wild, zo vrij, zo helder omspringt met de optische mogelijk-
heden van het fotografisch dispositief  en het platte vlak zo 
heftig tot leven wekt. Steven Humblet 

p Florence Henri, tot 17 mei in het Jeu de Paume, 1 Place de 
la Concorde, 75008 Parijs (01/47.03.12.50; www.jeude 
paume.org).

KUNST FÜR ALLE. Multiples, Grafiken, Aktionen aus 
der Sammlung Staeck. Negen jaar lang – ofwel drie 
ambtstermijnen – was Klaus Staeck voorzitter van de 
Akademie der Künste te Berlijn. Naar aanleiding van zijn 
vertrek op 30 mei opende op 17 maart jongstleden Kunst für 
Alle in het West-Berlijnse gebouw van de Akademie der 
Künste op de Hanseatenweg. Onder het credo ‘Jeder soll 
Zugang zur Kunst haben‘ kijkt Staeck terug op zijn kunst-
zinnige loopbaan en toont hij voor het eerst zijn veelzijdige 
verzameling, die voornamelijk uit kunstenaarsedities 
bestaat.
 Na het behalen van zijn einddiploma op de middelbare 
school verruilde Staeck het Oost-Duitse Pulsnitz voor 
Heidelberg, waar hij vanwege zijn socialistische wortels 
opnieuw een eindexamen moest afleggen alvorens met zijn 
studie rechten te kunnen beginnen. In deze periode werd hij 
tevens actief  als activist en grafisch ontwerper. In 1965 
richtte hij zijn eigen uitgeverij Edition Tangente (tegen-
woordig Edition Staeck) op. Sindsdien geeft hij in eigen 
beheer multipels uit: kunstobjecten die in hoge oplage 
gemaakt en verspreid, en tegen een democratische prijs ver-
kocht worden. Sommige critici beweren zelfs dat hij de uit-
vinder van de multipel is. Staeck overtuigde telkens meer 
(internationale) kunstenaars om zich aan te sluiten bij zijn 
‘Selbstorganisation’. Zijn voornaamste doel was om kunst 
van zijn warenkarakter te ontdoen, de relatie tussen de 
kunstenaar, de galerie en het museum inzichtelijk te maken 
en zich zo tegen het reguliere kunstbedrijf  af  te zetten.
 De tentoonstelling begint met het kunstfestival Intermedia, 
dat Staeck organiseerde in mei-juni 1969. Media als ‘envi-
ronment, objekte, film, aktionen, happening, exp. musik, 
information’ (alles bewust met kleine letters geschreven) 
werden samengebracht in één tentoonstelling, die een toe-
komstvisie voor het komende decennium pretendeerde te 
formuleren. Bij dit project was een bont gezelschap van vijf-
tig kunstenaars betrokken (onder wie Joseph Beuys, 
Christo, Robert Filliou, Dick Higgins, Jörg Immendorff, 
Blinky Palermo en Ben Vautier) – voor Staeck was het de 
uitdaging om op zo’n provinciale plek een grootscheepse 
actie van internationale allure te laten plaatsvinden. 
Vautier kondigde aan om drie olifanten uit Nice te laten 
overkomen; Christo pakte het Heidelbergse Amerika Haus 
in en Daniel Spoerri kookte in het lokale studentenrestau-
rant een Transsylvaanse goulash, waarbij hij provocerend 
opmerkte dat hij paardenvlees zou gebruikt hebben – een 

taboe in Duitsland. Behalve de correspondentie tussen 
Staeck, de kunstenaars en de Heidelbergse autoriteiten, zijn 
schriftjes, posters en krantenartikelen tentoongesteld. Ook 
wordt een zwart-witfilm van een happening getoond die de 
roerige tijd evoceert: ‘Wir brauchen kein Blut‘, roept Staeck 
in de opnames, ‘Wir können auch ohne Blut unser Ego ver-
lieren. Können Sie es auch?‘.
 Het tweede gedeelte van de tentoonstelling legt het begrip 
‘Produzentengalerie’ uit aan de hand van zelfgepubliceerde 
kunstenaarsboeken en tijdschriften uit Staecks collectie. 
Treffend is de oproep van Dieter Hacker op de affiche gedrukt 
naar aanleiding van de 7. Produzentengalerie in 1971: ‘Tötet 
eure Galeristen. Kollegen! Gründet Eure eigene Galerie. 
Gründet eine Produzentengalerie.‘ In de rijen vitrines pas-
seert een rijke documentatie met tijdschriften van onder 
meer Edition Agentizia, Reflection Press, General Idea, Zehn 
Neun en Grapus. Een bijzondere sectie vormt het werk van 
de onafhankelijke Oost-Duitse producentengalerie Clara 
Mosch, dat Staeck kon verzamelen via zijn broer Rolf, met 
wie hij tot op heden Edition Staeck runt, en die op dat 
moment nog in Bitterfeld in de toenmalige DDR woonde.
 Spijtig genoeg verliest de tentoonstelling in het omvang-
rijkste deel, met de grafische werken en multipels die de 
kern van Staecks collectie uitmaken, haar focus en gaat ze 
onkritisch met het materiaal om. Staeck heeft tussen 1965 
en de late jaren negentig met ongeveer 150 kunstenaars 
samengewerkt en multipels van hen uitgebracht. Bij zijn 
keuzes speelde het nooit een rol of  de kunstenaar uit Oost- 
of  West-Duitsland stamde en of  zijn politieke standpunt 
met dat van Staeck overeenkwam. In één zaal komen in een 

Florence Henri

Autoportrait, 1928
Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek

© Galleria Martini & Ronchetti, Genua

Luc Chessex
Exposition du 26 avril au 28 juin 2015
Tentoonstelling van 26 april tot en met 28 juni 2015

Castro | Coca | Che

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

Luc Chessex, Santo Domingo, Ecuador, 1971   | © Luc Chessex, Collection/Collectie Fondation A Stichting, Bruxelles/Brussel
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Sigmar Polke

Bargeld lacht, 2002
© The Estate of  Sigmar Polke, Keulen / VG Bild-Kunst, Bonn 2015
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MICHAËL BORREMANS
BLACK MOULD
June 13 – August 14, 2015

David Zwirner
24 Grafton Street
London W1S 4EZ
phone 020 3538 3165
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Veilingen te Keulen 
29 mei  fotografi e
29 mei moderne kunst
30 mei  hedendaagse kunst

Johan Creten. Hat paard van Troje. 1991/1992
Keramiek, geglazuurd, ca. 151 x 64 x 50 cm. Veiling 30 mei

Arman. Zonder titel (Colère de Violons). 1974. Gebroken violen met brandspuren in poly-
esterhars in plexiglas, 120 x 90 x 13 cm; Op metalen sokkel, 75 x 90 x 35 cm. Veiling 30 mei
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collageachtige ‘horror vacui’-ophanging multipels aan bod 
van onder anderen Beuys (die met maar liefst veertig wer-
ken in de tentoonstelling is vertegenwoordigd), Broodthaers, 
Christo, Darboven, Penck, Polke, Rauch, Richter, Spoerri, 
Vostell, maar ook van jongere kunstenaars als Olaf  Nicolai 
en Jonathan Meese. De edities zijn noch naar stijl, noch op 
ontstaansdatum gegroepeerd. Tezamen bieden ze, zij het 
misschien niet meer zo direct navoelbaar, een associatieve 
versmelting van ‘subversieve’ en ‘onaangepaste’ kunst, die 
op de maatschappelijke en politieke geschiedenis van de 
Bondsrepubliek (en in enkele voorbeelden ook de socialisti-
sche DDR) reageerde en haar kritisch bevraagde. Niet elke 
kunstenaar slaagde daar evengoed in, maar elk oordeel 
daarover wordt vermeden. De grafische werken zijn uitge-
stald op pallets die tegen de wanden zijn aangeschoven, de 
driedimensionale multipels bevinden zich op hoge bouw-
marktstellages. De namen van de kunstenaars worden 
enkel vermeld in een boekje dat als namenregister dient. De 
vredige co-existentie van gelijkwaardige kunststrijders gaat 
in tegen het exclusieve karakter waar kunst zich vaak op 
beroept en alludeert op het democratiseringsproces waar-
mee de multipel verbonden is. Het is echter betreurens-
waardig dat – buiten het namenregister – ieder spoor van 
toelichting ontbreekt. Polkes aardappelmachine of  de in 
chocolade gedoopte tuinkabouter van Beuys worden hier 
als een verzet tegen het warenfetisjisme van de kunst gezien, 
maar dat dezelfde multipels inmiddels tegen recordprijzen 
worden geveild is een paradox die niet wordt gethemati-
seerd. Dat versterkt nog het gevoel dat het kunstidealisme 
van Staeck een achterhaald concept is, dat toch vooral in de 
jaren zestig en zeventig thuishoort. Faby Bierhoff

p Kunst für alle, nog tot 7 juni 2015 in de Akademie der 
Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin (030/200.57.2000; 
www.adk.de). Bij de tentoonstelling verscheen een catalo-
gus (Berlijn, AdK, 2015) met bijdragen van Harald 
Falckenberg, Werner Hofmann, Oskar Negt, Lothar 
Romain, Ludwig Seyfarth en Christoph Tannert.

Beeldende kunst – terugblik
Pauline Boudry & Renate Lorenz. Dertigers en veerti-
gers die zijn opgegroeid met no wave en minimal music her-
kennen in To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in 
Recognition of  their Desperation van Pauline Oliveros mis-
schien de rauwe gitaarsymfonieën van Glen Branca. Het 
zijn monotone geluidsmuren, opgetrokken uit lang aange-
houden noten. Het zaagt, hamert, vibreert, met hypnotise-
rend effect. Maar terwijl bij Branca’s concerten de gitaris-
ten – vrijwel allemaal mannen – naar hun instrument op 
kruishoogte staren en soms naar de dirigent, is de dynamiek 
bij een opvoering van Pauline Oliveros’ compositie geheel 
anders. Bij de macho Branca heersen strakke structuur en 
hiërarchie, bij Oliveros juist losheid.
 Pauline Boudry en Renate Lorenz registreerden een her-
neming van de compositie uit 1970 door kopstukken uit de 
Berlijnse postpunkscene, en toonden de film onlangs bij 
Ellen de Bruijne Projects. De muzikanten lopen door de 
ruimte, zoeken oogcontact, tasten elkaar af. Als een van de 
muzikanten iets te enthousiast het voortouw neemt – zan-
geres Peaches die gillend uithaalt – reageert de rest meteen. 
Een tandje bijsteken, de machtsgreep overstemmen of  
afzwakken. Het is een krachtenveld van geven en nemen, 
waarin groep en individu elkaar in evenwicht houden. Ook 
de camera speelt een rol in dit spel. Close-ups worden afge-
wisseld met totaalshots, de aandacht wordt democratisch 
verdeeld over alle muzikanten.

Boudry en Lorenz typeren To Valerie Solanas and Marilyn 
Monroe in Recognition of  their Desperation als een poging 
‘queerness’ te verklanken. Voor de kunstenaars is ‘queer’ 
een veel breder begrip dan het denigrerende ‘flikker’ in de 
Angelsaksische context of  het label voor alternatieve gen-
deropvattingen zoals dat binnen de LGBT-gemeenschap 
wordt gebezigd. Queerness is voor hen het afwijzen van 
iedere normatieve identiteit. Wie of  wat iemand is, is fluïde. 
Het zichtbaar en inzichtelijk maken van juist dit ontsnap-
pen aan vaststaande definities, is de kern van Boudry en 
Lorenz’ fascinerende oeuvre.
 In het geval van Oliveros’ compositie is het resultaat bij 
vlagen spannend, maar soms ook stuurloos. Andere (hier 
niet getoonde) werken van Boudry en Lorenz zijn meer 
gestructureerd, hoewel ze zich stuk voor stuk bevinden in 
een grijs gebied tussen performance en film. Die structuur is 
doorgaans te danken aan de historische referenties, die 
explicieter worden uitgewerkt dan bij Oliveros’ muziekstuk, 
waar we het moeten doen met enkel de titel. In Contagious! 
bijvoorbeeld staat de cakewalk centraal, een dans waarmee 
Afro-Amerikanen in de negentiende eeuw blanke dansstij-
len parodieerden. N.O. Body draait om ‘vrouw met baard’ 
Annie Jones (1865-1902). En in Normal Work worden de 
foto’s gereproduceerd van de victoriaanse bediende Hannah 
Cullwick, die koketteerde met haar onvrouwelijke spierbal-
len, maar zich tegelijkertijd als slaaf  opwierp voor haar 
geliefde meester. Boudry en Lorenz laten Cullwick uitbeel-
den door dragqueen Werner Hirsch, waardoor de genderty-
pologie helemaal op drift raakt.
 Voor Opaque, het andere werk dat te zien was bij Ellen de 
Bruijne Projects, vormt een tekst van Jean Genet het uit-
gangspunt. Genets pleidooi voor een ‘perfecte tegenstan-
der’, eentje die duidelijk en als zodanig te erkennen is, wordt 
in een aftands en verlaten binnenzwembad voorgedragen 
door leden van een ondergrondse actiegroep, gestoken in 
leer en roze camouflagepak. Man of  vrouw – het wordt niet 
duidelijk. Dat ze de tekst ook nog eens playbacken vergroot 
de verwarring alleen maar.
 De personages van Boudry en Lorenz zijn samengesteld, 
theatrale optelsommen van uitersten. Hierin klinkt de filo-
sofie van Judith Butler door, die het begrip ‘performativiteit’ 
introduceerde: gender leer je door bepaalde dingen her-
haaldelijk te doen zodat ze ‘ingeprent’ raken. De kunstma-
tigheid van de act wordt nog eens benadrukt door de film-
klapper, die aan het begin nadrukkelijk in beeld komt, en 
het glittergordijn dat als decor dient. De voordracht is 
brechtiaans ontregelend en overdreven, al ontbreekt de 

nadrukkelijke uitleg die met een brechtiaanse voorstelling 
gepaard gaat, en ze wordt begeleid door lichteffecten en 
rookgordijnen. Identificatie is onmogelijk, daarvoor zijn 
tekst en beeld te ongrijpbaar. Maar door de installatie rond-
om het projectiescherm, die een imitatie is van het decor in 
de film, word je als kijker toch telkens het beeld ingezogen. 
Bijzonder knap hoe Boudry en Lorenz dat spel van afstoting 
en aantrekking tot het einde weten vol te houden, zonder 
het te laten stollen. Edo Dijksterhuis

p Pauline Boudry & Renate Lorenz, tot 16 mei in Ellen de 
Bruijne Projects, Rozengracht 207 A, 1016 LZ Amsterdam 
(020/530.49.94; edbprojects.com).

Architectuur en Vormgeving
StadBuitenStad. Wie vandaag de dag de stad in- of  uit-
gaat, zal afgezien van de reguliere aanwijzingen van plaats-
namen en verkeerstekens niet meteen in staat zijn om de 
grens aan te wijzen tussen stad en platteland. In de loop van 
de twintigste eeuw zijn de tegenstellingen tussen stad en 
platteland steeds vager geworden, om plaats te maken voor 
het urbane of  suburbane gebied, de voorstad, de buiten-
stad, de randstad, het opgeslokte dorp of  de metropoolregio, 
om zomaar enkele termen aan te halen waarmee het grijze 
gebied tussen stad en platteland wordt geduid. Daar waar 
de negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen nog een sterk 
geordend en homogeen karakter hadden, vond na de 
Tweede Wereldoorlog een gespreide suburbane ontwikke-
ling plaats, die enerzijds uit grote geënsceneerde modernis-
tische hoogbouwprogramma’s bestond en anderzijds een 
leefomgeving creëerde van vrijstaande woningen in het 
groen. In beide gevallen was er een afkeer van de verstopte 
en dichtgebouwde steden. Om de massale stadsvlucht tegen 
te gaan richtte de stadsvernieuwingsprojecten zich de laat-
ste decennia vooral op de stadscentra en de omringende 
negentiende-eeuwse gordels, waardoor de twintigste-eeuw-
se stadsranden aan de aandacht ontsnapten. Deze laatste 
staan nu volop ter discussie. Hoe kan de suburbane buiten-
stad kansen bieden om de groei van steden op te vangen en 
tegelijkertijd de voordelen van ‘het buiten’ te combineren 
met een stedelijk leven?
 De tentoonstelling StadBuitenStad belicht de snel geëvolu-
eerde stadsranden vanuit drie verschillende invalshoeken. 
Curatoren Christoph Grafe (Vlaams Architectuurinstituut), 
Michiel Dehaene (Universiteit Gent) en Kristiaan Borret 
(Universiteit Antwerpen) verzetten zich tegen de gangbare 
gedachte dat dit gebied een stedelijke vorm van samenleven 
zou missen. Zij zien zowel vanuit historisch als hedendaags 
perspectief  potentie voor vernieuwing en verdichting in de 
twintigste-eeuwse stadsrand. Het onderwerp is des te actu-
eler omdat verwacht wordt dat de druk op de stadsrand zal 
toenemen door de demografische groei in veel steden. 
Volgens Michiel Dehaene is het woonideaal van vijftig jaar 
geleden in snel tempo geschiedenis aan het worden omdat 
de ‘sociale verbeelding’ die eraan vasthangt verdwijnt en 
omdat het patrimonium letterlijk aan het verouderen is. 
Het is uitgeleefd nu vele burgers andere plaatsen opzoeken, 
en zelfs terugkeren naar de binnenstad. Met het tentoon-
stellen van het ontwerponderzoek naar de stadsrand van 
Antwerpen, dat uitgevoerd werd door Labo XX, willen de 
curatoren een discussie die tot nog toe vooral door specialis-
ten gevoerd werd voor een breder publiek ontsluiten en een 
maatschappelijk debat op gang trekken.
 Het eerste deel van de tentoonstelling geeft een associa-
tieve en thematische voorstelling van historische en heden-
daagse oplossingen uit verschillende Europese steden. Het 

Pauline Boudry & Renate Lorenz

Opaque, 2014 (zicht op de tentoonstelling bij Ellen de Bruijne Projects, 
maart-mei 2015)

AwA r d  C e r e m o n y :  J u n e  1 1 t h ,  2 0 1 5 ,  6 : 3 0  p m
Exhibition JunE 12th - August 28th, 2015
stRAbAg Artlounge, Vienna, www.strabag-artaward.at

S h o r t l i S t e d  A r t i S t S
ViRginiE bAilly
CAthERinE bioCCA
utE MüllER
MARtin stEiningER
RAlf ZiERVogEl

2 0 1 5
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Your Time Is
Not My Time

Spell to Spelling    
Spelling to Spell

(                       )
Lav Diaz, Benjamin Forster,  Andrés Galeano, 

Riley Harmon, Metahaven, Alexandra Navratil,  
Sam Smith, Wu Tsang, Bruno Zhu

)
David Bernstein, Francisco Camacho, 

Alberto De Michele, Christian Fogarolli, 
Martin La Roche, Ola Lanko, Myriam Lefkowitz, 

Charles Matton, Robertas Narkus, Ossip 

de Appel arts centre    
Prins Hendrikkade 142, Amsterdam   

www.deappel.nl   

Curatorial Programme Final Project 
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De Ateliers proudly  
presents the tenth edition 
of Offspring:

F U N C T I O N  C R E E P  
curated by 
Xander Karskens

Vanessa Disler 
Giovanni Giaretta  
Marwan Hamdan  
Jannis Marwitz  
Tim Mathijsen
Faysal Mroueh  
Anthony Nestel  
Tanja Ritterbex  
Simon van Til 
Rebekka von Zimmermann 

Opening: Tuesday May 19, 
6—8 pm. Jet Bussemaker 
(Minister OCW) speaks to 
David Jablonowski; Beatrix 
Ruf (Stedeljk Museum)  
opens the exhibition.

Exhibition: May 20 — 31, 
open daily 12— 6 pm. 

On Saturday May 23, from  
1 pm onwards, the Cedar 
Tavern will host a program 
of talks, performances and 
screenings.

De Ateliers
Stadhouderskade  86
Amsterdam
www.de-ateliers.nl

De Ateliers is generously 
supported by Ministry 
of OCW, Mondriaan Fonds, 
Ateliers Support Fund  
and Stichting Dioraphte.
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CENTRAAL IN DE BRAKKE GROND
Collecting the Alphabet: 
Liquid Language (fi g.1)
Apprentice / Master expo #20
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laat zien dat veel idealen van de moderne ‘stadbuitenstad’ 
hun oorsprong vonden in de negentiende-eeuwse stadsgor-
dels (of  zelfs eerder) waar voor het eerst op grote schaal de 
voordelen van ‘het buiten’ gecombineerd werden met het 
stadsleven. Meestal lagen de infrastructurele ontwikkelin-
gen van tramlijnen, spoorwegen en later auto(snel)wegen 
aan de basis van de ontsluiting van het platteland voor 
(sub)urbane ontwikkeling. Typologieën zoals het hof, de 
enclave, de stadsvilla, het appartementencomplex, de col-
lectieve tuin, en sport- en amusementsparken deden hun 
(her)intrede. Vaak werden oude typologieën geherintrodu-
ceerd, aangepast aan de noden van de tijd. Zo vinden de 
hoftypologieën van de middeleeuwse begijnhoven en kloos-
ters, als kleinschalig samenlevingsmodel, hun weerklank in 
negentiende-eeuwse en vroegtwintigste-eeuwse tuinsteden 
als Hampstead Garden (1910) te Londen en in Duitse 
Siedlungen als Großsiedlung Britz (1925) te Berlijn; maar 
ook hedendaagse groene woonenclaves als Ypenburg in 
Den Haag en het GWL-terrein in Amsterdam kunnen wor-
den gezien als afstammelingen van de hoftypologie. 
Appartementencomplexen als Les Gratte-Ciel (1927) in 
Lyon en het Du Cane Court (1935) in Londen vormden als 
monumentale onderbreking van de monotone voorstad 
dan weer een nieuw ruimtelijk gegeven.
 In het tweede deel van de tentoonstelling brengt een foto-
reportage van Fabian Schröder en Jean Bernard Koeman de 
Antwerpse twintigste-eeuwse stadsrand in beeld. We zien 
een door avondschemering en straatlampen verlichte 
wereld, een gebied dat op het punt blijkt te staan om deel van 
de stad te worden. Dat is ook de vier ontwerpteams van Labo 
XX niet ontgaan. In opdracht van de Stad Antwerpen ging 
dit ‘onderzoekslaboratorium’ – bestaande uit de bureaus 
Palmbout/De Nijl, Buur, 51N4E/Connect&Transform en 
Maat/Posad – na hoe de verdichting van de voorstad een 
betere en interessantere stad zou kunnen opleveren. 
 Het derde deel van de tentoonstelling toont de resultaten 
van dit ontwerponderzoek. Labo XX ging uit van een scena-
rio van gematigde demografische groei, dat voor Antwerpen 
100.000 extra inwoners voorspelt tegen 2030. Dit betekent 
dat er ongeveer 15.000 tot 30.000 nieuwe woningen moe-
ten worden gebouwd met bijkomende voorzieningen. Twee 
teams richtten hun onderzoek op de kenmerken van het 
gebied zelf: de groene structuur van de open ruimte 
(Palmbout/De Nijl) en het potentieel van een nieuwe tra-
mas die als een rocade centraal door de twintigste-eeuwse 
gordel loopt (Buur). De andere teams vertrokken vanuit 
ontwikkelingsstrategieën: haalbaarheidscriteria voor geza-
menlijke ondernemingen en perceeloverschrijdende projec-
ten tussen de stad, eigenaars, bewoners, gebruikers en 
investeerders (51N4E/Connect&Transform) en (micro)cen-
trumvorming met clusters van voorzieningen om de mono-
cultuur van de suburbane woonmilieus te doorbreken 
(Maat/Posad).
 De tentoonstelling heeft een uitgesproken tweezijdig 
karakter. Het werk van Labo XX is duidelijk de presentatie 
van een opdracht en pretendeert ook niet meer te zijn. Het 
eerste en tweede deel van de tentoonstelling zijn als lappen-
deken van afbeeldingen daarom een welkome aanvulling, 
die ruimte laat voor de verbeelding en het interpreteren van 
de architectuur- en stadsgeschiedenis. Jammer is echter dat 
de voorbeelden alleen als typologie een relatie met elkaar 
aangaan, en dat de keuze en context ervan verder niet onder-
bouwd of  toegelicht worden. Dat neemt niet weg dat de 
boodschap van de tentoonstelling helder is. De ‘stadbuiten-
stad’ is een gebied dat volop kansen biedt voor ontwikkeling 
en herstructurering. We hoeven maar naar onze rijke stads-
geschiedenis te kijken om hiervoor geslaagde voorbeelden te 
vinden. De diverse suburbane typologieën kunnen, mits zij 
efficiënt worden ingezet, de stad verdichten en tegelijkertijd 
het ideaal van een woning in het groen behouden. Het werk 
van Labo XX laat zien dat de wijze van verdichting en her-
structurering vanuit verschillende visies kan worden aange-
pakt. De vraag is nu welke invloed deze visies zullen hebben 
op het maatschappelijk debat en hoe de Stad Antwerpen zich 
hiertegenover zal positioneren.  Paoletta Holst

p  StadBuitenStad, tot 7 juni in deSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen (03/248.28.28; desingel.be).

Re: Collecting Landscapes. Re: Collecting Landscapes is 
een ‘herfotografieproject’ dat honderd jaar geleden van 
start ging met een reeks foto’s van Jean Massart, botanicus 
en professor aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). 
Massart fotografeerde in het eerste decennium van de twin-
tigste eeuw honderden Vlaamse landschappen vanuit strikt 
wetenschappelijke overwegingen. De beelden geven de 
samenhang tussen de geografie en de vegetatie van de plek 
weer. In opdracht van de Nationale Plantentuin van België 
en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten maakten foto-
graaf  Georges Charlier en botanicus Leo Vanhecke in 1980 
opnieuw een reeks opnamen van een zestigtal locaties die 
Massart had bezocht. In overleg met Labo S, het steden-
bouwkundige laboratorium van de Universiteit Gent, gaf  
het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) in 2003 aan foto-
graaf  Jan Kempenaers de opdracht deze locaties, in navol-
ging van Massart en Charlier, een derde maal te fotografe-
ren. En afgelopen jaar heeft fotograaf  Michiel De Cleene een 
vierde beeldenreeks gemaakt, dit keer in opdracht van de 
Provincie West-Vlaanderen en Labo S. Het herfotografie-
project omvat daarmee dus vier fotoreeksen van een zestig-
tal locaties, die de transformatie en urbanisatie van het 
Vlaamse landschap registreren.
 De fotoreeksen werden op verschillende manieren publiek 
gemaakt. Massart publiceerde zijn foto’s in twee delen van 

Les aspects de la végétation en Belgique. Deel 1, Les districts lit-
toraux et alluviaux, werd uitgegeven in 1908; deel 2, Les dis-
tricts Flandrien et Campinien, volgde in 1912. In 1980 wer-
den de twee reeksen in een reizende tentoonstelling getoond, 
gevolgd door de publicatie Landschappen in Vlaanderen vroe-
ger en nu: van groene armoede tot grijze overvloed. In 2006 
vond er een tentoonstelling met drie reeksen plaats in het 
S.M.A.K. (Gent) waaraan de website recollectinglands-
capes.be gekoppeld werd (waar inmiddels ook de beelden 
van De Cleene in zijn opgenomen). En momenteel is de hui-
dige tentoonstelling, met toevoeging van de vierde reeks, in 
het VAi te bezichtigen.
 De series werden ook met een verschillend oogmerk aan-
gelegd, gaande van een geobotanische interesse bij Massart 
tot een bredere studie naar factoren die het landschap beïn-
vloeden, zoals residentiële uitbreiding, veranderingen in 

landbouw en natuurcultivering (schaalvergroting, stijgen-
de recreatieve druk…), de aanleg van infrastructurele net-
werken (wegen, gsm-masten, elektriciteitsleidingen…). In 
een eeuw tijd zijn de fotoreeksen geëvolueerd van een 
wetenschappelijke documentaire studie (Massart) tot een 
haast artistiek project, dat vertrekt vanuit het verlangen om 
het landschap betekenis te geven. Deze verschuiving is het 
duidelijkst terug te vinden bij Kempenaers. Hij verlegt de 
horizon bewust naar het midden van het beeldkader. 
Daardoor kijken we niet meer specifiek naar een bepaald 
soort landschap of  vegetatie, maar naar de documentatie 
van het landschap in het algemeen. Ook de foto’s van De 
Cleene benadrukken in de beperkte vrijheid van de opdracht 
hun eigenheid, door de keuze voor het witte licht van een 
bewolkte lucht, waardoor schaduwen afwezig zijn.
 Re: Collecting Landscapes laat niet alleen de verschillende 
opvattingen over fotografie en haar relatie tot de werkelijk-
heid zien, maar tevens een verandering in opvattingen over 
wat het landschap is. Door de strikte afbakening van de 
herfotografie is goed te zien dat het ‘natuurlijke’ landschap 
van Massart in werkelijkheid onderdeel is van een dage-
lijkse realiteit die continu verandert. Toch roepen de reek-
sen een vorm van nostalgie op naar dat wat niet meer 
bestaat: een gemis van het landschap, dat in hoog tempo 
wordt volgebouwd. Het herfotografieproject zelf  gaat voor-
bij aan de illusie van onbesmette cultuurlandschappen, 
vrij van urbane ontwikkelingen, zoals zij door Massart 
werden getoond. Dat belet evenwel niet dat de fotoreeksen 
kunnen worden ingezet als bewijsvoering voor een cultu-
reel, ecologisch of  stedenbouwkundig standpunt, dat het 
verdwijnen van natuurgebieden en landschappen ten 
koste van urbane ontwikkelingen en een ‘onbezonnen’ 
gebruik van de open ruimte afkeurt. Het project is dus niet 
alleen een registratie van een veranderend land, het roept 
tevens fundamentele vragen op over ons beeld en gebruik 
van de open ruimte. Re: Collecting Landscapes maakt als 
‘documentaire-in-progress’ duidelijk dat stad en land lang-
zaam samengaan en dat de tegenstelling tussen beide 
steeds meer vervaagt. Paoletta Holst

p Re: Collecting Landscapes, tot 7 juni in deSingel, Desguinlei 
25, 2018 Antwerpen (03/248.28.28; desingel.be).

Aanwinsten
Kröller-Müller Museum koopt futuristische werken 
van Alexander Bogomazov. Het Kröller-Müller Museum 
heeft vier futuristische tekeningen aangekocht van de 
Oekraïense schilder en theoreticus Alexander Bogomazov 
(Jampol 1880-Kiev 1930). Het museum ziet deze werken als 
een belangrijke aanvulling op die van de Italiaanse futuris-
ten in de collectie: Giacomo Balla, Umberto Boccioni en 
Gino Severini. Bogomazov behoorde tot de Russische avant-
garde. Hij studeerde met Alexander Archipenko en 
Alexandra Exter, en exposeerde met Natalia Goncharova en 
Mikhail Larionov. Zoals veel kunstenaars van zijn generatie 
bewandelde hij een pad van verschillende opeenvolgende 
stijlen, zoals symbolisme, pointillisme en fauvisme. Zijn 
werk in de periode 1913-1915 is puur futuristisch en valt 
samen met het hoogtepunt van het Italiaanse futurisme, dat 
Bogomazov kende via publicaties. Tramlijn, Lvovskaya ulitsa, 
Kiev (1914), Locomotief (1915) en Kreshchatik (1914) heb-
ben voor het futurisme typerende thema’s uit het moderne 
stedelijke leven, in dit geval van zijn woonplaats Kiev. Het 
weergeven van beweging staat in deze tekeningen centraal. 
Bogomazov is vrij onbekend. Pas in 1973 waren enkele van 
zijn werken buiten Kiev te zien. In 1991 vond een overzicht 
van zijn werk plaats in het Musée d’Art Moderne in Toulouse. 
De werken zijn opgenomen in een speciale zomerpresentatie 
in het museum. (krollermuller.nl)

Publicaties
De kunst van kritiek. Adorno in context. De activitei-
ten van uitgeverij Octavo tonen aan dat diep, breed en 
beweeglijk denken ook in de Nederlandse taal mogelijk is. 
Recent verschenen essaybundels van Deleuze en Rancière, 
en een boek over het werk van Adorno, getiteld De kunst van 
kritiek, samengesteld door Johan Hartle en Thijs Lijster. 
Centraal staat één tekst van de Duitse filosoof, voor het eerst 
vertaald: Het essay als vorm uit 1958. Volgens Adorno wordt 
in een essay gespeculeerd over ‘specifieke, cultureel reeds 
gevormde onderwerpen’: ‘In plaats van wetenschappelijk 
iets te presteren of  artistiek iets te scheppen, weerspiegelt de 
inspanning van het essay de vrijheid van het kinderlijke, 
dat schaamteloos gepassioneerd raakt door datgene wat 
anderen al gedaan hebben.’ Het essay als vorm heeft iets van 
een programma, voor zover dat bij Adorno mogelijk is: 
‘essayeren’ is boven alles onderscheid aanbrengen tussen 
wat menselijk is en wat daarentegen voetstoots door de 
maatschappij wordt opgelegd: ‘Het ware thema van het 
essay is de verhouding tussen natuur en cultuur.’
 Het doorgronden van die relatie is zowel moeilijker als 
fundamenteler dan verwacht. Het gaat er immers om in te 
schatten of  iets nieuws – een cultuurproduct, een technolo-
gische uitvinding of  een sociale evolutie – ten eerste werke-
lijk nieuw is (en geen herhaling van het bekende), en ten 
tweede hoe groot het verschil is tussen wat er algemeen van 
verwacht wordt en wat er echt van te verwachten valt. 
Adorno heeft deze kritische evaluaties voortdurend 
gemaakt, bijvoorbeeld door zich uit te spreken over film, jazz 

Jean Massart

Klemskerke, Driftweg, 1908

Georges Charlier

Klemskerke, Driftweg, 1980

Jan Kempenaers

Klemskerke, Driftweg, 2004 

Michiel De Cleene

Klemskerke, Driftweg, 2014 
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en antisemitisme, maar ook over het werk van Beckett, 
Kafka en Chaplin. Vaak – en vooral in het met Horkheimer 
geschreven Dialectiek van de verlichting uit 1947 – was zijn 
analyse weinig hoopgevend: cultuur is in hoge mate een 
industrieel product, dat geluk belooft zonder die belofte 
waar te maken, en het publiek onderdrukt en onmondig 
maakt. Kunst, zoals de literatuur van Kafka, kan oprecht en 
hoopgevend zijn, maar dan eerder door al het negatieve in 
de wereld te laten oplichten. Het blijft een uitdaging om 
Adorno’s inzichten en oordelen opnieuw ter harte te 
nemen. En dat is precies wat in De kunst van kritiek gebeurt, 
op een even kalme als veelzijdige manier.
 De tekst van Thijs Lijster is inleidend: hij bespreekt 
Adorno’s geschiedenisfilosofie, die is gebaseerd op de over-
tuiging dat er niet zoiets als een universele en onbeïnvloed-
bare geschiedenis bestaat. Het is een paradoxaal optimisti-
sche positie: de loop der dingen is niet gericht op totale 
catastrofe en op economische neergang, en strookt ook niet 
met – de keerzijde van de medaille – het verlangen naar eco-
nomische groei. Het kan anders lopen. ‘De echte pessimis-
ten’, aldus Lijster, ‘zijn de pragmatisten en ‘realisten’ die 
zeggen dat het geen zin heeft te zeuren en dat we maar moe-
ten accepteren dat het ‘nu eenmaal zo is’.’
 De bijdrage van Martin Jay – Amerikaans historicus van 
de Frankfurter Schule – is minder algemeen. De tekst ver-
scheen in 2006 in New German Critique, en het is jammer 
dat er geen actualisering van werd gemaakt, zodat er niet 
meer wordt verwezen naar ‘recente teksten’ uit… 2002. 
Toch blijft Het stigma van onechtheid briljant en uitdagend. 
Jay bespreekt Adorno’s kritiek op het woord ‘authenticiteit’, 
en op het gebruik ervan door Heidegger, en in zijn spoor vele 
existentialisten. Adorno was ervan overtuigd dat mensen 
geen echte, onbezoedelde en dus authentieke oorsprong 
kennen – zulk een oervorm is een regressieve constructie. 
Verrassend genoeg suggereert Jay dat Adorno die opvatting 
uit het essay Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid van Walter Benjamin haalde. Nu is 
Adorno – het blijkt uit hun briefwisseling – nooit een 
onvoorwaardelijke liefhebber geweest van Benjamins 
geschriften, en van dit essay al helemaal niet. Het revolutio-
naire potentieel van film dat Benjamin vooropstelde, heeft 
hij – zoals zou blijken terecht – bijvoorbeeld nooit hoog 
ingeschat. En toch zou hij zijn aanval op het Jargon der 
Eigentlichkeit hebben gebaseerd op één voetnoot van 
Benjamin, waarin deze stelt: ‘‘Echt’ was een middeleeuws 
madonnabeeld immers in de tijd van zijn vervaardiging nog 
niet: dat werd het in de loop van de volgende eeuwen en het 
weelderigst misschien in de vorige.’ En natuurlijk, zo besluit 
Jay op vermakelijke wijze, is zo’n ontlening van ideeën aan 
het werk van een vriend ook een proefondervindelijk bewijs 
dat originaliteit een relatief  concept is. Uit de vorig jaar ver-
schenen biografie A Critical Life van Eiland en Jennings, 

blijkt overigens dat Benjamin niet altijd opgezet was met 
Adorno’s ongeregistreerde ontleningen.
 Jay gaat te werk als een historicus van ideeën, en het valt 
op hoe elke medewerker aan dit boek bij een discipline aan-
leunt, met bijhorende methode en vocabularium. Samir 
Gandesha vergelijkt Adorno’s opvattingen over taal met die 
van Wittgenstein; Shierry Weber-Nicholsen schrijft vanuit 
psychoanalytische hoek over Adorno’s Kafka-notities; 
Alexander García Düttmann reflecteert eerder cryptisch over 
cultuur, kort verwijzend naar onder meer Derrida, Duras, 
Antonioni, Badiou en Schmitt; Josef  Früchtl schetst Adorno’s 
verschuivende verhouding ten opzichte van film; Cecilia 
Sjöholm onttrekt aan enkele teksten over Chaplin belang-
wekkende inzichten aangaande stereotypie en maatschap-
pelijke uitsluiting; en Johan Hartle besluit het boek met een 
nogal bloemlezende bijdrage over de invloed van Adorno op 
de recente kunsttheorie. ‘Bijna alle aspecten van Adorno’s 
kunstfilosofie’, schrijft Hartle, ‘zijn doordrongen van de span-
ning tussen autonomie en maatschappelijke interventie.’ Het 
is een onoplosbare tegenspraak die ook tot uiting komt in het 
beroemde essay Valéry Proust Museum, waarin Adorno de 
unieke zelfstandigheid van het kunstwerk identificeert met 
de positie van Paul Valéry, en die van de vrijheid van de flane-
rende kunstbeschouwer met de houding van Marcel Proust. 
Het besluit: ‘Hun conflict duidt nadrukkelijk op een tegen-
strijdigheid in de zaak zelf  en beiden dragen momenten van 
de waarheid aan, die de ontvouwing is van die tegenspraak. 
Het fetisjkarakter van het object en het narcisme van het sub-
ject vinden beurtelings hun correctief.’
 Authenticiteit, taal, psychoanalyse, cultuur, film, de 
omgang met minderheden en het contradictorische maat-
schappelijke belang van kunst: het zijn thema’s die Adorno 
tijdens zijn leven op een even vanzelfsprekende als intelli-
gente manier behandelde, en die door dit boek als een moge-
lijkheid tot discussie en verdieping worden aangeboden aan 
het Nederlandstalige publiek. De kunst van kritiek toont in 
elk geval hoe het zogenaamd maatschappelijke debat op 
vele vlakken versteend is geraakt, vaak al meteen in een ini-
tiële begripsverwarring die nooit wordt overstegen. 
Discussies over bijvoorbeeld ‘artistieke autonomie’ of  
‘maatschappelijke relevantie’ hebben weinig zin als het niet 
duidelijk is wat die woorden betekenen, en hoe ze voortdu-
rend van betekenis veranderen. En zelfs dan is er nog veel 
omtrent Adorno, en zijn even onthullende als ontluisteren-
de kritiek, begrijpelijkerwijze onbehandeld gebleven: zijn 
veelkantigheid is blijkbaar niet door één vakgebied, laat 
staan door één auteur, te overzien. Misschien is dat over-
zicht uiteindelijk slechts de lezer van dit boek gegund. Het is 
ook aan hem of  haar om vanuit die lectuur uit te maken of  
wat op ons afkomt – kunstwerken, vormen van entertain-
ment of  regeerakkoorden – goede dan wel slechte oorzaken 
en gevolgen heeft. Christophe Van Gerrewey

p De kunst van kritiek. Adorno in context (red. Johan Hartle & 
Thijs Lijster) verscheen in maart 2015 bij Octavo publica-
ties, Brederodestraat 73-III, 1054 VB Amsterdam 
(020/618.91.81; octavopublicaties.nl).

African Modernism. The Architecture of  Independence. 
Rem Koolhaas omschreef  Lagos in het welbekende Fragments 
of  a Lecture on Lagos (2002) als een ‘gigantische vuilnisbelt’, 
een stad gekenmerkt door ‘apocalyptisch geweld’. Hoewel 
Koolhaas tevens gefascineerd was door wat hij omschreef  
als een ‘self-organizing network city’, is zijn blik tekenend 
voor hetgeen over Afrikaanse architectuur en stedenbouw 
wordt geschreven. We lezen over snelgroeiende sloppenwij-
ken, de ‘informele’ architectuur en achterliggende syste-
men, een enkele keer over een school, of  ontwerpen voor een 
vluchtelingenkamp. Afrika wordt gezien als een continent 
zonder geschiedenis, als de ‘ander’, in alles tegengesteld aan 
westerse steden. Manuel Herz, een architect verbonden aan 
de Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich, 
presenteert in het prachtig vormgegeven African Modernism: 
The Architecture of  Independence echter een heel ander Afrika 
dan Koolhaas’ explosieve metropool. Met zijn team van de 
ETH deed Herz jarenlang onderzoek naar de vergeten 
moderne architectuur in Ghana, Senegal, Ivoorkust, Kenia 
en Zambia uit de jaren vijftig en zestig. Dat resulteerde in een 
publicatie, maar ook in een tentoonstelling die nog tot 31 
mei loopt in het Vitra Design Museum in Weil am Rhein. 
Terwijl het gedachtegoed van Le Corbusier, Mies van der 
Rohe en anderen in Europa en Amerika de vorm aannam 
van ‘corporate architecture’ – doorgaans fantasieloze kan-
toorgebouwen – leidde dit in Afrika tot futuristische archi-
tectuur, met sculpturale vormen en façades gedecoreerd met 
gekleurde mozaïeken.
 Alleen al de foto’s van Iwan Baan en Alexia Webster 
maken dit boek het aanschaffen waard. De foto’s van meer 
dan tachtig gebouwen zijn bijzonder omdat ze een funda-
menteel onderdeel van architectuur laten zien; ze portret-
teren niet het gebouw als een geïsoleerd ontwerp, maar 
tonen de relatie tussen mens en gebouw. Tevens laten ze de 
deplorabele staat zien waarin deze bouwwerken nu verke-
ren. De situatie is urgent; veel van de gebouwen worden met 
afbraak bedreigd, het UFO-vormige Chai House van Hughes 
& Polkinghorne’s Architects is afgelopen zomer vernietigd.
 Tussen 1957 en 1966 werden 32 Afrikaanse landen onaf-
hankelijk. Herz schrijft in zijn inleiding dat de modernistische 
architectuur functioneerde als een symbool voor de nieuwe 
natie; de architectuur weerspiegelde het dekolonisatieproces. 
Vele gebouwen in African Modernism zijn direct te relateren 
aan de staat: het zijn overheidsgebouwen, zoals het parle-
mentsgebouw van Dakar (1952-56), officiële opdrachten als 
de Independence Arch in Accra (1961), en musea, zoals het 
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Nieuwe publicaties

• Antoon Melissen (red.). Armando. Tussen het weten en 
begrijpen. Rotterdam: nai010 uitgevers, 2015. 272 blz. 
250 afb. ISBN 978-94-6208-185-7
Nog tot 8 juni 2015 is in de Martin-Gropius-Bau te Berlijn een 
overzichtstentoonstelling over de ZERO-beweging te bekijken 
onder de titel ZERO – Die internationale Kunstbewegung der 50er 
und 60er Jahren. Vanaf  4 juli zal deze uitzonderlijke presentatie 
ook te zien zijn in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Door de 
hernieuwde belangstelling voor het fenomeen ZERO verschenen 
recent nogal wat monografieën over Nederlandse ZERO- of  
Nul-kunstenaars. Zo ook over Armando (°1929), een veelzijdig 
kunstenaar die sommigen vooral kennen als dichter, televisiema-
ker of  columnist voor de Haagse Post of  NRC Handelsblad. 
Ondertussen blijkt dat zijn schilderkunstige activiteit de belang-
rijkste constante was in zijn veelzijdige carrière. In de vroege 
jaren vijftig sloot zijn werk aan bij de informele schilderkunst, 
waarbij de daad van het schilderen primeerde op de vorm. Toen 
reeds verschenen thema’s die hij ook vandaag, als krasse tachti-
ger, nog behandelt: onheilspellende plekken en voorwerpen, die 
oorlogsgeweld evoceren. In 1958, toen hij samen met Jan 
Henderikse, Henk Peeters en Jan Schoonhoven de Nederlandse 
Nul-beweging oprichtte, moest hij dit thema opzijschuiven voor 
het rigoureuze programma van Nul. Nul-kunst was koel en 
zakelijk, en media als verf  en brons werden als ouderwets 
beschouwd. In 1965 nam hij de draad van zijn schilderkunstig 
werk van voor 1958 weer op. Deze nieuwe publicatie is de eerste 
omvangrijke monografie over Armando als schilder. Het boek 
bevat vier essays. Onder de titel Armando en het gevecht tegen de 
‘Strom der Zeit’ behandelt Antoon Melissen de artistieke carrière 
van Armando, waarna Anke Hervol het oeuvre in een grotere 
kunsthistorische context plaatst. Niels Cornelissen en Yvonne 
Ploum gaan respectievelijk in op zijn literair werk en zijn biogra-
fie. De essays worden afgesloten met een selectie redes, teksten en 
pamfletten van Armando zelf, en een biografische chronologie. 
Dat deze omvangrijke publicatie geen bibliografie bevat, is niet te 
begrijpen. Opvallend is het gebruik van het Armando-lettertype 
voor de cover en de titels van de essays. Het lettertype werd ooit 
ontworpen door Vanessa van Dam en David Bennewith voor het 
Armando Museum in Amersfoort, dat in 2007 volledig verwoest 
werd door een uitslaande brand.

• Antoon Melissen. Jan Schoonhoven. New York: David 
Zwirner Books, 2015. 144 blz. 94 afb.  
ISBN 978-1-941701-04-1
In januari en februari van dit jaar was er in de New Yorkse 
galerie van David Zwirner een tentoonstelling te zien van de 
Nederlandse Nul-kunstenaar Jan Schoonhoven (1924-1994). 
Jan Schoonhoven was aanvankelijk beïnvloed door het werk van 
Paul Klee, maar in de jaren vijftig evolueerde hij naar een eigen-
zinnige vorm van materieschilderkunst door met karton en 
papier maché reliëf  toe te voegen aan zijn doeken. In 1958 was 
hij medeoprichter van de Nederlandse Nul-beweging en werd zijn 
werk nog rigoureuzer. Met papier maché en karton construeerde 

hij nu gridstructuren die hij op paneeltjes aanbracht. Daarop 
lijmde hij papier en tot slot overschilderde hij het reliëf  met witte 
latexverf. Het werk sloeg onmiddellijk aan bij de internationale 
ZERO-beweging. Nadat hij in 1967 een prijs won op de biënnale 
van São Paulo, nam zijn succes nog toe. Jan Schoonhoven werkte 
tot het einde van zijn leven binnen zijn Nul-idioom, maar aange-
zien hij verknocht was aan zijn job als kantoorklerk bij de 
Nederlandse overheid liet hij de uitvoering van zijn werk steeds 
meer over aan zijn assistent Aad in’t Veld. De begeleidende 
publicatie bij deze tentoonstelling bevat een prima introductie op 
het werk van Schoonhoven door Antoon Melissen, geïllustreerd 
met relevant beeldmateriaal. Hierna volgen 80 bladzijden met 
paginavullende kleurenreproducties van de werken die David 
Zwirner in zijn galerie toonde, en zaalzichten. Het is tegenwoor-
dig evident om catalogi te drukken in kleur, maar het werk van 
Jan Schoonhoven, dat speelt met licht en schaduw, heeft meer 
baat bij zwart-witreproducties. Oude catalogi, waarin 
Schoonhovens werk staat afgebeeld in zwart-wit, tonen scherper 
de essentie van zijn oeuvre: licht! 

• Sandra van Beek. ‘Ik een nieuwe Mondriaan? Ik ben een 
ouwe Schoonhoven!’ Leven en werk van de ambtenaar-
kunstenaar J. J. Schoonhoven. Zoetermeer: Uitgeverij  
Free Musketeers, 2014. 174 blz. 42 afb.  
ISBN 978-9048434718
In 2005 maakte regisseur Sherman de Jesus een documentaire 
over het leven van Jan Schoonhoven onder de titel Jan Schoonhoven, 
beambte 18977 (53', Memphis Film&TV). Hiervoor werden nogal 
wat archieven geraadpleegd, maar ook getuigenissen van kennis-
sen van de kunstenaar kwamen aan bod. Nu, tien jaar later, heeft 
Sandra van Beek met dit materiaal een biografie geschreven. Jan 
Schoonhoven leidde als ambtenaar een onopvallend en sober 
leven. Toch beschikte Sandra van Beek over voldoende anekdo-
tes, verhalen en informatie uit zijn privéleven en de kunstwereld 
van die tijd om de figuur levendig naar voor te brengen. Je leest 
de biografie in één ruk uit en krijgt het gevoel de man persoonlijk 
te kennen. 
 Het boek oogt evenwel niet indrukwekkend. Het is een povere 
pocket met een gelijmde rug. De kleurenreproductie op de cover is 
schraal en de illustraties in het boek zijn pieterig en grijzig. Deze 
biografie verdiende een betere aanpak. Bij dezelfde uitgever 
verscheen ook een Engelse versie onder de titel ZerOman Jan J. 
Schoonhoven.

• Jan Hoek. The Pattaya Sex Bubble. Gent: Art Paper 
Editions, 2015. 10 x 16 blz. ISBN 978-9490800314 
Vorig jaar opende in Gent de boekenwinkel Riot (Dendermondse-
steenweg 80, vlabij Dampoort). Oprichter Jurgen Maelfeyt is 
tevens uitgever van Art Paper Editions (APE). Riot is gespeciali-
seerd in fotografie, grafische vormgeving en kunstenaarsboeken, 
en verkoopt publicaties van kleinere uitgeverijen zoals Sternberg 
Press, Karma, Rollo Press, Occasional Papers, Valiz, Kodoji en 
vele andere. In de kelders van de boekenwinkel is een galerie 
ingericht waar onlangs een tentoonstelling te zien was van de 
Nederlandse fotograaf  Jan Hoek (°1984) met de titel Me and My 
Models: the Golden Edition. Jan Hoek houdt niet van een esthetise-
rende beeldtaal en onderzoekt de verhouding tussen fotograaf  en 

model. Zelf  zegt hij: ‘I believe there is always a certain degree of  
ethics involved in photography. It is almost impossible to take 
photographs of  people without consciously, or unconsciously, 
crossing boundaries and with things happening that you don’t 
want or expect. I feel this is often covered up in photography, 
while I would like to show it […]‘. Om zijn doel te bereiken werkt 
hij met would-bemodellen, junkies, daklozen of  mensen die hij 
vindt via internet. Bij de tentoonstelling in Gent verscheen een 
opmerkelijke publicatie waarin Jan Hoek een van zijn recente 
projecten presenteert: The Pattaya Sex Bubble. Pattaya is een 
badstad in Thailand die tijdens de Vietnamoorlog in de jaren 
zeventig ontdekt werd door Amerikaanse militairen. Het vroe-
gere vissersdorp reageerde hier meteen op met het oprichten van 
restaurants, hotels, disco’s en nachtclubs. Na de Vietnamoorlog 
evolueerde Pattaya tot de hoofdstad van het sekstoerisme. In deze 
omgeving zocht Jan Hoek contact met prostituees en sekstoeris-
ten van allerlei slag, die zich wilden laten fotograferen. De verza-
meling foto’s, tekeningen en gespreksfragmenten die dat ople-
verde, bracht hij samen in deze publicatie, die samengesteld is uit 
tien boekjes van zestien pagina’s. Doordat ze allemaal voorzien 
zijn van een nummer, een coverbeeld en een colofon op de 
achterflap, lijken de boekjes op een stapeltje afleveringen van een 
tijdschrift. Elk deel bevat het gedocumenteerde verslag van een 
ontmoeting, en wordt gepresenteerd in een andere stijl. De 
vormgeving is erg nadrukkelijk, met schreeuwerige kleuren, 
decoratieve achtergronden, gemanipuleerde beelden en grafisch 
‘strooisel’. Alle registers trekt Jan Hoek open, om de lezer te 
bedwelmen met eye candy en smeuïge anekdotes. In deze felle 
omgeving figureren de ‘modellen’ als ontheemde schepsels, die 
zich volledig bewust zijn van de aanwezigheid van de cameralens 
en het voyeuristische oog van de fotograaf. Jan Hoek legt het 
artificiële contact tussen model en fotograaf  akelig bloot. 

• Walter Swennen. Works on Paper. Brussel: Xavier Hufkens, 
2015. 286 blz. 137 afb. ISBN 978-94-912-4510-7
Vorige winter toonde Walter Swennen tekeningen in Galerie 
Xavier Hufkens te Brussel. Ze werden gepresenteerd als een 
rechtlijnige reeks, lopend over drie muren. De meeste werken 
waren kleiner dan een A4’tje en dateerden van 1985 tot 2012. 
Enkele maanden na de tentoonstelling verscheen een uitstekend 
verzorgde catalogus in pocketformaat. Hierin staan alle 135 teke-
ningen een voor een afgebeeld, telkens op de rechterpagina, 
waarna een genummerde lijst volgt met de technische beschrij-
vingen. Op de achterflap staat een korte tekst afgedrukt, geschre-
ven door Bart Verschaffel. Deze kraakheldere opbouw vertoont 
opvallende overeenkomsten met de oorspronkelijke definitie van 
het begrip catalogus: ’…register van voorwerpen, boeken enz. 
van een verzameling, meestal met korte omschrijving…’ (cfr. 
Van Dale). Aldus laat deze catalogus zien dat het mogelijk is om 
op basis van een strenge definitie toch een originele en aantrek-
kelijke publicatie te ontwerpen. Wie een meer uitvoerige tekst 
over het werk van Walter Swennen wil lezen, raad ik het essay  
De methode van Walter Swennen aan van Bart Verschaffel, versche-
nen in De Witte Raaf van januari 2014.

Samenstelling: Marc Goethals

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

241 Roma Publications at Fondazione Giuliani various artists 136 p 15.5 x 21.5 cm € 15.00 isbn 9789491843358 2015

240 serving compressed Energy with Vacuum anne-mie Van Kerckhoven 108 p 21 x 29.7 cm € 18.00 isbn 9789491843334 2015

239 Prophet Geert Goiris 64 p + print 24 x 30.5 cm € 55.00 isbn 9789491843327 2015

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

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

Nationale Museum van Accra (1966-67). Uit de vele univer-
siteiten, bibliotheken, ziekenhuizen en congrescentra die 
ontworpen werden, valt een optimisme af  te lezen. Ze repre-
senteren een geloof  in modernisering en vooruitgang. 
Tegelijkertijd werden vele hotels en andere infrastructuur 
voor toerisme opgetrokken. Herz beschrijft in een van de zes 
essays het fascinerende project voor Hôtel Ivoire, een luxeho-
tel in Abidjan, centraal gelegen in wat de ‘Afrikaanse Rivièra’ 
had moeten worden. Modernisme als stijl zou Ivoorkust dich-
ter bij een ‘westers niveau’ brengen. Toch is deze correlatie 
van vorm en inhoud enigszins problematisch; op welke 
manier is de vorm precies een directe representatie van de 
natiestaat? Kan een betonnen koepel van het Nationale 
Museum in Accra een symbool van de ‘principes van de nieu-
we natie’ zijn? Daarbij is het belangrijk om te bedenken dat 
deze gebouwen ook onlosmakelijk verbonden zijn met de cor-
ruptie die plaatsvond onder de nieuwe staatshoofden, de ‘Big 
Men’, én onder het oude koloniale regime.
 Vaak bouwden dezelfde architecten voor het koloniale en 
het postkoloniale bewind – iets dat kort wordt aangestipt in 
de inleiding. De Britse architecten Maxwell Fry & Jane Drew 
werkten voor het Britse regime in Afrika en waren na de 
onafhankelijkheid van Ghana in 1957 verantwoordelijk 
voor vele universiteiten, zoals Ibadan College, en onder 
meer ook het museum in Accra. Europese architecten 
waren de ‘experts’, er was op dat moment geen architecten-
opleiding in Afrika. De Architectural Association (AA) in 
Londen had in die jaren echter een speciaal departement 
‘Tropical Architecture’ om architecten op te leiden om in 
Afrika te werken, en op termijn ook architecten uit Afrika te 
scholen. Het essay van Hannah Le Roux reflecteert op de 

carrière van een van deze architecten, Oluwole Olumuyiwa, 
opgeleid in Engeland en getraind in Europese bureaus zoals 
Van den Broek en Bakema in Rotterdam. Ook schrijft Le 
Roux over het Kumasi College of  Architecture and Planning 
in Ghana, een opleiding verbonden aan de AA, opgezet in 
de jaren zestig. Door al deze relaties is het wellicht lastig om 
te stellen, zoals een enkele keer wordt gedaan in het boek, 
dat een architect een zogenaamde ‘Ghanese stijl’ heeft – als 
men überhaupt al van een specifieke nationale stijl kan 
spreken – of  dat de architectuur na de onafhankelijkheid 
heel anders was dan het ‘Tropical Modernism’ van Drew, 
Fry en anderen.
 African Modernism maakt tevens duidelijk dat onafhanke-
lijkheid niet betekende dat westerse naties zich niet meer 
bemoeiden met het continent. Behalve dezelfde Britse en 
Franse architecten, waren er ook nieuwkomers aan het 
front. Zvi Efrats artikel laat zien dat er talloze Israëlische 
architecten en stedenbouwkundigen voor de nieuwe onaf-
hankelijke Afrikaanse naties werkten. Architectuur was 
een exportproduct. Bauhausarchitect Arieh Sharon ging 
aan de slag in Nigeria, en Zalman Einav – afgestudeerd in 
‘Tropical Architecture’ op de AA – ontwierp enkele gebou-
wen in Ethiopië, zoals het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (1965), het paleis van Haile Selassie, en militaire 
infrastructuur in Oeganda en Ethiopië. Ook het Hôtel Ivoire 
en het Rivièra-project was in Israëlische handen. Andere 
architecten kwamen uit Oost-Europa en Scandinavië – de 
Noorse architect Karl Henrik Nøstvik ontwierp bijvoorbeeld 
het Kenyatta International Conference Center in Nairobi 
(1967–1973). Maar, benadrukt Herz, waar architecten ook 
vandaan kwamen, er was altijd een politieke dimensie – 

architectuur was onlosmakelijk verbonden met diploma-
tieke strategieën.
 Ondanks enkele momenten waarop African Modernism 
enigszins simplistisch overkomt, is het boek niet alleen een 
belangrijke aanvulling op onze kennis van architectuur in 
de jaren vijftig en zestig, maar herschrijft het ook deels de 
geschiedenis. In plaats van Afrika als een apart (of  onbe-
langrijk) hoofdstuk te beschouwen, roepen Herz, La Roux 
en anderen het beeld op van een constante uitwisseling 
van ideeën over architectuur, van netwerken en relaties 
tussen Accra en London, Abidjan en Tel Aviv, Oslo en 
Nairobi.  Rixt Woudstra

p  African Modernism. The Architecture of  Independence. 
Ghana, Senegal, Côte d’Ivoire, Kenya, Zambia (red. Manuel 
Herz i.s.m. Ingrid Schröder, Hans Focketyn, & Julia Jamrozik; 
foto’s Iwan Baan & Alexia Webster) verscheen bij Park 
Books, Niederdorfstrasse 54, 8001 Zürich (044/262.16.62; 
park-books.com).

Rechtzetting

In de bespreking van de driedelige tentoonstelling Wout 
Vercammen. A Well Considered Idea of  an Exhibition in 3 Parts 
in het M HKA (De Witte Raaf nr. 174, pp. 7, 9) sloop een 
vergissing: de samensteller van het eerste deel (11 decem-
ber 2014 – 11 januari 2015) was niet Luk Lambrecht, 
maar Jef  Lambrecht.
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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 [tot 13/6] ❑ ‘Dealing 
with Ordinary Form’ – Dimitri 
Vangrunderbeek [tot 13/6] ❑ ‘Oh, for 
some more Amusement!’ – Eleni Kamma 
[tot 13/6] ❑ ‘MER. Station 8’ – Adriaan 
Verwée [tot 13/6] 

Antwerpen

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Thread Routes, Chapter III’ – Kimsooja 
[tot 13/6] 

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Teardrops In My Eyes. Groupshow’ 
[21/5 tot 20/6] 

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 
Lands capes: onderzoek naar de 
transformatie van het Vlaamse landschap 
/ Labo S’ [tot 7/6] ❑ ‘Remote 
Antwerpen. Ontdek Antwerpen in virtual 
reality’ – Rimini Protokoll [tot 16/5] 

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564  
za-zo 14-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Top Secret’ – Nicoline van Stapele 
[tot 24/5] ❑ ‘LD Songs New Songs’ – 
Syunsaku Hishikari & Marieke Van 
Wuytswinkel [7/6 tot 5/7] 

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55  
wo-zo 13-18u 
❑ ‘Jumping Bones’ – Michael Dean [tot 
19/7] ❑ ‘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… [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] ❑ Cédric 
Gerbehaye [26/6 tot 4/10] 

G262 / Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93  
za 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘That’s all. Charlotte Posenenske in 
dialoog met diverse kunstenaars’ [tot 
31/5] ❑ Max Pinckers, Gauthier 
Oushoorn, Sam De weerdmeester, 
Stanislas Lahaut, Willem Vermoere, Bieke 
De Puydt, Bram Stappen [4/6 tot 28/6] 

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45  
do-zo 13u30-18u 
❑ ‘Omens. Work on Paper’ – Jan Vanriet 
[tot 21/6] 

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 20/6] 
❑ ‘Zero to Infinity’ – Jan Henderikse 
[28/6 tot 27/9] 

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Works on Paper’ – Stijn Cole, Steve 
Schepens, Narcisse Tordoir, Lucas Devriendt, 
Maryam Najd…. [17/5 tot 20/6] 

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83  
do-za 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Selection of works by different artists’ 
– Ernst Haas, Frieke Janssens… [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] 

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727  
do-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Maria Lassnig: Filmmaker.  
3 animationfilms, drawings and archival 
material’ [tot 28/6] 

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99  
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘Stigmata, Acties & Performances 
1976-2013’ – Jan Fabre [tot 26/7]  
❑ ‘Fremdkörper: werken uit het atelier 
van Bernd Lohaus (1940-2010)’ [tot 
26/7] ❑ ‘De vorm van de woorden’ – 
Fabrice Hyber [tot 26/7] ❑ ‘Vierkante 
Buizen Reeks DW’ – Charlotte 
Posenenske (1930-1985) [tot 26/7]  
❑ ‘LODGERS #2: bolwerK (Antwerpen)’ 
[tot 19/7] ❑ ‘De welvaartsstaat’ – Anne-
Mie Van Kerckhoven, Stephen Willats, 
Josef Dabernig, Francisco Camacho 
Herrera… [29/5 tot 27/9] ❑ ‘INBOX: 

Maono: visie – missie – creatie’ [29/5 tot 
28/6] ❑ ‘INBOX’ – Philippe Van 
Wolputte [3/7 tot 26/7] 

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60  
di-zo: mei 10-20u, juni-juli 10-21 uur 
❑ ‘The Flat Field Works’ – Andrea Zittel 
[13/6 tot 27/9] 

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
31/12/2017] ❑ ‘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) 
❑ ‘Shelter and Square / art. 1408 
– 1412quater’ – Jan Willem Maris [tot 
13/6] 

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #9’ – Guillaume Bijl [17/5 
tot 13/9] 

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777  
do,za 14-18u vr 15-18u (of op afspraak) 
❑ ‘The New Portrait – Part I’ – Mona 
Kuhn, Zhang Hai’er, Lara Gasparotto, 
Vincent Delbrouck, Devin Yalkin… [31/5 
tot 11/7] 

Stilll
Laar 12 – 0485 49 32 04  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Where to meet Ria Pacquée?’ [tot 27/6] 

The Wild Side Gallery
Verbindingsdok Westkaai 30 
0473 93 46 77  
do-zo 14-18u 
❑ Piet Stockmans [tot 21/6] 

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

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53  
do-vr 14-17u30 za 13-18 (of op afspraak) 
❑ ‘Ask me nicely’ – Sanam Khatibi [tot 
30/5] ❑ ‘Blots’ – Jana Cordenier [6/6 tot 
27/6] 

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26  
wo-za 13-17u 
❑ ‘Escalation’ – Jack Whitten [tot 27/6] 
❑ Raoul De Keyser, Johannes Kahrs, 
Mark Manders, Mircea Suciu & Patrick 
Van Caeckenbergh [tot 27/6] 

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86  
vr-zo 15-18u 
❑ ‘Een Groep’ [31/5 tot 28/6] 

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48  
di-zo 9u30-17u 
❑ ‘De Visionaire Stad. Visionaire en 
utopische plannen voor Brugge’ – Oswald 
Mathias Ungers (1926-2007) / Huib 
Hoste (1881-1957) [20/5 tot 18/10] 

Erasmus’s – Utopia Contrast Art 
Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38  
vr-zo 15-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Confrontation’ – Eva Delvaux / Victor 
Rousseau [tot 5/7] 

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

Hallen Belfort
Markt 7 – 050.44.30.40  
13-18u 
❑ ‘De Geschreven Stad’ – Pope.L, 
Société Réaliste, Joseph Beuys, Emilio 
López-Menchero, Wim Delvoye, Lutz 
Becker… [tot 21/6] 

Triënnale Brugge 2015
www.triennalebrugge.be 
❑ ‘Hedendaagse kunst en architectuur in 
de historische binnenstad van Brugge’ 
[20/5 tot 18/10] 

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238  
avenudejette.blogspot.com 
❑ ‘Operating Theatre – Suchan Kinoshita’ 
– Sabine Huzikiewiz, Suchan Kinoshita, 
Inga Krüger, David Polzin, Joerg 
Franzbecker, Alima de Graaf [tot 20/6] 

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03  
wo-zo 11-18u 
❑ ‘Les temps inachevés’ – Patrick 
Bernatchez [tot 28/6] ❑ ‘Si tu veux voir 
le monde, ferme tes yeux: Part 2’ – 
Johannes Kahrs, Alexander Kluge, Benoît 
Platéus, Nicolas Provost, Erik Bünger… 
[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 
❑ ‘Penser’ – Dirk Hendrikx/Aard [tot 30/5] 

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ ‘60 jaar culturele samenwerking in 
Europa’ [tot 31/5] ❑ ‘The Limp of A 
Letter’ – Ola Vasiljeva [tot 31/5] 
❑ ‘Visionary Structures. From Johansons 
to Johansons’ [tot 31/5] ❑ ‘Het rijk van de 
Sultan. De Ottomaanse Oriënt in de kunst 
van de Renaissance’ [tot 31/5] ❑ ‘Work on 
Paper’ – Anne Teresa De Keersmaeker [tot 
17/5] ❑ ‘Making a difference, a difference 
in making’ [tot 7/6] ❑ ‘Trial About Fake’ – 
Manu Riche [tot 30/5] ❑ ‘Bellissima.Het 
verhaal van drie jurken. Italiaanse haute 
couture 1945-1968’ [5/6 tot 6/9] ❑ ‘De 
Belgen. Een onverwacht modeverhaal’ [5/6 
tot 13/9] ❑ ‘V+ 2014-2015’ [18/6 tot 
20/9] ❑ ‘Young Belgian Art Prize 2015’ 
[24/6 tot 13/9] ❑ ‘Boomerang’ – Pascale 
Marthine Tayou [24/6 tot 20/9] 

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… [tot 27/6] 

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44  
10u30-18u 
❑ ‘15 ans Prix Marcel Duchamp’ 
– Thomas Hirschhorn, Mircea Cantor, 
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Julien 
Prévieux, Claude Closky… [tot 30/8] 
❑ ‘Obiit’ – Faber Lorne [tot 14/6] ❑ ‘Will 
They Sing Like Raindrops or Leave Me 
Thirsty’ – Max Pinckers [25/6 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’architecture: de l’Art Nouveau à l’Expo 
58’ [tot 24/5] ❑ ‘Réenchanter le Monde. 
Architecture, ville, transitions. Exposition 
conçue avec les 40 lauréats (2007-2014) 
du Global Award for Sustainable 
Architecture’ [22/5 tot 4/10] 

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20  
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u 
❑ ‘Waiting Room’ – Ieva Epnere [tot 7/6] 
❑ ‘Apnée’ – Elodie Ledure [tot 7/6] 
❑ ‘The Uncanny’ – Léonard Pongo [tot 7/6] 
❑ ‘Archéologie subjective’ – Jacques Vilet, 
Daniel Desmedt, Lewis Koch [17/6 tot 13/9] 

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26  
wo-za 11-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Paradox Paradise’ – Quinten 
Ingelaere [tot 6/6] 

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51  
wo-zo 14-18u 
❑ ‘Lucifers’ – Dorota Jurczak [tot 24/5] 

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

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22  
di-za 14-18u 
❑ Pieter Vermeersch [tot 4/7] 

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10  
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak) 
❑ ‘Where is Rocky II? Teaser / Trailer’ 
– Pierre Bismuth [tot 30/5] 

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67  
di-vr 10-18u30, za 12-18u30 
❑ David Claerbout [tot 30/5] 
❑ Lucy McKenzie [12/6 tot 25/7] 

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55  
do-za 13-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Friendly Catastrophes’ – Christof 
Mascher [21/5 tot 11/6] 

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92  
di-zo 11-18u wo 11-21u 
❑ ‘Echoes. Helmut Stallaerts meets the 
ING Collection’ [tot 14/6] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11  
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u 
❑ ‘Portaels en de roep van de Oriënt 
(1841-1847)’ [tot 31/5] ❑ Marc Chagall 
(1887-1985) [tot 28/6] ❑ ‘Critique – 
Crisis – Desire. Art in Europe since 1945’ 
[tot 19/7] 

La Fonderie
Ransfortstraat 27 – 02/410.10.80  
di-vr 10-17u, za-zo 14-17u 
❑ ‘Acte II’ – Luc Van Malderen [tot 4/10] 

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48  
do-za 13-19u 
❑ ‘A Burning Bag as a Smoke-Grey 
Lotus’ – Gareth Moore [tot 20/6] 

La patinoire royale
rue Veydt 15 – 0495236070  
di-za 11-13u, 14-19u zo-ma 9u30-13u, 
15-19u 
❑ ‘La Résistance des Images, curated by 
Jean-Jacques Aillagon’ – Bernard Morteyrol, 
Peter Klasen, Ivan Messac, Évelyne Axell, 
Erró, Hervé Télémaque… [tot 31/7] 

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54  
di-za 11-18u 
❑ ‘We are this, but that aren’t we?’ – Thu 
Van Tran [21/5 tot 20/6] ❑ ‘Facing 
Figure Wallet” & Oh I love this one!’ 
– Nina Beier & Lisa Holzer [21/5 tot 20/6] 
❑ Marieta Chirulescu [21/5 tot 20/6] 

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71  
02.515.64.22  
di-zo 9u30-17u 
❑ Xingjian Gao [tot 31/5] 
❑ ‘Van affiche tot letter’ – Lucien De 
Roeck (1915-2002) [tot 31/5] 
❑ ‘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] 
❑ ‘Laureaat ART’CONTEST 2013’ – 
Sonia Niwemahoro [tot 31/5] 
❑ ‘Vergelijkingen. Getuigenis op een op 
drift geslagen samenleving’ – Véronique 
Boissacq [25/6 tot 20/9] ❑ ‘Een nieuwe 
kijk op het landschap in de Belgische 
kunst, van 1830 tot heden’ [25/6 tot 
20/9] ❑ ‘Van schaduw tot licht’ – Henri-
Victor Wolvens (1896-1977) [25/6 tot 
20/9] 

Office Baroque
Bloemenhofplein 5 – 0484 599 228  
wo-za 11-18u 
❑ Tyson Reeder [tot 30/5] 

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01  
do-za 14-18u of op afspraak 
❑ ‘sans cible’ – Evelyne de Behr [tot 
27/6] 

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] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53  
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u 
❑ ‘Un-Scene III’ – Hedwig Houben, 
Jean-Baptiste Bernadet, Leen Voet, 
Kasper Bosmans, Julien Meert, 
Stephanie Kiwitt… [30/5 tot 9/8] 

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30  
di-za 11-18u 
❑ ‘ECLPSE’ – Sterling Ruby [tot 23/5] 
❑ ‘Works on Paper’ – George Condo 
[29/5 tot 11/7] 

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30  
di-za 11-18u 
❑ ‘SCALES’ – Sterling Ruby [tot 23/5] 
❑ ‘HIJK’ – Jacob Kassay [29/5 tot 11/7] 

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Charleroi’ – Stephan Vanfleteren 
[23/5 tot 6/12] ❑ ‘In/Out’ – Zoé Van der 
Haegen, Pierre Liebaert, Maud Faivre, 
Rino Noviello [23/5 tot 6/12] 
❑ ‘Il y a plus de feux que d´étoiles’ – 
Michel Couturier [23/5 tot 6/12] 

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70  
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u 
❑ ‘Ausweis bitte!: Duitse fotografie in 
Etappengebied’ [tot 31/5] 
❑ ‘Once Upon a Golden River’ – Stief 
Desmet [12/6 tot 27/9] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23  
di-zo 10-17u 
❑ ‘1966’ – On Kawara [tot 14/6] 
❑ ‘Proximus Art Collection’ – Carl Andre, 
Marcel Broodthaers, Andreas Gursky, 
Gabriel Orozco, Jeff Wall… [28/6 tot 
4/10] 

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22  
do-zo 10u30-17u 
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Omringd. Vaste collectie 
– Felix De Boeck’ [tot 25/10] ❑ Sofie 
Muller en Marjolijn Dijkman [tot 13/9]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10  
di-zo 13-17u 
❑ ‘ikob-Kunstpreis’ [7/6 tot 16/8]

Roger Raveelmuseum

Main d’œuvre 

Pierre Alechinsky, Armando, Raphaël Buedts, 
Jean-Marie Bytebier, Constant, Mario De 
Brabandere, Thierry De Cordier, Raoul De Keyser, 
Ignace De Vos, Karel Dierickx, Noël Drieghe, 
Lucassen, Ronald Noorman, Jürgen Partenheimer, 
Roger Raveel, Hanns Schimansky, Johan Tahon, 
Philippe Vandenberg & Dan Van Severen

tentoonstelling van 22 maart 2015 tot en met 14 juni 2015
elke dag van 11 tot 17 uur
gesloten op maandag en dinsdag
info: tel. +32 (0)9 381 60 00
www.rogerraveelmuseum.be 
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Florenville

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST 
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37  
vr-zo 14-18u 
❑ ‘Confrontation’ – Yvon Angé / Floris 
Jespers [tot 2/8] 

Gent

AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233.21.18  
za, ma 15-18u, zo 10-13u, op afspraak 
❑ Luc Peire en Hilde Van Sumere [tot 7/6] 

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘R.I.P. – 200 jaar 
begrafeniscultuur in Vlaanderen’ [tot 
14/6] 

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32  
wo-za 14-18u (of op afspraak) 
❑ Koen Meersman [tot 30/5] ❑ 
‘Indistincts Landscapes’ – Stéfan Piat 
– Brigitte Hoornaert [6/6 tot 4/7] 

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 – 0479 45 37 79  
do-zo 14-18u 
❑ Honoré d’O, Karolien Hamers, Thomas 
Bogaert [tot 7/6] 

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94  
do-za 14-18u zo 11-14u 
❑ ‘True Corpus’ – Max Razdow [17/5 tot 
21/6] ❑ Kurt Desmedt [28/6 tot 2/8] 

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81  
wo-za 15-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Momentum: Keramiek Installatie & 
fotografie’ – Virginie Besengez/Alex De 
Bruycker [15/5 tot 7/6] ❑ ‘Les arbres ne 
voyagent que par leur bruit (R.Char) / 
Tekeningen en aquarellen’ – Donatella 
Bianci [26/6 tot 4/7] 

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29  
wo-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘The Originals S1 E1. Curated by 
Annie Warhol & Tatjana Pieters’ – 
Morgan Mandalay, Marijke De Rover, 
Heather Phillipson, Amalia Ulman, 
Catherine Biocca… [tot 31/5]  
❑ ‘(1/1).10. Curated by Philippe Van 
Snick’ – Audrey Cottin, Rein Dufait, 
Heide Hinrichs, Filip Francis, Bernd 
Lohaus, Gert Robijns… [14/6 tot 2/8] 

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A 
contact@herbertfoundation.org  
za-zo 11-17u 
❑ ‘Carte du monde poétique. Films, 
works and documents’ – Marcel 
Broodthaers [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 [tot 15/11] 

Internationaal Fotofestival Gent
meeting point: Sint-Pietersabdij 
09 243 97 30 
❑ ‘80 Days of Summer – Stories of 
Identity’ [12/6 tot 30/8] 

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68  
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u 
❑ ‘Front (Kareth Schaffer)’ – Christian 
Falsnaes [tot 14/6] 

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

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95  
di-vr 9-17u za-zo 13-17u 
❑ ‘Donkere kamers. Over melancholie en 
depressie’ [tot 31/5] ❑ ‘Karakterkoppen. 
Over haviksneuzen en hamsterwangen’ 
[tot 21/9] ❑ ‘Een schilderkunstig leven’ 
– Dees De Bruyne [tot 31/5] 

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] ❑ ‘Micromuseum 
Gent’ – Kirill Agafonov – Natasha 
Peredvigina [tot 31/8] 

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 – 092 23 39 53  
wo–za 11–18u 
❑ ‘Bavaria’ – 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.36 (1976)’ – Sol 
LeWitt [tot 14/2/2016] ❑ Larry Sultan 
[tot 24/5] ❑ ‘Uit de Collectie’ – Daniel 
Buren / Claude Rutault [tot 28/6] 
❑ Jef Geys [tot 6/9] ❑ ‘Plis du temps’ – 
Lili Dujourie [6/6 tot 4/10] 

Zwart Wild 
Vlasgaardstraat 52 – www.zwartwild.be 
❑ ‘Meubelexpo III / met beeld’ – Bram 
Kerckhofs, Tim Vranken, Brent Neve… 
[6/6 tot 14/6] 

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19  
di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
❑ ‘Yves Beaumont, Alexandra Cool & 
Ivan Popovic’ [tot 31/5] ❑ Bart De 
Zutter & Hendrik Vermeulen [tot 31/5] 
❑ ‘My first rifle’ – An-Sofie Kesteleyn 
[tot 31/5] ❑ ‘Kunstcentrum Il Ventuno, 
ARTEFACTS I, de jaren 1985-1992’ [tot 
31/5] 

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21  
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u 
❑ ‘Meditations on a hobby horse’ – 
Frederik Van Simaey, Sara Bjarland, 
Femmy Otten, Thomas Gilissen, Anne 
Forest… [tot 16/8] 

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60  
di-za 11-17u zo 14-17u 
❑ ‘Panorama’ – Konstantin Grcic [tot 
24/5] ❑ ‘Can you feel it? Tactility and/in 
print’ – Frederic Geurts, Thomas 
Rentmeister, Sema Bekirovic, Lieven de 
Boeck, Christopher Breu… [20/6 tot 
11/10] ❑ ‘Ways of Folding. 
Reconstructing the printed book’ – 
Geoffrey Brusatto [20/6 tot 11/10] 

Herentals

Art Center Hugo Voeten
Vennen 23 – 0475 555 125  
ma-za 13-17u 
❑ ‘Memoridermata’ – Aron Demetz [tot 
30/6] 

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011.43.52.02  
vr-zo 14-18u 
❑ ‘Image Talks #3’ – Kristof Vrancken & 
Patrick Ceyssens [tot 21/6] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21  
di-zo 10-18u 
❑ Jasper Morrison [tot 13/9] 

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21  
di-zo 10-18u 
❑ Christian Boltanski [tot 16/8]  
❑ ‘Mijn tuin ligt in je ogen. Werken uit 
de collectie’ – Orla Barry, Balthasar 
Burkhard, Roni Horn, Jonathan Monk, 
Angel Vergara Santiago… [tot 24/5]  
❑ Fred Biesmans [21/6 tot 4/10] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014/85.22.52  
ma-vr 9-17u 
❑ Simona Denicolai & Ivo Provoost 
[30/5 tot 14/8] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07  
do-zo 11-18u 
❑ ‘Zomerexpositie 2015: Alcedo Atthis’ 
[tot 31/10] ❑ ‘Kosmogonieen’ – Franck 
Gribling [tot 31/10] ❑ Stan Wannet [tot 
31/10] ❑ Hans Waanders (1951-2001) 
[tot 31/10] 

Knokke

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50  
vr,ma 14-18u, za-zo 11-18u 
❑ ‘The Known and the Unknown – 
Polarisation Paintings/Conflictpaintings 
with Anfractuosity/Noise Painting’ – Boy 
& Erik Stappaerts [tot 22/6] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27  
di-zo 10-18u 
❑ ‘De Picasso à Jasper Johns. L’atelier 
d’ Aldo Crommelynck’ [6/6 tot 6/9] 

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06  
vr-di 11-18u do 11-22u (gesloten op wo) 
❑ Jessica Warboys [tot 24/5] ❑ David 
Claerbout [tot 24/5] ❑ ‘Zilver. Kunst/
Object/Verhaal’ [tot 12/7] ❑ Peter 
Buggenhout [tot 31/5] ❑ Michael Van 
den Abeele [25/6 tot 4/10] ❑ ‘De School 
van Tervuren’ [25/6 tot 13/9] 

Liège

Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 – 04 227 10 95  
wo-za 14-18u 
❑ ‘Les mains libres’ – François Curlet, 
Dan Van Severen, Marc Angeli, Walter 
Swennen, Noémie Vulpian & Arts anciens 
d’Afrique, Asie, Europe et Océanie… [tot 
27/6] 

Musée des Beaux-Arts de Liège (BAL) 
En Feronstrée, 86 – 04 221 92 31  
di-zo 10-18u 
❑ ‘10e Biennale internationale de 
Gravure contemporaine’ [tot 24/5]  
❑ ‘Espace Jeunes Artistes: BAL masqué 
II’ – Beatriz Alvarez De La Osa, Arnaud 
Counet, Gina Curnel, Camille Feldmann, 
Rachel Maniquet, Guillermo Martinez 
[tot 14/6] ❑ ‘La lumière sous le prisme 
de l’art’ [26/6 tot 27/9] 

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… [tot 14/6] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00  
do-zo 13-18u 
❑ Chantale Delrue [30/5 tot 2/8] 

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00  
do-zo 13-18u 
❑ ‘Le mont analogue’ – Virginie Bailly 
[tot 31/5] ❑ ‘Imagine, An Island’ – Stief 
Desmet [21/6 tot 13/9] 

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36  
vr-zo 14-18u (of na afspraak) 
❑ Bram Van Meervelde & Stephen 
Verstraete [24/5 tot 28/6] 

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10  
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u 
❑ ‘kunstINgang #2’ – Klaas Rommelaere 
[tot 10/7]

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] ❑ ‘Beeld  -
houw werken 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 [tot 31/5] 

BRUTHAUS-gallery
Molenstraat 84 – 0473 636963  
za-zo 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘IO, Virtual Diaries’ – Mathias Casaer 
[tot 14/6] 

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58  
za–zo 14–18u 
❑ ‘Komparasart – eindejaarsproject 3e 
jaar bachelor tekenen KASK’ – Elise 
Boucquez, Ines Claus, Jana Michel, 
Maika Pieters, Delphine Plas, Joren Van 
Acker, Lauren Van pellicom [tot 16/5] 
❑ ‘Hollandse Klaarte’ – Henri Jacobs, 
Arjan Jansen, Bart Lodewijks, Charl van 
Ark, Jan van Munster [31/5 tot 28/6] 

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 
❑ ‘Le Souffleur. Schürmann meets 
Ludwig’ – Lygia Clark, Richard Hamilton, 
On Kawara, Anna Oppermann, Joelle 
Tuerlinckx… [tot 31/1/2016] ❑ ‘Video 
Archive. Painting Electronical Images’ 
– Hakudo Kobayashi, Franz Buchholz, 
Nan Hoover, Pol Bury, Lili Dujourie, Leo 
Copers… [tot 30/8] ❑ ‘Aachen Art Prize 
2014: Needle / Nadel’ – Paulina Olowska 
[31/5 tot 20/9] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55  
di-zo 14-18u 
❑ Alwin Lay [17/5 tot 12/7] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Light Shadow’ – Heinz Mack [16/5 tot 
20/9] 

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… [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… [tot 7/6] 
❑ ‘Werkpräsentation: Agora Artes. 
Wechselspiel aller Künste’ [23/5 tot 7/6] 

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’ 
[tot 25/5] ❑ ‘Dialogues. ‘Photographs by 
Hélène Binet’ [tot 21/9] 

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40  
ma-za 11-18u 
❑ ‘Moom’ – Jirí Kovanda [tot 23/5] 
❑ ‘Ich war, ich bin, ich werde sein!’ – 
Sanja Ivekovic [6/6 tot 18/7] 

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 
❑ ‘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] ❑ ‘Moby Dick’ – Michael Beutler 
[tot 6/9] ❑ ‘Drawing Double Reversal’ – 
Sturtevant [30/5 tot 23/8] ❑ ‘Black 
Mountain. An Interdisciplinary 
Experiment 1933-1957’ [5/6 tot 27/9] 

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0  
wo-ma 12-19u do 12-21u 
❑ ‘Counting in eight, moving by color’ – 
Channa Horwitz (1932-2013) [tot 25/5] 
❑ ‘Suspension of Disbelief’ – Elín 
Hansdóttir [tot 25/5] ❑ ‘Seizing the 
Ivory Tower #2’ – Luca Vanello [tot 
24/5] ❑ ‘The Matter of Critique’ – Renzo 
Martens [tot 7/6] ❑ ‘Seizing the Ivory 
Tower #3’ – Frank Sperling [29/5 tot 
28/6] ❑ ‘Fire and Forget. On Violence’ 
– Mircea Cantor, Harun Farocki, 
Pippilotti Rist, Martha Rosller… [14/6 
tot 30/8] 

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777  
wo-ma 10-19u 
❑ ‘Dance of the Ancestors. Art from the 
Sepik of Papua New Guinea’ [tot 14/6] 
❑ ‘ZERO. The international art 
movement of the 50s and 1960s’ [tot 
8/6] ❑ ‘The Century Mark. Tel Aviv 
Museum of Art visits Berlin’ [tot 21/6] 
❑ ‘Fassbinder – NOW’ [tot 23/8] 
❑ Tino Sehgal [28/6 tot 8/8] 

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129  
030.280.70.20  
di-zo 12-18u do 12-20u 
❑ ‘Here at the Center’ – Jimmie Durham 
[6/6 tot 2/8] ❑ ‘Open to All Ages and 
Ethnicities’ – Takuji Kogo, John Miller 
[9/6 tot 31/7] 

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 / Johannes 
Wald [tot 21/6] ❑ ‘(Deutsch) Serendipity 
– Vom Glück des Findens’ – Niklas 
Luhmann, Ulrich Rückriem, Jörg Sasse 
[11/7 tot 11/10] 

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36  
di-zo 11-17u do 11-19u 
❑ Jonathan Binet, Raphaela Vogel [6/6 
tot 9/8] 

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] ❑ ‘She, fully 
turning around, became terrestrial’ – 
Petrit Halilaj [tot 18/10] ❑ ‘Karl 
Lagerfeld. Modemethode’ [tot 13/9] 
❑ ‘22nd Federal Competition. Art 
students display their works’ [tot 17/5] 
❑ ‘Trouble in Paradise’ – Michael 
Beutler, Isa Genzken, Tino Sehgal, 
Natascha Sadr Haghighian, Rirkrit 
Tiravanija… [tot 11/10] 

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60  
di-zo 11-18u wo 11-21u 
❑ ‘New York Painting’ – Ryan Sullivan, 
Ruth Root, Jeff Elrod, Matt Connors, 
Amy Feldman… [tot 30/8] ❑ Frank 
Auerbach [tot 13/9] ❑ ‘TELE-Gen Kunst 
und Fernsehen’ – Bruce Conner, John 
Cage, Paul Thek, Harun Farocki, 
Christoph Schlingensief, Bjørn Melhus, 
Melanie Gilligan… [tot 17/1/2016] 

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97  
di-zo 11-18u do 11-20u 
❑ Timo Seber [tot 28/6] 

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 
❑ ‘Angenehmer Aufenthalt – Sammlung 
in Bewegung’ [tot 30/8] 
❑ ‘Menschenbilder. Grafieken 
sowjetischer Künstler der 60er Jahre’ 
[tot 30/8] ❑ ‘Das Mechanische Corps. 
Auf den Spuren von Jules Verne’ – Alicja 
Kwade, Panamarenko, Mœbius, Stefan 
Fahrnländer, Takashi Watabe, Florian 
Mertens… [tot 12/7] ❑ ‘My lifetime 
(Malaika)’ – Katarina Zdjelar [tot 31/5] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30  
wo,vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u 
❑ ‘CHINA 8. Zeitgenössische Kunst aus 
China an Rhein und Ruhr’ [15/5 tot 13/9] 

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11  
wo 14-18u do-zo 11-18u 
❑ ‘CHINA 8. Zeitgenössische Kunst aus 
China an Rhein und Ruhr’ [15/5 tot 13/9] 

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’ [tot 
31/5] ❑ ‘Papier als Experiment’ – Hans 
Salentin [14/6 tot 22/11] 
❑ ‘Shapes – Work in Progress’ – Volker 
Saul [14/6 tot 22/11] ❑ ‘Alte 
Papierformate – Teilung zum Quadrat’ – 
Ulrich Rückriem [14/6 tot 22/11] 
❑ Martin Gerwers [14/6 tot 22/11] 
❑ ‘Dahlmann Preis’ – Jorinde Voigt [14/6 
tot 22/11] ❑ ‘Sammlung Hangen. Ein 
Blatt für Gisela’ [14/6 tot 22/11] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130  
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u 
1ste wo/maand: 10-22u 
❑ ‘Miró – Painting as Poetry’ [13/6 tot 
27/9] 

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] ❑ ‘Malewitsch zu Ehren’ – Imi 
Knoebel [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 [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] 
❑ ‘Painting – Now’ – Vivian Greven, Felix 
Reinecker, Katja Seib, Astrid Styma. 
[27/6 tot 27/9]

 Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Culture Cuts’ – Cody Choi [tot 2/8] 

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60  
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘With a little help from my friends – 
50 Jahre Freunde Museum Kunstpalast’ 
[tot 20/9] ❑ ‘Landschaften. 
Photographien’ – Wim Wenders [tot 
16/8] ❑ ‘Werke aus der Sammlung 
Kemp’ – Bernard Schultze [tot 30/8] 
❑ ‘Aus der Reihe bewegt. Druckgraphik’ 
– Camille Graeser [tot 26/7] ❑ ‘Japaner 
in Murano’ – Kyohei Fujita, Yoichi Ohira, 
Yasuhiko Tsuchida [tot 20/9] 

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444  
di-zo 10-18u vr 10-22u30 
❑ ‘The Sketchbook Drawings’ – Joan 
Mitchell [tot 31/5] ❑ ‘Conflict, Time, 
Photography’ – Jane and Louise Wilson, 
Walker Evans, Michael Schmidt, Don 
McCullin, Luc Delahaye… [tot 5/7] 
❑ ‘Books and Films, 1947–2014’ – 
Robert Frank [tot 16/8] ❑ ‘CHINA 8. 
Works in Progress Fotografie aus China 
2015’ [15/5 tot 13/9] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640  
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u 
❑ ‘Excrescence of Immortality’ – Les 
Frères Chapuisat [27/6 tot 23/8] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844  
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u 
❑ ‘52 Weeks, 52 Cities. Photographies’ – 
Iwan Baan [tot 14/6] ❑ ‘Architekturbild. 
European Architectural Photography 
Prize 2015’ [tot 9/8] ❑ ‘Frankfurt Lyon 
Dalian’ – Coop Himmelb(l)au [tot 23/8] 

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40  
di, do-vr 11-19u wo 10-19u 
❑ ‘Psychoprosa’ – Thomas Feuerstein 
[29/5 tot 30/8] 

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] 
❑ Gerald Domenig [tot 31/5] ❑ ‘New 
Works’ – Isa Genzken [tot 31/5] 
❑ ‘CHINA 8. Contemporary Art from China 
on the Rhine and Ruhr’ [15/5 tot 13/9] 

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, Jörg 
Immendorff, Joseph Beuys… [tot 14/6] 
❑ ‘The Void of the Moment in Motion’ – 
Alicja Kwade [tot 14/6] ❑ Doug Aitken 
[9/7 tot 27/9] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44  
di-zo 12-18u wo 12-20u 
❑ Meriç Algün Ringborg [22/5 tot 19/7] 
❑ Till Megerle [22/5 tot 19/7] 

Gelsenkirchen

Nordsternturm Videokunstzentrum
Nordsternplatz 1 – 0209 35979240  
za 11-18u 
❑ ‘Feminismen’ – Maria Lassnig, Hito 
Steyerl, Shigeko Kubota, Sanja Ivekovic, 
Pipilotti Rist… [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] 
❑ ‘When Water Matters. Painting and 
Photography from William Turner to 
Olafur Eliasson’ [13/6 tot 20/9] 

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… [tot 
12/7] ❑ ‘The new social European Photo 
Exhibition Award 02’ – Stephanie 
Steinkopf, Arja Hyytiäinen, Kirill 
Golovchenko, Patrícia Almeida, Jan 
Brykczynski… [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] ❑ ‘When there is 
Hope. Triennial of Photography Hamburg 
2015’ [19/6 tot 13/9] 

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57  
di-zo 12-18u 
❑ ‘Hamburger Arbeitsstipendium für 
bildende Kunst: I, Too, Wondered Whether I 

Mons

Ateliers des FUCaM
Rue des Soeurs Noires, 2  
ma-vr 10-18u, za 13-18u 
❑ ‘Fototentoonstelling ihkv Mons 2015’ –  
Norbert Ghisoland (1878-1939) [tot 13/6] 

Grote Markt
❑’ Six Flags – cc Strombeek i.s.m. Mons 
2015: 6 vlaggen gerealiseerd ihkv ‘In de 
Wind’’ – Anne-Mie Vankerckhoven, Beat 
Streuli, John Baldessari, Christophe 
Terlinden, Job Koelewijn, Kato Six [29/5 
tot 1/10] 

Le Grand Large
Grand Large – kunstmatig meer bij het 
binnenrijden van Mons 
❑ ‘120 vlaggen van hedendaagse 
kunstenaars’ – Jean-Marc Bustamante, 
Walter Swennen, Edith Dekindt, Jacques 
Lizène… [19/6 tot 27/9] 

Manège de Sury
Rue des Droits de l’Homme – 06 539 59 39  
di-zo 12-18u 
❑ ‘Atopolis’ – Jack Whitten, Benoit 
Platéus, Thomas Hirschhorn, Saâdane 
Afif, Jef Geys… [13/6 tot 18/10] 

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24  
di-zo 10-18u 
❑ ‘L’art brut d’hier et d’aujourd’hui & 
interaction’ [20/6 tot 6/9] 

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

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25  
12-18u 
❑ ‘Antropocosmos. Vues déplacées’ – Elly 
Strik, Anne Teresa de Keersmaeker & 
Thierry De Mey, Dieter Appelt, Vladimir 
Skoda, Richard Long… [5/7 tot 7/9] 

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 
❑ ‘Folds in Time’ – Lili Dujourie [6/6 tot 
4/10] ❑ ‘Europese spoken. Over de 
beeldvorming van kunst uit Afrika in de 
twintigste eeuw’ [4/7 tot 3/1/2016] 

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93  
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘reinterpretada reinterpreted’ – 
Enrique Marty [tot 24/5] ❑ ‘Static / 
Unfolding Time’ – Marc Bauer [tot 24/5] 
❑ ‘Collector’s Room #9’ [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) 
❑ Peggy Wauters [tot 30/5] 
❑ Stéphanie Leblon [6/6 tot 16/8] 

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] 
❑ ‘Fleurs fatales / Poëzie van de liefde’ 
– Emile Verhaeren, Marthe Massin, Jan 
Agten [7/6 tot 29/11] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94  
do-zo 14-18u30 (of op afspraak) 
❑ ‘Sur les traces de Citrouille-Amère’ – 
Charley Case, Esteban Moulin, Laurent 
Veldekens [tot 21/6] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43  
ma-za 10-22u zo 10-18u 
❑ ‘De Muur’ – Mitja Vanhese [tot 30/9] 
❑ ‘In de Wind’ – Kato Six [tot 30/9] 
❑ ‘Six Flags: Le Grand Large, Territoire 
de la Pensée ihkv Mons 2015’ – Bernard 
Villers, Lawrence Weiner, Walter 
Swennen, Peter Downsbrough, Michel 
François, Angel Vergara [29/5 tot 1/10] 

Tielt

Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 – 051/42 82 20  
ma-zo 14-17u 
❑ ‘Captured and Controlled’ – Bart 
Gielen [tot 31/5] 

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91  
wo-vr 11-17u vr 11-20u 
❑ ‘Aandacht! Aandacht! Stormopkomst: 
voor kinderen én volwassenen’ – 
Bernhard Leitner, Leen Voet, Stijn Cole, 
Peter De Cupere, Aernoudt Jacobs… [tot 
24/5] ❑ ‘gang-maker3’ – Toon De Clerck 
[tot 14/6] ❑ ‘Strategies against 
architecture’ – Katleen Vinck [tot 7/6] 
❑ Laurent Durieux [12/6 tot 16/8] 

Veurne

Emergent
Grote Markt 26  
za-zo 14-18u, vakantie: do-zo: 14-18u 
❑ ‘De burgemeester van Veurne’ [9/7 tot 
20/9] 
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Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87  
vr-za 10-22u zo-do 10-18u 
❑ Sonia Delaunay (1885–1979) [tot 9/8] 
❑ Agnes Martin [3/6 tot 11/10] 

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526  
10-18u 
❑ ‘The Witches and Old Women Album’ 
– Goya [tot 25/5] ❑ ‘Unfinished… Works 
from The Courtauld Gallery’ [18/6 tot 
20/9] 

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61  
10-17u45 vr 10-22u 
❑ ‘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’ [tot 19/7] 
❑ ‘What is Luxury?’ [tot 27/9] ❑ ‘Shoes: 
Pleasure and Pain’ [13/6 tot 31/1/2016] 
❑ ‘Captain Linnaeus Tripe: Photographer 
of India and Burma 1952-1960’ [24/6 
tot 11/10] 

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888  
di-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘Lynette Yiadom-Boakye Selects from 
the V-A-C collection: Natures, Natural 
and Unnatural’ [tot 14/6] ❑ ‘Notes on 
Protesting’ – Peter Liversidge [tot 14/6] 
❑ ‘Back A Utopian Stage: Festival of 
Arts Shiraz-Persepolis’ [tot 4/10] 
❑ ‘The Production Line of Happiness’ – 
Christopher Williams [tot 21/6] 
❑ ‘Max Mara Art Prize for Women’ – 
Corin Sworn [20/5 tot 19/7] 

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 
❑ ‘Memory Lab IV – Transit’ – Vladimir 
Nikolic, Adrian Paci, Aura Rosenberg 
[tot 6/9] ❑ ‘Phantom of Civilization’ – 
Chi-Tsung Wu, Fujui Wang, Goang-Ming 
Yuan [15/5 tot 6/9] 

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] ❑ ‘Architektur mit 
weichem Kern’ – Franz Erhard Walther 
[tot 31/5] ❑ ‘Flux’ – David Altmejd [tot 
31/5] ❑ ‘Memory Lab – Photography 
Challenges History’ – David Birkin, 
Broomberg & Chanarin, Antony Cairns, 
Vera Frenkel, Tatiana Lecomte, Andreas 
Muehe, Gabor Osz [tot 31/5] 

Could Not Sell Something And Succeed In 
Life’ [tot 31/5] ❑ ‘Triennale der Photo-
graphie Hamburg. The day will come – 
when photography revises’ [19/6 tot 13/9] 

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75  
di 10-20u woe-zo 10-18u 
❑ ‘1979 1992 2015 Sprengel Museum 
Hannover’ [tot 15/6] ❑ ‘Photographs’ 
– Viktor Kolár [tot 31/5] ❑ ‘Spectrum – 
International Prize for Photography of the 
Foundation of Lower Saxony’ – Hannah 
Collins [tot 7/6] ❑ ‘Auszeit. Vom Faulenzen 
und Nichtstun’ [tot 30/8] ❑ ‘Toulouse-
Lautrec und das Plakat um 1900’ [13/6 tot 
24/1/2016] ❑ ‘Figur I, Figur II’ – Andrzej 
Steinbach [1/7 tot 10/1/2016] 

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0  
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u 
❑ ‘(im)possible! Artists as Architects’ 
– Constant, Isa Genzken, Claus Richter, 
Gregor Schneider, Jan De Cock, Tadashi 
Kawamata… [tot 31/5] ❑ ‘To Jan. A 
Homage: 41 A4 sheets for Jan Hoet 
when he left the Museum Marta Herford 
in 2008’ [tot 23/8] ❑ ‘Lines of Thought. 
Architecture as Drawing’ [31/5 tot 16/8] 
❑ ‘Harmony and Transition. Reflecting 
Chinese Landscapes’ [20/6 tot 4/10] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226  
di-vr 11-19u za-zo 11-17u 
❑ ‘News from Earth’ – Aurélien Froment 
[tot 21/6] ❑ ‘Forms in relation to life’ – 
Heidrun Holzfeind [tot 21/6] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0  
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u 
❑ ‘The City is the Star. From K-Punkt at 
the Staatstheater to Marktplatz: works 
of art in the city center’ [19/6 tot 27/9] 
❑ ‘Globale: The new art event in the 
digital age’ [19/6 tot 17/4/2016] 
❑ ‘Action Blue’ – HA Schult [21/6 tot 
7/8] ❑ Ryoji Ikeda [21/6 tot 9/8] 
❑ ‘Schlosslichtspiele at Karlsruhe´s 
Schlossgarten’ [21/6 tot 27/9] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Jaren in Berlijn. Het vroege oeuvre’ 
– Ewald Mataré [tot 28/6] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 – 0221.21.70.21  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Abetare’ – Petrit Halilaj [tot 2/8] 

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] ❑ ‘Wolfgang-Hahn-Preis 2015’ 
– Michael Krebber / R.H. Quaytman [tot 
30/8] 

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 
❑ ‘Graphisches Kabinett: Giovanni Maria 
Morandi. Ein Barockkünstler in Rom’ 
[tot 28/6] ❑ ‘Werner Herzog & Hercules 
Segers – Seelenlandschaften’ [tot 12/7] 
❑ ‘Mit den Impressionisten entlang der 
Seine. Eine Reise durch die eigene 
Sammlung’ [19/5 tot 27/9] 

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] ❑ ‘The Mirror And 
The Pool’ – David Reed [tot 23/8] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29  
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u 
❑ Gert & Uwe Tobias [tot 23/8] 

Mainz

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

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31  
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u 
❑ ‘Approaching Venice. Movies and 
Materials of the 1986 Biennale’ – 
Sigmar Polke [tot 5/7] ❑ ‘Introduction 
to the Apple. Over and over and once 
again’ – Antje Majewski [12/7 tot 25/10] 

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115  
ma-zo 10-20u do 10-22u 
❑ ‘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] ❑ 
‘Geniale Dilletanten [Genial Dilletantes]: 
Subculture in Germany in the 1980s’ 
[26/6 tot 11/10] ❑ ‘The Cold Libido. 
Video art from The Goetz Collection at 
Haus der Kunst’ – Keren Cytter, Aïda 
Ruilova, Jeanne Faust, Annika Larsson, 
Shahryar Nashat [26/6 tot 28/2/2016] 

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’ 
[tot 19/7] ❑ ‘Dolce Vita ? Art décoratif 
italien 1900-1940, du Liberty au design 
industriel’ [tot 13/9] 

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] ❑ ‘La Victoire 
de Samothrace. Redécouvrir un 
chef-d’oeuvre’ [tot 15/6] ❑ ‘Poussin et 
Dieu’ [tot 29/6] ❑ ‘La fabrique des 
saintes images Rome-Paris, 1580-1660’ 
[tot 29/6] 

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 
❑ ‘Interventions bâtiment’ – Isabelle 
Cornaro, Tatiana Wolska [tot 17/5] 
❑ Patrick Neu [24/6 tot 13/9] 
❑ Jesper Just [24/6 tot 13/9] 
❑ Korakrit Arunanondchai [24/6 tot 
13/9] ❑ Tianzhuo Chen [24/6 tot 13/9] 
❑ ‘acquaalta’ – Céleste Boursier-
Mougenot [24/6 tot 13/9] 

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’ [tot 28/6] 
❑ ‘Beauty in the shadows of the stars’ 
– Thomas Lerooy [tot 5/7] 

Groot-Brittannië
Bristol 

Arnolfini 
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01  
di-zo 11-18u 
❑ ‘New York City Apartment/Corridor/
Bristol’ – Do Ho Suh [tot 27/9] 
❑ ‘And then we pulled the words apart’ 
[2/7 tot 5/7] ❑ ‘Edge and Shore: Acts of 
Doing’ – Helen Carnac – Laïla Diallo 
[8/7 tot 12/7] 

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – (0)1736 796 226  
di-zo 10-16u20 
❑ ‘Artists Rooms: Dan Flavin – Tate St 
Ives’ [23/5 tot 27/9] ❑ ‘Images Moving 
Out Onto Space’ [23/5 tot 27/9] 
❑ Terry Frost [19/6 tot 30/8] 

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58  
di-zo 11-17u30 
❑ Carol Bove/Carlo Scarpa [tot 12/7] 
❑ ‘Sculpture Photographs’ – Garth Evans 
[tot 12/7] ❑ ‘Natural Ready-mades’ – 
Eileen Agar [27/5 tot 30/8] 

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] ❑ Cathy 
Wilkes [tot 31/5] ❑ Leonora Carrington 
(1917-2011) [tot 31/5] ❑ Geta Bratescu 
[30/6 tot 18/10] ❑ ‘Encounters and 
Collisions’ – Glenn Ligon [30/6 tot 
18/10] ❑ ‘Blind Spots’ – Jackson Pollock 
[30/6 tot 18/10] 

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre  
020/7638.41.41  
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u 
❑ ‘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] ❑ ‘Station to 
Station: A 30 Day Happening. A project 
by Doug Aitken’ [27/6 tot 26/7] 

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000  
zo-do 10-18u vr 10-22u 
❑ ‘An Abiding Standard. The Prints of 
Stanley Anderson RA (1884–1966)’ [tot 
24/5] ❑ Richard Diebenkorn (1922-1993) 
[tot 7/6] ❑ ‘Hide and Seek. Drawings’ 
– Eileen Cooper RA [29/5 tot 23/8] 
❑ ‘Wanderlust’ – Joseph Cornell [4/7 tot 
27/9] 

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888  
10-18u 
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ ‘BP 
Spotlight’ – Karen Knorr [tot 4/10] 
❑ ‘BP Spotlight’ – Spaces of Black 
Modernism: London 1919–39 [tot 4/10] 
❑ ‘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 [tot 18/10] 
❑ ‘Fighting History’ [9/6 tot 13/9] 
❑ ‘Sculpture for a Modern World’ – 
Barbara Hepworth [24/6 tot 25/10] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00  
di 10-21u, wo-zo 10-18u 
❑ ‘Contemporary Art from the 
Lenbachhaus and KICO Foundation’ 
[19/5 tot 31/12] ❑ ‘Facts & Fiction. 
Images of Catastrophe and Projections 
into the Future’ [19/5 tot 13/9] ❑ Lea 
Lublin [25/6 tot 13/9] 

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12  
10-20u 
❑ ‘The Political Line’ – Keith Haring 
(1958–1990) [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 
❑ ‘Versuch, Adler zu werden’ – Jörg 
Immendorff [tot 7/6] ❑ ‘Creating 
Realities. Encounters between Art and 
Cinema’ [tot 31/5] ❑ ‘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 [tot 
5/7] ❑’ The complete printed works, last 
acrylic works on paper, and drawings for 
poets’ – Philip Guston (1913–1980) [tot 
28/6] ❑ ‘Zoom in on architecture’ [tot 
21/6] ❑ ‘Insights into the lithography 
workshop. Trial proofs and first state 
prints by Edouard Vuillard’ [tot 28/6]  
❑ ‘Animal Locomotion’ – Eadweard 
Muybridge [tot 4/10] ❑ ‘Königsklasse III’ 
[tot 27/9] ❑ ‘Gegen/Kunst. Entartete 
Kunst. NS-Kunst. Sammeln nach ‘45’ 
[20/5 tot 31/1/2016] ❑ ‘Pathos und Idylle 
– Italien in Fotografie und Malerei 
Sammlung Dietmar Siegert’ [21/5 tot 
21/9] ❑ ‘Yes!Yes!Yes! Warholmania in 
Munich’ [24/6 tot 18/10] ❑ ‘Ring My 
Bell’ – Zilla Leuteneggger [26/6 tot 4/10] 

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0  
do-vr 14-18u za 11-16u 
❑ Nathalie Djurberg [tot 18/7] 
❑ 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] 
❑ Evelyn Hofer (1922–2009) [18/6 tot 
20/9] ❑ Hans Christiansen (1866–1945) 
[18/6 tot 20/9] 

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] ❑ ‘Geschnitten, 
geklebt, gerissen… Papier als Werkstoff’ 
– Berni Pfitzner, Carien Engelhardt, 
Nora Hüsemeyer, Tanja Weirauch… 
[31/5 tot 20/9] 

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00  
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u 
❑ ‘SpielRaum’ – Michele Di Menna, 
Tamara Grcic, Benedikt Hipp, Katharina 
Jahnke, Franziska Metzger, Barbara 
Probst [13/6 tot 9/8] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03  
di, do-zo 10-18u / wo 10-20u 
❑ Alicja Kwade [tot 24/5] 
❑ ‘Belegkontrolle’ – Peter Piller [13/6 
tot 16/8] 

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69  
di-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘Faces – Between Figures, Portraits 
and Masks’ – Thomas Ruff, Bas Jan Ader, 
Franz Xaver Messerschmidt, Andy 
Warhol, Bruce Nauman, Julian Opie… 
[tot 21/6] 

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] ❑ ‘Weder hier noch dort, weder 
Fisch noch Fleisch’ [tot 14/6] ❑ ‘Wie 
Raum wird’ – Ragna Róbertsdóttir, Mona 
Hatoum, Tomas Saraceno, Ernesto 
Neto… [21/6 tot 18/10] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88  
di-zo 10-18u vr: 10-21u 
❑ ‘Rudolf and Barbara Fakler Collection. 
Part 1’ – Hans Baschang, Dieter Krieg, 
Dieter Roth, Heinz Schanz [tot 7/6] 
❑ ‘Buch–Kunst–Objekt. Die Sammlung 
Lucius’ – Jim Dine, Fernand Léger, Horst 
Antes, Pablo Picasso, Andy Warhol… [tot 
30/8] ❑ ‘Sound in Motion. Internationale 
Video- und Performancekunst’ [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Kubus. Sparda-Kunstpreis 
im Kunstmuseum Stuttgart’ [tot 13/9] 
❑ ‘Sammlung Rudolf und Barbara Fakler. 
Teil 2’ [23/5 tot 1/11] 

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0  
di-zo 10-18u, do 10-20u 
❑ ‘Schlemmer’s Artistic Companions’ – 
Willi Baumeister, Johannes Itten, Albert 
Mueller, Edmund Daniel Kinzinger, 
Hermann Stenner… [tot 24/5] 
❑ ‘Artists’ Rooms’ – Rosemarie Trockel, 
Katharina Grosse, A. R. Penck, Bruce 
Nauman… [23/5 tot 27/8] 
❑ ‘Karikatur-Presse-Freiheit. Honoré 
Daumier und die französische Bildsatire’ 
[31/5 tot 20/9] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80  
di-zo 11-17u 
❑ ‘The Rings of Saturn’ – Bernhard 
Schobinger [30/5 tot 30/8] 
❑ ‘Erik Andriesse, de onbekende 
keramiek’ [30/5 tot 30/8] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030  
di-vr 11-17u, do 11-21u, za-zo 12-17u 
❑ ‘Photographs 1999-2015’ – Ryan 
McGinley [30/5 tot 30/8] 

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] 
❑ ‘Anders Abstract’ [31/5 tot 11/10] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Golden Goose’ – Margot Onnes [tot 1/6] 
❑ Arnulf Rainer [tot 30/8] 

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428  
op afspraak 
❑ ‘Summer Show: a variety’ [15/6 tot 
31/8] 

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71  
wo-zo 11-17u 
❑ ‘Resolution 827’ – Kristina Benjocki, 
Anna Dasovic, Doplgenger, Vladimir 
Miladinovic, Quenton Miller, Charles van 
Otterdijk, Nikola Radic Lucati… [tot 
31/5] 

Burgerweeshuis
Ijsbaanpad 1-5 – www.sandberg.nl/
graduation2015 
❑ ‘Graduation Show/Sandberg Institute’ 
[18/6 tot 21/6] 

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Curatorial Programme: Spell to 
Spelling / Spelling to Spell’ – David 
Bernstein, Alberto De Michele, Charles 
Matton, Ola Lanko… [23/5 tot 28/6] 
❑ ‘Curatorial Programme: Your Time Is 
Not My Time’ – Metahaven, Wu Tsang, 
Benjamin Forster, Alexandra Navratil… 
[23/5 tot 28/6] 
❑ Michael E. Smith [11/7 tot 30/8]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70  
di,do-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ ‘Utopian Pulse – Flares in the 
Darkroom’ [20/6 tot 16/8] 

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00  
ma-za 10-18u do 10-20u zo 11-18u 
❑ ‘Between Myth and Ideology. 
Photographs from the lifework of Abbas’ 
[tot 28/6] 

Wolfsburg

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

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22  
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u 
❑ ‘Lightning Frightening’ – Elisabeth 
Stumpf [22/5 tot 23/8] 

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55  
wo-zo 14-18u vr 14-20u 
❑ Brian Calvin / Willem de Rooij / 
Christian Lindow [20/6 tot 27/9] 

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres – 
(0)3 28 65 84 20  
wo-zo 12-18u 
❑ ‘Americana, représentations des 
Etats-Unis dans les collections du Frac 
Nord-Pas de Calais’ [tot 29/8] 

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84  
wo-zo 14-19u 
❑ ‘sans titre (Pression Liberté 
Expression)’ – Dan Perjovschi [tot 26/7] 

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] ❑ ‘Tania 
Mouraud. Une rétrospective’ [tot 5/10] 
❑ Leiris & Co. Picasso, Masson, Miró, 
Giacometti, Lam, Bacon… [tot 14/9] 
❑ ‘Warhol Underground’ [1/7 tot 23/11] 

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 
11/1/2016] ❑ ‘Qu’est-ce que la 
photographie ?’ [tot 1/6] ❑ Le Corbusier 
[tot 3/8] ❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvelle présentation des collections 
modernes (1905-1965)’ [27/5 tot 
22/5/2017] ❑ Gottfried Honegger [24/6 
tot 14/9] ❑ Mona Hatoum [24/6 tot 28/9] 

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… [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] ❑ ‘Beauté 
Congo. Congo Kitoko 1926-2015’ [11/7 
tot 15/11] 

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17  
wo-ma 10-22u 
❑ Velázquez [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] ❑ ‘L’Homme-
caoutchouc’ – Khvay Samnang [2/6 tot 
27/9] ❑ ‘Germaine Krull (1897-1985). 
Un destin de photographe’ [2/6 tot 27/9] 
❑ ‘Corps en résistance’ – Valérie Jouve 
[2/6 tot 27/9] ❑ ‘Pierre de Fenoÿl 
(1945-1987). Une géographie 
imaginaire’ [20/6 tot 31/10] 

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41  
wo-zo 14-19u 
❑ ‘A Personal Sonic Geolgy’ – Philippe 
Decrauzat – Mathieu Copeland [tot 26/7] 

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 
❑ ‘La passion selon Carol Rama’ [tot 
12/7] ❑ Markus Lüpertz [tot 19/7] 
❑ ‘Apartés 2015’ – Isabelle Cornaro, 
Alain Della Negra, Kaori Kinoshita, Gyan 
Panchal [29/5 tot 10/1/2016] 
❑ Henry Darger [29/5 tot 11/10] 
❑ Nathan Lerner [29/5 tot 13/9] ❑ ‘The 
House of Horrors (le train fantôme)’ – 
Sturtevant [29/5 tot 29/5/2016] 
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De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59  
dagelijks 12-18u 
❑ ‘Function Creep / jubileumeditie van 
de jaarlijkse tentoonstelling’ – Faysal 
Mroueh, Tanja Ritterbex, Marwan 
Hamdan, Simon van Til, Rebekka von 
Zimmermann… [20/5 tot 31/5] 

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14  
ma-vr 11-18u za-zo 13-18u 
❑ ‘Collecting the Alphabet: Liquid 
Language. V / Voice’ – Kelly Schacht 
[22/5 tot 12/7] 

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400  
ma-zo: 11-18u vr: 11-21u 
❑ William Kentridge [tot 30/8] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00  
10-18u do-vr 10-21u 
❑ ‘Flashbulb Memories, Ash Grey 
Prophecies’ – Geert Goiris [tot 24/5] 
❑ ‘To Photograph the Details of a Dark 
Horse in Low Light’ – Broomberg & 
Chanarin [tot 3/6] ❑ ‘Schuivende luchten 
– Willinks wolken boven het Rijksmuseum’ 
[tot 14/6] ❑ ‘Index’ – Nerhol [tot 14/6] 

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

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] ❑ ‘Life is Strange / 
Fotografische ontdekkingen uit tijdschrift 
‘Het Leven’’ [12/6 tot 6/9] ❑ ‘Life is 
Strange / Fotografische ontdekkingen uit 
tijdschrift ‘Het Leven’’ [12/6 tot 6/9] 
❑ ‘Florestas, favelas & falcatruas’ – Caio 
Reisewitz [3/7 tot 3/9] 

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879  
do-zo 14-18u 
❑ ‘Not Making Sense As Something Else 
III’ – Bas Van Den Hurk & Hans 
Demeulenaere [14/6 tot 12/7] 

PS
Madurastraat 72  
vr-zo 14-17u 
❑ ‘Black ‘n White’ – Nell [tot 21/6] 

Rijksmuseum
Museumstraat 1 – 020 6747 000  
ma-zo 9-17u 
❑ ‘Late Rembrandt’ [tot 17/5] 
❑ ‘Clair-obscur in de fotografie/
Geheimen van licht en bruin’ [tot 17/5] 
❑ ‘New for Now. The origin of fashion 
magazines’ [12/6 tot 27/9] ❑ ‘Miró at 
the Rijksmuseum. 20 sculpturen van de 
Spaanse kunstenaar Joan Miró 
(1893-1983)’ [19/6 tot 11/10] 

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14  
wo-za 13-18u 
❑ Alan Charlton [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’ [tot 16/8] 

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07  
wo-za 12-18u (of na afspraak) 
❑ ‘First Choice’ – Edward Kienholz, Andy 
Warhol, Günther Förg, Carel Visser [6/6 
tot 4/7] 

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] ❑ ‘Aqua Planet van 
Labofactory’ – Jean-Marc Chomaz, Laurent 
Karst, Francois-Eudes Chanfrault [31/5 tot 
18/8] ❑ ‘Sensing Nature (1972-2022)’ 
– Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens 
[31/5 tot 18/8] ❑ ‘Herbarium Vivum’ – 
Driessens & Verstappen [31/5 tot 30/9] 

Arnhem

Museum Arnhem 
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Geaarde Kunst – Door de Staat 
gekocht ‘40-’45’ – Karel Appel, Maurits 
Escher, Pyke Koch, Willem van 
Konijnenburg, Gerard Röling , Jan 
Sluijters… [tot 24/5] ❑ ‘Vaste collectie 
presentatie’ [15/5 tot 31/12] ❑ ‘Waiting 
Shenzhen’ – Erwin Olaf [23/5 tot 26/7] 
❑ ‘Berichten van de spotvogel’ – Ad 
Gerritsen [23/5 tot 30/8] ❑ ‘Het 
onafscheidelijke paar’ – Roos Sanders en 
Rosanne Bergsma [6/6 tot 2/8] 

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Manifesten. Rond verzamelaar Piet 
Boendermaker (1877-1947) en Folkert 
De Jong’ – Leo Gestel, Piet Mondriaan, 
Henri le Fauconnier, Delphine Courtillot, 
Walter van Beirendonck, Pere Llobera, 
The Wooster Group… [tot 30/8] 

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 / 
06 520 531 90  
wo-zo 11-17u 
❑ Voebe de Gruyter [tot 31/5] 

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com  
do-zo 13-18u 
❑ ‘Very Good / Good / Not So Good / 
Bad’ – Vaast Colson [15/5 tot 14/6] 
❑ Anna Moreno [25/6 tot 2/7] 

Dürst Britt & Mayhew
Van Limburg Stirumstraat 47 
06 33984783  
wo-za 12-18u 
❑ ‘Navigation’ – Lennart Lahuis [tot 
23/5] ❑ ‘I won’t have the luxury of 
seeing scenes like this much longer’ – 
Paul Beumer [29/5 tot 11/7] 

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44  
di-zo 12-18u 
❑ ‘1-2-3-4’ – Anton Corbijn [tot 21/6] 
❑ Hellen van Meene [27/6 tot 1/11] 

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309  
vr-zo 13-19 (en op afspraak) 
❑ ‘Hybrids. How art is influenced by 
different cultural backgrounds’ – 
Yoshiyuki Koinuma, Shigeo Arikawa, 
Efrat Zehavi, Damian Kapojos, Natalie 
Ossef… [6/6 tot 5/7] 

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51  
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u 
❑ ‘Tekeningen Belgische beeldhouwers’ 
– Eva de Leener, Johan Tahon, Dirk 
Zoete… [22/5 tot 21/6] ❑ Elsbeth 
Ciesluk [28/6 tot 26/7] 

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98  
di-za 11-17u 
❑ Charl van Ark/Ben Sleeuwenhoek/
Jean-marie Bytebier [tot 17/6] ❑ ‘The 
Ebony Tower’ – Emo Verkerk, Nel Aerts, 
Marie Aly, Henk Visch, Rens Krikhaar… 
[20/6 tot 22/8] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33  
di-zo 12-18u 
❑ ‘Mental Duels’ – Jana Gunstheimer 
[tot 7/6] ❑ ‘What’s the matter with 
Idealism?’ – Charles Avery [tot 7/6] 

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68  
di-vr 11-17u za 13-17u (en op afspraak) 
❑ ‘Ter Observatie/Intensive Care […in the 
state of the art(s)]’ – Hannah Dawn 
Henderson, Marianna La Rosa Maruyama, 
Ronald Schelfhout, ligteringen/derooij [tot 
23/5] ❑ ‘ArtScience Preview 
Eindexamen studenten ArtScience 
Interfaculty’ [28/5 tot 30/5] ❑ ‘Studenten 
eerstejaars KABK Master Artistic 
Research’ [5/6 tot 4/7] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11  
di-zo 11-17u 
❑ Berlinde De Bruyckere [tot 31/5] 
❑ ‘Hollands Deep’ – Anton Corbijn [tot 
21/6] ❑ ‘Crossing the Water’ – Remy 
Jungerman [tot 16/8] ❑ ‘Getemde 
Hemel’ – Miek Zwamborn [tot 21/6] 
❑ ‘Zomerexpo: Woest’ [11/7 tot 20/9] 

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428  
wo-za 12-17u laatste zo/maand (of op 
afspraak) 
❑ ‘Land of Confusion. Nieuwe 
schilderijen & boek-presentatie’ – Hugo 
Tieleman [tot 5/7] ❑ ‘Destruction – 
Reconstruction/grafiek & multiples’ – 
Louise Bourgeois [tot 5/7] 

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Vormidable. Hedendaagse Vlaamse 
Beeldhouwkunst’ – Honoré d’O, Kelly 
Schacht, Jan De Cock, Leon Vranken, 
Peter Rogiers, Leo Copers, Philip 
Metten… [20/5 tot 30/8] 

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85  
wo-zo 12-17u 
❑ Evelien Gransjean [tot 8/6] 
❑ ‘Counting on People’ – Neïl Beloufa 
[tot 21/6] ❑ Thomas van Linge [16/5 tot 
28/6] ❑ Raphael Langmair [10/6 tot 
27/7] ❑ Tanja Engelberts [4/7 tot 6/9] 
❑ ‘A Burning Bag as a Smoke-Grey 
Lotus’ – Gareth Moore [5/7 tot 20/9] 

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59  
wo-za 12-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Magic’ – Nasan Tur [tot 20/6] 

Dordrecht

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

Eindhoven

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663  
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u 
❑ ‘Incendiary. A solo by Cassils’ [22/5 tot 19/7] 

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00  
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u 
❑ ‘Vooruit!’ – Ahmet Ögüt [tot 14/6] 
❑ ‘Same moment, two different 
memories’ – Esther Tielemans [tot 27/9] 
❑ ‘Color is Optics’ – Mikhail Karasik [2/6 
tot 25/9] ❑ ‘Een republiek der kunsten. 
Franse regionale collecties van 
hedendaagse kunst’ [27/6 tot 4/10] 

Groningen

CBK Groningen
Trompsingel 27 – 050/368.01.60  
wo-vr 9-17u, za-zo 13-17u 
❑ ‘Graduation Show 2015 – Frank Mohr 
Institute/Masters of Fine Arts’ [26/6 tot 9/7] 

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Het geheim van Dresden. Van 
Rembrandt tot Canaletto’ [tot 25/5] 
❑ ‘Hoogtepunten uit de eigen collectie’ [tot 
31/12] ❑ ‘H.N. Werkman (1882-1945). 
Leven & Werk’ [tot 1/11] ❑ ‘Life is Art, Art 
is Life’ – Song Dong [13/6 tot 15/9] 

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] 
❑ ‘O Muze!’ – Jan Sluijters, Isaac 
Israels, Charlotte van Pallandt, Jan 
Toorop, Carel Willink… [6/6 tot 30/8] 

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960  
di-za 10-17u zo 12-17u 
❑ ‘De Nederlandse aquarel in de 19de 
eeuw’ – Mesdag, Israëls, Mauve, 
Breitner, Mondriaan [tot 7/6] ❑ ‘Het 
klassieke ideaal. Rubens, Goltzius, Turner 
en de antieke beeldhouwkunst’ [tot 31/5] 
❑ ‘Verre reizen’ [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] ❑ ‘Belgische Schone. 
Ensor tot Magritte’ [16/6 tot 30/8] 

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Horizonnen – kunst in een 
veranderend friesland’ – Gerhard Richter, 
Elma Alkema, Gerrit Benner, Robert 
Zandvliet, Tacita Dean… [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] ❑ ‘Nieuwe 
aanwinsten’ [tot 16/8] 

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] ❑ ‘Entre chien et 
loup’ – Gèr Boosten [tot 7/6] ❑ ‘The 
floor is yours’ – Han van Wetering [tot 
20/9] ❑ ‘Jalousie de métier: Part 1: uit 
de collectie van het Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst (S.M.A.K.)’ – Thierry 
De Cordier, Thomas Schütte [tot 28/6] 
❑ ‘The Bible’ – Tommy Hartung [tot 
28/6] ❑ Peter Buggenhout [tot 20/9] 
❑ ‘Het venster van de dichter. Het grafische 
oeuvre’ – Aldo Rossi [26/6 tot 1/11] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9  
043.350.30.20  
wo-zo 11-17u 
❑ ‘Werkplaats voor de nieuwe wereld’ [tot 5/7] 

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

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37  
ma-vr 9-18u 
❑ ‘Who Owns My City?’ – Jeremiah Day, 
Marine Delgado, Intrastructures, 
Bernard Mulliez, Martha Rosler, Hans 
Wilschut, Studio Stad [tot 5/6] 

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] 
❑ ‘Intimacy / Chambres d’Amis’ – Roy 
Villevoye, Nishiko, Emily Jacir, Sanne 
Vaassen, Birthe Leemeijer… [27/6 tot 
6/9] 

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00  
di-zo 13-17u 
❑ ‘10 jaar Forum, kunst in de luwte’ [tot 
7/6] ❑ ‘Boezem & Co. De stad als 
podium’ [tot 7/6] 
❑ Cally Spooner [21/6 tot 30/8] 

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

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Mix Match Museum’ [tot 30/8] 
❑ ‘Zomerpresentatie: kubisme, 
futurisme, De Stijl en constructivisme’ 
[tot 27/9] ❑ ‘Van Gogh & Co. Dwars 
door de collectie’ [tot 27/9] 
❑ ‘toevalstekeningen 1970-1975’ – 
herman de vries [6/6 tot 20/9] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44  
vr-zo 13-18u (of ona afspraak) 
❑ ‘The Story of the Stone’ – Zarouhie 
Abdalian, Helen Dowling, Nickel van 
Duijvenboden, Judith Hopf, Ian Kiaer, 
Jason Loebs [tot 12/7] 

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00  
di-za 10-17u zo 11-17u 
❑ ‘Huis Sonneveld², Interventie door 
Inside Outside’ – Petra Blaisse [tot 13/9] 
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 25/10] 
❑ ‘Tuin van Machines’ [tot 23/8] ❑ ‘Glas. 
Voertuig van vooruitgang’ [tot 23/8] 
❑ ‘Innovation at the World Expo 1851 
– now: Drie tentoonstellingen belichten 
het fenomeen Wereldtentoonstelling’ [tot 
23/8] ❑ ‘Monumenten voor Vrede’ [tot 
23/8] ❑ ‘Wat is Nederland. 14 
deelnames aan de Wereldtentoonstelling’ 
[tot 23/8] 
❑ ‘The Mansholt Letter’ [tot 31/10] 

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201  
do-za 12-18u 
❑ Wietse Eeken [tot 30/5] 
❑ ‘Acting on Impasse’ – Thijs Ebbe 
Fokkens [10/6 tot 11/7] 

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 7/6] 
❑ ‘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 
❑ ‘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] 
❑ ‘La La La Human Steps’ – Giovanni 
Battista Piranesi, Hans Bellmer, Paul 
Thek, Paul Kooiker, John Bock, Pipilotti 
Rist… [tot 25/5] ❑ ‘In scene gezet’ 
– Barry Flanagan, Stephen Prina, Ryan 
Gander, Walter van Beirendonck, Robert 
Wilson… [tot 28/2/2016] 
❑ ‘Sensory Spaces 6’ – Sara VanDerBeek 
[tot 7/6] ❑ ‘Chewing Gum Monuments’ 
– Ron Nagle [tot 30/8] ❑ ‘Respiro’ 
– Sarkis [tot 22/11] ❑ ‘Design Derby – 
Nederland – België (1815-2015)’ [20/6 
tot 13/9] 

Nederlands Fotomuseum 
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05  
di-vr 10-17u za-zo 11-17u 
❑ John Stezaker [tot 24/5] 
❑ ‘De collectie belicht door Vincent 
Mentzel’ [tot 14/6] 
❑ ‘Faces. European Portrait Photography 
since 1990’ – Beat Streuli, Koos Breukel, 
Thomas Ruff, Rineke Dijkstra, Boris 
Mickailov… [30/5 tot 23/8] 
❑ ‘Looking for Karl’ – Annette Behrens 
[30/5 tot 23/8]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 
010/476.76.44  
vr-zo 13-18u 
❑ ‘Commitment is (not) a Word’ – Hajnal 
Németh, Olivia Dunbar, Peter Morrens, 
Hatice Guleryuz, Nicoline van 
Harskamp… [tot 21/6]

 TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98  
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u 
❑ ‘Those bastards in caps come to have 
fun and relax by the seaside instead of 
continuing to work in the factory’ – 
Priscila Fernandes [tot 5/7] ❑ ‘In der 
Freihand’ – Eva Olthof [tot 5/7] ❑ ‘The 
Museum of Unconditional Surrender’ – 
Tim Hollander, Hannah James, Una 
Knox, Ieva Miseviciute, Mandla Reuter… 
[tot 5/7] 

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44  
di-zo 11-18u 
❑ ‘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] ❑ ‘As long as 
it lasts’ – Lawrence Weiner [tot 7/6] 
❑ ‘No Humans Involved’ – 
Howdoyousayyaminafrican [22/5 tot 
16/8] ❑ ‘Art In The Age Of… Planetary 
Computation’ – David Jablonowski, 
Femke Herregraven, John Gerrard, Julia 
Weist, Antonia Hirsch… [22/5 tot 16/8] 

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123  
wo-zo 12-17u 
❑ ‘Door het Beeld / Door het Woord’ – 
Robert Zandvliet, Jan van Munster, 
Roland Schimmel, Maria Blaisse, Ewoud 
van Rijn… [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] ❑ ‘De heilige 
Liduina van Schiedam’ [tot 7/7] 
❑ ‘Broken Landscapes’ – Ger Dekkers, 
Jan Dibbets, Ger van Elk, Jaap van den 
Ende [tot 21/6] ❑ ‘Anything but 
homeless. Tekeningen uit de NOG 
Collectie’ – Elly Strik, Claire Harvey, 
Emo Verkerk, David Bade, Nobuko 
Watanabe… [tot 21/6] ❑ ‘Unisono 28’ 
[4/6 tot 18/10] ❑ ‘Altena Boswinkel 
Collectie’ [4/7 tot 18/10] ❑ ‘Erik Odijk. 
School van het Sublieme’ [4/7 tot 18/10] 

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] ❑ Betye Saar 
[28/6 tot 15/11] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00  
di-zo 11-17u – 3de do/maand 11-20u 
(niet in juli-aug) 
❑ ‘Straßenbild’ – Georg Baselitz [tot 
21/6] ❑ ‘RIOT’ – Isaac Julien [tot 31/5] 
❑ ‘Rincé Alien’ – Emma van der Put [tot 
31/5] ❑ ‘Passage’ – Hamza Halloubi 
[13/6 tot 13/9] ❑ ‘Kleur in het kwadraat. 
Lichtprojecties’ – James Turrell – Amish 
Quilts [13/6 tot 4/10] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25  
wo-zo 12-18u 
❑ ‘A Call for Drawings. Presentatie in 
het kader van een interdisciplinair 
onderzoeksproject van Klaas Hoek’ [24/6 
tot 12/7] 

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] ❑ ‘Bevrijd?!’ [tot 12/7] 
❑ ‘On War and Peace’ – Thom Puckey, 
Joseph Semah, Ger Lataster, Julia 
Winter, Aad de Haas… [tot 6/9] 

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 26 16  
do-zo: 11-17u 
❑ Ricardas Vaitiekunas [tot 28/6] 

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 [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 23/8] 
❑ ‘Cremer In Verf, 1954-2014’ [tot 
23/8] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30  
di-zo 10-17u, do 10-20u 
❑ ‘Madonnas & Erotic Watercolours’ 
– Hans Schärer [tot 2/8] 
❑ ‘Inhabitations. Phantasms of the Body 
in Contemporary Art’ – Loredana 
Sperini, Yves Netzhammer, Nathalie 
Djurberg & Hans Berg, Andrea Heller, 
Nel Aerts… [tot 2/8] ❑ ‘Suddenly the 
Sun Set’ – huber.huber [tot 16/8] 
❑ Sarah Burger [tot 16/8] 

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00  
dagelijks 10-18u, wo 10-20u 
❑ ‘Calder Gallery III’ [tot 6/9] 
❑ Paul Gauguin (1848–1903) [tot 28/6] 
❑ Marlene Dumas [31/5 tot 6/9] 

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19  
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 
11-17u 
❑ ‘Marsch’ – Nevin Aladag [tot 21/6] 
❑ ‘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’ [tot 28/2/2016] 

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Joseph Beuys. Installations, actions & 
vitrins’ [tot 31/1/2016] ❑ ‘Cézanne to 
Richter. Masterpieces of the 
Kunstmuseum Basel’ [tot 21/2/2016] 
❑ Martin Boyce [tot 16/8] ❑ ‘Paintings 
& Drawings’ – Frank Stella [tot 30/8] 

Schaulager
Ruchfeldstrasse 19 – 061/335.32.32  
di,wo,vr 12-18u do 12-22u za-zo 12-18u 
❑ ‘Future Present. Emanuel Hoffmann 
Foundation. Contemporary Art from 
Classic Modernism to the Present Day’ 
[13/6 tot 31/1/2016] 

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] ❑ ‘Raw and 
Delirious’ [20/6 tot 30/8] 

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] 
❑ Max Gubler (1898–1973) [tot 2/8] 
❑ ‘Stone of Light. Crystal Visions in Art’ 
– Gabriel Loppé, Wenzel Hablik, Paul 
Klee, Fritz Winter, Lyonel Feininger… [tot 
6/9] ❑ Stefan Burger [22/5 tot 11/7] 

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] 
❑ Klee & Kandinsky [19/6 tot 27/9] 

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] 
❑ ‘Mons Fractus’ – Jeroen Geel [13/6 tot 
9/8] ❑’ Diamonds Always Come in Small 
Packages’ – Michael Elmgreen & Ingar 
Dragset, Gitte Schäfer, Alicja Kwade, 
Erwin Wurm… [4/7 tot 11/10] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60  
di-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ Paul Strand (1890–1976) [tot 17/5] 
❑ ‘Beastly’ [30/5 tot 4/10] 

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32  
ma-vr 12-18u za-zo 12-16u 
❑ ‘Towards a Unified Theory of MI!MS’ 
– Andy Holden [tot 21/6] 
❑ Gianin Conrad [5/7 tot 6/9] 

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62  
di 10-20u wo-zo 10-17u 
❑ ‘Werke aus Schweizer Sammlunge’ 
– Alfred Jensen [tot 26/7] 
❑ ‘CH-Variationen – Neuere Schweizer 
Zeichnungen’ [tot 30/8] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15  
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u 
❑ ‘Bottom Feeders – The Battle of the 
Cataplasm’ – Flavio Merlo / Ben 
Rosenthal [tot 17/5] ❑ Albert Oehlen 
[30/5 tot 16/8] 

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84  
di, vr-zo 10-18u wo-do 10-20u 
❑ ‘Japanese Inspirations’ – Monet, 
Gauguin, van Gogh, Bonnard, Degas, 
Hokusai, Hiroshige, Utamaro… [tot 
25/5] ❑ ‘Europe. The Future of History’ 
– Ferdinand Hodler, Honoré Daumier, 
Fischli/Weiss, Paul Klee, Daniel Knorr… 
[12/6 tot 6/9] 

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] 

25 apr – 30 aug 2015
EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM 

Gratis met Museumkaart 
dagelijks van 11.00 – 19.00, vrijdag tot 21.00
eyefi lm.nl/kentridge

Tentoonstelling 

William  Kentridge
If We Ever Get to Heaven
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Personalia

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

Fieke Konijn Kunsthistoricus. Tot 2015 als docent ver-
bonden aan de afdeling Kunst en Cultuur van de Vrije 
Universiteit, Amsterdam. Sindsdien zelfstandig onderzoe-
ker met als specialisatie de geschiedenis van het museum 
van moderne kunst, met een accent op canonvorming, 
ordeningsprincipes en presentatiemodellen.

Jacques Lust Kunsthistoricus. Hij werkt bij de Programma-
torische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid waar hij zich 
bezighoudt met (Joodse) restitutievraagstukken (Studie-
commissie Joodse tegoeden en Commissie voor Schade-
loosstelling) en is actief  in de Beheerscommissies van de 
Federale Wetenschappelijke Instellingen.

Ron Manheim Studeerde kunstgeschiedenis en archeolo-
gie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud 
Universiteit). Van 1985 tot 1991 doceerde hij nieuwste 
kunstgeschiedenis aan deze universiteit. Van 1991 tot 
2008 was hij artistiek adjunctdirecteur van Museum 
Schloss Moyland, Bedburg-Hau (D). Hij wijdde talrijke 
publicaties aan moderne en eigentijdse kunst, expressio-
nisme, kunst en nationaalsocialisme, en Joseph Beuys.

Jonathan Petropoulos Hij is John V. Croul professor in 
Europese geschiedenis aan Claremont McKenna College in 
Zuid-California. Zijn onderzoek spitst zich toe op de relatie 
tussen het nazisme en de moderne kunst. Hij is onder meer 
de auteur van Art as Politics in the Third Reich (Chapel Hill, 
University of  North Carolina Press, 1996), The Faustian 
Bargain: The Art World in Nazi Germany (New York, Oxford 
University Press, 2000), Royals and the Reich: The Princes von 
Hessen in Nazi Germany (New York/London, Oxford 
University Press, 2006) en Artists under Hitler: Collaboration 
and Survival in Nazi Germany (New Haven/London, Yale 
University Press, 2014).

Bart Verschaffel Filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar 
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de Universiteit Gent. Recente boekpublicaties: Van 
Hermes en Hestia. Over Architectuur (tweede vermeerderde 
uitgave, Gent, A&S Books, 2010); De zaak van de kunst. Over 
kennis, kritiek en schoonheid (Gent, A&S Books, 2011).
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Bart Verschaffel – Frank and free? On laughing, opinions 
and artistic freedom 
This text reflects on the relation between provocation, humor and 
‘freedom of  expression’ within and outside the sphere of  modern 
and contemporary art. Verschaffel starts from two opposite tradi-
tions within western thinking: the tradition of  reason and rational 
debate (in politics as well as in philosophy) which goes back to an-
cient Greece, and a ‘counter tradition’ – which comes into being 
around the same time – of  speaking ‘frankly and freely’. He then 
explores the relation between the right to freedom of  expression, 
the practice of  ‘speaking frankly and freely’ and the notion of  ar-
tistic freedom. Verschaffel concludes that the essential contribu-
tion of  works of  art to culture lies not in the (strong, ‘shocking’) 
‘opinions’ they express, but in the fact that they loosen archaic 
images and gestures from the ties of  their sacred context and de-
sacralize them through repeatedly reproducing and multiplying 
them: art thus ‘plays’ with meanings and makes them lighter.
Freedom of  opinion – Freedom of  expression – humor – provoca-
tion – modern art

Fieke Konijn – Good and bad. Three exhibitions on collabo-
ration and resistance 
This essay comments on three exhibitions currently being held 
in the Netherlands on the relation between art and the Second 
World War: Natured Art. Purchased by the State ’40-’45 (Museum 
Arnhem), Rightly Bad. Graphic Design in the Netherlands 1940-
1945 (Special Collections, University of  Amsterdam (UvA)) and 
The Stedelijk Museum & The Second World War (Stedelijk Museum 
Amsterdam). Konijn first addresses recent developments in the 
way (art) historians look at ‘good’ and ‘bad’ in this context. She 
then praises the show in Arnhem for giving the viewers the chance 
to form their own judgement but criticizes the UvA show for doing 
exactly the opposite. Finally, she applauds the Stedelijk Museum 
for the way it deals with its own past, but also criticizes its show 
for its all too exclusive focus on the role of  its ‘mythical’ director 
Willem Sandberg and its uncritical approach to his conduct dur-
ing and after the war. 
Second World War – collaboration – Museum history

Jacques Lust – ‘Degenerate art’ in Belgium. The purchase 
of  the city of  Liège in Lucerne (1939) and the tragic life of  
the painter Felix Nussbaum 
Jacques Lust discusses two recent books on the (Belgian) art world 
in the thirties and forties (the ‘Nazi period’). One is a biography of  
German-Jewish painter Felix Nussbaum by Mark Schaevers, en-
titled Orgelman. Felix Nussbaum: een schildersleven [Organ Grinder. 
Felix Nussbaum: a Painters’ Life] (2014). The other is the catalogue 
L’art dégénéré selon Hitler, La Vente de Lucerne, 1939 (red. Jean-
Patrick Duchesne) [Degenerate art according to Hitler. The Lucerne 
auction of  1939] (2014) published on the occasion of  an exhibi-
tion on the infamous Lucerne Auction, when the city of  Liège 
bought nine important works of  modern art. 
‘Degenerate Art’ – Felix Nussbaum – Second World War

Ron Manheim – An exciting story with some irritating 
traits. Mark Schaevers’ biography of  Felix Nussbaum 
In another review of  Mark Schaevers’ aformentioned biography 
of  Felix Nussbaum, Ron Manheim criticizes the book for its lack 
of  precision and knowledge of  the (art) historical context of  Felix 
Nussbaum’s work. 
Felix Nussbaum – Second World War – Exile Art

Jonathan Petropoulos – Artists under Hitler
This text is a Dutch translation of  the introduction to Jonathan 
Petropoulos’ latest book Artists under Hitler: Collaboration and 
Survival in Nazi Germany, which concerns the various attempts by 
modern artists (painters, architects, film makers, writers…) to find 
a way of  accomodating to the Nazi regime. 
Second World War – Degenate Art – Modern Art – Third Reich

Steven Humblet – Geert Goiris
This short essay reflects on the work of  Belgian artist/photogra-
pher Geert Goiris, starting from his current exhibition Flashbulb 
Memories, Ash Grey Prophecies at Foam, Amsterdam. Humblet ar-
gues that Goiris’ show can be interpreted in two different ways: as 
an uncanny evocation of  a disastrous world, and as a reflection on 
photography and its capacity to ‘bewitch the world’.
Geert Goiris – Foam (Photography Museum, Amsterdam)
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