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JULIANE REBENTISCH

Het klinkt misschien enigszins tautologisch, 
maar de hedendaagse kunst maakt een 
boom mee. Haast elke stad pronkt met een 
museum voor hedendaagse kunst en 
wereldwijd worden biënnales georganiseerd 
die de stand van zaken opmaken en daar-
mee drommen toeschouwers trekken. 
Leerstoelen en onderzoeksprogramma’s 
worden ingericht om een en ander te ver-
klaren. Maar wat betekent de term heden-
daagse kunst eigenlijk, en vooral: naar welke 
‘hedendaagsheid’ – naar welk heden – ver-
wijst hij?
 Het eerste wat moet worden opgemerkt: 
om de kunst van onze tijd te beschrijven, 
heeft de term hedendaagse kunst de term 
moderne kunst goeddeels verdrongen. 
‘Absoluut modern’ zijn lijkt vandaag niet 
helemaal up-to-date meer. Hoe kunnen we 
die verdringing van de moderne kunst door 
de hedendaagse kunst, de kunst van het 
heden, begrijpen? Een eerste intuïtie zou 
kunnen zijn dat met die benaming afstand 
wordt genomen van de programmatische 
verschuivingen die de moderne kunst zelf  
had beloofd. De moderne kunst was immers 
resoluut antitraditioneel en hechtte sterk 
aan vooruitgang. De term hedendaagse 

kunst, daarentegen, lijkt aanspraak te 
maken op neutraliteit – ze lijkt niet meer te 
willen doen dan de kunst die er momenteel 
is te beschrijven.
 Die definitie van de term – als neutrale 
aanduiding voor kunst die net is ontstaan – 
schiet duidelijk tekort. Alle kunst zou dan 
immers ooit hedendaagse kunst zijn 
geweest, en tegelijk zou alles wat gisteren 
werd geproduceerd geen hedendaagse 
kunst meer zijn. Nog los van het feit dat de 
kunstgeschiedenis niet wordt geschreven 
als een opeenvolging van momenten die 
niets met elkaar te maken hebben, leidt zo’n 
visie ook tot verwarring over de manier 
waarop we het heden opvatten. Jacques 
Derrida heeft erop gewezen dat het geen 
goed idee is om het heden te willen begrij-
pen door het analytisch in één tijdstip te 
comprimeren. Zoals Paul Valéry heeft uitge-
legd in een passage die door Derrida wordt 
geciteerd: als je probeert om ‘het punt van 
het heden in het actuele ogenblik’ te prik-
ken, beland je al snel in het rijk van de idee-
fixen.1 Het verwijdert je nog verder van de 
onmiddellijke tegenwoordigheid van dat 
heden.
 In navolging van Valéry zag Derrida in de 
onmogelijkheid om het heden op die manier 
tegenwoordig te stellen een aanwijzing dat 
het heden altijd iets meer en iets anders is 

dan zichzelf, dat het een zekere potentialiteit 
bevat.2 Die potentialiteit, die altijd impliciet 
in het heden vervat zit, geeft Valéry de sug-
gestieve naam implex. Als we die term in een 
politieke betekenis gebruiken, zoals Dietmar 
Dath en Barbara Kirchner dat onlangs 
zowat 900 bladzijden lang hebben proberen 
te doen, dan duidt de implex een dimensie 
aan van het bestaande complex die niet 
opgaat in de schijnbare evidentie van wat 
onmiddellijk gegeven is.3 Nauwkeuriger 
geformuleerd: de implex herinnert ons aan 
datgene wat het heden openstelt voor de 
vragen van de toekomst en van het heden. 
Want in het teken van de implex is ook het 
verleden evenmin zomaar gegeven; het kan 
op een nieuwe manier worden gelezen, met 
het oog op wat het voor vandaag en morgen 
kan betekenen.
 Je zou kunnen denken dat het idee van de 
implex – de herinnering aan een zekere 
potentaliteit in wat er is – niet toevallig 
afkomstig is van een schrijver die tot het 
modernisme wordt gerekend, zelfs op een 
emblematische manier: Paul Valéry. De 
schijnbare neutraliteit die de term heden-
daagse kunst suggereert, zou je immers nog 
een andere interpretatie kunnen geven – 
een interpretatie die de neutrale schijn 
bekritiseert als ideologie. Volgens die diag-
nose heeft de term hedendaagse kunst in elk 

De hedendaagse kunst is alomtegen
woordig en de term ‘hedendaagse 
kunst’ heeft de term ‘moderne 
kunst’ vervangen. Die twee vaststel
lingen vormen het vertrekpunt voor 
de openingstekst van dit nummer, 
waarin Juliane Rebentisch op zoek 
gaat naar wat de ‘hedendaagsheid’ 
van de hedendaagse kunst uit
maakt. Terwijl het begrip ‘moderne 
kunst’ verbonden was met noties als 
‘geschiedenis’ en ‘vooruitgang’, lijkt 
het begrip ‘hedendaagse kunst’ neu
traler, merkt Rebentisch op – het be
tekent op de letter beschouwd niets 
meer dan ‘kunst die vandaag ge
maakt wordt’. Moeten we dan con
cluderen dat de hedendaagse kunst 
het eeuwige ‘nu’ van het posthistori
sche tijdperk belichaamt? Helemaal 
niet. Rebentisch herkent bij heden
daagse kunstenaars juist een kri
tische houding ten aanzien van 
‘modernistische’ noties als ‘geschie
denis’ en ‘vooruitgang’ – of  ten aan
zien van het ‘geniebegrip’ dat nog 
sterk leefde in de modernistische 
kunst. Ze houdt een pleidooi om de 
hedendaagse kunst dynamischer op 
te vatten, als een kunst die de actu
aliteit van het (modernistische) ver
leden aanwezig stelt en onderzoekt. 
Of  zoals zij het formuleert: ‘Het 
heden van de hedendaagse kunst is 
het heden van een moderniteit die 
zichzelf  kritisch transformeert, en 
dus van een moderniteit die we als 
onvoltooid moeten denken.’
 Christophe Van Gerrewey be
spreekt de kunsttheorie van Gilles 
Deleuze, naar aanleiding van twee 
boeken die onlangs in Nederlandse 
vertaling verschenen: Francis Bacon. 
Logica van de gewaarwording en 
Kritisch en klinisch. Essays over lite-
ratuur en filosofie. Deleuzes vrolijke, 
affirmatieve discours mag dan bar
stensvol transgressieve concepten 
staan, volgens Van Gerrewey slaat 
de verveling algauw toe. De reden? 
‘Deleuze doet telkens hetzelfde. Zijn 
‘openbrekende’, positieve en specta
culair nieuwe categorieën zijn terug 
te brengen tot één en dezelfde denk
beweging: het verzet tegen represen
tatie en interpretatie.’
 Gijs van Oenen bezocht de ten
toonstelling The New World Academy 
van Jonas Staal in Centraal Museum 
Utrecht, waarin onder meer verslag 
werd uitgebracht van vijf  studeer
sessies die Staal in de periode 2013
2015 opzette met evenveel stateloze 
organisaties. Van Oenen constateert 
dat het gedachtegoed van Staal 
interessanter is dan de artistieke 
verpakking. Maar Staals denken 
vertoont ook problematische trek
jes, zoals ‘een niet erg originele 
voorkeur om elke veronderstelde 
totalitaire […] tendens toe te schrij
ven aan ‘de staat’’. 
 Kees Keijer trok naar de dub
beltentoonstelling Holland op zijn 
mooist over de 19eeeuwse ‘Haagse 
School’ (Dordrechts Museum / 
Gemeentemuseum Den Haag). Naast 
verrassende inzichten en een origi
nele aanpak – met een focus op het 
thema van het landschap in plaats 
van op de individuele oeuvres – stelt 
hij ook heel wat mankementen 
vast, waaronder niet in het minst 
de belabberde catalogus. Stefaan 
Vervoort hield een dubbel gevoel 
over aan Un-Scene III, de derde afle
vering van een tentoonstellingsreeks 
over de Belgische kunstscene in het 
Brusselse WIELS: na een spannend 
ensemble met bespiegelingen rond 
moderniteit, krijgt de tentoonstelling 
een veeleer formalistisch vervolg. 

De hedendaagsheid van de  
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geval in het Westen de term moderne kunst 
weggedrukt doordat elk perspectief  op his-
torische verandering werd uitgebannen. 
Daardoor werd meteen ook de implex – de 
impliciete dynamiek of  het potentieel van 
wat momenteel gegeven is – verdrongen. 
Die potentialiteit maakte inderdaad plaats 
voor een pseudodynamiek die niets anders 
is dan de voortzetting en bevestiging van 
hetzelfde. Volgens deze diagnose heeft de 
permanente productie van het nieuwe die 
we in de hedendaagse kunst zien – in tegen-
stelling tot de avant-gardes van het moder-
nisme – niet meer de pretentie dat ze zich 
nog van de traditie onderscheidt. Het nieu-
we, zou je kunnen zeggen, is dan alleen nog 
origineel, en niet meer originair. Het onder-
scheidt zich nog wel, maar alleen op een 
individueel niveau, en brengt geen nieuw 
begin meer voort – een begin dat verder zou 
reiken dan de originaliteit van het indivi-
du.4 Volgens deze nogal sombere diagnose is 
de hedendaagsheid van de hedendaagse 
kunst niets anders dan de nachtmerrie van 
een eeuwig nu, een oppervlakkig heden 
zonder historische diepte, wat natuurlijk 
volmaakt past bij de wijdverbreide economi-
sering van de leefwereld. Die leidt ertoe dat 
er alleen nog nieuwe dingen zijn om te con-
sumeren, maar niet om te beleven. De empi-
ristische fixatie op het nu in de kunst is dan 
het exacte correlaat van een tijd die gevan-
gen zit in immanentie.5

 Deze beschrijving van de huidige situatie 
sluit aan bij het vage gevoel dat het heden 
niet meer gedefinieerd wordt door de rich-
tingsvector van de historische ontwikke-
ling: in plaats daarvan breidt het heden zich 
langzaam uit en wordt het ‘breder’, zoals 
Hans Ulrich Gumbrecht dat formuleert.6 
Voor Gumbrecht markeert dat brede heden 
zelfs het einde van de chronotoop van de 
‘historische tijd’.7 Een aanwijzing voor zijn 
diagnose ziet hij in het ontbreken van de 
grote generatieconflicten. We zien geen jon-
geren meer met ‘intellectueel-oedipale 
moordfantasieën’, stelt Gumbrecht ver-
baasd vast8: ze passen niet meer in Harold 
Blooms voorstelling van de door anxiety of  
influence aangejaagde intellectuele geschie-
denis.9 Liever dan de vorige generaties 
agressief  af  te wijzen lijken jonge kunste-
naars hun invloed juist te verwelkomen; 
radicale breuken en tabula rasa’s hebben 
plaatsgemaakt voor het appreciëren en 
erkennen van verwijzingen. Hedendaagse 
kunstenaars gooien hun netten uit in het 
verleden en halen ze vol verwijzingen weer 
boven. Als je de kritiek moet geloven, brei-
den ze dat eigenaardige, tijdloze heden 
alleen maar verder uit, naar het verleden 
toe. De diagnose luidt dat de hedendaagse 
kunst elk -isme, elke historische beweging 
absorbeert, tot ze zelf  niet meer kan worden 
gedefinieerd in termen van enige histori-
sche ontwikkeling en dus geen -isme meer 
is, zelfs geen modernisme. Volgens deze cul-
tuurpessimistische lectuur is datgene wat in 
de jaren negentig werd bediscussieerd onder 
het trefwoord posthistoire al werkelijkheid 
geworden in de hedendaagse kunst. De 
kunst lijkt een periode te zijn binnengetre-
den die na het einde van de geschiedenis 
komt: ze maakt ons niet meer – door middel 
van haar stijl – bewust van onze historische 
tijd, maar vlakt historische verschillen 
eclectisch uit. Ze laat geen zichtbare breu-
ken meer zien, alleen nog valse totaliteiten; 
ze toont alleen nog onverschilligheid en ver-
veling, en geen daadkrachtig engagement 
meer.
 Leeg eclecticisme, historische amnesie, 
onverschilligheid, verveling – niemand zal 
ontkennen dat je ze in de hedendaagse 
kunstwereld kunt aantreffen. Het is echter 
nog maar de vraag of  je ze als deel voor het 
geheel mag nemen. Die conclusie lijkt me 
overhaast en zelfs onjuist. We zouden de 
posthistoire-diagnose niet zo gauw het laat-
ste woord over ons heden moeten gunnen. 
Een eerste aanwijzing daarvoor – zij het dan 
enkel vanuit het perspectief  van de westerse 
samenlevingen – vinden we in recent socio-
logisch onderzoek dat een verzuchting van 
de critici – de jongeren rebelleren niet meer 
– in een ander perspectief  plaatst. Als het 
om de huidige situatie in die samenlevingen 
gaat, zegt bijvoorbeeld de Franse socioloog 
Alain Ehrenberg, dan is de paradigmatische 
mythologische figuur niet meer Oedipus, 
die in conflict komt met de Wet van de 
Vader, maar Narcissus, die lijdt aan een 
overmatig geïdealiseerd zelfbeeld. Zoals 
bekend is de narcist niet behept met eigen-
liefde, maar zit hij zo gevangen in een geïde-

aliseerd beeld van zichzelf  dat het hem ver-
lamt, als het hem al niet fataal wordt.10 
Deze verschuiving weerspiegelt bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen die bij-
voorbeeld ook worden geschetst door Luc 
Boltanski en Eve Chiapello, in hun studie 
over de ‘nieuwe geest van het kapitalis-
me’.11 Zij laten zien dat eigen verantwoor-
delijkheid, zin voor initiatief, flexibiliteit en 
creativiteit in grote delen van de westerse 
samenleving cruciale vereisten zijn gewor-
den: subjecten moeten eraan voldoen om 
deel te kunnen nemen aan het maatschap-
pelijke leven. Die vereisten hebben oudere 
disciplinaire subjectiveringsmodellen ver-
vangen – overigens zonder dat ze een eind 
aan de disciplinering hebben gemaakt. Het 
subject wordt niet meer gestandaardiseerd 
volgens maatschappelijk bepaalde rolmo-
dellen, maar wordt gedwongen tot creatieve 
zelfverwerkelijking, in het teken van de con-
currentie. Subjecten gehoorzamen niet 
meer door zich naar een regime te voegen of  
regels te volgen, maar door creatief  en op 
eigen initiatief  taken uit te voeren. Chiapello 
merkt op dat de levensvorm van de kunste-
naar, die ooit de belofte van een specifieke 
vrijheid inhield, intussen werd geannexeerd 
door het huidige kapitalisme, wat tot nieu-
we vormen van vervreemding heeft geleid.12 
De rebelse kunstenaar die zich niets aan-
trekt van bekrompen regeltjes en zijn of  
haar ‘ding’ doet, wordt een voorbeeld voor 
de massa – waarbij de uitzonderlijke creati-
viteit uiteraard wordt getemperd tot een 
bescheiden vorm van inventiviteit, terwijl 
de heroïsche melancholie wordt terugge-
bracht tot de diffuse depressie van de massa. 
Van Ehrenberg kun je leren dat de alsmaar 
talrijkere symptomen van depressie in de 
westerse kapitalistische samenleving moe-
ten worden gelezen als narcistische per-
soonlijkheidsstoornissen. Minstens voor 
een deel wijzen die stoornissen op de moei-
lijkheden die mensen ervaren als ze zich 
proberen te plooien naar een idee van vrij-
heid dat even abstract als subjectivistisch is, 
en ze uiteindelijk terechtkomen in een con-
crete, onwrikbare realiteit, met reële beper-
kingen.
 In zo’n situatie klinkt de roep naar jonge 
rebellen in de kunst in het beste geval wat 
nostalgisch. De jongeren van vandaag heb-
ben de geschiedenis niet achter zich gelaten 
– zij bevinden zich gewoon in een andere 
historische constellatie. Daarin gaat het er 
minder om dat je je emancipeert van de 
vaderfiguur en zijn voorschriften, dan dat je 
je kritisch positioneert tegenover een ideolo-
gie die geen sociale ongelijkheid meer 
erkent, maar alleen nog individueel falen. 
Eens te meer hameren op individuele vrij-
heid biedt daar geen antwoord op. Die vrij-
heid politiseren, door de aandacht te vesti-
gen op de sociale condities ervan, doet dat 
wel. Sociale conflicten worden immers ver-
doezeld zolang wordt ontkend dat ook indi-
viduele vrijheid op presupposities berust. 
Zodra we inzien dat we ook de politieke 
dimensies van dat subjectivistische vrij-
heidsidee moeten bekijken, beseffen we 
meteen ook dat het complex van het door 
het neoliberalisme gedomineerde heden 
nog een implex bevat, een potentialiteit die 
dat heden voor verandering kan ontsluiten. 
Daarvan kunnen ook recente politieke 
bewegingen getuigen.
 Toch volstaat het niet om naar de huidige 
sociale constellatie te wijzen om een 
bezwaar te weerleggen dat nu net in het 
licht van deze constellatie tegen de heden-
daagse kunst kan worden ingebracht, het 
bezwaar namelijk dat wat de hedendaagse 
kunst voortbrengt veeleer een deel van het 
probleem is dan een deel van de oplossing. 
De kunst, zo zou je kunnen denken, is niet 
in staat om in te gaan tegen de ‘nieuwe 
geest van het kapitalisme’, die de creativi-
teit, spontaniteit en originaliteit van zijn 
subjecten niet meer onderdrukt, maar ze 
juist opeist en exploiteert. Weinig is mis-
troostiger dan kunst die vandaag narcis-
tisch blijft vertrouwen op het idee van indi-
viduele creativiteit, alsof  de wereld nog 
altijd op zo’n manier in elkaar zit dat het er 
in de kunst vrolijk en kleurrijk aan toegaat, 
terwijl saaie managers zich in flanelgrijs 
hullen. Intussen wordt ook de manage-
mentwereld bevolkt door creatieve subjec-
ten, zodat creativiteit alleen niet meer vol-
staat om het verschil te definiëren tussen de 
kunst en de rest.13 Die situatie wordt nog 
aangescherpt, zou je kunnen betogen, door-
dat de kunst zelf, met haar eigen, kunstspe-
cifieke kritiek op de mythe van de kunste-

naar als genie, ertoe heeft bijgedragen 
creatieve industrieën en artistieke praktij-
ken te homogeniseren.14

 Die laatste slotsom is volgens mij bedrieg-
lijk. De nieuwe geest van het kapitalisme 
versterkt immers precies de subjectivisti-
sche mythe van het genie dat creëert vanuit 
het onverklaarbare innerlijk van zijn of  
haar individualiteit. Alleen reserveert die 
geest de transgressieve kracht die in innova-
tie schuilt niet meer voor de uitzondering 
die de kunstenaar is, maar probeert hij die 
voortaan bij doodgewone projectmedewer-
kers op te wekken. De kritiek die kunste-
naars zelf  tegen de mythe van het genie 
inbrengen, richt zich nu net tegen het sub-
jectivistische karakter van die mythe – 
tegen het subjectivisme dat door de neolibe-
rale ideologie werd gemobiliseerd. Sinds de 
jaren zestig verzet de artistieke kritiek zich 
tegen mythologiserende opvattingen over 
artistieke creatie en inspiratie. Steeds ster-
ker wordt beklemtoond dat zelfs de meest 
individualistische artistieke activiteit altijd 
al onderworpen is aan maatschappelijke 
invloeden. We zijn vertrouwd geraakt met 
artistieke benaderingen die dat subjectivis-
tische idee van de artistieke productie ont-
kennen of  ondermijnen. Zo maakte de 
appropriation art expliciet dat aanspraken op 
artistieke originaliteit meestal samengaan 
met het onderdrukken van invloeden. 
Andere artistieke praktijken sluiten dan 
weer elk spoor van de subjectiviteit van de 
kunstenaar uit: ze laten bijvoorbeeld het 
toeval een rol spelen (‘chance operations’) of  
maken gebruik van industriële productie-
wijzen om te laten zien dat de kunst niet de 
authentieke ‘ander’ is van de algemene pro-
ductieomstandigheden die de rest van onze 
leefwereld structureren, maar dat ze er net 
zo goed deel van uitmaakt. Vandaag besef-
fen kunstenaars heel goed dat ze zich even-
min als andere mensen aan maatschappe-
lijke invloeden kunnen onttrekken. Dat 
heeft de maatschappelijke betekenis van de 
kunstenaar niet ontkracht, maar wel ver-
anderd. Kunstenaars danken die maat-
schappelijke betekenis niet meer aan de uit-
zonderlijke positie die ze innemen omdat ze 
van de maatschappij worden afgezonderd. 
Ze worden beschouwd als getuigen van hun 
culturele en maatschappelijke moment, als 
tijdgenoten. Daarmee weerleggen ze de ver-
denking dat ze – door hun kritiek op de 
mythe van het genie – ertoe hebben bijge-
dragen creativiteit te normaliseren en te 
‘economiseren’. Hun kritiek was gericht 
tegen het subjectivisme van die mythe, en 
de neoliberale normalisering heeft dat sub-
jectivisme niet opgeheven, maar versterkt.
 Deze verschuiving in de manier waarop 
kunstenaars zichzelf  begrijpen, zou er wel 
eens op kunnen wijzen dat de posthistoire-
diagnose niet de volledige waarheid over de 
hedendaagse kunst vertelt. Ze laat namelijk 
zien dat belangrijke ontwikkelingen in de 
recentere kunst een kritische drijfveer heb-
ben. Als kunstenaars zich afwenden van de 
metafysische notie van de kunstenaar als 
genie – een idee die nog heel sterk leefde in 
het modernisme, als we denken aan emble-
matische figuren als Picasso of  Pollock – 
dan hebben ze daar goede redenen voor: het 
gaat om een kritische wending. Dat sugge-
reert meteen ook dat de cultuurpessimisti-
sche interpretatie van de hedendaagse 
kunst niet de enige hoeft te zijn. Waarom 
zouden we uit het feit dat de hedendaagse 
kunst het modernisme verdringt moeten 
besluiten dat ze de geschiedenis als zodanig 
achter zich laat, en bijvoorbeeld niet dat ze 
zich kritisch afwendt van sommige aspecten 
van het modernisme? Als we die intuïtie 
verkennen, verliest de term hedendaagse 
kunst meteen ook zijn problematische neu-
traliteit – we kunnen hem dan normatief  
lezen, als een figuur voor toenemend kri-
tisch bewustzijn.
 Zo’n notie van hedendaagse kunst zou 
evenwel geen genoegen mogen nemen met 
de empirische registratie van wat zoge-
naamd gegeven is. Ze zou juist resoluut 
anti-empirisch moeten zijn. Dat je iets als 
hedendaagse kunst kwalificeert, betekent 
dan immers dat je het normatief  zo 
benoemt, waarbij je zeker ook in rekening 
brengt of  het je al dan niet helpt om je eigen 
tijd te begrijpen. In zijn volle normatieve 
betekenis is de term hedendaagse kunst 
bedoeld om het historische heden voor ons 
aanwezig te stellen. Dat veronderstelt een 
houding tegenover de eigen tijd die er niet 
blind in opgaat en zich evenmin inschikke-
lijk plooit naar wat hij vraagt. Wat betekent 

het dan precies om een tijdgenoot te zijn, 
een kameraad van de eigen tijd (Zeitgenosse)? 
Boris Groys deed de mooie suggestie dat de 
tijdgenoot, zoals elke andere goede kame-
raad of  lotgenoot, zijn of  haar eigen tijd een 
handje zou toesteken, de eigen tijd te hulp 
zou snellen als die het moeilijk krijgt – als 
hij bijvoorbeeld wordt weggezet als onpro-
ductief, gevangen in kleverige immanentie, 
onverschillig en zonder betekenis.15 Heden-
daagsheid zou dan veel meer betekenen dan 
dat je alleen maar deelneemt aan de chro-
nologische tijd. Om trouw te zijn aan je 
eigen tijd zou je net discontinuïteiten moe-
ten toevoegen aan het continuüm van de 
chronologische tijd.
 Dat begint al, zoals Giorgio Agamben 
heeft betoogd in een korte tekst over het 
begrip van het hedendaagse of  eigentijdse, 
zodra iemand het over ‘zijn tijd’ heeft en 
zich zo meteen als tijdgenoot identificeert. 
Bij de tijd zijn, eigentijds zijn, betekent dat je 
de tijd splitst, dat je er cesuren aan toevoegt 
om hem leesbaar te maken.16 Dat geldt niet 
alleen voor het onderscheid tussen de chro-
nologische tijd en de excentrische tijd van 
de ervaring, die al begint zodra een tijdge-
noot verklaart dat het heden zijn of  haar 
tijd is. Het impliceert ook, zoals Agamben 
verder beklemtoont, dat je moet definiëren 
wat de historische betekenis van het heden 
is. Daarvoor moet je het heden in een relatie 
tot het verleden brengen, zodat het een rich-
ting meekrijgt en zich historisch naar de 
toekomst kan ontwikkelen.
 Wat zijn dan de cesuren die ons helpen om 
de hedendaagsheid van de hedendaagse 
kunst te begrijpen als een kritisch antwoord 
op het modernisme, waarvan die kunst zich 
zo programmatisch lijkt te distantiëren? In 
zijn bijdrage aan de verzameling essays What 
is Contemporary Art? wijst de Mexicaanse 
kunstcriticus en curator Cuauhtémoc 
Medina erop dat er over deze kwestie alles-
behalve eensgezindheid bestaat. Zo neemt 
een referentiewerk als Theories and 
Documents of  Contemporary Art 1945 als 
beginpunt, terwijl Tate Modern in zijn ver-
zameling hedendaagse kunst werk van na 
1965 opneemt en je steeds vaker 1989 
hoort noemen als het jaar waarin de heden-
daagsheid van de hedendaagse kunst zich 
begint te profileren.17

 Op het eerste gezicht is het een hetero-
geen lijstje – 1945, 1965, 1989. Toch is er 
iets wat die jaartallen met elkaar verbindt. 
Ze verwijzen naar crisissen in het moderne 
vooruitgangsnarratief, die op hun eigen 
specifieke manier ook in verband staan met 
de kunstgeschiedenis. Als het klopt dat de 
term hedendaagse kunst zich losmaakt van 
het moderne, op een programmatische 
manier die ook modernistische vooruit-
gangsideeën niet onberoerd laat, dan zijn 
die jaartallen echt wel veelzeggend. De con-
clusie die de woordvoerders van de posthis-
toire-these trekken – dat de hedendaagse 
kunst staat voor een crisis van de vooruit-
gang als zodanig – is voorbarig. Dat geldt ook 
voor de bewering dat de term vooruitgang 
onbruikbaar is in discussies over heden-
daagse kunst. De artistieke kritiek op 
modernistische vooruitgangs- en geschie-
denismodellen vind ik nu net een vooruit-
gang. En die kritiek tref  je in elk van de drie 
genoemde jaren aan.

Het eerste, 1945, markeert een drempel: na 
1945 wordt het onmogelijk om de geschie-
denis nog – hegeliaans – op te vatten als de 
progressie van het vrijheidsbewustzijn. Dat 
jaar staat voor de ervaring van een politiek-
morele catastrofe die zo groot is dat ze dat 
begrip tot in zijn kern heeft geraakt. Zoals 
Theodor W. Adorno het beknopt formuleer-
de: na Auschwitz, in het licht van ‘een 
regressie die zich al heeft voltrokken […] is 
niet alleen elke positieve vooruitgangsleer, 
maar elke bewering dat de geschiedenis een 
zin heeft problematisch en affirmatief  
geworden’.18 De breuk had ook gevolgen 
voor het esthetische discours. Wie het over 
de progressieve eigenschappen van de kunst 
had, kon voortaan enkel nog verwijzen 
naar kunstwerken die het valse optimisme 
van het idealistische vooruitgangsmodel 
ondermijnden. Voor een deel wordt dat 
weerspiegeld in de artistieke kritiek op de 
conventies van het schone, dat door de idea-
listische esthetica was verheerlijkt als 
expressie van de vrijheid. Het wordt natuur-
lijk ook weerspiegeld in de modernistische 
esthetische theorie. In wat misschien de 
meest invloedrijke (naoorlogse) modernisti-
sche esthetica is geweest, die van Adorno, is 
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niet meer de categorie van het schone door-
slaggevend, maar het postmetafysische 
concept van het sublieme.19 ‘Na de val van 
de schoonheid’, schrijft Adorno in zijn 
Ästhetische Theorie, ‘was het sublieme de 
enige esthetische idee die het modernisme 
nog restte.’ Want ‘het overwicht van het 
sublieme valt samen met de noodzaak van 
de kunst om fundamentele tegenstellingen 
niet te verbloemen, maar ze elkaar te laten 
bevechten […] Op die manier echter wordt 
het sublieme latent’.20 Met andere woor-
den: in zijn formele principes ontkent het 
sublieme structureel de schone vorm, met 
zijn proportie, zijn evenwicht, zijn ongebro-
ken eenheid, zijn harmonie. Het sublieme 
keert zich tegen de zelfgenoegzaamheid 
waarmee de schoonheid over haar ‘ander’ 
triomfeert. Daarbij ontplooit het – als prin-
cipe van vormloosheid – zijn latente werk in 
het hart van de vorm, die dan niet langer op 
een affirmatieve manier schoon kan zijn. 
Het punt dat ik wil maken is evenwel dit: 
zelfs het modernisme kun je vertellen als 
een verhaal over een correctie die wordt 
aangebracht aan het vooruitgangsidee – en 
wel aan de idealistische interpretatie ervan.
 De tweede drempel, die de Londense Tate 
enigszins willekeurig met het jaar 1965 
aanduidt, staat voor een ontwikkeling in de 
kunst die niet zo gemakkelijk meer lijkt te 
passen in de categorieën van de naoorlogse 
modernistische esthetica. In de jaren zestig 
keerde de kunst zich nadrukkelijk tegen het 
systeem van de individuele kunstvormen en 
tegen het kunstwerk als gesloten eenheid – 
dus tegen de vooronderstellingen die de 
esthetica van de jaren zestig hadden 
bepaald, ook wanneer die in het teken van 
het sublieme stond. De evolutie naar open 
en intermediale kunstwerken was al iets 
eerder begonnen, maar de tendens zette 
zich in de jaren zestig zo sterk door dat hij 
onweerlegbaar werd en uitgroeide tot een 
probleem voor de modernistische kunstthe-
orie. Steeds vaker kwam je werken tegen die 
je niet in de traditie van één enkele kunst-
vorm kon thuisbrengen en die zich evenmin 
beperkten tot de traditionele artistieke 
media – ze gingen ook de confrontatie aan 
met nieuwe technologieën en industriële 
productiewijzen. Bovendien kon je niet 
altijd meer zeggen waar de lijnen liepen die 
de kunstwerken scheidden van de niet-
artistieke buitenwereld; die grenslijnen 
werden opzettelijk door de kunstwerken 
gedestabiliseerd. Die evoluties stortten de 
naoorlogse modernistische kunsttheorie in 
een crisis: ondanks haar kritiek op de idea-
listische esthetica bleef  die namelijk gehecht 
aan het idee van het kunstwerk als eenheid 
en aan de noodzaak om de kunst in ver-
schillende kunstvormen onder te verdelen. 
En met de modernistische kunsttheorie 
stond ook de modernistische notie van 
artistieke vooruitgang op losse schroeven. 
Bij hybride en open kunstwerken leek het op 
het eerste gezicht onmogelijk om nog enige 
ontwikkelingslogica te ontdekken. Zulke 
werken leken aan elke vergelijking met 
kunst uit het verleden te willen ontsnappen, 
omdat ze in hun intermediale gedaante niet 
meer gelezen en beoordeeld konden worden 
tegen de achtergrond van een welbepaalde 
traditie (muzikaal, picturaal, sculpturaal, 
literair enzovoort). En doordat hun grenzen 
met de niet-esthetische leefwereld zo ondui-
delijk waren geworden, leken ze evenmin 
nog helder afgebakend. Deze verschuiving 
is van doorslaggevend belang voor de con-
frontatie tussen hedendaagse en moderne 
kunst. Hier botst de kunsttheorie van de 
naoorlogse moderniteit, de theorie die ver-
bonden blijft met de term high modernism of  
hoog-modernisme, op haar grenzen, vooral 
als het gaat over de manier waarop ze voor-
uitgang en geschiedenis begrijpt.
 In de beeldende kunst wordt de diepe 
kloof  tussen high modernism en wat erna 
kwam onder meer gemarkeerd door het 
minimalisme. De modernistische criticus 
Michael Fried verweet minimalistische 
objecten niet alleen dat ze ambivalent 
waren en bleven aarzelen tussen sculptuur 
en schilderkunst, maar ook dat ze zich 
openstelden voor de tentoonstellingssitua-
tie zonder die relatie ooit te expliciteren. 
Enkel en alleen dankzij de toeschouwer, die 
ze afhankelijk van het perspectief  op ver-
schillende manieren waarnam, leken mini-
malistische objecten te zijn wat ze waren, 
merkte Fried op.21 En als je denkt aan de 
minimalistische installaties die Fred 
Sandback met garen maakte, lijkt dat te 
kloppen: je kunt ze bekijken als een haast 

schilderkunstige constellatie van zachte lij-
nen tegen een neutrale achtergrond, maar 
je kunt ze ook op een meer tactiele manier 
ervaren, als interventies in de architectuur 
van de tentoonstellingsruimte. In het kiel-
zog van het minimalisme hebben de twee 
tendensen – het uitwissen van de grenzen 
tussen de kunstvormen en tussen kunst en 
niet-kunst – zich geradicaliseerd, en intus-
sen nemen ze vaak veel drastischere vor-
men aan. De politieke wending die Santiago 
Sierra aan de esthetica van het minimalis-
me geeft, is daar een goed voorbeeld van. 
Denk aan het werk dat hij in 2010 in 
Brisbane maakte: hij zette arbeiders in om 
schijnbaar zeer zware minimalistische 
structuren op hun schouders te dragen en 
tegen de muur hoog te houden. Concen-
treren we ons uitsluitend op de arbeidsom-
standigheden van de mensen die de kunst 
letterlijk voor ons hoog houden, dan nege-
ren we voor een deel het artistieke werk; 
maar anderzijds is het evenmin verhelde-
rend om stellig vol te houden dat we naar 
een opstelling van vormen staan te kijken, 
en niets meer. Bij dit werk ging het nu net 
om het situatieve onbehagen dat de ver-

trouwde veiligheid van de toeschouwerspo-
sitie in vraag stelt. Dat gebeurt alleen in de 
mate waarin de grenzen tussen het estheti-
sche en het niet-esthetische, tussen kunst 
en niet-kunst, tussen realiteit en fictie de 
inzet worden van wat ongetwijfeld een ern-
stig esthetisch spel is. De toeschouwer moest 
echter niet worden aangepord om zijn of  
haar rol als toeschouwer los te laten en in te 
grijpen; het ging erom de spanning tussen 
de formalistische en praktische houding 
esthetisch te isoleren en het potentieel voor 
reflectie dat in die spanning schuilt te bevrij-
den. De ervaring confronteert de toeschou-
wer namelijk met het probleem van zijn of  
haar toeschouwer-zijn, met de verschillen-
de betekenissen die het in verschillende con-
texten kan krijgen en met de conventies die 
het ondersteunen. Dat impliceert dat het 
esthetische hier niet meer kan worden ver-
eenzelvigd met formalisme. Zulke praktij-
ken ruilen het esthetische niet in voor het 
domein van de politieke actie; ze willen eer-
der dat we het esthetische antiformalistisch 
begrijpen. Op esthetische wijze ervaren 
betekent ‘de ervaring ervaren’, zoals Martin 
Seel dat eens heeft geformuleerd: we ont-

moeten de werelden van onze dagelijkse 
ervaringen op een nieuwe, reflexief-afstan-
delijke manier.22

 Het impliceert ook dat zelfs zulke kunst-
werken het verschil tussen kunst en niet-
kunst, tussen artistieke representatie en 
empirische werkelijkheid niet zomaar 
opheffen. Ze nodigen ons ertoe uit om het 
fundamenteel anders te interpreteren. We 
kunnen dat verschil niet meer objectiveren 
als de grens tussen een in zichzelf  besloten 
kunstwerk en wat erbuiten ligt. Het open-
baart zich in de specifieke reflexieve struc-
tuur van de ervaring die onze relatie met 
kunst onderscheidt van alle theoretische en 
praktische manieren om in de wereld te 
leven. De esthetische kwaliteit van het 
object is niet gebonden aan vooraf  gedefini-
eerde eigenschappen: ze is het product van 
de ervaring die wordt geïnitieerd door de 
confrontatie met het object. In een context 
van grensvervagingen kunnen we het 
esthetische niet meer interpreteren als het 
‘andere’ van het niet-esthetische. Dat impli-
ceert echter niet dat we afstand hoeven te 
doen van het esthetische denken, alleen dat 
zich in dat denken een verschuiving voor-

Santiago Sierra

7 Forms of  60 x 60 x 600 cm Each, Constructed to Be Supported Perpendicular to a Wall, Queensland Art Gallery, Gallery of  Modern Art, Brisbane, Australia, november 2010
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doet.23 Het esthetische gaat niet meer de 
confrontatie aan met het niet-esthetische 
als zijn externe ‘ander’: het transformeert 
zichzelf  reflexief.
 Wat volgt daaruit voor ons begrip van 
vooruitgang en geschiedenis? In tegenstel-
ling tot wat de posthistoire-diagnose 
beweert, luidt de huidige situatie niet het 
einde van de kunst in, en evenmin van haar 
geschiedenis: op het spel staat alleen het 
einde van een specifieke kunsttheorie of  
esthetica, inclusief  het bijbehorende eendi-
mensionale model van vooruitgang en his-
torische ontwikkeling.24 Sinds de jaren zes-
tig kan kunst niet meer exclusief  worden 
toegewezen aan de geschiedenis van slechts 
één enkele kunstvorm: open kunstwerken 
verwijzen uitdrukkelijk naar de omstandig-
heid dat ze voortkomen uit elkaar tegen-
sprekende interpretaties en lezingen. Dat is 
geen symptoom van een algemene histori-
sche amnesie; het getuigt juist van een cor-
rect begrip van de historiciteit die de kunst 
eigen is. Zelfs een vluchtige blik op de recep-
tiegeschiedenis van willekeurige kunstwer-
ken – met hun hoogconjunctuur en hun 
verlies aan potentieel, hun periodes van 
latentie en hun herontdekkingen – laat zien 
dat hun historische leven nooit helemaal 
opgaat in de rol die één enkele vooruitgangs-
geschiedenis hun misschien toebedeelt. 
Historisch veranderlijke ervaringen ontslui-
ten het innovatieve potentieel van het werk, 
telkens weer opnieuw; als die hernieuwde 
ontsluiting uitblijft, zinkt het weg in beteke-
nisloosheid. Dit wijst er overigens op dat 
hedendaagsheid geen extra kwaliteit is die 
kunstwerken al dan niet kunnen bezitten: 
het is essentieel voor de conceptie van het 
werk. Elke betekenisvolle kunst, elke kunst 
in de emfatische zin is hedendaags. Ze heeft 
betekenis voor het heden.
 Dit heeft ook gevolgen voor discussies over 
de canon. Vroeger gingen we ervan uit dat 
grote kunstwerken transhistorische geldig-
heid bezaten. Intussen beseffen we dat hun 
grootheid zelf  historisch gevormd is, in en 
door de geschiedenis van telkens weer ande-
re en nieuwe ontsluitingen die zich in elke 
eigentijdse context voordoen. Dat betekent 
ook dat de canon op elk moment ter discus-
sie staat, of  in elk geval in principe altijd ter 
discussie kan staan – we moeten hem begrij-
pen als iets dynamisch. Dat figuren uit de 
hedendaagse kunst zo veel vergeten kunste-
naars of  kunstwerken hebben herontdekt, 
hoeven we niet, of  toch niet helemaal, toe te 
schrijven aan een louter subjectieve retro-
smaak, die dat materiaal binnenhaalt louter 
om er individuele distinctie aan te ontlenen. 
Die herontdekkingen getuigen juist van een 
complexer begrip van de kunstgeschiedenis. 
En het is zeker niet fout om ze als een cor-
rectie te beschouwen van de manier waarop 
we de moderniteit zelf  begrijpen. In moder-
nistische theorieën – bijvoorbeeld die van de 
emblematische criticus Clement Greenberg 
– lijkt de tijdpijl van de moderniteit slechts 
één kant uit te wijzen: naar voren. Zoals 
Jacques Rancière heeft opgemerkt, is het net 
zo goed kenmerkend voor de moderniteit 
dat ze zich de traditie opnieuw toe-eigent. 
Elke interpretatie van de moderne ‘traditie 
van het nieuwe’ schiet tekort als ze de 
‘nieuwheid van de traditie’ ontkent die 
ermee samengaat.25 Zo bekeken vernieuwt 
de hedendaagse kunst niet alleen het histo-
riografische potentieel van de moderniteit, 
maar belicht ze nog een andere dimensie 
van de notie van het hedendaagse: de soms 
oneigentijdse discussie van de hedendaagse 
kunst met het verleden zou ons misschien 
kunnen terugvoeren naar een heden waar 
we nog niet zijn geweest.26 Toegegeven, zo’n 
idee van de hedendaagsheid weerspreekt 
eens te meer het sombere beeld van een 
posthistoire dat zijn heden genereert door, 
zoals Gumbrecht dat formuleert, ‘steevast 
alleen maar het nieuwste van van vandaag 
naast het nieuwste van gisteren te zetten, 
zonder enige differentiëring.’27

 Dit onderzoek naar de manier waarop we 
moderniteit, geschiedenis en vooruitgang 
begrijpen, reikt ook de context aan voor de 
volgende drempel die met de term heden-
daagse kunst verbonden is: het jaar 1989. In 
de wereldpolitiek staat dat jaartal voor het 
einde van de Koude Oorlog en voor de zoge-
noemde globalisering. Onder die noemer 
vatten we enerzijds de ingrijpende imple-
mentatie van een neoliberaal, gederegu-
leerd kapitalisme, dat op mondiale schaal 
opereert, maar anderzijds ook de nieuwe 
aandacht voor postkoloniale kwesties. Als 
we de ontwikkelingen in de kunst bekijken, 

impliceert dat een bijkomende kritiek op het 
modernistische voorruitgangsnaratief. 
Problematisch wordt immers dat de kunst 
steeds meer wordt vernauwd tot wat critici 
polemisch maar treffend NATO-kunst noe-
men.28 Overal in de recente kunst zie je kri-
tische herlezingen van en worstelingen met 
de westerse moderniteit, in het licht van 
nieuwe genealogieën en culturele kruisbe-
stuivingen. Dit heeft een reeks allesbehalve 
kleinschalige problemen veroorzaakt, 
waarvan zeker niet alle werden omzeild 
door de hedendaagse kunst en het begelei-
dende discours. We mogen dat project niet 
verwarren met de fetisjering van het ver-
schil: die verheerlijkt de authentieke ‘ander’ 
terwijl de eigen identiteit intact blijft. 
Evenmin gaat het om een klaagzang die de 
westerse moderniteit als de bron van alle 
huidige problemen kapittelt – en meteen 
alle pogingen keldert om de simplistische 
tweedeling van ‘het Westen en de rest’ te 
vervangen door historiografieën die com-
plexer zijn en meer contradictie kunnen 
verdragen.
 Zelfs de metafoor van het ‘being-in-
between’, het tussenin-zijn, waarmee de 
theorie voor zichzelf  een zekere comfortzo-
ne lijkt te hebben geschapen, zoals Andreas 
Huyssen heeft beklemtoond29, is mislei-
dend: ze suggereert dat er stabiele nationale 
culturen bestaan waartussen zo’n tussen-
gebied kan worden gerealiseerd. Anderzijds 
is het – zoals Huyssen er terecht aan toe-
voegt – niet alleen voorbarig maar ook 
inadequaat om het over ‘globale stromen’ te 
hebben die alle culturen gelijkelijk zouden 
doordringen. Zulke platitudes zijn al mis-
plaatst als het over financiële kapitaalstro-
men gaat: die stromen niet gelijkmatig, 
maar asymmetrisch – en zoals we uit recen-
te crisissen hebben geleerd, kunnen ze ook 
opdrogen. Als culturele metafoor, zegt 
Huyssen, veronderstelt de term globale 
stroom dat elk verschil werd uitgewist door 
de nieuwe communicatietechnologieën, die 
om het even wat hier en nu beschikbaar 
maken. Uit die technologische condities 
moeten echter niet meteen sociale en cultu-
rele conclusies worden getrokken. Daarom 
zijn termen als vertaling en toe-eigening hier 
veel geschikter. Ze houden rekening met de 
specificiteit van elke context en verliezen 
niet uit het oog dat noch het uitgangsmate-
riaal, noch de contexten waarin dat materi-
aal wordt vertaald of  toegeëigend onveran-
derd uit die processen tevoorschijn 
komen.30

 Als de hedendaagse kunst zulke vertalin-
gen en toe-eigeningen en hun contexten 
onderzoekt, kant ze zich zowel tegen de con-
servatieve voorstelling van de gesloten cul-
tuur als tegen de neoliberale idee van een 
mondiale cultuur die vandaag werkelijk-
heid zou worden. Ze is dan minder bezig met 
een ‘vertaling tussen culturen’ dan met een 
cultuur van vertaling. Daarin krijgt het uni-
versalisme van de moderniteit een toekomst 
die de westerse dominantie achter zich laat. 
Als we die recente ontwikkeling in de kunst 
zo opvatten, kan ook zij ons helpen om het 
heden te begrijpen als iets dat niet plaats- en 
tijdloos is, maar tegenwoordig wordt gesteld 
in zijn geografische, culturele en historische 
specificiteit.

Om te besluiten: geen van de drie besproken 
jaartallen staaft de veronderstelling dat de 
hedendaagse kunst de geschiedenis achter 
zich heeft gelaten – alsof  kunstenaars de 
duidelijk existentiële vraag of  er al dan niet 
vooruitgang is zouden willen omzeilen. Elk 
jaartal staat voor een andere manier om de 
kwestie opnieuw te overdenken, zonder 
meteen te steunen op de metafoor van de 
lineaire voortgang.31 Dat overdenken vindt 
niet alleen plaats in de kritische confronta-
tie met moderne geschiedenis- en vooruit-
gangsmodellen, maar zoekt ook aansluiting 
bij het verlichtingspotentieel van de moder-
niteit. Daarom moeten we het opvatten als 
een kritische zelftransgressie en zelfover-
winning van de moderniteit. Niet toevallig is 
het precies de recentste van de vermelde 
evoluties die dat bijzonder duidelijk maakt: 
als het over de globale ongelijktijdigheid en 
de lokale specificiteit van zich ontvouwende 
moderniteiten gaat, kunnen we de vraag 
wat die moderniteiten met elkaar verbindt 
onmogelijk links laten liggen. Met andere 
woorden: het openstellen van de notie 
moderniteit plaatst ons voor de opdracht 
om de moderniteit te conceptualiseren. Als 
de hedendaagse kunst naar de moderniteit 
verwijst, dan heeft ze het niet over een pro-

ject dat voltooid zou zijn. De hedendaagse 
kunst is niet ‘klaar’ met de moderniteit, ze 
doet niet alsof  ze alles wat ermee verbonden 
is zou kunnen achterlaten. Het heden van 
de hedendaagse kunst is het heden van een 
moderniteit die zichzelf  kritisch transfor-
meert, en dus van een moderniteit die we 
als onvoltooid moeten denken.
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Iets anders dan de mens
Gilles Deleuze over kunst en literatuur

CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Chaque fois qu’on me fait une objection, j’ai 
envie de dire: ‘D’accord, d’accord, passons à 
autre chose.’ Les objections n’ont jamais rien 
apporté.1

 Gilles Deleuze

Margaret Thatcher zou Francis Bacon ooit 
omschreven hebben als ‘de man die zulke 
vreselijke beelden schildert’. Op dergelijke 
kritiek was de repliek van de kunstenaar 
eenvoudig: ‘Wat ik maak kan toch nooit 
gruwelijker zijn dan het leven zelf?’2 Gilles 
Deleuze (1925-1995) heeft het anders 
geformuleerd, en omstandiger. Twee boe-
ken van de Franse filosoof, die recent bij 
Octavo in Nederlandse vertaling versche-
nen, tonen het veelvuldig aan: Deleuze 
heeft twintigste-eeuwse kunst en literatuur 
die bekend staat als donker, zwartgallig en 
pessimistisch – zoals het werk van Bacon, 
maar ook dat van Beckett, Kafka, Melville 
en Proust – een positieve en levenslustige 
invulling proberen te geven.
 Triptych – August 1972 bijvoorbeeld, is 
een klassieke Bacon: drie rechthoekige 
panelen, elk ongeveer 2 op 1,5 meter, han-
gen naast elkaar. In olieverf  is drie keer een 
mannelijke figuur geschilderd: links en 
rechts zit hij op een stoel; in het middenpa-
neel ligt hij op de grond in de deuropening, 
voor de helft in de duisternis. De man is op 
verschillende manieren aangetast, ver-
minkt of  gezwollen. Links zijn grote delen 
van het lichaam verdwenen, weggebeten 
als door een zuur. Rechts lijkt een deel van 
zijn onderlijf  als een rozige kauwgombel uit 
elkaar gespat, en in het midden is het lijf  
nauwelijks nog herkenbaar: als een hoopje 
zwartgeblakerd vlees stapelt het zich op, 
verwrongen en verkrampt. De middelste 
figuur heeft geen gezicht meer. De linkse 
figuur houdt de rode oogleden gesloten en 
de mond half  open. De rechterslaap van de 
rechtse figuur is blauw en zijn gezicht 
draagt een mondmaskertje van rauw vlees.
 Over dit drieluik, maar eigenlijk over het 
werk van Bacon in het algemeen, schrijft 
Deleuze in Francis Bacon. Logica van de 
gewaarwording uit 1981: ‘Het abjecte krijgt 
glans, de verschrikkingen van het leven 
krijgen een grote zuiverheid en intensiteit. 
‘Het leven is beangstigend’, zei Cézanne, 
maar in die kreet klinken reeds alle genie-
tingen van lijn en kleur. Het cerebrale pes-
simisme wordt door de schilder omgezet in 
een nervaal optimisme.’
 Het is een vrolijke opvatting: kunst en 
creativiteit kunnen van menselijke ellende 
iets moois maken. De schijnbaar onnatuur-
lijke (en onmenselijk pijnlijke) transforma-
ties die de lichamen van Bacon doormaken, 
worden draaglijk, zelfs bewonderenswaar-
dig of  althans spannend. Deleuze verwoordt 
dit vervolgens op geheel originele wijze. Hij 
probeert de schilderkunstige activiteiten 
van Bacon te benoemen aan de hand van 
filosofische concepten en problemen, en dus 
gaat hij zonder aarzelen verder: ‘De schil-
derkunst is hysterie of  vertaalt de hysterie 
omdat ze de aanwezigheid direct zichtbaar 
maakt. Met behulp van kleuren en lijnen 
neemt ze bezit van het oog. Maar ze behan-
delt het oog niet als een vast orgaan. Door de 
lijnen en kleur te bevrijden van de represen-
tatie, maakt ze het oog tegelijkertijd onaf-
hankelijk van het organisme, ze bevrijdt het 
van zijn karakter als vast, gekwalificeerd 
orgaan: het oog wordt – virtueel – het onge-
determineerde, multifunctionele orgaan dat 
het lichaam zonder organen, dat wil zeggen 
de Figuur, als zuivere aanwezigheid ziet. De 
schilder geeft ons overal ogen: in het oor, de 
buik, de longen (het schilderij ademt…). Dat 
is de dubbele definitie van de schilderkunst: 
subjectief  gezien neemt ze bezit van ons 
oog, dat ophoudt organisch te zijn en een 
tijdelijk, multifunctioneel orgaan wordt; 
objectief  gezien plaatst ze de werkelijkheid 
van een lichaam tegenover ons, lijnen en 
kleuren die bevrijd zijn uit de organische 
representatie. En het ene vloeit voort uit het 
andere; de zuivere aanwezigheid van het 
lichaam wordt zichtbaar op hetzelfde 

moment dat het oog het uitverkoren orgaan 
van die aanwezigheid wordt.’
 Zuivere aanwezigheid: Bacons figuren 
laten zich volgens Deleuze niet bezetten of  
besmetten door betekenis. Ze representeren 
niets of  niemand, ze zijn koppig en ‘gewoon 
zichzelf ’. Eerder dan figuranten in een gro-
ter geheel worden ze onherleidbare en unie-
ke Figuren. Tegelijkertijd zijn ze er wel dege-
lijk: de menselijke figuur wordt door Bacon 
niet geschrapt – hij maakt geen abstracte 
schilderkunst. In een tekst uit 1998 heeft 
Jacques Rancière zich de vraag gesteld of  er 
zoiets bestaat als een deleuziaanse esthe-
tiek. Hij vond die samengevat in het boek 
over Bacon, precies omwille van de nadruk 
die Deleuze er legt op de weerstand van 
diens figuren om ontcijferd of  ingevuld te 
worden. De figuur wordt, aldus Rancière, 
geïsoleerd – ‘l’isoler non pas pour 
l’essentialiser, comme le contour égyptien, 
non pas pour la spiritualiser comme la man-
dorle byzantine, mais pour l’empêcher 
d’entrer en contact avec d’autres figures, de 
devenir l’élément d’une histoire.’3 Het zijn 
dus figuren die in hun verlangen naar auto-
nomie terugvallen op pathologische aan-
doeningen, zoals de hysterie, om zich af  te 
scheuren, om onvatbaar te blijven voor 
begrip, en om zich dapper te verweren, 
zodat ze zeker geen deel worden van een 
verhaaltje dat hen wordt opgelegd. ‘Le con-
tour baconien’, schrijft Rancière, ‘est ainsi 
une piste, un ring, un tapis de gymnastique. 
Il est le lieu d’un combat; le combat de la 
peinture contre la figuration.’ Wie denkt dat 
Bacon lijdende lichamen schildert, heeft het 
fout: het gaat om strijdende lichamen – om 
lichamen die met rust gelaten willen wor-
den, die weerstand bieden aan elke claim 
van buitenaf, en die daar glorieus in slagen.
 Voor Rancière is de deleuziaanse esthetiek 
allegorisch van aard, op een paradoxale 
manier: de weerstand tegen het verhaal of  
de betekenis wordt zélf een betekenisvol nar-
ratief. In een interview uit 2002, opgeno-
men in een nummer van Magazine littéraire 
over Deleuze, zei Rancière daarover: 
‘Comme si Deleuze faisait de l’art une criti-
que radicale de la représentation, appelait à 
une sorte d’immanence totale et en même 
temps, que cette immanence devait tou-
jours être transformée ensuite en quelque 
chose comme une allégorie ou comme un 
scénario, qui est proprement un scénario 
métaphysique.’4 Het is iets wat vaker over 
zogenaamd ‘postmoderne’ denkers is 
beweerd: het systematisch ontkennen van 
elk verhaal, hoe klein ook, wordt onvermij-
delijk zelf  een Groot Verhaal. Toch is het niet 
zeker of  dit verhaal groot genoeg is om er 
een boek van meer dan tweehonderd blad-
zijden over een schilderkunstig oeuvre mee 
te vullen, zoals Deleuze in Francis Bacon. 
Logica van de gewaarwording doet. In een 
tekst over Deleuze, gepubliceerd in De Witte 
Raaf  in 2006, heeft Dirk Lauwaert een punt 
van kritiek op diens werk geformuleerd: 

‘Voor [zijn] uiterst gewaagde (en bescha-
mende) operaties betaalt Deleuze een grote 
prijs. Om te beginnen een stilistische. Zijn 
trajectloosheid ontneemt zijn teksten span-
ning – vele van zijn pagina’s zijn ronduit 
saai. Hoe kan dat: zo openbrekend denken 
en tegelijk zo makkelijk saai zijn?’5 Het ant-
woord: Deleuze doet telkens hetzelfde. Zijn 
‘openbrekende’, positieve en spectaculair 
nieuwe categorieën zijn terug te brengen tot 
één en dezelfde denkbeweging: het verzet 
tegen representatie en interpretatie. De 
inhoudstafel van Logica van de gewaarwor-
ding staat vol concepten die als soldaten 
tegen betekenis vechten, al gaat het om 
oudstrijders uit de deleuziaanse filosofie: de 
Figuur en het figuratieve, het feit, het dier-
worden, de omzettende beweging, het 
lichaam zonder organen, hysterie en aan-
wezigheid, opsomming van krachten, strijd 
en paring van de gewaarwording, resonan-
tie, ritmische figuren, amplitude en de drie 
krachten, de toevallige toetsen, velden en 
stromen, de praktijk van het diagram. 
Natuurlijk is het veelbelovend om een schil-
derkunst te beschrijven of  te bedenken die 
abstract noch figuratief  is, en die mensen 
presenteert zonder hen iets te laten repre-
senteren. Maar hoe krijg je die weigering tot 
representatie verwoord – en dus: gerepre-
senteerd – in leesbare zinnen? En hoe stel je 
die zinnen samen tot een spannend boek? 
Het resultaat bij Deleuze: ‘gewaagde’, ‘open-
brekende’, ‘metaforische’ maar al vrij snel 
inwisselbare beschrijvingen. Zoals deze, 
over Lying Figure with Hypodermic Syringe 
uit 1963: ‘niet zozeer een vastgespijkerd 
lichaam, wat Bacon er zelf  ook over zegt, als 
wel een lichaam dat door een injectienaald 

probeert te kruipen, een lichaam dat pro-
beert te ontsnappen door een gat of  ver-
dwijnpunt dat als orgaan-prothese fun-
geert.’ Of  zoals deze delirante passage: ‘In 
Bacons stierengevechten bijvoorbeeld 
horen we de hoeven van het dier, in het drie-
luik uit 1976 raken we aan de siddering van 
de vogel die zich boort in de plaats waar het 
hoofd zou moeten zijn, en overal waar vlees 
wordt afgebeeld, kunnen we het betasten, 
ruiken, eten en wegen, net als bij Soutine; in 
het portret van Isabel Rawsthorne ver-
schijnt een hoofd waaraan ovalen en pen-
seelstreken zijn toegevoegd die de ogen 
opensperren, de neusgaten verwijden, de 
mond verlengen en de huid zodanig tot 
leven wekken dat hij ruimte biedt aan de 
gemeenschappelijke activiteit van alle orga-
nen tegelijk. De schilder zou dus een soort 
oorspronkelijke eenheid van de zintuigen 
laten zien en een multi-zintuiglijke Figuur 
visueel weergeven. Maar een dergelijke 
werkwijze is alleen mogelijk als de gewaar-
wording van een willekeurig domein (hier 
de visuele gewaarwording) in direct contact 
staat met een levenskracht die alle grenzen 
overschrijdt en alle domeinen doortrekt. Die 
kracht is het Ritme, dat dieper ligt dan het 
zicht, het gehoor, enzovoort.’

Bartleby of  Deleuze en de literatuur

In 1993, twaalf  jaar na het boek over 
Bacon, verscheen Critique et clinique, nu ver-
taald als Kritisch en klinisch. Opstellen over 
literatuur en filosofie, en eveneens als Francis 
Bacon. Logica van de gewaarwording voor-
beeldig en foutloos uitgegeven. Deleuze 
overleed in 1995, en deze bundel is de laat-
ste die tijdens zijn leven is verschenen. Het 
boek bevat essays over onder anderen Lewis 
Carroll, Beckett, Nietzsche, Jarry en T.E. 
Lawrence; het motto is van Proust, en komt 
uit diens programmatische Contre Sainte-
Beuve: ‘Mooie boeken zijn geschreven in een 
soort vreemde taal.’ In Kritisch en klinisch is 
het klassieke concept dat overstegen moet 
worden de literaire tegenhanger van de 
schilderkunstige representatie: de mimesis, 
de nabootsing van de werkelijkheid, die 
sinds Aristoteles als de bestaansreden van 
verhalen en romans wordt beschouwd.6

 Een van de langste en duidelijkste tek-
sten, die model kan staan voor de andere 
essays in het boek, is gewijd aan het verhaal 
Bartleby, the Scrivener: A Story of  Wall Street, 
van de Amerikaanse schrijver Herman 
Melville uit 1853. De verteller is een advo-
caat die in een kantoor in Wall Street wet-
teksten en officiële documenten door kopiis-
ten laat overschrijven. Op een dag neemt hij 
een zekere Bartleby aan als kantoorklerk. 
Aanvankelijk doet Bartleby zijn werk voor-
treffelijk: hij kopieert dag en nacht, en zijn 
productie is enorm. De verrassing is dan 
ook groot wanneer Bartleby onaangekon-
digd weigert om een document na te lezen.  

Francis Bacon

Triptych – August 1972, 1972. Collectie Tate Britain, Londen

Francis Bacon

Lying Figure with Hypodermic Syringe, 1963
University Art Museum, Berkeley
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‘I would prefer not to’, zegt hij laconiek. Die 
frase is door Walter van der Star in Kritisch 
en klinisch vertaald als ‘ik zou liever niet’ – 
een elliptisch zinnetje, dat de aforistische 
volheid van het Engelse origineel ontbeert. 
Het alternatief  dat Jacq Vogelaar in 2004 in 
Raster voorstelde naar aanleiding van een 
gedeeltelijke vertaling van Deleuzes tekst, is 
treffender: ‘Ik deed het liever niet.’7 In elk 
geval wordt deze uitspraak een mantra van 
Bartleby: aan (over)schrijven komt hij niet 
meer toe, en al snel drijft hij zijn werkgever 
tot wanhoop. Omdat de advocaat het niet 
over zijn hart kan krijgen hem te ontslaan, 
en omdat Bartleby het kantoor zelfs tijdens 
het weekend niet meer verlaat, zit er voor de 
verteller niets anders op dan te verkassen. 
Bartleby blijft achter. Op het eind bezoekt de 
advocaat hem nog één keer, in de gevange-
nis, waar Bartleby verblijft zonder te spre-
ken of  te eten. Als bij toeval is het de vertel-
ler die zijn overlijden vaststelt, waarna de 
lezer nog één geheim wordt toevertrouwd: 
Bartleby heeft, naar het schijnt, een tijdlang 
dead letters gesorteerd in een postkantoor – 
verloren post, brieven die niet bezorgd kun-
nen worden. Is zijn vreemde, weigerachtige, 
apathische gedrag, zo suggereert de advo-
caat, niet daardoor te verklaren, door dat 
onophoudelijke sorteren en weggooien van 
‘dode brieven’, van mislukte pogingen tot 
communicatie? En is het, hierop voortrede-
nerend na lectuur van het verhaal, mogelijk 
om Bartleby als een gedesillusioneerde 
schrijver te zien, als een van zijn arbeid ver-
vreemd lid van het precariaat, of  als een 
nihilistische hongerkunstenaar die de men-
selijke productiviteit abrupt wil stilleggen?
 Helemaal niet, zo luidt het ferme ant-
woord van Deleuze in zijn tekst Bartleby of  
de formule. Bartleby is een onsterfelijke held, 
even bewonderenswaardig als voorbeeldig! 
Al die suggesties over de betekenis of  de 
drijfveren van zijn daden en woorden zijn 
nergens voor nodig. Het komt er voor 
Deleuze niet op aan te zoeken naar een ver-
haaltje of  een intrige – niet in deze tekst, en 
evenmin in andere literatuur. Het heeft 
geen zin om het verhaal van Melville sym-
bolisch te lezen, alsof  er een verborgen bete-
kenis achter schuil zou gaan. Bartleby is niet 
de weergave van de rare en deerniswekken-
de avonturen van een kantoorklerk. Melville 
heeft niet de condition humaine willen 
samenvatten. Bartleby spreekt een formule 
uit, en voert op die manier een performance 
op. ‘Bartleby heeft het recht verworven om 
te overleven, dat wil zeggen om roerloos 
voor een blinde muur te gaan staan. […] 
Zijn in de zin van Zijn, meer niet. […] Hij kan 
alleen overleven door te blijven ronddraaien 
in een soort luchtledige dat iedereen op 
afstand houdt.’ Waar Deleuze de figuren 
van Bacon hysterie toedichtte om hun auto-
nomie en hun immuniteit voor interpretatie 
te verzekeren, diagnosticeert hij Bartleby 
met andere klinische aandoeningen, de psy-
chose en de schizofrenie: ‘Kenmerkend voor 

de psychose is dat zij een procedé in het spel 
brengt dat erin bestaat de gewone taal of  
standaardtaal zo te behandelen dat zij een 
onbekende, oorspronkelijke taal ‘prijsgeeft’ 
die mogelijk een projectie is van de taal van 
God en die de taal in haar geheel met zich 
zou meesleuren. […] Heeft de Amerikaanse 
literatuur niet vooral de schizofrene roeping 
om de Engelse taal op die manier te laten 
ontsnappen, door haar zo te gebruiken dat 
ze op drift raakt en afdwaalt – door detaxis 
en surtaxis (in plaats van de standaardsyn-
taxis)? Om een beetje psychose in de Engelse 
neurose te introduceren? Om een nieuwe 
universaliteit uit te vinden?’
 Die laatste vraag is verrassend, maar 
bevat de kern van Deleuzes betoog. Volgens 
hem kan Bartleby’s psychose immers het 
begin inluiden van een nieuw, revolutionair 
tijdperk, waarin afstand wordt gedaan van 
de oude humanistische principes en illusies, 
en waarin precies door de verwerping van al 
die verhaaltjes en interpretaties, en door de 
psychotische ‘ontregeling’ van de klassieke 
en begrijpelijke taal, een verbond tussen alle 
mensen kan worden gesmeed. Deleuze is 
het er mee eens dat Bartleby’s gedrag nauw 
verbonden is met de condition humaine – 
maar eerder dan om een vaststelling van de 
huidige stand van zaken, gaat het om een 
mogelijk ‘wordingsproces’, om een conditie 
die zich in de toekomst zal verwezenlijken 
en die nauwelijks iets te maken heeft met de 
mens zoals we die nu kennen. De beroemde 
laatste zinnen van Melvilles verhaal – de 
ogenschijnlijk vertwijfelde uitroep van de 
verteller ‘Ah, Bartleby! Ah, humanity!’ – ziet 
Deleuze dan ook als de uitdrukking van een 
traditionele foute keuze, waarmee de advo-
caat ‘tegen Bartleby en voor de al te mense-
lijke wet heeft moeten kiezen’. Kiezen voor 
Bartleby en tegen de al te menselijke wet is 
beter, want het belooft redding voor ons 
allen. Vandaar de laatste zin van Bartleby of  
de formule: ‘Een schizofrene roeping: hoewel 
hij catatoon en anorectisch is, is Bartleby 
niet de zieke, maar de heelmeester van een 
ziek Amerika, de medicijnman, de nieuwe 
Christus of  de broer van ons allemaal.’
 Los van de haalbaarheid en de invulling 
van die broederschap, probeert Deleuzes 
denken in elk geval een hoopgevend alter-
natief  aan te reiken. De lectuur van Kritisch 
en klinisch (en van Logica van de gewaarwor-
ding) brengt daarmee echter ook grote ver-
twijfeling aan het licht, niet in het minst 
door het spectaculaire en soms letterlijk 
onvoorstelbare karakter van Deleuzes ana-
lyses en toekomstperspectieven, die scherp 
contrasteren met de wereld zoals we die 
kennen. Onder al die ‘openbrekende’ bete-
kenisloosheid, achter al die ‘zieke’ maar 
‘vrolijke’ concepten, tussen al die ‘autono-
me’ en ‘ronddraaiende’ lichamen sluimeren 
duistere vermoedens over de onbruikbaar-
heid en de hopeloosheid van eeuwenlang 
denken, schrijven en kunst maken. De tra-
ditionele instrumenten of  noties van litera-

tuur, kunst of  filosofie zijn voor Deleuze wei-
nig heilzame clichés, die slechts door de 
macht, de geschiedenis en de instituties in 
stand worden gehouden, en die het leven 
slechter maken. Meer nog: people ain’t no 
good – wat wij onder verlichte menselijkheid 
verstaan, is een versleten en achterhaald 
begrip. Eerder dan rationele, verstaanbare 
en interpreterende wezens die de wereld en 
de anderen proberen te begrijpen, moeten 
we iets radicaal anders worden, en het alter-
natief  bevindt zich ofwel bij de geesteszieke 
(de psychose, de schizofrenie, de hysterie) 
ofwel bij de dieren – zoals kalveren, pijlinkt-
vissen en stieren. ‘Welke revolutionair in de 
kunst, de politiek, de religie of  wat dan ook’, 
zo vraagt Deleuze zich af  in het boek over 
Bacon, ‘heeft niet dat extreme moment 
ervaren waarop hij slechts een dier was en 
verantwoording moest afleggen, niet voor 
de stervende kalveren, maar tegenover de 
stervende kalveren?’ In een passage over 
Moby Dick, de roman van Melville over de 
jacht op een walvis, schrijft hij: ‘Onze refe-
rentiepunten verdwijnen en de menselijke 
ontwikkeling maakt plaats voor een nieuw 
en nog onbekend element, het mysterie van 
een vormeloze, niet-menselijke levensvorm, 
een squid.’ In het essay Het mysterie van 
Ariadne volgens Nietzsche beweert Deleuze: 
‘Dionysus de stier is de simpele, meervoudi-
ge bevestiging, de ware bevestiging, de 
bevestigende wil; hij draagt niets, hij belast 
zich nergens mee, maar verlicht de last van 
alles wat leeft. Hij is in staat alles te doen 
wat de hogere mens niet kan: lachen, spe-
len, dansen, dat wil zeggen bevestigen. Hij is 
de Lichte die zich niet herkent in de mens, 
vooral niet in de hogere mens of  in de verhe-
ven mens, maar alleen in de übermensch, in 
de bovenheld, in iets anders dan de mens.’
Het is misschien weinig sportief  om erop te 
wijzen dat Deleuze voorlopig geen gelijk 
heeft gekregen. De belofte van een posthu-
manistisch tijdperk, waarin de mens door 
ziekte of  ‘dierlijkheid’ een ander statuut en 
een beter leven verwerft, heeft zich sinds de 
aankondiging ervan in de vrolijke ‘postmo-
derne’ jaren tachtig en negentig, niet ver-
wezenlijkt. Het is mogelijk om deze perspec-
tieven geduldig meer tijd te gunnen, en om 
ook vandaag nog hoop en denkwerk te 
investeren in een kunst- en levensbeschou-
wing die in plaats van dialectisch en kritisch 
de voor- en nadelen van de actuele toestand 
te overschouwen, monomaan droomt van 
een tijd waarin het denken, de taal, de rede 
en de interpretatie eindelijk ondergeschikt 
zullen zijn aan de sensatie, de ontregeling, 
de autonomie en het dansende dierlijke 
lichaam. De boeken van Deleuze over Bacon 
en over literatuur en filosofie, tonen echter 
hoe zo’n strategie resulteert in een eenzijdi-
ge en voorspelbare kunstkritiek. Bovendien 
blijft de mens een denkend wezen, met heel 
beperkte mogelijkheden, met een lichaam 
mét pijnlijke of  kapotte organen, met een 
weinig spectaculair en clichématig dagelijks 

leven, en met een even radeloze als reflex-
matige relatie met de ratio, wat meer dan 
eens resulteert in de vraag: ‘Wat doe ik 
hier?’ Antwoorden zoals die van Deleuze 
schuiven die vraag aan de kant, lachen het 
probleem weg, of  vallen samen met als filo-
sofie vermomde sciencefiction.

Noten

 1  Gilles Deleuze & Claire Parnet, Dialogues, Paris, 
Flammarion, 1996, p. 7. 

 2  Michael Kimmelman, Francis Bacon, 82, Artist 
of  the Macabre, Dies, in New York Times, 29 april 
1992.

 3  Jacques Rancière, Existe-t-il une esthétique 
deleuzienne?, in: Eric Alliez (red.), Gilles Deleuze. 
Une vie philosophique, Le Plessis-Robinson, 
Institut Synthélabo, 1998, pp. 525-536.

 4  David Rabouin, Jacques Rancière. ‘Deleuze 
accomplit le destin de l’esthétique’, in Magazine 
littéraire, nr. 406, februari 2002, p. 39.

 5  Dirk Lauwaert, Film als organisme. Het botanisch 
materialisme van Deleuze, in De Witte Raaf,  
nr. 119, januari-februari 2006, pp. 14-15.  
De tekst maakt deel uit van een themanummer 
over Gilles Deleuze en de kunsten, en is ook 
opgenomen in de bundel Onrust, Aalst, het 
balanseer, 2011.

 6  Over Deleuzes literatuuropvatting, zie: Jacques 
Rancière, Deleuze, Bartleby et la formule 
littéraire, in: idem, La chair des mots. Politiques de 
l’écriture, Paris, Galilée, 1998, pp. 179-203.

 7  Gilles Deleuze, Bartleby, of  de formule, in Raster, 
nr. 108, 2004, p. 17. Over Deleuze en Bartleby, 
zie ook: Dominiek Hoens, I am not particular. 
Deleuze leest Bartleby, in De Witte Raaf, nr. 119, 
januari-februari 2006, pp. 6-7.

Francis Bacon. Logica van de gewaarwor-
ding en Kritisch en klinisch. Essays over 
literatuur en filosofie (vertaling uit het 
Frans: Walter van der Star; nawoord van 
respectievelijk Sarah Posman en Sjoerd van 
Tuinen) verschenen in maart 2015 bij 
Octavo publicaties, Brederodestraat 73-III, 
1054 VB Amsterdam (020/618.91.81; 
octavopublicaties.nl).

Francis Bacon

Triptych, 1976. Verzameling Roman Abramovic
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ART AFFAIRS
t/m 31/08

SUMMER SHOW: WORKS ON PAPER
Sjoerd Buisman, 
Ewerdt Hilgemann, 
Carel Visser, 
herman de vries

17/09–20/09

AMSTERDAM DRAWING
Carlijn Mens, herman de vries

GALERIE ONRUST 
05/09–10/10

CONFRONTATIONS
Veron Urdarianu

WILLEM BAARS 
PROJECTS
sep–okt 

EXHIBITION FEATURING WORK  
BY JAPANESE ARTISTS
17/09–20/09

AMSTERDAM DRAWING
Emo Verkerk, Morgan Betz,
Ido Vunderink

GALERIE VAN GELDER
verlengd t/m 01/08  
in GvG 

C'EST LA VIE!
Sylvie Fleury

t/m 01/08 
in AP 
curator: Roxanne Hofman 

SILENCE
John M Armleder, Sigurdur Gudmundsson,
Christian Marclay, Yoko Ono, Takako Saito 

04/08–22/08 
in GvG 

AGAIN
Ansuya Blom, Hreinn Fridfinnsson, 
Voebe de Gruyter, Gijs van Lenthe, 
Raphael Langmair, Aditya Mandayam, 
Steel Stillman, Marijke van Warmerdam, 
Louwrien Wijers

05/09–14/10  
in GvG 

FOUNDATIONS AND FLOWERS
Jaap Kroneman 

05/09–14/10 
in AP 
curator: Rieke Vos

Jasper Coppens 

SLEWE GALLERY
12/09–10/10

NEW WORKS
Kees Smits

17/09–20/09

AMSTERDAM DRAWING 

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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GIJS VAN OENEN

Vroeger was het duidelijk hoe de wereld in 
elkaar zat. Staatsmannen regeerden natio-
nale staten en gezaghebbende commentato-
ren voorzagen hun daden van duiding. Zo 
was decennialang in Nederland wekelijks op 
de radio de rubriek ‘De toestand in de wereld’ 
te beluisteren, waarin AVRO-commentator 
G.B.J. Hiltermann met stentorstem in tien 
minuten de luisteraar bijpraatte over de toe-
stand in de wereld; een onwrikbare autori-
teit met een eenduidig standpunt. Wereld en 
autoriteit zijn sindsdien sterk veranderd. De 
wereld is fluïde geworden en de autoriteiten 
pluralistisch. En in de New World Summit 
en de New World Academy van activist-
kunstenaar Jonas Staal komen duiding en 
invloed zelfs van onderop! Summit en 
Academy bieden een ruimte waar de huidi-
ge verworpenen der aarde (om met Frantz 
Fanon te spreken) – zij die door de vigerende 
politieke ordes worden vervolgd, onder-
drukt of  anderszins niet erkend – elkaar en 
zichzelf  kunnen leren hoe ‘de toestand in de 
wereld’ te duiden, en hoe daartegen protest 
aan te tekenen en verzet te plegen. De New 
World Academy is dus onverbloemd partij-
dig: zij kiest partij voor de uitgestotenen en 
gemarginaliseerden, die zij beoogt te scho-
len en daarmee – met een al bijna ouder-
wets woord – te empoweren. In samenkomst, 
bewustwording en duiding kan kunst een 
bemiddelende rol spelen, zo veronderstelt 
Staal, en dat verklaart dat Summit en 
Academy zich ontplooien onder auspiciën 
van kunstinstellingen zoals BAK en het 
Centraal Museum in Utrecht.
 In laatstgenoemde instelling liep onlangs 
de tentoonstelling New World Academy van 
Jonas Staal af. De tentoonstelling bracht ver-
slag uit van vijf  studeersessies die de New 
World Academy in de periode 2013-2015 
organiseerde met evenveel stateloze, politie-
ke organisaties. Het gaat om de Nationale 
Democratische Beweging van de Filippijnen, 
een verzameling linkse en ultralinkse ver-
zetsbewegingen tegen de invloed van de VS 
op de Filippijnse staat; We Are Here, een col-
lectief  van vluchtelingen dat burgerschap 
eist voor al haar leden; de Pirate Parties 
International, die streeft naar ‘leiderloze’ 
politiek; de Nationale Bevrijdingsbeweging 
van Azawad, die een eigen staat opeist bin-
nen het door de Fransen georkestreerde 
Mali; en de Koerdische Vrouwenbeweging, 
die net als de PKK strijdt tegen onderdruk-
king van het Koerdische volk door de Turkse 
staat, maar tegelijk de idee van een ‘eigen 
staat’ ziet als een mannelijke, patriarchale 
constructie en daarom een ‘democratie zon-
der staat’ ofwel ‘democratisch confederalis-
me’ verkiest. In vijf  minipaviljoens vinden 
we documentatie, een video, en kunst die in 
het proces een rol heeft gespeeld; min of  
meer politiek verwante kunst is ook in een 
kleine afzonderlijke zaal bij het binnenko-
men van de tentoonstelling te bewonderen. 

Politiek en uitsluiting

Het officiële adagium van New World 
Academy luidt aldus: ‘New World Academy 
is een educatief  platform dat vertegenwoor-
digers van stateloze, politieke organisaties 
uitnodigt om samen met kunstenaars en 
studenten de rol van kunst in het hart van de 
politieke strijd te verkennen.’1 Deze formule-
ring geeft al aan dat de statelozen en andere 
verworpenen der aarde voor Staal niet een 
toevallig of  bijkomstig probleem van de 
(wereld)politiek vormen. Zij bevinden zich 
‘in het hart van de politieke strijd’. De statelo-
zen, zoals asielzoekers en andere sans-papiers, 
vormen Staals belangrijkste politieke acto-
ren. De vijf  door Staal uitgenodigde organi-
saties zijn niet toevallig alle bewegingen die 
menen dat zij uitgesloten of  gemarginali-
seerd zijn omdat er iets fundamenteels mis is 
met de (wereld)politiek waarmee zij te maken 
hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verzet 
tegen ‘imperialisme’ of  tegen autoritaire 
regeringsvormen, maar ook om een strijd 
over de voorwaarden om aan politiek te kun-
nen doen, zoals het recht op burgerschap.

Uitgangspunt voor Staal is dan ook dat poli-
tiek uitsluiting impliceert. En inderdaad, het 
denken over en de praktijk van politiek zijn al 
vanaf  de oude Grieken een kwestie geweest 
van insluiting en uitsluiting. Anders dan bij-
voorbeeld het biologisch bepaalde stamver-
band moet een politieke gemeenschap zich-
zelf  kunnen bepalen en daarbij behoort 
zowel feitelijk als normatief  de mogelijkheid 
om te beslissen wie deel uitmaakt van de 
staat en wie niet. Maar ook tussen de leden 
onderling bestaan bepaalde vaste verhoudin-
gen. Het oprichten en in stand houden van 
een politieke gemeenschap impliceert voor de 
Grieken een orde waarin sommigen als vol-
waardige burgers, anderen (vrouwen, kinde-
ren, metoiken) als onvolwaardigen en weer 
anderen als slaven worden aanzien. Plato 
bijvoorbeeld vindt dit zowel een noodzaak als 
een kwestie van rechtvaardigheid. 

Staals engagement geldt evenwel bepaalde 
vormen van uitsluiting die specifiek zijn 
voor de moderne of  actuele tijd. Deze vor-
men van exclusie zijn de uitkomst van een 
lange geschiedenis van wereldlijke en religi-
euze rijken en vorstendommen, die coalities 
vormden en oorlogen voerden. In de negen-
tiende eeuw transformeerden deze tot een 
systeem van nationale staten, waartussen 
opnieuw coalities werden gevormd en oor-
logen uitbraken. De twintigste eeuw voegde 
daar nog twee wereldoorlogen aan toe. Een 
als het ware onbedoeld gevolg daarvan is 
het ontstaan van de categorie van de vluch-
teling of  stateloze – degene die in de door de 
oorlogen verschoven geopolitieke machts-
balans buiten de boot valt. Die heeft, vol-
gens de Conventie van Genève, het recht om 
bij een gemeenschap te horen – het ‘recht 
om rechten te hebben’, zoals Hannah 

Arendt, zelf  lange tijd stateloos, het treffend 
uitdrukte. Dat is dus het paradoxale recht 
om toegang te krijgen tot een gemeenschap 
die zelf  beslist over insluiting en uitsluiting.
 Achter deze door de Koude Oorlog geïn-
spireerde pleister op de wonde van oorlog en 
imperialisme ligt al lange tijd een heel scala 
van steden, volkeren, etniciteiten, stam-
men, religies, talen, regio’s en andere ‘iden-
titeiten’ die zich niet thuis voelen in het 
staatsverband waarin ze terecht zijn geko-
men, of  die juist verscheurd zijn geraakt 
tussen meerdere staatsverbanden. Aan deze 
vormen van uitsluiting heeft de veiligheids-
neurose die sinds 9/11 de globale politieke 
strategieën aanstuurt, een nieuwe dimensie 
toegevoegd die resulteert in een nieuwe 
vorm van uitsluiting. Diegenen die daarte-
gen de strijd aangaan, namelijk tegen het 
westers imperialisme en kapitalisme dat 
men erachter vermoedt, vallen nu al snel 
onder de noemer ‘terroristen’. New World 
Summit en New World Academy zijn een 
reactie op deze ontwikkeling. Aan diegenen 
die op lokaal niveau tegen de nieuwe, als 
uitsluitend ervaren staatsordes strijden, 
geven zij een ‘recht op parlement’, om 
Arendt te parafraseren, en een mogelijkheid 
tot scholing. 

‘Democratisme’

Je zou kunnen zeggen dat dit bij uitstek een 
voorbeeld is van geëngageerde kunst – een 
vorm van expressie en handelen waarin 
kunst en politiek niet duidelijk van elkaar te 
scheiden zijn. En zoals het geëngageerde 
kunst betaamt, leidt dit tot verdeelde gelede-
ren. In een veelbesproken beschouwing in 
NRC Handelsblad noemt criticus Hans den 
Hartog Jager Staals opvatting over kunst en 
politiek zowel in politiek als in artistiek 
opzicht marginaal en dus irrelevant. Zulke 
geëngageerde kunstenaars zijn eigenlijk 
romantici, meent hij, voor wie kunst voort-
komt uit subjectiviteit, en die daardoor tot 
buitenmaatschappelijke eenlingen worden: 
wereldvreemd en zonder invloed.2 Dat is 
een vreemd argument: voor alle kunst en 
kunstenaars in de moderne tijd, ongeveer 
sinds de Franse revolutie dus, geldt dat zij 
dat element van subjectiviteit in zich dra-
gen. Kunst en kunstenaar krijgen een ‘vrije 
rol’: zij zijn niet meer gebonden aan de 
representatie en rechtvaardiging van vaste 
hiërarchische verhoudingen; die verhou-
dingen bestaan immers niet meer. In geen 
enkel opzicht staat dit gegeven van subjecti-
viteit in een noodzakelijk verband met het 
verlangen om eenling te zijn of  buiten de 
samenleving te staan. Het is wel een moge-
lijkheid die door de moderne conditie van 
het kunstenaarschap wordt geopend; een 
mogelijkheid die onder meer door de 
Romantiek is verkend.
 Dit is temeer van belang omdat de kunst 
waar Staal zich mee engageert in de jaren 
zestig en zeventig van de twintigste eeuw 
een ‘interactieve wending’ heeft ondergaan, 
die een nieuwe kadrering in de vrije subjec-
tiviteit van de kunstenaar aanbrengt. Dat 
zien we in de interactieve kunst, die de toe-
schouwer betrekt bij het kunstwerk en de 
‘verwerkelijking’ daarvan. Tegelijk worden 
ook maatschappelijke instituties interactief: 
instituties komen in dienst te staan van de 
burger, en de burger wordt op zijn beurt 
actief  in het verwerkelijken van de maat-
schappelijke doelstellingen die de instituties 
uitdragen.3

 Door een historische samenloop van 
omstandigheden wordt deze opkomende 
interactiviteit ervaren als ‘links’: participatie 
en inspraak staan ten dienste van het linkse 
project van welzijn en emancipatie. Maar de 
mondige, participerende burger wordt al in 
de jaren tachtig, met de opkomst van het 
liberalisme, net zo goed ‘rechts’. Op indivi-
dueel niveau transformeert de voormalige 
linkse andragoloog tot rechtse organisatie-
adviseur; op maatschappelijk niveau wordt 
sociaal welzijn omgekat tot ‘human resour-
ce’; in de politiek wordt linkse individuele 
ontplooiing herbenoemd als liberale zelfred-
zaamheid. Politiek wordt zo steeds minder 
een kwestie van ‘links’ en ‘rechts’, en meer 

zichten op de tentoonstelling ‘New World Academy’ van Jonas Staal in Centraal Museum Utrecht  
(10 april – 21 juni 2015). Foto’s: Liset van der Laan

Kunst als politieke verlosser
Over de New World Academy van Jonas Staal
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een kwestie van zelfredzame individuen 
tegen de achtergrond van ‘bestuur’ – of  in 
termen van de filosoof  Michel Foucault: 
gouvernementaliteit. Met die term duidde 
Foucault een ontwikkeling aan waarbij bur-
gers steeds meer instrumenten van bestuur 
worden. De cultuursocioloog Christopher 
Lasch omschreef  dezelfde ontwikkeling 
eind jaren zeventig als ‘een cultuur van 
narcisme’, waarbij burgers de maatschap-
pelijke instituties verantwoordelijk gaan 
stellen voor de vervulling van hun private 
eisen en verlangens.
 Vanaf  de paarse jaren negentig is – in 
ieder geval een deel van de – kunst ook een 
rol gaan spelen in dit nieuwe paradigma. 
Om de interactieve mix van bestuurders, 
uitvoerders (bijvoorbeeld in de woning-
bouw), instituties en particulieren niet vast 
te laten lopen in hun onderhandelingshuis-
houding, wordt een kunstenaar toegevoegd 
aan de mix. Die kunstenaar staat – anders 
dan Den Hartog Jager suggereert – juist 
midden in het veld van samenleving en 
bestuur. Of  zijn toevoeging ‘links’ is, staat te 
bezien. Het gaat in de eerste plaats om een 
bijdrage van de kunst aan het project om de 
samenleving en haar instituties aan te laten 
sluiten bij de wensen en eisen van de mon-
dige burger.
 Staal zelf  noemt dit bestuursproject met 
een niet heel gelukkige term ‘democratisme’ 
– volgens hem een woord dat ooit door een 
Japanse vertaler noodgedwongen bedacht 
werd toen er geen Japans equivalent van 
‘democracy’ bleek te bestaan.4 Maar het 
inzicht dat democratie een vorm van ideolo-
gie is bestaat al veel langer, ook in het 
Westen zelf; democratie is net zozeer als bij-
voorbeeld liberalisme, socialisme en natio-
nalisme een van de ‘ismes’ die ontstonden 
toen de moderne westerse wereld ergens 
begin negentiende eeuw afscheid nam van 
de idee dat wereld en samenleving een een-
heid kenden die op metafysisch, transcen-
dent niveau zou zijn gegarandeerd. Het is 
adequater om te zeggen dat ‘democratisme’ 
de vorm is die democratie aanneemt wan-
neer die wordt geannexeerd door het inter-
actieve bestuursproject. Kunst is volgens 
Staal tegenwoordig weinig meer dan het 
propagandamiddel van dit project.

De ‘uitlijving’ van de kunst 

Als kunst en wetenschap inderdaad zijn 
ingelijfd in het interactieve bestuursproject, 
dan is de vraag hoe je die weer kunt ‘uitlij-
ven’. Een goede vraag voor curatoren, 
museumdirecteuren en wetenschappers, en 
hierop gaat Staal in zijn essay Post-
propaganda uitgebreid in. Maar wat Staal 
primair bezighoudt, is de complementaire 
vraag hoe je kunst kunt gebruiken als mid-
del, of  medium, om de inlijvende structuren 
en vormen van de dominante politieke orde 
open te breken. In dat opzicht – maar mis-
schien alleen daarin – is hij geïnteresseerd in 
kunst in de meer traditionele zin, namelijk 
als producent van ‘nieuwe, onverwachte 
beelden, inzichten, ideeën en emoties waar-
voor binnen de overige maatschappelijke 
modellen geen plaats is’.5 Het over lands-
grenzen heen samenbrengen van statelozen 
in een parlement of  academie kan zeker 
onder die formulering worden begrepen.
 De volgende vraag is wat er dan in parle-
ment of  academie wordt geleerd en ontwik-
keld. De tentoonstelling in het Centraal 
Museum maakt ons daarover niet veel wij-
zer; de schaarse documentatie kunnen we 
net zo goed of  beter thuis vanachter de 
computer raadplegen, en de kunstwerken 
die het geheel omlijsten voegen heel weinig 
toe. Een antwoord is eerder te vinden in de 
vijf  readers die bij de vijf  onderwerpen/
groepen zijn verschenen, en samen zo’n 
800 pagina’s tellen – een lengte die zowel 
academisch als parlementair passend 
genoemd kan worden. Ik had niet de gele-
genheid om alle readers door te lezen – wie 
heeft dat wel, vraag je je af  – maar in 
Reader#5: Stateless Democracy blijkt het 
politieke antwoord te bestaan uit het ‘demo-
cratisch confederalisme’ van PKK-oprichter 
Abdullah Öcalan. Dit is democratisch zelf-
bestuur ‘zonder staat’. Öcalan ziet de natie-
staat als wezenlijk militair en patriarchaal.6 
Eigenlijk verwijzen deze beide karakterise-
ringen naar de tendens die volgens Öcalan 
natiestaten kenmerkt om het waardevolle 
republikeinse principe van weerbaarheid en 
self-reliance in te vullen naar het model van 
het autoritaire gezin, met het leger als patri-

arch. Voor Turkije is dat nog niet zo’n slech-
te typering. Deels evenmin voor de 
Verenigde Staten trouwens – die overigens 
destijds ook bijna confederaal waren opge-
zet, in plaats van federaal – maar tegelijker-
tijd bestaan uitgerekend daar allerlei gewa-
pende rechts-radicale groeperingen die juist 
vanwege principes van weerbaarheid en 
self-reliance net als Öcalan iedere staatsbe-
moeienis voor fascistisch verklaren. 
 Zulke groeperingen zijn dan weer niet uit-
genodigd om deel te nemen aan de New 
World Academy – ik weet eigenlijk niet of  zij 
ook op Obama’s no-fly lists staan. Betekent 
het weren van expliciet rechtse organisaties 
– zoals de Amerikaanse rechts-radicalen – 
dat Staals project links is? Niet noodzakelijk, 
zou je zeggen als je kijkt naar het ‘sociaal 
contract’, afgedrukt in Reader#5, dat de 
PKK ten grondslag heeft gelegd aan de drie 
kantons van het Rojava-gebied (West-
Koerdistan, vanuit Koerdisch perspectief). 
De rousseauiaans-republikeinse uitgangs-
punten daarvan, ontleend aan het gedach-
tegoed van Öcalan en de Amerikaanse eco-
loog en anarchist Murray Bookchin, zijn 
niet speciaal links te noemen. En waarom 
zou dat ook per se moeten? Bemoeienis van 
kunst met politiek is prikkelender en waar-
devoller wanneer die ideologisch niet een-
duidig is.7

Niet links of  rechts

Maar kunst lijkt ook voor Staal zélf  niet 
links of  rechts. Het maakt hem niet zozeer 
uit wat kunst is en of  die een eigen rol heeft. 
Voorbij die vraag – in Staals termen ‘post-
propaganda’ – zoekt hij naar ‘interpretatie-
mogelijkheden’ van de kunstenaar in ‘de 
allianties die hij aangaat met de politiek’.8 
Voor Staal is kunst een metoniem voor het 
ruimtelijke of  ideologische arrangement 
dat burgers helpt hun onderlinge verhou-
dingen vorm te geven. Zoals voor Socrates 
filosofie een verloskundige functie had – het 
articuleren van impliciete kennis – zo heeft 
kunst voor Staal de vergelijkbare functie om 
nieuwe politieke vormen ter wereld te hel-
pen brengen. De weerstand tegen zulke 
nieuwe vormen komt naar zijn opvatting bij 

uitstek van ‘de staat’, wat zo een al te gene-
rieke verzamelnaam wordt voor alle discipli-
nerende en beperkende machten. In zijn 
tekst Post-propaganda uit 2009 betoogt Staal 
dat het democratisme eist dat kunst zich 
bekommert om het morele welzijn van de 
staat en daarom net als het nazisme destijds 
bepaalde regime-onvriendelijke kunst uit-
sluit als entartet.9 Hij toont een niet erg ori-
ginele voorkeur om elke veronderstelde 
totalitaire – democratistische – tendens toe 
te schrijven aan ‘de staat’. Te pas en te onpas 
lezen we over ‘het geweld van de staat’, of  
‘de cyclus van geweld inherent aan de idee 
van de staat zelf ’.10 Tegelijk wekt dit reto-
risch de indruk dat er ‘los van’ de staat geen 
of  minder geweld is. Verzet tegen de staat is 
goed, en sterker nog: echte democratie – 
geen democratisme dus – is staatloos. ‘De 
staat’ wordt zo tot een boeman die een meer 
gedifferentieerde analyse van de dialectiek 
van politiek, kapitalisme en samenleving in 
de weg staat.
 Deelnemers aan de New World Summit 
en de New World Academy hebben onge-
twijfeld allen te lijden onder uitsluiting, ver-
volging of  uitstoting door een staat. Dat is 
wat ze samenbrengt. Maar rechtvaardigt 
dat de conclusie dat een goede politieke orde 
staatloos is – of  zelfs maar kan zijn? Soms 
lijkt dat een goed idee, zoals in het geval van 
het democratisch confederalisme van 
Öcalan, dat in de drie Rojava-kantons in de 
praktijk wordt gebracht. David Graeber, de 
sympathieke huisanarchist van de London 
School of  Economics, was tien dagen in 
Cizîre, een van de drie Rojava-kantons, en 
verzekert in Reader#5 dat daar inderdaad 
democratisch zelfbestuur heerst, onder 
moeilijke omstandigheden, en beslist geen 
autoritair stalinisme, zoals veel anarchisten 
uit onwetendheid of  onmin beweren.11 
Prima, maar daarom is de afwezigheid van 
een staat nog niet het medicijn voor alle 
politieke kwalen.
 Het democratisch confederalisme lijkt 
ook onderschreven te worden door Staal 
zelf, maar toch kan het niet de bedoeling 
zijn van de New World Academy om andere 
deelnemers, in andere situaties op andere 
plekken ter wereld, met deze visie te laten 
instemmen. De Piratenpartij houdt er bij-

voorbeeld ook andere opvattingen op na. 
Als Staal tegen hun woordvoerder Dirk Poot 
zegt: ‘Een piraat is stateloos – beschouw je 
de Piratenpartij ook als een stateloze poli-
tieke beweging?’, dan antwoordt deze: 
‘Interessant, maar wij zijn niet noodzakelijk 
een stateloze beweging, eerder een interna-
tionale – de multinationals die wij bestrij-
den, die zijn stateloos.’ Verder zijn de piraten 
dan weer voorstander van ‘vloeibare demo-
cratie’, dat wil zeggen een soort continu 
volksreferendum via internet. ‘De enige 
reden waarom we een representatieve 
democratie hebben, ligt in technische 
beperkingen.’12 Waarom nog een postkoets 
als je ook e-mail hebt? Deze technologische 
drive lijkt me weer niet wat er in Rojava 
aanwezig of  nodig is. En in een lezing voor 
de ‘2012 New World Summit’ in Leiden 
zegt Staal zelf  ook met zoveel woorden dat 
de deelnemers aan de Summit ‘over het 
breedst mogelijke ideologische spectrum 
verspreid zijn’ en soms zelfs ‘elkaar meer 
bevechten dan de overheden die hen op de 
zwarte lijst hebben gezet’.
 Wat alle bewegingen allicht wél nodig 
hebben, is iets of  iemand die het zich losma-
ken van een staat en het zoeken naar een 
nieuwe, geschikte vorm van politiek zelfbe-
stuur mogelijk maakt door voor de tussentijd 
– tussen oude en nieuwe staat – een stimule-
rend decor in te richten. Zo’n rol voor de 
kunst is ook vervat in de omschrijving die de 
Filippijnse activisten geven aan de activiteit 
van de kunstenaar als ‘cultureel werker’: 
een educator, agitator en organisator die het 
symbolische universum van de niet-erkende 
staat ten tonele voert [enacts and performs].13 
Dat lijkt me de eigenlijke rol van Staal. 
Politiek ‘radicaal’ is die rol niet, want ze 
wordt vooral binnen de kaders van kunstin-
stellingen vertolkt en kunst kan in principe 
een waaier aan politieke doelen dienen. 
Maar zij is wel principieel dienstbaar aan de 
strijd van de statelozen, en dat is naar mijn 
idee de enige rol die Staal werkelijk ambieert.

Noten

 1  Zo stond het op de hand-outs bij de 
tentoonstelling in het Centraal Museum.

 2  In NRC Handelsblad van 18 september 2014.
 3  Zie verder over deze materie: Gijs van Oenen, 

Nu even niet! Over de interpassieve samenleving, 
Amsterdam, Van Gennep, 2011, p. 80 e.v.

 4  Zie bijvoorbeeld: Jonas Staal, Post-propaganda, 
Amsterdam, Fonds KKVB, 2009, p. 69.

 5  De definitie die door Den Hartog Jager wordt 
gegeven.

 6  Reader #5: Stateless Democracy, Utrecht, BAK 
Utrecht, 2015, pp. 18, 102.

 7  Opnieuw een observatie van Den Hartog Jager 
in het geciteerde artikel uit NRC Handelsblad, 
op. cit. (noot 2).

 8  Staal, op. cit. (noot 4), p. 84. 
 9  Ibid., pp. 69-73
 10  Jonas Staal, To Make a World, part II: The art of  

making a state, in E-flux journal #60, december 
2014, p. 12.

 11  ‘No. This is a genuine revolution.’ David Graeber 
interviewed by Pinar Ögünç, in Reader #5: 
Stateless Democracy, pp. 195-208.

 12  Reader #3: Leaderless politics, Utrecht, BAK 
Utrecht, 2013, p. 134.

 13  Reader #1: Towards a people’s culture, Utrecht, 
BAK Utrecht 2013, p. 16.

Jonas Staal, New World Academy, 10 april 
– 21 juni 2015, Agnietenstraat 1, 3512 XA 
Utrecht (030/236.23.62; centraalmuseum.
nl).

zichten op de tentoonstelling ‘New World Academy’ van Jonas Staal in Centraal Museum Utrecht  
(10 april – 21 juni 2015). Foto’s: Liset van der Laan
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

Galerie gesloten: 25/07–10/08

• 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

 Bovenzaal:
Kees de Goede (schilderijen)
Ton Kraayeveld (schilderijen)
Jean-Marc Spaans (foto’s)
Marjan Teeuwen (foto’s) 
 20/06–22/08 

 Bovenzaal:
Auke de Vries, beelden (in het 
kader van de toekenning van 
de Wilhelminaring) 
 29/08–30/09

  

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

•  Highway 
Momu & No Es
 05/09–04/10

• Conversation Piece  
 met Jan Hoek
 01/10

  

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

• A Burning Bag as a  
 Smoke-Grey Lotus
Gareth Moore
 05/07–20/09

Ondertussen: Tanja Engelberts
 04/07–06/09

OpZicht: Raphael Langmair
 10/06–27/07

OpZicht: Sonja Volmer
 30/07–15/09

  

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

Gedurende de zomerstop 
op afspraak.

• Drawing Festival
Stephan van den Burg, Paul 
Nassenstein, Sigrid Woudenberg
 Opening: 05/09
 05/09–04/10

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

• The Observer Effect 
Jason File, Waalko Dingemans, 
Zehra Arslan, Lewis Davidson, Naomi 
Fitzsimmons, Libby Ireland, Marijn 
Ottenhof
 Curatoren: Jason File & Waalko Dingemans 
 Opening: 17/07; Re-opening: 31/07 
 17/07–15/08

• Sylvain Mazas: Polimatics
(Muur)project Polimatics van Sylvain 
Mazas (FR), illustrator-in-residence,
wiskundige problemen met actueel
(politiek) thema
 21/08–26/09

• MUSEUMnacht-programma
Sylvain Mazas – Polimatics;  
Oerknal!-ensemble;  
Andries Micke – The Atlantik Lightwall
 05/09

  

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

• I won’t have the luxury of 
 seeing scenes like this  
 much longer
Paul Beumer
 t/m 25/07 

• Joseph Montgomery
 12/09–31/10

• Amsterdam Drawing 2015
Paul Beumer, Sybren Renema
 17/09–20/09

• Unseen 2015
Lennart Lahuis, Alexandre Lavet, 
Pieter Paul Pothoven, Sybren 
Renema 
 18/09–20/09

  

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

• Home & Away #7
The Plunge
 25/07

• Home & Away #8
The Longing
 15/08

• Volkspaleis 2015
Patrick Bernatchez – Lost in Time
 05/09 Grote Kerk Den Haag
 Museumnacht 15:00–06:00

• Patrick Bernatchez
 05/09–26/09

• Home & Away #9
The Climb
 10/09–12/09

Home & Away is a thematic program 
series, which travels from West Den 
Haag to cities such as Perth, and Sao 
Paulo, to think about what it is to be 
away, or stay at home through the work 
of artists, musicians, poets, translators, 
academics, and performers.

  

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

In juli en augustus is de galerie 
alleen op afspraak geopend

• Diary of a sailor
Simon Schrikker
 Opening: 06/09, 16:00

• Paris perspectives
Jan Dibbets
 Opening: 06/09, 16:00

• Amsterdam Drawing 2015
Solo presentation Raquel Maulwurf
 17/09–20/09

  

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

• RUN RUN RUN
Elsbeth Ciesluk (Installatie)
 t/m 26/07  
 daarna op afspraak t/m 23/08

• Jan Brokof (tekeningen, houtdrukken)
 30/08–27/09

• Amsterdam Drawing 2015
Martin Assig, Robine Clignett,
Stan Klamer, Justin Wijers
 17/09–20/09
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KEES KEIJER

Schilderijen van de Haagse School hebben 
altijd een zekere populariteit gehad en zijn 
veelvuldig te zien in vaste opstellingen van 
diverse Nederlandse musea. Als deze groep 
negentiende-eeuwse schilders in een aparte 
tentoonstelling wordt getoond, vervult het 
Gemeentemuseum Den Haag daarin om 
voor de hand liggende redenen een voor-
trekkersrol.
 Algemeen wordt aangenomen dat de 
term Haagse School geïntroduceerd werd 
door Jacques van Santen Kolff, die in 1875 
een artikel schreef  in het tijdschrift De 
Banier. De criticus signaleerde een ‘nieuwe, 
ultra-radicale beweging in de schilder-
kunst’. Omdat deze van Den Haag uitging, 
sprak hij van een ‘Haagsche School’. Het 
ging volgens Van Santen Kolff  om een 
beweging die zich vooral onderscheidt door 
een tonaal kleurenpalet, door het ontbre-
ken van kleur: ‘Met hen is de regering van 
het grijs aangebroken’. Die nadruk op het 
gedempte kleurenpalet is daarna vaak aan-
gehaald als een typisch kenmerk van de 
Haagse School. In De Hollandsche schilder-
kunst in de negentiende eeuw uit 1903 citeert 
G.H. Marius een beroemde brief  van de 
schilder Gerard Bilders, die in 1860 schreef: 
‘Ik zoek een toon, dien wij gekleurd grijs 
noemen, dat is alle kleuren, hoe sterk ook, 
zoodanig tot een geheel gebracht, dat ze den 
indruk geven van een geurig, warm grijs.’ 
 De brief  van Bilders werd daarna nog 
vaak ingeroepen om het ‘grijs’ van de 
Haagse School tot hoofdkenmerk te verkla-
ren. Zo ook in de eerste paragraaf  van de 
catalogus uit 1965, die verscheen bij de eer-
ste grote Haagse-Schooltentoonstelling na 
de Tweede Wereldoorlog. Het boek, geschre-
ven door de toenmalige directeur van het 
Gemeentemuseum, Jos. de Gruyter, gold 
lang als een standaardwerk over deze stro-
ming. Verreweg het grootste deel van de 
catalogus is gewijd aan monografische 
stukken over de afzonderlijke kunstenaars, 
met lange artikelen over kopstukken als 
Bosboom, Israëls, Roelofs, Weissenbruch, 
Mauve en de gebroeders Maris, en wat kor-
tere stukken die ingaan op de individuele 
prestaties van minder bekende schilders. In 
de catalogus wordt ook opgemerkt dat som-
mige schilders, zoals Jozef  Israëls, een apar-
te positie innamen – wat impliciet wijst op 
een zeker ongemak met het nogal monoli-
thische kunsthistorische begrip ‘Haagse 
school’.
 In 1983 organiseerde het Gemeente-
museum opnieuw een grote tentoonstel-
ling, die ook naar het Grand Palais in Parijs 
en de Royal Academy in Londen reisde. In 
de catalogus is weer veel plaats ingeruimd 
voor biografieën van afzonderlijke kunste-
naars, met entries over de getoonde kunst-
werken. In een aantal essays worden ver-
schillende aspecten van de Haagse School 
belicht. Wat vooral opvalt is de wetenschap-
pelijke aanpak die destijds werd gehanteerd. 
De entries zijn goed gedocumenteerd, met 
herkomstgegevens, de tentoonstellingsge-
schiedenis en literatuurverwijzingen voor 
elk schilderij. Opvallend is dat Ronald de 
Leeuw de waardering van de afzonderlijke 
kunstenaars bespreekt en stelt dat het 
imago van de Haagse School als een groep 
landschapschilders niet klopt. Gevolg van 
dat imago was volgens De Leeuw dat Jozef  
Israëls ten onrechte als een grote uitzonde-
ring werd gekenschetst. Dat heeft de exposi-
tie in 1983 willen compenseren door – aan-
sluitend bij Israëls’ werk – meer schilders 
van vissersvrouwen in interieurs op te 
nemen, zoals Artz, Blommers en Neuhuys. 
Men was zich ervan bewust dat het begrip 
Haagse School eigenlijk twee verschillende 
schilderkunstige benaderingen samen-
bracht, en wilde beide groepen op de ten-
toonstelling vertegenwoordigd zien.
 Nu is onder de overkoepelende titel Holland 
op zijn mooist opnieuw een tentoonstelling 
over de Haagse School te zien. Dit keer vindt 
ze niet alleen plaats in het Gemeente-
museum, maar ook in het Dordrechts 
Museum. In de tentoonstelling in Dordrecht, 
Holland op z’n mooist – Het voorjaar van de 
Haagse School, ligt het accent op de vroege 
Haagse School, op haar wortels in de roman-
tische schilderkunst en de School van 

Barbizon, terwijl de tentoonstelling in Den 
Haag de volle wasdom en latere ontwikke-
ling van de Haagse School in beeld brengt. 
Bovendien is er nog een derde organisator: 
Natuurmonumenten heeft in aanvulling op 
de tentoonstelling een buitenprogramma 
opgezet met excursies, wande lingen, fiets-
tochten en rondvaarten door het landschap 
dat de schilders van de Haagse School heb-
ben vastgelegd.

Dordrecht: het voorjaar van de Haagse 
School

De titel Holland op z’n mooist is typisch van 
het soort dat tegenwoordig wordt bedacht 
door pr-afdelingen van musea. Hij lijkt ook te 
appelleren aan de hedendaagse comeback 
van het nationalisme, net als Ik hou van 
Holland, het overzicht van de Nederlandse 
kunst na 1945 in Stedelijk Museum 
Schiedam. Die populistische titel is des te 
onbegrijpelijker als je de internationale con-
text in acht neemt waarbinnen de kunste-
naars opereerden. De eerste zaal van de ten-
toonstelling in Dordrecht is juist zo 
verrassend omdat ze zo on-Hollands is. Het 
werk van Jozef  Israëls en Ary Scheffer staat 
er centraal. Scheffer werd weliswaar geboren 
in Nederland, maar maakte carrière in Parijs 
en liet zich in 1850 tot Fransman naturalise-
ren. Aangetrokken door zijn succes trok 
Jozef  Israëls in 1845 naar Parijs. De tentoon-
stelling toont onder meer twee taferelen van 
Israëls met mijmerende vrouwen aan het 
water. Een ervan – Mijmering uit 1850 – 
blijkt een licht gewijzigde en gepolijste versie 
op groot formaat te zijn van Meisje in tranen 
aan de oever van de zee (ca. 1837), een klein 
doek van Ary Scheffer dat vlak ernaast wordt 
gepresenteerd. Het tweede werk, Dromen 
(Dolce far niente) uit 1860 – een meisje dat in 
het gras ligt met de zee op de achtergrond – 
toont aan dat Scheffers motief  van een pein-
zende jonge vrouw langs de waterkant een 
blijvende indruk op Israëls naliet, ook nadat 
hij zich onder meer door contacten met kun-
stenaars uit Düsseldorf  op schilderijen van 
het vissersleven had toegelegd. Even revele-
rend in deze zaal is de rol die Ary Scheffer 
speelde bij de promotie van de plein-airschil-
derkunst. Terwijl de schilderijen van de 
‘plein-airist’ Théodore Rousseau werden 
afgewezen door de jury van de Salon, blijkt 
Scheffer zijn werk te hebben aangeprezen bij 
belangrijke verzamelaars en toonde hij werk 
van Rousseau en andere Barbizonschilders 
in zijn riante atelier. In de zaal worden niet 
alleen werken van Rousseau en Paul Huet 
gepresenteerd, maar hangt ook een klein, los 
geschilderd landschapje van Scheffer zelf. De 
gearriveerde schilder van gladde salonstuk-
ken blijkt ook – zij het haast clandestien – het 
‘pleinairisme’ te hebben beoefend!
 De eerste zaal stipt meteen twee thema’s 
aan die in de tentoonstelling verder worden 
uitgewerkt: enerzijds wordt de ontwikkeling 
van het werk van Jozef  Israëls en andere 
‘figuurschilders’ getoond; anderzijds wordt 
duidelijk gemaakt hoe Nederlandse kunste-

naars zich in navolging van de Franse plein-
airschilders op het schilderen in openlucht 
gingen toeleggen. De tweede zaal combi-
neert schilderijen van de Franse schilders 
van de ‘School van Barbizon’ met werk van 
Roelofs, die in navolging van Rousseau en 
Huet naar Fontainebleau trok om het onge-
cultiveerde landschap vast te leggen. Als 
contrast worden enkele minder schetsmati-
ge, romantische schilderijen getoond. 
Tegelijk is een van de vier wanden voorbe-
houden aan figuurstukken van Jozef  Israëls, 
Gustave Courbet en Alexandre Gabriel 
Decamps. De term Haagse School bestaat 
nog niet eens, maar hier worden al de twee 
opvattingen getoond die later onder één 
noemer worden geschaard. De derde zaal 
illustreert hoe schilders als Roelofs, Bilders, 
Mauve, Gabriël en de drie gebroeders Maris 
in Nederland een vergelijkbare ongereptheid 
aantroffen als Roelofs en zijn Franse colle-
ga’s in de bossen van Fontainebleau. 
Aanvankelijk gingen ze ’s zomers in 
Oosterbeek en plein air schilderen; later zoch-
ten ze vooral het kunstmatige, vlakke land-
schap van Noord- en Zuid-Holland op. In de 
vierde zaal wordt de iconografie van vissers 
van boeren in het werk van Israëls en zijn 
volgelingen toegelicht. Aan het einde van 
het schilderijenparcours wordt de tentoon-
stelling in twee zalen ‘uitgesplitst’. Links zien 
we hoe schilders als Weissenbruch, Gabriëls, 
Roelofs en de gebroeders Maris elke vorm 
van narratieve en figuratieve landschappen 
van zich afschudden om zich over te geven 
aan het ‘pure’ landschap, waarbij Jan 
Hendrik Weissenbruch een leidende rol toe-
bedeeld krijgt. Rechts wordt de verdere ont-
wikkeling van Israëls en de figuurschilders 
toegelicht. Laatstgenoemde concentreerde 
zich aanvankelijk op het harde leven van 
boeren en vissers – een iconografie die hij 
vooral van Millet en Courbet had afgekeken 
– maar bekijkt het leven van vissers en boe-
ren na verloop van tijd letterlijk en figuurlijk 
steeds meer van een zonnige kant. Armoede 
en dood, op vroege schilderijen van Israëls 
alomtegenwoordig, maakten ook bij ande-
ren meer en meer plaats voor huiselijk geluk. 
Huilende weduwen op het strand werden 
verruild voor spelende kinderen, het trieste 
lot van werkpaarden wijkt voor zonnige rit-
jes te paard. De tentoonstelling vervolgt met 
een ruimte met de geschenken van Arti et 
Amicitiae en Pulchri Studio aan het 
Koninklijk Huis, gemaakt door tientallen 
schilders uit de tijd van de Haagse School, en 
een zaal met voornamelijk werken op papier.

Opvallend is de ontwikkeling die de relatie 
tussen Israëls en de figuurschilders ener-
zijds, en de plein-airschilders anderzijds in 
de tentoonstelling doormaakt. Terwijl 
Israëls in de eerste zaal als aartsvader van 
de Haagse School wordt opgevoerd, drijven 
figuurschilders en plein-airschilders in de 
loop van de tentoonstelling steeds meer uit 
elkaar, tot ze aan het einde van het schilde-
rijenparcours in aparte ruimtes worden 
getoond. Deze scheiding wordt ook expliciet 
gemaakt in de zaaltekst van de laatste zaal 

met figuurstukken: ‘Het landschappelijke 
kreeg steeds vaker de voorkeur boven de 
afbeelding van het landelijke leven. […] 
Toch bleven genrestukken tot laat in de 
19de eeuw op het repertoire van de Haagse 
School.’ Terwijl deze zaal louter composities 
met figuren toont, is op de kleine doeken in 
de linkerzaal inderdaad geen enkele figuur 
meer te bekennen. De tegenstelling is zo fla-
grant dat je je afvraagt of  het nog zin heeft 
om – zoals in geciteerde zaaltekst nog steeds 
gebeurt – zich aan het idee van een ‘Haagse 
School’ met plein-airschilders én een figuur-
schilder als Israëls vast te klampen.

Den Haag: Landschap en 
natuurbeleving

Het lijkt wel alsof  de tentoonstelling in Den 
Haag die kwestie beslecht heeft. Van Jozef  
Israëls zijn hier immers nog amper twee 
schilderijen te zien, ondanks het feit dat de 
kunstenaar nog tot 1911 leefde en werkte. 
In 1983 werd nog een noodgreep gedaan 
om Israëls als volwaardig exponent binnen 
de Haagse School te houden, door enkele 
van zijn navolgers in de tentoonstelling op 
te nemen. Ook de tentoonstelling in 
Dordrecht lijkt dat nog te doen. Daarentegen 
wordt in Den Haag gesuggereerd dat Israëls, 
van oudsher een van de belangrijkste figu-
ren van de Haagse School en in de negen-
tiende eeuw een kunstenaar met een 
onaantastbare statuur, er niet bijhoort. Ook 
een figuur als Johannes Bosboom wordt 
genegeerd, op twee kleine aquarellen na. 
Bosboom schilderde voornamelijk stadsge-
zichten en vooral kerkinterieurs. Zijn positie 
in de Haagse School is van oudsher onom-
streden. In de catalogus van een Haagse-
Schooltentoonstelling uit 1988 (Gemeente-
museum Den Haag en Kunsthalle 
Mannheim) werd nog gesteld dat zijn schil-
derijen weliswaar doen denken aan de 
Hollandse schilderkunst uit de Gouden 
Eeuw, maar dat ‘zijn vrije en losse schilder-
wijze paste bij de opvattingen van de schil-
ders van de Haagse School.’ Dat laatste 
blijkt thans niet meer te volstaan.
 De keuze om Israëls en Bosboom uit de 
Haagse school te zetten, past bij de algeme-
ne aanpak van de tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum. Het kunsthistorische 
verhaal over het ontstaan van de Haagse 
School in Dordrecht maakt in Den Haag 
immers plaats voor een thematische focus 
gericht op het beeld van het landschap en de 
natuur. Terwijl de Haagse School vroeger 
werd gezien als een verzameling individuele 
schilders, wordt de stroming nu als een 
allesomvattend cultureel fenomeen belicht. 
Die aandacht voor het landschap onder-
scheidt Holland op z’n mooist van eerdere 
tentoonstellingen over de Haagse School. 
Daarbij kiest de tentoonstelling voor een 
multidisciplinaire benadering – zo wordt 
ook aandacht besteed aan vroege natuurfo-
tografie, en aan wandelgidsen die de 
schoonheid van de natuur openbaarden. In 
de inleidende zaal doet de aanwezigheid van 
Natuurmonumenten zich sterk gelden. Op 
een grote landkaart van Nederland geven 
rode stippen aan op welke plekken schilders 
in de buitenlucht hebben geschilderd en 
wordt ook een selectie gebieden van 
Natuurmonumenten gemarkeerd. Opval-
lend is dat Natuurmonumenten en de 
‘Haagse’ schilders een totaal andere keuze 
maakten. 
 De tentoonstelling in Den Haag is thema-
tisch ingedeeld. De eerste zaal schetst de over-
gang van enkele romantische schilders naar 
het ‘nieuwe realisme’ van de Haagse School. 
Na een zaal over de kleinschaligheid van het 
agrarische landschap – met aandacht voor de 
functie van knotwilgen en slatuintjes, en voor 
de praktijk van het boerenbedrijf  – wordt de 
draad van het plein-airschilderen opgepakt in 
een zaal met buitenstudies van onder ande-
ren Roelofs en Mauve. Verderop wordt de 
impact van de Haagse School op de populaire 
beeldcultuur van de 19e eeuw belicht in een 
ruimte met stereofoto’s van stereotiepe 
Hollandse motieven en een aantal kleinere 
kabinetten met ‘schilderachtige’ foto’s. De 
grootste, centrale zaal is ingericht met enkele 
iconen van de Haagse School, zoals Bomschuit 
(1878) van Jacob Maris. De tweede helft van 
het parcours begint met zalen over het ‘poë-

‘Holland op zijn mooist’ – De Haagse School

‘Holland op zijn mooist. Het voorjaar van de Haagse School’, Dordrechts Museum, zicht op de eerste zaal
achteraan links: Ary Scheffer, Meisje in tranen aan de oever van de zee (ca. 1837) 

achteraan rechts: Jozef  Israëls, Mijmering, 1850. Foto: Huib Kooyker
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STEFAAN VERVOORT

In 2008-2009 presenteerde WIELS onder 
de titel Un-Scene voor het eerst een tentoon-
stelling over de hedendaagse kunstscene in 
België. Devrim Bayar, Charles Gohy en Dirk 
Snauwaert selecteerden twintig kunste-
naars die uit België afkomstig zijn of  er 
wonen, en geboren zijn tussen 1965 en 
1982. Sommigen onder hen – zoals 
Koenraad Dedobbeleer, Vaast Colson, 
Agentschap, Lucile Desamory en Jimmy 
Robert – waren op dat moment nog niet zo 
bekend, anderen hadden reeds op interna-
tionale podia tentoongesteld. Zo vertegen-
woordigde Valérie Mannaerts in 2003 
(samen met Sylvie Eyberg) België op de 
Biënnale van Venetië, en hadden Simona 
Denicolai & Ivo Provoost, Harald Thys & Jos 
de Gruyter en François Curlet al deelgeno-
men aan internationale en vrij gerenom-
meerde biënnales, zoals die van Boekarest, 
Lyon en Berlijn. De bedoeling van Un-Scene 
was om, in de woorden van de curatoren, 
‘een groot overzicht en de structuur te 
schetsen van actuele kunstenaars in en uit 
België’, wars van een ‘nationale logica’ en 
vanuit een ‘internationaal perspectief ’ dat 
gekenmerkt wordt door ‘het geopolitieke 
spectrum van globalisatie en mobiliteit en 
de zich vormende transnationale identitei-
ten’. Meer bepaald zetten de curatoren zich 
af  tegen de vigerende discoursen over 
Vlaamse, Waalse of  Belgische identiteit. 
Un-Scene koesterde met andere woorden de 
ambitie om het begrip ‘scene’ niet als een 
homogene entiteit, maar in zijn onbepaald-
heid en expliciete heterogeniteit op te vat-
ten. Het ging er om verbanden te leggen 
tussen in wezen internationaal opererende 
kunstenaars, die als het ware toevallig 
actief  zijn op Belgisch grondgebied. De 
essays in de catalogus (een bescheiden 
publicatie in magazinevorm) van sociolo-
gen Pascal Gielen en Daniel Vander Gucht 
behandelden de notie van een scene respec-
tievelijk als een sociale organisatievorm 
(die een flexibele identiteit en collectiviteit 
toelaat) en als een culturele graadmeter 
(die de ‘waarde’ van kunst bepaalt én ver-
troebelt).
 In 2012 organiseerde WIELS een tweede 
editie van Un-Scene (zie de recensie van 
Caroline Dumalin in De Witte Raaf nr. 159). 
Uit het volgnummer II in de titel en uit de 
inleiding van het begeleidende boekje blijkt 
dat Un-Scene inmiddels tot een vast en 
terugkerend format was gepromoveerd. 
Opnieuw stond een heterogene notie van de 
kunstscene centraal en ook dit keer werden 
zowel minder als meer bekende kunste-
naars getoond. Nieuw was echter dat voor 
een beperkter deelnemersveld werd geko-
zen: de curatoren, Elena Filipovic en Anne-
Claire Schmitz, selecteerden slechts twaalf  
kunstenaars, geboren tussen 1971 en 
1989. Zo kon een ruimer beeld van de res-
pectievelijke oeuvres worden gegeven. 
Un-Scene II wilde dan ook een tentoonstel-
ling van ‘artistieke praktijken’ in plaats van 
‘werken’ zijn, of  in de woorden van Filipovic 
en Schmitz: ‘In plaats van vele kunstenaars 
te tonen met elk een ‘representatief ’ werk, 
hebben we doelbewust getracht om met 
Un-Scene II een complex beeld van proces-
sen, reflecties en werkmethodes – in een 
woord, de praktijk – van de deelnemende 
kunstenaars te laten zien.’ Daarnaast werd 
het feit dat veel kunstenaars ‘dubbelrollen’ 
in de kunstwereld vervulden door Filipovic 
en Schmitz als een thema naar voor gescho-
ven: de deelnemers waren naast kunste-
naar ook curator (Olivier Foulon, Michael 
Van den Abeele, Peter Wächtler), galerie-
houder (Harold Ancart en Steinar Haga 
Kristensen), uitgever (Sophie Nys) of  radio-
maker (Gerard Herman) – en die veelzijdig-
heid zou een kenmerk zijn dat ‘het maken 
van kunst in België diepgaand bezielt en 
doorkruist’. De focus op ‘artistieke praktij-
ken’ resulteerde in een tentoonstelling 
waarin meerdere werken en projecten per 
kunstenaar werden getoond, in telkens een 
andere samenhang en constellatie. Een 
‘nevenprogramma’ – met de uitgave van 
een publicatie en langspeelplaat, naast 
lezingen, filmvertoningen en performances 
– gaf  mee uiting aan de diversiteit van de 
getoonde praktijken.

Voor Un-Scene III selecteerden Devrim 
Bayar en kersvers hoofdcuratrice Zoë Gray 
dertien kunstenaars, geboren tussen 1970 
en 1990. In hun beknopte toelichting kno-
pen de curatoren deels aan bij de voorgaan-
de edities, onder meer wat betreft de notie 
van een ‘anti-scene’. Met dertien kunste-
naars wordt het deelnemersveld net als bij 
Un-Scene II beperkt gehouden. Daarnaast 
worden – althans in het discours van de 
curatoren – nieuwe klemtonen gelegd. Zo 
wordt de connotatie van het ‘ongeziene’ in 
de titel benadrukt, wat zou wijzen op de 
relatieve onbekendheid van (al) de geselec-
teerde kunstenaars. De meeste deelnemers 
zijn vertegenwoordigd door Belgische of  
buitenlandse galeries, stellen Bayar en 
Gray, maar weinig hebben al internationale 
aandacht genoten. Ten tweede wordt de 
nadruk gelegd op Brussel als culturele voe-
dingsbodem: in tegenstelling tot de voorbije 
edities resideren alle deelnemers in Brussel, 
met uitzondering van Freek Wambacq (die 
in Brussel geboren is, maar in Amsterdam 
woont). Bij de tentoonstelling werd een 
publicatie uitgegeven bestaande uit dertien 
kleine bandjes, elk gewijd aan één kunste-
naar en voorzien van een interview door de 
curatoren. Op die manier wordt de indivi-
dualiteit van de dertien oeuvres benadrukt. 
Niettemin stellen Bayar en Gray dat er 
‘enkele gemeenschappelijke thema’s’ te 
ontdekken vallen, zoals ‘de impact van digi-
tale beeldvorming op de manier waarop we 
kijken en beelden creëren, een interesse in 
schoonheid, technische vaardigheid en het 
decoratieve; het zich toe-eigenen van 
kunstwerken en het uitbesteden van de 
eigenlijke creatie; het evoceren van een 
afwezig of  onstoffelijk geworden lichaam’. 

De tentoonstelling is verspreid over twee 
verdiepingen. De eerste verdieping is erg 
geslaagd. De opstelling legt prikkelende ver-
banden tussen de werken, zonder hun spe-
cificiteit en eigenheid te negeren. Zo maakt 
de eerste zaal een spannende ‘driehoek’ tus-
sen het uiteenlopende werk van Leen Voet, 
Stephanie Kiwitt en Freek Wambacq. De 
schilderijen van Voet – die eerder in 
Netwerk (Aalst) te zien waren – tonen inte-
rieurs van modernistische, naoorlogse ker-
kinterieurs in België. De interieurs zijn in 
felle kleuren geschilderd (wat hun diepte en 
realisme wegneemt), en gemonteerd op 
zware, houten schragen (wat de beelden 
monumentaal maakt). Ze handelen over de 
spanning tussen religiositeit en moderniteit 
die spreekt uit de naoorlogse kerkarchitec-
tuur van Léon Stynen of  Jacques Dupuis, 
en uit de transformatie van het devote beeld 
tot moderne abstractie.
 De bijdrage van Freek Wambacq gaat op 
een analoge manier – maar eerder latent – 
over abstrahering en moderniteit. 
Wambacq presenteert vijf  tafels met daarop 
gekleurde plassen artificieel slijm (Such-
and-such, which I call so-and-so, 2015); drie 
zwart-witfoto’s van de kunstenaar die aan 
het hoofd gemasseerd wordt (Maux de tête, 
2012); en een leeg A4-velletje uit een noti-
tieschrift ingekaderd achter glas, waarover 
(op het glas getypte) namen van ingrediën-
ten zweven (Quand tu masses ta salade, mas-
ses-tu le chou frisé seulement?, 2015 ). Het 
slijm dient om lichaamsvocht in films te 
simuleren, maar in de installatie gaat het 
vooral om de – gesuggereerde – tactiele en 
auditieve kwaliteiten van het goedje. De 
twee andere werken roepen lichamelijke 
sensaties (de ‘massage’) en smaken (de 
‘salade’) op – maar net als bij het slijm op de 
tafels van Wambacq voelen of  smaken we 
niets. Eerder gaat het Wambacq om het 
oproepen van een artificiële en ‘lichte’ 
lichaamservaring – en dus om een radicaal 
cerebrale versie van de realiteit. Zoals de 
religieuze ervaring bij Voet, worden tast, 
smaak en gehoor uitgehold tot een ‘idee’ of  
tot een beeld waar we nog slechts naar kun-
nen kijken.
 Stephanie Kiwitts groot afgedrukte en op 
de muur bevestigde fotoreeks CHOCO 
CHOCO (2015) toont close-upbeelden uit 
een chocoladeatelier. Een eerste reeks van 
drie beelden – gepresenteerd tegenover de 
werken van Leen Voet – alludeert op het 
artisanale maakproces: we zien achtereen-
volgens een vrouw in werkpak, een spiege-
lende chocolademassa en een hand met 

tisch realisme’ – met mistige, stemmige pol-
derlandschappen – en over Scheveningen. 
Daarna volgt een zaal met de titel ‘De slag om 
de molen’, over de ontmanteling van wind-
molens en andere symptomen van de indus-
triële revolutie. De tentoonstelling eindigt 
met een ruimte waarin de bredere interesse 
en waardering voor de Nederlandse natuur 
wordt belicht.
 De titel Holland op zijn mooist blijkt in Den 
Haag gelukkig (ook) ironisch te zijn, want 
in de zaal met stereofoto’s wordt benadrukt 
dat het beeld dat de Haagse School van 
Nederland toont nogal stereotiep is. De ste-
reofoto’s gaan vergezeld van teksten die 
gebruikt werden ter vermaak en als lesma-
teriaal in Engelstalige landen. De kenmer-
kende motieven van de Haagse School – 
Hollandse molens, koeien, vlakke waterrijke 
landschappen met spectaculaire wolken-
luchten en figuren in klederdracht – waren 
niet alleen in eigen land razend populair, 
maar ook in Engeland, Schotland de 
Verenigde Staten en Canada.
 De thematische indeling pakt de ene keer 
beter uit dan de andere. Een geslaagd voor-
beeld is de zaal waarin schilderijen, teke-
ningen en foto’s over Scheveningen zijn te 
zien. Scheveningen was lange tijd een vis-
sersdorp zonder haven, waar bomschuiten 
door paarden het strand opgetrokken moes-
ten worden. Na de aanleg van een haven 
veranderde de kustplaats tamelijk snel in 
een mondaine plek voor verpozing. De zaal 
laat mooi zien hoe het werk van Haagse 
schilders deze ontwikkeling weerspiegelt. 
In een schilderij van Willem de Zwart 
komen de twee gezichten van Scheveningen 
even bij elkaar, als badgasten met een para-
sol naar een bomschuit staan te kijken die 
door paarden naar zee gesleept wordt. 
Minder gelukkig is de laatste zaal. Naast 
een deel van de collectie kevers van Willem 
Roelofs – niet alleen schilder, maar ook een 
fervent entomoloog – wordt hier de icono-
grafie in natuurtijdschriften en geïllustreer-
de boeken (van biologen als Eli Heimans en 
Jac. P. Thijsse) met de schilderijen van De 
Haagse School in verband gebracht. Maar 
die relatie is nogal ver te zoeken. Het einde 
van de tentoonstelling vormt zo meer een 
smakelijk toetje dan een integraal onder-
deel van de expositie.
 Wat in de tentoonstelling halfslachtig 
gethematiseerd wordt, is de relatie tot de 
moderniteit. Deze kunstenaars leefden in 
een tijd waarin de samenleving ingrijpend 
veranderde. De klassieke opvatting luidt dat 
zij, door zich op het eenvoudige leven van 
boeren en vissers te richten en onbedorven 
landschappen te schilderen, hun ogen slo-
ten voor de industrialisatie en de verstede-
lijking van het Nederlandse landschap. In 
de tentoonstelling zijn zeker ook schilderij-
en te zien die de nieuwe fenomenen van de 

moderniteit in beeld brengen. Zo hangen in 
de eerste zaal vroege schilderijen van 
Schelfhout (Trein in landschap, 1846) en 
Weissenbruch (Gezicht op Haarlem, ca. 
1845-48) waarin treinen te zien zijn. In de 
twee zalen over het ‘poëtisch realisme’ en 
‘De slag om de molen’ keert dit thema terug 
in twee schilderijen van Paul Gabriël: Il 
vient de loin (1886), waarin een stoomtrein 
zelfs recht op de toeschouwer afkomt, en 
een doek met een trein bij Voorburg uit 
1887. Hoewel deze motieven in de zaaltek-
sten worden aangestipt, doet de tentoon-
stelling geen uitspraak over de positie van 
de schilder. Heeft Gabriël deze moderne ele-
menten opgenomen als realistisch detail of  
als kritiek op de moderne tijd?
 Dat laatste ligt meer voor de hand, als je 
de voorlaatste zaal met molens ziet. Van die-
zelfde Gabriël is een landschap met twee 
molens zonder wieken opgenomen. Door de 
titel, Twee invaliden (ca. 1883), wordt het 
werk een melancholieke getuigenis van een 
wereld die onherroepelijk verandert. Jacob 
Maris van zijn kant schilderde een vaart 
met een molen, waarbij de bovenkant van 
de molen wordt afgesneden door de rand 
van het schilderij. De tentoonstelling sug-
gereert dat Maris hiermee refereert aan het 
einde van het molentijdperk, maar erg 
overtuigend is dat niet. De opvallende 
afsnijding lijkt vooral een compositorische 
truc.
 De relatie tot de moderniteit blijft in de 
tentoonstelling vaag, en tegelijk wordt het 
traditionele beeld van de Haagse School bij 
momenten bevestigd. Zo wordt de overgang 
van de romantische schilders naar het 
‘nieuwe realisme’ in de eerste zaal geïntro-
duceerd in bewoordingen die sterk aan de 
eerder genoemde brief  van Bilders doen 
denken: ‘In plaats van felle kleuren bouw-
den de kunstenaars van de Haagse School 
hun schilderijen op uit verschillende tonen 
bruin en grijs.’ Naast deze tekst hangt een 
schilderij van Weissenbruch, voor twee 
derde gevuld met een blauwe lucht en gele 
wolken. Dat is geen sterk begin.
 Tot slot is het jammer dat een aantal fun-
damentele keuzes van de tentoonstelling 
onvoldoende worden toegelicht. Waarom 
werd Israëls uit het Haagse verhaal over de 
Haagse School geschrapt? Hoewel er voor 
die keuze veel te zeggen valt, dient men te 
beseffen dat daarmee een nieuw, weliswaar 
coherenter, maar mogelijk ook reductionis-
tisch beeld van de ‘Haagse School’ wordt 
opgehangen: dat de ‘echte’ Haagse schil-
ders landschapschilders waren.
 In de catalogus beschrijft John Sillevis 
Israëls als een enigszins tragische figuur, 
een schilder die met zijn sentimentele schil-
derijen op een dood spoor was beland. Hij 
merkt op dat Israëls misschien nooit echt 
tot de Haagse School behoord heeft, maar 
tot een scherpe uitspraak over deze kwestie 
– of  over het begrip Haagse School als zoda-
nig – komt hij niet. De uitgave is overigens 
eerder een bladerboek dan een catalogus. 
De inhoud wijkt erg af  van die van de ten-
toonstelling. De ordening is min of  meer 
thematisch, maar vertoont verder weinig 
logica en de summiere index is ook niet erg 
behulpzaam. Wat echter vooral opvalt is de 
karige informatie over de werken. Er is geen 
enkele moeite gedaan om schilderijen en 
tekeningen van bijkomende dateringen te 
voorzien. Vonden de samenstellers het niet 
meer relevant om in wetenschappelijke 
omkadering te investeren? Dat is dan in 
ieder geval onterecht. Er zijn de afgelopen 
jaren weliswaar monografische tentoon-
stellingen met bijbehorende publicaties 
over schilders als Jozef  Israëls, Jacob Maris 
en Anton Mauve georganiseerd, maar over 
de meeste andere kunstenaars is nog steeds 
weinig informatie beschikbaar. 

Holland op zijn mooist. Het voorjaar van 
de Haagse school, tot en met 6 september, 
Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 
3311 XP Dordrecht (070/338.11.11; 
www.dordrechtsmuseum.nl). 

Holland op zijn mooist. Landschap en 
natuurbeleving, tot en met 30 augustus, 
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag 
(078/770.87.08; www.gemeentemuseum.
nl). 

‘Holland op zijn mooist. Landschap en natuurbeleving’, 
Gemeentemuseum, Den Haag: zicht op de voorlaat-
ste zaal ‘De slag om de molen’ met v.l.n.r. werk van 

Constant Gabriël (De Kamperveenderij: het Zwijnsleger 
bij Grafhorst, ca. 1888-1889), Hendrik Willem Mesdag 
(In de branding, 1879), Anton Mauve (Bomschuit op 
het strand, 1882), Constant Gabriël (Twee invaliden, 

ca. 1883), Jacob Maris (Stenen molen, ca. 1890), Jacob 
Maris (De afgesneden molen, 1872)

© Gemeentemuseum Den Haag

Paul Gabriël

Il vient de loin, 1886, opgenomen in ‘Holland 
op zijn mooist. Landschap en natuurbeleving’, 

Gemeentemuseum Den Haag
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chocoladeresten. Bij twee andere beelden – 
in de ruimte met werk van Wambacq – is het 
menselijke aandeel onzichtbaar: we worden 
enkel geconfronteerd met de tactiliteit en de 
haast abjecte natuur van vloeibare chocola-
de, en met de industriële installatie – de lei-
ding waaruit chocolade vloeit – waarmee 
deze wordt geproduceerd. Zowel de produc-
tiemethode als de smaakervaring wordt ver-
taald in een gemanipuleerd ‘beeld’ met een 
overweldigende visualiteit, onder meer door 
de toepassing van methodes uit de reclame, 
zoals het fragmenteren en het opblazen van 
details tot monumentale proporties. Kiwitts 
fotoreeks spreekt niet expliciet over moder-
niteit, maar haar beelden resoneren wel met 
de monumentaliteit in de installatie van 
Voet en de ‘moderne lichaamservaring’ bij 
Wambacq.
 Een vergelijkbare en meer expliciete ‘drie-
hoek’ ontstaat in de achterste ruimte, waar-
in werken van Marnie Slater, Kiwitt en 
Erika Hock met elkaar dialogeren. In Marnie 
Slaters schilderij staat het ‘linguïstische’ 
lichaam centraal: een triptiek toont een 
klaslokaal met een schoolbord waarop ter-
men geschreven staan, soms fonetisch, die 
lichaamsdelen aangeven (butt, fingers, geni-
tals, torso, skull, maar bijvoorbeeld ook ‘blood 
[blʌd]’). Het werk herinnert sterk aan de 
didactische schilderijen van Thomas Huber 
(°1955), waarin vaak taal wordt ingezet om 
beelden en kijkprocessen te analyseren. 
Slaters werk vraagt ons als het ware om het 
beeld van ons lichaam opnieuw ‘aan te 
leren’; maar kennen we dit lichaam daarom 
ook? Hoe hard we ook puzzelen met deze 
begrippen, écht begrijpen kunnen we het 
lichaam niet. Het is Slater niet te doen om 
een kritiek op de beeldcultuur, maar om de 
zin en onzin van ‘nieuwe’ verschijningsvor-
men van en theorieën over lichamelijkheid.
 De fotoreeks GYM (2012) van Kiwitt 
toont fitnessklanten in ambivalente poses: 
ze lijken bewegingen uit te voeren, maar 
staan of  zitten ook duidelijk stil, om te pose-
ren voor de camera. De lichamen op de mid-
delgrote, in zwart-wit en kleur afgedrukte 
foto’s worden steevast gecoupeerd ter hoog-
te van het hoofd en de knieën, wat de 
nadruk legt op de (vaak gespierde) romp. 
Vijf  beelden van sporters zijn vergezeld van 
twee foto’s van een onbemand fitnesstoe-
stel: is het lichaam hier afwezig, of  is het 
verdwenen? Wat Kiwitt benadrukt, is dat 
het moderne lichaam tegelijk volumineuzer 
én oppervlakkiger, dat wil zeggen ‘beeldma-
tiger’ wordt. De foto’s handelen niet alleen 
over lichamelijkheid, maar gaan ook over 
zelfcultivering, competitiviteit en ijdelheid 
– en hoe ze in het fotografische beeld aan 
bod worden gebracht.
 Het werk van Erika Hock is letterlijk lich-
ter: zij maakt buissculpturen die alluderen 
op modernistisch meubilair en zich tegelijk 
het lichaam letterlijk ter sprake brengen. 
Twee profielen van een neus zijn aan de 
muur bevestigd; twee andere, frivole sculp-
turen bevatten lampen, maar lijken vooral 
(ongemakkelijke) lichaamsposities te evoce-
ren; en nog twee andere werken houden het 
midden tussen een stoel, klimrek en mini-
malistisch object. De werken, alle getiteld 
Elbows & Knees (2015), kunnen als antro-
pomorfe versies van modernistisch design 
worden gezien, maar alluderen ook op de 
‘persoonlijkheid’ die we al te vaak toeschrij-
ven aan (vintage-)designobjecten. De instal-
latie is minder complex dan de werken van 
Slater en Kiwitt – maar net de geslaagde 
combinatie met deze kunstenaars laadt het 
werk van Hock op met extra betekenissen 
en associaties. 

De inhoudelijke alchemie tussen de werken 
op de eerste verdieping is op de tweede ver-
dieping veel minder aanwezig. Deels is dat te 
wijten aan de opstelling. Ongelukkig is bij-
voorbeeld dat in de eerste zaal werken van 
Kasper Bosmans, Hedwig Houben en 
Béatrice Balcou getoond worden die alle in 
een gelijkaardige houtsoort zijn uitgevoerd, 
wat materiële gelijkenissen op inhoudelijke 
verschillen doet primeren. Daarnaast wegen 
sommige bijdragen te licht. In de eerste 
ruimte presenteert Jean-Baptiste Bernadet 
een grote hoeveelheid beschilderde en gegla-
zuurde keramische schalen (Untitled 
(Plates), 2014) in een gridstructuur. De 
werken zouden aan ‘de Europese traditie 

van decoratieve schotels als interieur-
decoratie’ en aan gevels van bepaalde 
Italiaanse kerken refereren, maar teren te 
veel op het ambachtelijke patina van kera-
mische schalen zonder meer. Tegelijk vormt 
de seriële presentatie in een grid een al te 
makkelijke truc om conceptuele distantie te 
suggereren. 
 The Collector and its Host (2015) van 
Hedwig Houben is een installatie met sculp-
turale replica’s uit eerdere films en perfor-
mances: onder meer een sportschoen, een 
miniatuurversie van een Rietveld-stoel en 

enkele geometrische vormen worden op 
houten legplanken uitgestald, die elke dag 
door WIELS herschikt worden. Het werk 
reflecteert aldus op de contingentie van de 
relaties binnen een oeuvre, maar het is al bij 
al een magere spin-off  van Houbens eerdere 
(en meer complexe) projecten. Kasper 
Bosmans toont vier werken: een strakke 
vloersculptuur met een glooiend zwart 
oppervlak gevuld met melk; een reeks 
monochrome doeken die blootgesteld wer-
den aan rook die vrijkomt bij het verbran-
den van uiteenlopende materialen; een 

ladekast met in eiwit getekende lijntjesteke-
ningen op papier en met raadselachtige pic-
togrammen in de hoeken; en een gouache 
met heraldische pictogrammen die het 
maakproces van de drie andere werken 
symboliseren en die, als een visuele versie 
van de titelkaartjes in tentoonstellingen, 
verwijzen naar de andere werken van 
Bosmans in de tentoonstelling. De drie wer-
ken confronteren telkens een abstract of  
‘modernistisch’ met een oud, traditioneel, 
regionaal, ‘primitief ’ of  ongecultiveerd ele-
ment: het minimalistische bassin versus de 
melk, een reeks seriële schilderijen met een 
‘geur’; een strakke ladekast (en dito lijnpa-
pier) met heraldiek en eiwit (het bindmiddel 
van oude schilderkunst). Deze tegenstellin-
gen zijn soms wat makkelijk of  vergezocht, 
maar ze getuigen wel van een eigenzinnige, 
haast absurdistische praktijk waar je niet 
meteen vat op krijgt.
 Ook in de opstelling in de achterste zaal is 
de kwaliteit van de werken erg wisselend. 
De fotogrammen van Sébastien Bonin 
(Navajo, 2015) zouden verwijzen naar 
Indiaanse wandtapijten – maar net als bij 
Bernadet gaat het om een vormelijke relatie 
die verder geen betekenis krijgt. Interessan-
ter zijn de werken van (opnieuw) Hedwig 
Houben en van Béatrice Balcou, die allebei 
films tonen waarin de kunstenaar in beeld 
verschijnt en (kunst)objecten manipuleert. 
In Houbens The Good, The Bad, The Happy,  
The Sad (2014 ) mijmert de kunstenaar over 
het waardeoordeel en de artistieke creatie, 
terwijl ze deeltjes plasticine van een witte 
sculptuur op een zwarte sculptuur over-
brengt en omgekeerd. Deze objecten staan 
voor betekeniskoppels – zoals ‘goede’ en 
‘slechte’ sculptuur, of  de ‘productie’ en 
‘receptie’ van de kunst – die in de film 
besproken en dialectisch aan elkaar gekop-
peld worden. De film (of  de performance) 
van Balcou toont de kunstenaar die (kunst)
objecten zorgvuldig uitpakt, installeert en 
vervolgens weer inpakt. De rol van de kun-
stenaar als administrator en scenograaf, en 
het omslaan van rationaliteit in ritualisme, 
staan centraal. Jammer genoeg staan ook 
hier formele overeenkomsten een meer 
inhoudelijke dialoog tussen de werken in de 
weg. De video’s worden in aparte kabinetjes 
getoond, maar de overduidelijke, formele 
correspondentie tussen deze werken – in 
beide gevallen gaat het om films waarin de 
kunstenaar optreedt terwijl zij ‘objecten’ 
manipuleert – dreigt de conceptuele ver-
schillen niettemin te doen ondersneeuwen. 
Ook de dialoog tussen de ‘wandtapijten’ van 
Bonin en een installatie van Houben met de 
twee reeds genoemde sculpturen, geplaatst 
op een tapijt, is zuiver formalistisch. Zulke 
vormelijke analogieën kunnen de blik en de 
toeschouwer een enkele keer sturen, maar 
ze storen bij overmatig gebruik. 

Un-Scene III is een wisselvallige tentoonstel-
ling, die uiteenvalt in twee helften. Op de 
eerste verdieping wordt op een inhoudelijke 
(en zinnige) manier over moderniteit en 
vervreemding, en meer specifiek over ‘digi-
tale beeldvorming’ en ‘het afwezige lichaam’ 
gereflecteerd. De scenografie resulteert hier 
in gedurfde en spannende combinaties, 
waarbij kunstenaars op basis van conceptu-
ele affiniteiten worden samengebracht. Op 
de tweede verdieping resulteert de interesse 
van de curatoren in ‘schoonheid, techni-
sche vaardigheid en het decoratieve’ in een 
teleurstellend ensemble, waarbij een aantal 
werken van matige kwaliteit te zeer teren op 
een louter ambachtelijk patina.

Un-Scene III, tot 9 augustus in WIELS 
(Centrum voor hedendaagse kunst), Van 
Volxemlaan 354, 1180 Brussel (02/340.00.53; 
wiels.org).

zaalzicht Un-Scene III. Vooraan: Leen Voet, Sint-Rita, 2012-2013
achteraan: Stephanie Kiwitt, CHOCO CHOCO, 2015, detail. © 2015 Sven Laurent – Let me shoot for you

zaalzicht Un-Scene III. Vooraan: Erika Hock, Elbows and Knees, 2014-2015
achteraan: Marnie Slater, Waiting in line at the bakery not because you want to buy bread but because you need to 

go to the toilet, 2015. © 2015 Sven Laurent – Let me shoot for you

zaalzicht Un-Scene III. Vooraan: Hedwig Houben, The Collector and its Host, 2015
muur achteraan: Jean-Baptiste Bernadet, Untitled (Plates), 2014

uiterst rechts: Kasper Bosmans, Beaten Tempera, 2014. © 2015 Sven Laurent – Let me shoot for you

Un-Scene III in WIELS
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 6 rue St-Georges: Louise Bourgeois  
  11 September – 10 October 2015

 107 rue St-Georges: David Noonan 
  11 September – 24 October 2015

Brussels Art Days: 11 – 13 September 2015

Xavier Hufkens

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

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

DOMINIqUE PhILIPPE  < >  WILLEM DELSAUx 

Vernissage: 08/08/2015, 14:00 – 18:00
Expo: 09/08/2015 – 08/11/2015

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 

LA SEMOIS  Dohan

L’ EAU D’ HEURE  Pont Romain



Ondertussen

aanzetten tot passief  en conformistisch gedrag. Smit 
betreurt deze gang van zaken en ziet in protestacties (zoals 
de guerillapicknicks die zij organiseert) de mogelijkheid om 
de semipublieke ruimte te claimen en te herdefiniëren. 
David Smiley, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar 
het fenomeen van ‘dead malls’ in de Verenigde Staten en 
recent het boek Pedestrian Modern: Shopping and American 
Architecture 1925-1956 (2013) publiceerde, trekt dit door 
en vraagt zich af  op welke manier die herijking plaats kan 
vinden. Shoppingcenters zijn gecontroleerde ruimtes omdat 
het om privé-eigendommen gaat, aldus Smiley, en dus kun-
nen ze niet door een individu worden geclaimd. Een georga-
niseerde groep die zich zichtbaar en kenbaar maakt, zou er 
daarentegen wel in kunnen slagen.
 Het debat bewees eens te meer dat het shoppingcenter 
een dankbaar en noodzakelijk onderwerp voor discussie is. 
Inhoudelijk kwamen er echter geen prikkelende of  vernieu-
wende inzichten uit de bus. Sorkins ‘einde van de publieke 
ruimte’ is nog altijd de leidinggevende gedachte en de dis-
cussie bleef  beperkt tot een herbeschrijving van een veront-
rustende tendens. Wel klonk er, ook vanuit het publiek, een 
verlangen naar verzet tegen een verdere afbraak van de 
publieke ruimte. Kan de verdwijnende publieke sfeer wor-
den teruggebracht in hedendaagse gemeenschappelijke 
ruimten? Als het aan Smiley en Smit ligt wel. Deze opdracht 
is niet eenvoudig, maar de handvaten zijn aangereikt: pro-
test, actie, collectieve zelforganisatie.  Paoletta Holst

p  Het debat Mediating Shopping Centers vond op 13 juni 
plaats in de Louizagalerij te Brussel, met Gideon Boie (mode-
rator), Jeroen Dirckx, David Smiley en Jen Smit. Voor meer 
informatie: mediatinginfrastructures.org.

Stichting Bernd Lohaus wint Vlaamse Cultuurprijs 
voor Beeldende Kunst 2014. Vlaams minister van 
Cultuur Sven Gatz heeft in het M HKA in Antwerpen de 
Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2014 overhan-
digd aan de Stichting Bernd Lohaus. De Stichting Bernd 
Lohaus werd opgericht door de erfgenamen van de kunste-
naar Bernd Lohaus, die in 2010 overleed, met de bedoeling 
om het werk en ideeëngoed van Bernd Lohaus te promoten. 
Ze organiseert tentoonstellingen en symposia, inventari-
seert en archiveert het werk van Lohaus, en reikt ook een 
eigen prijs uit. De jury stelt dat de Stichting zich onder-
scheidt door de manier waarop ze zich inspant om de visie 
van de kunstenaar verder te ontwikkelen en te vertalen in 
nieuwe artistieke projecten. Vlaams minister van Cultuur 
Sven Gatz stelde: ‘Liefde voor de kunst en voor anderen… De 
Stichting Bernd Lohaus draagt die boodschap met brio uit 
en houdt de erfenis van kunstenaar Bernd Lohaus in ere. Ze 
is een rolmodel als platform waar kunstenaars en gevestig-
de waarden elkaar ontmoeten.’ Aan de Cultuurprijs is een 
bedrag van 12.500 euro verbonden. (berndlohaus.be)

Nieuw Museum MORE concentreert zich op Nederlands 
modern realisme. Op 2 juni is in de Achterhoek, meer 
bepaald in de gemeente Gorssel, het Museum MORE open-
gegaan. Dit nieuwe museum richt zich uitsluitend op het 
Nederlands modern realisme, met de collectie van Hans 
Melchers als kern. De museumcollectie bevat topwerken 
van Carel Willink, Jan Mankes, Pyke Koch, Dick Ket, Raoul 
Hynckes, Wim Schuhmacher en Charley Toorop. Er is even-
zeer plaats voor naoorlogs realistisch werk met kunstenaars 
zoals Jan Beutener, Co Westerik en Barend Blankert. Onder 
de hedendaagse figuratieve kunst is onder meer werk van 
Philip Akkerman, Erwin Olaf  en Annemarie Busschers ver-
tegenwoordigd. Het museum bevindt zich nabij het gemeen-
tehuis, in een nieuw gebouw ontworpen door Hans van 
Heeswijk. In 2016/2017 zal een tweede locatie van MORE 
opengaan in Kasteel Ruurlo, waar speciaal aandacht zal 
worden besteed aan het leven en werk van Carel Willink. 
(museummore.nl)

Nieuw tijdschrift FORUM+ voor Onderzoek en 
Kunsten. Het tijdschrift van het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen Forum, Tijdschrift over Onderwijs en Podium-
kunsten is onlangs omgedoopt tot FORUM+ voor Onderzoek 
en Kunsten en wordt nu uitgegeven in samenwerking met de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. 
Daarbij verschuift de aandacht van ‘onderwijs’ naar ‘onder-
zoek’, en het onderzoeksgebied betreft daarbij de kunsten in 
brede zin. De nadruk ligt op muziek, drama, dans en beel-
dende kunsten. Het tijdschrift wil het midden houden tus-
sen een academisch tijdschrift en een culturele periodiek, zo 
geeft hoofdredactrice Adelheid Ceulemans aan in het edito-
riaal van het eerste nummer dat in maart verscheen. Het 
tijdschrift biedt ruimte voor wetenschappelijke artikelen, 
artistieke teksten en beschouwende essays, maar de redac-
tie staat ook open voor beeldende formats. Er zijn verder uit-
gebreide recensies van boeken, cd’s, dvd’s, kunsttentoon-
stellingen, toneel-, opera- en dansvoorstellingen, en er is 
een erfgoedrubriek over de bibliotheekcollectie van het 
Antwerpse Conservatorium. FORUM+ verschijnt driemaal 
per jaar en is ook te raadplegen via http://issuu.com/ 
conservatoriumantwerpen.

Office Baroque opent tweede ruimte in Brussel. Office 
Baroque opent in september aan de Ravensteinstraat 44 
een tweede ruimte, vlakbij BOZAR en Etablissement d’en 
Face. De opening gebeurt met een tentoonstelling van 
nieuw werk van Anke Weyer. De programmering in deze 
ruimte zal onafhankelijk verlopen van die van de ruimte 
aan het Bloemenhofplein. (officebaroque.com)
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Nieuws
Debat ‘Mediating [Infra]Structures’. In het krantje 
Brussel Deze Week verscheen op 18 juni een artikel onder de 
kop Galerijen op sterven na dood. ‘Er zijn dagen met nul euro 
omzet’. Het artikel verhaalt over de Louizagalerij in Brussel, 
waar als gevolg van slecht beheer en speculatie sprake is 
van steeds meer leegstand. Vastgoedondernemers kopen 
systematisch winkelpanden op, verhogen de huren en zor-
gen er zo voor dat huurders vertrekken en panden leeg 
komen te staan. De huidige ontwikkeling van de Louiza-
galerij is tekenend voor een algemenere tendens die de 
teloorgang van het shoppingcenter lijkt aan te kondigen. 
Hoe kunnen we die trend duiden en wat betekent dit voor de 
verhouding tussen publieke en private ruimten? Hebben wij 
als publiek iets te zeggen over de ruimtelijke ontwikkelingen 
op dit vlak? Is de democratisering van semipublieke ruim-
ten mogelijk? Of  zal de privatisering van de publieke ruimte 
zich doorzetten?
 Het zijn enkele centrale vragen die opgeworpen werden 
tijdens het ‘Shopping Center’-debat dat op 13 juni 2015 
plaatsvond in de Louizagalerij. De discussie vormde de 
aftrap van een reeks lezingen, debatten en workshops die de 
komende maanden zal worden opgezet onder de naam 
Mediating [Infra]Structures. Het gaat om een gezamenlijk 
project van Common Room, Janina Gosseye en City3, in 
samenwerking met de Public School of  Architecture 
Brussels, waarin wordt onderzocht of  de verdwijnende 
publieke sfeer kan worden teruggebracht in hedendaagse 
gemeenschappelijke ruimten zoals winkelcentra, massa-
transport-hubs en culturele centra. Dit gebeurt onder ande-
re door de lezingen/debatten op te vatten als een daadwer-
kelijke interventie in de publieke ruimte en te laten 
plaatsvinden in een omgeving die onder druk of  ter discus-
sie staat. 
 De publieke status van een shoppingcenter als de Louiza-
galerij is aanvechtbaar. Aan de ene kant zijn shoppingcen-
ters synoniem aan het suburbane leven. Aan de andere 
kant zijn het geconcentreerde ruimten van consumptie. Ze 
sturen het koopgedrag van de consument door de dichtheid 
en drukte van een stadscentrum na te bootsen, maar tege-
lijk een gefantaseerde stedelijkheid te creëren die ontdaan is 
van alle ongewenste aspecten van de echte stad: verkeer, 
criminaliteit, daklozen, afval… In 1992 kondigde de archi-
tectuurcriticus Michael Sorkin in zijn boek Variations on a 
Theme Park ‘het einde van de publieke ruimte’ aan. Voor 
Sorkin illustreren shoppingcenters, kantoorwijken en the-
maparken het verdwijnen van de publieke ruimte omdat zij 
ontworpen zijn om maximale controle te bewerkstelligen, 
waardoor de mogelijkheid tot interactie of  spontaniteit 
belemmerd wordt.
 Hoe kunnen we het shoppingcenter opnieuw politiek 
maken, zoals een ‘echte’ publieke ruimte, vroeg moderator 
Gideon Boie van het actie- en onderzoeksbureau BAVO zich 
af. Jeroen Dirckx (KCAP Architects & Planners, Rotterdam) 
ziet shoppingcenters niet als een probleem. Met zijn 
Rotterdamse bureau is hij betrokken bij het NEO-project 
voor de ontwikkeling en herinrichting van het Heizelplateau 
in Brussel. Een groot deel van dit project is bestemd voor 
retail en dat is goed voor de Brusselse economie, aldus 
Dirckx. Volgens Dirckx worden er nog altijd shoppingcen-
ters gebouwd omdat dit de behoefte van de consument 
weerspiegelt. 
 Gastspreekster Jen Smit, die onderzoek doet naar de open-
bare ruimte en de waarde van terrains vagues als contrapunt 
voor stedelijke consumptie en productie, stelt vast dat shop-
pingcenters momenteel manipulatieve ruimten zijn en dat 
ze in de architectuurwereld vaak beschouwd worden als 
banale, tweederangs architecturale objecten, die mensen 

poster voor het debat ‘Mediating [Infra]Structures – Shopping Centers’
design: Valentijn Goethals & Tomas Lootens (webecameaware.com)

Museum van Deinze en de Leiestreek
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27.09.2015
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De Garage, Mechelen

21.06 – 
13.09.2015

Stief Desmet
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Wissels
Kris Callens is nieuwe directeur Fries Museum en 
Keramiekmuseum Princessehof.  Kris Callens 
(Antwerpen, 1973) wordt per 1 augustus de nieuwe direc-
teur van Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Museum 
en het Fries Verzetsmuseum. Hij volgt Saskia Bak op, die in 
mei directeur werd van Museum Arnhem. Callens studeer-
de kunstgeschiedenis in Leuven en Berlijn. Van 1999 tot 
2003 maakte hij tentoonstellingen en publicaties in 
Antwerpen en Leuven. Daarna was hij intendant van het 
stedelijke evenement Mechelen 2005. Van 2006 tot 2009 
was hij als conservator tentoonstellingen verantwoordelijk 
voor binnen- en buitenlandse presentaties van het Rijks-
museum. Sinds 2009 is hij hoofd Collecties & Presentaties 
in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Keramiekmuseum 
Princessehof  is het nationale museum voor keramiek. Het 
Fries Museum toont zilverwerk, het zwaard van Grutte Pier 
en de plakboeken van Mata Hari naast hedendaagse kunst 
en ‘slow design’. Het museum won in 2015 de BankGiro 
Loterij Museumprijs. In 2016 presenteert het museum een 
grote internationale tentoonstelling over Sir Lawrence 
Alma-Tadema, waarvoor het eerder dit jaar de Turing 
Toekenning ontving. Daarna volgen tentoonstellingen over 
Mata Hari en M.C. Escher. Het Fries Verzetsmuseum is een 
onderdeel van het Fries Museum. (friesmuseum.nl)

Lezingen
International ARTIST VILLAGE. Van 10 tot 16 augustus 
organiseert WARP in Brugge een open avondprogramma 
met lezingen, concerten en filmscreenings. Meer info warp-
art.be.

Home & Away – West Den Haag. Bij West Den Haag staat 
er op volgende data een aflevering van de reeks Home & Away 
geprogammeerd: op za 25 juli, op za 15 augustus, en van do 
10 tot za 12 september. Meer info via westdenhaag.nl.

Dordtyart 2015. De middag van… Op zo 30 augustus met 
Wineke Gartz en Julien Grossmann. Op zo 13 september met 
Vera Galis en Frank Havermans. Meer info dordtyart.nl.

Arcam: Symposium Ecoëxistentie / Bouwen voor 
Biodiversiteit. Op wo 9 september staat er bij Arcam een 
symposium geprogrammeerd over de mogelijkheden van 
Bouwen voor Biodiversiteit, met resultaten uit recent onder-
zoek, nieuwe ontwerpvoorstellen en inspirerende sprekers 
uit binnen- en buitenland. Meer details volgen later op de 
website van Arcam. Arcam, Prins Hendrikkade 600, 
Amsterdam (arcam.nl).

Beeldende Kunst
Andrea Zittel. The Flat Field Works. In het voorwoord 
van zijn boek Arte come mestiere (Design als kunst) uit 1966 
hield de Italiaanse ontwerper Bruno Munari een vurig plei-
dooi voor de opheffing van het onderscheid tussen kunst en 
leven. ‘De hedendaagse ontwerper moet het lang verloren 
contact tussen het publieke en de kunst’ en ‘tussen levende 
mensen en levendige kunst’ herstellen, schreef  hij. Munari 
was natuurlijk niet de eerste om het samenvloeien van kunst 
en leven uit te dragen. Al in de negentiende eeuw leefde in de 
Arts-and-Craftsbeweging en de art nouveau het idee dat het 
onderscheid tussen de schone en de toegepaste kunst moest 
verdwijnen, en dat de kunst moest aansluiten bij het dage-
lijkse leven. Ook het constructivisme, dat aan het begin van 
de twintigste eeuw in Oost-Europa ontstond en vervolgens 
via het Bauhaus doordrong naar West-Europa, streefde naar 
een samengaan van kunst met techniek en eerder functio-
nele kunstdisciplines als design en architectuur. Op zijn 
beurt hielp Bauhaus de burgerlijke esthetiek de wereld uit 
om plaats te maken voor meer geometrische vormen, een-
voudige lijnen en een modernistische helderheid in kunst, 
architectuur en industrieel ontwerp.
 Zowel de fascinatie voor het spel tussen kleuren, lijnen en 
vlakken dat we terugvinden in Mondriaans horizontaal-ver-
ticale composities en Van Doesburgs diagonale structuren, 
als de sociale rol van de kunst staan centraal in het werk van 
de Amerikaanse kunstenaar Andrea Zittel (°1965). Zittels 
creaties kunnen worden bekeken als autonome werken in 
een modernistische vormentaal, maar evengoed als prototy-
pes van verkoopbare designproducten – meubels, gebruiks-
voorwerpen en living units. Niet voor niets labelt Zittel haar 
textielwerk geregeld met haar bekende AZ-logo. Ze sluit met 
andere woorden aan bij zowel het modernisme als het heden-
daags design, maar niet zonder tegelijkertijd de grondslagen 
en principes ervan in vraag te stellen. Zo problematiseert 
Zittel in haar vroege living units – modulaire wooneenheden 
die de beklemmende aspecten van huiselijke interieurs bena-
drukken – de dwangmatigheid van de modernistische functi-
onaliteitsgedachte en de dominante positie van mannen in 
de modernistische beweging. Het is overigens opmerkelijk dat 
de toenemende belangstelling voor Zittels werk zich voordoet 
op een moment waarop de grote rol die vrouwen binnen het 
modernisme hebben gespeeld – denk aan Lina Bo Bardi, 
Eileen Gray, Charlotte Perriand of  Sophie Taeuber-Arp – stil-
aan de nodige aandacht krijgt.
 Ambiguïteit en veelvormigheid kenmerken Zittels werk. 
Met haar ‘sculpturen’ schippert ze voortdurend tussen func-

tionaliteit en representatie, horizontaliteit en verticaliteit. 
Die spanning vormt ook het uitgangspunt voor de tentoon-
stelling The Flat Field Works in het Middelheimmuseum te 
Antwerpen. De conceptuele spil van haar werk en van deze 
tentoonstelling is het ‘paneel’. De ambiguïteit van dit paneel 
wordt al aangegeven doordat Zittel het beurtelings als the 
plane en the panel benoemt. Voor Zittel vormt het paneel een 
vlak dat, naargelang de context of  het waardesysteem waar-
binnen het verschijnt, een functionele of  representatieve rol 
opneemt. Hoe dit precies in zijn werk gaat, verklaart de kun-
stenaar nader in Dynamic Essay about the Panel, een power-
pointpresentatie (die hier ook opgevat kan worden als een 
manifestatie van opeenvolgende vlakken waarin de ambiva-
lentie tussen functionaliteit en representatie wordt gede-
monstreerd) te zien in Het Huis, het paviljoen van Robbrecht 
& Daem architecten. Volgens Zittels redenering zijn horizon-
tale vlakken passief: ze ondersteunen en schragen het leven 
(banken, tafel, velden en vloerkleden), maar kunnen ook 
beschutting bieden (daken, schermen). Verticale vlakken 
zijn actief  en privilegiëren het oog: ze begrenzen (muren, 
kamerschermen), representeren (schilderijen, banners en 
billboards), bakenen territoria af  en hebben een ‘ideologi-
sche resonantie’. De opstelling van Zittels sculpturen en 
installaties is conform die tweedeling georganiseerd en over 
de verschillende locaties van het museum verspreid, maar 
nooit staat de aard of  het ‘gedrag’ van het vlak vast. Wanneer 
spreek je van een tafel en wanneer van beschutting? Mag je 
erop gaan staan of  is het kunst? Horizontaal of  verticaal, het 
vlak blijft steeds ambigu.
 In het Braempaviljoen (overigens geïnspireerd op verge-
lijkbare ideeën rond kunst en leven) mengen vrijstaande 
sculpturen zich met grote wollen vlakken (A-Z Cover Series 
1: Weaving Series (Gold and Black Stripes), 2012), geweven in 
een palet van zwarte en mosterdgele tinten. De losstaande 
werken manifesteren zich afwisselend horizontaal en verti-
caal in de ruimte, en de kleurnuances doen denken aan het 
landschap van de Californische woestijn waar Zittel sinds 
tien jaar werkt en woont. Wat meteen opvalt is de bijzon-
dere ritmiek die zich aftekent in het wollen werk aan de 
muur. Op vraag van Zittel, en volgens een reeks instructies, 
weefden professionele weefateliers, verspreid in de Verenigde 
Staten, een weergave van hun werkpatroon. Het begin van 
de dag werd gemarkeerd met een gele lijn, koffiepauzes en 
telefoongesprekken met kleuren naar keuze binnen een 
bepaald palet. Plots bekijk je artisanale arbeid met andere 
ogen. Ook in de losstaande installatie Parallel Planar Panel 
(2014) voegt Zittel een bijkomende dimensie toe aan haar 
onderzoek met vlakken en panelen. Beschilderde alumini-
um platen in combinatie met handgeweven stoffen tonen 
dat vlakken, eender of  ze nu horizontaal of  verticaal opge-
steld zijn, verschillende sociale en economische realiteiten 
in zich kunnen dragen. Als een driedimensionale matrix 
verwijst de installatie naar constructivistische sculpturen, 
maar evengoed naar moderne interieurs en hedendaagse 
bouwtechnieken. Materialen en productieprocessen zijn 
altijd ideologisch geladen – ze reflecteren verschillende uto-
pieën of  idealen. Zittel toont dat deze verschillende opvat-
tingen naast elkaar kunnen bestaan en elkaar dus niet hoe-
ven uit te sluiten. 
 Tot slot bouwde Zittel in de Hortiflora Flat Field Works 
(2015), een nieuwe installatie samengesteld uit horizontale 
en verticale panelen van beton, aluminium, hout en grind. 
Hoewel het werk opnieuw verwijst naar industriële en 
natuurlijke materialen, en verschillende disposities ver-
toont, is de keuze van het hout minder geslaagd. 
Onvermijdelijk en hardnekkig roept dit materiaal de associ-
atie met een tuinterras op, waardoor het werk wat van zijn 
ongrijpbare karakter verliest. Toch mist het zijn doel niet: 
bezoekers maken er gebruik van om te zitten, te liggen, te 
eten, te spelen en in het rond te kijken. Laura Herman

p Andrea Zittel. The Flat Field Works, tot 27 september in 
Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen 
(03/288.33.60; middelheimmuseum.be).

Lili Dujourie – Plooien in de tijd. Mu.ZEE (Oostende) en 
S.M.A.K. (Gent) wijden samen een tentoonstelling aan het 
oeuvre van de Belgische kunstenares Lili Dujourie. In beide 
musea is een selectie uit haar werk te zien van einde jaren 
zestig tot vandaag. Eén belangrijk werk – Maagdendale 
(1982), haar eerste werk in fluweel – wordt bovendien 
geëxposeerd in het Gentse Museum voor Schone Kunsten, 
in de nabijheid van het restauratieatelier van het Lam Gods.
 Bij een oppervlakkige blik op de tentoonstellingen, waarin 
werk in uiteenlopende materialen, vormen en media verza-
meld wordt, maakt Dujouries oeuvre een heterogene indruk. 
In de jaren zestig en zeventig realiseerde de kunstenares 
constructies met stalen platen en stangen – werken die ver-
wijzen naar het Amerikaanse minimalisme van die tijd. In 
de jaren zeventig werkte ze daarnaast met video en maakte 
ze delicate werken met snippers papier. In de jaren tachtig en 
negentig ontstonden grotere sculpturen met zware stoffen, 
die ze vanaf  midden jaren tachtig combineerde met archi-
tecturale elementen. Na de eeuwwisseling gebruikt ze weer 
papier en papier-maché – zij het in driedimensionale sculp-
turen – naast materialen als klei en ijzerdraad. In beide ten-
toonstellingen is echter niet gekozen voor een chronologi-
sche opbouw, maar worden werken uit verschillende 
periodes met elkaar geconfronteerd. Zo krijgt de verschei-
denheid van het oeuvre de nadruk, en wordt duidelijk dat 
Dujouries werk bij nader inzien allerminst heterogeen is: 
door de wisselwerking tussen formeel verschillende werken 
worden de inhoudelijke relaties tussen de verschillende 
werkformaties of  deeloeuvres juist blootgelegd.
 Misschien is het meest gekende ‘motief ’ in het werk van 
Dujourie de plooienval. De tentoonstelling heet dan ook 
Plooien in de tijd – een verwijzing naar zowel de vorm en het 
materiaal als, meer abstract, naar de ‘tussenruimte’ die in 
haar oeuvre wordt afgetast. Die tussenruimte ontstaat door 
dualiteit als principe te hanteren, in ieder werk afzonderlijk, 
maar ook in de onderlinge confrontatie van de werken in 
deze tentoonstelling. Het kan gaan over de dualiteit tussen 
beeld en ruimte (2D versus 3D), tussen harde en zachte 
materialen (marmer versus fluweel) en tussen media (schil-
derkunst versus sculptuur in Amerikaans Imperialisme / 
fotografische versus videowerken in de tentoonstelling), 
maar evengoed om choreografische en plastische tegenstel-
lingen (beweging versus stilstand / vloeibaar versus vast / 
hol versus bol). 
 In de werken waarin een lichaam of  een persoon optreedt, 
speelt Dujourie vaak zelf  het model. Voorbeelden zijn de 
video’s Sonnet (1974) en Passion de l’été pour l’hiver (1980), 
die telkens een vrouw tonen in een woonkamer, voor een 
indrukwekkende vensterpartij. Ze doolt rond, kijkt naar 
buiten… Ze wacht, verveelt zich of  denkt na. Sterk zonlicht 
dat binnenvalt, verre bewegingen van de zee of  een slapen-
de hond in de kamer versterken een gevoel van leegte rond 
de vrouw. Het lijkt alsof  ze vastzit in de ruimte, en in de tijd 
die tergend traag voorbijgaat. Haar aanwezigheid, en daar-
mee ook haar bestaan, lijkt futiel, losgeknipt van iedere rea-
liteit buiten die ruimte.
 Opmerkelijk zijn de poëtische titels van de video’s, en van 
verschillende andere werken van Dujourie: Effen spiegel van 
een stille stroom (video, 1976), De ochtend die de avond zal zijn 
(sculptuur, 1993), In mijn nacht nadert niemand (sculptuur, 
1985). De poëtische titel beschrijft of  benoemt het werk 
niet, maar maakt het nog raadselachtiger. Dujourie opent 
een veld aan mogelijke betekenissen, die als kringen in het 
water uitdijen rond de eigenlijke onbestemdheid en onvat-
baarheid van het werk.
 In Zonder titel (blauw naakt) (1980) – getoond aan de 
ingang van de tentoonstelling in Oostende – staat net als in 
veel video’s een vrouwelijk naakt centraal (dit keer niet 
gespeeld door de kunstenares zelf). Het werk bestaat uit 
twee muurgrote diaprojecties opgesteld tegenover elkaar. 
Voor een blauw doek in plooienval staat de vrouw, in het 
ene beeld zijlings en met gebogen hoofd. Het naakte lichaam 
wordt te kijk gezet, maar doordat het model haar gezicht 
niet toont, lijkt ze mijlenver, ongrijpbaar. In het tweede 

Andrea Zittel

Flat Field Works (Middelheim Variant #1 and #2), 2015
courtesy de kunstenaar, Sadie Coles HQ, Londen en Andrea Rosen Gallery, New York. Foto: Simon Vogel
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‘15 
‘16

Antwerp
Art
Save the dates!
→ Nocturne

The renowned Nocturnes are dynamic opening night events by 
a selection of galleries, art spaces and museums situated in the 
South and center areas of Antwerp. These art spaces open their 
doors six times a season on Thursday nights.

Hours: 18:00 - 21:00

03 September 2015
15 October 2015
03 December 2015
28 January 2016
17 March 2016
05 May 2016

→ Borger
Avant-garde initiatives and upcoming galleries can be found in 
the new and buzzing art districts of Borgerhout, Zurenborg and 
Berchem. During the popular Borger opening nights a range of art 
spaces welcomes you on three annual Friday evenings: Facebook.
com/borger.nocturnes.

Hours: 18:00 - closing time

25 September 2015
22 January 2016
29 April 2016

→ Leopold Sundays

The Leopold Sundays are a new, small scale opening initiative by 
galleries and art spaces in the vicinity of the Leopoldplaats in the 
center of Antwerp. The Leopold Sundays take off on - take note 
- Saturday 10 October.

Hours: 14:00 - 17:00

10 October 2015
13 December 2015
06 March 2016
01 May 2016

→ Antwerp Art Weekend2

Event for contemporary art in Antwerp

The second edition of our Antwerp Art Weekend promises to 
grow into a dazzling experience when galleries, art spaces and 
museums put their hands together for an Antwerp Art Opening 
Night in art spaces through the whole city, artist talks, a party and 
special programmes running on various pop-up locations. 

Fri 20 -  Sun 22 May ‘16

www.antwerpart.be
Subscribe to our newsletter

& follow antwerpart.be
on Facebook!
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beeld staat ze frontaal, het gelaat afgewend, maar zichtbaar 
– een aanzet tot nabijheid: het lichaam wordt een persoon. 
In beide afbeeldingen is rechts een deel van een radiator te 
zien, wat naast de enscenering met doek en model wijst op 
de realiteit van het beeld als een moment in een bepaalde 
(werk)ruimte. De klassieke opstelling als ‘beeld’, benadrukt 
door de klassieke combinatie van vrouwelijk naakt en 
gedrapeerde stof, wordt doorbroken door die realiteit als een 
hedendaagse ‘situatie’ te laten zien. Waar in de video’s sub-
tiele bewegingen een toestand van stilstand benadrukken, 
wil het gefixeerde beeld zich hier los rukken uit het moment. 
De verschillen in beide beelden, die een verloop suggereren, 
de presentatie ervan als projectie, de vreemde, bewust non-
chalante kadrering, het naakte lichaam, de plooienval van 
het doek en de levendige kleuren suggereren niets anders 
dan beweging.
 Ook de sculpturen van Dujourie spelen met beweging en 
stilstand, zoals de kleine, gedrapeerde doeken die ze tentoon-
stelt in zwarte ‘kijkdozen’ en tegen verticale zwarte platen op 
fijne poten. Enkel van dichtbij wordt duidelijk dat de doeken 
gemaakt zijn uit gips. Het doek is als een beweeglijk object 
gevangen en gefixeerd in de tijd – bijna zoals een fossiel. De 
sculptuur wordt een archeologisch object, dat terugwijst 
naar de menselijke cultuur – de plooienval als symbool van 
verfijning, of  negatief, van extreme gemaaktheid. 
 Die gemaaktheid komt nog sterker aan bod in de grote 
sculpturen met gedrapeerde, fluwelen stoffen. Ook hier gaat 
het om een bevroren moment, vastgelegd als op een foto – 
de wetten van de zwaartekracht hebben geen effect op de 
gedrapeerde stof. Deze assemblages creëren een eigen ver-
haal. Het textiel is niet functioneel – het is een object op 
zichzelf. Toch komt het doek niet los van functionele con-
notaties: als we het oplichten of  openschuiven, wat geeft 
het dan prijs? Niets natuurlijk – het zware fluweel verbergt 
dat er niets te verbergen is. Het is, in extreme mate, 
‘gemaakt’. Het ‘grote niets’ krijgt bij Dujourie, toepasselijk, 
een bombastisch ‘iets’ omgehangen.
 Wat een vreemde ontdekking om in Mu.ZEE, centraal in de 
tentoonstelling, op Apollo en de Phython te stoten, een schilde-
rij van Jan Boeckhorst uit de 17e eeuw. Natuurlijk springt de 
hevig rode, wervelende cape van Apollo in het oog, in con-
trast met diens uiterst beheerste lichaam. De wilde plooienval 
van de cape sluit aan bij de waanzinnige kronkeling van de 
slang, die Apollo net overmeesterd heeft: het beheerste, men-
selijke lichaam overwint het wilde dier – enkel de wervelende 
cape wijst op de gewelddadigheid van die actie. Hier zit de 
relatie met het werk van Dujourie. Ze zet in op een verregaan-
de stilering: een overwicht op vorm, waardoor die vorm uit-
eindelijk bevriest of  versteent. Het natuurlijke, de mens, 
komt daarin onwrikbaar vast te zitten. Lichamen en perso-
nages bij Dujourie lijken dan ook steeds doelloos, lusteloos, 
ontdaan van enige persoonlijkheid, rond te hangen. Zo door-
prikt Dujourie een heersende illusie: die van de zogenaamde 
levendigheid van ‘onze tijd’ of  de moderne tijd – beweging is 
bij Dujourie slechts een objet trouvé, tentoongesteld in een 
ijzig koude wereld.  Esther Severi

p  Lili Dujourie, Plooien in de tijd, tot 4 oktober in het 
S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent (09/240.76.01; 
www.smak.be), en in Mu.ZEE, Romestraat 11, 8400 
Oostende (059/50.81.18; www.muzee.be).

JEF GEYS in het S.M.A.K. De solotentoonstelling van Jef  
Geys (1934, Leopoldsburg) in het Gentse S.M.A.K. gaat, 
zoals veel van Geys’ projecten, terug op een ontmoeting. 
Gecharmeerd door de professionele aanpak van het depar-
tement Collectie bij de herinstallatie van het werk Geel, rood, 

blauw, enz… (1979), nodigt Geys Iris Paschalidis, hoofd 
Collectie, in zijn woning te Balen uit en stelt haar voor een 
grote tentoonstelling te organiseren. Twee weken later ligt 
een door de kunstenaar tot in de puntjes uitgewerkt concept 
op tafel.
 De tentoonstelling beslaat de hele benedenverdieping en 
wordt niet enkel begeleid door een ‘Kempens Informatie-
boek’, maar ook door een lijvige, tweedelige publicatie van 
Geys’ archiefstukken. Naast de infobalie bij de ingang staat 
een levensgrote gestileerde figuur, die qua vorm sterk doet 
denken aan de sjotterkes op een voetbaltafel. Op de wand 
achter de pop kleven stickers met daarop woorden als ‘sar-
donisch’, ‘eclecticisme’, ‘modern’, ‘kunst’, ‘realiteit’ en ‘iso-
morf ’. Enkele van deze woorden keren terug op de afge-
schuurde huid van de pop, haast onleesbaar in potlood 
genoteerd. De Pop is het resultaat van Geys’ betrachting om 
de gewichtige, misleidende kunsttaal op te roepen en te 
doorgronden, en prikkelt de bezoeker die op het punt staat 
de tentoonstelling binnen te stappen om hetzelfde te doen.
 In de linkergang om de hoek, op de plek waar vaak de ten-
toonstellingen worden ingeleid, heeft Geys – als alternatief  
voor de klassieke muurtekst – een associatieve informatie-
muur samengesteld. Schijnbaar willekeurig verspreid, 
scheppen verschillende tekstuele en visuele elementen een 
context waarin de bezoeker vrij verbanden kan leggen. 
Opvallend is Geys’ keuze om een volledige editie van De 
Standaard (6 februari 2015) tegen de muur te bevestigen. 
Die meterslange sliert krantenpagina’s alludeert niet alleen 
op Geys’ dagelijkse routine om de krant te lezen, maar kan 
ook beschouwd worden als een manifest: als kunstenaar is 
Geys namelijk voortdurend op zoek naar informatie die hij 

herschikt, hercontextualiseert en volgens een geheel eigen-
zinnige systematiek archiveert. Daarbij maakt hij geen 
onderscheid tussen lokaal en mondiaal nieuws, noch tus-
sen sport en cultuur. Elke vorm van hiërarchisch denken 
wordt van tafel geveegd, want alles is nodig om inzicht te 
krijgen in het ‘grotere geheel’. Links van De Standaard han-
gen de eerste twee Koffieonderleggertekeningen, die het resul-
taat zijn van Geys’ dagelijkse bezoek aan een lokale taverne 
waar hij een kop koffie drinkt en verschillende kranten 
doorbladert. De krantenkoppen die hem triggeren, schrijft 
hij neer op het papieren onderleggertje of  verbeeldt hij met 
een tekening.
 Ook de werken achter de informatiewand, in de centrale 
vleugel van de tentoonstelling, zijn haast volledig uit talige 
informatie opgebouwd. Zo wordt in één ruimte de rest van 
de 80 koffieonderleggertekeningen getoond, die elk een kri-
tische en geregeld spottende blik werpen op het dagelijkse 
leven. In een andere zaal hangen 800 originele A4-bladen 
uit Geys’ archief  in ordinaire plastieken insteekhoezen. 
Deze verzameling – en dat geldt voor het archief  als zodanig 
– is het resultaat van Geys’ fanatieke poging om het dage-
lijkse leven in al zijn heterogeniteit te capteren. Het archief  
omvat alle mogelijke onderwerpen, hangt nauw samen met 
Geys’ directe leefomgeving en is wederom radicaal antihië-
rarchisch van aard. Wie de overdaad aan beelden trotseert, 
ontdekt geleidelijk aan wat er in Geys’ leven en werk toe 
doet. Naast schetsen, notities en technische fiches, hangt er 
ook een groot aantal briefwisselingen, e-mails, kranten-
knipsels en neergepende overpeinzingen. 
 Niet alleen de werken, ook de aanpak van de hele ten-
toonstelling is antihiërarchisch. De klassieke verhouding 
tussen randinformatie en kunstwerk wordt doorbroken; 
zowel de informatiewand als de ‘eigenlijke’ werken zijn 
immers uit ‘informatie’ opgebouwd. In de rechtervleugel 
wordt zichtbaar hoe Geys die overvloed aan informatie in 
bedwang houdt. Het Gesloten archief (1957 – heden), weer 
een deelverzameling van Geys’ grote documentatiecen-
trum, bestaat uit een honderdtal ringmappen die op oog-
hoogte en onder plexiglazen boxen op een schap staan. Met 
uitzondering van vier raadpleegbare mappen op een tafel is 
de inhoud verzegeld. De confrontatie tussen het open en het 
gesloten archief  brengt een belangrijke paradox in Geys’ 
oeuvre aan het licht. Enerzijds spoort hij ons aan tot een 
bewuste en kritische omgang met de werkelijkheid – een 
houding die veel tijd en inspanning vereist. Anderzijds geeft 
hij via werken zoals het Gesloten archief aan dat de werkelijk-
heid – en bijgevolg ook zijn oeuvre – nooit volledig toegan-
kelijk is. Instituten of  individuen die pretenderen de waar-
heid in pacht te hebben, worden op intelligente wijze 
ontmaskerd.
 Opmerkelijk in dat verband is Geys’ ‘infiltratie’ in de wer-
king van het CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders), 
een overheidsinstelling die de samenwerking tussen de vier 
Vlaamse musea voor actuele kunst moet bevorderen en 
hun collecties internationaal moet promoten. Vooreerst 
zien we in de tentoonstelling vier originele werken afkom-
stig uit de collecties van de betrokken musea: de foto Zwarte 
Overall (1991) uit het M HKA; een klein schilderij van een 
zaadzakje Gypsophila Elegans (2008) uit Mu.ZEE; het 
Gesloten Archief (2001), een langdurige bruikleen van de 
Vlaamse Gemeenschap aan het S.M.A.K.; en ten slotte de 
recente Sokkel #7 (2014), een interactieve aanplakzuil in de 
collectie van het Middelheimmuseum. In de vier aanpalen-
de kamers tonen flatscreens de webpagina’s van de musea 
en projecteert de kunstenaar afbeeldingen van andere wer-
ken die op een of  andere manier in relatie staan met de res-
pectievelijke collecties. Aan het begin van de zaal prijken de 
logo’s van de musea die voor deze gelegenheid een specifieke 

Lili Dujourie

Maagdendale, 1982 (opstelling Museum voor Schone Kunsten, Gent). Foto: Dirk Pauwels

Jef  Geys

Archiefmappen, 1958-2015, selectie van 800 documenten uit ca. 200.000 stuks uit het archief  van Jef  Geys 
(zicht op de tentoonstelling in het S.M.A.K., Gent). Foto: Dirk Pauwels
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kleur kregen toebedeeld – rood voor het M HKA, blauw voor 
Mu.ZEE, geel voor het Middelheimmuseum en paars voor 
het S.M.A.K.
 In de tegenoverliggende linkervleugel heeft Geys met 
kleefband in dezelfde vier kleuren een halfcirkelvormig 
grondplan getekend. Het lijnenspel, met reminiscenties aan 
Geys’ Wereldkaart (1968), herneemt de plattegrond van een 
tentoonstelling die hem eind jaren tachtig door Jan Hoet 
beloofd was, maar onverwacht door de conservator werd 
afgeblazen. Ten slotte onderstreept Geys zijn ambivalente 
houding ten opzichte van de macht van het kunstinstituut 
via zijn bijdrage voor Chambres d’Amis (1986), de bekende 
tentoonstelling waarvoor hedendaagse kunstenaars in 
meer dan vijftig Gentse burgerhuizen werken realiseerden. 
Terwijl het gros van de werken onderdak vond in woningen 
van de begoede (kunstminnende) burgerij, had Geys in zes 
kleine (arbeiders)huisjes telkens een blinde deur geplaatst 
met daarop de leuze van de Franse Revolutie in het 
Nederlands, Frans en Duits. Hij eiste twee minuten zendtijd 
voor elk van de (minder begoede) inwoners bij wie hij een 
deur geïnstalleerd had, zodat de persoon in kwestie zijn 
(sociale) ‘problemen’ aan het grote publiek kon ventileren. 
Op die manier nam Geys de valse ‘democratiserende’ pre-
tenties van de tentoonstelling op de hak.
 In het S.M.A.K. wordt Geys’ bijdrage aan Chambres d’Amis 
op twee manieren aanwezig gesteld: in de linkergang bij het 
binnenkomen via een van de blinde deuren, zopas aange-
kocht door het S.M.A.K., en in de rechtervleugel via frag-
menten uit Jef  Cornelis’ De langste dag, een zes uur durende 
reportage van de openingsmanifestatie van de befaamde 
Gentse kunstzomer van 1986. Het werk verenigt dan ook de 
twee aspecten die in de tentoonstelling in het S.M.A.K. cen-
traal staan, met aan de ene kant de sociale werkelijkheid en 
de verwerking van de dagelijkse informatiestromen (de 
informatiewand, de koffieonderleggers, de uittreksels uit het 
archief…) en aan de andere kant de kritiek op de macht van 
het kunstinstituut. Via de installatie voor Chambres d’Amis 
wordt duidelijk dat het om twee kanten gaat van eenzelfde 
project: Geys verwerpt de dominantie van een bepaald dis-
cours door onze kennis en ervaringen consequent op het 
‘dagelijkse leven’ te betrekken. Louise Osieka

p Jef  Geys, tot 6 september in het S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 
9000 Gent (09/240.76.01; www.smak.be).

Art In The Age Of… Planetary Computation. In zijn 
boek over Wagner verwijt Adorno de Gesamtkünstler dat 
zijn muzikale drama’s fantasmagorisch zijn; doordat het 
orkest verborgen blijft en omwille van allerlei manipulaties 
in de mise-en-scène, verhullen ze hun eigen productiepro-
ces. Wagners werk vervalt op die manier in een illusionisme 

vergelijkbaar met het fetisjisme van de koopwaar, dat even-
eens steunt op het uitwissen van het sociale en materiële 
productieproces. In navolging van Adorno kun je beweren 
dat ook het internet een fantasmagorie is: de immense 
materiële infrastructuur die de beleving van de zogenaamd 
immateriële of  virtuele onlinesfeer mogelijk maakt, blijft 
namelijk steevast verborgen; de gigantische hoeveelheden 
menselijke arbeid die in het internet kruipen zijn onzicht-
baar of  lijken een vanzelfsprekendheid.
 De tentoonstelling Art In The Age Of… Planetary 
Computation in Witte de With wil hedendaagse communica-
tiemedia zoals het internet van die vanzelfsprekendheid 
beroven. De expositie vormt het tweede deel in een drieluik 
Art In The Age Of… rond onderwerpen die belangrijk zijn of  
zullen worden voor de kunstproductie van de 21e eeuw. 
Volgens de samenstellers Defne Ayas, Adam Kleinman en 
Samuel Saelemakers gaat dit tweede luik over ‘de manier 
waarop kwantificering, telecommunicatie en andere immer 
groeiende informatiemiddelen de hedendaagse kunstpro-
ductie beïnvloeden’ en over ‘hoe de hedendaagse kunst deze 
processen een spiegel voor kan houden’. Opmerkelijk voor 
een tentoonstelling over eigentijdse informatica is dat slechts 
een relatief  klein deel van het getoonde werk ook echt 
gebruikmaakt van recente communicatie- en informatie-
middelen. Opvallend veel kunstenaars bedienen zich van 
‘ouderwetse’ media. Antonia Hirsch stelt de sculptuur 
Solaris Panel tentoon – waarvoor ze weliswaar gebruikmaakt 
van het zwarte plexiglas dat terug te vinden is op smartpho-
nes en tablets. Stephan Tillmans toont foto’s die de laatste 
flikkering bij het uitzetten van analoge televisies zichtbaar 
maken, en Navine G. Khan-Dossos ontwikkelt gedurende de 
loop van de tentoonstelling een tweedelige muurschildering 
in gouache, waarbij ze laag op laag aanbrengt.
 Door zo nadrukkelijk vast te houden aan oudere media 
lijken de makers van Art In The Age Of… Planetary Computing 
te suggereren dat deze nog niet zo gauw uit de artistieke 
productie zullen verdwijnen – en wellicht zal hun gelijk 
bewezen worden. Traditionelere media en materialen bie-
den de mogelijkheid om een soort kunsthistorisch continu-
um te schetsen, om urgente vraagstukken te historiseren. 
Het is in dit opzicht opmerkelijk dat Rossella Biscotti in drie 
werken met de titel Other gebruikmaakt van monumentale, 
met Jacquard-weefgetouwen geweven stukken textiel om 
demografische data afkomstig uit volkstellingen in Brussel 
in 2001 en 2006 (die dus digitaal verzameld en opgeslagen 
zijn) voor te stellen. Biscotti lijkt aandachtig het ondertus-
sen klassiek geworden The Language of  New Media (2001) 
van Lev Manovich te hebben gelezen. In zijn introductie 
beschrijft Manovich immers uitvoerig hoe Charles Babbages 
ontwerp voor de eerste rekenmachine (ca. 1830) gebaseerd 
was op Jacquard-getouwen die met ponskaarten ‘gepro-
grammeerd’ werden, en hoe primitieve computers op basis 

van dezelfde ponskaarten de verwerking van demografi-
sche gegevens vergemakkelijkten. Other verbindt recente 
dataverwerkingstechnieken met het weefgetouw en aldus 
met een van de eerste functies waarvoor computation werd 
ingezet.
 Toch blijkt dat ook een direct en materieel engagement 
met recentere technologieën interessant werk kan opleve-
ren. Een goed voorbeeld hiervan is Owen Mundy’s website 
iknowwhereyourcatlives.com, waarop de exacte locatie van 
een miljoen publiek gedeelde kattenplaatjes zichtbaar is 
gemaakt. De focus op katten geeft het project weliswaar een 
lichtvoetige toets, maar de achterliggende logica is duide-
lijk: de mogelijkheid om grote hoeveelheden beschikbare 
data te analyseren en te doorzoeken leidt wel erg makkelijk 
tot inbreuk op de privacy. Tot dezelfde familie behoort de 
Autonomy Cube van Trevor Paglen, bestaande uit een reeks 
computers die samen een sculpturale vorm aannemen, 
maar ook een wifihotspot vormen die al het internetverkeer 
in Witte de With via Tor leidt, een netwerk dat gegevens 
anonimiseert. Een ander project dat zich voornamelijk 
online afspeelt is After, About, With, waarin Julia Weist de 
onlinezoekresultaten voor kunstenaar Haim Steinbach 
probeerde te manipuleren via het aanmaken van blogs, het 
gebruik van Twitter, en het samenspannen met allerlei cri-
tici en kunsttijdschriften. Weist probeerde één specifieke 
interpretatie van Steinbachs werk dominant te maken en zo 

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

BRUGGE
Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN

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

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

CONFRONTATION

ANNE & MARIO DANIELE  < >  JEF LAMBEAUx

Vernissage: 11/07/2015 van 16:00 – 19:00
Expo: 12/07/2015 – 04/10/2015

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

+ 32 498 75 43 37
+ 32 50 70 53 38

info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag  

en zondag
telkens van 15:00 – 18:00

of op afspraak

KAOS 2015

L’ EFFORT 1900

zicht op de tentoonstelling ‘Art In The Age Of… Planetary Computing’, 
Witte de With Center for Contemporary Art, 2015

links: David Jablonowski, Multiple (Hypertext Sushi Voucher), 2011
centraal achteraan: John Menick, Biography of  Anish Mehta Bhat, 2015

rechts: Rossella Biscotti, Other (former residents), 2015



De Witte Raaf  – 176 / juli – augustus 2015 Ondertussen 8

DeaDline 
1 OctOber 

2015

A
ca

d
em

ie
p

le
in

 1
6

21
1

 K
M

 M
a

a
st

ri
ch

t,
 N

L

V
a

n
 E

yc
k

M
u
lt
if

o
rm

 in
st

it
u
te

 f
o

r 
 

fi
n
e 

a
rt

, 
d

es
ig

n
 a

n
d

 r
ef

le
ct

io
n

Van 
eyck

Artis
ts

dEsigNErs
photo

grAphErs

ArchitE
cts

LA
NdscApE A

rchitE
cts

curAto
rs

writE
rs

critic
s

www.janvaneyck.nl

call fOr 
applicatiOns

Still Tickin’

28
jun

t/m 

15
nov 

2015

Betye Saar

Sunnyland (On the Dark Side), 1998 
Mixed media on vintage washboard 85 x 40,5 x 6,5 cm
Collectie gemeente Sittard-Geleen, in langdurig bruikleen aan 
De Domijnen, aankoop 2015 met steun van het Mondriaan 
Fonds. Photo: Robert Wedemeyer; courtesy the artist and 
Roberts & Tilton, Culver City, California

Kapittelstraat 6, Sittard
www.dedomijnen.nl

Wilhelminapark 1 Tilburg
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de receptie ervan te sturen; After, About, With toont hoe 
afhankelijk de kunstwereld is van de aandachtseconomie 
die het internetverkeer beheerst.
 Sommige van de interessantste werken op de tentoonstel-
ling Art In The Age Of… Planetary Computation beogen expli-
ciet – haast à la Adorno – de fantasmagorische werking van 
het internet te doorprikken. Een van die werken is Nina 
Canells Thin Vowels, dat de glasvezelkabels en metalen com-
municatiekabels die normaliter ondergronds blijven in al 
hun brute materialiteit de tentoonstellingsruimte binnen-
brengt. Thin Vowels was overigens ook al te zien op het eerste 
luik van Art In The Age Of…, dat over energiekwesties en de 
ontginning van schaarse grondstoffen ging. Hand moving at a 
walking pace van Lucy Raven reveleert een productieproces 
uit ons digitale tijdperk: de lenticulaire fotoprint brengt de 
bewegende hand in beeld van een arbeider in een nabewer-
kingsstudio in India, waar tegen een hongerloon gewerkt 
wordt om buitenlandse blockbusters naar 3D te converteren.
 Net als de gehele reeks Art In The Age Of… – die zal eindi-
gen met een tentoonstelling over asymmetrical warfare –  is 
ook Planetary Computation ambitieus opgezet. Het spreekt 
voor zich dat de invloed van communicatie- en informatie-
technologieën op de hedendaagse kunstproductie immens 
is, en wellicht alleen nog maar zal toenemen. Toch verslikt 
de tentoonstelling zich niet in haar onderwerp. De reden 
hiervoor is dat Planetary Computation geen echte afgeronde 
overzichtstentoonstelling is, maar eerder een interessante 
dwarsdoorsnede biedt van een artistiek discours dat al bij al 
nog in de kinderschoenen staat. Dat uit de tentoonstelling 
geen finale conclusies getrokken kunnen worden is dus 
geen zwaktebod, maar eerder een aanwijzing dat de uit-
komst van deze 21e-eeuwse vraagstukken voorlopig niet te 
voorzien is. Het blijft zoeken naar kritische, antifantasma-
gorische gebaren die tegen algoritmes en automatisering 
opgewassen zijn, naar artistieke ingrepen die daadwerkelijk 
interfereren met de vectoren van alomtegenwoordige data-
stromen; Planetary Computation is een eerste stap in die 
richting. Wordt vervolgd. Steyn Bergs

p Art In The Age Of… Planetary Computing, tot 16 augustus 
in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam (010/411.01.44; www.wdw.nl).

Neometrism. De zaaltekst van Neometrism in Nest – plat-
form voor hedendaagse beeldende kunst in Den Haag – opent 
met een referentie aan Mad Men, de populaire serie over 
reclamemannen die met een whiskyglas in de ene hand en 
een sigaret in de andere de jaren zestig uitrollen en de jaren 
zeventig binnenstruikelen. In de huidige ‘Second Golden Age 
of  Television’ vormen populaire series die vrijwel iedereen 
heeft gezien misschien wel de enige bodem onder het collec-
tieve bewustzijn. Het sfeervol vormgegeven Mad Men appel-
leert bovendien aan de dominante retrotrend, een emotione-
le reactie op het gevoel van luchtledigheid en gebrek aan 
houvast dat zich begon te manifesteren nadat het postmoder-
nisme zijn smaak verloren had, verpieterde tot kunsthisto-
risch lemma en ons ideologisch met lege handen achterliet. 
Een logische reactie: terug naar de Grote Verhalen van het 
modernisme, terug naar de tijd van Mad Men.
 Binnen de beeldende kunst betekent dat steeds vaker: 
terug naar de abstractie van die tijd. De jury van de 
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst merkte al zo’n 
tien jaar geleden op dat de beeldtaal van de jaren zestig en 
zeventig terug was van weggeweest, en heeft sindsdien bij 
elke editie altijd een of  meerdere abstracte schilders geno-
mineerd. De grote Nul/Zero-tentoonstellingen die dit najaar 
in Amsterdam en Delft plaatsvinden hadden in 2012 al een 
voorloper in Museum Boijmans Van Beuningen, in de vorm 

van Minimal Myth. Een jaar later presenteerde Nest in Den 
Haag de groepstentoonstelling Abstract Myth. De expositie 
Neometrism is te zien als een opvolger daarvan. In Abstract 
Myth probeerden hedendaagse kunstenaars een geënga-
geerde draai te geven aan de modernistische erfenis. 
Neometrism is wat trivialer, en gaat in brede zin over de 
beeldtaal en de specifieke esthetiek van de jaren zestig en 
zeventig. Niet zozeer filosofische inzichten, maar de look 
van het product design en de populaire cultuur uit die tijd 
staan centraal – Mad Men dus. 
 Thomas Raat – een van de drie kunstenaars in deze 
groepstentoonstelling – zal er alvast geen problemen mee 
hebben dat zijn werk met product design en populaire cul-
tuur in verband wordt gebracht. Hij zegt zichzelf  expliciet 
buiten een kunsthistorische context te willen plaatsen. Als 
twintiger verwierf  hij bekendheid met schilderijen opge-
bouwd uit stroken plastic en tape, heftige en direct herken-
bare werken. Maar sinds zijn verblijf  aan de Rijksakademie 
is hij zijn eigen handschrift bewust aan het uitgommen. Hij 
is geïnteresseerd geraakt in de praktische toepassingen van 
het modernisme, vooral binnen de interieuresthetiek zoals 
die jarenlang werd gepropageerd door het tijdschrift Goed 
Wonen. Raat struint rommelmarkten af  en veilingsites. Hij 
koopt meubels op, onderzoekt hun vormen en transfor-
meert ze tot objecten met een dubbelzinnige status. Zo han-
gen er in Nest op de muur achter een ligbankje twee kus-
sens gemaakt van donker- en lichtgroen skai: het zouden 
stemmige monochrome wandsculpturen kunnen zijn, 
maar evengoed past het geheel in een etalage van een inte-
rieurwinkel. Aan de andere kant van de zaal plaatste Raat 
het metalen onderstel van een koffietafel met daarop, een 
kwartslag gedraaid, een blad met golvend op-artmotief. Het 
is een strak geval, maar je kunt er niet langer dan vier 
seconden naar kijken of  alles gaat ‘zwemmen’.
 De kunsthistorische context dringt zich hoe dan ook op, 
ook bij Babette Kleijn. Haar muurschilderingen en schetsen 
refereren sterk aan het constructivisme. Ze tekent een sche-
matische wereld die bestaat uit bollen, rechthoeken en 
rechte lijnen, in wit, zwart, geel en grijs. Als specifieke twist 
heeft ze er de hobbyistische ‘string art’ uit de jaren zeventig 
aan toegevoegd: touwtjes worden gespannen tussen spij-
kertjes, wat een kruising oplevert tussen punniken en ‘con-
nect the dots’-tekenboeken. Het versterkt de wat schrale 
Oost-Europese uitstraling van de schilderingen en doet rare 
dingen met de dieptewerking waardoor de werken winnen 
aan dynamiek. Maar uiteindelijk is een half  dozijn herha-
lingen van hetzelfde principe iets te veel van het goede.

Raat en Kleijn laten zich – bewust of  intuïtief  – beperken door 
een specifiek modernistische beeldtaal. Koen Taselaar gaat 
wat dat betreft vrijer te werk. Zijn werkwijze neigt naar grafi-
sche vormgeving, een discipline die in Nederland sterk 
modernistisch gekleurd is, maar ook vele verschijningsvor-
men kent. Taselaar vult vellen papier met gestileerde woor-
den – fictieve bandnamen hebben zijn voorkeur – die door de 
overdaad aan krullen bijna niet te lezen zijn. Hij plaatst 
manshoge, uit plaatstaal opgetrokken letters achter elkaar, 
als een rijtje dominostenen die op het punt staan om te vallen. 
Vergelijkbaar met de Nederlandse Amerikaan Peter Schuyff  
tekent hij repeterende patronen op gemarmerd papier: bijna 
machinaal op het eerste gezicht, maar bij nadere inspectie 
blijken ze vol schoonheidsfoutjes en onregelmatigheden te 
zitten. Bij Taselaar is de hand van de kunstenaar herkenbaar 
en wijzen kleine imperfecties op het ambachtelijke proces 
achter het werk. Dat maakt zijn werk tot het meest persoon-
lijke van Neometrism en zorgt ervoor dat het loskomt van de 
pretentie van universele geldigheid die toch altijd aan het 
modernisme is blijven kleven. Edo Dijksterhuis

p Neometrism, tot 26 juli in Nest, De Constant Rebecqueplein 
20b, 2518 RA Den Haag (070/365.31.86; nestruimte.nl).

H.N. Werkman (18821945). Leven & Werk. Naar 
aanleiding van zijn zeventigste sterfdag wijdt het Groninger 
Museum een retrospectief  overzicht aan Hendrik Nicolaas 
Werkman. Deze kunstenaar is vooral bekend vanwege zijn 
beeldende experimenten met drukwerk en kwam op tragi-
sche wijze om het leven toen hij op 10 april 1945 door de 
Duitse bezetter werd gefusilleerd. Door elk van de negen 
tentoonstellingszalen in te leiden met een foto van (een 
steeds ouder wordende) Werkman onderstrepen de samen-
stellers – gastconservator Jikke van der Spek en Ploeg-
conservator Mariëtta Jansen – hun ambitie om het leven en 
werk van Werkman van begin tot eind te overzien.
 Werkman richt, na een korte loopbaan als boekhouder en 
journalist, in 1908 een drukkerij op die hij eerst voor louter 
zakelijke doeleinden gebruikt. Vanaf  1917 begint hij als 
autodidact schilderijen te maken, voornamelijk landschap-
pen. In 1919 treedt hij toe tot de Groningse en hoofdzakelijk 
expressionistische (meer bepaald op Die Brücke georiën-
teerde) kunstenaarsvereniging De Ploeg, waarvan hij aan-
vankelijk het drukwerk verzorgt. Vanaf  1923, nadat de 
winst sterk is teruggelopen, gebruikt Werkman zijn druk-
kerij in toenemende mate om experimenteel drukwerk te 
maken, waarmee hij (vooral nationale) bekendheid zal ver-
werven.
 De tentoonstelling is thematisch ingericht, waarbij de 
ontwikkeling van Werkmans druktechnieken wel in min of  
meer chronologische volgorde wordt getoond. In de eerste 
zaal zien we onder meer boekjes en speelgoed die de jonge 
Werkman maakte samen met zijn broers, en een klein druk-
persje waar de jongens krantjes mee drukten. Daarnaast 
wordt een aantal kleine schilderijen en tekeningen uit de 
jaren twintig getoond, vermoedelijk omdat het gaat om 
impressies van zijn jeugd in Leens en van het leven in de 
stad Groningen. Zaal 2 introduceert de eerste ‘druksels’ uit 
de periode 1923-1927. We zien hoe Werkman met de druk-
pers, zetkast, rollers, houtblokken en drukinkt begint te 
experimenteren om geabstraheerde composities te maken 
van daken en gebouwen, van voorbijvarende schepen of  
van het interieur en het trappenhuis van zijn drukkerij. Het 
zijn prachtige composities met een afgewogen vlakverde-
ling. De zachte kleuren zijn onder meer te danken aan het 
gebruik van een oneffen papiersoort die de inkt deels absor-
beert en de kleuren dempt. De vormentaal doet vaak con-
structivistisch aan, maar de ‘druksels’ onderscheiden zich 

herman de vries, 
toevalstekeningen 1970-1975
4.6-20.9.2015, www.krollermuller.nl

zicht op de tentoonstelling ‘Neometrism’, Nest, Den Haag. Links: Koen 
Taselaar, Patternpattern #35, 2015; Patternpattern #34, 2015  

(courtesy Francis Boeske Projects). Midden: Thomas Raat, not titled 
yet, 2015 (courtesy Galerie Juliètte Jongma). Rechts: Babette Kleijn, 

Klembeeld, 2015. Foto: Jhoeko
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Roger Raveelmuseum

Karel Dierickx
Voorstelbare werkelijkheid
 

tentoonstelling 
van 27 juni tot en met 11 oktober 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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door de levendige compositie en afgeronde contouren die 
typerend zijn voor heel Werkmans oeuvre.
 Met zijn ‘druksels’ zet Werkman de stap van ‘beroeps-
drukwerk’ naar eenmalige kunstwerken in drukvorm. Dat 
zijn reputatie terecht op dit drukwerk steunt, toont de derde 
zaal waar een selectie schilderijen te zien is die hij, als auto-
didact, maakt vanaf  zijn toetreding tot De Ploeg in 1919. Er 
hangen sombere en gematigd moderne impressies van het 
Noord-Nederlandse leven bij, in dik aangebrachte verfstre-
ken, zoals het strakke Kerkgang in de Sneeuw (ca. 1919-
1920). Gaandeweg begint Werkman meer kleur te gebrui-
ken en wordt zijn werk expressionistischer. Het portret 
Voerman (1923) sprak de modernisten in zijn omgeving 
aan, maar de experimentele speelsheid die de druksels ken-
merkt is in het schilderwerk niet terug te vinden. Werkmans 
expressionistische werk moet het tevens afleggen tegen dat 
van Ploeglid Jan Wiegers, van wie in dezelfde zaal rake por-
tretten worden getoond. Tot slot zijn hier exemplaren te zien 
van The Next Call, het door Werkman van september 1923 
tot november 1926 uitgegeven avant-gardetijdschrift 
waarin hij naast eigen teksten en drukwerk ook werk van 
Ploegleden zoals Job Hansen, Jan van der Zee, Wobbe 
Alkema en Jan Wiegers publiceert.
 In de centrale tentoonstellingszaal (zaal 4) wordt de ver-
dere ontwikkeling van Werkmans druktechniek toegelicht 
aan de hand van drukwerk uit de periode 1929 tot 1944. 
Zo begint Werkman eind jaren twintig de inkt rechtstreeks 
met de rol op het papier aan te brengen, zonder tussen-
komst van de handpers, waardoor hij er als het ware mee 
kan gaan tekenen. Voorbeelden hiervan zijn de Metro-
druksels (1929), die hij naar aanleiding van een reis naar 
Parijs maakt, en de serie drukwerk Amsterdam-Castricum 
(1941), die hij realiseert na zijn bezoek aan Willem 
Sandberg in Amsterdam. Het is een manier van werken die 
in principe volledig tegen het instinct van iedere drukker 
ingaat, omdat de afdrukken nooit helemaal identiek aan 
elkaar kunnen zijn. Voorts begint Werkman in de jaren der-
tig met sjablonen te werken, zoals bijvoorbeeld te zien is in 
de serie Vrouweneiland (1942). Zowel de welvende vrouwen-
figuren, de glooiende gele heuvels als paarden en vogels zijn 
met behulp van sjablonen aangebracht. Deze serie verbeeldt 
het groeiend verlangen dat zich begin jaren dertig ontwik-
kelt bij Werkman naar een onontgonnen paradijselijke 
wereld. 
 In de vijfde, kleine zaal zijn de reeksen te zien die Werkman 
in 1935-1936 onder de overkoepelende titel Hot Printing 
maakt, een verwijzing naar de ‘Hot Jazz’; analoog aan deze 
muziek wordt de reeks gekenmerkt door het improviseren 
en het maken van losse en speelse variaties op basisvormen. 
Voor die variaties vertrekt Werkman van een aantal sjablo-
nen. Ook vormen ze de eerste serie waarbij hij, voor zover 
bekend, met voorbereidende schetsen en voorstudies werkt. 
Een aansluitende ruimte geeft een bescheiden overzicht van 
het werk van Werkmans dochter Fie. De voorlaatste zaal 
toont het drukwerk dat Werkman in de oorlogsjaren voor 
de klandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit (1940-1944) 
maakt, met als beroemdste uitgave de Chassidische Legenden, 
waaraan hij met tussenpozen drie jaar werkt en die een van 
de hoogtepunten op de tentoonstelling vormt. Interessant is 
dat zowel de proefdrukken als de einddrukken getoond wor-
den, waardoor je een beeld krijgt van het denk- en werkpro-
ces. Dat in de einddrukken geen heel radicale veranderin-
gen zijn doorgevoerd, mag de pret van het zoeken en 
vergelijken niet drukken. De meeste wijzigingen blijken ver-
eenvoudigingen te zijn: drie lagen zijn bijvoorbeeld in twee 
lagen veranderd, een randje wordt strak getrokken. De 

prints zijn zeldzaam en afkomstig uit privécollecties. Tot slot 
wordt in een laatste ‘hommagezaal’ werk getoond van kun-
stenaars als Els Amman, Martin Tissing en Josua Reichert, 
die niet alleen beïnvloed zijn door Werkmans stijl, maar ook 
– tot vele decennia na zijn dood – werk aan hem hebben 
opgedragen. Na de Chassidische legenden maakt dit werk 
evenwel weinig indruk – maar een postuum eerbetoon 
schijnt tegenwoordig haast niet meer te mogen ontbreken 
in dergelijke monografische tentoonstellingen.
 De expositie geeft een mooi, breed en levendig overzicht 
van Werkmans oeuvre en van de verschillende technieken 
en stijlen waarmee hij experimenteerde. Eindeloze reeksen 
‘druksels’ worden vermeden. Wel zijn een aantal omissies te 
betreuren. Zo is het jammer dat de gedichten die Werkman 
bij de Hot Printing-series maakte, niet aan bod komen. 
Daarnaast had de zaalinformatie uitgebreider gemogen, 
gezien de opzet van de tentoonstellingsmakers om een vol-
ledig beeld te scheppen van Werkmans leven en werk. Tot 
slot besteedt de tentoonstelling – in tegenstelling tot de bij-
horende catalogus – wat te weinig aandacht aan de persoon 
van Werkman, aan zijn dynamisme en engagement. 
Werkman hield bijvoorbeeld van jazz, wat toentertijd nog 
een beetje als een alternatieve muzieksoort gold, was vrij 
van geest en heeft verscheidene relaties met vrouwen 
gehad. Zijn politieke opvattingen komen evenmin breder 
aan bod. Behalve de levensgrote fotoportretten zijn er wei-
nig elementen in de tentoonstelling die ons werkelijk dich-
ter bij de mens Werkman brengen. Natalja Oosterbaan

p H.N. Werkman. Leven & Werk, tot 1 november 2015 in 
Groninger Museum, Museumeiland 1, 9711 ME Groningen 
(050/36.66.555; groningermuseum.nl).

Valérie Jouve. Corps en résistance. Vlak bij de overgang 
naar de derde zaal, keer ik me nog snel even om. Ik kijk naar 
een groot afgedrukte foto, die alle aandacht opeist: een 
landschap dat op de voorgrond dor en doods is, een site met 
een grote grijze betonnen constructie, mogelijk een in 
onbruik geraakte loods, en op de achtergrond een buco-
lisch, groen landschap. De foto hangt opvallend laag, trekt 
mijn blik naar beneden. Wanneer ik de rand nader, duiken 
mijn schoenen op in mijn gezichtsveld. Plots sta ik daar, op 
de rode grond, naast het stekelige skelet van die dode boom. 
Langzaam richt ik mijn hoofd op en schuifel ik centimeter 
voor centimeter in de richting van de site. Ik vermijd enkele 
kuilen tot ik het lage struikgewas bereik, om dan eindelijk 
de geasfalteerde vlakte rond de constructie te betreden. 
Ondanks de korte afstand tussen de plek met de rode onbe-
dekte aarde en de site met het gebouw, lijkt het alsof  ik een 
hele weg heb afgelegd, het verschil tussen beide plekken is 
van een nauwelijks te bevatten radicaliteit. Zo ziet de kloof  
tussen natuur en cultuur er dus uit, denk ik bij mezelf…
 Corps en résistance, de solotentoonstelling van de Franse 
fotografe Valérie Jouve (°1964) in het Jeu de Paume, pre-
senteert naast twee videowerken vooral landschapsbeelden 
en beelden van de mens in zijn stedelijke omgeving. Het 
werk wordt niet chronologisch of  thematisch, maar eerder 
associatief  geordend. De foto’s hebben verschillende forma-
ten en worden op diverse manieren met elkaar verbonden: 
sommige worden strak serieel aan elkaar gekoppeld, andere 
worden in dynamische constellaties met elkaar in relatie 
gebracht. Sommige beelden worden geïsoleerd getoond, 
andere dan weer in een losse accrochage samengebracht. 
In één enkel geval worden vier beelden zo dicht bij elkaar 
gepresenteerd dat ze elkaar, als in een collage, beginnen te 
overlappen. Verder hangen de beelden niet allemaal op 
dezelfde hoogte. Opmerkelijk zijn de laaghangende beelden, 
een zeldzaamheid in fototentoonstellingen. De muren zijn 
spaarzaam bedekt, maar de uitgekiende plaatsing van de 
beelden wekt spanning op. De combinatie van grote en klei-
ne formaten, van gegroepeerde en eenzame beelden, van 
nabijheid en afstand, en de beurtelings snelle en trage lec-
tuur die daaruit voortvloeit, zorgen ervoor dat de toeschou-
wer wordt aangezet om de beelden vooral fysiek te ervaren 
en niet zozeer intellectueel te begrijpen. Valérie Jouve wil 
niet imponeren, ze wil de toeschouwer niet overdonderen 
met een massa indrukwekkende beelden, maar wenst een 
intiem, direct, lichamelijk contact met het publiek.
 De titel van de tentoonstelling suggereert dat het werk 
gaat over lichamen onder druk of  in verzet, maar toch zien 
we niet de klassieke beelden die we met dat thema verbin-
den: geen foto’s van protesterende betogers bijvoorbeeld of  
van uitgemergelde en door ontbering getekende lijven. Het 
gaat hier niet om het onderdrukte of  opstandige lichaam, 
niet om het extatische of  het kwetsbare lichaam, maar om 
een lichaam dat zich in al zijn onherleidbare (en voor de 

sociale wetenschappen ondenkbare) singulariteit manifes-
teert. Het verzet waarvan sprake in de titel betreft een aspect 
van het lichaam dat in de abstracte analyse van het mense-
lijk subject maar al te vaak wordt genegeerd. Jouve bena-
dert het menselijk lichaam niet als een sociologisch of  
antropologisch gegeven, niet als een ‘lege ruimte’ die bezet 
wordt door sociale, economische, politieke, maatschappe-
lijke krachten, maar als dat unieke zijn dat zich soeverein 
aan die koloniserende krachten onttrekt. 
 Fotografie is uiteraard het medium bij uitstek om die (sto-
rende) particulariteit te laten verschijnen: de camera cap-
teert sowieso al het unieke, onherhaalbare, onvergelijkbare 
moment, het absoluut particuliere, de pure contingentie. Ze 
toont dit lichaam op déze plaats, op dít moment, en meer 
niet. Maar tegelijkertijd hebben fotografen verschillende 
strategieën ontwikkeld om te vermijden dat dit particuliere 
omslaat in ‘om-het-even-wat’ en ‘om-het-even-wanneer’ 
(in het nietszeggende dus). In de portretfotografie gebeurde 
dit door de binding van de unieke verschijning aan zijn/
haar maatschappelijke status (zoals in de negentiende-
eeuwse carte de visite) of  door de uitvlakking ervan in de 
juridische identiteit (de identiteitsfoto). 
 Jouve daarentegen past voor een dergelijke instrumentali-
sering van het menselijk lichaam en breekt radicaal met de 
conventies van de ‘geijkte’ portretfotografie. Dit doet ze op 
drie manieren. Ten eerste door het menselijk lichaam stie-
kem vast te leggen, zoals in de reeks Les Sorties de bureau. In 
het geniep observeert ze de lichamen van kantoorklerken en 
ambtenaren die net hun bureau hebben verlaten. Door alles 
wat het lichaam omgeeft digitaal weg te poetsen, gaat alle 
aandacht naar hun kleding. We kijken eerder naar de manier 
waarop de wind met hun uniform speelt (flapperende broeks-
pijpen, dansende dassen, zwierige vestjes…) dan naar de per-
soon zelf. Een tweede manier bestaat erin de pose te vervan-
gen door enscenering, zoals in de reeks Les Personnages. Het 
is geen enscenering om het lichaam open te leggen, er een 
psychologische diepte in te steken, maar juist omgekeerd, om 
het opaak te maken. Jouve saboteert elk contact door de gefo-
tografeerde van ons weg te laten kijken, door het gelaat te 
verbergen of  enkel de rug te tonen. Haar beelden roepen een 
grote fascinatie en verwondering op voor de buitenkant, 
voor de elegantie van het vluchtige gebaar, voor het intieme 
contact dat er tussen lichaam en wereld bestaat. Een derde 
manier bestaat erin de relatie tussen lichaam en ruimte, tus-
sen het lichaam en de plek waar het verschijnt, te herden-
ken. De stedelijke, openbare ruimte waarin het lichaam aan-
wezig gesteld wordt, is hier geen decor dat het lichaam 
sociaal-economisch of  psychologisch moet duiden, maar 
een wereld vol objecten en gebouwen waartoe het lichaam 
zich fysiek verhoudt. In de reeks Les Passantes stelt ze scherp 
op de subtiele dialoog die wandelende lichamen met elkaar 
en met de hen omringende ruimte aangaan. Het doel: de 
beweging van het lichaam vatten, vooraleer ze lichaamstaal 
wordt (vooraleer ze betekenis krijgt). Ook in haar architec-
tuurbeelden benadert ze de stad als een lichaam: soms is de 
stad oud (verweerde muren), soms jong en dartel (spannen-
de doorkijkjes), soms ernstig en gewichtig (het spiegelende 
glas van zelfingenomen wolkenkrabbers). De stad: een cho-
reografie van lichamen, geen topografie. Steven Humblet

p Valérie Jouve. Corps en résistance, tot 27 september in het 
Jeu de Paume, 1 Place de la Concorde, 75008 Parijs 
(01/47.03.12.50; www.jeudepaume.org).

zicht op de tentoonstelling ‘H.N. Werkman. Leven & Werk’, Groninger 
Museum: zaal 6 met drukwerk voor de uitgeverij De Blauwe Schuit (1940-

1944), waaronder de ‘Chassidische Legenden’

Valérie Jouve

Sans titre (Les Paysages), 2004
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Ways of Folding. Reconstructing the printed book
Geoffrey Brusatto
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Images à charge. Wat maakt het fotografisch, en bij uit-
breiding mechanisch geproduceerde beeld tot een docu-
ment met bewijskracht? De huidige tentoonstelling in het 
Parijse Le Bal probeert aan de hand van acht casestudies 
inzicht te geven in de processen die aan de constructie van 
zo’n document ten grondslag liggen. De wetenschappelijke 
fotografie laat ze grotendeels links liggen, ze concentreert 
zich vooral op het juridische, militaire en forensische 
gebruik van mechanische beelden: het foto-, film- of  video-
beeld beslecht hier een geschil, legt een verborgen werke-
lijkheid bloot of  demonstreert militair succes.
 Een eerste observatie: het is alvast niet het puur mechani-
sche karakter van de opname dat het beeld tot een overtui-
gend document maakt. Want ook al verloopt het opname-
proces volledig automatisch en zonder tussenkomst van de 
menselijke hand, en ook al registreert de camera alles wat 
binnen haar optisch bereik valt, het mechanisch geprodu-
ceerde beeld behoeft (of  behoefde tot voor kort althans) uit-
eindelijk nog steeds een bedienaar. En die operator staat 
uiteraard ergens, neemt (letterlijk en figuurlijk) een stand-
punt in, kiest wanneer hij afdrukt of  filmt. Wil het mechani-
sche beeld geldigheid verwerven in een juridisch dispuut, 
dan moet het menselijk perspectief  van de bedienaar, met al 
wat dat aan subjectieve keuzes impliceert, uitgeschakeld 
worden. De eerste casus, een voorstelling van de crime scene 
photography ontwikkeld door Alphonse Bertillon (1853-
1914), maakt al meteen duidelijk hoe dat gebeurt. Het door 
de Franse antropoloog ontwikkelde protocol dwingt de 
maker van het beeld tot het innemen van een ‘onmenselijk’ 
standpunt: uitgerust met een statief  op hoge poten (wel 
twee meter lang) laat hij de loodrecht naar beneden gerich-
te camera boven het lichaam zweven en een beeld maken. 
Het protocol leidt hier tot een beeld zonder verbeelding, 
zonder sentimentaliteit, maar ook zonder enige morele 
kwaliteit. De fotografische blik kijkt onbeschroomd neer op 
een lijk, schort elk oordeel op ten voordele van een zo accu-
raat mogelijke beschrijving, en wordt even kil en genade-
loos als de machine die het beeld maakt.
 In het algemeen gaat het protocol niet alleen vooraf  aan 
het beeld, het begeleidt dat ook bij de distributie en receptie. 
Vandaar dat het document altijd omgeven wordt door een 
of  andere vorm van tekst. Die tekstuele omkadering kan in 
het ene geval heel summier zijn, zoals bij de militaire lucht-
foto’s gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog die volgens 
een simpel ‘before’- en ‘after’-schema werden geschikt, 
maar in andere gevallen heel uitvoerig, zoals in de grondige 
analyse van een video-opname van een droneaanval in 
Pakistan. Een tweede observatie: de bewijskracht van het 
mechanische beeld ligt niet zozeer in wat het toont, maar 
evenzeer in het discours dat het omgeeft. Dat legt niet alleen 
uit dat het gebruikte beeld volgens de geijkte regels is 
gemaakt, maar geeft ook aan wat er precies te zien is. Het 
beeld kadert, de tekst duidt. Zoals de luchtopnames van de 
Eerste Wereldoorlog duidelijk maken, dienen documenten 
vooral ter verificatie: ziehier het bewijs dat het juiste doelwit 
gekozen en op gepaste wijze vernietigd werd. Buiten deze 
context verliezen ze hun betekenis en worden ze letterlijk 
onleesbaar.
 Twee andere casestudies, de ene over de amateurvideo 
van een droneaanval in Pakistan en de andere over een zes-
tig jaar oude luchtfoto van de Negevwoestijn, reveleren 
samen nog een ander, en problematisch, aspect van de 
mechanische opname. Derde observatie: soms zijn de ver-
wachtingen ten aanzien van het mechanische beeld te hoog 
gespannen. Zo schiet de luchtfoto van de Negevwoestijn, 
een beeld dat een belangrijke rol speelde in een juridisch 
geschil tussen Israëlische kolonisten en plaatselijke bedoeïe-
nen, tekort: hoe gedetailleerd het beeld ook lijkt, het kan 

niet alles vatten. Het conflict draait om de ouderdom van 
een begraafplaats die toebehoorde aan de bedoeïenenfami-
lie al-Turi. Als deze kon bewijzen dat de grafstenen (die zelf  
namen noch data bevatten) daar al generaties lang aanwe-
zig waren, dan konden de kolonisten geen recht op hun 
grond laten gelden. Een luchtfoto uit 1945 moest soelaas 
brengen. Op deze foto blijken de grafstenen echter niet 
zichtbaar omdat ze door hun geringe omvang in de korrel 
van de emulsie zijn opgelost, een onzichtbaarheid die in de 
rechtszaak als doorslaggevend argument werd gebruikt om 
de bezetting van dit stukje woestijn door de kolonisten als-
nog te legitimeren. Het beeld wordt hier nogal naïef  (of  eer-
der moedwillig) als een transparante en dus onproblemati-
sche weergave van de werkelijkheid gezien. Precies door 
niet te kijken naar het ‘systeem’ dat het beeld produceerde 
– door geen rekening te houden met de chemische samen-
stelling van de lichtgevoelige laag, de afstand tot het onder-
werp en de atmosferische omstandigheden tijdens de opna-
me – ‘mislukt’ de lectuur. Het ‘gebrek’ dat de analyse van de 
amateurvideo over een droneaanslag tekent, is van een 
andere orde. Ook al kan de video ons meer informatie ver-
schaffen over de precieze plaats van de aanval en het 
gebruikte oorlogsmateriaal, van de politieke, strategische 
beslissingen die aan de raketaanval voorafgingen, reveleert 
hij niets. Hier registreert de opname wel de effecten van de 
aanval, maar openbaart ze niets over de achterliggende 
militaire en politieke logica die de drone aanstuurde. Wat de 
registratie niet kan aantonen – waarom werd precies dit 
gebouw gebombardeerd, hoeveel mensen (en wie) zijn er 
omgekomen, zijn er eventueel burgerslachtoffers gevallen… 
– is nochtans wezenlijk om de politieke betekenis van dit 
evenement te doorgronden. Het document bewijst hier 
enkel dat er ‘iets’ gebeurd is, maar het blijft blind voor wát 
er precies plaatsvond. Steven Humblet

p Images à charge. La construction de la preuve par l’image, tot 
30 augustus in Le Bal, 6 Impasse de la Défense, 75018 
Parijs (01/44.70.75.50; le-bal.fr).

Und weg mit den Minuten. Dieter Roth und die 
Musik. Sinds 2008 is Hamburger Bahnhof  in het bezit van 
Dieter Roths Gartenskulptur (1968). De Zwitserse kunste-
naar Roth (1930-1998) verwierf  vooral bekendheid met 
zijn schimmel- en chocoladeobjecten. Aan de Gartenskulptur 
werkte hij decennialang samen met zijn zoon Björn (1961). 
Er worden diverse vergankelijke materialen in gecombi-
neerd. Vanwege haar formaat is ze opgesteld in de Rieck-
Hallen. Momenteel maakt dit sleutelwerk deel uit van het 
bijzondere project Und weg mit den Minuten. Dieter Roth und 
die Musik dat door Kunsthaus Zug, de Musik Akademie in 
Basel en de uitgeverij Edizioni Periferia werd geïnitieerd. 
Tijdens de voorbereidingen voor de tentoonstelling kwam 
uit de archieven van de kunstenaar oneindig veel onge-
toond materiaal naar boven, waaronder experimentele 
beeld- en geluidsdocumenten. Dit muzikale oeuvre wordt 
nu voor het eerst in een tentoonstelling voorgesteld, aan de 
hand van ruim tweehonderd muzikale objecten: installaties 
en assemblages, solo- en groepsprojecten, talrijke improvi-
saties op band en zelf  uitgebrachte platen.
 De tentoonstelling bestaat uit bars, rekken, langspeelpla-
ten, cassettes, luidsprekers, radio’s, videocamera’s, speel-
goed, koelkasten, lege flessen drank, glazen, kapotte muziek-
instrumenten – zoals keyboards, violen, trompetten, hoorns 
– en collages van kranten, foto’s, grafieken en partituren. 
Het is een vreselijke wirwar met een hoog kakofonisch 
gehalte en het duurt even voordat je je als toeschouwer je 
weg weet te vinden. Wanneer je eenmaal gewend bent aan 
de combinatie van de visuele diversiteit met de permanente 
stroom nerveus kabaal, begint de fascinerende muzikale 
wereld van Roth zichzelf  prijs te geven. Over het muzikale 
aspect van zijn oeuvre merkte hij zelf  ooit terecht op: ‘In 
Musik bin ich nie Avantgarde gewesen, ich war immer nur 
so der… der… erstensmal der Liebhaber der klassischen 
Musik und dann der Möchtegernzerstörer.’ Op vroege leef-
tijd leerde Roth piano spelen en niet veel later werd hij trom-
pettist in een jazzband. Al improviserend ondermijnde hij 
alle kwaliteitsstandaarden. Aangezien zijn muziek amateu-
ristisch klinkt, zijn de meningen verdeeld of  Roth überhaupt 
goed kon spelen. Telkens weer keerde hij terug naar de stijl 
en de vormen van de klassieke muziek, zoals het kwartet en 
de sonate, om ze tegelijk op de proef  te stellen. Voor de film 
Ludwig van (1969-1970), die Mauricio Kagel naar aanlei-
ding van Beethovens tweehonderste verjaardag draaide, 
concipieerde Roth Sequenz Nr. 31 Toilette und Badezimmer des 
Beethoven-Hauses, een scène waarin je hem blasfemisch 
honderd Beethovenbustes aan diggelen ziet slaan.
 Roths opvoeringen, die muziek, cabaret, performance en 
happening verbinden, verraden zijn verwantschap met 
Fluxus. Net als bij zijn Weense kunstenaarsvrienden 
Christian L. Attersee, Hermann Nitsch, Gerhard Rühm en 
Oswald Wiener, met wie hij in de vroege jaren zeventig in 
Berlijn samenwerkte aan de Berliner Dichterworkshop (1973) 
en de concertreeks Selten gehörte Musik (1974) organiseer-
de, was vooral het ‘nicht-können’ voor hem belangrijk. Via 
het oral-historyproject Selten gehörten Gespräche – een reeks 
gesprekken met vroegere muziekcollega’s van Roth – probe-
ren de makers meer te weten te komen over deze wonderlijke 
samenwerking. Andere partners in crime van Roth waren 
zijn kinderen, met wie hij ook dilettantische huismuziek 
maakte: ‘Manchmal eine kleine halbe Note rauf  und dann 
wieder eine halbe Note runter und eine halbe Note rauf  und 
ein halbe Note rauf  und eine halbe note runter und eine 
halbe Note rauf. Der grösste Minutenkiller, den’s überhaupt 
gibt.’ Het stelen van andermans tijd – waarop ook de titel 

van de tentoonstelling alludeert – vormt in zijn gehele muzi-
kale oeuvre een leidmotief. De 36 uur durende 
Langstreckensonate Lorelei (1978) is op de piano met twee van 
zijn kinderen ingespeeld. De bijbehorende cassetten en cas-
setterecorder bevinden zich in drie houten kasten voorzien 
van graffiti. In 1976 componeerde hij voor de Süddeutsche 
Rundfunk het stuk Radio Sonate, dat net als de zendtijd 45 
minuten duurde. Het langzame vergaan van de tijd wordt 
tijdens het pianospel door Roth becommentarieerd met ‘und 
weg und weg und zack’. Tibidabo 24 Stunden Hundegebell 
(1977/78) bestaat uit 24 tapes met hondengeblaf  van hon-
den uit het asiel met daarbij ontelbare foto’s en tekeningen.
 Tot de hoogtepunten van de tentoonstelling behoren de 
ruimtevullende assemblagesculpturen van Roth: gecompli-
ceerde bouwwerken met een collageachtig karakter. Zo kun 
je op de Olivetti-Yamaha-Grundig Combo (1965-1982) een 
brief  typen die tegelijkertijd wordt omgezet in muziek, die 
vervolgens door een cassetterecorder wordt opgenomen. 
Een andere complexe assemblage is Bar 2 (die hij met zijn 
zoon tussen 1983-1997 maakte). Enerzijds betreft het een 
werkelijke bar met alles erop en eraan, inclusief  planken 
met glazen en flessen. Anderzijds zijn er op onverwachte 
plekken blaasinstrumenten, keyboards en een microfoon 
geplaatst en klinkt uit de luidsprekers een ondefinieerbaar 
geruis. In 1998 kocht Galerie Hauser & Wirth dit woeste 
conglomeraat van materialen aan, dat twee jaar lang wer-
kelijk dienstdeed als bar.
 Tot slot wordt de tentoonstelling gecomplementeerd door 
het werk van kunstenaars die Roths ‘muzikale traditie’ 
voortzetten: School of  Velocity (1993) van Rodney Graham, 
met een monumentale piano-installatie; het videowerk 
Strings (2010) van Annika Kahrs, waarin een strijkkwartet 
van Ludwig van Beethoven ten gehore wordt gebracht en 
de muziek, doordat de muzikanten elkaars instrumenten 
inruilen, steeds valser gaat klinken; of  het destructieve 
muzikale werk van de Berlijnse kunstenaarsgroep Die 
Tödliche Doris, die in de jaren tachtig furore maakte. 
Bovendien publiceerde Edizioni Periferia een doorwrochte 
publicatie die zowel catalogus als naslagwerk voor het 
interdisciplinaire project is. Kortom, als je een beetje geduld 
hebt voor de experimentele muziek en voldoende tijd, dan 
blijft deze tentoonstelling je verrassen. Faby Bierhoff

p Und weg mit den Minuten. Dieter Roth und die Musik, tot 16 
augustus in Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50-51, 
10557 Berlin (030/39.78.34.11; www.hamburgerbahn-
hof.de).

Beeldende kunst – terugblik
Maria Lassnig: Filmmaker. Deze opmerkelijke tentoon-
stelling concentreert zich uitsluitend op de animatiefilms 
van de onlangs overleden Oostenrijkse kunstenaar Maria 
Lassnig (1919-2014), die vooral bekendstaat om haar 
omvangrijke schilderkunstige oeuvre. De opstelling in 
LLS387 is bescheiden, maar biedt dankzij zorgvuldig uitge-
zocht archiefmateriaal een goed omkaderd beeld van de 
periode tijdens de jaren zeventig toen Maria Lassnig in New 
York verbleef. Na haar studieperiode in Wenen (1941-1943) 
en een verblijf  in Parijs (1961-1968) was dit naar eigen zeg-
gen het meest vitale hoofdstuk van haar leven en carrière. 
Reeds vijftig jaar oud, ontdekte Lassnig er de expressieve 
mogelijkheden van het medium film. Ze volgde een opleiding 
animatie aan de School of  Visual Arts in New York en reali-
seerde tussen 1970 en 1976 een elftal kortfilms.
 ‘New York is een filmstad’ schrijft ze over die periode in 
haar dagboek, ‘uiteraard maakt men daar films’. Maar de 
New Yorkse kunstwereld is ook een door mannen gedomi-
neerde ‘kunstmaffia’, vertelt ze – of  beter: zingt ze – in haar 
autobiografische ballade Kantate (1992). Als reactie richtte 
Lassnig in 1974 met een groep feministische filmmakers 
WOMEN/ARTIST/FILMMAKERS Inc. op. De groep bestond 
uit Martha Edelheit, Doris Chase, Carolee Schneemann, 
Rosalind Schneider, Silvianna Goldsmith, Nancy Kendall, 
Susan Brockman, Alida Walsh en Olga Spiegel. Ze beoogden 
de productie en verspreiding van experimentele, abstracte 
en non-narratieve film. Het is precies die feministische 
insteek die in deze tentoonstelling centraal staat.
 De drie geselecteerde films verkennen pregnante feministi-

Alphonse Bertillon
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sche kwesties op lichtvoetige wijze. In Art Education (1976, 
16 min.) komt het vrouwelijk schildersmodel van Vermeer in 
opstand tegen de mannelijke kunstenaar, die haar als object 
behandelt, en proberen Adam en God uit Michelangelo’s pla-
fondschilderingen voor de Sixtijnse kapel verschillende 
lichaamsvormen uit om uiteindelijk uit te komen bij het 
mannelijke renaissancistische model. Zo tracht Lassnig een 
aantal iconische figuren los te wrikken uit een door mannen 
gedomineerde kunstgeschiedenis. In Palmistry (1973, 10 
min.) speelt ze op vergelijkbare ludieke wijze met de voorbe-
stemde rollen van de vrouw als huisvrouw of  lustobject. Een 
waarzegster interpreteert de lijnen van een vrouwenhand. 
Het blijkt dat haar voorspellingen niet beantwoorden aan de 
verwachtingen van haar cliënt, die vooruitstrevend is en leeft 
voor de kunst. In een ander fragment zingt een dik meisje in 
een grappig rijm dat ze van eten en drinken houdt, en weigert 
af  te vallen om een man te behagen. De vorm van Lassnigs 
animatiefilms is ruw en oogt eenvoudig: het zijn letterlijk 
tekeningen die in beweging zijn gebracht. Onderschriften en 
aftiteling gebeuren met behulp van uitgeknipte en in het 
beeld geplakte tekstfragmenten. Het resultaat is speels, 
komisch en tegelijk tragisch.
 De films en het omkaderende archiefmateriaal werden 
nauwgezet uitgekozen door Ulrike Lindmayr (LLS 387) in 
samenwerking met Hans Werner Poschauko. Laatst-
genoemde is leerling en voormalig assistent van Lassnig, en 
beheert vandaag ook haar nalatenschap. De meeste stuk-
ken in deze expositie verlaten voor het eerst het atelier in 
Wenen. Dagboeknotities geven inzage in het moeilijke, 
maar vruchtbare contact met de New Yorkse avant-garde-
scene. We zien ontwerpschetsen, storyboards, affiches, 
foto’s en een aantal originele tekeningen die Lassnig voor de 
betreffende films gebruikte. Wie vertrouwd is met haar 
schilderijen, herkent niet alleen de feministische insteek, 
maar vooral ook de expressieve vormentaal, de wrange 
humor en de focus op het eigen lichaam. Lassnig is onder 
meer bekend voor haar zelfportretten, die ze Körperbilder 
noemde en als ‘lichaamsbewust’ omschreef  (body aware-
ness). Via introspectieve experimenten die vertrokken van-
uit haar eigen fysieke ervaringen trachtte ze emoties naar 
het doek te vertalen. Dat leverde geen representaties van 
het lichaam op, maar lichaamsbeelden die uitdrukking 
gaven aan hoogstpersoonlijke lichamelijke sensaties: 
Körpergefühlsaquarelle. Lassnig voelde zich duidelijk niet 
thuis in haar lichaam, of  liever, ze kon zich onmogelijk 
thuis voelen in een lichaam dat aan het ideaalbeeld moest 
voldoen zoals het door de samenleving werd gepropageerd. 
Haar hele oeuvre weerspiegelt die worsteling. In de ten-
toonstelling komt dit nog het best tot uiting in een reeks 
getekende zelfportretten waarin ze weinig flatterende varia-
ties van het eigen gezicht schetst. Het uitermate persoonlij-
ke krijgt in dit oeuvre een uitgesproken politieke dimensie.
 Deze verhouding tussen het persoonlijke en het politieke, 
en de rol van het eigen lichaam daarin, staan ook centraal 
in de laatste film die de bezoeker te zien krijgt, in het tuin-
huis van LLS387. In Maria Lassnig Kantate (1992, 8 min.) 
zingt de 73-jarige Lassnig haar levensverhaal in 14 verzen. 
Ze kruipt hiervoor in verschillende stereotiepe vrouwen- én 
mannenrollen: van huisvrouw, Griekse godin Artemis tot 
Amerikaanse vrijgevochten heldin, maar ook cowboy, 
rockster en maffiabaas. Op de achtergrond komen de ver-
schillende episodes tot leven in geanimeerde tekeningen. Ze 
zijn komisch en speels, en getuigen tegelijk van veel zelfrela-
tivering en een hoog zelfbewustzijn. Pas de laatste twintig 
jaar van haar leven kreeg Lassnig de internationale erken-
ning die ze verdiende. Daarvan getuigen onder meer de 
bekroning van haar oeuvre met de Gouden Leeuw op de 
55e Biënnale van Venetië in 2013 en een solotoonstelling 
in het MoMA in 2014. In het jaar van haar overlijden ging 
haar droom om in New York tentoon te stellen dus alsnog in 
vervulling. Geen geringe verdienste is wellicht dat ze een 
voortrekkersrol speelde in een kunstwereld die met mond-
jesmaat ook vrouwen binnenlaat. In die zin is de expositie in 
LLS387 nog steeds uitermate actueel.  Nele Wynants

p Maria Lassnig: Filmmaker, 9 mei – 28 juni 2015, LLS 387, 
Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerpen (0497/481.727; 
users.telenet.be/lls387).

Neïl Beloufa. Counting on People. Als Molly drie blikjes 
Budweiser heeft gedronken, is de kans dat zij het aanlegt met 
Noël tachtig procent. Neemt zij een vierde biertje, dan neemt 
het percentage af. Als ze langer door blijft drinken, slinken 
haar kansen tot nul. Dat is wat enkele Franse studenten 
berekend hebben op hun laptops terwijl zij het sociale gedrag 
van enkele jonge Amerikaanse vakantiegangers bestudeer-
den. De ene groep jongeren observeert de andere, koppelt 
nieuwe gegevens aan bestaande bestanden. Big Brother in 
het kwadraat. Vreemd misschien, maar niet onwaarschijn-
lijk. Google en Netflix doen niet anders. In de tentoonstelling 
bij Stroom Den Haag van Neïl Beloufa (1985, Parijs), de rij-
zende ster van zijn generatie, regeert het algoritme.
 De titel Counting on People is dubbelzinnig. Enerzijds wil-
len we kunnen rekenen op mensen, worden we verliefd, 
krijgen we ruzie, leggen we het bij en drinken we samen een 
biertje, zoals de Amerikaanse jeugd laat zien. Anderzijds 
worden onze affecties en verlangens in toenemende mate 
gekwantificeerd en economisch geëxploiteerd. YouTube 
berekent naar welke muziek je wilt luisteren, Amazon welk 
boek je wilt lezen. Het is geen vrolijk stemmend wereldbeeld 
dat de Frans-Algerijnse kunstenaar ons voorschotelt. Toch 
is zijn werk lichtvoetig, inventief, uitdagend. De video over 
rekenende Fransen en feestende Amerikanen (Data for 
Desire, 2014) is te zien op een flatscreen die is opgehangen 
in een driedimensionale tekening van betonijzer, een soort 
Flintstonesversie van cyberspace (Rational Room, 2015).
 Beloufa weet in zijn sculpturen en video-installaties high-
techproducten als computers, camera’s en bekabeling met 
speels gemak te combineren met gesmolten schuimrubber en 
sigarettenpeuken. Enkele stalen bankjes bijvoorbeeld zijn 
voorzien van uit hout gesneden lichaamsdelen, zoals voeten, 
een paar borsten, een achterhoofd. Twee aan de wand beves-
tigde deuren, met wulpse rondingen en uitstulpingen, functi-
oneren als fitnesstoestellen. Een elektronische teller houdt bij 
hoe vaak de deur wordt geopend. Meten is weten, nietwaar, 
ook in de sportschool. De bizarre hybriden van object en orga-
nisme doen denken aan Videodrome van David Cronenberg.
 De meeste aandacht trekt de video VENGEANCE (2014). 
Het is een met amateurs gemaakte soap waarin stervoetbal-
ler Cristiano Ronaldo, een desperate housewife, een beroeps-
worstelaar en het robotje Wall-E verwikkeld zijn in affaires 
vol passie en jaloezie. Opnieuw gaat het over menselijke 
affectie, zij het niet voor leeftijdgenoten, maar voor leven-
loze spullen, fictieve personages en wezenloze abstracties. 
De film is gemaakt in samenwerking met kinderen uit de 
Parijse banlieue, die meeschreven aan het script en die af  en 
toe in beeld opduiken wanneer zij decorstukken vervangen. 
Het resultaat is ontwapenend en onderhoudend.
 Soundbites uit de video weerklinken elders in de expositie-
ruimte, alsof  ze zijn losgezongen van het beeld. Niets in de 
wereld van Beloufa heeft een vaste plaats. Een meterslange 
grotwand van schuimrubber verplaatst zich op gezette tij-
den heen en weer over rails. Op de rijdende muur verschij-
nen filmbeelden van zakenlui in boardroom meetings, tob-
bend over cijfers en statistieken. De vier sculpturen met 
dezelfde titel VENGEANCE (2014) vormen een gesloten tv-
circuit dat de tentoonstellingsruimte verandert in een film-

set. Het zijn kapstokachtige staketsels, waarop min of  meer 
willekeurig plaatjes en voorwerpen zijn gegroepeerd rond 
een centrale surveillancecamera. Met enige vertraging wor-
den de surveillancebeelden op de wand geprojecteerd, elders 
in de expositieruimte, zodat je even later jezelf  in beeld ziet 
verschijnen, kijkend naar een sculptuur die terugkijkt.
 De video-installatie Home Is Whenever I’m With You 
(2014) is een humoristisch melodrama over de behoefte 
voortdurend met anderen in contact te staan, waar ook ter 
wereld, via Skype of  Facebook of  hoe dan ook. De beelden 
worden geprojecteerd op en gereflecteerd door enkele gla-
zen wanden die parallel aan elkaar staan opgesteld. De let-
terlijke veelzijdigheid van de installatie, oftewel de verveel-
voudiging van het scherm, geeft aan wie de werkelijke 
hoofdrol in de video speelt: de interface zelf.
 Twitter en Facebook versturen dagelijks honderden miljoe-
nen berichten. Het zijn deze relatief  nieuwe vormen van 
dataproductie die geïnfiltreerd zijn in de manier waarop wij 
onszelf  en de ander zien, de wijze waarop we ons tot elkaar 
verhouden. Dat klinkt misschien alsof  Huxleys Brave New 
World is aangebroken, maar Beloufa onthoudt zich van com-
mentaar. Hij laat zien wat de digitale systemen van Koning 
Algoritme aanrichten, niet wat wij ervan moeten vinden.
 STROOM verdient een compliment dat het deze tentoon-
stelling, eerder te zien in Londen, Alberta en Madrid, naar Den 
Haag heeft gehaald. De inrichting paart vindingrijkheid aan 
een prettige nonchalance. Volmaakt is het niet. De werken 
staan dicht op elkaar; het licht is beroerd. Dat neemt niet weg 
dat Counting on people een verfrissende blik werpt op de nieuwe 
gedaantes van de aloude controlemaatschappij en – precair-
der – op de verstrengeling van begeerte en berekening. Als u 
de tentoonstelling nu even liket op Facebook wordt de kans op 
een vervolg groter.  Dominic van den Boogerd

p Neïl Beloufa: Counting on People, 25 april – 21 juni 2015, 
Stroom, Hogewal 1-9, 2514 HA Den Haag (070/365.89.85; 
www.stroom.nl).

Renzo Martens and the Institute for Human Activities: 
A New Settlement. Weinig kunstwerken hebben de afge-
lopen jaren het publieke debat zo weten op te stoken als 
Episode III: Enjoy Poverty (2008) van Renzo Martens. De 
film werd vertoond op uiteenlopende podia, van het docu-
mentairewalhalla IDFA tot het Centre Pompidou, wat de 
impact nog vergrootte.
 Episode III vormt de weerslag van twee jaar reizen door de 
Democratische Republiek Congo. In dit Centraal-Afrikaanse 
land ligt het gemiddelde jaarinkomen rond de 300 dollar 
per hoofd van de bevolking. Volgens Martens zijn de 
Congolezen niet alleen het slachtoffer van mijnbouwmaat-
schappijen en houtkapbedrijven die hun arbeiders uitbui-
ten, maar ook van de hulpverleningsindustrie. Die pompen 
namelijk jaarlijks 1,8 miljard euro het land in, maar zonder 
wezenlijke lotsverbetering van de bevolking. Ondertussen 
documenteren ze hun goede daden uitbundig en overspoe-
len ze de thuismarkt met ‘armoedeporno’ uit het oerwoud. 
In zijn film roept Martens de Congolezen op hun ellende te 
omarmen als een unique selling point en te vermarkten in de 
vorm van nieuws. Hij schoolt huwelijksfotografen om tot 
oorlogscorrespondent en spoort ze aan beelden van onder-
voede kinderen en oorlogsslachtoffers te slijten aan Reuters 
en AP. De kunstenaar treedt afwisselend op als idealistische 
missionaris en onbetrouwbare opportunist, die zijn pupil-
len keihard laat vallen als het plan mislukt.
 Martens is exploitatie verweten en cynisme, vooral ook 
omdat hij zelf  flink verdiend heeft aan de film en er diverse 
kunstprijzen aan overhield. Maar bewonderaars heeft hij 
ook. In zijn boek Het Streven rekent criticus en tentoonstel-
lingsmaker Hans den Hartog Jager Martens onder de selecte 
groep hedendaagse kunstenaars die werkelijk geëngageerd 
zijn. Yale University kende de kunstenaar een fellowship toe 
en nodigde hem uit voor het prestigieuze Signature 
Leadership Program.
 Zijn tijd aan Yale heeft Martens gebruikt om zijn in 2012 
opgerichte Institute for Human Activities (IHA) verder uit 
te bouwen. Een film maken was niet meer voldoende voor 
de kunstenaar, er moest werkelijk actie ondernomen wor-

zicht op de tentoonstelling ‘Counting on People’ van Neïl Beloufa, Stroom 
Den Haag, 2015. Foto: Hein van Liempd, courtesy Stroom Den Haag
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den. Op 800 kilometer van de hoofdstad Kinshasa, in het 
geïsoleerde Oost-Congo waar op hol geslagen milities en 
gewetenloze grondstoffendelvers de scepter zwaaien, sticht-
te hij een kunstencentrum. Dit moet de aanzet zijn voor een 
proces van gentrification, het opwaarderen van de omge-
ving en het verbeteren van de levenskwaliteit. 
Keynotespreker bij de opening was Richard Florida, de 
Amerikaanse socioloog die begin deze eeuw furore maakte 
met zijn The Rise of  the Creative Class.
 In Galerie Fons Welters werden de eerste resultaten 
getoond van de activiteiten die in Congo zijn ontplooid. Na 
workshops in het kader van een zogenaamd Kritisch 
Curriculum, waarin plantagearbeiders hun dromen en 
angsten onder woorden leren brengen, is de lokale bevol-
king aan de slag gegaan met klei en spatel. De zelfportretten 
die ze boetseerden, zijn ter plekke ingescand. In Europa zijn 
er vervolgens mallen van gemaakt en afgegoten in cacao. 
Het materiaal is natuurlijk een directe verwijzing naar de 
plantage waar de nieuwbakken kunstenaars normaliter 
werken, maar het is ook een mooie knipoog naar de grond-
stoffen die Joseph Beuys en Dieter Roth voor hun kunst 
gebruikten. Dat de sculpturen nu te zien waren in 
Amsterdam, ’s werelds grootste cacaohaven, voegde nog 
een extra betekenislaag toe.
 Het zijn behoorlijk grote werken die bij Welters getoond 
werden: een onthoofde vrouw, een man zittend op een blok 
met een slang eromheen, een staande figuur met een gei-
tenkop, een grotesk groepje rondom een boek. De krachtige 
beelden, rauw en soms een tikje karikaturaal, laten zich 
niet zo makkelijk als professionele kunst inschatten. Ze zijn 
duidelijk van een andere orde dan de souvenirrommel die 
voor de toeristenindustrie wordt geproduceerd. Het zijn 
geen generieke kopietjes van vruchtbaarheidsbeeldjes of  
kunstmatig verouderde schilden en speren. Het zijn indivi-
duele uitingen, zelfportretten bovendien. Maar ook als out-
sider art ademen ze een moeilijk vast te pinnen exotisme. Ze 
zijn per slot van rekening gemaakt op initiatief  van een wes-
terling en expliciet bedoeld voor de westerse markt.
 Kunst is in het Institute for Human Activities geen doel op 
zich, maar een breekijzer, en daar windt Martens geen doek-
jes om. De mededeling ‘Made possible by Barry Callebaut’, 
een verwijzing naar de Frans-Belgische chocoladeproducent 
die de tentoonstelling sponsort, onderstreepte nog eens de 
economische bedoelingen van het project. Door middel van 
foto’s krijgen de makers een gezicht, maar de persoonlijke 
verhalen die ze in hun creaties stopten, worden niet verteld 
en daardoor zijn de beelden toch meer product dan kunst-
werk. In een video was te zien hoe Martens na een eerste 
tentoonstelling in Brussel rapport komt uitbrengen bij de 
Congolezen en een check ter waarde van tweeduizend euro 
opbrengst overhandigt, die gevierd wordt met champagne.
 A New Settlement zette aan tot denken over scheve machts-
verhoudingen in de wereldeconomie en de rol die kunst zou 
kunnen spelen bij het beïnvloeden ervan. In dat opzicht vormde 
de tentoonstelling een consequente voortzetting van Martens 
eerdere werk. Toch miste ze de subversieve, schurende onder-
toon van Episode III. Het werk was rechtlijniger en minder 

ongemakkelijk. Tenzij natuurlijk de kopers van de 39,95 euro 
kostende multipel in de war raken over hun motivatie: sympa-
thie, schuldgevoel of  esthetisch genot. Edo Dijksterhuis

p Renzo Martens and the Institute for Human Activities: A New 
Settlement, 2 mei – 6 juni 2015, Galerie Fons Welters, 
Bloemstraat 140, 1016 LJ Amsterdam (020/423.30.46; 
fonswelters.nl).

Les clefs d’une passion. Een tentoonstelling van uitslui-
tend topstukken – die luxe bestaat. In het fonkelnieuwe, 
spectaculaire museum van de Fondation Louis Vuitton in 
het Bois de Boulogne, ontworpen door Frank Gehry, zijn 
zo’n zestig schilderijen en sculpturen van 22 kunstenaars 
uit de eerste helft van de twintigste eeuw bijeengebracht 
onder de titel Les clefs d’une passion. Het is een adembene-
mende expositie in een extravagant gebouw. 
 De werken zijn gegroepeerd rond vier thema’s in zes 
zalen. In de eerste zaal, gewijd aan ‘subjectief  expressionis-
me’, is De Schreeuw (1893) van Munch de blikvanger. Het 
bekendste schilderij ter wereld, in 2004 gestolen en twee 
jaar spoorloos, wordt beschermd door kogelvrij glas en een 
permanente bewaker. Dat is afleidend, maar het doet aan de 
hypnotiserende kracht van het werk niets af. De figuur op 
de voorgrond, bevangen door ontzetting, met ogen zonder 
pupillen en de mond wijd opengesperd, resoneert in de gol-
vende lijnen van hemel en aarde, als de rollende echo van 
een door merg en been gaande oerschreeuw. Het werk 
bevindt zich in gezelschap van Francis Bacons Study for 
Portrait (1949), waarin de krijs uitdrukking is van woede, 
misschien van het kwaad zelf, en van Alberto Giacometti’s 
Portret van Jean Genet (1954-1955). De schrijver, een onbe-
holpen, massieve gestalte met nerveus wringende handen, 
heeft een smal hoofd dat zo gespannen lijkt dat het elk 
moment kan exploderen. Het werk van Kazimir Malevich 
valt hier enigszins uit de toon, door zijn heldere kleuren en 
geometrische vormen, maar getuigt van een vergelijkbare 
existentiële somberheid. Malevich schilderde Complex voor-
gevoel (1928) nadat staatsterreur en hongersnood de 
Sovjet-Unie in duisternis hadden gehuld. De kunstenaar 
kon zich de toekomstige mens niet anders voorstellen dan 
als een gezichtsloze personificatie van een ongewis en tra-
gisch lot. Veel minder bekend – maar verrassend sterk – zijn 
de zelfportretten van de Finse Helene Schjerfbeck, de vroeg-
ste uit 1915, de laatste uit 1944. De rij kleine doeken toont 
hoe de ogen steeds dieper in hun kassen zinken en de mond 
met de jaren verandert in een donker gat: het leven als een 
onomkeerbaar proces van ruïnering.
 Na dit sinistere ensemble volgt in zaal 2 en 3 de ‘contem-
platie’, zoals de bezoekersgids meldt, eerst in weergaven van 
de natuur, vervolgens in radicale abstractie. Opnieuw rijgen 
de meesterwerken zich aaneen. De waterlelies die Claude 
Monet schilderde op 75-jarige leeftijd zijn nog altijd een lust 
voor het oog. Van Piet Mondriaan zijn duinlandschappen te 
zien die hij in 1909 schilderde in Domburg. De spaarzame, 
lumineuze doekjes worden hier geflankeerd door vurige 
landschappen van Emil Nolde. Tegenover de serene 
Alpentoppen van Ferdinand Hodler hangen vier bosgezich-
ten van Akseli Gallen-Kallela, een Finse schilder van wou-
den en meren die pas onlangs tot het pantheon van de 
moderne kunst is doorgedrongen. Zijn schilderijen uit 
1904-1905 evoceren een majestueuze stilte.
 In de belendende zaal vormen Malevich’ Zwart Vierkant, 
Zwarte Cirkel en Zwart Kruis (1923) een overdonderende 
iconoclastische oekaze. Zij hebben gezelschap van vier 
Mondriaans, waaronder de even summiere als sublieme 
Ruitcompositie met twee lijnen (1931) en Ruitcompositie met 
gele lijnen (1933), opgehangen met de onderste punt op 
ooghoogte. De combinatie met Brancusi’s Eindeloze kolom, 
versie 1 (1918) valt te begrijpen, vanwege de expansieve 
ruimtelijke werking, maar de introverte Rothko, hoe fraai 
op zichzelf  ook, is in dit gezelschap wat misplaatst.
 Zaal 4 heet eveneens een ode aan de contemplatie, maar 
is eerder een lofzang op de lust. Zinnelijk zijn de vier schilde-
rijen die Picasso begin jaren dertig maakte van Marie-
Thérèse Walther, het 17-jarige meisje dat de kunstenaar 
ontmoette in het warenhuis Lafayette en dat zijn geheime 

minnares werd. De bevalligheid van de maîtresse zou ten 
grondslag hebben gelegen aan Picasso’s opgeleefde interes-
se voor plasticiteit en volume, voor krullen en rondingen, 
niet alleen in zijn schilderijen, maar ook in zijn sculpturen, 
waarvan een grote gipsen vrouwenkop met uitpuilende 
ogen en een neus als een fallus het verbazende bewijs is. Het 
zinderende zomertafereel van Pierre Bonnard sluit naad-
loos op Picasso’s eroticisme aan.
 In zaal 5 klopt de polsslag van de moderne metropool. De 
populaire beeldcultuur dringt zich naar voren: de pin-ups 
die Francis Picabia in de jaren veertig als model voor zijn 
schilderijen nam, de affiches en sportfoto’s die Robert 
Delaunay inspireerden, het circus dat zijn weerslag kreeg 
op de doeken van Ferdinand Léger.
 In het slotakkoord in de laatste zaal is een kwartet van 
muzikale composities van Wassily Kandinsky gecombi-
neerd met twee sonore fuga’s van František Kupka en een 
wervelende dans van Gino Severini. Een vroeg en een laat 
topwerk van Matisse markeren de hoogtijdagen der moder-
nen: De Dans (1910) en The Sorrows of  the King (1952), een 
knipselwerk waarover de maestro zei dat het meer voldra-
gen is dan welk van zijn andere werken ook. 
 Vrijwel zonder uitzondering zijn dit kunstwerken die het 
speelveld van de kunst radicaal hebben veranderd. 
Verademend is dat zij niet worden gepresenteerd als illustra-
ties van kunsthistorische stromingen of  sociaal-politieke 
gebeurtenissen, maar als iconen van creatieve scheppings-
kracht. Hoewel overbekend uit de handboeken, is het toch 
alsof  je ze voor de eerste keer ziet, in ieder geval in dit ver-
band. Het is de verdienste van curator Suzanne Pagé dat zij 
het bekende weet te introduceren als een verrassing.
 Hoe kan een particulier museum dat pas vorig jaar oktober 
zijn deuren opende zulke uitzonderlijke, kostbare bruiklenen 
krijgen van het MoMA, de Hermitage, de Tate? Het zal ermee 
te maken hebben dat Bernard Arnaults LMVH, het conglome-
raat waartoe behalve Vuitton ook Moët & Chandon, Dior, 
Givenchy en andere fabrikanten van luxemerken behoren, de 
grote musea al jarenlang ruimhartig ondersteunt. Nu LMVH 
zijn eigen museum heeft, is het pay back time. Want een etalage 
voor de eigen collectie hedendaagse kunst voldoet niet; de 
bedrijfsverzameling dient te worden ingebed in het heroïsche 
avontuur van de moderne kunst. Het veredelingseffect is ove-
rigens gering. De werken van Schütte, Tillmans en andere col-
lector’s darlings elders in het gebouw profiteren nauwelijks 
van het aura der klassiek modernen. Om de samenhang tus-
sen hedendaagse en klassiek moderne kunst aan te tonen zijn 
algemene thema’s als ‘subjectieve expressie’ simpelweg ontoe-
reikend. Maar Les clefs d’une passion illustreert wel de groeien-
de machtspositie van de luxemerken in kunstenland, van het 
dertig jaar oude Fondation Cartier in Parijs tot het zojuist 
geopende Fondazione Prada in Milaan. Geen grotere luxe dan 
grootse kunst. Dominic van den Boogerd

p Les Clefs d’une Passion, 1 april – 6 juli 2015, Fondation 
Louis Vuitton, 8 Avenue de Mahatma Ghandi, Bois de 
Boulogne, 75116 Parijs (01/4069.9600; www.fondation 
louisvuitton.fr).
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Publicaties
John Miller – Mike Kelley. Educational Complex. De 
afgelopen jaren werden in de Lage Landen twee tentoonstel-
lingen aan het werk van Mike Kelley gewijd. In 2008 was in 
WIELS Educational Complex Onwards 1995 – 2008 te zien – 
de allereerste keer dat de drie verdiepingen van het gebouw 
in Brussel volledig werden gebruikt (zie DWR nrs. 133-
134). Eén werk stond evenwel centraal: het schaalmodel 
dat Kelley in 1995 maakte van alle gebouwen waarin hij 
onderwijs genoot. Het bleek dat Educational Complex aan de 
basis lag van tientallen verwante werken, wat Kelley illus-
treerde aan de hand van een complexe stamboom. Eind 
2012 kreeg een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam door het overlijden van Kelley in 
januari van hetzelfde jaar een afsluitend karakter. De ten-
toonstelling werd na het heengaan van de kunstenaar tot 
een klassieke retrospectieve omgebouwd, met een min of  
meer chronologische opbouw. (zie DWR nr. 161)
 Beide tentoonstellingen gaven aan hoe moeilijk het is om 
vat te krijgen op het oeuvre en op de aanpak van Kelley. Niet 
alleen heeft hij veel geproduceerd, hij heeft zijn werk ook 
becommentarieerd, zowel in toelichtingen bij afzonderlijke 
werken als in essays en interviews. Bovendien is zijn prak-
tijk divers: hij was actief  als performancekunstenaar en 
muzikant; hij maakte (of  verzamelde) knuffeldieren, schil-
derijen, posters, tekeningen, collages, foto’s, standbeelden 
en wandtapijten; en hij bouwde ruimtevullende, overweldi-
gende installaties, zoals Day is Done uit 2005. Het meest 
onderscheidende karakter van zijn oeuvre is echter de 
manier waarop ieder werk in Kelleys oeuvre bij om het even 
welk ander werk lijkt te passen. Als op een dessertenbuffet 
zijn er honderden combinaties mogelijk – paren of  trio’s die 
elkaar aanvullen, uitdiepen en complexer maken.
 Er zijn in deze overvloed meerdere centra of  uitkijkpun-
ten te lokaliseren, zoals het aan de geboorteplek van 
Superman gewijde Kandors uit 2007, of  zoals de tentoon-
stelling The Uncanny, die Kelley in 1993 samenstelde in het 
kader van Sonsbeek 93. Het is niettemin begrijpelijk dat voor 
een publicatie over Kelley in de serie Afterall Books: One Work 
zoals in WIELS voor Educational Complex werd gekozen. Het 
boek is geschreven door John Miller. Deze Amerikaanse 
kunstenaar, schrijver en muzikant, is net als Kelley in 1954 
geboren. Miller schreef  eerder over Kelley, en vice versa: in 
1999 leverde Kelley een bijdrage aan een monografie van 
Miller, en in 2001 schreef  hij over diens activiteiten als 
kunstenaar en als criticus.
 Dankzij gesprekken met voormalige assistenten van Kelley 
beschikt Miller over veel inside-informatie, en dat blijkt een 
groot voordeel. Het eerste deel van zijn tekst is gewijd aan de 
ontstaansgeschiedenis van Educational Complex. De gelijkna-
mige maquette verscheen voor het eerst in 1995 op de solo-
tentoonstelling Toward a Utopian Arts Complex in New York. 
Volgens Kelley kwam het werk tot stand uit onvrede met de 
receptie van eerder werk, zoals de verzameling tweedehands 
knuffeldieren: ‘The critical reception always tended to be 
about nostalgia and trauma. I finally got so pissed off  about 
this that I just said, ‘I’ll give people what they want.’ I inven-
ted this pseudo-biography and started doing ‘biographical 
work’.’ Zoals vaker bij Kelley is deze uitspraak zowel waar-
achtig als gelogen. Educational Complex toont écht de scholen 
die hij bezocht, maar de schaalmodellen – zoals Miller over-
tuigend aantoont – zijn vaak om zuiver esthetische redenen 
aangepast, en de gedeelten die zijn weggelaten, vallen (in 
tegenstelling tot de gangbare uitleg) niet noodzakelijk samen 
met de ruimtes die Kelley zich niet meer herinnert. 
Tegelijkertijd klopt het niet dat de knuffeldieren eenzijdig als 
relicten van kindertrauma’s werden geïnterpreteerd; eerder 
werden ze, aldus Miller, verbonden met ‘corporeal, and thus 
libidinal, gratification’. Kelley acteerde zijn ergernis, alsof  hij 
door commentaren van critici getraumatiseerd was zonder te 
beseffen dat die kritiek enkel in zijn verbeelding bestond. Het 
resultaat was – een nieuwe ironische spiegeling – een werk 
waarin het trauma centraal stond, en meer bepaald de sug-
gestie van Freud dat wanneer mensen zich iets niet herinne-
ren, ze daar redenen voor hebben: ze willen het verleden niet 
onder ogen zien omdat het te pijnlijk of  te betekenisvol is.

Pas in het derde deel van zijn boek gaat Miller verder in op 
de implicaties hiervan. Het Repressed Memory Syndrome is 
een psychologisch concept met een uitgesproken freudiaan-
se inslag dat in Amerika tot massapsychoses heeft geleid. 
Het bekendste schandaal – en een expliciete inspiratiebron 
voor Kelley – deed zich voor op een kleuterschool in 
California in 1983. Een schizofrene vrouw beschuldigde 
haar ex en een leerkracht van sodomie met haar zoontje. 
Vervolgens voltrok zich een wel heel grondig onderzoek. De 
geslachtsorganen van alle schoolkinderen werden nauw-
keurig onderzocht en gefotografeerd. Wie zich het misbruik 
herinnerde, werd geloofd; wie het zich niet herinnerde, leed 
aan het Repressed Memory Syndrome en werd een dubbel 
slachtoffer. Met Educational Complex heeft Kelley het ont-
vlammen van zo’n collectieve waan letterlijk in een reeks 
schoolruimtes gesitueerd. Daarmee suggereerde hij ook dat 
(verondersteld) seksueel misbruik op school iets onthult 
over opvoeding en onderwijs dat in de doordeweekse prak-
tijk meestal verborgen blijft.
 In het tweede deel van zijn boek haalt Miller er vele refe-
renties en nog meer uiteenlopende ideeën bij om die koppe-
ling uit te werken. Onder meer Althusser, Veblen, Dewey, 
Duchamp, Buchloh en Roussel komen langs om het institu-
tionele en ideologische probleem van het (kunst)onderwijs 
te bespreken. Daardoor worden de anekdotes over 
Educational Complex, en over alles wat erin samenkomt, 
interessanter. Het grootste deel van het schaalmodel bestaat 
uit fragmenten van het schoolgebouw van CalArts, waar 
Kelley in 1978 afstudeerde. CalArts is een private kunst-
school, opgericht in 1961 door niemand minder dan Walt 
Disney. Het is een legendarische plek. In 1973 werden grote 
delen van Sleeper van Woody Allen er opgenomen, en er 
worden talloze mythes over verteld: het complex zou oor-
spronkelijk ontworpen zijn als een ziekenhuis, en in de kel-
der zou het lichaam van Disney op lage temperatuur 
bewaard worden.
 Als John Miller in de conclusie van zijn boek over 
Educational Complex ook nog naar Deleuze, Agamben, 
Benjamin en zelfs Piketty gaat verwijzen (om in een aller-
laatste voetnoot te benadrukken dat toegang tot hoger 
onderwijs sociale ongelijkheid helpt bestrijden), is het meer 
dan duidelijk dat hij geen eenduidige of  coherente interpre-
tatie heeft kunnen of  willen bedenken. Dat is niet zo erg. 
Uiteindelijk draait Educational Complex van Mike Kelley 
rond de eeuwenoude vraag of  ruimtes en gebouwen werke-
lijk invloed uitoefenen op gebeurtenissen en ervaringen. 
Het zou jammer zijn om die spannende onzekerheid – afwis-
selend veelbelovend en onheilspellend – voorgoed uit de 
wereld te helpen. Christophe Van Gerrewey

p John Miller, Mike Kelley. Educational Complex, verscheen 
in 2015 in de reeks ‘One Work’ bij Afterall Books, Afterall, 
Central Saint Martins, Granary Building, 1 Granary Square, 
London N1C 4AA (020/7514.7212; afterall.org).

Kunst in opdracht 20062013. Er bestaat wel eens het 
idee dat België of  Vlaanderen (nog) geen solide beleid kent 
op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Er zou een 

wildwestsituatie heersen van vage aanbestedingen met 
schouderophalende rotondekunst tot gevolg; slechts hier 
en daar zouden er experimenten worden opgezet om tot vol-
waardige, hoogwaardige beeldende kunst in de openbare 
ruimte te komen, maar een overzicht van het hele aanbod 
zou slechts een zeer eclectische en heterogene groep werken 
opleveren, met uitschieters naar beide kanten van het spec-
trum. Toch werkt de Kunstcel Vlaamse Bouwmeester al 
sinds 1999 aan een coherent opdrachtenbeleid op dit 
gebied. Een eerste serie werken die hieruit voortkwam, werd 
gebundeld in een overzichtsboek dat de periode 1999 tot 
2005 besloeg. Nu is er een tweede naslagwerk gepubliceerd, 
dat een overzicht geeft van de 144 kunstwerken in de open-
bare ruimte waarvoor tussen 2006 en 2013 een opdracht 
werd gegeven door de Vlaamse Bouwmeester en zijn team.
 Een overzichtsboek is bijna altijd primair beschrijvend. 
Foto’s kunnen dat beschrijvende karakter ondersteunen en 
de lezer helpen zich een voorstelling te maken van de kunst-
werken. Overmijdelijk vormt ook het beschouwende essay 
een vast onderdeel van zo’n overzicht. De ontwerper van het 
boek, Filiep Tacq, heeft deze standaardingrediënten op een 
ingetogen, elegante en tegelijk verrassende wijze vormgege-
ven. Voor- en achteraan het boek heeft Tacq paginavullende, 
groen-zwarte foto’s geplaatst, en het tekstuele deel bevindt 
zich daartussen, wordt er als het ware door omarmd. Katrien 
Laenen, een van de samenstellers van het boek, bezorgt een 
inleidend essay over de maatschappelijke opdracht van kunst 
in de openbare ruimte. Het wordt gevolgd door een complete 
inventaris van de werken die in Vlaanderen gerealiseerd wer-
den tussen 2006 en 2013 – of  geconcipieerd in die periode 
en nog te realiseren in de komende jaren – uitgevoerd op dun-
ner, gebroken wit papier met donkergroene rand, en begeleid 
door twee landkaarten waarop alle werken terug te vinden 
zijn. De korte tekstjes zijn helder en precies, een kleine kleu-
renfoto en de feitelijke informatie maken de inventaris com-
pleet en tonen de reikwijdte van de projecten: van een 
clowns neus op een rotonde door Patrick Van Caeckenbergh, 
een glazen paviljoen van Els Vanden Meersch, een ‘spie-fon-
tein’ van Gert Verhoeven tot een led-tekstwerk van Ana Torfs, 
een absurdistisch schilderij van Jan Van Imschoot en de 
abstracte werken van Ann Veronica Janssens. Het spectrum 
is erg breed, van deels functioneel, toegepast, sociaal-artis-
tiek werk – zoals het project The Kitchen – The Terrace van 
Frank Bragigand – tot een verwarrend en conceptueel spel 
met ‘autonome’ kunst – de beschilderde bronssculpturen 
Fine Boisterous somethings 1-8 van Valérie Mannaerts.
 Uit deze inventaris is vervolgens een bloemlezing van zes-
tien werken geselecteerd. Die worden uitgelicht in langere 
teksten of  interviews met meerdere grote foto’s. Tot slot 
bevat het boek ook twee bijlagen die ons weer met de voeten 
op de grond zetten: de wet die dicteert dat een bepaald per-
centage van openbare aanbestedingen aan kunst in de 
openbare ruimte moet worden besteed en een stappenplan 
van een aanbesteding (voorbereiding, selectie, realisatie en 
tot slot beheer en behoud). Deze laatste bijlage maakt van 
de publicatie haast een handboek. Andere steden, commis-
sies, kunstenaars kunnen hun voordeel doen met de helde-
re beschrijving van de manier waarop opdrachten tot stand 
komen. Daarnaast is het ook een manier om verantwoor-
ding af  te leggen: zo is het Team Vlaams Bouwmeester te 
werk gegaan, zo is deze groep werken tot stand gekomen.
 Wat telkens weer opvalt wanneer men naar goede, 
geslaagde projecten in de openbare ruimte kijkt, is de preci-
sie, het sérieux en de toewijding waarmee de kunstenaars 
zich de gegeven context hebben eigen gemaakt. En dat zijn 
complexe contexten: psychiatrie, verloren pleintjes, nieuwe 
aanbouwsels, wooncomplexen, kerken, scholen, politieke 
gebouwen. Zijn er nog beroepen waar zo serieus wordt inge-
gaan op lokale wensen, contexten, geschiedenissen, beper-
kingen? Misschien is dit wel een van de kenmerken van 
geslaagde kunst in de openbare ruimte: een volledige over-
gave aan het lokale zonder erin te verdwijnen of  op te gaan. 
In Wild Park. Het onverwachte als opdracht omschreef  Jeroen 
Boomgaard goede kunstwerken in de openbare ruimte al 
eens als stoorzenders van de macht, zonder dat het even-
wel, en dat is cruciaal, zogenaamde ‘meteoorkunst’ wordt 
die als een UFO op een locatie neerstrijkt (Amsterdam, 
Fonds BKVB, 2011, p. 32).
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dagelijks van 10 – 17 uur  (toegang tot 16.30 uur) 
gesloten op maandag

www.caermersklooster.be 

toegang gratis

KAMAGURKA
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tentoonstelling

schets van Kim Colin (Mike Kelley Studio) voor de plaatsing van de 
maquettes in Kelley’s ‘Educational Complex’, 1995
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De openbare ruimte is een complexe context en het is niet 
makkelijk voor beeldende kunst om er te overleven. Wie in 
het hybride veld van kunst in de openbare ruimte werkt, 
weet dat het welslagen van een project van een complex 
krachtenspel afhangt. Vaak neemt zo’n proces ook kluchti-
ge vormen aan waar men, werd men niet zo overstelpt door 
de vergunningsproblematieken, bewonersprotesten en 
tegenvallende offertes, enorm om zou kunnen lachen. Maar 
het lachen vergaat de kunstenaar, de opdrachtgever en 
andere betrokkenen meestal tijdens het slopende proces om 
een werk in de openbare ruimte te realiseren. De complexi-
teit van zo’n dossier mondt meermaals uit in compromis-
kunst, maar gelukkig zijn er ook voorbeelden te over (dit 
boek bewijst het) van geslaagde, conceptueel gelaagde, 
complexe en ondoorgrondelijke kunst. 
 De kwaliteit van kunst in de openbare ruimte zegt volgens 
Boomgaard iets over de gezondheid van onze democratie: 
een ‘slecht functionerende democratie brengt bloedeloze 
beelden voort’ terwijl sterke beelden ‘een overheid [tonen] 
die bereid is ruimte te bieden aan afwijking en experiment, 
en die precies die ruimte beschouwt als representatie van 
haar aanwezigheid’ (ibid., p. 90). Maar kunst in de open-
bare ruimte heeft nog een heel andere, minstens zo belang-
rijke functie: ze fungeert niet alleen als spiegel van onze 
democratie, maar biedt ook een unieke context voor kunst, 
kunstenaar en publiek. Jan Verwoert beschreef  het in Ode to 
the Chicken Man Gong (opgenomen in Tell Me What You 
Want, What You Really, Really Want, red. Vanessa Ohlraun, 
Berlin, Sternberg Press, 2010, p. 120 e.v.) als de kracht die 
kunst in de openbare ruimte heeft om ons aan te spreken, 
op te roepen, ons het gevoel te geven ergens bij te horen, 
zonder dat we een ideologie worden opgelegd of  aan een 
macht onderworpen worden. Maaike Lauwaert

p Kunst in opdracht 2006 – 2013 werd in 2015 uitgegeven 
door de Kunstcel Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61, 
1000 Brussel (02/553.29.63; vlaamsbouwmeester.be).

De ruimtelijke metamorfose van Nederland, 1988 – 
2015. In de jaren 2004-2008 reisde ik vaak via het 
NS-traject op en neer tussen Breda en Eindhoven. Met ont-
zetting volgde ik vanuit de trein hoe de weilanden, aan de 
westkant van Tilburg, in rap tempo werden volgebouwd. 
Tilburg Reeshof  was een van de VINEX-locaties waarmee 
Nederland vanaf  de jaren negentig de suburbanisatie en 
verstedelijking gericht vorm wilde geven. Reeshof  telt 
inmiddels zo’n 45.000 inwoners. Middelhoge appartemen-
tencomplexen onderbreken hier en daar de ruim opgezette 
woonblokken met rijhuizen in een architectuurstijl die 
sterk refereert aan de karakteristieke vooroorlogse tuin- en 
stadswijken van Willem Dudok en J.J.P. Oud. De woonblok-
ken staan in een verzorgde openbare ruimte en worden van 
elkaar gescheiden door waterpartijen en groenzones. 
Reeshof  weerspiegelt het ideaalbeeld van suburbaan wonen 
in een ruime en esthetisch aantrekkelijke eengezinswoning 

en volgt daarin de richtlijnen van het beleid omtrent de 
ruimtelijke ordening zoals dit vijfentwintig jaar geleden in 
de Vierde Nota werd omschreven.
 Het boek De ruimtelijke metamorfose van Nederland, 1988 
– 2015 bespreekt, analyseert en evalueert de belangrijkste 
kenmerken van het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke ont-
wikkelingen in de periode die door de Vierde Nota werd 
afgebakend. Het boek, geredigeerd door Ries van der 
Wouden (Planbureau voor de Leefomgeving), volgt thema-
tisch de lijnen van de belangrijkste ruimtelijke ontwikke-
lingscategorieën: vernieuwing in de steden, de suburbane 
VINEX-wijken aan de randen van het stedelijk gebied, de 
infrastructurele mainports Schiphol Luchthaven en de 
Haven van Rotterdam, de ontwikkelingen in het landelijk 
gebied en de veranderingen in de publieke en private insti-
tuties die de ruimtelijke ‘metamorfose’ hebben geprodu-
ceerd. Ieder hoofdstuk werd door een andere poule van 
auteurs geschreven waardoor er verschillende kritische 
nuances doorklinken. Die worden nog versterkt door een 
vijftal korte interviews met verschillende beleidsmakers en 
praktijkbeoefenaars, geplaatst tussen de hoofdstukken. Het 
boek eindigt met een beschouwing waarin de lijnen van het 
verleden worden doorgetrokken naar de agenda van de toe-
komst.
 Veel aandacht gaat uit naar de vraag wat de invloed is 
geweest van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
(1988) en de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Extra (1990), kortweg VINEX genoemd, op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland. In hoeverre vormde deze nota 
een breuk met het verleden? Al in de jaren zestig trachtten 
planologen de suburbane trek en nieuwe woningbouw op 
bepaalde plekken te bundelen. De Tweede Nota over de 
Ruimtelijke Ordening werd ontworpen naar het voorbeeld 
van de Engelse garden cities en schreef  groeikernen voor op 
ruime afstand van bestaande centrumsteden. Purmerend, 
Zoetermeer, Almere en Spijkenisse zijn daar voorbeelden 
van. In die tijd werden er voornamelijk sociale huurwonin-
gen gebouwd. Door de uittocht van vooral de middenklasse 
naar de groeikernen, dreigden de oude steden te verpaupe-
ren. De grote steden zetten in de jaren tachtig een tegenof-
fensief  in om hun bewoners, en vooral de middenklasse, te 
behouden. Zij hielden een pleidooi voor de compacte stad. 
De Rijksoverheid nam dit idee over in de Vierde Nota Extra. 
Het planconcept van de groeikernen maakte plaats voor de 
zogenaamde VINEX-nieuwbouwlocaties in en aan de rand 
van steden met, als compensatie voor het compactestadsbe-
leid, begrensde bufferzones voor natuur en recreatie. 
 Het idee van de compacte stad sloeg aan bij de Rijks-
overheid omdat duidelijk werd dat de concurrentie tussen 
steden toenam door het drastisch veranderende economi-
sche speelveld. De industriële werkgelegenheid kromp met 
rasse schreden en de politiek zette in op een economie van 
logistiek en dienstverlening. De ruimtelijke ordening moest 
dit nieuwe perspectief  mee faciliteren. De VINEX-nota werd 
daarmee een ‘doe-nota’. Een aantal projecten maakte dit 
concreet, zoals de ‘sleutelprojecten’ in een aantal steden, de 
Betuwelijn, de hogesnelheidslijn en de uitbreiding van 
Schiphol en de Haven van Rotterdam als internationale 
knooppunten.
 Hoewel de Vierde Nota en VINEX veel aandacht besteed-
den aan de internationale positie van Nederland en het ver-
sterken van de stedelijke en infrastructurele netwerken, zijn 
het vooral de VINEX-wijken die door hun herkenbaarheid 
de aandacht hebben getrokken. De uitbreidingsopgave 
omvatte 650.000 nieuwe woningen in de periode van 
1995-2005. Dit betekende circa vijftig wijken van een uit-
eenlopend formaat. De meeste VINEX-wijken zijn bedoeld 
als stadsuitbreiding, maar een groot aantal kon niet tegen 
de bestaande stad worden aangebouwd, en wordt ervan 
gescheiden door forse infrastructurele barrières, zoals snel-
wegen, kanalen en spoorwegen. De auteurs vergelijken de 
nieuwe stedenbouwkundige patronen die hierdoor ont-
staan zijn met een eilandenrijk. De zelfstandig functione-
rende stedelijke gebieden vormen, samen met de groene 
ruimte ertussen, een nieuw stedelijk netwerk in relatie tot 
de bestaande steden. De eilanden bestaan niet alleen uit 
woonwijken, maar ook uit bedrijventerreinen, kantoorpar-
ken, scholenclusters, sport- en recreatiecentra en perifere 

winkelgebieden. Mensen die dit netwerk dagelijks gebrui-
ken zijn aangewezen op de auto.
 In de hoofdstukken over de VINEX-wijken wordt aan-
dacht besteed aan de kritiek die vooral vanuit de architec-
tuurwereld weerklonk. De beperkte variatie in woningty-
pen is in belangrijke mate het product van de invoering van 
marktmechanismen in de woningbouw. De VINEX-wijken 
zijn grotendeels gebouwd door investeerders, woningcorpo-
raties en projectontwikkelaars. De door projectontwikke-
laars aangeboden keuzevrijheid werd gerealiseerd met de 
prefab-productiemethoden die waren ontwikkeld voor de 
hoogbouw. Gevarieerde gevels maskeren een seriematige 
woningbouw met zeer eenvormige woningplattegronden. 
De logica van de planning en het ontwerp waren niet meer 
het resultaat van een sociale agenda, zoals bij de sociale 
woningbouw in de groeikernen, maar het product van 
financiële rekenmodellen. Waar in de groeikernen elke 
buurt zijn eigen kleinschalige netwerk van publieke, com-
merciële en groenvoorzieningen had, laten de VINEX-
wijken schaalvergroting en een ontvlechting van functies 
zien.
 Het boek presenteert een ander perspectief  dan gebruike-
lijk is voor beleidsevaluaties. In plaats van het afmeten van 
resultaten aan de toenmalige doelstellingen, hebben de 
auteurs getracht de Vierde Nota en VINEX in hun huidige en 
historische context te plaatsen en gezocht naar de actuele 
betekenis en toekomstbestendigheid ervan. Het boek geeft 
een goed beeld van de periode waarin de Rijksoverheid, in 
aansluiting op de internationale vrijemarkteconomie, haar 
ruimtelijke verantwoordelijkheden steeds meer uit handen 
gaf. Dit heeft het fysieke uiterlijk van Nederland op veel plaat-
sen ingrijpend en bepalend veranderd. Ries van der Wouden 
eindigt met de tweeledige en opvallend optimistische conclu-
sie dat het ruimtelijk ontwikkelingsmodel van de Vierde Nota 
mede door de vastgoedcrisis in 2008 is vastgelopen, maar dat 
de stedelijke en infrastructurele netwerken die zijn ontstaan 
kansen bieden voor de toekomst. Hoe die kansen kunnen 
worden benut of  begeleid, blijft een open vraag. Maar volgens 
Van der Wouden is het zeker dat de burger een groeiende rol 
zal spelen in het maakbaarheidsproces van de toekomstige 
leefomgeving. De vraag is wat deze rol inhoudt, zeker wan-
neer hij schrijft dat ‘de burgers gebaat zijn bij een actieve rol 
van overheid en markt’. Paoletta Holst

p De ruimtelijke metamorfose van Nederland, 1988 – 2015. 
Het tijdperk van de vierde nota (red. Ries van der Wouden), 
werd in 2015 uitgegeven door nai10 i.s.m. het Planbureau 
voor de Leefomgeving. Contact: nai010 publishers, 
Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam (010/201.01.33; 
nai10.com).
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De Omwenteling, Marktplein, Ruddervoorde, gerealiseerd in 2008
foto: Ria Pacquée

Nieuw Leyden, vinexwijk te Leiden. Foto: Theo Baart, 2014, gereprodu-
ceerd in ‘De ruimtelijke metamorfose van Nederland, 1988 – 2015.  

Het tijdperk van de vierde nota’ (red. Ries van der Wouden)
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Nieuwe publicaties
• Peter Buggenhout. We did it before, we will do it again. 

Paris: Editions de l’Amateur / Jnf  Editions, 2015.  
394 blz. 200 afb. ISBN 978-2-85917-550-4
Dit voorjaar was er in Museum M (Leuven) een retrospectieve te 
zien van het werk van Peter Buggenhout (°1963). Zijn soms 
kolossale constructies stelt hij samen met afbraakmaterialen, 
maar ook met amorfe substanties zoals bloed of  huisstof. Zelf  
beschrijft hij zijn sculpturen als een georganiseerde chaos, 
analoog aan de wereld die ons omringt. Bij de tentoonstelling 
verscheen een publicatie die een overzicht toont van zijn werk, 
vooral van de laatste vijf  jaar. Beelden van zijn werken op glan-
zend papier worden afgewisseld met foto’s van Buggenhouts 
inspiratiebronnen op mat papier. Die laatste zijn verrassend 
veelzijdig: zo zien we onder andere de tempel van Angkor, Le 
Cirque van Alexander Calder, Le Palais Idéal van Facteur Cheval, 
fresco’s van Masaccio en Afrikaanse maskers, maar ook beelden 
van versneden scheepswrakken, mummies, verloederde achter-
buurten en het wortelgestel van een oude olijfboom. Frappant is 
dat slechts twee hedendaagse kunstenaars figureren in deze 
beeldenverzameling: de Wiener Aktionist Otto Muehl en Paul 
McCarthy. Tussendoor zijn nog katernen in groen papier met drie 
teksten ingevoegd. Naast een interview afgenomen door Eva 
Wittocx en een essay van Selen Ansen, die het oeuvre in een 
breder filosofisch perspectief  plaatst, valt er een wonderbaarlijke 
tekst te lezen van William Rathje. Als directeur van het Garbage 
Project aan de universiteit van Arizona schreef  hij een verslag 
over een onderzoeksproject waarbij archeologen Fresh Kills 
onderzochten, een moerassig gebied nabij New York dat tussen 
1948 en 1968 werd gedempt met vuilnis uit de miljoenenstad. 
Alle afbeeldingen zijn aflopend gedrukt en de teksten staan in een 
grote bladspiegel (met kleine marge). Elke pagina is tot de rand 
gevuld en als lezer moet je af  en toe naar lucht happen. Dit is 
verrassend genoeg ook het effect dat optreedt wanneer men oog 
in oog staat met sommige werken van Peter Buggenhout.

• Vaast Colson. Vaast Colson 10/14. Bornem: Maes & 
Matthys Gallery, 2015. 720 blz.  
ISBN 978-9081413015
De Antwerpse kunstenaar Vaast Colson stelt graag kunst in 
vraag. De positie van de kunstenaar, het publiek en de kunst-
markt onderwerpt hij aan een onderzoek. In zijn boek Vaast 
Colson 99 / 09 – een 590 pagina’s tellende publicatie die de eerste 
tien jaar van zijn artistieke loopbaan documenteert – herbekijkt 
hij ook het concept van de catalogue raisonné. Zopas verscheen 
een tweede deel onder de titel Vaast Colson 10 / 14 met een 
volledig overzicht van de laatste vijf  jaar. Deze twee boeken, met 
een gelijkaardige vormgeving, doen vermoeden dat de komende 
decennia nog meer volumes zullen verschijnen. Dat een kunste-
naar zijn oeuvre in volle ontwikkeling systematisch in kaart 
brengt, is ongewoon. Het redigeren van een catalogue raisonné 
gebeurt meestal post mortem door een of  meerdere kunsthisto-
rici, die het volledige oeuvre van een kunstenaar catalogeren en 
illustreren, en een uitgebreide bio- en bibliografie opstellen. De 
werkwijze van Vaast Colson heeft het voordeel dat hij de informa-
tie kan presenteren volgens zijn eigen stijlnormen. En dat levert 
levendige boeken op. Vaast Colson 10 / 14 vangt aan met een 
twintigtal korte teksten van vrienden, verzamelaars en galeris-
ten, gevolgd door meer dan driehonderd pagina’s onder de titel 
Practice met foto’s van groepstentoonstellingen, boekpresenta-
ties, performances, concerten en installaties. Doordat deze lange, 
chronologische beeldenreeks niet voorzien is van bijschriften, 
komt de lezer onmiddellijk in een duizelingwekkende visuele 
draaimolen terecht. De keuze van de beelden maakt duidelijk dat 
kunst voor Vaast Colson een totaalbeleving is waarbij hij andere 
kunstenaars en het publiek graag betrekt. Zoals bij Andy Warhol, 
Joseph Beuys of  Martin Kippenberger is ook de artistieke pose bij 
Vaast Colson een onderdeel van zijn werk. Onder de titels Unique 
Works en Editions volgt een lange reeks reproducties van kunst-
werken, multipels en kunstenaarsboeken, chronologisch geor-
dend en netjes voorzien van een technische beschrijving. Ten 
slotte zijn enkele katernen in groen papier toegevoegd. Ze bevat-

ten de verklarende informatie bij de lange fotoreeks in het hoofd-
stuk Practice. Een biografie sluit het boek af. Deze publicatie geeft 
een zeer geanimeerd beeld van de kunstpraktijk van Vaast 
Colson, maar zal later ook een handig werkinstrument zijn voor 
kunsthistorici, verzamelaars en musea. 

• Christophe Daviet-Thery / Alice Dusapin (red.). Allan 
Kaprow Posters. Paris / London: Christophe Daviet-
Thery / Koenig Books, 2015. 92 blz.  
ISBN 978-2-9539347-6-2

Happenings zoals Allan Kaprow die organiseerde vanaf  de jaren 
vijftig, hadden niets te maken met spectaculaire evenementen. In 
zijn essay The Legacy of  Jackson Pollock (1958) verwijst Allan 
Kaprow expliciet naar de action painting. Hij koppelde de ‘actie’ 
los van het ‘schilderen’ en legde zich toe op het organiseren van 
tijdelijke gebeurtenissen die geen artistieke objecten voortbrach-
ten. Wat wel overbleef  zijn de affiches die hij ontwierp om zijn 
happenings aan te kondigen. Deze nieuwe publicatie beschrijft en 
reproduceert voor het eerst de 42 affiches die Kaprow verspreidde 
tussen 1953 en 1996. Daarnaast zijn 27 affiches gereproduceerd 
op groot formaat. Ze zijn los gevat in een katern van 28 x 43 cm. 
De uitneembare folio’s meten, eenmaal opengevouwen, 56 x 43 
cm. De kunstenaar Oscar Tuazon schreef  een tekst over de 
happenings van Allan Kaprow. Steve Roden, ook een kunstenaar, 
behandelt in een tweede tekst de artistieke kwaliteit van de 
affiches. En daar valt nogal wat over te zeggen. Allan Kaprow 
designde zijn affiches niet, maar ontwikkelde ze los uit de pols, 
dikwijls op een stijlloze manier. Ze waren eerder bedoeld om te 
informeren dan om visueel te bekoren. Volgens Steve Roden was 
hij hiermee een voorloper van de DIY-houding van de punkbewe-
ging, die in de late jaren zeventig ontstond aan de Amerikaanse 
Westkust. Het grote formaat en de ongebonden folio’s maken 
deze publicatie buitengewoon. Het is een boek dat zich niet laat 
schikken op een rek. Voor Kaprow moet de bibliothecaris op zoek 
naar een aparte plek. 

• Thierry De Cordier. Les fragments d’Héraclite selon 
Thierry De Cordier. Köln: Salon Verlag, 2015. 170 blz. 
ISBN 978-3-89770-454-1
In het beeldend werk van Thierry De Cordier is het verhalende 
altijd onderhuids aanwezig. Soms ook expliciet, wanneer hij titels 
of  korte teksten in een naïef  handschrift aanbrengt op zijn wer-
ken. Zijn aandacht voor taal komt helemaal tot uiting in redevoe-
ringen, dichtbundels en kleine filosofische traktaten waarin hij 
zijn mystieke kijk op de wereld verwoordt. Voor zijn nieuwste 
publicatie heeft hij zich gewaagd aan een vertaling van de 
Fragmenten van Heraclitus. Heraclitus was een presocratische 
natuurfilosoof  die het vuur beschouwde als de belangrijkste 
oersubstantie. Volgens hem verkeerde alles in een permanente 
toestand van beweging. Van de geschriften van Heraclitus zijn 
alleen fragmenten overgebleven, dikwijls met een hoog aforistisch 
gehalte. ‘Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen’ is een 
van zijn bekende uitspraken. In een korte inleiding bij zijn verta-
ling vertelt Thierry De Cordier hoe hij toevallig in het bezit kwam 
van een Nederlandstalige versie van de Fragmenten. Hij vraagt 
zich af  door welke vlieg hij gestoken werd, maar een onweer-
staanbare drang overviel hem om het werk te vertalen naar zijn 

moedertaal, het Frans. Hij deed dit zonder rekening te houden 
met bestaande vertalingen. Les fragments d’Héraclite selon Thierry 
De Cordier is uitgegeven als een bibliofiel kleinood. Het boekblok is 
gevat in een onbedrukte, zwarte omslag met goud op snee en is 
uitgegeven in een genummerde oplage van 300 exemplaren plus 
40 gesigneerde exemplaren. Het zetwerk en het lettertype zijn 
klassiek. De bibliofiele kwaliteiten worden helaas tenietgedaan 
doordat het boekje gelijmd is als een paperback. Maar nog nefas-
ter is dat het papier in de verkeerde looprichting werd gebruikt, 
waardoor de rug op termijn met grote zekerheid kraakt en 
scheurt. Nu reeds moet de lezer het rugje wringen om het boek 
open te leggen. Maar het blijft interessant om de intelligente 
teksten van Heraclitus te lezen onder deze omstandigheden. Als 
lezer ontdek je dat de Fragmenten op het lijf  geschreven zijn van 
Thierry De Cordier en begrijpt je beter welke vlieg hem stak.

• Brad Freeman (red.). Journal of  Artists’ Books JAB#37. 
Chicago: Center for Books and Paper Art, 2015. 64 blz. 
ISSN 1085-1461
In 1993 publiceerde Brad Freeman het eerste nummer van Journal 
of  Artists’ Books (JAB). Ondertussen is het tijdschrift aan zijn 37e 
aflevering toe. Dit recentste nummer is bijna volledig gewijd aan 
Les Editions Incertain Sens: Artist’s Books and Editorial Practices, een 
onderzoeksprogramma aan de universiteit van Rennes (F). Editions 
Incertain Sens publiceert naast kunstenaarsboeken ook de perio-
diek Sans Niveau ni Mètre, die telkens verschijnt naar aanleiding 
van een tentoonstelling in het Cabinet du Livre d’Artiste. Naast deze 
hoofdmoot bevat JAB#37 een nieuw essay van Anne Moeglin-
Delcroix. Als een van de belangrijkste autoriteiten op het terrein 
analyseert ze hier de recente evolutie van het kunstenaarsboek. Ze 
ergert zich aan de normvervaging, het overvloedige parodiëren 
van klassieke kunstenaarsboeken en het ‘bibliofiliseren’ door 
marktgerichte uitgevers. Als enige lichtpunt ziet ze dat veel kunste-
naarsboeken uit de jaren zestig en zeventig goedkoop worden 
heruitgegeven met het oog op een brede verspreiding. En dat is nu 
net waar Editions Incertain Sens de laatste jaren op inzet. Voor deze 
aflevering van JAB werden ook kunstenaars gevraagd om een 
bijdrage te leveren. Zo behandelde Peter Downsbrough de cover en 
is er een kleine multipel toegevoegd van Bernard Villers. Op de 
website van JAB laat Brad Freeman weten dat het volgende num-
mer (#38) een verrassingsnummer wordt. 

• Mariken Wessels. Taking off. Henry my Neighbor. [Gent]: 
Art Paper Editions, 2015. 330 blz.  
ISBN 978-9490800345
De Nederlandse kunstenares Mariken Wessels ontdekte tijdens 
haar verblijf  in Long Island (NY) het fotoarchief  van een zekere 
Henry. Hij was gehuwd met Martha, van wie hij in de jaren 
tachtig duizenden naaktfoto’s nam. Het uitzonderlijke is dat 
Henry leed aan een obsessie voor de borsten van zijn vrouw. Niet 
de fotografische of  artistieke mogelijkheden interesseerden hem. 
Het was deze amateur te doen om het ‘plezier’ van de herhaling. 
Telkens opnieuw fotografeerde hij Martha naast of  op het echte-
lijke bed en steeds zijn haar borsten de focus van zijn aandacht. 
Het beperkte gamma van poses dat Martha aanneemt, maakt het 
beeld van de obsessie compleet. Nu presenteert Mariken Wessels 
dit archief  in een groot boek. Zowat de helft van de publicatie is 
gevuld met deze foto’s, 36 per pagina, met een overrompelend 
effect. En er is meer. Toen het tot een breuk kwam tussen Henry 
en Martha, begon Henry de foto’s te verknippen en maakte er 
collages van. Later vond men in zijn woning ook nog zeventien 
figuren in klei, geïnspireerd door de collages. Al deze werken zijn 
door Mariken Wessels gefotografeerd en gereproduceerd op groot 
formaat. Het is een verademing om te zien hoe Henry er ten slotte 
in slaagt om zijn obsessie artistiek te sublimeren. Mariken 
Wessels koos ervoor om een fotoboek te maken zonder tekst. 
Enkel op de achterflap valt een tekstje te lezen met de essentiële 
informatie. Tussen de drie hoofdstukken voegde ze nog anonieme 
foto’s toe die de omgeving en levensomstandigheden van het 
koppel documenteren, beelden van hun kindertijd, hun huwelijk 
en Henry’s werkkamer. De visuele impact van dit boek is groot en 
dat betekent dat de inhoud adequaat is vormgegeven.
 

Samenstelling: Marc Goethals

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

244 sudoku. Gintaras Didžiapetris, Renée levi and Rosalind nashashibi 72 p 21 x 29.7 cm € 18.00 isbn 9789491843389 2015

243 Zeichnungen marc nagtzaam 108 p 20.5 x 26.5 cm  € 60.00 isbn 9789491843372 2015

242 the Grand tour Kasia Klimpel 64 p 24 x 30 cm € 22.00 isbn 9789491843365 2015

241 Roma Publications at Fondazione Giuliani Roger Willems (ed.) 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

235 inside/outside armin linke 80 p + 2 prints 24 x 34 cm € 79.50 isbn 9789491843280 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
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APE#055 PHILIPPE VAN WOLPUTTE T.P.E.S ISBN 9789490800352
 20 x 27 cm, 192 p € 25

APE#054 ROBBERT & FRANK/FRANK & ROBBERT GUNS ISBN 9789490800369
 22 x 30 cm, 220 p € 32,10

APE#053 MARIKEN WESSELS TAKING OFF. HENRY MY NEIGHBOR ISBN 9789490800345
 24 x 33 cm, 330 p € 55

APE#052 LOTTE REIMANN JAUNT ISBN 9789490800338
 21 x 30 cm, 48 p € 25

APE#051 ELISABETH IDA MULYANI INSIDE EMBASSIES  ISBN 9789490800321
 20 x 27 cm, 72 p € 25

APE#050 JAN HOEK THE PATTAYA SEX BUBBLE  ISBN 9789490800314
 17 x 24 cm, 10 x 160 p € 25

APE#049 PAUL KOOIKER NUDE ANIMAL CIGAR  ISBN 9789490800284
 17 x 24 cm, 384 p € 45

APE#048  KRIS VAN DESSEL SAMPLED HISTORY  ISBN 9789490800307
 24 x 33 cm, 48 p € 20

APE#047 SMOKE & DUST SO MANY DARK GIFTS ISBN 9789490800291
 21 x 29,7 cm, 180 p € 20

dendermondsestwg 80, gent
wed—sat, 11—18
and by appointment
+32 9 223 39 53 
info@riot-ghent.org

Art Paper Editions, Sternberg Press, Spector 
Books, Roma Publications, Nieves, Fw: Books, 
Libraryman, Karma, 4478zine, Rollo Press, 
Occasional Papers, Valiz, Mousse, Edition 
Patrick Frey, RVB books, Bedford Press, SPBH, 
Dashwood books, Kodoji and many others. 
Students receive 5% discount in the shop.

BOOKSHOP ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

•••••••SHOP.RIOT-GHENT.ORG

VOLUME ART BOOK FAIR 
(Sydney)
11-13.09.2015

WIELS ART BOOK FAIR 
(Brussels)
11-13.09.2015

UNSEEN BOOK MARKET
18-20.09.2015
(Amsterdam)

NY ART BOOK FAIR
(Moma PS1, NY)
17-20.09.2015

OFFPRINT
(Paris)
NOV. 2015

LA ART BOOK FAIR
(Moca, LA)
JAN. 2016

WWW.ARTPAPEREDITIONS.ORG

DWR_JULI_2015.indd   1 15/06/15   13:08



De Witte Raaf  – 176 / juli – augustus 2015 Ondertussen 19

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 
❑ ‘Une Machine Simple’ – Fabien Giraud 
& Raphaël Siboni [13/9 tot 15/11] 

Antwerpen

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4  
di-zo 13-17u 
❑ ‘De Zeven Zeeën. Historische 
navigatieboeken, zeekaarten, maritieme 
atlassen en de globes van Blaeu’ [tot 13/9] 

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564  
za-zo 14-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Too Much Feels Very Good’ – Fred 
Michiels [11/9 tot 8/11] 

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]  
❑ ‘Solo Show’ – Farah Atassi [12/9 tot 
6/12] ❑ ‘STRT Kit – the exhibition. In 
collaboration with Studio Start and AIR 
Antwerpen’ – Karolien Chromiak, Jane 
Coppin, Elise Eeraerts, Daan Gielis, Lore 
Van Roelen [12/9 tot 6/12] ❑ ‘The 
Corner Show’ – Aglaia Konrad, Manfred 
Pernice, Valérie Mannaerts, Wim 
Catrysse, Jan De Cock, Lili Dujourie, 
Willem de Rooij… [12/9 tot 6/12] 

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00  
di-zo 10-18u 
❑ ‘D’entre eux’ – Cédric Gerbehaye [tot 
4/10] ❑ ‘Mijn Vlakke Land. Over fotografie 
en landschap’ – Carleton E. Watkins, 
Edward Weston, Gilbert Fastenaekens, 
Michèle Matyn, Geert Goiris, Thomas Ruff, 
Hiroshi Sugimoto… [tot 4/10] ❑ ‘Belgian 
Autumn – A Confabulated History’ – Jan 
Rosseel [tot 4/10] 

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45  
do-zo 13u30-18u 
❑ ‘Retables’ – Jacques Brissot [tot 6/9] 
❑ ‘Grijs=zwart+wit’ – Jacques Lennep 
[tot 6/9] ❑ ‘Vladimir+Walter’ – Raymond 
Minnen [tot 6/9] ❑ ‘Hagiographie, 
Géographie, Fol qui s’y fie’ – André Stas 
[tot 6/9] ❑ ‘FlipchArt’ – Benoit Piret [tot 
6/9] ❑ ‘Une vie d’artriste’ – Frank Maieu 
[tot 6/9] 

Galerie Schoots + Van Duyse 
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 
gsm: 0497 90 49 35  
wo-zo 13-18u 
❑ ‘Zero to Infinity’ – Jan Henderikse [tot 
27/9] 

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83  
do-za 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘E.k.t.i.n – Marianna Rothen with 
curator Andi Potamkin’ [4/9 tot 3/10] 

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

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99  
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘De vorm van de woorden’ – Fabrice 
Hyber [tot 26/7] ❑ ‘Vierkante Buizen 
Reeks DW’ – Charlotte Posenenske 
(1930-1985) [tot 26/7] ❑ ‘Stigmata, 
Acties & Performances 1976-2013’ – Jan 
Fabre [tot 26/7] ❑ ‘Fremdkörper: werken 
uit het atelier van Bernd Lohaus 
(1940-2010)’ [tot 26/7] ❑ ‘LODGERS 
#2: bolwerK (Antwerpen)’ [tot 19/7] 
❑ ‘De welvaartsstaat’ – Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Stephen Willats, Josef 
Dabernig, Francisco Camacho Herrera… 
[tot 27/9] ❑ ‘INBOX’ – Philippe Van 
Wolputte [tot 26/7] ❑ ‘INBOX’ – Rein 
Dufait [31/7 tot 23/8] ❑ ‘LODGERS #3. 
Apparent Extent (Keulen)’ [1/8 tot 18/10] 

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60  
juli 10-21u, aug 10-20u, sept 10-19u 
❑ ‘The Flat Field Works ‘ – Andrea Zittel 
[tot 27/9] 

Museum Rockoxhuis
Keizerstraat 12 – 03 201 92 50  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Het Gulden Cabinet. Collectie 
KMSKA & Rockoxhuis ‘ – Rogier Van der 
Weyden, Hans Memling, Jan Van Eyck, 
Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck [tot 
1/1/2017] ❑ ‘Abraham Ortelius 
(1527-1598), in de ban van de klassieke 
oudheid ‘ [tot 16/8] 

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

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

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

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17  
di-za 14-18u 
❑ Rinus Van de Velde [3/9 tot 10/8] 
❑ Peter Rogiers [3/9 tot 10/10] 

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53  
do-vr 14-17u30, za 13-18 (of op 
afspraak) 
❑ ‘Me, Myself and I. Group exhibition 
with the artists of the gallery’ [tot 1/8] 

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26  
wo-za 13-17u 
❑ Patrick van Caeckenbergh [9/9 tot 
17/10] ❑ Yun-Fei Ji [9/9 tot 17/10] 

Belgische kust

Beaufort Buiten De Grenzen
Het Zwin-domein Raversyde-
bezoekerscentrum De Nachtegaal 
059 56 45 96  
www.muzee.be/nl/muzee/t205350/
beaufort-buiten-de-grenzen 
❑ ‘Beaufort 2015. Curatoren: Phillip Van 
den Bossche, Patrick Ronse , Lorenzo 
Benedetti en Hilde Teerlinck’ [tot 21/9] 

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) [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’ – Anne & Mario 
Daniele – Jef Lambeaux [tot 4/10] 

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66  
do-zo 14-18u 
❑ ‘Zomertentoonstelling 2015: over 
stilte en andere geluiden’ – Marc Cloet, 
Dan Declerck, Maen Florin, Boudewijn 
Perneel [tot 23/8] 

Gezellemuseum
Rolweg 64 – 050 44 87 11  
dagelijks 9u30-12u30, 13u30-17u 
❑ ‘Passé Composé. Het ontstaan van de 
Gruuthusecollectie’ [tot 3/1/2016] 

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11  
di-zo 9u30-17u 
❑ ‘Collectiepresentatie Amédée Cortier’ 
[tot 11/11] 

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

Brussel

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11  
wo-zo 12-20u 
❑ ‘Design Stories’ – Xavier Lust [11/9 
tot 1/11] 

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91  
di-zo 10-18u do 10-21u 
❑ ‘Bellissima.Het verhaal van drie 
jurken. Italiaanse haute couture 
1945-1968’ [tot 6/9] ❑ Jean-Philippe 
Toussaint [tot 13/9] ❑ ‘De Belgen. Een 
onverwacht modeverhaal’ [tot 13/9] 
❑ ‘Foto’s van Vivienne Westwood’ – 
Jürgen Teller [tot 29/9] ❑ ‘V+ 2014-2015’ 
[tot 20/9] ❑ ‘Boomerang’ – Pascale 
Marthine Tayou [tot 20/9] ❑ ‘Un bel été 
quand même’ – Mekhitar Garabedian [tot 
29/9] ❑ ‘Young Belgian Art Prize 2015’ 
– Hannelore Van Dijck, Floris Vanhoof, 
Max Pinckers & Michiel Burger, Katrin 
Kamrau, G. Küng… [tot 13/9] 

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] 
❑ ‘Will They Sing Like Raindrops or 
Leave Me Thirsty’ – Max Pinckers [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 13/9] ❑ ‘Réenchanter le Monde. 
Architecture, ville, transitions. Exposition 
conçue avec les 40 lauréats (2007-2014) 
du Global Award for Sustainable 
Architecture’ [tot 4/10] 

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20  
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u 
❑ ‘Archéologie subjective’ – Jacques 
Vilet, Daniel Desmedt, Lewis Koch [tot 
13/9] 

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26  
wo-za 11-18u (of na afspraak) 
❑ ‘Omnivoro’ – Stanislas Lahaut & Juan 
Pablo Plazas [tot 25/7] 

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60  
di-za 12-17u 
❑ ‘A Touch of Steel’ – Annika Wirken, 
Renato Nicolodi, Camiel Van Breedam, 
Fan Wang, Shahrzad Motallebi… [tot 14/8] 

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10  
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak) 
❑ Manon de Boer, Joachim Koester, Ian 
Wilson [tot 25/7] 

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67  
di-vr 10-18u30, za 12-18u30 
❑ ‘The Inventors of Tradition II’ – Atelier 
E.B [tot 25/7] ❑ ‘Sculpture or Pavilion?’ 
– Dan Graham [11/9 tot 24/10] 

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55  
do-za 13-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Dash@Hopstreet. The Gathering Of 
Characters And Forms. The Final Chapter 
– open: 18, 24, 25, 31 juli en 1 aug: 
14–18u’ – Joachim Coucke, Alice De 
Mont, Hans Demeulenaere, Benjamin 
Verhoeven [18/7 tot 1/8] ❑ ‘I’m your 
Man’ – Veronica Brovall [11/9 tot 31/10] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11  
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u 
❑ ‘Ontluikend bewustzijn (Nieuwe 
ruimte)’ – Gao Xingjian [tot 26/2/2020] 
❑ ‘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 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 31/12] 

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54  
di-za 11-18u 
❑ José María Sicilia [11/9 tot 31/10] 

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22  
di-zo 9u30-17u 
❑ ‘Tussen droom en werkelijkheid. 
Heropening van de vaste collectie: 
Belgische Kunst 19de en 20ste eeuw’ 
[tot 20/9] ❑ ‘Belgische Landschappen. 
Een nieuwe kijk op het landschap in de 
Belgische kunst, van 1830 tot heden’ [tot 
20/9] ❑ ‘Van schaduw tot licht ‘ – Henri-
Victor Wolvens (1896-1977) [tot 20/9] 
❑ ‘Vergelijkingen. Getuigenis op een op 
drift geslagen samenleving’ – Véronique 
Boissacq [tot 20/9] 

Nassaukapel, Koninklijke Bibliotheek 
van België
Kunstberg / Keizerslaan 2 – 02/519.53.57  
ma-za 9-17u, juli-aug gesloten op 
zaterdag 
❑ ‘De schoonheid van de oorlog. 
Waterloo 1815-2015 / De Slag bij 
Waterloo anders bekeken. Curator: Koen 
Broucke’ – William Turner, Francisco 
Goya , James Ensor… [tot 15/9] 

Office Baroque
Bloemenhofplein 5 – 0484 599 228  
wo-za 11-18u 
❑ ‘RIO’ – Matthew Brannon, Mathew 
Cerletty, Barb Choit, Peter Halley, 
Przemek Pyszczek, Michael Rey… [tot 
17/7] ❑ Michael Rey [11/9 tot 24/10] 

Office Baroque Midtown gallery
44 Rue Ravensteinstraat 
0484 599 228  
www.officebaroque.com 
❑ Anke Weyer [11/9 tot 24/10] 

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, 
Julien Meert, Béatrice Balcou, Marina 
Pinsky… [tot 9/8] 

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30  
di-za 11-18u 
❑ Louise Bourgeois [11/9 tot 10/10] 

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30  
di-za 11-18u 
❑ ‘HIJK’ – Jacob Kassay [tot 31/7] 
❑ David Noonan [11/9 tot 24/10] 

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Charleroi’ – Stephan Vanfleteren [tot 
6/12] ❑ ‘In/Out’ – Zoé Van der Haegen, 
Pierre Liebaert, Maud Faivre, Rino 
Noviello [tot 6/12] ❑ ‘Il y a plus de feux 
que d´étoiles ‘ – Michel Couturier [tot 
6/12] ❑ ‘Galerie du Soir’ – Laurence 
Gondon [tot 6/12] ❑ ‘Boite noire: I am 
14’ – Benedicte Vanderreydt [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 
❑ ‘Once Upon a Golden River’ – Stief 
Desmet [tot 27/9] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23  
di-zo 10-17u, zomer: 10-18u 
❑ ‘Proximus Art Collection’ – Carl 
Andre, Marcel Broodthaers, Andreas 
Gursky, Gabriel Orozco, Jeff Wall… [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’ – Delphine 
Deguislage, Nora Mertes, Joachim 
Coucke, Jóhanna Kristbjörg 
Sigurðardóttir, Pieter Geenen, Sophie 
Langohr… [tot 16/8] 

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] ❑ ‘Confrontation’ – 
Dominique Philippe – Willem Delsaux 
[9/8 tot 8/11] 

Gent

AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233.21.18  
za, ma 15-18u, zo 10-13u, op afspraak 
❑ ‘Muzikale ontmoeting tussen Jo 
Delahaut en Frank Agsteribbe’ [13/9 tot 
11/10] 

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)  
09.269.29.10  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
31/12/2019] ❑ ‘Kamagurka In ‘t Echt!’ 
[tot 13/9] ❑ ‘’Mystieke Muziek’ 
tijdelijke Lam Godsexpo’ [10/9 tot 
3/4/2016] 

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32  
wo-za 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Summer Camp #2 
Groepstentoonstelling & Pop up Bar ‘ 
[18/7 tot 16/8] 

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94  
do-za 14-18u zo 11-14u 
❑ Kurt Desmedt [tot 2/8] 

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29  
wo-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘(1/1).10. Curated by Philippe Van 
Snick’ – Audrey Cottin, Rein Dufait, 
Heide Hinrichs, Filip Francis, Bernd 
Lohaus, Gert Robijns… [tot 2/8] 
❑ ‘Group show curated by Evelien 
Bracke’ [23/8 tot 8/11] 

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’ [tot 30/8] 

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91  
wo-zo 14-18u (en op afspraak) 
❑ JCJ van der Heyden [13/9 tot 25/10] 

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95  
di-vr 9-17u za-zo 13-17u 
❑ ‘Karakterkoppen. Over haviksneuzen 
en hamsterwangen’ [tot 27/9] ❑ ‘The 
House’ – Karin Borghouts [tot 30/8] 
❑ ‘Facing Japan’ – Marleen Daniëls, 
Jimmy Kets, Maroesjka Lavigne, 
Charlotte Lybeer, Sarah Van Marcke, Rob 
Walbers… [tot 13/9] ❑ ‘Condemned’ 
– Robin Hammond [tot 11/10] 

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] 
❑ ‘Micromuseum Gent’ – Kirill Agafonov 
– Natasha Peredvigina [tot 31/8] 
❑ ‘Maagdendale, 1982’ – Lili Dujourie 
[tot 4/10] ❑ ‘On the Move. 30 parels uit 
de reserves’ [tot 10/10] 

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 – 092 23 39 53  
wo–za 11–18u 
❑ ‘The Edition Show’ – Stijn Cole, Paul 
Kooiker, Charlotte Lybeer, Jurgen 
Maelfeyt, Gerard Herman, Goele De 
Bruyn… [tot 5/9] 

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Wall Drawing Nr.36 (1976)’ – Sol 
LeWitt [tot 14/2/2016] 
❑ Jef Geys [tot 6/9] ❑ ‘Plis du temps’ 
– Lili Dujourie [tot 4/10] 

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19  
di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
❑ Tom Liekens / Tom Callemin / Frans 
Gentils / Niels Vaes / Eric Chiafele [13/9 
tot 8/11] 

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] ❑ ‘Het Kabinet: 
Martin La Roche’ [tot 2/8] ❑ ‘Het 
Kabinet: Sara Bomans’ [7/8 tot 30/8] 
❑ ‘Het Kabinet: Berten Jaekers’ [4/9 tot 
27/9] 

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60  
di-za 11-17u zo 14-17u 
❑ ‘Can you feel it? Tactility and/in print’ 
– Frederic Geurts, Thomas Rentmeister, 
Sema Bekirovic, Lieven de Boeck, 
Christopher Breu… [tot 11/10] 
❑ ‘Geoffrey Brusatto – Ways of Folding. 
Reconstructing the printed book of 
Folding’ – Lieven De Boeck, architecten 
de vylder vinck taillieu, Karen Vermeren, 
Jelle Martens… [tot 11/10] 

Herentals

Art Center Hugo Voeten
Vennen 23 – 0475 555 125  
ma-za 13u30-17u 
❑ Tramaine de Senna [28/8 tot 31/10] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Thingness’ – 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] 
❑ Fred Biesmans [tot 4/10] 

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 – 0471/21 63 88  
za-zo 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Une année d’acquisitions (2014-
2015)’ – M. Donas, M. Quinet, B. Dubail, 
G. Simons, F. de Bolle, R. Somville, O. 
Collon, L. Wuidar [8/8 tot 30/8] 

Bianca Baldi (ZA)

1 feb — 31 juli
Yan Tomaszewski (FR)

1 juli — 31 okt
Maryam Ashkanian (IR)

1 aug — 31 aug
Bisan Abu-Eisheh (PS)

1 aug — 30 sept
Apparent Extent (DE)

1 aug — 31 okt
Paulien Oltheten (NL)

1 sept — 30 sept

Pieter Huybrechts & 
Maryam Ashkanian
vrijdag 28 aug, 20u
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Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88.  
di-zo 10-12u30, 13u30-18u 
❑ ‘Figuurlijk. Kunstwerken uit de 
collectie van Mu.ZEE en het 
Permekemuseum’ [tot 29/11] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014/85.22.52  
ma-vr 10-17u, laatste Weekend/maand: 
13-18u 
❑ ‘All information correct at time of 
printing’ – Simona Denicolai & Ivo 
Provoost [tot 14/8] 
❑ Katja Mater [29/8 tot 31/10] 

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] 

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’ [tot 6/9] 

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06  
vr-di 11-18u do 11-22u (gesloten op wo) 
❑ Michael Van den Abeele [tot 4/10] 
❑ ‘De School van Tervuren’ [tot 13/9] 

Liège

Musée des Beaux-Arts de Liège (BAL) 
En Feronstrée, 86 – 04 221 92 31  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Jeux de miroir – Cent chefs-d’oeuvre 
rassemblés’ [tot 13/9] ❑ ‘La lumière 
sous le prisme de l’art ‘ [tot 27/9] 

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 
03 800 05 55  
di-zo 10-12u 13u-17u 
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel, Jan 
Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke… [tot 31/12/2017] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00  
wo-zo 11-17u 
❑ ‘Voorstelbare werkelijkheid’ – Karel 
Dierickx [tot 11/10] 

Mechelen

Contour – Biënnale voor Bewegend Beeld
Verkooppunt: Hallestraat 2-4-6 
015.33.08.01  
do-vr 10-17u, za-zo 10-18u 
❑ ‘Contour 7. Monsters, Martyrs and 
Media. Opgedragen aan Thomas More’ 
– Gilberto Zorio, Fabrice Hyber, Andrea 
Büttner, Johan Grimonprez, AaBbPp, 
Gilad Ratman… [29/8 tot 8/11] 

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

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00  
do-zo 13-18u 
❑ ‘Imagine, An Island ‘ – Stief Desmet 
[tot 13/9] 

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36  
vr-zo 14-18u (of na afspraak) 
❑ Nikita Kadan [30/8 tot 4/10] 

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

Mons

Grote Markt
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 [tot 
1/10] 

Le Grand Large
Grand Large – kunstmatig meer bij het 
binnenrijden van de stad Mons 
❑ ‘120 vlaggen van een 50-tal 
hedendaagse kunstenaars’ – Jean-Marc 
Bustamante, Walter Swennen, Edith 
Dekindt, Jacques Lizène… [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… [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 ‘ [tot 6/9] 

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… [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 
❑ ‘Permeke in laagjes’ [tot 16/8] 
❑ ‘Plis du temps’ – Lili Dujourie [tot 
4/10] ❑ ‘Europese spoken. Over de 
beeldvorming van kunst uit Afrika in de 
twintigste eeuw’ – Collectie van het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
van Tervuren, Manfred Pernice, Patrick 
Wokmeni, Sammy Baloji… [tot 
3/1/2016] 

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93  
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Ahoi! (Room II)’ – Thomas Kratz [2/9 
tot 11/10] ❑ ‘The Drawing Room (Room 
III)’ [2/9 tot 11/10] ❑ ‘Collector’s Room 
# 10 (Room I & Lobby)’ [2/9 tot 11/10] 

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30  
vr-zo 14-18u (of op afspraak) 
❑ ‘Liquid bodies’ – Stéphanie Leblon 
[tot 16/8] 

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71  
052/33.08.05  
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u 
❑ ‘Fleurs fatales / Poëzie van de liefde’ 
– Emile Verhaeren, Marthe Massin, Jan 
Agten [tot 29/11] 

Sint-Niklaas

WARP – Contemporary Art Platform 
Apostelstraat 20 – 0475 34 13 25  
do-vr-za 10-18u 
❑ ‘Exoten – AdAption_AdOption’ – 
Ignace Cami, Lizza May David, Kennedy 
Browne, Els Nouwen, Peter Puype, Koen 
Vanmechelen… [tot 26/7] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94  
do-zo 14-18u30 (of op afspraak) 
❑ ‘The Family Paradox’ – Stéphanie 
Roland [tot 13/9] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43  
ma-za 10-22u zo 10-18u 
❑ ‘De Wand’ – 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 [tot 1/10] 

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91  
wo-zo 11-17u, vr 11-20u 
❑ ‘Luc Cromheecke: dertig jaar 
Robbedoes en Spirou’ [tot 16/8] 
❑ Laurent Durieux [tot 16/8] 
❑ ‘Aan de andere kant – Wonen in 
Tilburg en Turnhout’ – Paul D’Haese [tot 
30/8] 
❑ ‘Exodus’ – Nicolas Provost [12/9 tot 
14/2/2016] 

Veurne

Emergent
Grote Markt 26  
za-zo 14-18u, vakantie: do-zo: 14-18u 
❑ ‘MER. Station 14’ – Jerry Galle [tot 
20/9] ❑ ‘De burgemeester van Veurne’ 
– Benjamin Monti, Dirk Braeckman, 
Michael Dans, Paul Kooiker, Ina van Zyl, 
Thorsten Brinkmann… [tot 20/9] 

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0  
wo-ma 12-19u, do 12-21u 
❑ ‘Fire and Forget. On Violence’ – 
Mircea Cantor, Harun Farocki, Pippilotti 
Rist, Martha Rosller… [tot 30/8] 
❑ ‘Seizing the Ivory Tower #4’ – 
Werhahn & Puschendorf [tot 2/8] 

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777  
wo-ma 10-19u 
❑ ‘Fassbinder – NOW’ [tot 23/8] ❑ Tino 
Sehgal [tot 8/8] ❑ ‘Piet Mondrian. The 
Line’ [4/9 tot 6/12] ❑ ‘From Hockney to 
Holbein. The Würth Collection in Berlin’ 
[11/9 tot 10/1/2016] 

Museen Dahlem
Lansstraße 8 – 030 – 266 42 42 42  
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u 
❑ ‘Jaipur und Amber in the photography 
of the 19th century. Between 
documentation and the picturesque 
tradition’ [tot 6/1/2016] ❑ ‘Global 
Images in Motion. Chinese Painting of 
the 20th Century and Contemporary 
Photographs by Tong Lam’ [tot 18/10] 
❑ ‘A House in Tbilisi: Photographs by 
Uta Beyer’ [tot 28/3/2016] 
❑ ‘Ragamala. Musical Moods and 
Amorous Moments’ [tot 6/1/2016] 
❑ ‘Prinzip Labor. Auf dem Weg zum 
Forum – Das Humboldt Lab Dahlem’ [tot 
18/10] ❑ ‘Feeling War’ [tot 30/8] 

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42  
di-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘Willy Maywald. Photographer and 
Cosmopolitan. Portraits, Fashion, 
Photoreports’ [tot 2/8] 
❑ Newton. Horvat. Brodziak [tot 15/11] 
❑ ‘Pale Pink and Light Blue. Japanese 
Photography from the Meiji Period 
(1868-1912)’ [4/9 tot 10/1/2016] 

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129  
030.280.70.20  
di-zo 12-18u, do 12-20u 
❑ ‘Here at the Center’ – Jimmie Durham 
[tot 2/8] ❑ ‘Open to All Ages and 
Ethnicities’ – Takuji Kogo, John Miller 
[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 
❑ ‘Serendipity – Vom Glück des Findens ‘ 
– Niklas Luhmann, Ulrich Rückriem, Jörg 
Sasse [tot 11/10] ❑ ‘A Dowry for 
Mahrou’ – Samira Eskandarfar [22/7 tot 
30/8] ❑ ‘Second-hand Reading ‘ – 
William Kentridge [3/9 tot 11/10] 

Bonn

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

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200  
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u 
❑ ‘She, fully turning around, became 
terrestrial’ – Petrit Halilaj [tot 18/10] 
❑ ‘Karl Lagerfeld. Modemethode’ [tot 
13/9] ❑ ‘Trouble in Paradise’ – Michael 
Beutler, Isa Genzken, Tino Sehgal, 
Natascha Sadr Haghighian, Rirkrit 
Tiravanija… [tot 11/10] ❑ 
‘Zeitgeschichten’ – Hanne Darboven 
(1941–2009) [11/9 tot 17/1/2016] 

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] 

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97  
di-zo 11-18u, do 11-20u 
❑ ‘Im Inneren der Stadt. Öffentlicher 
Raum und Frei-Raum’ – Eva Berendes, 
Kate Newby, Ahmet Ögüt, Tim Reinecke, 
Julika Rudelius… [19/7 tot 11/10] 

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] ❑ Florian Hüttner [tot 30/8] 
❑ ‘Meisterwerke im Dortmunder U – 
Caspar David Friedrich bis Max 
Beckmann’ [tot 9/8] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30  
wo,vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u 
❑ ‘CHINA 8. Contemporary Art from 
China’ [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. Das Vokabular 
der sichtbaren Welt – Malerei’ – Wang 
Guangle, Yan Pei-Ming, Zhang Fangbai, 
Zhang Xiaogang, Ding Yi… [tot 13/9] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561  
di-zo 10-17u, do 10-19u 
❑ ‘Shapes – Work in Progress ‘ – Volker 
Saul [tot 22/11] ❑ ‘Alte Papierformate 
– Teilung zum Quadrat’ – Ulrich 
Rückriem [tot 22/11] ❑ Martin Gerwers 
[tot 22/11] ❑ ‘Dahlmann Preis’ – 
Jorinde Voigt [tot 22/11] ❑ ‘Sammlung 

Hangen. Ein Blatt für Gisela’ [tot 22/11] 
❑ ‘Papier als Experiment’ – Hans 
Salentin [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’ [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 
❑ ‘Painting – Now’ – Vivian Greven, 
Felix Reinecker, Katja Seib, Astrid 
Styma. [tot 27/9] 

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43  
di-zo 11-18u 
❑ ‘MUR BRUT 04: In Out Up Down’ 
– Mar lin de Ha an [tot 2/8] 
❑ ‘Culture Cuts’ – Cody Choi [tot 2/8] 
❑ ‘Ava tar and Ata vism’ – Wal ter Dahn, 
Al fred Klinkan, Ro se ma rie Tro ckel, 
Gün ther Förg, An dré But zer, John Bock, 
Eva Ko tat ko va… [22/8 tot 8/11] 

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] ❑ ‘Works from the Kemp 
collection’ – Bernard Schultze [tot 30/8] 
❑ ‘Aus der Reihe bewegt. Druckgraphik’ 
– Camille Graeser [tot 26/7] ❑ ‘Moved 
out of line’ – Camille Graeser [tot 26/7] 
❑ ‘4 REAL & TRUE 2. Landscapes. 
Photographs.’ – Wim Wenders [tot 16/8] 
❑ ‘Japaner in Murano’ – Kyohei Fujita, 
Yoichi Ohira, Yasuhiko Tsuchida [tot 
20/9] ❑ ‘Photography. From Ai Weiwei 
to Gerhard Richter’ – Erika Kiffl [7/8 tot 
18/10] 

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444  
di-zo 10-18u, vr 10-22u30 
❑ ‘Books and Films, 1947–2014’ – 
Robert Frank [tot 16/8] ❑ ‘CHINA 8. 
Photography in China 2015’ – Xiao Xiao, 
Li Zhengde, Chen Shaoxiong, South Ho 
Siu Nam… [tot 13/9] ❑ ‘Paris Green, 
2009’ – Ed Atkins [tot 5/8] ❑ ‘Single 
Wide, 2002’ – Teresa Hubbard/Alexander 
Birchler [8/8 tot 9/9] ❑ ‘Migration 
(empire) – linear Version, 2008’ – Doug 
Aitken [11/9 tot 14/10] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640  
Villa Merkel: di 11-20u, wo-zo 11-18u / 
Bahnwärterhaus: di-vr 15-18u, 
za-zo 11-18u 
❑ ‘Excrescence of Immortality’ – Les 
Frères Chapuisat [tot 23/8] ❑ ‘Better 
than de Kooning’ – Peter Saul, Lee 
Lozano, Maria Lassnig, Michel Majerus, 
Jim Shaw, Sue Williams… [12/9 tot 
15/11] ❑ Jeanne Faust [12/9 tot 15/11] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844  
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u 
❑ ‘Architekturbild. European 
Architectural Photography Prize 2015’ 
[tot 9/8] ❑ ‘Frankfurt Lyon Dalian ‘ – 
Coop Himmelb(l)au [tot 23/8] 
❑ ‘Design For The Soviet Space 
Programme’ – Galina Balashova [tot 
15/11] ❑ ‘Tropicality Revisited. Recent 
Approaches by Indonesian Architects’ 
[29/8 tot 22/11] ❑ ‘Houses of the year 
2015’ [9/9 tot 8/11] ❑ ‘Daheim – Bauen 
und Wohnen in Gemeinschaft’ [12/9 tot 
28/2/2016] 

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40  
di, do-vr 11-19u wo 10-19u 
❑ ‘Psychoprosa’ – Thomas Feuerstein 
[tot 30/8] ❑ ‘The Octopus’ – Trevor 
Paglen [tot 30/8] ❑ ‘Eagle-Eye Photo 
Contest Winning Entries’ [tot 30/8] 

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47  
di-zo 10-18u, wo 10-20u 
❑ ‘Highlights of the collection’ [tot 28/9] 
❑ ‘Exhibition Preparations’ – Gerald 
Domenig [tot 6/9] ❑ ‘CHINA 8. 
Contemporary Art from China on the 
Rhine and Ruhr’ [tot 13/9] ❑ ‘Deutsche 
Börse. Photography Prize 2015’ [tot 
20/9] ❑ ‘Imagine Reality – Fotografie-
projekte Frankfurt/RheinMain’ – Jan 
Tichy, Sophie Calle, Annette Kelm, David 
Claerbout, Beate Gütschow, John 
Stezaker, … [tot 20/9] ❑ ‘At Close 
Range’ – Kostas Murkudis / Exhibition 
design by Carsten Nicolai and the 
architect Aaron Werbick [17/7 tot 
14/2/2016] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20  
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u 
❑ Doug Aitken [tot 27/9] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44  
di-zo 12-18u, wo 12-20u 
❑ Till Megerle [tot 19/7] ❑ ‘A Work 
Fiction (Revisited) ‘ – Meriç Algün 
Ringborg [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  
dagelijks: 11-19u, do 11-21u 
❑ ‘When Water Matters. Painting and 
Photography from William Turner to 
Olafur Eliasson’ [tot 20/9] 

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50  
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u 
❑ ‘Civic Radar’ – Lynn Hershman Leeson 
[tot 15/11] ❑ ‘The Day Will Come When 
Man Falls. Phillip Toledano and Works 
From The F.C. Gundlach Collection’ [tot 
6/9] ❑ Günther Förg [31/7 tot 25/10] 

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] ❑ ‘When there is Hope. 
Triennial of Photography Hamburg 2015’ 
– Anri Sala, Roni Horn, Cao Fei, Dayanita 
Singh, Annette Messager… [tot 13/9] 
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger 
Kunsthalle’ [1/8 tot 17/1/2016] 

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57  
di-zo 12-18u 
❑ ‘Cash for gold’ – Nina Beier [tot 26/7] 
❑ ‘Triennale der Photographie Hamburg. 
The day will come – when photography 
revises’ – Tris Vonna-Michell, Harun 
Farocki, Anne Hardy, Josephine Pryde, 
Lidwien van de Ven… [tot 13/9] 

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75  
di 10-20u, woe-zo 10-18u 
❑ ‘Time Out. On Lazing About and Doing 
Nothing’ [tot 30/1/2016] ❑ ‘Plakativ. 
Toulouse-Lautrec and the Poster around 
1900’ [tot 1/10/2016] ❑ ‘Figur I, Figur 
II’ – Andrzej Steinbach [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 
❑ ‘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’ [tot 16/8] ❑ ‘Harmony and 
Transition. Reflecting Chinese 
Landscapes’ [tot 4/10] ❑ ‘7th 
RecyclingDesignAward. Outstanding 
ideas’ [6/9 tot 1/11] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226  
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u 
❑ ‘Or, a building’ – Ruth Buchanan [tot 
6/9] ❑ ‘Holding one`s own in an 
unfinished system’ – Juliette Blightman / 
Ellie Epp [tot 6/9] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0  
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u 
❑ ‘Car Building’ – Hans Hollein [tot 
3/4/2016] ❑ ‘Pulled by the Roots’ – 
Leandro Erlich [tot 27/9] ❑ ‘The Coldest 
Planet in the Universe: The Human 
Heart. Violence and Genocide in the 
Twentieth Century’ [tot 9/8] ❑ ‘Versuch: 
Bergen-Belsen’ – Blaffert & Wamhof [tot 
2/8] ❑ ‘Truck’ – Erwin Wurm [tot 27/9] 
❑ ‘GLOBALE. The new art event in the 
digital age’ [tot 17/4/2016] ❑ ‘The City 
is the Star. From K-Punkt at the 
Staatstheater to Marktplatz: works of 
art in the city center’ [tot 27/9] 
❑ ‘Cloudscapes’ – Transsolar + Tetsuo 
Kondo [tot 27/9] ❑ ‘Action Blue’ – HA 
Schult [tot 7/8] ❑ ‘Safe in the City’ – 
Wermke/Leinkauf [tot 27/9] ❑ Ryoji 
Ikeda [tot 9/8] ❑ ‘Schlosslichtspiele at 
Karlsruhe´s Schlossgarten’ [tot 27/9] 
❑ ‘Global Games’ [11/8 tot 17/4/2016] 
❑ ‘Without Firm Ground – Flusser and 
the Arts’ [14/8 tot 18/10] ❑ ‘Infosphere’ 
[4/9 tot 31/1/2016] ❑ ‘The Appearance 
of That Which Cannot be Seen’ – Armin 
Linke [4/9 tot 31/1/2016] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Et in Arcadia Ego. Weltchaos und 
Idylle’ – Ana Torfs, Ellen Harvey, Louise 
Lawler, Julian Rosefeldt, Barbara 
Nicholls… [tot 20/9] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6  
0221.21.70.21  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Abetare’ – Petrit Halilaj [tot 2/8] 
❑ ‘The Missing Hippopotamus’ – João 
Maria Gusmão – Pedro Paiva [29/8 tot 
25/10] 

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165  
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u 
❑ ‘Wolfgang-Hahn-Preis 2015 ‘ – 
Michael Krebber / R.H. Quaytman [tot 
30/8] ❑ Ber nard Schultze (1915–2005) 
[tot 22/11] ❑ Danh Võ [1/8 tot 25/10] 

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] 

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

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10  
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen 
❑ Ante Timmermans [30/8 tot 1/11] 

BRUTHAUS-gallery
Molenstraat 84 – 0473 636963  
za-zo 14-18u (en op afspraak) 
❑ ‘The Suitcase Exhibition. Vitrine-project, 
doorlopend te bekijken’ – Bart Vandevijvere 
& Laurent Rigaut [18/7 tot 6/9] 

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 
[tot 20/9] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Fontana, Zero and the results’ [tot 
20/9] ❑ ‘Light Shadow’ – Heinz Mack 
[tot 20/9] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50  
di-zo 10-18u 
❑ ‘Übermorgenkünstler. Young artists 
from 8 academies at the Staatliche 
Kunsthalle Baden-Baden’ [tot 4/10] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000  
di-zo 11-19u 
❑ ‘Moving in Time: Making Marks and 
Memories’ – Rosemary Butcher [14/8 tot 
30/8] ❑ ‘After The Last Sky’ – Rosemary 
Butcher [16/8 tot 30/8] ❑ ‘Käthe-
Kollwitz-Preis 2015’ – Bernard Frize 
[11/9 tot 25/10] 

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577  
di-wo / vr-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘Impressionism – Expressionism. Art 
at a Turning Point’ [tot 20/9] 

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43  
wo-ma 10-17u 
❑ ‘Dialogues. Photographs by Hélène 
Binet’ [tot 21/9] 

Bode-Museum
Am Kupfergraben – 030 266424242  
di-wo, vr-zo: 10-18u, do 10-20u 
❑ ‘The Lost Museum. The Berlin 
Sculpture and Paintings Collections 70 
Years After World War II’ [tot 27/9] 

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40  
ma-za 11-18u 
❑ ‘Ich war, ich bin, ich werde sein!’ – 
Sanja Ivekovic [tot 1/8] 

Gemäldegalerie
Matthäikirchplatz – 030 266424242  
di-wo, vr: 10-18u, do 10-20u, 
za-zo 11-18u 
❑ ‘Spitting Images. Van Dyck and the 
Portrait Print’ [tot 27/9] 

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 [tot 23/8] ❑ ‘Black 
Mountain. An Interdisciplinary 
Experiment 1933-1957’ [tot 27/9] 
❑ ‘Preis der Nationalgalerie 2015’ [11/9 
tot 17/1/2016] 

27/06>28 07 201
5 Kunstenplatfo

rm 

Warp
SINT-NIKLAAS

Open: 
za/zo: 14-17u 

 

di: 19-24u

Vernissage
ZATERDAG 27J

UNI 17U

Exotente
nt
oo
ns
te
ll
ing

Www.warp-ar
t.be

INTERNATIONAL ARTIST VILLAGE 10-16 AUGUSTUS 2015 - BRUGGE BELGIË   
OPEN AVONDPROGRAMMA MET LEZINGEN, CONCERTEN, FILMSCREENING

27/06>28 07 201
5Exotente

nt
oo
ns
te
ll
ingExotente

nt
oo
ns
te
ll
ingExoten

INTERNATIONAL ARTIST VILLAGE 
OPEN AVONDPROGRAMMA MET LEZINGEN, CONCERTEN, FILMSCREENING

Koen Vanmechelen - Ignace Cami - Koen Vanmechelen - Ignace Cami - Koen Vanmechelen - Ignace Cami Lizza May David - Lizza May David - Lizza May David
Kennedy Browne - Kennedy Browne - Kennedy Browne Els Nouwen - Els Nouwen - Els Nouwen Peter Puype 

dwr_exoten.indd   1 24/06/15   09:21



De Witte Raaf  – 176 / juli – augustus 2015 Ondertussen 21

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 [tot 6/9] 

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1  
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u 
❑ ‘Les Faïences de Moustiers’ – Jean-
Marie Biwer [tot 7/9] ❑ ‘Eppur si muove 
(Et pourtant elle tourne). Art et 
technique, un espace partagé’ – Katinka 
Bock, Conrad Shawcross, Christoph Fink, 
Nam June Paik, Jean Tinguely… [tot 
17/1/2016] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

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

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80  
di-vr 11-17u za-zo 12-17u 
❑ ‘Anders Abstract ‘ [tot 18/10] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Übermaler’ – Arnulf Rainer [tot 27/9] 

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428  
op afspraak 
❑ ‘Summer Show, works on paper ‘ – 
Sjoerd Buisman, Ewerdt Hilgemann, 
Carel Visser, herman de vries [tot 31/8] 

Bijzondere Collecties – UVA
Oude Turfmarkt 129 – 020 525 7300  
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u 
❑ ‘Goed Fout. Grafische vormgeving in 
Nederland 1940-1945’ [tot 6/9] 

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71  
wo-zo 11-17u 
❑ ‘Algorithmic Rubbish: Daring to Defy 
Misfortune’ – Blast Theory, James Bridle, 
Constant Dullaart, Femke Herregraven, 
Jennifer Lyn Morone, Matthew 
Plummer-Fernandez, Template, Suzanne 
Treister [tot 23/8] 

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651  
di-zo 11-18u 
❑ Michael E. Smith [tot 30/8] ❑ ‘Choses 
tuées’ – gerlach en koop [12/9 tot 8/11] 

De Oude Kerk
Oudekerksplein – de Wallen  
020/625.82.84  
ma-za 10-18u, zo 13-17u30 
❑ ‘The Garden Which is the Nearest to 
God’ – Taturo Atzu [tot 6/9] 

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400  
ma-zo 11-19u, vr 11-21u 
❑ William Kentridge [tot 30/8] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00  
dagelijks 10-18u, do-vr 10-21u 
❑ ‘The Geometrical Determination of 
the Sunrise’ – Noémie Goudal [tot 23/8] 
❑ ‘Swinging Sixties London – 
Photography in the Capital of Cool’ [tot 
2/9] ❑ ‘The Nine and The Ninety Nine’ 
– Katy Grannan [tot 23/8] 

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19  
wo-za 13-18u (en op afspraak) 
❑ ‘Confrontations’ – Veron Urdarianu 
[5/9 tot 10/10] 

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19  
di-za 13-17u30 
❑ ‘C’est la Vie! ‘ – Sylvie Fleury [tot 
1/8] ❑ ‘Silence’ – John M Armleder, 
Sigurdur Gudmundsson, Christian 
Marclay, Yoko Ono, Takako Saito [tot 1/8] 
❑ ‘Again’ – Marijke van Warmerdam, 
Ansuya Blom, Voebe de Gruyter, Aditya 
Mandayam… [4/8 tot 22/8] ❑ Jaap 
Kroneman [5/9 tot 14/10] ❑ Jasper 
Coppens [5/9 tot 14/10] 

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19  
di-zo 10-18u, do 10-21u 
❑ ‘Mit den Impressionisten entlang der 
Seine. Eine Reise durch die eigene 
Sammlung’ [tot 27/9] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97  
02151/77.00.44  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Kernstücke’ – Imi Knoebel [tot 23/8] 
❑ ‘The Mirror And The Pool’ – David 
Reed [tot 23/8] ❑ ‘More Mies. 11th 
Krefelder Architekturtage: Mies all in 
green’ [28/8 tot 30/8] 

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] 
❑ ‘Ruhe vor dem Sturm. 
Postminimalistische Kunst aus dem 
Rheinland’ – Harald Klingelhöller, Erinna 
König, Sigmar Polke, Imi Knoebel, 
Blinky Palermo… [13/9 tot 10/1/2016] 

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 
❑ ‘Ein ahnungsloser Traum vom Park. 
Phase 2.2. Ein Projekt von MAP Markus 
Ambach Projekte und Museum 
Abteiberg’ [tot 25/10] ❑ ‘Introduction to 
the Apple. Over and over and once ‘ – 
Antje Majewski [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] ❑ ‘Structures of Existence: The 
Cells’ – Louise Bourgeois [tot 2/8] 
❑ ‘Geniale Dilletanten: Subculture in 
Germany in the 1980s’ [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 [tot 
28/2/2016] 

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

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12  
dagelijks 10-20u 
❑ ‘The Political Line’ – Keith Haring 
(1958–1990) [tot 30/8] 

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a  
di-zo 10-18u, do-10-20u 
❑ ‘Yes!Yes!Yes! Warholmania in Munich’ 
[tot 18/10] 

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 
❑ ‘Animal Locomotion’ – Eadweard 
Muybridge [tot 4/10] ❑ ‘Königsklasse 
III’ [tot 27/9] ❑ ‘Gegen/Kunst. Entartete 
Kunst. NS-Kunst. Sammeln nach ‘45’ [tot 
31/1/2016] ❑ ‘Heroic and idyllic. Italy in 
photography and painting. The Dietmar 
Siegert Collection’ [tot 21/9] 
❑ ‘Ring My Bell’ – Zilla Leuteneggger 
[tot 4/10] ❑ ‘Uproar in Augsburg. 
German Paintings of the 1960s to 1980s’ 
[tot 16/10] ❑ Paul Schneider-Esleben 
[16/7 tot 18/10] ❑ ‘Brilliant, Lively, 
Natural, and True. The Munich Paintings 
and Their Provenance’ – Rudolf von Alt 
[23/7 tot 11/10] ❑ Karl Blossfeldt [24/7 
tot 25/10] 

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0  
do-vr 14-18u za 11-16u 
❑ Cindy Sherman [tot 18/7] 
❑ Nathalie Djurberg [tot 18/7] 
❑ ‘Random Sampling – Painting from 
Sammlung Goetz’ – Andy Hope, Mike 
Kelley, Luc Tuymans, Michael Buthe, 
Sarah Morris… [tot 14/2/2016] 

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60  
089.45.55.51.25  
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u 
❑ Evelyn Hofer (1922–2009) [tot 20/9] 
❑ Hans Christiansen (1866–1945) [tot 
20/9] 

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60  
di-zo 13-17u 
❑ ‘Geschnitten, geklebt, gerissen… 
Papier als Werkstoff’ – Berni Pfitzner, 
Carien Engelhardt, Nora Hüsemeyer, 
Tanja Weirauch… [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 [tot 9/8] 
❑ Monica Studer und Christoph van den 
Berg [12/9 tot 15/11] 

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] ❑ Geta Bratescu [tot 18/10] 
❑ ‘Glenn Ligon: Encounters and 
Collisions’ – Willem de Kooning, Jasper 
Johns, Chris Ofili, Lorna Simpson, Felix 
Gonzales-Torres, Sun Ra… [tot 18/10] 
❑ ‘Blind Spots’ – Jackson Pollock [tot 
18/10] 

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41  
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u 
❑ ‘The Barbican Exhibition: Building a 
Landmark’ [tot 29/11] ❑ ‘Light Echoes’ 
– Aaron Koblin and Ben Tricklebank [tot 
6/9] ❑ ‘Station to Station: A 30 Day 
Happening. A project by Doug Aitken’ 
[tot 26/7] 

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000  
dagelijks 10-18u, vr 10-22u 
❑ ‘Academicians in Focus: A year with 
Maggie’s’ – Timothy Hyman RA [tot 
22/10] ❑ ‘Stories from the Past – 
Visions of the Future. The Royal 
Academy and its Buildings’ [tot 20/9] 
❑ ‘Hide and Seek. Drawings’ – Eileen 
Cooper RA [tot 23/8] ❑ ‘Summer 
Exhibition 2015, co-ordinated by 
Michael Craig-Martin RA’ [tot 16/8] 
❑ ‘Unexpected Hill’ [tot 20/9] 
❑ ‘Wanderlust’ – Joseph Cornell [tot 
27/9] ❑ ‘Shared Cities. European Prize 
for Urban Public Space’ [21/7 tot 9/8] 
❑ ‘The Waterloo Cartoon’ – Daniel 
Maclise [2/9 tot 3/1/2016] 

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888  
10-18u 
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ ‘’Poor 
man’s picture gallery’: Victorian Art and 
Stereoscopic Photography’ [tot 1/11] 
❑ ‘BP Spotlight’ – Spaces of Black 
Modernism: London 1919–39 [tot 4/10] 
❑ ‘BP Spotlight’ – Karen Knorr [tot 
4/10] ❑ ‘BP Spotlight: New Brutalist 
Image 1949–55’ [tot 4/10] ❑ ‘Tate 
Britain Commission 2015’ – Christina 
Mackie [tot 18/10] ❑ ‘The Weight of 
Data’ – Eloise Hawser, Katrina Palmer, 
Yuri Pattison, Charlotte Prodger [tot 
25/10] ❑ ‘Fighting History’ – John 
Singleton Copley, Gavin Hamilton, John 
Minton, Allen Jones, Richard Eurich, 
Jeremy Deller… [tot 13/9] ❑ ‘Sculpture 
for a Modern World’ – Barbara Hepworth 
[tot 25/10] 

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 [tot 11/10] 

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526  
10-18u 
❑ ‘The Second Hand: Reworked Art 
Over Time’ – Michiel Coxie/Rubens, Jake 
and Dinos Chapman, Gainsborough 
Dupont, Martin Boyce, Melanie Smith… 
[tot 19/7] ❑ ‘Unfinished… Works from 
The Courtauld Gallery’ [tot 20/9] 
❑ ‘Jonathan richardson by himself’ [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] 
❑ ‘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’ [tot 
28/2/2016] ❑ ‘Captain Linnaeus Tripe: 
Photographer of India and Burma 
1952-1960’ [tot 11/10] 

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street – (0)20 
7522 7888  
di-zo 11-18u do 11-21u 
❑ ‘A Utopian Stage: Festival of Arts 
Shiraz-Persepolis’ [tot 4/10] 
❑ ‘Max Mara Art Prize for Women’ 
– Corin Sworn [tot 19/7] ❑ ‘Children’s 
Commission 2015: The Name of Fear’ – 
Rivane Neuenschwander [tot 30/8] 
❑ ‘James Richards selects from the 
V-A-C collection’ [tot 30/8] ❑ ‘Artists’ 
Film International: Summer 2015’ – 
Eduardo Basualdo, Tanya Busse & 
Emilija Skarnulyte, Brigid McCaffrey & 
Pallavi Paul [tot 27/9] 
❑ ‘The London Open 2015’ – Heather 
Power, Jane Bustin, Tim Ellis, Sam 
Curtis, Demelza Watts, Nelmarie Du 
Preez… [15/7 tot 6/9] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03  
di, do-zo 10-18u / wo 10-20u 
❑ ‘Belegkontrolle’ – Peter Piller [tot 
16/8] ❑ ‘Zum Resultat beruhigter 
Tumult’ – Martin Dammann [10/9 tot 
8/11] 

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69  
di-zo 10-18u, do 10-20u 
❑ ‘Faber-Castell International Drawing 
Award ‘ [17/7 tot 11/10] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0  
di-zo 11-18u, do 11-20u 
❑ ‘How Space turns’ – Ragna 
Róbertsdóttir, Mona Hatoum, Tomas 
Saraceno, Ernesto Neto… [tot 18/10] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88  
di-zo 10-18u vr: 10-21u 
❑ ‘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’ [tot 1/11] ❑ ‘1&5 Werke 
von 1983-2014’ – Thomas Grünfeld [tot 
10/1/2016] 

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0  
di-zo 10-18u, do 10-20u 
❑ ‘Künstlerräume’ – Rosemarie Trockel, 
Katharina Grosse, A. R. Penck, Bruce 
Nauman… [tot 27/9] 
❑ ‘Karikatur-Presse-Freiheit. Honoré 
Daumier und die französische Bildsatire’ 
[tot 20/9] ❑ ‘Silent Cinema: Model 
Workers ‘ – William E. Jones [tot 2/8] 

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70  
di,do-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ ‘Utopian Pulse – Flares in the 
Darkroom’ – Constant, Undrawing the 
Line, AND AND AND, The Silent 
University, Mariam Ghani… [tot 16/8] 

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00  
ma-za 9-18u, do 9-20u, zo 11-18u 
❑ ‘Bild – Turm – Bau. Richard Meier und 
das Ulmer Münster’ [tot 22/11] 

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 [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 / Klara Lidén [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] 
❑ ‘Hôtel Dunkerque – Klara 
Wallner’ – Tobias Rehberger, Ettore 
Sottsass, Dirk Braeckman, Maarten Van 
Severen, John M Armleder, Robert 
Doisneau… [tot 24/10] 

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84  
wo-zo 14-19u 
❑ ‘Pression Liberté Expression’ – Dan 
Perjovschi [tot 26/7] 
❑ ‘Des Corps & Des Astres’ – Didier 
Faustino [12/9 tot 3/1/2016] 

Lens

Louvre Lens
rue Georges Bernanos – 03 21 18 62 62  
wo-ma 10-18u 
❑ ‘La Galerie du Temps: 70 œuvres pour 
l’Antiquité, 45 œuvres pour le Moyen 
Âge et 90 œuvres pour les Temps 
modernes’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘D’or et d’ivoire’ [tot 28/9] 
❑ ‘Métamorphoses. Carte blanche à 
Bruno Gaudichon’ [tot 21/3/2016] 

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] 
❑ ‘clinamen v.2’ – Céleste Boursier-
Mougenot [tot 28/9] 
❑ ‘Warhol Underground’ [tot 23/11] 

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Life is Strange / Fotografische 
ontdekkingen uit tijdschrift ‘Het Leven’’ 
[tot 6/9] ❑ ‘Nostalgia, Oekraïne 
1989–1992’ – Otto Snoek [tot 6/9] 
❑ ‘Florestas, favelas & falcatruas’ – Caio 
Reisewitz [tot 3/9] ❑ ‘De wereld van 
Emmy’ – Hanne van der Woude [11/9 tot 
6/12] ❑ ‘Time Flies’ – Esko Männikkö 
[11/9 tot 6/12] 

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310  
11-17u 
❑ ‘Gebroeders Verveer. Een 
kunstenaarsfamilie in de negentiende 
eeuw’ [tot 1/11] ❑ ‘Hedendaagse kunst. 
Eigen collectie’ [24/7 tot 18/10] 

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879  
do-zo 14-18u 
❑ Claudia Pages & Ulijona Odišarija 
[30/8 tot 20/9] 

PS
Madurastraat 72  
do-vr-za 13-17u 
❑ Matthew Allen, Harry Markusse, Coen 
Vunderink [tot 30/8] 

Rijksmuseum
Museumstraat 1 – 020 6747 000  
ma-zo 9-17u 
❑ ‘New for Now. The origin of fashion 
magazines’ [tot 27/9] 
❑ ‘Miró at the Rijksmuseum. 20 
sculpturen van de Spaanse kunstenaar 
Joan Miró (1893-1983)’ [tot 11/10] 

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14  
wo-za 13-18u 
❑ Kees Smits [12/9 tot 10/10] 

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11  
dagelijks 10-18u, do 10-22u 
❑ ‘A Year at the Stedelijk’ – Tino Sehgal 
[tot 31/12] ❑ ‘De oase van Matisse’ [tot 
16/8] ❑ ‘What Design Can Do’ [tot 26/7] 
❑ Tromarama [tot 6/9] 

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00  
dagelijks 9-18u, vr-za: 9-22u 
❑ ‘When I Give, I Give Myself. 23 
hedendaagse kunstenaars reageren op 
brieven van Van Gogh’ – Gabriel Lester, 
Michaël Borremans, Yayoi Kusama, 
Arnon Grunberg, Alicia Framis, Ryan 
Gander… [tot 17/1/2016] 

Witteveen visual art centre
Konijnenstraat 16 A – 020 623 96 84  
di-za 12-18u 
❑ ‘Formations’ – Sara Bjarland, Adriana 
Bogdanova, Eva Roovers, Daphne 
Rosenthal, Corriette Schoenaerts, Bram 
Spaans [tot 25/7] 

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 – 06 
100 875 43  
do-zo 12-16u (of op afspraak) 
❑ ‘Aqua Planet van Labofactory’ – Jean-
Marc Chomaz, Laurent Karst, 
Francois-Eudes Chanfrault [tot 18/8] 
❑ ‘Sensing Nature (1972-2022)’ – Krijn 
Christiaansen en Cathelijne Montens [tot 
18/8] ❑ ‘Herbarium Vivum’ – Driessens 
& Verstappen [tot 30/9] 

Arnhem

Museum Arnhem 
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Vaste collectie presentatie’ [tot 
31/12] ❑ ‘Waiting Shenzhen’ – Erwin 
Olaf [tot 26/7] 
❑ ‘Berichten van de spotvogel’ – Ad 
Gerritsen [tot 30/8] 
❑ ‘Het onafscheidelijke paar’ – Roos 
Sanders en Rosanne Bergsma [tot 2/8] 
❑ ‘Alles behalve kleren – Mode, 
fotografie, magazines’ [tot 13/9] 

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] 

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com  
do-zo 13-18u 
❑ ‘Highway. An exhibition by Momu & 
No Es ‘ [5/9 tot 4/10] 

Dürst Britt & Mayhew
Van Limburg Stirumstraat 47 
070 444 3639  
wo-za 12-18u 
❑ ‘I won’t have the luxury of seeing 
scenes like this much longer’ – Paul 
Beumer [tot 25/7] 
❑ Joseph Montgomery [12/9 tot 31/10] 

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50  
juli-aug: wo-zo 11-19u, sept: 13-18u 
❑ ‘Belgian Geometric Abstraction’ – 
Jozef Peeters, Georges Vantongerloo, Jo 
Delahaut, Walter Leblanc, Ann Veronica 
Janssens, Bas Ketelaars, Pieter 
Vermeersch… [tot 29/9] 

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01 44 78 12 33  
wo-ma 11-22u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di) 
❑ ‘Une histoire. Art, architecture et 
design des années 1980 à nos jours’ [tot 
11/1/2016] ❑ Le Corbusier [tot 3/8] 
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvelle présentation des collections 
modernes (1905-1965)’ [tot 22/5/2017] 
❑ Mona Hatoum [tot 28/9] 
❑ Valérie Belin [tot 4/9] 
❑ Gottfried Honegger [tot 14/9] 
❑ ‘La photographie transcendantale’ – 
Anna et Bernhard Blume [tot 21/9] 

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50  
di 11-22u wo-zo 11-20u (gesloten op 
maandag) 
❑ ‘Beauté Congo. Congo Kitoko 
1926-2015’ [tot 15/11] 

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41  
di 11-21u wo-zo 11-19u 
❑ ‘Germaine Krull (1897-1985). Un 
destin de photographe’ [tot 27/9] 
❑ ‘Corps en résistance’ – Valérie Jouve 
[tot 27/9] ❑ ‘L’Homme-caoutchouc’ – 
Khvay Samnang [tot 27/9] 

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41  
wo-zo 14-19u 
❑ ‘A Personal Sonic Geolgy. An 
exhibition by Philippe Decrauzat and 
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 
❑ Markus Lüpertz [tot 19/7] 
❑ Nathan Lerner [tot 13/9] 
❑ ‘The House of Horrors (le train 
fantôme)’ – Sturtevant [tot 15/5/2016] 
❑ ‘Apartés 2015’ – Isabelle Cornaro, 
Alain Della Negra, Kaori Kinoshita, Gyan 
Panchal [tot 10/1/2016] ❑ Henry 
Darger (1892-1973) [tot 11/10] 

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 9/11] 
❑ ‘Peinture de genre. Scènes de la vie 
quotidienne’ [tot 27/9] 

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01 44 18 61 10  
di-zo 10-17u45 
❑ ‘Rodin, le laboratoire de la création’ 
[tot 6/12] ❑ ‘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 
❑ ‘acquaalta’ – Céleste Boursier-
Mougenot [tot 13/9] 
❑ Patrick Neu [tot 13/9] 
❑ Jesper Just [tot 13/9] 
❑ ‘Servitudes ‘ – Jesper Just [tot 13/9] 
❑ Korakrit Arunanondchai [tot 13/9] 
❑ ‘Interventions sur le bâtiment’ – 
Hannah Bertram, Aram Bartholl [tot 
13/9] ❑ Tianzhuo Chen [tot 13/9] 
❑ ‘Modules- Fondation Pierre Bergé / 
Yves Saint Laurent’ – Shelly Nadashi, 
Basma Alsharif [tot 13/9] 

Tours

Château de Tours
25 avenue André Malraux 
02 47 70 88 46  
di-zo 13-18u 
❑ ‘Pierre de Fenoÿl (1945-1987). Une 
géographie imaginaire’ [tot 31/10] 

Groot-Brittannië
Bristol 

Arnolfini 
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Time and Space ‘ – Richard Long 
[31/7 tot 15/11] 

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – (0)1736 796 226  
di-zo 10-16u20 
❑ ‘Images Moving Out Onto Space’ – 
Bryan Wynter, Barbara Hepworth, 
Bridget Riley, Dan Flavin, Rivane 
Neuenschwander… [tot 27/9] 
❑ ‘Artist Rooms: Dan Flavin – Tate St 
Ives’ [tot 27/9] 

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58  
di-zo 11-17u30 
❑ ‘Natural Ready-mades’ – Eileen Agar 
[tot 30/8] 
❑ ‘Palpable Sculpture’ – Paul Neagu 
[13/8 tot 8/11] 
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Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44  
di-zo 12-18u 
❑ Hellen van Meene [29/8 tot 29/11] 

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309  
vr-zo 13-19 (en op afspraak) 
❑ ‘Drawing Festival’ – Stephan van den 
Burg, Paul Nassenstein, Sigrid 
Woudenberg [5/9 tot 4/10] 

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51  
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u /
zomer: na 27/7 enkel op afspraak 
❑ ‘Run Run Run’ – Elsbeth Ciesluk [tot 
23/8] ❑ ‘tekeningen, houtdrukken ‘ – Jan 
Brokof [30/8 tot 27/9] 

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98  
di-za 11-17u 
❑ ‘The Ebony Tower’ – Emo Verkerk, Nel 
Aerts, Marie Aly, Henk Visch, Rens 
Krikhaar… [tot 22/8] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33  
di-zo 12-18u 
❑ Mark Bradford [tot 18/10] 

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68  
di-vr 11-17u za 13-17u (en op afspraak) 
❑ ‘The Observer Effect ‘ – Jason File, 
Waalko Dingemans, Zehra Arslan, Lewis 
Davidson, Naomi Fitzsimmons, Libby 
Ireland, Marijn Ottenhof [17/7 tot 15/8] 
❑ ‘Polimatics’ – Sylvain Mazas [21/8 tot 
26/9] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Crossing the Water’ – Remy 
Jungerman [tot 16/8] ❑ ‘The Vincent 
Award Room: In the Picture. Fotografie 
als bron voor Schilderkunst’ [tot 29/11] 
❑ ‘Outsider Art’ [tot 4/10] 
❑ ‘Zomerexpo: Woest’ [tot 20/9] 
❑ ‘Simon Koene. Een grafisch oeuvre’ 
[tot 20/9] 

Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 – 070/338.11.11  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Vormidable. Hedendaagse Vlaamse 
Beeldhouwkunst’ – Lawrence Malstaf, 
Peter De Cupere, Wim Delvoye, Dirk 
Zoete, Renato Nicolodi, … [tot 25/10] 

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428  
wo-za 12-17u, laatste zo/maand (of op 
afspraak) 
❑ ‘Diary of a sailor’ – Simon Schrikker 
[6/9 tot 31/10] ❑ ‘Paris perspectives’ 
– Jan Dibbets [6/9 tot 31/10] 

Mauritshuis
Plein 29 – 70 3023456  
ma 13-18u, di-zo 10-18u do 10-20u 
❑ ‘Rembrandt? De zaak Saul en David’ 
[tot 13/9] 

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… [tot 25/10] 

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186  
do-zo 13-17u 
❑ ‘Neometrism’ – Babette Kleijn 
– Thomas Raat – Koen Taselaar [tot 26/7] 

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85  
wo-zo 12-17u 
❑ Raphael Langmair [tot 27/7] 
❑ Tanja Engelberts [tot 6/9] 
❑ ‘A Burning Bag as a Smoke-Grey 
Lotus’ – Gareth Moore [tot 20/9] 

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59  
wo-za 12-18u (of op afspraak) 
❑ Patrick Bernatchez [5/9 tot 26/9] 

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’ [tot 
19/7] ❑ Marnix de Nijs [31/7 tot 20/9] 

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00  
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u 
❑ ‘Het Arte Útil Archief: 1965-1985’ 
[tot 30/8] ❑ ‘Het Philips Natlab in de 
jaren 80’ – Ed van der Elsken [tot 30/8] 
❑ ‘Same moment, two different 
memories’ – Esther Tielemans [tot 27/9] 
❑ ‘Elements of beauty. A tea set is never 

only a tea set’ – Carla Zaccagnini [tot 
20/9] ❑ ‘Color is Optics’ – Mikhail 
Karasik [tot 25/9] ❑ ‘Een republiek der 
kunsten. Franse regionale collecties van 
hedendaagse kunst’ [tot 4/10] 

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 
053.435.86.75  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Metamorphosen. Ovidius en de 
hedendaagse kunst’ [tot 4/10] 
❑ ‘Sublime Landscapes in Gaming’ [tot 
16/8] ❑ ‘De Woudloper. Dierschilderijen 
verzameld door Gerrit Jan van Heek jr.’ 
[tot 16/8] ❑ ‘Gevaar & Schoonheid – 
Turner en de traditie van het sublieme’ 
[5/9 tot 3/1/2016] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
Hoofdstraat 28 – 0575-76 03 00  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Scherp Kijken. Traditie en eigenheid 
in de collectie van Museum MORE’ – Jan 
Mankes, Carel Willink, Co Westerik, 
Philip Akkerman, Charley Toorop… [tot 
31/12] 

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Hoogtepunten uit de eigen collectie’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Voetsporen’ – Fie 
Werkman [tot 1/11] ❑ ‘H.N. Werkman 
(1882-1945). Leven & Werk’ [tot 1/11] 
❑ ‘Life is Art, Art is Life’ – Song Dong 
[tot 15/9] ❑ Huug Pleysier [tot 4/10] 

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75  
di-za 11-17u zo 12-17u 
❑ ‘O Muze!’ – Isaac Israels, Kees van 
Dongen, Carel Willink, Roy Villevoye, 
Manon de Boer, Gijs Frieling… [tot 30/8] 

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75  
di-za 11-17u zo 12-17u 
❑ ‘Frans Hals – Werk in Uitvoering’ [tot 
27/9] 

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960  
di-za 10-17u zo 12-17u 
❑ ‘Verre reizen’ [tot 11/10] 
❑ ‘Prentenkabinet’ – William Hogarth 
[tot 11/10] 

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Jan Cremer – Unseen Eye’ [tot 23/8] 
❑ ‘Tegenvoeters’ – Cornelius Rogge en 
Pjotr Müller [tot 6/9] 

Kampen

Stedelijk Museum Kampen
Oudestraat 158 – 038/331.73.61  
di-za 10-17u, zo 13-17u 
❑ ‘Tegenvoeters’ – Cornelius Rogge en 
Pjotr Müller [tot 6/9] ❑ ‘Kamper 
Kunstprijs 2015’ [5/9 tot 31/10] 

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Erfgooiers’ – Koos Breukel [tot 30/8] 
❑ ‘Belgische Schone. Ensor tot Magritte. 
Verzameling van het MSK Gent’ [tot 
30/8] 

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Dicht op de huid. De schenking van 
willem van zoetendaal’ [tot 30/8] 
❑ ‘Horizonnen – kunst in een 
veranderend friesland’ – Gerhard Richter, 
Elma Alkema, Gerrit Benner, Robert 
Zandvliet, Tacita Dean… [tot 31/1/2016] 

Leiden

De Meelfabriek
Oosterkerkstraat 16-18 – 071 5165360  
wo-zo 12-18u 
❑ ‘Global Imaginations’ – Mark Dion, 
Georges Adéagbo, Jorge & Lucy Orta, 
Mona Hatoum, Ghana ThinkTank… [tot 
4/10] 

Galerie LUMC
Leids Universitair Medisch centrum/
Albinusdreef 2 – 071 526 31 78  
dagelijks: 8-20u 
❑ ‘Global Inspirations’ – Remy 
Jungerman, Charlotte Schleiffert, Melanie 
Bonajo, Natascha Libbert… [tot 6/9] 

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60  
di-vr 10-17u, za-zo 12-17u 
❑ ‘Collectiepresentatie 1880-1950’ [tot 
31/12] ❑ ‘Nieuwe aanwinsten’ [tot 16/8] 

❑ ‘Verwoest Huis Leiden’ – Marjan 
Teeuwen [tot 6/9] ❑ ‘Tussen abstractie 
en figuratie’ – Hendrik Valk (1897-1986) 
[5/9 tot 29/11] 

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] ❑ ‘The floor is yours’ – Han van 
Wetering [tot 20/9] ❑ Peter Buggenhout 
[tot 20/9] ❑ ‘Black Drawings’ – Cedar 
Lewisohn [tot 28/7] ❑ ‘Sebastiaan. Van 
martelaar naar gay icon’ [tot 30/9/2016] 
❑ ‘La finestra del poeta. Opera Grafica 
1973-1997’ – Aldo Rossi [tot 15/11] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07  
wo-zo 12-17u 
❑ ‘Intimacy: Chambres d’Amis weekends 
– 6 kunstenaars maken werken voor 
woonhuizen in het centrum van 
Maastricht. Open tijdens WE: 12-17u’ 
[tot 19/7] ❑ ‘Intimacy’ – Roy Villevoye, 
Nishiko, Emily Jacir, Sanne Vaassen, 
Birthe Leemeijer… [tot 6/9] 

WILD WEST / active space
Heggenstraat 16 – 043 321 08 30  
Open tijdens winkeltijden 
❑ ‘Ryan Gander and A.FOUR’ [tot 1/8] 

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00  
di-zo 13-17u 
❑ ‘Violent Incident – samengesteld door 
Cally Spooner en Roos Gortzak’ – Rosa 
Aiello, Bernadette Corporation, Andrea 
Fraser, Jef Geys, Gil Leung, Bruce 
Nauman, Danh Vo [tot 30/8] 
❑ ‘On False Tears and Outsourcing’ – 
Cally Spooner [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] 

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28  
di-zo 12u30-16u30 
❑ ‘Desalniettemin, de liefde’ – Gijs 
Assmann [tot 20/9] ❑ ‘Museumschool ‘ 
– Karen Sargsyan, Johanna Schweizer, 
Rosemin Hendriks [tot 11/10] 

Otterlo

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

Rotterdam

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] 
❑ ‘Glas. Voertuig van vooruitgang’ [tot 
23/8] ❑ ‘Tuin van Machines’ [tot 23/8] 
❑ ‘Monumenten voor Vrede’ [tot 23/8] 
❑ ‘Wat is Nederland. 14 deelnames aan 
de Wereldtentoonstelling’ [tot 23/8] 
❑ ‘Innovation at the World Expo 1851 
– now: Drie tentoonstellingen belichten 
het fenomeen Wereldtentoonstelling’ [tot 
23/8] ❑ ‘The Mansholt Letter’ [tot 
31/10] 

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301  
di-za 10-17u, zo 11-17u 
❑ ‘Curating the collection (1992-2014)’ 
– Tim Hollander [tot 30/8] 
❑ ‘do it – Hans Ulrich Obrist’ [tot 30/8] 

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Wassende Bogen’ – Richard Serra 
[tot 11/10] ❑ ‘In scene gezet’ – Barry 
Flanagan, Stephen Prina, Ryan Gander, 
Walter van Beirendonck, Robert 
Wilson… [tot 28/2/2016] ❑ ‘Chewing 
Gum Monuments’ – Ron Nagle [tot 30/8] 
❑ ‘Vroege Nederlandse tekeningen. Deel 
3 – Van Bosch tot Bloemaert’ [tot 26/7] 
❑ ‘Respiro’ – Sarkis [tot 22/11] 
❑ ‘Videoruimte: Terra Animata, 1967/
SKMP2, 1968’ – Luca Maria Patella [tot 
13/9] ❑ ‘Presentatie van een tiental 
vroege kunst werken van Willem 
Oorebeek’ [tot 18/10] 
❑ ‘Non Zone’ – Ted Noten [tot 18/10] 
❑ ‘Design Derby – Nederland – België 
(1815-2015)’ [tot 13/9] 

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

Nederlands Fotomuseum 
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05  
di-vr 10-17u za-zo 11-17u 
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 31/12/2016] ❑ ‘De collectie belicht 
door Vincent Mentzel’ [tot 23/8] 
❑ ‘Faces. European Portrait 
Photography since 1990’ – Beat Streuli, 
Koos Breukel, Thomas Ruff, Rineke 
Dijkstra, Boris Mickailov… [tot 23/8] 
❑ ‘Looking for Karl’ – Annette Behrens 
[tot 23/8] 

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44  
vr-zo 13-18u 
❑ ‘Zomertentoonstelling – enkel te 
bezoeken na afspraak’ – Nicoline van 
Harskamp, Tomas Schats, Marenne 
Terlingen, Karin Arink, Rolf Engelen… 
[tot 23/8] ❑ ‘Art Streams’ – Paul Cox, 
Serge Game, Adriaan Rees, Gerard van 
Soest, Kees Touw [6/9 tot 1/11] 

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98  
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u 
❑ ‘All Begins With A’ – Janneke van der 
Putten [16/7 tot 28/9] ❑ ‘TENT Academy 
Awards 2015’ [17/7 tot 27/9] ❑ ‘On The 
Other Side Of Reality’ – Marga Weimans, 
Mette Sterre [25/7 tot 27/9] 

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44  
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u 
❑ ‘Karakter Is Lot’ – Willem de Rooij [tot 
3/1/2016] ❑ ‘Art In The Age Of… 
Planetary Computation’ – David 
Jablonowski, Femke Herregraven, John 
Gerrard, Julia Weist, Antonia Hirsch… 
[tot 16/8] ❑ ‘No Humans Involved’ – 
Howdoyousayyaminafrican [tot 16/8] 
❑ ‘In Light Of 25 Years’ – Xu Zhen [tot 
16/8/2016] ❑ ‘In Light Of 25 Years’ – Zin 
Taylor [18/8 tot 20/9] ❑ ‘Bit Rot’ – 
Douglas Coupland [11/9 tot 3/1/2016] 

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123  
vr-zo 13-17u 
❑ ‘Strong’ – Lon Robbé [11/9 tot 20/12] 

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse kunst 
na 1945’ [tot 6/9] ❑ ‘Anything but 
homeless. Tekeningen uit de NOG 
Collectie’ – Elly Strik, Claire Harvey, Emo 
Verkerk, David Bade, Nobuko Watanabe… 
[tot 18/10] ❑ ‘Taste of a Stone’ – 
Otobong Nkanga [tot 18/10] ❑ ‘Karel 
Appel. De Geverfde Man’ [tot 18/10] 

Sittard

De Domijnen
Kapittelstraat 6 – 046 4513460  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Still Tickin’’ – Betye Saar [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 
21/6/2016] ❑ ‘Passage’ – Hamza 
Halloubi [tot 13/9] ❑ ‘Kleur in het 
kwadraat. Lichtprojecties ‘ – James 
Turrell en Amish Quilts [tot 4/10] 

TextielMuseum
Goirkestraat 96 – 013 536 74 75  
di-vr 10-17u 
❑ ‘by TextielMuseum presents Bye 
TextielMuseum: producten ontwikkeld 
voor de eigen collectie’ – Studio Makkink 
& Bey, Viktor&Rolf, Studio Job, Studio 
Formafantasma, Peter Struycken, 
Glithero… [tot 22/11] ❑ ‘Figuratie; van 
Cobra tot Studio Job’ [tot 6/3/2016] 
❑ ‘Under the skin’ – Rebecca Horn, 
Tomoko Mukaiyama, Erwin Wurm, 
Berlinde De Bruyckere, Misato Unno… 
[tot 20/9] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25  
wo-zo 12-18u 
❑ ‘Forest Law’ – Ursula Biemann and 
Paulo Tavares [4/9 tot 29/11] 

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

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077 351 34 57  
di-zo 11-17u 
❑ ‘Collectie Jef Diederen (1920–2009) 
Venlo’ [tot 30/8] ❑ ‘On War and Peace’ 
– Thom Puckey, Joseph Semah, Ger 
Lataster, Julia Winter, Aad de Haas… 
[tot 6/9] ❑ ‘Over hoeren en madonna’s ‘ 
– Lilith [15/7 tot 30/8] 

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 26 16  
do-zo: 11-17u 
❑ Stephen Wilks [10/9 tot 30/11] 

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] ❑ ‘Gevaar & Schoonheid – Turner 
en de traditie van het sublieme’ [5/9 tot 
3/1/2016] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30  
di-zo 10-17u, do 10-20u 
❑ ‘Madonnas & Erotic Watercolours’ – 
Hans Schärer [tot 2/8] ❑ ‘Suddenly the Sun 
Set’ – huber.huber [tot 16/8] ❑ Sarah 
Burger [tot 16/8] ❑ ‘Inhabitations. 
Phantasms of the Body in Contemporary 
Art’ – Loredana Sperini, Yves Netzhammer, 
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Andrea 
Heller, Nel Aerts… [tot 2/8] ❑ ‘Nocturnal 
Images’ – Louise Breslau, Cristian Andersen, 
Ernst Maass, Thomas Flechtner, Caspar 
Wolf… [30/8 tot 15/11] ❑ Kyra Tabea 
Balderer [30/8 tot 15/11] ❑ ‘Action’ – 
Christian Marclay [30/8 tot 15/11] 

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00  
dagelijks 10-18u, wo 10-20u 
❑ ‘Calder Gallery III’ [tot 6/9] 
❑ Marlene Dumas [tot 6/9] 

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19  
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 
11-17u 
❑ ‘7,070,430K of Digital Spit’ – Anicka 
Yi [tot 16/8] ❑ ‘You Have Did the Right 
Thing When You Put That Skylight In’ – 
Vincent Fecteau [tot 23/8] ❑ ‘Generic 
Corner’ – Maryam Jafri [28/8 tot 1/11] 
❑ ‘Whites’ – Andra Ursuta [4/9 tot 1/11] 

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] ❑ ‘Mission 
possible? The Basel Mission Collection 
– Reflecting Cultural Encounters’ [tot 
4/10] 

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] 
❑ ‘Von Bildern. Strategien der 
Aneignung’ – John Baldessari, Richard 
Prince, Marcel Broodthaers, Sherrie 
Levine, Harun Farocki… [29/8 tot 
17/1/2016] ❑ ‘Painting & Sculpture’ – 
Cy Twombly [12/9 tot 13/3/2016] 

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’ 
[tot 31/1/2016] 

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40  
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u 
❑ ‘Raw and Delirious’ – Marlie Mul, 
Michaela Eichwald, Jack Smith, Ellen 
Gronemeyer, Ull Hohn, Amelie von 
Wulffen… [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] 

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Klee in Bern’ [tot 12/1/2016] 
❑ Klee & Kandinsky [tot 27/9] 

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00  
di-zo 10-17u, wo 10-20u 
❑ ‘Von Angesicht zu Angesicht. Füssli, 
Böcklin, Rondinone und andere’ [tot 
22/11] ❑ ‘Mons Fractus’ – Jeroen Geel 
[tot 9/8] ❑ ‘ Diamonds Always Come in 
Small Packages ‘ – Gitte Schäfer, 
Michiro Tokushige, Loredana Sperini, 
Edit Oderbolz, Susanne Hofer… [tot 
11/10] ❑ ‘Soundzz.z.zzz…z. Beethovens 
Fünfte Sinfonie’ – Johannes Willi [14/8 
tot 13/9] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60  
di-zo 11-18u wo 11-20u 
❑ ‘Beastly’ – Jitka Hanzlov, Pieter Hugo, 
Marcus Coates, Revital Cohen/Tuur Van 
Balen… [tot 4/10] 

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32  
ma-vr 12-18u, za-zo 12-16u 
❑ Gianin Conrad [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] ❑ ‘On The Other 
Side’ – Richard Deacon [22/8 tot 15/11] 
❑ ‘Manor Kunstpreis Kanton Zürich’ – El 
Frauenfelder [11/9 tot 13/12] 

Villa Flora
Tösstalstrasse 44 – 052 212 99 66  
do-zo 14-18u 
❑ ‘Collecting Lines. Drawings from the 
Ringier Collection. Chapter 1’ [tot 2/8] 
❑ ‘Collecting Lines. Drawings from the 
Ringier Collection. Chapter 2’ [29/8 tot 
15/11] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15  
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 
10-17u 
❑ Albert Oehlen [tot 16/8] ❑ Pauline 
Boudry / Renate Lorenz [29/8 tot 8/11] 
❑ Loretta Fahrenholz [29/8 tot 8/11] 

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84  
di, vr-zo 10-18u wo-do 10-20u 
❑ ‘Europe. The Future of History’ – 
Ferdinand Hodler, Honoré Daumier, 
Fischli/Weiss, Paul Klee, Daniel Knorr… 
[tot 6/9] ❑ ‘Sense Uncertainty. A private 
collection’ [tot 4/10] ❑ ‘How much can 
you take ?’ – John Waters [14/8 tot 
1/11] ❑ ‘A Golden Age’ [28/8 tot 29/11] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50  
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u 
❑ ‘Toys Redux – On Play and Critique’ 
– Lily van der Stokker, Claus Richter, 
Simon Denny, Harun Farocki, Marvin 
Gaye Chetwynd, Michael Smith… [tot 
16/8] 

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Cose fragile. Murano glass’ [tot 13/9] 

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 
043 446 67 67  
di-zo 10-17u, wo 10-20u 
❑ ‘New in the Collection’ – Rüegg / 
Tropeano [tot 26/7] ❑ ‘Swiss Style. 
International Graphic Design’ [tot 26/7] 
❑ ‘Lora Lamm. La vita è bella’ [tot 
16/8] ❑ ‘Photographs from the East’ 
– Steve McCurry [tot 18/10] 

www.ateliersbaztille.nl

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

Kees Keijer Kunsthistoricus en -criticus. Hij publiceert 
onder meer in Het Parool, Museumtijdschrift en De Witte Raaf. 
Als kunsthistoricus was hij verbonden aan diverse musea, 
zoals het Stedelijk Museum Amsterdam en het Kröller-
Müller Museum (Otterlo). Hij publiceert regelmatig in ten-
toonstellingscatalogi en andere publicaties over kunst van 
1850 tot heden.

Juliane Rebentisch Doceert Filosofie en Esthetica aan de 
Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main, waar ze 
sinds 2014 tevens vicevoorzitster is. Ze is bestuurslid van het 
Frankfurter Institut für Sozialforschung en waarnemend 
voorzitster van de Deutsche Gesellschaft für Ästhetik (2015-
2018). Haar interesses gaan uit naar esthetica, ethiek en 
politieke filosofie. Enkele publicaties: Ästhetik der Installation 
(Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003, vertaald als 
Aesthetics of  Installation Art, Berlin, Sternberg Press, 2012); 
Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus 
(uitgegeven i.s.m. Christoph Menke, Kadmos, 2010); Die 
Kunst der Freiheit. Zur Dialektik demokratischer Existenz 
(Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2012); Theorien der Gegen-
wartskunst zur Einführung (Hamburg, Junius, 2013).

Christophe Van Gerrewey Schreef  een doctoraat over 
architectuurcriticus Geert Bekaert aan de Universiteit Gent, 
dat in 2015 gepubliceerd werd bij A&S/books. De romans 
Op de hoogte (2012) en Trein met vertraging (2013) versche-
nen bij De Bezige Bij (Amsterdam/Antwerpen), net als de 
essaybundel Over alles en voor iedereen (2015).

Gijs van Oenen Sociaal en politiek filosoof. Als universitair 
hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 verscheen 
zijn boek Nu even niet! Over de interpassieve samenleving 
(Amsterdam, Van Gennep).

Stefaan Vervoort Verbonden aan de Universiteit Gent 
(Vakgroep Architectuur & Stedenbouw) waar hij een proef-
schrift voorbereidt onder de titel Modellen als sculptuur. Zijn 
onderzoek focust op de uitwisseling tussen beeldende kunst 
en architectuur in de naoorlogse periode, en op de architec-
tuur van moderne en hedendaagse kunstmusea. Hij was 
redacteur van Raymond Barion (Antwerpen, O.C.A.M./Extra 
City Kunsthal, 2014) en Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space 
(Amsterdam, Valiz, 2012) en was de curator van de tentoon-
stelling Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office (Stroom, Den 
Haag, en Extra City/VAi, Antwerpen, beide 2013). Hij schrijft 
voor de architectuur- en kunstmagazines Camera Austria, De 
Witte Raaf, Metropolis M, OASE, OPEN! en San Rocco.
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Juliane Rebentisch – The Contemporaneity of  Contemporary 
Art
This is a translation of  a text published in the February issue of  
New German Critique (Vol. 42, No. 1). The author starts from the 
observation that the term ‘contemporary art’ has superseded the 
term ‘modern art’, which was intimately connected to ideas of  
history and progress. Does this shift of  terms mean that we have 
entered into a post-histoire, in which ‘history’ and ‘progress’ have 
been erased in favour of  an eternal now? Rebentisch refutes this 
‘post-histoire’ thesis. Instead, she proposes a reading in which 
contemporary art is understood as a project of  critical engage-
ment with ‘modernist’ notions such as history and progress and 
which also links up with modernity’s potential for enlightenment: 
contemporary art is seen as a critical self-transgression and self-
overcoming of  modernity.
contemporary art – contemporaneity – history – modernity – neolib-
eralism – progress

Christophe Van Gerrewey – Something other than a human 
being. Gilles Deleuze on art and literature
Van Gerrewey discusses Deleuze’s ideas on modern art, starting 
from two of  Deleuze’s books recently translated into Dutch: Francis 
Bacon. The Logic of  Sensation (1981) and Essays. Critical and Clinical 
(1993). He takes issue with Deleuze’s thinking on art for its uto-
pian and at the same time monomaniacal character, arguing that 
the ecstatic repetition of  transgressive motifs in these texts results 
in a repetitive form of  art critique. 
art – literature – Francis Bacon (1909-1992) – Gilles Deleuze (1925-
1995) – philosophy of  art

Gijs van Oenen – Art as political saviour. On Jonas Staal’s 
‘New World Academy’
The author starts from an exhibition recently held at the Centraal 
Museum Utrecht, which gave an account of  five study sessions 
held by artist Jonas Staal’s organisation The New World Academy 
in collaboration with stateless organisations like the National 
Democracy Movement (Philippines) and the Kurdistan Woman’s 
Liberation Movement. Van Oenen uses the exhibition and the 
‘Readers’ published on this occasion to analyse Staal’s views on 
politics, citizenship and inclusion/exclusion. He criticizes Staal’s 
thinking for its one-sided focus on ‘the state’ as the source of  all 
evil.
contemporary art – engagement – interactivity – Jonas Staal – New 
World Academy

Kees Keijer – Beautiful Holland
This article analyses Beautiful Holland, a show actually held in two 
Dutch Museums (Dordrechts Museum and Gemeentemuseum 
Den Haag) on the so-called ‘Hague School’, a term used to refer 
both to a 19th-century generation of  Dutch artists who substi-
tuted romantic motifs for a realistic form of  landscape painting in 
the open air and also to the 19th-century figure paintings of  Jozef  
Israëls and other artists who started to paint the life of  ‘ordinary 
people’. The author criticizes the show for its ambivalent handling 
of  the ‘hybrid’ art-historical category of  the ‘Hague School’, for its 
incapacity to clarify the position of  these painters towards moder-
nity, and for the poor quality of  the catalogue. 
19th-century art – Dordrechts Museum – Dutch art – 
Gemeentemuseum Den Haag – Hague School

Stefaan Vervoort – Un-Scene III in WIELS
Starting with an overview of  the previous editions, this article of-
fers an analysis of  Un-Scene III, the third edition of  an exhibition 
series on the Belgian art scene held in WIELS, Brussels. Vervoort 
concludes that the exhibition has two faces: while the works on 
the first floor invite us to reflect on modernity and alienation, the 
pieces on the second floor lack complexity and depend too much 
on their ‘crafted look’. And while the former enrich each other, the 
latter connect chiefly on a purely formal level. 
contemporary art – Belgian art – WIELS (Contemporary Art Centre, 
Brussels)



De Witte Raaf  – 176 / juli – augustus 2015 Ondertussen 24

Beeldhouwatelier
&

roerende goederen

uit noodzaak

vrije toegang
bezoekdagen: elke maandag _ dinsdag _ woensdag _ donderdag

van de maand september _ oktober _ november _ december 2015  januari _ februari _ maart 2016

The Brussels Art_ Institute   Auguste Gevaertstraat 15 _ 22 _ 24  Brussel 1070 _ België

Jan De Cock
avondveiling

Amsterdam _ Londen _ New York

Verkoop n° 10.076

Sectie Onderwijs

TE KOOP


